(อม.๓๐)
คําพิพากษา
คดีหมายเลขดําที่ อม. ๑๔ /๒๕๕๑
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑ /๒๕๕๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๓

ระหวาง

อัยการสูงสุด

ผูรอง

พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร

ผูถูกกลาวหา

คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ที่ ๑
นายพานทองแท ชินวัตร ที่ ๒
นางสาวพินทองทา ชินวัตร ที่ ๓
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ที่ ๔
นายบรรณพจน ดามาพงศ ที่ ๕
นางบุษบา ดามาพงศ ที่ ๖
นายสมพร พงษสุวรรณ ที่ ๗
คณะบุคคลวิวิธวร แชมเบอร ที่ ๘
บริษัทพี.ที.คอรปอเรชั่น จํากัด ที่ ๙
บริษัทเอสซี ออฟฟซ พลาซา จํากัด ที่ ๑๐
บริษัทโอเอไอ แมนเนจเมนท จํากัด ที่ ๑๑
บริษัทโอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จํากัด ที่ ๑๒
บริษัทโอเอไอ คอลซัลแตนทแอนดแมนเนจเมนท จํากัด ที่ ๑๓
บริษัทที่ปรึกษากฎหมายธีรคุปต จํากัด ที่ ๑๔
บริษัทเวิรธ ซัพพลายส จํากัด ที่ ๑๕

(อม.๔๒)

-๒บริษัทเอส ซี เค เอสเทต จํากัด ที่ ๑๖
มูลนิธิไทยคม ที่ ๑๗
บริษัทประไหมสุหรี พรอพเพอรตี้ จํากัด ที่ ๑๘
บริษัทสมพร แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ที่ ๑๙
บริษัทบี.บี.ดี. ดีเวลลอปเมนท จํากัด ที่ ๒๐
บริษัทบี.บี.ดี พร็อพเพอรตี้ จํากัด ที่ ๒๑
บริษัทไวท แอนด เคส (ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทวีระวงศ,
ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด ที่ ๒๒
เรื่อง

ผูคัดคาน

ขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
ผูรอ งยื่นคํา รองและแกไขคํา รอ งวา ผูถูกกลา วหาดํารงตําแหนง นายกรัฐ มนตรี

สองสมั ย ติ ด ต อ กั น สมั ย แรกตั้ ง แต วั น ที่ ๙ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๔ และสมั ย ที่ ส องตั้ ง แต วั น ที่ ๙
มีนาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป ในฐานะหัวหนารัฐบาลซึ่งเปนผูดํ ารงตําแหนงทางการเมืองและเปน
เจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด วยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และเปน เจาพนักงานตามกฎหมาย มีอํ านาจหนาที่ ตามพระราชบัญญั ติ
ระเบีย บบริหารราชการแผนดิ น พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๑๑ และมีอํ านาจหน าที่กํา หนดและกํ ากั บ
นโยบายสูงสุด ในการบริหารราชการแผนดิ นตามแนวนโยบายพื้นฐานแห งรัฐ และนโยบายของ
คณะรัฐ มนตรี ที่แถลงตอรั ฐสภาตามรั ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช ๒๕๔๐
มาตรา ๘๘ , ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๒ ในฐานะหัวหนาฝายบริหาร และมีอํานาจหนาที่กํากับ ดูแล
และบังคับบัญชาใหเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภทในฝายบริหารตระเตรียมและปฏิบัติการใหเปนไป
ตามนโยบายที่ฝายบริหารกํา หนด บริษัทชินคอร ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือเรียกโดยยอว า

(อม.๔๒)

-๓บริษัทชินคอรปเดิมจดทะเบียนนิติบุคคล ใชชื่อวาบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร แอนด อินเวสเมนท
จํากั ด เปลี่ย นชื่ อเปน บริ ษัทชิ นวั ตรคอมพิ วเตอร จํากั ด และบริษั ทชิ นวั ตรคอมพิ วเตอร แอนด
คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด ตามลําดับ ตอมาจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อวัน ที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ และเปลี่ ยนชื่ อครั้ง สุด ทา ยเมื่อ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ปจจุบันมี
ทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนหุนสามัญจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุน ราคาพารหุนละ
๑ บาท เปนบริษัทที่ไดรับสัมปทานโครงการดาวเทียมจากรัฐโดยตรง ตามสัญ ญาดําเนินกิ จการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๔ และยังเปนผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือเรียกโดยยอวา บริษัทเอไอเอส ซึ่งเปน
ผูรับสัญญาสัมปทานจากรัฐ ตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Cellular
Mobile Telephone) ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๓ จากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
หรือบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) หรือเรียกโดย
ยอวา ทศท. นอกจากนี้ บริษัทเอไอเอสยั งเปนผูถื อหุนรายใหญจํานวนกวาร อยละ ๙๐ ในบริษั ท
ดิ จิ ต อลโฟน จํา กั ด หรื อ เรี ย กโดยย อ ว า บริ ษั ท ดี พี ซี ซึ่ ง เป น ผู รั บ สั ม ปทานดํา เนิ น กิ จ การ
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ จ ากการสื่ อ สารแห ง ประเทศไทย ป จ จุ บั น แปรสภาพและเปลี่ ย นชื่ อ เป น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือเรียกโดยยอวา กสท. และบริษัทชินคอรปซึ่งเปน
ผูรั บ สั ญ ญาสั ม ปทานจากรั ฐ ตามสั ญ ญาแก ไขเพิ่ มเติ มสั ญญาดํ าเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสาร
ภายในประเทศ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๕ ยังเปนผูถือหุนในบริษัทชินแซทเทลไลท
จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทไทยคม จํากัด (มหาชน) หรือเรียกโดยยอวา บริษัทไทยคม โดยบริษัท

(อม.๔๒)

-๔ไทยคมรว มลงนามเป นคู สั ญ ญาด ว ย บริ ษั ท ชิ นคอร ป ประกอบธุ ร กิ จ โดยเข าไปถื อ หุน บริ ษั ท
ในเครือที่ดําเนิน ธุรกิจ ดานตางๆ ได แกสายธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร ส าย สายธุ ร กิ จ สื่ อ สาร
ดาวเทียมและธุรกิจตางประเทศ สายธุรกิจสื่อและโฆษณา สายธุรกิจอี – บิวซิเนส (E - Business)
และอื่นๆ
ผูถูกกลาวหาขณะดํ ารงตําแหนงนายกรัฐมนตรียังคงไวซึ่งหุนบริษัทชินคอร ปและ
บริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐ อันเปนการกระทําที่เ ปนการขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม โดยเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๑ ผูถูกกลาวหาถือหุนบริษัทชินคอรป จํานวน
๓๒,๙๒๐,๐๐๐ หุน ผูคัดค านที่ ๑ คู สมรสของผูถูกกล าวหาถื อหุ น จํานวน ๓๔,๖๕๐,๐๐๐ หุน
และผูคั ดคา นที่ ๕ พี่ช ายบุ ญธรรมของผูคั ดค านที่ ๑ ถื อ หุน จํา นวน ๖,๘๔๗,๓๙๕ หุ น รวม
๗๔,๔๑๗,๓๙๕ หุน ในป ๒๕๔๒ บริษัทชินคอรปมีการเพิ่มทุนในราคาหุนละ ๑๕ บาท ผูคัดคาน
ที่ ๑ ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของตนซื้ อ เช็ ค ธนาคารไทยพาณิ ช ย จํา กั ด (มหาชน) สํา นั ก
รัชโยธิน ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒ จํานวน ๓ ฉบับ ชําระคาจองซื้อหุน เพิ่ม ทุนในนามตนเอง
จํ า นวน ๓๔,๖๕๐,๐๐๐ หุ น เป น เงิ น ๕๑๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท ในนามผู ถู ก กล า วหา จํ า นวน
๓๒,๙๒๐,๐๐๐ หุน เปนเงิน ๔๙๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท และในนามผูคัดคานที่ ๕ จํานวน ๖,๘๐๙,๐๑๕ หุน
เปนเงิน ๑๐๒,๑๓๕,๒๒๕ บาท ดังนั้น ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ ผูถูกกลาวหาถือหุนบริษัท
ชินคอรป จํานวน ๖๕,๘๔๐,๐๐๐ หุน และผูคัดคานที่ ๑ ถือหุน จํานวน ๖๙,๓๐๐,๐๐๐ หุน รวม
๑๓๕,๑๔๐,๐๐๐ หุน คิด เปน รอ ยละ ๔๘.๗๕ ของจํานวนหุ นทั้งหมด ตอ มาผูถู กกลา วหาและ
ผูคัด คานที่ ๑ โอนหุน บริษั ทชินคอรปใหบุคคลตาง ๆ ถือแทน ดังนี้ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒

(อม.๔๒)

-๕ผูถูกกลาวหาโอนหุน จํานวน ๓๒,๙๒๐,๐๐๐ หุน ใหแ กบริษัท แอมเพิล ริช อินเวสท เมนท จํากัด
หรื อเรีย กโดยยอวา บริ ษัท แอมเพิล ริ ช วัน ที่ ๑ กัน ยายน ๒๕๔๓ ผูถ ูก กลา วหาโอนหุน ให
ผูคัดคานที่ ๒ บุตรชาย จํานวน ๓๐,๙๒๐,๐๐๐ หุน และโอนหุนใหผูคัดคานที่ ๔ นองสาว จํานวน
๒,๐๐๐,๐๐๐ หุน สวนผูคัดคานที่ ๑ โอนหุนใหผูคัดคานที่ ๒ จํานวน ๔๒,๔๗๕,๐๐๐ หุน และโอน
หุนใหผูคัดคานที่ ๕ จํานวน ๒๖,๘๒๕,๐๐๐ หุน ซึ่งเมื่อรวมกับการซื้อหุนเพิ่ม ทุนเมื่อ ป ๒๕๔๒
ผูคัดคานที่ ๕ ถือหุน จํานวน ๓๓,๖๓๔,๑๕๐ หุน โดยผูถูก กลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ยั งคงเปน
เจาของหุน ที่แ ทจ ริง ต อมาวันที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๔๔ บริษั ทชิ นคอรปจดทะเบี ยนลดมูล คาหุน
จากที่ตราไวหุนละ ๑๐ บาท เหลือหุนละ ๑ บาท ทําใหจํานวนหุนเพิ่มขึ้นเปน ๑๐ เทา เมื่อวันที่
๙ กันยายน ๒๕๔๕ และวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผูคัด คา นที่ ๒ โอนหุน ให ผูคั ดคา นที่ ๓
บุต รสาวของผูถูก กลา วหาถือแทน จํานวน ๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ หุน คงเหลือ หุนที่ ถื อแทนในนาม
ผูคัดคานที่ ๒ จํานวน ๒๙๓,๙๕๐,๐๐๐ หุน ผูคัดคานที่ ๕ ถือหุนแทน จํานวน ๓๓๖,๓๔๐,๑๕๐ หุน
ผูคัดคานที่ ๔ ถือหุนแทน จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ หุน และบริษั ทแอมเพิลริช ถือหุนแทน จํานวน
๓๒๙,๒๐๐,๐๐๐ หุน ตอมาวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ บริษัทแอมเพิลริชโอนหุนดังกลาวให
ผูคัดคานที่ ๒ จํานวน ๑๖๔,๖๐๐,๐๐๐ หุน และผูคัดคานที่ ๓ จํานวน ๑๖๔,๖๐๐,๐๐๐ หุน รวมหุน
บริ ษัทชิ นคอร ปที่ ผูถูกกลา วหาและผูคัด คา นที่ ๑ ให บุค คลตา ง ๆ ดังกลา วถื อหุ นแทนทั้ง หมด
จํา นวน ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุ น คิด เป นจํ านวนกวารอยละ ๔๘ ของจํานวนหุ นบริษั ทชิ นคอร ป
ทั้งหมดที่จําหนายได นอกจากนี้ ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ยังถือหุนบริษัทชินคอรปในนาม
บริ ษัท วิน มารค จํ า กั ด อี ก ด วย การกระทํา ของผู ถู ก กล า วหาดั งกลา วเปน การขัด กัน ระหว า ง

(อม.๔๒)

-๖ประโยชนส วนบุคคลและประโยชนสวนรวม ทั้งในการยื่นบั ญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ผูถู กกลา วหาไมแ สดงรายการหุ นบริษั ทชิ นคอร ปดั งกลา วของตนและคู สมรสตอ คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือเรียกโดยยอวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. อันเปนการ
ฝาฝนตอบทบั ญญั ติข องรัฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๐,
๒๐๘, ๒๐๙, ๒๙๑ และมาตรา ๒๙๒ พระราชบัญ ญัติก ารจัดการหุน สวนและหุนของรัฐ มนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔, ๕ และมาตรา ๖ และพระราชบัญ ญัติประกอบรั ฐธรรมนูญวาด วยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒, ๓๓, ๑๐๐, ๑๑๙ และมาตรา ๑๒๒
ตอ มาเมื่อ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ ผูถูกกลาวหารวบรวมหุ นบริษั ทชิ นคอร ปขายให แกกลุม
เทมาเส็กของประเทศสิงคโปร โดยบริษัทซีดาร โฮลดิ้งส จํากัด และบริษัทแอสเพน โฮลดิ้งส จํากัด
เปนเงินสุทธิหลังหักคาใชจาย รวมเปนเงิน ๖๙,๗๒๒,๘๘๐,๙๓๒.๐๕ บาท และตั้งแตป ๒๕๔๖ ถึงป
๒๕๔๘ บริษัทชินคอรปจายเงินปนผลตามจํานวนหุนที่ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ถืออยู เปนเงิน
๖,๘๙๘,๗๒๒,๑๒๙ บาท รวมเปนเงินที่ไดรับเนื่องจากหุนดังกลาว ๗๖,๖๒๑,๖๐๓,๐๖๑.๐๕ บาท
อันเปนทรัพยสินที่ไดมาโดยไมสมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนง
หนาที่ และไดมาเนื่องจากการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมในขณะที่ผูถู กกลาวหาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยไดป ฏิบัติหนาที่และใชอํานาจ
ในตํา แหนง หน าที่ อั นเปน การเอื้อ ประโยชนแ กบ ริษั ทชิ นคอร ปและบริ ษัทในเครื อรวม ๕ กรณี
ดังนี้

(อม.๔๒)

-๗๑. กรณีแปลงคาสัมปทานเปนภาษีสรรพสามิต โดยเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๕
ผูถู กกลา วหาเริ่ม กระบวนการตรากฎหมาย แกไขพิ กัดอัต ราภาษี สรรพสามิต จนกระทั่ง มีก าร
ประกาศใชพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗
(ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๖ และพระราชกํ าหนดแกไ ขเพิ่ มเติม พระราชบั ญญัติ ภ าษีส รรพสามิ ต
พ.ศ.๒๕๒๗ พ.ศ.๒๕๔๖ และการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว นภาษี
สรรพสามิต (ฉบับที่ ๖๘) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ โดยให ลดพิกัดอัต ราและยกเวนภาษี
สรรพสามิตสําหรับกิ จการโทรศัพทเคลื่อนที่จากอัตรารอยละ ๕๐ เหลือรอยละ ๑๐ ตามบัญชีทาย
ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เห็นชอบแนวทางการดําเนินการเพื่อ
หั ก ค า ภาษี ส รรพสามิ ต ออกจากส ว นแบ ง รายได ที่ คู สั ญ ญาจะต อ งนํ า ส ง ให คู สั ญ ญาภาครั ฐ
นอกจากนี้ ผูถูกกลาวหาไดปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อ สาร นําแนวทางการแปรสั ญญาร วมการงานดวยการแปลงสว นแบง รายไดให อยู ใน
รูปแบบของภาษีสรรพสามิต โดยไมมีวัตถุประสงคใ นการจัดเก็ บภาษี สรรพสามิตอย างแท จริง
ทั้งนี้ เปนการกระทําเพื่อปองกันมิใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือเรียกโดยยอวา
กทช. ซึ่งเปนองคกรอิสระทําหนาที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อเปนการเอื้อประโยชนใหแก
กิจ การของผูถูกกล าวหาและพวกพ อง อั นเปนการกระทําที่กอใหเ กิดความเสีย หายแกรัฐ โดย
คณะรั ฐ มนตรี ไ ม มี อํ า นาจให นํ า ภาษี ส รรพสามิ ต ดั ง กล า วมาหั ก ออกจากค า สั ม ปทานซึ่ ง
ผูประกอบการมีภ าระต องชําระใหแ กรัฐ หรื อหนว ยงานของรัฐ ตามข อตกลงในสัญ ญาสั มปทาน
ทําใหรัฐหรือหนวยงานของรัฐไดรับเงินคาสัมปทานลดนอยลงจากขอตกลงในสัญญา และเปนการ

(อม.๔๒)

-๘บิด เบือ นการใชอํา นาจนิติ บัญ ญัติใ ชกฎหมายเพื่อ เปน เครื่ องมือ ในการกีดกันผูประกอบการใน
กิจการโทรคมนาคมรายใหม เอื้อประโยชนให แกบริษั ทเอไอเอส นอกจากนี้ การไมกําหนดใหมี
การจั ดเก็บภาษีสรรพสามิตในกิจการดาวเทียม ทั้ง ๆ ที่เปนกิจการโทรคมนาคมและเปนกิจการ
ที่ไดรับสัมปทานจากรัฐเชนเดียวกับโทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่ ถือวาเปนการกระทํา
โดยไมช อบดว ยกฎหมายและเปน การใชอํานาจของผู ถูกกลาวหาในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยไม
สุจริต ซึ่งเมื่อนําภาษีสรรพสามิตมาหักจากคาสัมปทานที่บริษัทเอไอเอส บริษัททรูมูฟ จํากัด หรือ
เรียกโดยยอวา บริษัททรูมูฟ และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือเรียก
โดยยอวา บริ ษัทแทค ต องชําระใหแ ก ทศท. และ กสท. ในอัต รารอ ยละ ๑๐ ทํา ให รายไดของ
ทศท. และ กสท. ลดลง ทั้งผูถูกกลาวหายังเสนอแกไขกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ให ช าวต า งชาติ ถื อหุ น ในบริ ษั ท ประกอบกิ จ การโทรคมนาคมในสั ด ส ว นที่สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให ผู ถู ก
กลาวหาสามารถขายหุนของตนกับพวกพองแกผูถือหุนชาวตางชาติไดอีกดวย
๒. กรณี ก ารแก ไ ขสั ญ ญาอนุ ญ าตให ดํ า เนิ น กิ จ การบริ ก ารโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่
(Cellular Mobile Telephone) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๓ (ครั้งที่ ๖) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๔๔ ปรั บลดอัตราส วนแบ งรายไดจากการใหบ ริก ารโทรศั พท เคลื่ อนที่แ บบใชบัต รจ ายเงิน
ลวงหนา หรือพรีเพด (Prepaid Card) ใหแกบริษัทเอไอเอส เดิมเมื่อป ๒๕๔๒ บริษัทเอไอเอสได
เริ่มบริก ารโทรศัพทเคลื่อนที่แบบพรีเพด โดยใชชื่อในทางการคาวา “วันทูคอล” (“One-๒-Call”)
โดยคณะกรรมการบริ หารงาน (กบง.) กําหนดให บริ ษัทเอไอเอสจายสว นแบง รายไดใ ห ทศท.
ตามข อกําหนดในสัญ ญาหลักจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ซึ่ง ในขณะนั้น บริ ษัทเอไอเอส

(อม.๔๒)

-๙ตองจายสวนแบงรายในอัตรารอยละ ๒๕ และจะตองจายสวนแบงรายไดในอัตรารอยละ ๓๐ ในป
สัมปทานที่ ๑๖ (ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึง กันยายน ๒๕๔๙) แตในวัน ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๔ บริษัท
เอไอเอสมีหนังสือขอให ทศท. พิจารณาปรับลดอัตราสวนแบงรายไดในสวนของโทรศัพทเคลื่อนที่
แบบพรีเพด ตอมาวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ มีการนําเรื่องที่บริษัทเอไอเอสขอลดอัตราสวนแบง
รายไดดังกลา วเสนอต อคณะกรรมการ ทศท. และมีก ารลงนามขอตกลงตอท ายสัญ ญาอนุ ญาต
ใหดําเนินกิจการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (ครั้งที่ ๖) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ซึ่งมีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ เปนตนไป สงผลใหบริ ษัทเอไอเอสจายสวนแบงรายไดจาก
การใหบ ริก ารโทรศัพท เคลื่อนที่แบบพรีเพดใหแก ทศท. ในอัตรารอยละ ๒๐ คงที่ตลอดอายุ
สัญญาสัมปทาน ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ เปน ตนไป อันเป นการมิชอบเพราะการจัดทํา
ขอตกลงตอทายสัญญา (ครั้งที่ ๖) เพื่อปรับลดอัตราส วนแบงรายได นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) ไดวินิจฉัยตามบันทึกของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๙๑/๒๕๕๐
แล ววา สัญ ญาอนุญ าตให ดําเนิน กิจการบริ การโทรศัพ ทเ คลื่ อนที่ เปน สัญ ญาที่ ตอ งปฏิ บัติ ตาม
พระราชบัญ ญัติว าด วยการให เอกชนเขารวมงานหรื อดํา เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๓๕
แมสัญ ญาดังกลา วจะไดดําเนิ นการไปกอนที่พระราชบัญญัติวาด วยการใหเอกชนเข ารวมงานฯ
ใชบังคับ แตก ารทํา ขอตกลงตอทายสัญญา (ครั้งที่ ๖) ดังกลาวมิไดเสนอเรื่องการแกไขเพิ่มเติม
สัญญาตอคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ พิจารณา และมิไดเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อ
พิจ ารณาเห็น ชอบในกรณี ที่เ ปน การแกไขเปลี่ ยนแปลงในสาระสํา คัญ ของโครงการแต อย างใด
ทั้งที่ในขณะนั้น ทศท.ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานกํากับดูแลดําเนินงานตามสัญญา

(อม.๔๒)

- ๑๐ อนุญาตใหดําเนินกิจการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ตามคําสั่งคณะกรรมการ ทศท. ที่ ๒๔/๒๕๔๑
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ ซึ่งเปนคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ แลว และเหตุผลในการขอลดสวนแบงรายไดของบริษัทเอไอเอส
ที่ว าบริษั ทแทคขอลดคาเชื่ อมโยงโครงข ายสําหรั บการให บริ การโทรศัพทเ คลื่ อนที่แบบพรี เพด
จากเดิมอัตรา ๒๐๐ บาท ตอ เลขหมายตอ เดือน เปน อัต รารอยละ ๑๘ ของราคาหนาบั ตรนั้น
ฝายบริหารผลประโยชน ทศท. เห็นวาเปนขออางที่ไมมีเหตุผล เนื่องจากบริษัทเอไอเอสมิไดเสีย
คาใชจายในสวนนี้ และบริ ษัทแทคยังมีความสามารถดอยกวาบริษั ทเอไอเอส เนื่องจากมีภาระ
ค า ใช จ า ยมากกว า บริ ษั ท เอไอเอส เหตุ ผ ลที่ บ ริ ษั ท เอไอเอสอ า งต อ ทศท. เพื่ อ ขอให ทศท.
พิจารณาปรับลดอัตราสวนแบงรายไดดังกลาวไมอาจรับฟงได และเปนการสรางความไดเปรียบ
ในทางธุรกิจให แกบริ ษัทเอไอเอส ไมไ ดส งผลโดยตรงให มีก ารลดคาใชบริ การให แกประชาชน
ไมใชผลโดยตรงที่จะทําใหมีผูใชบริการมากขึ้นและทําให ทศท.มีรายไดมากขึ้น เปนการลดที่มาก
เกินไปหากเปรียบเทียบกับสวนแบงรายไดในอัตรารอยละ ๓๐ ตามสัญญาหลัก ซึ่งจะทําให ทศท.
เสียประโยชน สูญเสียรายไดที่ควรไดรับ ๑๔,๒๑๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท (ป ๒๕๔๔ ถึงป ๒๕๔๙) และ
ความเสี ยหายที่อ าจเกิ ดขึ้ นในอนาคต ๕๖,๖๕๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท (ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึง กันยายน
๒๕๕๙) สงผลโดยตรงใหบริษัทเอไอเอสสามารถที่จะทํากําไรมากขึ้น เนื่องจากตนทุนคาสัมปทาน
ลดลง และสามารถถึงจุดคุมทุนไดเร็วกวาคูแขง จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในจํานวนที่มากกวา
คูแขงในทางธุรกิจ ทําใหหุนของบริษัทเอไอเอสมีราคาสูงขึ้นและเปนที่นาสนใจของนักลงทุน เปน
การดํ าเนินการเอื้อประโยชนใหแกบริษัทเอไอเอสไดรับประโยชนแลวตั้งแตมีการจัดทําขอตกลง

(อม.๔๒)

- ๑๑ ตอทายสัญญา (ครั้งที่ ๖) ถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๙ เปนเงิน ๑๔,๒๑๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท และจะ
ไดรับประโยชนในอนาคตถึงวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานอีกเปนเงิน ๕๖,๖๕๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท รวม
ประโยชน ที่ บ ริ ษั ท เอไอเอสได รั บ จากการจั ด ทํ า ข อ ตกลงต อ ท า ยสั ญ ญา (ครั้ ง ที่ ๖ ) เป น เงิ น
๗๐,๘๗๒,๐๓๐,๐๐๐ บาท ผูถูก กลา วหามีสวนเกี่ยวของและไดรั บประโยชนจ ากกรณี ดังกล าว
เนื่องจากผูถูกกลาวหาดํ ารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีอํานาจหนาที่บั งคับ บัญชาหรือ
กํา กับดู แล ทศท. ซึ่ งเป นหนว ยงานของรัฐ ตามพระราชบัญ ญัติระเบีย บบริห ารราชการแผนดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ และมีการเอื้อ ประโยชนให แกบริ ษัทเอไอเอสที่มี บริ ษัทชินคอรปเปน ผูถื อหุ นอยู
คิดเปนรอยละ ๔๒.๙๐ เมื่อผูถูกกล าวหายังคงเปนผูถือหุนอยูในบริษัทชินคอรปในระหวางดํารง
ตําแหน งนายกรัฐมนตรี ผลประโยชนดังกลาวจึงตกแกผูถูกกลาวหา ทําให ทศท. สูญเสียรายได
ที่ควรจะไดรับประมาณ ๗๐,๘๗๒,๐๓๐,๐๐๐ บาท
๓. กรณี ก ารแก ไ ขสั ญ ญาอนุ ญ าตให ดํ า เนิ น กิ จ การบริ ก ารโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่
(Cellular Mobile Telephone) ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๓ (ครั้งที่ ๗) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๔๕ เพื่ออนุญาตใหใชเครือขายรวม (Roaming) และใหหักคาใชจายจากรายรับ และกรณีการ
ปรั บลดอัตราค าใชเครือ ขายรว ม เปนการเอื้อ ประโยชนแกบริ ษัทชินคอร ปและบริษั ทเอไอเอส
แยกได ๒ กรณี คือ
กรณีที่ ๑ กรณีการแกไขสั ญญาอนุญาตใหดําเนินกิ จการบริการโทรศัพท เคลื่อนที่
(ครั้งที่ ๗) เพื่ออนุญาตใหใ ชเ ครือขายรว มและใหหักคาใชจายจากรายรับ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๓๓ บริษั ทเอไอเอสเขารว มดํ าเนินกิจ การบริ การโทรศัพทเ คลื่ อนที่กับ ทศท. มีกําหนดอายุ

(อม.๔๒)

- ๑๒ สัญญา ๒๐ ป โดยบริษัทเอไอเอสจะตองจายเงินผลประโยชนตอบแทนให ทศท. เปนรายป ตาม
จํานวนเงินผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําหรือในอัตรารอยละโดยถือเอาจํานวนเงินที่มากกวา และ
จัดทําขอตกลงตอทายสัญญาหลัก (ครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๙ ขยายระยะเวลาสัญญา
เปน ๒๕ ป และเมื่อ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๔ บริ ษัทเอไอเอสมีห นัง สือ ขอเปด การให บริ การ
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ไปใหผูอื่นรวมใชกับบริษัทดีพีซี ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ตอ
ทศท. โดยจะนํามาแบง ผลประโยชนใ ห ทศท. ตามอัตรารอยละในสัญญาหลัก มีหนังสือ ลงวันที่
๓ กันยายน ๒๕๔๔ ขอเปด National Roaming กับบริษัทเอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด (ARS)
ตั้งแตเดื อนพฤศจิ กายน ๒๕๔๔ โดยคิ ดคาใชเครือขายรว มในอั ตราพื้นที่เดียวกั น ๖ บาท/นาที
และตางพื้นที่ ๑๒ บาท/นาที โดยจะนํามาแบงผลประโยชนให ทศท. ตามอัตราในสัญญาหลัก และ
มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ เสนอหลักการการใชเครือขายรวมกัน ทั้งกรณีที่ผูใหบริการ
รายอื่นมาใชเครือขายของบริษัทเอไอเอส และบริษัทเอไอเอสไปใชเครือขายของผูใหบริการรายอื่น
โดยขอหักคาใชจายจากการใชเครือขายรวมออกจากรายรับกอนนําสง ทศท. เพื่อพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการ ทศท. ครั้ งที่ ๒/๒๕๔๕ เมื่อ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ วารายไดจาก
ผูให บริก ารรายอื่น มาใชเครื อขายของบริ ษัทเอไอเอสยังตอ งนํา มาคํ านวณสว นแบง รายไดตาม
สัญญาหลัก ส วนรายจายของบริษัทเอไอเอสจากการใชเครือขายของผูใหบริการรายอื่นถื อเปน
ภาระหนาที่ สําหรับรายจายของบริ ษัทเอไอเอสที่จ ะตอ งขยายเครือ ขายใหส ามารถรองรับ การ
ให บริ การ ตอ มาบริษั ทเอไอเอสมีห นังสือ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ เสนอขอปรับ หลั กการ
การใชเ ครือขา ยของบริษั ทเอไอเอสและกรณี บริ ษัท เอไอเอสเขา ไปใชเ ครือขา ยของผู ให บริ การ

(อม.๔๒)

- ๑๓ รายอื่น วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ คณะกรรมการ ทศท. อนุมัติใหบริษัทเอไอเอสดําเนินการตามที่
ขอไดในอัตรานาทีละไมเกิน ๓ บาท ทั่วประเทศ โดยกรณีที่บริษัทเอไอเอสใหผูใหบริการรายอื่นมา
ใชเครือขายรวมกัน บริษัทเอไอเอสจะนํามาใชคํานวณสวนแบงรายไดใหแก ทศท. กรณีที่บริษัท
เอไอเอสไปใชเครื อขายของผูใหบ ริก ารรายอื่น บริ ษัทเอไอเอสจะนํ ารายไดจากคา ใชบริ การที่
บริษัทเอไอเอสเรียกเก็บจากผูใช บริการหักดวยคาใชเครือข ายรวมกันที่บริษั ทเอไอเอสจายใหแก
เจาของเครือขายกอน แลวจึงจะนํามาคํานวณสวนแบงรายไดใหแก ทศท. ตอไป ทศท. และบริษัท
เอไอเอสได ลงนามในข อตกลงตอ ทายสั ญญาอนุญ าตให ดําเนินกิจ การบริก ารโทรศัพทเคลื่อ นที่
(ครั้ งที่ ๗) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ โดยนายสุธรรม มลิลา ในฐานะผูแทนฝาย ทศท. และ
นายบุญคลี ปลั่งศิริ ในฐานะผูแทนฝายบริษัทเอไอเอส มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕
เปนตนไป
กรณีที่ ๒ กรณีก ารปรับลดอัตราการใชเครือขายรว มระหวาง กสท.กับบริษั ท
ดีพีซีตามสัญญาใหดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PCN (PERSONAL
COMMUNICATION NETWORK) ๑๘๐๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ กับ กสท. รวม
ระยะเวลา ๑๗ ป ซึ่งบริษัทดีพีซีจะตองจายเงินผลประโยชนตอบแทนให กสท. เปนรายป ตาม
จํานวนเงินผลประโยชนต อบแทนขั้ นต่ํา หรื อในอัต รารอ ยละ โดยถือเอาจํานวนเงินที่ มากกวา
ตอมาในเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ บริษัทเอไอเอสเขาถือหุนในบริษัทดีพีซีเกินกวารอยละ ๙๐ ของ
จํา นวนหุ นทั้ งหมด ทําให กลุม บริ ษัทดั งกลา วเปนกลุม เดี ยวกัน วัน ที่ ๒๗ พฤศจิ กายน ๒๕๔๕
กสท. มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ อนุมัติใหบริษัทดีพีซีใชโครงขายรวมกับบริษัท

(อม.๔๒)

- ๑๔ เอไอเอส นับตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยมีเงื่อนไขวา กสท. จะคิดผลตอบแทนรายได
ที่บริษัทเอไอเอสใชโครงขายรวมกับเครือขายของบริษัทดีพีซีในอัตรานาทีละ ๒.๑๐ บาท นับตั้งแต
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เปนตนไป และบริษัทดีพีซีจะตองจัดสงแผนบันทึกขอมูล CDR การ
ใชงานให กสท. ตรวจสอบทุกไตรมาส ตอมาบริษัทดีพีซีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึง
กสท. แจงขอปรับลดอัตราคาใชเครือขายรวมจากอัตรานาทีละ ๒.๑๐ บาท เหลือนาทีละ ๑.๑๐ บาท
และมีหนังสือลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ ถึงกรรมการผูจัดการใหญ กสท. ขอปรับลดอัตราคาใช
เครือขายรวมจากอัตรานาทีละ ๒.๑๐ บาท เหลือนาที ละ ๑.๑๐ บาท กับมีหนั งสือลงวันที่ ๒
กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ขอใหทบทวนเพื่อให กสท. อนุมัติคําขอของบริษั ทดีพีซี วันที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๔๙ นายพิศาล จอโภชาอุด ม กรรมการผูจั ดการใหญ กสท. ไดอ นุมัติปรั บลดอัต ราคาใช
เครือ ขายรวมแกบริษั ทดีพีซี ซึ่ งบริษั ทดีพีซีนําสง รายไดแ ก กสท. ในอัต ราที่ปรับ ลด (๑.๐๐ ถึง
๑.๑๐ บาทตอนาที) กอ ใหเกิดความเสียหายตอ กสท. จากการปรับลดอัตราคาใชเครือขายรวม
ดังกลาวเปน เงิน ๗๙๖,๒๒๐,๓๑๐ บาท จนกระทั่งวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ กสท. จึงมีหนัง สือ
ลงวันที่ ๒๔ มีน าคม ๒๕๕๑ แจงให บริษั ทดี พีซีดํ าเนินการคํานวณค าใชบริ การเครือ ขายรว ม
ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ จนถึงปจจุบันในอัตรานาทีละ ๒.๑๐ บาท และใหนําสงผลตอบแทน
แก กสท. ตอไป การจัดทําขอตกลงตอทายสัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
(ครั้งที่ ๗) เพื่ ออนุญาตใหใชเครือขายรวมและใหหักคาใชจายจากรายรับ และการปรับลดอัตรา
คา ใช เครื อข ายร วมไม ไ ด ดํา เนิ นการใหถู ก ต องตามพระราชบั ญ ญั ติว า ด วยการให เ อกชนเข า
รวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๓๕ ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา

(อม.๔๒)

- ๑๕ (คณะพิ เศษ) เรื่องเสร็ จที่ ๒๙๑/๒๕๕๐ ขัดตอ ขอกําหนดตามสั ญญาอนุญ าตใหดําเนิน กิจการ
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๓ ขอ ๙ ขอ ๑๖ และขอ ๓๐ และปรากฏวา
จากเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงเมษายน ๒๕๕๑ ที่มีการยินยอมใหหั กคา ใชเครือข ายรวม พบวามี
การเขาไปใชเครือ ขายรว มระหวางบริษั ทเอไอเอสกับบริษั ทดี พีซี ๑๓,๒๘๓,๔๒๐,๔๘๓ นาที
ทศท. ขาดรายไดไปกวา ๖,๙๖๐,๓๕๙,๔๐๑ บาท และ ทศท. จะตองสูญเสียผลประโยชนที่ควรจะ
ได รับจนสิ้นอายุสัญญาสัมปทานไมนอยกว า ๑๘,๑๗๕,๓๕๙,๔๐๑ บาท และกรณีที่บริษัทดีพี ซี
ซึ่ ง เป น เจ า ของเครื อ ข า ยที่ บ ริ ษั ท เอไอเอสเข า ไปใช เ ครื อ ข า ยร ว มมากคิ ด เป น ปริ ม าณ
๑๓,๒๘๓,๔๒๐,๔๘๓ นาที บริษัทเอไอเอสสามารถหักคาใชจายตอ ทศท. จากการใชเครือขายรวม
ดั ง กล า วได ในทางกลั บ กั น บริ ษั ท ดี พี ซี เ ข า ไปใช เ ครื อ ข า ยของบริ ษั ท เอไอเอสในปริ ม าณ
๓๘๔,๓๒๓,๑๔๖ นาที ไมสามารถหักคาใชจายดังกลาวกอนนําสงสวนแบงรายไดใหแก กสท. แต
อยางใด ทั้งที่เปนกรณีเดียวกัน และจากการตรวจสอบทางทะเบียนผูถือหุนปรากฏวาเมื่อป ๒๕๔๔
บริษัทเอไอเอสเปนผูถือหุนในบริษัทดีพีซีมีสัดสวนเกินกวารอยละ ๙๐ และมีการถือหุนดังกลาว
ตอเนื่องจนกระทั่งปจจุบันในสัดสวนรอยละ ๙๘.๕๕ ของจํานวนหุนทั้งหมด ประกอบกับผูบริหาร
ของบริษัทดีพีซีเปนผูบริหารที่มาจากบริษัทเอไอเอสประมาณรอยละ ๙๐ จึงถือไดวาบริษัททั้งสอง
เป นบริษั ทเดียวกัน และบริษั ทเอไอเอสมีเ จตนาที่จะใชเ ครือขา ยของบริ ษัทตนเองโดยที่ บริ ษัท
เอไอเอสไมต องเสียคาใช จายในการใชเครือ ขา ยรวมดังกลาวตามข อกํ าหนดในสัญญาหลัก เพื่ อ
หลี ก เลี่ ย งการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาหลั ก ข อ ๑๖ เนื่ อ งจากต อ งมี ก ารลงทุ น สู ง และต อ งส ง มอบ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่สรางขึ้นใหแก ทศท. โดยผูบริหารระดับสูงของ ทศท. ดําเนินการปรับแก

(อม.๔๒)

- ๑๖ มติการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จากรางวาระเดิมซึ่งฝายบริหารผลประโยชนมีความเห็นวา
ไมอ นุญ าตให บริ ษัทเอไอเอสหัก คา ใชจายจากการใชเครือ ขายของบริ ษัทดี พีซี ปรั บแกเปน ให
สามารถหักคาใชจายดังกลาวกอนนําสงสวนแบงรายไดใหแก ทศท. ได ตามขอเสนอของบริษัท
เอไอเอสและมี การนํา รา งแกไขดั งกลา วเสนอคณะกรรมการ ทศท. เพื่อ พิจ ารณาอนุ มัติ โดยมี
พฤติการณที่สอไปในทางเอื้อประโยชนใหแกบริษัทเอไอเอส ทั้งที่ขัดตอสัญญาหลักขอ ๔ ขอ ๙
ขอ ๑๖ และขอ ๓๐ สงผลให ทศท. และ กสท. ตองสูญเสียผลประโยชนที่พึงจะไดรับรวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา ๑๘,๙๗๐,๕๗๙,๗๑๑ บาท เปนการเอื้อประโยชนใหแกบริษัทเอไอเอสที่มีบริษัทชิ น
คอรปเปนผูถือหุนอยูจํานวน ๑,๒๖๓,๗๑๒,๐๐๐ หุน คิดเปนรอยละ ๔๓.๐๖ ทั้งนี้ ผูถูกกลาวหา
ยังคงเปนผูถือหุนอยูในบริษัทชินคอรปในระหวางดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ผลประโยชนดังกลาว
จึงตกแกผูถูกกลาวหา การที่ ทศท. และ กสท. ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐภายใตการบังคับบัญชา
หรื อกํ ากั บ ดูแ ลของผู ถู ก กลา วหาในฐานะนายกรั ฐ มนตรี ต ามพระราชบั ญญั ติ ระเบี ย บบริห าร
ราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ดําเนินการดังกลาวอันเปนการเอื้อประโยชนใหแกบริษัทเอไอเอสมี
ความไดเปรียบคูแขงขันในกิจการโทรคมนาคม เปนเหตุใ หหุนของบริษัทชินคอรปมีมูลคาสูงขึ้น
จนกระทั่งได มีก ารขายหุน ดังกลา ว เงิ นที่ผูถู ก กลาวหาและคูสมรสไดจากการขายหุน จึงเป น
ทรัพยสินที่ไดมาโดยไมสมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่
๔. กรณี การละเวน อนุมัติ สง เสริม สนับสนุนธุ รกิจดาวเทียมตามสัญญาดําเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ โดยมิชอบหลายกรณีเพื่อเอื้อประโยชนแกบริษัทชินคอรป
และบริษัทไทยคม แยกได ๓ กรณี ดังนี้

(อม.๔๒)

- ๑๗ (๑) กรณีการอนุมัติโ ครงการดาวเทียมไอพีสตาร (iPSTAR) โดยมิชอบ โครงการ
ดาวเทีย มสื่ อสารภายในประเทศมีวั ตถุประสงคเพื่อใชสําหรับ การสื่อ สารภายในประเทศ โดย
กระทรวงคมนาคมเป น ผู ดํ า เนิ น การกํ า หนดให มี ด าวเที ย มหลั ก และระบบดาวเที ย มสํ า รอง
ผูถูก กลาวหาในฐานะประธานบริษัทชินคอรปไดเขาแขงขันรับสัมปทานกับเอกชนรายอื่นๆ และ
มีก ารเสนอเพิ่มเติมวาจะลงทุนมากขึ้นโดยตลอดอายุสัญ ญา ๓๐ ป จะสรางและสง ดาวเทียม
สํา รองขึ้นสูอวกาศระยะเวลาหางจากดาวเที ยมดวงหลั กไมเ กิน ๑๒ เดื อน ผูถูกกลาวหาไดทํา
หนังสื อลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๔ ยื นยั นข อเสนอเพิ่มเติ มดังกลาวไวเปนลายลั กษณอั กษรอี ก
ชั้นหนึ่ง ซึ่งเปนขอเสนอที่ทําใหกระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหบริษัทชินคอรปไดรับ
สัมปทาน และมีการลงนามสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๓๔ โดยระบุถึงการดําเนินการตามแผนงาน คุณสมบัติของดาวเทียม ระบบดาวเทียมสํารอง
และการเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานจะตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคมกอน
เฉพาะแผนดําเนินการนั้นได ระบุร ายละเอียดไว วา ตามระยะเวลาสัญญาสัมปทาน ๓๐ ป จะส ง
ดาวเทียมหลักและดาวเทียมสํารอง จํ านวน ๒ ชุด แตละชุดมีดาวเทียม ๒ ดวง รวมมีดาวเทียม
ทั้งหมด ๔ ดวง ซึ่งดาวเทียมสํารองจะสงขึ้นสูอ วกาศมีระยะเวลาหางจากดาวเทียมหลักไมเกิน
๑๒ เดือน มีการจัดตั้งบริษัทใหมขึ้นตามสัญญาสัมปทานคือบริษัทไทยคมเพื่อบริหารโครงการ ได
สงดาวเทียมไทยคม ๑ ขึ้นสูอวกาศในป ๒๕๓๖ ดาวเทียมไทยคม ๒ ในป ๒๕๓๗ ตามแผนงาน
แนบทายสัญญาสั มปทาน และไดรับอนุมัติให สงดาวเทียมไทยคม ๓ เร็วขึ้นกวากําหนดตาม
แผนงานที่ บริ ษัทไทยคมรอ งขอ โดยสง ดาวเทียมไทยคม ๓ ขึ้ นสู อวกาศในป ๒๕๔๐ และมี

(อม.๔๒)

- ๑๘ กําหนดสงดาวเทียมไทยคม ๔ เพื่อใชเปนดาวเทียมสํารองในป ๒๕๔๑ ทั้งนี้ ตามแผนงานใหมที่
ไดรับอนุมัตินั้นจะมีดาวเทียมชุดที่ ๓ ด วย (เนื่องจากสงชุดที่ ๒ เร็วขึ้น) บริษัทไทยคมขออนุมัติ
สร างและสงดาวเทียมไทยคม ๔ เพื่อใชเปนดาวเทียมสํารองของดาวเทียมไทยคม ๓ โดยมี
กํา หนดสง ขึ้น สูอ วกาศในป ๒๕๔๑ แต เมื่ อถึงกํ าหนดไดขอเลื่อ นการสง ดาวเทีย ม ๒ ครั้ ง และ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดาวเทียมไทยคม ๔ เปนดาวเทียมไอพีสตารโดยรองขอเปนดาวเทียม
สํ า รองเช น เดิ ม ตามหนั ง สื อ ลงวั น ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แต มี ร ายละเอี ย ดทางเทคนิ ค ที่
ไมเหมือนกับดาวเทียมไทยคม ๓ ตอมากระทรวงคมนาคมมอบใหกรมไปรษณียโทรเลขศึกษา
ขอ เทคนิคของดาวเที ยมไอพี สตาร แล ว ซึ่ง ผลการศึก ษากรมไปรษณีย โทรเลขไดพิจ ารณาจาก
ขอ เทคนิ คแล วเห็น วา เป น ดาวเทีย มดวงหลัก ดวงใหมไ มใ ชด าวเทีย มสํ ารองซึ่ งจั ดสรา งแทน
ดาวเทีย มไทยคม ๔ และนํา ผลการศึก ษาดั งกลา วเข าประชุ มในคณะกรรมการประสานงาน
โครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ในคราวพิจารณาโครงการดาวเทียมไอพีสตาร ครั้งที่
๑/๒๕๔๕ ลงวั น ที่ ๒๙ สิ ง หาคม ๒๕๔๕ ที่ ป ระชุ ม ได มี ม ติ ว า เป น ดาวเที ย มหลั ก ดวงใหม
เชนเดียวกับความเห็นของกรมไปรษณียโทรเลข แตเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๕ ปรากฏวามีการขอแกไขมติ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ โดย
มีการเปลี่ยนแปลงและอนุ มัติใหเป นดาวเที ยมสํารองตามที่บ ริษัทรองขอ และใหเสนอขออนุมัติ
โครงการตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม โดยที่ยังไมมีการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่
๒/๒๕๔๕ แตมี การทําหนังสือ เสนอขออนุ มัติตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ตามหนังสื อ
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งไดมีการอนุมัติในเวลาตอมาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ โดย

(อม.๔๒)

- ๑๙ นายวันมูห ะมัดนอร มะทา รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ เลขานุ การคณะกรรมการ
ประสานงานฯ ไดทํา หนั งสือ เวี ยนไปยั งคณะกรรมการประสานงานฯ ตามหนั งสือ ลงวันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๔๕ เพื่อ ขอใหรั บรองรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ ๒/๒๕๔๕ พรอ มกันนี้ กระทรวง
คมนาคมได ทําหนังสื อแจงบริษัทไทยคมวาไดรับอนุ มัติโ ครงการดาวเทีย มไอพีสตารแลว ตอมา
วั น ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ บริ ษั ท ไทยคมยื่ น ขอส ง เสริ ม การลงทุ น ในโครงการดาวเที ย ม
ไอพีสตาร มูลคา ๑๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระบุวาไดสร างอุปกรณไ วโดยเฉพาะเพื่อ เชื่อมตอกับ
ภาคพื้นดินสําหรับใชอินเตอรเน็ตในประเทศตาง ๆ ๑๘ แหง มากกวา ๑๔ ประเทศ โดยมีแผนการ
ตลาดจําหนายภายในประเทศรอยละ ๖ ตางประเทศรอยละ ๙๔ และสงขึ้นสูอวกาศสําเร็จเมื่อวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘
(๒) กรณีก ารอนุ มัติ แก ไขสั ญญาดํ าเนิน กิจ การดาวเทีย มสื่อสารภายในประเทศ
ครั้งที่ ๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ ลดสัดสวนการถือหุนของบริษัทชินคอรปที่ตองถือในบริษัท
ไทยคมจากไมนอยกว าร อยละ ๕๑ เปนไมนอยกวารอ ยละ ๔๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ธัน วาคม ๒๕๔๖
บริษัท ไทยคมรอ งขออนุมั ติแกไ ขสัญญาสัมปทานโดยใหเ หตุผลวาตองใชเงินลงทุนในโครงการ
ดาวเทียมไอพีสตารสูง มาก ตองหาพันธมิตรเขารวมลงทุนจึงทําใหตองลดสัดสวนการถือ หุนตอ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รับโอนงานจากกระทรวงคมนาคมตามกฎหมาย
ปฏิรูประบบราชการ) ซึ่งมีการหารือกรณีการขอแกไขสัญญาสัมปทานเพื่อลดสัดสวนการถือหุนแลว
สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด มี ข อ สั ง เกตว า กรณี ก ารแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขสั ญ ญาซึ่ ง เป น
สาระสําคัญ ของสัญญาและเปนส วนหนึ่งแห งที่มาของการอนุมัติ โ ดยคณะรั ฐมนตรี ควรเสนอ

(อม.๔๒)

- ๒๐ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากอนลงนามในสัญญา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จึงทําหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา แตสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดสงเรื่องคืน โดยเห็นวาไมอยูในหลั กเกณฑที่จ ะตอ งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะลดเรื่องที่จะเสนอ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจึงทําหนั งสือ หารือ สํานัก งานอั ยการสูงสุด อีก ครั้ง ซึ่ งสํานัก งานอัย การสูง สุด ไดต อบ
หนังสือหารือวา เมื่อสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความเห็นวาเรื่องนี้ไมอยูในหลักเกณฑที่จะ
เสนอคณะรั ฐมนตรีดั งข อเสนอแนะของสํานักงานอัย การสูงสุ ด กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสารจึงมีดุล พินิจที่จะแก ไ ขสัญญาได ตอมานายสุรพงษ สืบ วงศลี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอนุมัติใหแกไขสัญญาสัมปทาน โดยมีการลงนาม
แกไขสัญญาสัมปทาน ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗
(๓) กรณีการอนุมัติให ใชเงินคาสินไหมทดแทนของดาวเทียมไทยคม ๓ ที่ไดรับ
ความเสี ย หาย ๖,๗๐๐,๐๐๐ ดอลลารส หรัฐ ไปเช าช องสั ญญาณต างประเทศเพื่อ ใชท ดแทน
ดาวเทียมไทยคม ๓ พรอมทั้งใชเปนชองสัญญาณสํารองตามหนังสือลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖
นายสุรพงษ สืบ วงศลี รัฐ มนตรี วา การกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สารไดอ นุมั ติ
ตามที่บริษัทไทยคมรองขอ และอนุมัติใหนําคาสินไหมทดแทนอีกสวนหนึ่งจํานวน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐
ดอลลารสหรัฐ ไปสรางดาวเทียมดวงใหมทดแทนชื่อวา ดาวเทียมไทยคม ๕ หรือ ๓ R โดยหาก
คาสรางสูงกว าก็ใหบริษัทไทยคมรับผิดชอบในสวนตางที่เพิ่ม เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิก ายน ๒๕๔๖
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ จึงมีประเด็นเกี่ยวกับการเอื้อประโยชนรวม ๓ กรณี ดังนี้

(อม.๔๒)

- ๒๑ (๑) กรณี ก ารอนุ มั ติ โครงการดาวเที ยมไอพี สตาร โ ดยมิ ชอบ เพราะดาวเที ย ม
ไอพีสตาร ไ มสามารถใชเปนสํ ารองดาวเทียมไทยคม ๓ ได ตามเงื่อนไขแหงสัญ ญาสัมปทาน
เนื่อ งจากดาวเทีย มไทยคม ๓ ซึ่ง เปน ดาวเทียมหลัก มีช องสัญ ญาณความถี่ ซี –แบน (C-band)
จํานวน ๒๕ Transponder และเคยู-แบน (Ku-band) จํานวน ๑๔ Transponder แตด าวเทียม
ไอพี ส ตาร นั้ น คุ ณ สมบั ติ ท างเทคนิ ค พั ฒ นาขึ้ น เป น การเฉพาะครั้ ง แรกของโลกซึ่ ง มี ก ารจด
สิทธิบัตรไว โดยใชความถี่ เคยู-แบน รับและสงขอมูลใหลูกคาในลักษณะสปอตบีม ๘๔ บีม เชพบีม
๓ บีม และบรอดคาสตบีม ๗ บีม และใชความถี่ เคเอ-แบน (Ka-band) ในการสื่อสารรับสงขอมูล
จากสถานีภาคพื้นดินกับดาวเทียมบนอวกาศในการเชื่อมตอระบบอินเตอรเนต ทั้งนี้ ไมมีความถี่
ซี–แบน แตอยางใด จึ งทําใหดาวเทียมไอพีสตารไมสามารถเปนดาวเทียมสํารองของดาวเทียม
ไทยคม ๓ ไดดวงตอดวงตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทาน ซึ่งแตกตางจากดาวเทียมดวงอื่น ๆ และ
ไมสามารถสํารองดาวเทียมไทยคม ๓ ไดเพราะมีเทคโนโลยีที่แตกตางกัน ทั้งกรมไปรษณียโทรเลข
ใหความเห็นวาดาวเทียมไอพีสตารเปนดาวเทียมหลักดวงใหม ไมใชดาวเทียมสํารองของดาวเทียม
ไทยคม ๓ ประกอบกั บ การประชุม คณะกรรมการประสานงานฯ ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๔๕ วั น ที่ ๒๙
สิ ง หาคม ๒๕๔๕ ได มี ม ติ ว า ดาวเที ย มไอพี ส ตาร เ ป น ดาวเที ย มดวงใหม แต ไ ด มี ก ารแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมและอนุมัติใหดาวเทียมไอพีสตารเปนดาวเทียมสํารองตามผลการ
ประชุมของคณะกรรมการประสานงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งขัดแยงกัน
นอกจากนี้ ยังมีการเสนอความเห็นของคณะกรรมการประสานงานฯ ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ทั้งที่ยังไมไดมีการรับรองรายงานการประชุมทั้ง สองครั้งแตอยางใด ซึ่งรัฐมนตรีวาการ

(อม.๔๒)

- ๒๒ กระทรวงคมนาคมไดอนุ มัติคุ ณสมบัติ ดาวเทีย มไอพี สตาร ให เปน ดาวเทีย มสํ ารองตามที่ เสนอ
เมื่ อ วั นที่ ๒๔ กั น ยายน ๒๕๔๕ โดยจั ด ทํ าหนั ง สือ เวี ยนเมื่ อวั น ที่ ๒๗ กัน ยายน ๒๕๔๕ ให
คณะกรรมการประสานงานฯ รับรองรายงานการประชุมทั้ งสองครั้ ง เมื่อดาวเทียมไอพีสตาร
ไมสามารถเปนดาวเทียมสํารองของดาวเทียมไทยคม ๓ ไดตามสัญญาสัมปทาน ทําใหความมั่นคง
ในการสื่อสารดาวเทียมของชาติตองเสียหาย ไมมีดาวเทียมไทยคม ๔ เพื่อเปนสํารองของดาวเทียม
ไทยคม ๓ ไดทั้งดวงจนกระทั่งถึงปจจุบัน การอนุมัติดังกลาวจึงไมชอบและเปนการเอื้อประโยชน
ใหบริษัทไทยคมไมตองปฏิบัติตามสัญญาสัมปทาน โดยไมมีภาระกูยืมเงินหรือเพิ่มทุนเพื่อนําเงิน
มาลงทุนในการส งดาวเทีย มไทยคม ๔ เป นมูลค า ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรั ฐตองเสี ยหาย
จากการไมไดรับ มอบทรัพยสินจากโครงการดาวเทียมไทยคม ๔ มูลคา ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
การอนุ มัติโ ครงการดาวเทีย มไอพีส ตารเ ปน โครงการใหมที่อ ยูนอกกรอบของสัญ ญาสัม ปทาน
จึงไมได สรางเพื่อการสื่อสารภายในประเทศ ตองดําเนินการใหมี การแข งขันใหมอ ยางเปนธรรม
ทั้งดานการบริหารงานและอัตราการจายผลประโยชนตอบแทนให แกรัฐ ซึ่งตองดําเนินการตาม
กระบวนการของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดั งนั้ น การอนุมั ติข องเจ าหนาที่ซึ่งอยู ภายใตก ารบัง คับบัญ ชาหรื อกํ ากั บดู แลและ
ควบคุมตรวจสอบของผูถูกกลาวหาดังกลาวเปนการอนุมัติโดยไมชอบและเปนการเอื้อประโยชน
ให แ กบ ริ ษัท ไทยคมของผูถูก กล า วหาไม ต อ งมี ก ารแขง ขัน เพื่ อ ยื่น ขอ เสนอขอรั บ สั ม ปทาน
โครงการใหมอยางเปนธรรม มูลคาโครงการ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(อม.๔๒)

- ๒๓ (๒) กรณีการอนุมัติแกไขสัญญาสัมปทาน (ครั้งที่ ๕) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗
เพื่อลดสัดสวนการถือหุนของบริษัทชินคอรปที่ตองถือในบริษัทไทยคม จากไมนอยกวารอยละ ๕๑
เปนไมนอยกวารอยละ ๔๐ นั้น สัญญาดําเนินกิ จการดาวเทีย มสื่อสารภายในประเทศ ซึ่งบริ ษัท
ชินคอรปไดรับสัมปทานจากกระทรวงคมนาคมระบุเงื่อนไขตาง ๆ ไวในสัญญา โดยในขอ ๔ ของ
สัญญาสัมปทานกํ าหนดใหมีก ารจั ดตั้ง บริษั ทใหม โดยบริ ษัทชิ นคอรปตองเปน ผูถือหุนสว นใหญ
ไมนอยกว ารอยละ ๕๑ ในบริษัทใหมที่เ ปนผู ดําเนินการบริหารโครงการ แตปรากฏวา การแกไข
สัญญาสัมปทาน (ครั้งที่ ๕) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ เพื่อลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว ไมมี
การนํ าเสนอใหค ณะรัฐ มนตรี ให ความเห็ นชอบ ทั้ งที่เ งื่อ นไขในขอ ๔ ของสัญ ญาสั มปทานเปน
นัยสํ าคั ญประการหนึ่ง ที่ทํ าให คณะรั ฐมนตรี อนุมั ติใ หบ ริษัท ชิน คอร ปของผูถู ก กล าวหาไดรั บ
สั ม ปทาน การอนุ มั ติ ใ ห แ ก ไ ขสั ญ ญาสั ม ปทานจึ ง เป น การอนุ มั ติ โ ดยมิ ช อบและเป น การเอื้ อ
ประโยชน ใหแกบ ริษั ทชินคอร ปของผูถู กกลาวหา เพราะในกรณีที่บ ริษั ทไทยคมทําการเพิ่มทุน
เพื่อดําเนินโครงการใด ๆ โดยเฉพาะโครงการดาวเทียมไอพีส ตารที่ตองใชเงินลงทุนสูงกวา
๑๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐บาท นั้น บริษัทชินคอรปในฐานะผูถือหุนใหญในบริษัทไทยคมไมตองระดมทุน
หรือกูยืมเงิน มาซื้อ หุนเพื่อรั กษาสัดสวนรอยละ ๕๑ ของตนเอง และมีผลเปนการลดทอนความ
เชื่อมั่นและมั่นคงในการดําเนินโครงการของบริษัทชิ นคอรปในฐานะผูได รับสัมปทานโดยตรงที่
ตองมีอํานาจควบคุมบริหารจัดการอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได และตองเปนผูถือหุนใหญไมนอยกวา
รอยละ ๕๑ ในบริษัทไทยคม ซึ่งเปนผูบริหารโครงการดาวเทียมตามสัญญาสัมปทานอีกชั้นหนึ่ง

(อม.๔๒)

- ๒๔ (๓) กรณี ก ารอนุ มั ติใ หใ ช คา สิน ไหมทดแทนของดาวเที ย มไทยคม ๓ จํ านวน
๖,๗๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ ไปเชาชองสั ญญาณตางประเทศนั้น สัญญาดําเนินกิจการดาวเทียม
สื่อ สารภายในประเทศระบุ เงื่อนไขให มีดาวเทียมสํ ารองไว ในข อ ๕.๑.๔ ข อ ๖ และข อ ๗ ให ทํา
ประกัน ภัย ทรั พย สินทุก ชนิด ไว ในขอ ๒๕ และการจัดการทรัพย สินที่เ สีย หายหรือ สูญ หายไวใ น
ขอ ๓๗ ของสัญ ญาสัมปทาน กล าวคือ เมื่อเกิด ความเสียหายขึ้นจะตองรีบซอมแซมทรัพย สินที่
เสียหายหรือจัดหาทรัพยสินทดแทนทรัพยสินที่สูญหายโดยทันที โดยกระทรวงคมนาคมจะมอบ
เงิ น ค า สิ น ไหมทดแทนที่ ไ ด รั บ จากบริ ษั ท ประกั น ภั ย ให บ ริ ษั ท ไทยคมเพื่ อ จั ด การดั ง กล า ว
เมื่อ ซอมแซมและจั ดหามาทดแทนแลวจะตอ งตกเปนทรัพยสินของรัฐ ตามสัญญาสัมปทาน มิได
กํา หนดใหมี การเชา ดาวเทีย มเพื่อ ใช เป นระบบสํ ารองไว ในป ๒๕๔๖ เกิด เหตุก ารณด าวเที ยม
ไทยคม ๓ เสียหายเปนสวนใหญ บริษัทไทยคมไดรองขอใหนําวงเงินบางสวนที่ไดรับจากคาสินไหม
ทดแทนดาวเทียมไทยคม ๓ ไปเชาดาวเที ยมของตางประเทศประมาณ ๖,๗๐๐,๐๐๐ ดอลลาร
สหรัฐ เพื่ อใชท ดแทนช อ งสั ญญาณเดิม และใช เป น สํา รอง ซึ่ งเปน การขัด ต อสั ญญาสัม ปทาน
เนื่อ งจากบริษั ทไทยคมทําผิดสัญญาไมมีดาวเทียมสํารองดาวเทียมไทยคม ๓ มาโดยตลอด จึง
ตองเปน ผูรับภาระคาใชจายทั้งหมดในการดําเนิ นการใหมีดาวเทีย มใชไดอยางพอเพียงและโดย
ตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ ไมมีสิทธินําเงินคาสินไหมทดแทนไปเชาชองสัญญาณตางประเทศ
แตตองนําเงินคาสินไหมทดแทน ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ ที่ไดรับทั้งหมดไปสรางดาวเทียม
ดวงใหมทดแทนตามเงื่อนไขแหงสัญญาสัมปทาน เจาหนาที่ของรัฐซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชา
หรือ กํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบของผูถูก กลาวหากลับอนุมัติตามที่รองขอ อันเปนการอนุมัติ

(อม.๔๒)

- ๒๕ ที่ไมชอบและเปนการเอื้อประโยชนใหแกบริษัทไทยคม เพราะในชวงเวลานั้นบริษัทไทยคมไมตอง
ระดมทุนของตนเองหรือกูยืมเงินในชวงเวลานั้นไปเชาดาวเทียมจากตางประเทศมูลคาประมาณ
๒๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๖,๗๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ ณ คาเงิน ๔๐ บาทตอ ๑ ดอลลารสหรัฐ) และ
ทําให เกิ ดความเสีย หายแก รัฐ เนื่ องจากทรัพ ยสินที่ทําประกัน ภัย เป นของรัฐ คาสินไหมทดแทน
ดังกลาวรัฐตองเปนผูควบคุมดูแลและคงไวเปนหลักประกันความมั่นคง กรณีไมสามารถซอมแซม
หรือหาสินทรัพยทดแทนเพื่อใชดําเนินการตอไปได โดยตองสรางดาวเทียมดวงใหมทดแทนตาม
สัญญาสั มปทานใหแล วเสร็ จก อน ผูถู กกลาวหาซึ่งดํ ารงตํา แหนง นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มี
อํา นาจหน าที่บัง คับ บัญ ชาหรือ กํากั บดูแลหน วยงานของรัฐ ตามพระราชบั ญญัติระเบีย บบริห าร
ราชการแผ นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มีเหตุเชื่อไดว าหนวยงานของรัฐไดใชอํานาจโดยไมชอบดว ย
กฎหมาย สัญญาสัมปทานและไมสมเหตุสมผลทั้ง ๓ กรณี อันเปนการเอื้อประโยชนใหแกบริษัท
ชินคอรปและบริษัท ไทยคมซึ่ง เปนผูได รับสัมปทานโดยตรง ผลประโยชนดังกลาวจึงตกแกผูถู ก
กลาวหา การละเวน อนุมัติ สงเสริม สนับสนุนธุรกิจดาวเทียมตามสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศทั้ง ๓ กรณี จึงเปนการเอื้อประโยชนแกบริษัทชินคอรปและบริษัทไทยคม
๕. กรณีอนุมัติใหรัฐบาลสหภาพพมากูเงินจากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย เพื่อนําไปซื้อสินคาและบริการของบริษัทไทยคมโดยเฉพาะนั้น ระหวางวันที่ ๖
ถึง ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผูถูกกลาวหาในฐานะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปรวมการประชุมสุดยอดผูนํา
อาเซีย นที่เมือ งบาหลี สาธารณรั ฐอิ นโดนี เซี ย ในการหารือ อย างเป นทางการกับ นายกรัฐ มนตรี
สหภาพพมา ไมมี ก ารหารื อเรื่ องการใหค วามชวยเหลื อทางด านการเงินแกสหภาพพมา แต

(อม.๔๒)

- ๒๖ หลังจากประชุมดังกลาวกระทรวงการตางประเทศสหภาพพมามีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๖
ถึงกระทรวงการตางประเทศ อางการหารืออยางไมเปนทางการระหวางผูถูกกลาวหากับนายกรัฐมนตรี
สหภาพพม าวา ผู ถู ก กลาวหาแสดงความพรอ มของประเทศไทยที่จะใหค วามชวยเหลือดา น
การเงินแกสหภาพพม าขอวงเงินสิ นเชื่ออยางนอย ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ ซื้อ เครื่ องจักร
กอสรางและวัสดุอุปกรณจากประเทศไทยเพื่อใชในการกอ สรางโครงสรางพื้นฐาน และระหวา ง
วันที่ ๑๐ ถึง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผูถูกกลาวหาอนุมัติใหผูคัดคานที่ ๒ รวมเดินทางเปนคณะ
ทางการในการประชุ มระดับผูนําวา ดว ยยุทธศาสตรความรวมมือ ทางเศรษฐกิ จระหวางกัม พูช า
ลาว พมาและไทย ที่ กรุง ยางกุงและเมื องพุก าม โดยมีเ จาหนาที่ข องบริ ษัทไทยคม ๘ คน และ
บริษัทเอไอเอส ๒ คน เขาสาธิตระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ GSM ผานดาวเทียมกอนการประชุมดวย
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหภาพพมาตองการใหมีความรวมมือดานโทรคมนาคม
กับประเทศไทย แตนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไมเห็นดวย
เนื่องจากนายกรัฐมนตรี ของไทยมีสวนเกี่ย วของเปนเจาของกิ จการโทรคมนาคมที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทย ในปฏิญญาพุกามจึงไมมีความรว มมือดานโทรคมนาคม ระหวางนั้น นายสุรเกียรติ์
เสถีย รไทย ได หารื อกั บผูถูก กล าวหา แลวนายสุรเกียรติ์ เสถีย รไทย แจงรัฐมนตรีตางประเทศ
สหภาพพมา วาไทยไมขั ดของที่จ ะให สหภาพพมา กูเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หลัง จากการ
ประชุ มผูนําที่กรุง ยางกุง และเมือ งพุ กาม สหภาพพมามีหนั งสือลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ ถึง
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสหภาพพมาเสนอโครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมในเขตชนบท
และพื้นที่หางไกลของกระทรวงการสื่อสารสหภาพพมา และขอรับความชวยเหลือจากประเทศไทย

(อม.๔๒)

- ๒๗ มูลค า ๒๔,๐๕๐,๐๐๐ ดอลลาร สหรัฐ โดยแจ งวาผู ถู กกลาวหาพรอมให การสนั บสนุน ซึ่งคณะ
เจาหนาที่ของบริษัทไทยคมไดเขาพบเอกอัครราชทูตไทยและผูอํานวยการกองเอเชียตะวันออก ๒
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศแจงเรื่องการดําเนินธุรกิจตามโครงการดังกลาวกับ
สหภาพพมาดวย ตอมาสหภาพพมามีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ขอเพิ่มวงเงินกูสินเชื่อ
จาก ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ
๒๕๔๗ ติดตามผลรวมทั้งการขอลดดอกเบี้ย ผูถูกกลาวหาสั่งการตอนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย วา
ใหเพิ่มวงเงินกูเปน ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ไดมีหนังสือถึงกระทรวง
การต า งประเทศสหภาพพม า แจ ง ให ท ราบว า ประเทศไทยพร อ มที่ จ ะเพิ่ ม วงเงิ น กู จ าก
๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะใหการอุดหนุนในสวนอัตราดอกเบี้ยดวย
และกระทรวงการตางประเทศไดมีหนังสือถึงกรรมการผูจัดการธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แห ง ประเทศไทย แจ ง เรื่ อ งที่ ผู ถู ก กล า วหาไม ขั ด ข อ งที่ จ ะให เ งิ น กู ส กุ ล บาทแก ส หภาพพม า
ในลักษณะเครดิตไลน (Credit line) ตามที่สหภาพพมาขอวงเงินกูเพิ่มเปน ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยลดอัตราดอกเบี้ยจากรอยละ ๕.๗๕ ตอปเปนรอยละ ๓ ตอป ปลอดการชําระหนี้การจายเงิน
ต น ๒ ป คณะกรรมการธนาคารเพื่ อ การส ง ออกและนํ า เข า แห ง ประเทศไทยอนุ มั ติ ว งเงิ น
๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แกรัฐบาลสหภาพพมาตามเงื่อนไขดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗
แต ตอ มาฝายรัฐ บาลสหภาพพม าไดขอใหป ลอดการชําระหนี้ก ารจายเงินต นเปน ๕ ป ซึ่ง ผูถู ก
กล าวหาก็เห็น ชอบ คณะกรรมการธนาคารเพื่อ การสง ออกและนําเขาแหง ประเทศไทยจึงมีม ติ
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเปนระยะเวลากู ๑๒ ป โดย ๕ ปแรก

(อม.๔๒)

- ๒๘ ชําระเฉพาะดอกเบี้ย สําหรับ ๗ ป ที่เหลือชําระเงินตนและดอกเบี้ย โดยการอนุมัติวงเงินกูสินเชื่อ
มูลคา ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเงื่อนไขดังกลาวเปนการดําเนินการตามการบริหารสั่งการของ
ผูถูกกลาวหา เปนการใหกูในอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาตนทุน ไมใชวัตถุประสงคในการจัดตั้งธนาคาร
ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ธนาคารจึง
ขอคุมครองความเสียหายตามมาตรา ๒๓ แหง พระราชบัญญัติดังกลา ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีที่มี
ผูถู กกลา วหาเขารว มประชุมดว ยมีมติเห็นชอบใหกระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป ชดเชยแกธนาคารตามจํานวนที่ เสียหาย และให ชดเชยสวนตา งดอกเบี้ยที่ไดรับ จาก
รัฐบาลสหภาพพมา (รอยละ ๓ ตอป) กับตนทุนดอกเบี้ยของธนาคาร แตไมรวมคาใชจายในการ
ดําเนินการ หลังจากนั้นธนาคารเพื่อการสงออกและนําเข าแหงประเทศไทยไดลงนามในสัญญา
เงินกูเพื่อ การสง ออกกับธนาคารการคาตางประเทศแหงสหภาพพมาผูกู เมื่อ วันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๔๗ ซึ่งประมาณการความเสียหายจากดอกเบี้ยสวนตางที่จะตองขอชดเชยจากงบประมาณ
รายจายตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๘ ถึงป ๒๕๔๙ เปนเวลา ๑๒ ป เปนเงิน ๖๗๐,๔๓๖,๒๐๑.๒๕ บาท
และงบประมาณชดเชยความเสี ย หายในป ง บประมาณ ๒๕๔๙ และป ๒๕๕๐ จํ า นวน
๑๔๐,๓๔๙,๖๐๐ บาท หลังจากมีการลงนามในสัญญาเงินกูการใหสินเชื่อเพื่อการสงออกดังกลาวแลว
ธนาคารการคา ตา งประเทศแห งสหภาพพม าไดยื่นคํ าขอใหอ นุมั ติสั ญญาจั ดซื้อ จัดจางระหวาง
บริ ษัทไทยคมกับกระทรวงสื่อสารสหภาพพมาเพื่อ สงมอบอุปกรณไ อพีสตาร (iPSTAR) และ
อุป กรณตอ พว งที่เ กี่ยวของสําหรั บบริการโทรศั พท ทางไกลชนบท จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐
ดอลลารส หรั ฐ ซึ่งธนาคารเพื่อ การสง ออกและนําเขาแห งประเทศไทยไดเห็น ชอบตามสั ญญา

(อม.๔๒)

- ๒๙ ดัง กลา ว และได จายเงินกู โดยตรงใหแ กบริ ษัท ไทยคมกับ บริ ษัทฮาตาริ (HATARI) ที่ไ ดรับ โอน
สิท ธิ บางส วน รวมเป นเงิ น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร สหรั ฐ โดยจายเป นเงิ นบาทจํ านวนทั้ งสิ้ น
๕๙๓,๔๙๒,๘๑๕.๙๖ บาท ครบถวนแลวเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ในระหวางนั้นบริษัทไทยคม
มีบ ริษัทชินคอร ปเปนผูถือหุ น จํานวน ๒๒๕,๔๓๕,๔๖๗ หุน คิด เปนร อยละ ๕๑.๔๘ ของหุน
ทั้งหมด ผู ถู ก กล าวหาในขณะดํา รงตํา แหนง นายกรัฐมนตรีซึ่ งเป นเจา พนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและเปน เจา พนั ก งานซึ่ งมีห นา ที่จัด การหรื อดูแ ลกิ จการของธนาคารเพื่อ การ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทยได กระทําการในการบริหารราชการแผ นดิน ดําเนินนโยบาย
ตางประเทศเพื่ อผลประโยชน ของบริ ษัท ไทยคมที่ผูถู กกลา วหาและครอบครัวชิน วัต รกั บพวกมี
ผลประโยชนใ หไดรับงานจางในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมจากรัฐ บาลสหภาพพม าโดยให
เงิ น กู สิ น เชื่ อ ดั ง กล า ว เป น เหตุ ใ ห ธ นาคารเพื่ อ การส ง ออกและนํ า เข า แห ง ประเทศไทยและ
กระทรวงการคลังไดรับความเสียหาย
การที่ผูถู ก กลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ยังเปนเจาของกรรมสิท ธิ์ที่แท จริงในหุน
บริษัทชินคอรป จํ านวน ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุน คิดเปนจํานวนกวา รอยละ ๔๘ ของจํานวนหุน
ทั้งหมดที่จํา หนายไดในระหวางที่ ผูถู กกลาวหาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีตลอดมา โดยใชชื่อ
ผูคัดคานที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ กับบริษัทแอมเพิลริชเปนผูถือหุนแทน และไดปฏิบัติหนาที่หรือ
ใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ สั่ง การ มอบนโยบายรวมกับเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรั ฐ
ภายใตการบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของผูถูกกลาวหา กระทําการอันเปนการเอื้อประโยชนแก
บริษัทชินคอรปและบริษัทในเครือทั้ง ๕ กรณีดังกลาว และตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

(อม.๔๒)

- ๓๐ โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘ วรรคสาม (๑) ผูป ระกอบกิจการโทรคมนาคมตองมิใชเปน
คนตางดาวและตองมีสัดสวนการถือหุนของบุคคลผูมีสัญชาติไทยไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของทุน
จดทะเบียนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตองมีกรรมการไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด และผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นตองเปนผูมีสัญชาติไทย ผูถือหุนในนิติบุคคล
ดัง กลา วจะเปน บุค คลตางดาวไดไ มเ กิน รอ ยละ ๒๕ แตผูถูกกล าวหาในฐานะนายกรั ฐมนตรีไ ด
เสนอกฎหมายแกไขพระราชบัญ ญัติ ดังกล าวจนผ านความเห็ นชอบจากสภาผู แทนราษฎรและ
วุฒิสภา และออกเปนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
แก ไขมาตรา ๘ วรรคสาม (๑) แห งพระราชบั ญญั ติประกอบกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
เปนผลใหบริษัทชินคอรปซึ่งประกอบธุรกิจโทรคมนาคมสามารถมีผูถือหุนที่เปนบุคคลตางดาวได
ถึงไมเกินรอยละ ๕๐ โดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ได ประกาศในราชกิ จจานุเบกษาเมื่อ วัน ศุก รที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ มีผ ลใชบั งคับในวันเสารที่
๒๑ มกราคม ๒๕๔๙ ปรากฏวาในวั นที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ ได มีการขายหุนบริษัทชิน คอรป
จํานวน ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุน ที่ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ยังเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่แทจริง
โดยใชชื่อผูคั ดคา นที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ เปน ผูถือ หุน แทนใหแ กกลุม เทมาเส็ก ของประเทศ
สิงคโปร โดยมีบริษัทซีดาร โฮลดิ้งส จํากัด และบริษัทแอสเพน โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งเปนนิติบุคคล
ตางดาวเปนผูซื้อ เปนจํานวนเงินสุทธิหลังจากหักคาใชจายแลวรวม ๖๙,๗๒๒,๘๘๐,๙๓๒.๐๕ บาท
และในระหวางป ๒๕๔๖ ถึงป ๒๕๔๘ บริษัทชินคอรปไดจายเงินปนผลตามหุนจํานวนดังกลาว
รวมเปนเงินจํานวน ๖,๘๙๘,๗๒๒,๑๒๙ บาท รวมเป นเงินที่ ได รับเนื่องจากหุนดั งกลาวทั้งหมด

(อม.๔๒)

- ๓๑ ๗๖,๖๒๑,๖๐๓,๐๖๑.๐๕ บาท คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
หรื อ คตส. ทําการไตสวนแลวเห็นว า เงินจํานวนดังกลาวเปนทรัพยสินที่ไ ดมาเนื่องจากการ
กระทําที่เปนการขัดกั นระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนกรณีไ ด
ทรัพยสินมาโดยไมสมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ อันเปน
การร่ํารวยผิดปกติ จึงดําเนินการออกคําสั่งอายัดเงินและทรัพยสินดังกลาวรวม ๑๕ ครั้ง ซึ่งไดรับ
แจง ยืนยั นสามารถอายัดเงินและทรัพยสินไวได บางสวนเปน เงิน ๖๖,๖๘๙,๒๓๔,๓๖๕.๘๑ บาท
สวนเงินและทรัพยสินที่เหลืออีก ๙,๙๒๓,๓๖๘,๖๙๕.๒๔ บาท ยังไมทราบถึงรายละเอียดสภาพเงิน
และทรัพยสิน สถานที่ตั้ ง ชื่อและที่อยูของผูครอบครองหรือเจา ของกรรมสิทธิ์ คตส.ส งรายงาน
เอกสารและหลัก ฐานพรอ มทั้งความเห็นใหผู รอง ซึ่งผูรองเห็นวาคดียังมีข อไมสมบูรณ และไดมี
การแตงตั้ง คณะทํางานผู แทนระหวางผูรองและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งรับ ผิดชอบดําเนิ นการ
ตอจาก คตส. ตามกฎหมายขึ้นพิจารณาแลวมีขอยุติใหผูรองยื่นคํารองคดีนี้ โดยผูรองมีนายแกวสรร
อติโพธิ นายสัก กอแสงเรือง และบุคคลอื่นเปนพยานบุคคลจํานวนมาก รวมทั้งพยานเอกสารซึ่ง
คตส. รวบรวมไว อันจะพิสูจนการกระทําของผูถูกกลาวหาดังกลาวได ขอใหพิพากษายึดเงินที่ได
จากการขายหุนบริษัทชินคอรป ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุน ใหแกกลุมเทมาเส็กของประเทศสิงคโปร
โดยมีบ ริษัท ซีดาร โฮลดิ้งส จํากัด และบริษั ทแอสเพน โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนนิติบุคคลตางด าว
เปนผูซื้อ เปนจํานวนเงินสุทธิหลังจากหักคาใชจายแลวรวม ๖๙,๗๒๒,๘๘๐,๙๓๒.๐๕ บาท และ
เงิ น ป น ผลตามหุ น จํ า นวนดั ง กล า ว เป น เงิ น ๖,๘๙๘,๗๒๒,๑๒๙ บาท รวมเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๗๖,๖๒๑,๖๐๓,๐๖๑.๐๕ บาท พรอมดอกผลใหตกเปนของแผนดินเนื่อ งจากการร่ํารวยผิด ปกติ

(อม.๔๒)

- ๓๒ และมี ทรั พย สินเพิ่ม ขึ้นผิ ดปกติ และขอใหมี คํา สั่งยึดอายั ดเงินและทรั พยสินของผูถูกกลาวหา
พรอมดอกผลไวตอไปจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดตามมติของคตส.ดวย
ผู ถู ก กล า วหายื่ น คํ า คั ด ค า นว า เงิ น ป น ผลและเงิ น ที่ ไ ด จ ากการขายหุ นบริ ษั ท
ชินคอรป ๗๖,๖๒๑,๖๐๓,๐๖๑.๐๕ บาท ไมใชเงินของผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ คูสมรสของ
ผูถูกกลาวหา และไมใชเงินที่ไดจากการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม ผูถูกกลาวหาไมไดร่ํารวยผิดปกติหรือไดทรัพยสินมาโดยไมสมควร สืบเนื่อง
มาจากการปฏิบั ติห นาที่ห รือ ใช อํา นาจในตําแหน งหนาที่ แตเป นทรัพ ยสิ นสวนตัว ของบุคคลใน
ครอบครั วและญาติ พี่น องของผู ถู กกล าวหาซึ่ งประกอบธุรกิ จโดยสุ จริ ต ไม ได เกี่ ยวของกับ เงิ น
งบประมาณหรือเงินอื่นใดของรัฐ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๘ ขณะผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนง
รองนายกรั ฐ มนตรี ได เ ป ด เผยบั ญ ชี ท รั พ ย สิ น ต อ สาธารณะไว ว า ผู ถู ก กล า วหาถื อ หุ น บริ ษั ท
ชินคอรป ๓๒,๙๒๐,๐๐๐ หุน ผู คัดคานที่ ๑ ถื อหุนบริษัทชินคอรป ๓๔,๖๕๐,๐๐๐ หุน รวม
๖๗,๕๗๐,๐๐๐ หุน ตอมาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ บริ ษัทชิ นคอร ปเปลี่ ยนแปลงเพิ่มทุ น
ผู ถู ก กล า วหาถื อ หุ น เพิ่ ม ขึ้ น เป น ๖๕,๘๔๐,๐๐๐ หุ น และผู คั ด ค า นที่ ๑ ถื อ หุ น เพิ่ ม ขึ้ น เป น
๖๙,๓๐๐,๐๐๐ หุน รวมเปน ๑๓๕,๑๔๐,๐๐๐ หุน มูลคา ๑๐,๖๐๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท ในป ๒๕๔๒
ผู ถู ก กล า วหาจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท แอมเพิ ล ริ ช ตามกฎหมายของประเทศบริ ติ ช เวอร จิ น
ไอสแลนด เพื่อรับโอนหุนบริษัทชิ นคอรป และวั นที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ผูถูกกลาวหาไดโอน
ขายหุ น บริ ษั ท ชิ น คอร ป ๓๒,๙๒๐,๐๐๐ หุ น ให แ ก บ ริ ษั ท แอมเพิ ล ริ ช ในราคาพาร ๑๐ บาท
เปนเงิน ๓๒๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยสุจริต และเปดเผยในตลาดหลักทรั พย วันที่ ๑ กันยายน

(อม.๔๒)

- ๓๓ ๒๕๔๓ ผูถูกกลาวหาโอนขายหุ นบริษัทชิ นคอรป ๓๐,๙๒๐,๐๐๐ หุน ใหแ กผูคัดคานที่ ๒ ราคา
หุน ละ ๑๐ บาท เปน เงิน ๓๐๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนขายหุน บริ ษัทชิ นคอร ป ๒,๐๐๐,๐๐๐ หุน
ราคาหุนละ ๑๐ บาท ใหแ กผูคัดคานที่ ๔ เปนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผูคัด คานที่ ๑ โอน
ขายหุนบริษัทชินคอรป ๔๒,๔๗๕,๐๐๐ หุ น ราคาหุนละ ๑๐ บาท ใหแกผูคัดค านที่ ๒ กับโอน
ขายหุนบริษัทชินคอรป ๒๖,๘๒๕,๐๐๐ หุน ราคาหุนละ ๑๐ บาท ใหแกผูคัดคานที่ ๕ และเมื่อ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผูถูกกลาวหาโอนขายหุนบริษัทแอมเพิลริชทั้งหมดใหแกผูคัดคานที่ ๒
บุตรชายของผูถูกกลาวหา หลังจากนั้นในป ๒๕๔๙ บริษัทแอมเพิลริชโอนขายหุนบริษัทชินคอรป
๓๒๙,๒๐๐,๐๐๐ หุน (ราคาพาร ๑ บาท) ใหแกผูคัดคานที่ ๒ และที่ ๓ คนละ ๑๖๔,๖๐๐,๐๐๐ หุน
ราคาหุนละ ๑ บาท ซึ่งไดกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณชน มิไดปกปด ซอนเรน อําพราง ผูถูก
กลาวหาและผู คัดคานที่ ๑ มิไ ดเขาไปเกี่ยวของในการดําเนินกิจการของบริษัทชินคอรปอีก
รวมทั้งไมไ ดรับ ผลประโยชนใ ด ๆ การโอนขายหุน มีเ จตนาโอนกันอยางแทจริง ไมใ ชนิติกรรม
อําพรางตามขอกลาวหาของผูรอง การกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติตองกระทําในขณะที่ผูถูกกลาวหา
เปนเจาหนาที่ของรัฐหรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐไมเกิน ๒ ป ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนู ญวาด วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕
วรรคสอง ผู ถูกกลา วหาพน จากตําแหนง รัก ษาการนายกรัฐ มนตรี เมื่อ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘
เกินกวา ๒ ป กอนที่ คตส.จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และ
กอนที่จะแจงขอกลาวหาคดีนี้เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ คํารองของผูรองไมชอบดวยกฎหมาย
เพราะ คตส. และคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมไดวินิจ ฉัยเรื่อ งกรรมสิ ทธิ์ให เสร็ จเด็ดขาดไปกอน

(อม.๔๒)

- ๓๔ กลับสงเรื่องให ผูรองยื่นคํารอ งตอศาลโดยรีบดวนสรุปในคํารองนี้กลาวหาวาเปนทรัพย สินของ
ผูถูกกลาวหา จึงเปนการกระทําขามขั้นตอนของกฎหมายขัดแยงกับประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อั นมีพระมหากษัตริ ยทรงเป นประมุข หรือ คปค. ฉบับที่ ๓๐ ความเห็น
ของ คตส. ขัดแยงกันเองเนื่องจาก คตส. สงเรื่องใหกรมสรรพากรเก็บภาษีจากผูคัดคานที่ ๒ และ
ที่ ๓ เทากับยอมรับวาบุคคลทั้งสองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในหุนบริษัท ชินคอรป แตเ มื่อ คตส.
ตองการใหเงินที่ไดมาจากการขายหุนดังกลาวทั้งหมดตกเปนของแผนดิน กลับวินิจฉัยขอเท็จจริง
เดียวกันวาหุนดังกลาวเปนของผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ คตส. ไมไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ไตสวนใหมเพื่อไตสวนคดีนี้ กลับแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนขอกลาวหา ในคดีอาญาเรื่องการ
ตราพระราชกํ า หนดภาษี สรรพสามิ ต ในกิ จ การโทรคมนาคม และมติ คณะรั ฐ มนตรี แปลงค า
สัมปทานเปนภาษีสรรพสามิตเปนคณะอนุกรรมการไตสวนคดีนี้ ทั้งๆ ที่เปนขอกลาวหาคนละเรื่องกัน
ทําใหการไตสวนของ คตส. ไมชอบดวยกฎหมาย ผูรองยื่นคํารองโดยรูอยูแตแรกวาสํานวนการ
ไตสวนของ คตส. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีขอไมสมบูรณ ทั้งไมอาจแจกแจงไดวาทรัพยสิน
หรือหุนบริษัทชินคอรปสวนใดเปน ทรัพยสินที่ร่ํารวยผิดปกติหรือไดมาโดยไมสมควร ภาระการ
พิสูจนวาทรัพย สินเปนของผูถู กกลาวหาและผูคัด คานที่ ๑ จริงหรือไมตกอยูกับผู รอง เนื่องจาก
ผูรองกลาวอางขอเท็จจริงเรื่องกรรมสิทธิ์ขัดแยงกับเอกสารราชการ คํารองของผูรองเคลือบคลุม
ไมไ ดบรรยายวาผูถู ก กลาวหาปฏิ บัติห นาที่ หรือใชอํา นาจในตํ าแหนงหนาที่ เอื้อ ประโยชนแก
ตนเองและพวกพ อ งอย า งไร และเป น ทรั พ ย ที่ ไ ด ม าจากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อ ใช อํ า นาจใน
ตําแหนงหนาที่อยางไร ทั้งไมบรรยายใหเขาใจถึงสภาพแหงขอหาวาผูถูกกลาวหาไดสั่งการและ

(อม.๔๒)

- ๓๕ มอบหมายใหผู ใดกระทําการเพื่ อเอื้อประโยชนแกธุรกิจของตนเองและพวกพองเมื่อ ใด อยางไร
และประโยชน ที่ เกิ ดขึ้ นมี ความชั ดเจนแน นอนในรู ปแบบใด มี จํ านวนเท าใด มี พยานหลั กฐาน
สนับสนุนขอกลาวอางอยางไร เพียงใด ประกอบกับผูรองไมไดกลาวอางใหชัดเจนวา เงินที่ไดจาก
การขายหุ น บริ ษั ท ชิ น คอร ป เกี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อ ใช อํ า นาจในตํ า แหน ง หน า ที่
นายกรัฐมนตรีของผู ถูก กล าวหาอยางใด ก อใหเกิด ผลในการเพิ่มขึ้นอยางผิด ปกติตอทรัพยสิน
หรือมูลคาหุนนั้นอยางไร เพียงใด เปนจํานวนเทาใด โดยในแตละมาตรการทําใหมูลคาหุนสูงขึ้น
ผิด ปกติจํ านวนเทาใด เมื่อใด อยางไร มีพฤติก ารณร่ํ ารวยผิด ปกติอยางไร หุ นบริษัทชิ นคอร ป
ทั้งหมด ๑,๔๘๗,๗๔๐,๑๒๐ หุน ที่ขายใหกลุมเทมาเส็กเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ เปนหุ น
จํานวนเดิมที่บุตรและญาติพี่นองของผูถูก กลาวหามีอยูกอนที่ผูถู กกล าวหาจะเขาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีสมัยแรกในป ๒๕๔๔ และราคาหรือมูลคาหุนที่เพิ่มขึ้นเปนไปตามปกติของราคาตลาด
มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแตละชวงเวลาตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศในทิศทางเดียวกับดัชนี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเชนเดียวกับหุนของบริษัทอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย ไมเกี่ยวของ
กับ การดํา รงตํ า แหน งนายกรั ฐมนตรี ข องผู ถู ก กลา วหา และมิไ ด เกิ ด จากการร่ํา รวยผิ ดปกติ
ขณะผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีสมัยแรกไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ของผูถูกกลาวหาและคูสมรสตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทรัพยสินของผูถูกกลาวหา คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะเปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมไดระบุการถือครองหุน
บริ ษัทชิ นคอร ปไวแต อย างใด โดยมูล คาหุ นบริษั ทชิ นคอรป ที่ค รอบครั วชินวั ตรและครอบครั ว
ดามาพงศถืออยูในตลาดหลักทรัพยกอนผูถูกกลาวหาเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในสมัยแรก

(อม.๔๒)

- ๓๖ ณ วั นที่ ๗ กุ มภาพั นธ ๒๕๔๔ คิดเป นเงิ น ๓๑,๘๓๗,๖๓๘,๕๖๘ บาท หากหุ นบริ ษัทชิ นคอร ป
ยังเปนของผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ จริงตามที่ถูกกลาวหา แสดงวากอนเขาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีนั้นผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ มีทรัพยสินอยูแลวเปนเงิน ๔๖,๙๖๑,๖๓๘,๕๖๘ บาท
ผูถูกกลาวหาไมไดปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหน งนายกรัฐมนตรีเพื่อเอื้อประโยชนใหแก
ตนเองและพวกพองตามที่ผูรองกลาวหารวม ๕ กรณี คือ
๑. การแปลงคาสัมปทานเปนภาษีสรรพสามิต
๒. การแกไขสัญ ญาอนุญ าตให ดําเนิน กิจการบริ การโทรศัพ ทเ คลื่ อนที่ ปรั บลด
อัตราสวนแบงรายไดจากการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบใชบัตรจายเงินลวงหนาใหแกบริษัท
เอไอเอส
๓. การแกไขสัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่ออนุญาต
ใหใ ชเครือขายรวมและใหหั กคาใชจายจากรายรับ และการปรับลดอัตราคาใชเครือขายรวมเปน
การเอื้อประโยชนแกบริษัทชินคอรปและบริษัทเอไอเอส
๔. การละเวน อนุมัติ สงเสริม สนับสนุนธุรกิจดาวเทียมตามสัญญาดําเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศโดยมิชอบเพื่อเอื้อประโยชนแกบริษัทชินคอรปและบริษัทไทยคม
๕. การอนุมัติใหรั ฐบาลสหภาพพมากูเงินจากธนาคารเพื่ อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทยเพื่อนําไปซื้อสินคาและบริการของบริษัทไทยคม
มาตรการตาง ๆ เปนการกระทําของหนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่รับผิดชอบ
มิไดเกิดจากการสั่งการหรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ของผูถูกกลาวหา ทั้งไมไดมีผลทําใหราคาหุน

(อม.๔๒)

- ๓๗ บริ ษัท ชิน คอรป มีมู ลค าสูงขึ้น หรื อไดรับ ประโยชนใ ด ๆ ตามที่ผูรอ งกล าวหา เงิน ปนผลจากหุน
บริษัทชิน คอรป ๖,๘๙๘,๗๒๒,๑๒๙ บาท ไมไดเปนของผูถูกกลาวหาและผูคัด คานที่ ๑ แตเป น
ของบุ ตรและญาติพี่นองของผู ถูก กล าวหา และไมไดเปนทรัพยสินที่เ กิด จากการร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือไดมาโดยไมสมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือใช
อํานาจในตําแหนง หนา ที่ ผู รองจึ งไม มีอํา นาจยื่นคํ ารอ งขอใหเงิ นปน ผลดั งกล าวตกเป นของ
แผนดิน มติใหยื่นคํารองคดีนี้ของผูรองและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมาย
เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมไ ดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากพระมหากษัตริย ตาม
มาตรา ๖ และมาตรา ๑๒ แห ง พระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้ งประกาศ คปค. ฉบับที่ ๑๙ ก็ใหงดการบังคับใชเฉพาะที่
เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. เทานั้น การกลาวหาไตสวนและยื่นคํารอง
ตอศาลเปนการกระทํานอกขอบอํานาจหนาที่ตามประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๕ ที่กําหนดให
คตส. มีอํานาจตรวจสอบเฉพาะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงโดยผลของการปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยเทานั้น คํารองไมไดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสิน สถานที่ตั้ง ชื่อ และ
ที่อยูของผูครอบครองหรือมีชื่อเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในเงินและทรัพยสินสวนที่ไมไดอายัดไวชั่วคราว
จํานวน ๙,๘๕๘,๖๗๖,๐๓๖.๘๐ บาท ตามขอกําหนดเกี่ย วกั บการดําเนินคดีข องศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๒๓ คํารองสวนนี้จึงไมชอบดวยกฎหมาย
ผูรองไมมี อํานาจรองขอใหเงินในบัญ ชีเงินฝากของผูถู กกลาวหา ๕๔๘,๕๑๙,๓๑๒.๒๗ บาท
และเงินในบัญชีเงินฝากของผูคัดคานที่ ๑ จํานวน ๒,๘๕๒,๙๓๓,๙๓๑.๗๖ บาท ที่ คตส. อายัดไว

(อม.๔๒)

- ๓๘ ตกเปน ของแผนดิน เนื่องจากเงินจํานวนดังกลาวผูถู กกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ มีอยู กอนผูถูก
กล า วหาดํ า รงตํ า แหน ง นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง ได แ สดงไว ใ นบั ญ ชี ท รั พ ย สิ น และหนี้ สิ น ที่ ยื่ น ต อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อ วันที่ ๑๕ มีน าคม ๒๕๔๔ แล ว การกลา วอา งวาผู ถูกกลา วหาและ
ผูคัดคานที่ ๑ ยังเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่แทจริงในหุนบริษัทชินคอรป หากจะเปนความผิดก็เพียง
มีโ ทษตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาด วยการปองกันและปราบปรามการทุจริ ต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๒๒ ที่มี โทษทางอาญาและตอ งพน จากตํา แหนง ตาม
รัฐธรรมนูญเทานั้น ไมมีอํานาจรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินได เนื้อหาตามคํารองเปนการ
ฟองคดีละเมิดของเจาหนาที่รัฐและขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเนื่องจากการกระทําละเมิด
เปน การดํ าเนิน การออกคํา สั่ง ทางปกครองตามพระราชบัญ ญัติวิ ธีปฏิ บัติ ราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยดําเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดว ยหลักเกณฑการปฏิบัติเ กี่ย วกั บความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมูลคดีเรื่องละเมิด และเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนก็
ไมไ ดอยู ในเขตอํ านาจของศาลนี้ ศาลจึงไมมี อํานาจพิจ ารณาคดี นี้ ขอให ยกคํา รอ งและมี คํา สั่ง
เพิกถอนการอายัดทรัพยสินของผูถูกกลาวหา
ผูคัดคานที่ ๑ ยื่ นคําคัดคานว า ผูร องไมมีสิทธิ ขอใหเ งิน ฝากในบัญ ชีธ นาคารซึ่ง
เปนทรัพยสินของผูคัดคานที่ ๑ รวม ๒๖ รายการ ตกเปนของแผนดิน เนื่องจากทรัพยสินดังกลาว
เปน ของผู คัด คา นที่ ๑ ที่ไ ดม าโดยสุจ ริต และมี มาก อนที่ ผู ถู กกล าวหาจะเข าดํ ารงตําแหนงทาง
การเมืองและมิได เปนทรัพย สินของผูถูกกล าวหาที่ไ ดมาจากการร่ํ ารวยผิดปกติห รือ มีท รัพ ยสิน

(อม.๔๒)

- ๓๙ เพิ่มขึ้นผิดปกติ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๑ ผูถูกกลาวหากับผูคัดคานที่ ๑ และที่ ๕ ถือหุนในบริษัท
ชินคอรปรวมกัน ๗๔,๔๑๗,๓๙๕ หุน มูล คา รวมเป นเงิน ๒๐,๐๙๒,๖๙๖,๖๕๐ บาท ไมใชหุนที่
ผูถู กกลาวหาใหผูคัดคานที่ ๑ หรือที่ ๕ ถือแทน ตอมาในป ๒๕๔๒ บริษัทชิ นคอรปมีการเพิ่มทุน
ผูถูกกลาวหาถือหุนเพิ่มเปน ๖๕,๘๔๐,๐๐๐ หุน ผูคัดคานที่ ๑ ถือหุนเพิ่มเปน ๖๙,๓๐๐,๐๐๐ หุน
และผูคัดคานที่ ๕ ถือหุนเพิ่มเปน ๓๓,๖๓๔,๑๕๐ หุน รวมหุนทั้งสิ้น ๑๖๘,๗๗๔,๑๕๐ หุน มูลคา
รวมเปน เงิน ๑๕,๑๓๒,๒๙๐,๒๘๙ บาท ซึ่ง เปน ทรั พย สิน ของผูคัด คา นที่ ๑ และผูถูกกลา วหา
ในขณะที่ ยังไมไดดํารงตําแหน งนายกรัฐมนตรี และไมใชทรัพยสินที่ไดมาเนื่อ งจากการกระทําที่
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และไมใชทรัพยสินที่ไดมาโดย
ไมสมควรสืบเนื่องมาจากการที่ผูถูกกลาวหาปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่อันเปน
การร่ํารวยผิดปกติ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ ผูคัดคานที่ ๑ ขายหุนบริษัทชินคอรป ๔๒,๔๗๕,๐๐๐ หุน
ใหแก ผูคัด คานที่ ๒ ในราคาหุ นละ ๑๐ บาท ผูคัด คา นที่ ๒ ชําระค าหุ น ๔๒๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท
โดยออกตั๋วสัญญาใชเงินมอบใหไวแกผูคัดคานที่ ๑ กอนหนานั้นเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
ผูคัดคานที่ ๑ ยกหุนบริษัทชินคอรป ๔,๕๐๐,๐๐๐ หุน ใหแกผูคัดคานที่ ๕ โดยหนาที่ธรรมจรรยา
ผูคัดคานที่ ๑ จึงไมใชเจาของกรรมสิทธิ์ในหุนดังกลาวนั้นแลว ในการซื้อหุนเพิ่มทุนบริษัทชินคอรป
ของผูคัด คา นที่ ๕ จํานวน ๖,๘๐๙,๐๑๕ หุน ผูคัดคานที่ ๕ กูยืมเงินจากผูคัดคานที่ ๑ ชํา ระ
โดยออกตั๋วสัญญาใชเงินมอบใหผูคัดคานที่ ๑ ไว แตผูคัดคานที่ ๑ ทําตั๋วสัญญาใชเงินฉบับดังกลาว
สูญหายไป ผู คัดคานที่ ๕ จึ งออกตั๋วสั ญญาใชเงิ นฉบั บใหม แทนฉบั บเก าให แก ผูคัดค านที่ ๑ ซึ่ ง
ขณะนั้นผูคัดคานที่ ๑ ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จุลจอมเกลา และใชคํานําหนานามวา

(อม.๔๒)

- ๔๐ คุณหญิงแลว และในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ ผูคัดคานที่ ๑ ยังขายหุนบริษัทชินคอรป ๒๖,๘๒๕,๐๐๐ หุน
ใหแกผูคัด คานที่ ๕ ในราคาหุน ละ ๑๐ บาท ผูคัดคานที่ ๕ ชําระคาหุ น ๒๖๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท
โดยออกตั๋วสัญญาใชเงินมอบใหไวแกผูคัดคานที่ ๑ ผูคัดคานที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ ไมไดถือหุน
บริษัทชินคอรปแทนผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ตามคํารอง เนื่องจากผูคัดคานที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔
และที่ ๕ ได ชําระเงิ นตามตั๋วสัญญาใช เงิ นใหแกผูถู กกล าวหาและผู คั ดค านที่ ๑ เรียบรอยแล ว
ขณะผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีสมัยแรก ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ รวมทั้ง
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภ าวะจึงไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย สินและหนี้สินต อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. วามีทรัพยสินรวมทั้งสิ้น ๑๕,๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมมีรายการหุนบริษัทชินคอรปรวม
อยูดวย โดยมูลคาหุน บริษัทชินคอร ปของครอบครัวผูถู กกลาวหาและครอบครัวดามาพงศ กอ น
ผู ถู ก กล า วหาดํ า รงตํ า แหน ง นายกรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๙ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๔ รวมเป น เงิ น
๔๓,๓๖๖,๕๔๒,๕๒๐ บาท ราคาหุนที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากนั้นเปนการเพิ่มขึ้นตามกลไกของตลาด
หลักทรัพยและภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ไมใชเกิดจากการเอื้อประโยชนตามคํารอง คตส. และผูรอง
ตรวจสอบกลาวหานอกขอบอํานาจหนาที่ตามประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ เนื่องจากเปนการกลาวหา
ผูถู กกลาวหาวาร่ํารวยผิด ปกติโดยได กระทําการเอื้อประโยชนตาง ๆ เมื่อพนเวลา ๒ ป นับแต
วันที่ผู ถูก กล าวหาพนจากการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ คดีจึง
ขาดอายุความตามพระราชบั ญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วา ดวยการปอ งกั นและปราบปรามการ
ทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ วรรคสอง และไมมีอํานาจตรวจสอบคณะรัฐมนตรีชุดที่พนจาก
ตําแหนงเพราะอายุสภาสิ้นสุดลง คํารองของผูรองเคลือบคลุมไมชอบดวยกฎหมายไมไดบรรยาย

(อม.๔๒)

- ๔๑ ถึ ง พฤติ ก ารณ ร่ํ า รวยผิ ด ปกติ แ ละทรั พ ย สิ น เพิ่ ม ขึ้ น อย า งไร ผู ร อ งไม ไ ด แ ยกทรั พ ย สิ น ที่ ผู ถู ก
กลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ มีอยูกอ นผูถูก กลาวหาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และทรัพยสินที่
ร่ํารวยผิด ปกติหรื อเพิ่มขึ้ นผิดปกติมีอยูจํานวนเทาใด ทําใหผูคัดคานที่ ๑ ไมสามารถตอสูคดีได
กระบวนการพิสู จนทรั พย ยังไมแ ลว เสร็จ วาทรัพย สิน ที่ คตส. มีคํ าสั่ งอายัดไวเปน ของผูพิสู จน
ทรั พ ย สิ น หรื อ ไม เป น การข า มขั้ น ตอนของกฎหมายที่ กํ า หนดไว จึ ง ไม ช อบด ว ยกฎหมาย
นอกจากนี้ เนื้อหาตามคํารองของผูรองเปนการฟองคดีละเมิดของเจาหนาที่รัฐและขอใหทรัพยสิน
ตกเปน ของแผนดิ นเนื่อ งจากการกระทํา ละเมิด ซึ่ง อยู ในอํา นาจของศาลปกครอง ศาลนี้ จึงไมมี
อํานาจพิจารณาคํารองนี้ ขอใหยกคํารองและเพิกถอนคําสั่งอายัดทรัพยสินของ คตส.
ผูคัด คา นที่ ๒ ยื่นคํ าคั ดคา นว า ผูคัด คา นที่ ๒ เปน เจาของกรรมสิท ธิ์หุน บริ ษัท
ชิน คอรป ๔๕๘,๕๕๐,๒๒๐ หุน ที่ ขายให แก บริ ษัท ซีด าร โฮลดิ้ งส จํ ากั ด และบริ ษัทแอสเพน
โฮลดิ้ งส จํ ากั ด เมื่ อวั นที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ โดยผู คั ดค านที่ ๒ ซื้ อหุน ดั งกล าวมาจากผู ถู ก
กลา วหาและผู คัด คานที่ ๑ และขายไปในราคาหุ นละ ๔๙.๒๕ บาท ได รับเงินหลังจากหั กค า
นายหนาและภาษีเปนเงิ นรวมทั้งสิ้น ๒๒,๕๒๓,๑๘๗,๒๐๙.๔๙ บาท โอนเขาบัญชีของผูคัดคาน
ที่ ๒ ที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักรัชโยธิน บัญชีเลขที่ ๑๑๑-๒-๓๑๐๐๘-๘ โดย
กอนโอนเงินคาหุนเขาบัญชีผูคัดคานที่ ๒ มีเงินฝากอยูแลว ๒,๑๕๑,๖๖๗.๑๖ บาท ผูคัดคานที่ ๒
แบงเงินจากการขายหุนใหผูคัดคานที่ ๑๘ กูยืมไป ๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ชําระคาหุนเพิ่มทุน
ใหแ กผูคั ดคา นที่ ๑๕ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซื้อที่ ดินที่ ตําบลหมู สี อํ าเภอปากชอ ง
จังหวัดนครราชสีมา ๔ แปลง ในราคา ๒๗,๒๒๗,๒๐๐ บาท และชําระคาที่ปรึกษากฎหมายและ

(อม.๔๒)

- ๔๒ คาทนายความใหแกผูคัดคานที่ ๒๒ จํานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มูลคาหุนบริษัทชินคอรปไมได
เพิ่มขึ้ นอยางผิดปกติ หรือเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่และใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ของ
บุคคลใด ราคาหุน บริ ษัทชิ นคอร ปที่ เพิ่มขึ้นจากราคา ๒๑ บาท ณ วันที่ ๙ กุ มภาพั นธ ๒๕๔๔
เปน ๔๙.๒๕ บาท ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ เปนการปรับ ตัวสูง ขึ้นตามภาวะของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีตอบริษัทชินคอรปซึ่งเปนบริษัท
ที่มีพื้นฐานดีอยูแลว ไมไดเปนผลมาจากการกระทําที่ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม คํารองของผูรองเคลือบคลุม ไมไดบรรยายวามูลคาหุนบริษัทชินคอรปมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม ขึ้นหรือ ลดลงอย างไร มีค วามผิดปกติข องการซื้อ ขายหุน ดังกลา วในตลาดหลั กทรั พย แห ง
ประเทศไทยอยางไร หรือมูลคาหุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมีความผิดปกติอยางไร เกิดขึ้นในชวงเวลาใด
และสาเหตุของการขึ้ นลงของราคาหุ นมาจากป จจัยใดบาง เงิ นที่ผูร องขอให ตกเปนของแผน ดิน
๗๖,๖๒๑,๖๐๓,๐๖๑.๐๕ บาท มีเงินของผูคัดคานที่ ๒ รวมอยูดวย ๑๗,๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ
ขอใหยกคํารองในสวนที่เกี่ยวกับทรัพยสินของผูคัดคานที่ ๒ และเพิกถอนการอายัดเงินและที่ดิน
ของผูคัดคานที่ ๒
ผู คั ด ค า นที่ ๓ ยื่ น คํ า คั ด ค า นว า ผู คั ด ค า นที่ ๓ เป น เจ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ใ นหุ น
บริษัทชินคอรป จํานวน ๖๐๔,๖๐๐,๐๐๐ หุน โดยซื้อมาจากผูคัดคานที่ ๒ และบริษัทแอมเพิลริช
โดยชอบ ไมได ถือหุนแทนผู ถูกกลาวหา ผูคัด คานที่ ๓ ขายหุ นดัง กลาวใหบริ ษัทซี ดาร โฮลดิ้งส
จํากัด และบริษัทแอสเพน โฮลดิ้ง ส จํากัด เปนเงิน ๒๙,๖๙๖,๘๙๗,๗๒๘.๗๕ บาท แลวนําเงิน
เขาฝากในบัญชีธ นาคารที่ คตส.อายัด นําไปรวมลงทุนในบริษัทตางๆ บริจาคใหผูคัดคานที่ ๑๗

(อม.๔๒)

- ๔๓ และใหผูมีชื่อกูยืม บริษัทชินคอรปประกอบธุรกิจในลักษณะการเขารวมถือหุนบริษัทในเครือซึ่งมี
ผลประกอบการที่ ดี ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศไทยที่ดี ทําให หุน บริ ษัทชิ นคอร ปมี
ราคาเพิ่ มขึ้น โดยไมไดเปนการเพิ่ม ขึ้นอยางผิดปกติหรือสืบเนื่อ งมาจากการปฏิบัติหนาที่และใช
อํ า นาจในตํ า แหน ง หน า ที่ ข องผู ถู ก กล า วหา ผู ร อ งไม มี อํ า นาจยื่ น คํ า ร อ งขอให ท รั พ ย สิ น ของ
ผูคั ดคา นที่ ๓ ตกเปน ของแผนดิ น เนื่อ งจากผูคัด คา นที่ ๓ ไมใ ชผูดํารงตํา แหนง ทางการเมือ ง
และคํารองผูรองเคลือบคลุม ไมได บรรยายขอเท็จจริงและรายละเอียดใหเห็นว ามูลคาหุนบริษัท
ชินคอรปกอ นหรือขณะผูถูก กล าวหาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและหลังพนจากตําแหนงแลว
มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร มีความผิดปกติของการซื้อขายหุนดังกลาวอยางไร การเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงมีความผิดปกติอยางไร เกิดขึ้นในชวงใด และเกิดจากสาเหตุใด ขอใหยกคํารองและเพิกถอน
การอายัดทรัพยสินของผูคัดคานที่ ๓
ผู คั ด ค า นที่ ๔ ยื่ น คํ า คั ด ค า นว า ผู คั ด ค า นที่ ๔ เป น ผู ถื อ หุ น บริ ษั ท ชิ น คอร ป
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ หุน โดยซื้อมาจากผูถูกกลาวหาโดยชอบไมไดถือหุนแทนผูถูกกลาวหา ผูคัดคานที่ ๔
ขายหุนดังกลาวใหบริษัทซีดาร โฮลดิ้งส จํากัด เปนเงิน ๙๘๒,๓๖๕,๑๒๕ บาท แลวนําเงินเขาฝาก
ในบัญชี เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน เลขที่ ๐๑๔-๑-๑๑๓๐๐-๙
ที่ คตส. อายัด โดยมีเงินฝาก ๖๐๒,๙๗๙.๐๕ บาท ของผูคัดคานที่ ๔ รวมอยูดวย ผูรองไมมีอํานาจ
ยื่นคํารอ งคดี นี้ คตส. ที่ดํ าเนิน การตรวจสอบไมมีความเปนกลาง คตส.บางคนเปนปฏิปก ษกั บ
ผูถูกกลาวหา คณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่ดําเนินการตอจาก คตส. ไมไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
จากพระมหากษัตริย ตามกฎหมายไมมีอํานาจดําเนินการ ผูรองยื่นคํารองคดีนี้โดยไมใหโ อกาส

(อม.๔๒)

- ๔๔ ผูคั ดค านที่ ๔ นําพยานเขา ไต สวนเพื่อ พิสูจน ทรัพย สิน ขอให ยกคํารอ งและเพิก ถอนการอายัด
ทรัพยสินของผูคัดคานที่ ๔
ผู คั ด ค า นที่ ๕ ยื่ น คํ า คั ด ค า นว า ผู คั ด ค า นที่ ๕ เป น ผู ถื อ หุ น บริ ษั ท ชิ น คอร ป
๔๐๔,๔๓๐,๓๐๐ หุน โดยซื้อและไดรับโอนยกใหมาโดยชอบ ไมไ ดถื อหุนแทนผูถู กกลาวหา
และผู คั ด ค า นที่ ๑ ผู คั ดค านที่ ๕ ขายหุ นดั งกล าวให บริ ษั ทซี ดาร โฮลดิ้ งส จํ ากั ด เป นเงิ น
๑๙,๘๒๗,๗๕๐,๓๘๔.๓๖ บาท แลว นํา เงิ นเขา ฝากในบั ญชี เงิ นฝากธนาคารกรุ งเทพ จํ ากั ด
(มหาชน) สาขาซอยอารี เลขที่ ๑๒๗-๔-๖๔๔๓๓-๓ ที่ คตส. อายัด โดยมีเ งิน ฝากเดิม
๑,๓๓๙,๖๘๔,๙๘๗.๒๒ บาท รวมอยู ดวย ผ คู ัดคานที่ ๕ นําเงินที่ ได มาดั งกล าวไปลงทุนและนํ า
เขาฝากในบัญชีเงินฝากอื่น ๆ บริษัทชินคอรปประกอบธุรกิจในลักษณะการเขารวมถือหุนบริษัท
ในเครือซึ่งมีผลประกอบการที่ดี จึงเปนที่ตองการของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประกอบกั บภาวะเศรษฐกิ จของประเทศไทยที่ดี ทําใหหุนของบริษัทชินคอรปมีราคาเพิ่มขึ้น
โดยไมไ ดเปนการเพิ่มขึ้นอยางผิ ดปกติ หรื อสื บเนื่องมาจากการปฏิ บัติห นาที่ และใชอํานาจใน
ตําแหนงหนาที่ของผูถูกกลาวหา ผูรองไมมีอํานาจยื่นคํารองคดีนี้เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที่ดําเนินการตอ จาก คตส. ไมได รับการโปรดเกลา ฯ แตงตั้ งจากพระมหากษั ตริยตามกฎหมาย
ไมมีอํานาจดําเนิ นการ ผู รองยื่นคํารองคดี นี้โดยไม ใหโอกาสผูคัดคานที่ ๕ นํ าพยานเขาไตสวน
เพื่อพิสูจนทรัพยสิน และคดีขาดอายุความเนื่องจากไมไดกลาวหาผูถูกกลาวหาภายในเวลา ๒ ป
นับแตผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ

(อม.๔๒)

- ๔๕ ประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาด วยการปอ งกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอใหยกคํารอง
และเพิกถอนการอายัดทรัพยสินของผูคัดคานที่ ๕
ผูคัดคานที่ ๖ ยื่นคําคัดคานวา ผูคัดคานที่ ๕ ซึ่งเปนสามีผูคัดคานที่ ๖ ขายหุนบริษัท
ชินคอรป ๔๐๔,๕๘๙,๙๐๐ หุน ใหแกบริษัทซีดาร โฮลดิ้งส จํากัด ราคาหุนละ ๔๙.๒๕ บาท เปนเงิน
๑๙,๙๑๘,๑๙๒,๒๗๕ บาท รวมกับหุนบริษัทชินคอรปของผูคัดคานที่ ๖ อีก ๑๕๙,๖๐๐ หุน เปนเงิน
๗,๘๖๐,๓๐๐ บาท รวมเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น ๑๙,๙๒๖,๐๕๒,๕๗๕ บาท เมื่ อ หั ก ค า นายหน า และ
ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม แล ว คงเหลื อ เงิ น สุ ทธิ ร วม ๑๙,๘๗๒,๗๕๐,๓๘๔.๓๖ บาท โดยเป น ส ว นของ
ผูคัด คานที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ผู คัดคานที่ ๕ โอนเงินเขาบัญชียกใหผูคัดคาน
ที่ ๖ ที่ ธนาคารกรุง เทพ จํา กั ด (มหาชน) สาขาซอยอารี เลขที่ ๑๒๗-๐-๙๑๑๕๗-๙ จํ านวน
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงินจากการขายหุนของผูคัดคานที่ ๖ จํานวน ๗,๘๓๙,๒๗๓.๗๐ บาท
รวมอยูดวย ผู คัดคา นที่ ๕ และที่ ๖ ไมไ ดถื อหุ นบริษัทชิ นคอรปแทนผูคัดคานที่ ๑ หรือผูถู ก
กลาวหา เงินในบัญชีเงินฝากดังกลาวที่ คตส. อายัดเปนของผูคัดคานที่ ๖ ไมใชทรัพยสินที่ไดมา
จากการร่ํ ารวยผิดปกติห รือ เพิ่มขึ้ นผิดปกติ ผูคัด คานที่ ๕ และที่ ๖ มิใชเจาหนา ที่ข องรัฐ หรื อ
ผูดํารงตํา แหนง ทางการเมือ ง ไดยื่นคํ าร องพิสูจ นท รัพ ยสิน และดําเนินการพิสู จนท รัพ ยสินต อ
คตส. และคณะกรรมการ ป.ป.ช.แลว แตผูรองยื่นคําร องโดยยังไมมีก ารดํ าเนินการพิสูจนทรัพย
ใหเสร็จสิ้น เปนการขามขั้นตอนตามกฎหมาย และคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมไดรับการโปรดเกลาฯ
แต งตั้งจากพระมหากษัตริย ไมมีอํา นาจปฏิบั ติหน าที่ พิจ ารณาสํานวนการสอบสวนของ คตส.

(อม.๔๒)

- ๔๖ รวมทั้ งมีม ติใ หยื่นคํ าร อง ผูรอ งจึงไมมี อํา นาจยื่น คํา รอ งคดี นี้ ขอใหย กคํ าร องและเพิก ถอนการ
อายัดทรัพยสินของผูคัดคานที่ ๖
ผู คั ด ค า นที่ ๗ ที่ ๘ และที่ ๑๙ ยื่ น คํ า คั ดค า นว า เงิ น ฝากในบั ญ ชี ธ นาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก และสาขามีนบุรี รวม ๓ บัญชี ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร และธนาคารกสิกรไทย จํ ากั ด (มหาชน) สาขาแฟชั่ นไอส แลนด
รวม ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปน ทรั พยสินที่ ผูคัดคา นที่ ๗ ที่ ๘ และที่ ๑๙ ซึ่ง ประกอบวิชาชีพ
ทางดานกฎหมายไดรับเปนคาจางจากครอบครัวชินวัตรและครอบครัวดามาพงศ โดยผูคัดคานที่ ๒
ใหทําหนาที่ทนายความแกตางคดีและเปนที่ปรึกษากฎหมาย รวม ๕ คดี ผูคัดคานที่ ๗ ที่ ๘ และ
ที่ ๑๙ ไมทราบวาผูวาจางไดเงินดังกลาวมาจากที่ใด เปนการไดเงินมาโดยสุจริต และ คตส. มีมติ
ใหเพิกถอนอายัดเงินฝากทั้ง ๕ บัญชี ของผูคัดคานทั้งสามแลว ผูรองจึงไมมีอํานาจยื่นคํารองใน
สวนนี้
ผูคัดคานที่ ๙ ยื่นคําคัดคานวา เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาซอยอารี เลขที่ ๑๒๗-๐-๗๐๑๘๕-๕ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) สาขาสะพานควาย เลขที่ ๐๑๓-๑-๒๕๒๖๖-๔ จํานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ที่ คตส. อายัดเปนทรัพยสินของผูคัดคานที่ ๙ ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายและมิไดเกิด จากการ
ร่ํารวยผิดปกติหรือเปนทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมไดรับการโปรดเกลาฯ
แต ง ตั้ ง จากพระมหากษั ต ริ ย ไ ม มี อํ า นาจพิ จ ารณาสํ า นวนคดี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาด วยการปองกันและปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖ และมาตรา ๑๒

(อม.๔๒)

- ๔๗ ผูคัดคานที่ ๙ ดําเนินกระบวนการพิสูจนทรัพยสินโดยโตแยงไวตอ คตส. แต คตส.และคณะกรรมการ
ป.ป.ช.ไมไดมีคําสั่งใด ๆ การยื่นคํารองคดีนี้เปนการขามขั้นตอนการพิสูจนทรัพยสินไมชอบดวย
กฎหมาย ผู รองจึง ไมอ าจยื่นคําร องได คตส.กลาวหาวาผูถู กกลาวหาร่ํารวยผิด ปกติ เมื่อวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๕๑ เกิ น ๒ ป นั บแตผู ถู กกล าวหาพ นจากตํา แหนง นายกรั ฐ มนตรี ในระหว า งป
๒๕๔๔ ถึงป ๒๕๔๘ แลว คดีของผูรองจึงขาดอายุความตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ วรรคสอง เงินฝากที่ คตส.
อายัดดัง กลา วเปน เงินที่ ผูคั ดคานที่ ๓ ชําระค าซื้ อหุ นเพิ่มทุน ให แกผูคั ดคา นที่ ๙ เมื่อ วัน ที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๕๐ เพื่อ ใชจายลงทุนในธุร กิจตามวัต ถุประสงคของการเพิ่ม ทุน จึงเปนทรัพยสิ นที่
ผูคัดคานที่ ๙ ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายและโดยสุจริต กอนที่ คตส. จะมีคําสั่งอายัด เงินในบัญชี
ไมเกี่ยวกับผูถูกกลาวหา ขอใหยกคํารอง
ผูคั ดคานที่ ๑๐ ยื่นคําคัดค านวา คตส. กลาวหาผูถูกกล าวหาวาร่ํารวยผิดปกติเมื่อ
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ จึงเกิน ๒ ป นับแตผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีในระหวางป
๒๕๔๔ ถึงป ๒๕๔๘ แลว จึงไมมีอํานาจกลาวหา คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมไดรับการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งจากพระมหากษัตริยไมมีอํานาจดําเนินการ และการพิสูจนทรัพยสินยังไมเสร็จสิ้นกระบวนการ
ตามที่กฎหมายบังคับ ผูรองจึงไมมีอํานาจยื่นคํารองคดีนี้ เงินฝากในบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) สาขาซอยอารี เลขที่ ๑๒๗-๐-๗๑๗๐๙-๑ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และธนาคาร
ธนชาติ จํากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก รวม ๒ บัญชีเปนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนของ
ผู คั ด ค า นที่ ๑๐ ซึ่ ง ผู คั ด ค า นที่ ๓ ชํ า ระค า ซื้ อ หุ น เพิ่ ม ทุ น ให แ ก ผู คั ด ค า นที่ ๑๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕

(อม.๔๒)

- ๔๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ เพื่อ ใชจายลงทุนในธุร กิจตามวัต ถุประสงคของการเพิ่ม ทุน จึงเปนทรัพยสิ นที่
ผูคัดคานที่ ๑๐ ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายและโดยสุจริตกอนที่ คตส. จะมีคําสั่งอายัดไมเกี่ยวกับ
ผูถูกกลาวหา ขอใหยกคํารอง
ผูคัดคานที่ ๑๑ ยื่นคําคัดคานวา คตส. กลาวหาผูถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติเมื่อ
วัน ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ เกิน กว า ๒ ป นับ แตผูถูก กล าวหาพนจากตํ าแหน งนายกรัฐ มนตรีใน
ระหวางป ๒๕๔๔ ถึงป ๒๕๔๘ แลว คตส.จึงไมมีอํานาจกลาวหาและไตสวน คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไมไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากพระมหากษัตริยไมมีอํานาจดําเนินการ และผูรองไมมีอํานาจ
ยื่นคํารองคดีนี้เนื่องจากไมมีคําสั่งพิ สูจนทรัพย สินใหเ สร็จสิ้น กระบวนการตามที่กฎหมายบังคับ
กอนมีการยื่นคํารองคดีนี้ จึงขามขั้นตอนตามกระบวนการพิสูจนทรัพยสิน เงินฝากในบัญชีธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาซอยอารี เลขที่ ๑๒๗-๐-๗๐๑๘๔-๘ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ที่ คตส.อายัดเปนของผูคัดคานที่ ๑๑ ซึ่งผูคัดคานที่ ๕ ชําระคาซื้อหุนเพิ่มทุนใหแกผูคัดคานที่ ๑๑
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผู คัดคานที่ ๑๑ ออกใบสํ าคัญรับเงินคาหุนและออกใบหุน จํานวน
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุน ตั้ง แตห มายเลข ๑๕๐๐๐๐๐๑ – ๕๑๕๐๐๐๐๐๐ ให แกผ คู ัด คา นที่ ๕ แล ว
ไมใชทรัพยสินที่เกิดจากร่ํารวยผิดปกติหรือเพิ่มมากขึ้นผิดปกติ ขอใหยกคํารอง
ผูคั ดค านที่ ๑๒ ยื่ นคําคั ดค านวา คตส. กลา วหาผูถูก กล าวหาวา ร่ํารวยผิดปกติ
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ จึงเกินกวา ๒ ป นับแตผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ในระหวางป ๒๕๔๔ ถึงป ๒๕๔๘ แลว จึงไมมีอํานาจกลาวหา คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมไดรับการ
โปรดเกล าฯ แต งตั้ง จากพระมหากษัตริยไม มีอํ านาจดําเนินการ และการพิสูจนทรัพ ยสิ นยั งไม

(อม.๔๒)

- ๔๙ เสร็ จสิ้น กระบวนการตามที่ กฎหมายบั งคับ ผูรองจึงไมมี อํานาจยื่นคํารองคดี นี้ เงินฝากในบั ญชี
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาซอยอารี เลขที่ ๑๒๗-๔-๓๒๐๘๗-๖ ที่ คตส. อายัดครั้งแรก
๔๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และครั้งที่สอง ๑๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนของผูคัดคานที่ ๑๒ ซึ่งผูคัดคานที่ ๑
และที่ ๓ ซื้อหุนเพิ่มทุนจากผูคัดคานที่ ๑๒ และไดออกใบหุนเพิ่มทุนใหผูซื้อเรียบรอยแลว กอนที่
คตส. จะสั่งอายัด การชําระคาซื้อ หุนเพิ่มทุนทํา โดยสุจ ริตเปดเผยผานระบบธนาคารสามารถ
ตรวจสอบได มิใชทรัพยสินที่เกิดจากร่ํารวยผิดปกติหรือเพิ่มมากขึ้นผิดปกติ ขอใหยกคํารอง
ผูคัดคานที่ ๑๓ ยื่นคําคัดคานวา คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมไดรับการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งจากพระมหากษัตริ ยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖ และมาตรา ๑๒ จึงไมมีอํ านาจพิจ ารณาสํ านวน
รว มกับผูร อง ผูคั ดคา นที่ ๑๓ ได ดําเนินกระบวนการพิสูจนท รัพ ยสิน จนเสร็ จสิ้นลงแล ว แต ผูมี
อํานาจหนาที่ไมมีคําสั่งใดในเรื่องการพิสูจนทรัพยสิน การยื่นคํารองตอศาลขอใหทรัพยสินตกเปน
ของแผนดิ นจึงเปนการกระทําที่ ไ มชอบดวยกฎหมายและขามขั้นตอนในการพิสูจนท รัพยสิน
คดีนี้ คตส. กลา วหาวาผู ถูก กล าวหาร่ํารวยผิ ดปกติเมื่อ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ เกิ นกวา ๒ ป
นั บ แต ผู ถู ก กล า วหาพ น จากตํ า แหน ง นายกรั ฐ มนตรี ใ นระหว า งป ๒๕๔๔ ถึ ง ป ๒๕๔๘ แล ว
คดี จึ ง ขาดอายุ ค วาม เงิ น ฝากบั ญ ชี ธ นาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) สาขาซอยอารี เลขที่
๑๒๗-๐-๗๒๕๐๖-๐ จํานวน ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงินที่ผูคัดคานที่ ๑๓ จัดใหมีการประชุม
วิสามัญผูถื อหุนและมีมติพิเ ศษใหเพิ่มทุน ซึ่งผูคัด คานที่ ๑ เปนผูซื้อหุนเพิ่ มทุนทั้งหมดในราคา
หุน ละ ๑๐ บาท ผูคัด คา นที่ ๑๓ จัดทํา บัญ ชีรายชื่อผูถือหุ นนํ าสงสํา นัก ทะเบีย นหุ นส วนบริษั ท

(อม.๔๒)

- ๕๐ กรุงเทพมหานครโดยถูกตองตามกฎหมาย จึงไมใชเงินของผูคัดคานที่ ๑ และไมไดเกี่ยวของกับ
การกระทําความผิ ดหรื อไดมาจากผูกระทําความผิดที่กอให เกิดความเสีย หายแกรัฐ ขอให ยก
คํารองและปลอยทรัพยสินของผูคัดคานที่ ๑๓
ผูคัดค านที่ ๑๔ ยื่ นคําคัดคานวา เงินฝากจํานวน ๑๓๒,๑๒๓.๖๐ บาท ในบัญชี
ธนาคารกรุง เทพ จํ ากั ด (มหาชน) สาขาถนนรัช ดา – ลาดพร าว เลขที่ ๑๗๗-๐-๔๒๑๑๒-๙
ผูคัดคานที่ ๑๔ ไดรับเปนคาจางที่ปรึกษาดานภาษีอากรกรณีที่ คตส. ตรวจสอบการซื้อขายหุ น
เมื่อไดใหคําปรึ กษากฎหมายแกผูคัดคานที่ ๒ และที่ ๓ โดยผูคัดคานที่ ๑๔ ออกใบแจงหนี้เรีย ก
เก็บเงินคาบริการเขารวมประชุมประจําเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งภาษีมูลคาเพิ่ม
เปนเงินคนละ ๖๖,๐๖๑.๘๐ บาท ไมใชทรัพยสินที่เกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ ขอใหยกคํารอง
ผูคัดคานที่ ๑๕ ยื่นคําคัดคานวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมไดรับการโปรดเกลาฯ
แต งตั้งตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญวาดวยการป องกันและปราบปรามการทุจ ริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ และมาตรา ๑๒ ผู คัด คานที่ ๑๕ ได พิสูจนทรัพยสินตามกระบวนการที่
บังคั บใช กอ นมีก ารยื่ นคํารองคดี นี้แลว แต คตส. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมไดมีคําสั่งใด ๆ
การยื่นคํารองของผู รองจึงข ามขั้นตอนตามกระบวนการพิสูจนทรัพยสิน ผูรองจึงไมอาจยื่นคํารอง
คดีขาดอายุความตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ วรรคสอง เนื่องจากมูล เหตุที่กลาวหาเกิด ขึ้นขณะผูถูกกลาวหา
ดํารงตํา แหนงนายกรัฐ มนตรีใ นระหวา งป ๒๕๔๔ ถึ ง ป ๒๕๔๘ แต คตส. กลาวหาเมื่อ วัน ที่
๓ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่ ง เกิ น กว าสองป นับ แต ผูถู ก กลา วหาพน จากตํ า แหน ง แล ว เงิ นในบั ญ ชี

(อม.๔๒)

- ๕๑ ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) สาขาซอยอารี บั ญ ชี เ ลขที่ ๑๒๗-๐-๗๐๑๘๙-๗ จํ า นวน
๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ที่ผูคัด คานที่ ๓ ได ชําระคาซื้อหุ นเพิ่มทุนใหแกผูคัด คานที่ ๑๕
โดยออกเปนหุ นจํานวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุน ในราคาหุนละ ๑๐ บาท เพื่อขยายการดําเนินธุรกิจ
ของผูคัดคานที่ ๑๕ ตามมติที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ เงินใน
บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสะพานควาย บัญชีเลขที่ ๐๑๓-๑-๒๕๒๒๐-๐
จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงินที่ผูคัดคานที่ ๒ ชําระคาหุนเพิ่มทุนรอยละ ๕๐ ของหุน
ทั้ง หมดที่ซื้อ จากผู คัด คานที่ ๑๕ ตามมติ ที่ประชุมวิ สามั ญผูถื อหุน ครั้ง ที่ ๒/๒๕๕๐ และครั้งที่
๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ ขอใหยกคํารอง
ผูคัดคานที่ ๑๖ ยื่นคําคัดคานวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมไดรับการโปรดเกลาฯ
แต งตั้งตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญวาดวยการป องกันและปราบปรามการทุจ ริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ และมาตรา ๑๒ ผูคัดคานที่ ๑๖ ไดพิสูจนทรัพยสินจนเสร็จสิ้นตามกระบวนการ
ที่บังคับใชกอนมีการยื่นคํารองคดีนี้แล ว แต คตส. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม ไดมีคําสั่งใด ๆ
การยื่นคํารองของผูรองจึงขามขั้นตอนตามกระบวนการพิสูจนทรัพยสิน ผูรองจึงไมอาจยื่นคํารอง
คดีขาดอายุความตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ วรรคสอง เนื่องจากมูล เหตุที่กลาวหาเกิด ขึ้นขณะผูถูกกลาวหา
ดํา รงตํา แหนง นายกรั ฐมนตรีใ นระหวางป ๒๕๔๔ ถึง ป ๒๕๔๘ แต คตส. กล าวหาเมื่ อวัน ที่ ๓
มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งเกินกวา ๒ ปนับแตผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนงแลว เงินในบัญชีธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาซอยอารี จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงินที่ผูคัดคานที่ ๓

(อม.๔๒)

- ๕๒ ได ชําระคาซื้อ หุนเพิ่มทุน ใหแก ผูคัดค านที่ ๑๖ เมื่อวั นที่ ๑๕ มิถุ นายน ๒๕๕๐ โดยออกเปนหุน
จํ า นวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ น ราคาหุ น ละ ๑๐ บาท เพื่ อ ขยายการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผูคัด คานที่ ๑๖ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถื อหุนครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตามลําดับ ซึ่งการชําระคาหุนดําเนินการ
เสร็จสิ้นกอนที่ คตส. จะมีคําสั่งอายัดเงินในบัญชีเงินฝากของผูคัดคานที่ ๑๖ ขอใหยกคํารอง
ผูคัด คานที่ ๑๗ ยื่นคําคัดคานวา เงินฝากจํานวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาซอยอารี เปนทรัพยสินของผู คัดคานที่ ๑๗ ที่ไดรับการ
บริจาคมาจากผูคัดคานที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตามแคชเชียรเช็คธนาคารนครหลวงไทย
จํากัด (มหาชน) สํานักเพชรบุรี เลขที่ ๖๕๙๐๔๔๓ เพื่อนําไปใชจายบริจาคใหแกเด็กผูยากไรและ
นักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย รวมถึ งครอบครัวและองคก รสาธารณะกุศลอื่นตาม
วัต ถุประสงคข องมูล นิธิ ได ผานกระบวนการพิสู จนทรัพ ยสิ นจาก คตส. แล ววาผู คัด คานที่ ๑๗
เปนเจาของที่แทจริงไดรับ บริจาคมาโดยสุจริ ตและตามสมควรในทางกุศลสาธารณะ โดย คตส.
มีม ติให เพิกถอนการอายัดทรั พยสิน ดังกลาวแลว ผูรองจึงไมมีอํานาจรอ งขอใหทรั พยสิน ของ
ผูคัดคานที่ ๑๗ ตกเปนของแผนดิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งจาก
พระมหากษัตริ ยตามรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๒๔๗ วรรคหนึ่ง จึงไมมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวนของ คตส. และมีมติให
ผูรองยื่นคํารอง ขอใหยกคํารอง

(อม.๔๒)

- ๕๓ ผูคัด คานที่ ๑๘ ยื่นคําคัดคานวา เงินฝากในบัญชีธนาคารและแคชเชียรเช็ครวม
๑๐ รายการ ที่ คตส. มี คํ าสั่ ง อายั ด เปน ทรั พย สิ น ของผู คัด ค า นที่ ๑๘ ซึ่ ง ได ม าโดยชอบด ว ย
กฎหมาย และมิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติหรือมิไดเปนทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ ผูรองไมอาจ
ยื่นคําร องตอศาลใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดินได เนื่องจากเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
รั บ มอบสํ า นวนจาก คตส. แล ว ยั ง ไม ไ ด มี คํ า สั่ ง เกี่ ย วกั บ การพิ สู จ น ท รั พ ย สิ น ของผู คั ด ค า น
ที่ ๑๘ จึ ง เป น การกระทํ า ที่ ไ ม ช อบด ว ยกฎหมายและข า มขั้ น ตอนในการพิ สู จ น ท รั พ ย สิ น
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไม ได รับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากพระมหากษั ตริยตามพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐ ธรรมนู ญวาด วยการปอ งกันและปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖ และ
มาตรา ๑๒ จึงไมมีอํานาจพิจ ารณาสํานวน ไมมีอํานาจสง เรื่อ งใหผูรองและไมมีอํานาจพิจ ารณา
สํานวนรวมกับ ผูรอ ง คํ าร องกลา วหาวาผู ถูกกล าวหากระทํา การอั นเปนการเอื้อ ประโยชนข ณะ
ผูถูก กลาวหาดํา รงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในระหวางป ๒๕๔๔ ถึงป ๒๕๔๘ แต คตส. กลาวหา
ว า ผู ถู ก กล า วหาร่ํ า รวยผิ ด ปกติ เ มื่ อ วั น ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่ ง เป น เวลาภายหลั ง จาก
ผูถู กกลาวหาพ นจากตํา แหน งเกิ น ๒ ป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาด วยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ วรรคสอง คดีจึ งขาดอายุความแลว
เงินฝากในบัญชีของผูคัดคานจํานวน ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เกิดจากการที่ผูคัดคานที่ ๑๘ ขายหุน
เพิ่ม ทุน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุน ให แกผูคัดคา นที่ ๒ และไดเรีย กเก็บเงินค าหุ นเพิ่ม ทุนครั้ง แรก
ในราคาหุน ละ ๒.๖๖ บาท ซึ่ง ได ดําเนินการเสร็จ สิ้นแล วตั้งแตวันที่ ๑๕ มิ ถุนายน ๒๕๕๐ ดว ย
แคชเชียรเช็ค ๔ ฉบับ ขอใหยกคํารอง

(อม.๔๒)

- ๕๔ ผูคัดคานที่ ๒๐ ยื่นคําคัดคานวา คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมไดรับการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งจากพระมหากษัตริยไมมีอํานาจสงเรื่องใหผูรองดําเนินการ คตส. ยังไมไดมีการดําเนินการ
ตามขั้นตอนพิสูจนทรัพยสินจนครบถวนตามกฎหมายในชั้นพิสูจนทรัพย โดยผูคัดคานที่ ๒๐ ได
แสดงหลักฐานพิสูจนความเปนเจาของทรัพยตอ คตส. แลว แต คตส. และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ยังมิไดมีคําสั่งใดๆ เพื่อชี้ชัดวากรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่อายัดเปนของผูคัดคานที่ ๒๐ หรือไม และ
คดีนี้มีการกลาวหาเกิน ๒ ป นับแตผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนงแลว ผูรองจึงไมมีอํานาจยื่นคํารอง
ผูคัดคานที่ ๒๐ มีวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยไดประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
๑/๒๕๔๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ให
เพิ่ มทุนอี ก ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู คัด คานที่ ๕ ซื้อ หุน เพิ่ มทุน ๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ
ผูคัดค านที่ ๖ ซื้อ หุนเพิ่มทุน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล วชําระคาหุนเพิ่มทุนรอยละ ๖๐ เป นเงิน
รวม ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูคัดคานที่ ๒๐ นําเงินดังกลาวเข าบัญชีเงิ นฝากของผู คัดคานที่ ๒๐
ที่ คตส. อายัดและออกใบสํ าคั ญรั บชํ าระค าหุ นใหผูคัดค านที่ ๕ และที่ ๖ พร อมจดทะเบี ยนต อ
นายทะเบียนเปน ทุนจดทะเบียน ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรียบร อยแลว จึงเปนทรัพย สินของ
ผูคัดคานที่ ๒๐ ขอใหยกคํารอง
ผูคัดคานที่ ๒๑ ยื่นคําคัดคานวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมไดรับการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งจากพระมหากษัตริ ยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖ และมาตรา ๑๒ ไมมีอํานาจสงเรื่องใหผูรองดําเนินการ
นอกจากนี้ คตส. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยั งไม ได ดํ าเนิ นการตามขั้ นตอนพิ สู จน ทรั พย สิ น

(อม.๔๒)

- ๕๕ จนครบถวนตามกฎหมาย ทั้งการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐวาร่ํารวยผิดปกติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ วรรคสอง
ตองกระทําในขณะผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือพนจากตําแหนงไปไมเกิน ๒ ป แตคดีนี้
เปนการกลาวหาวาผูถู ก กลาวหากระทําการเพื่อเอื้อประโยชนในชวงระหวางป ๒๕๔๔ ถึ งป
๒๕๔๘ เปน เวลาเกิน ๒ ป แลว ผู รองจึงไมมีอํ านาจยื่นคํ าร องคดี นี้ เงินฝากในบั ญชีธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาซอยอารี และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานั ก
รัชโยธิน ของผูคัดคานที่ ๒๑ จํ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ผูรองขอใหตกเปนของแผนดิ น
เปนเงินที่ ผูคัดคานที่ ๕ ซื้อ หุน เพิ่มทุนในการประชุ มวิสามัญ ผูถือ หุน ของผูคัดคานที่ ๒๑ ครั้งที่
๑/๒๕๕๐ และ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่ใหเพิ่มทุนอีก
๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน กับการประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อ วัน ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๐ และวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ให เพิ่มทุ นอีก
๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู คัดคานที่ ๒๑ ออกใบสําคัญ รับ ชําระคาหุ นใหผูคั ดคา นที่ ๕ พร อมจด
ทะเบี ยนตอ นายทะเบีย นหุนส วนบริ ษัทกรุ งเทพมหานครเรียบร อยแล ว เงิ นในบั ญชีธนาคาร
ดังกลาวจึงเปนทรัพย สินของผูคัด คานที่ ๒๑ ที่ไดมาโดยสุจ ริตตามปกติในทางธุรกิจและเปน นิติ
บุคคลแยกตางหากจากผูถือหุน ประกอบกับขอกลาวหาว าผูคั ดคานที่ ๕ ถือ หุนบริษัท ชินคอรป
แทนผูถูกกลาวหายังขัดกับคําวินิจฉัยของ คตส. ที่วาการรับโอนหุนบริษัทชินคอรปจากผูคัดคานที่ ๑
เปน ประโยชนที่ ผูคัดคา นที่ ๕ ได รับและใหกรมสรรพากรเรี ยกเก็ บภาษีเ งินไดจากผูคัด คานที่ ๕
อีกดวย ขอใหยกคํารอง

(อม.๔๒)

- ๕๖ ผู คั ด ค า นที่ ๒๒ ยื่ น คํ า คั ด ค า นและแก ไ ขคํ า คั ด ค า นว า เงิ น ตามแคชเชี ย ร เ ช็ ค
ธนาคารกรุงไทย จํากั ด (มหาชน) สํา นั ก นานาเหนื อ ๑๒ ฉบั บ ทุ ก ฉบั บ ลงวั น ที่ สั่ ง จ า ยวั น ที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ รวมเปนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง คตส. มีคํา สั่ง อายั ดไวเปนเงินที่
ผูคัดคานที่ ๒๒ ไดรับชําระหนี้จากการประกอบกิจการดานกฎหมายโดยสุจริต โดยผูคัดคานที่ ๒
ชําระเปนคาวาจางใหผูคัดคานที่ ๒๒ เปนที่ปรึกษากฎหมายและจัดหาทนายความเขาแกตางดําเนินคดี
ใหแกผูคัดคานที่ ๑ และที่ ๕ กับนางกาญจนาภา หงษเหิน ในคดีที่บุคคลทั้งสามถูกพนักงานอัยการ
ฟองตอศาลอาญาเกี่ย วเนื่องกับการเสีย ภาษี ผูคัดคานที่ ๒๒ และผูคัด คานที่ ๒ ไดรว มกันชี้แจง
และยื่นคํารองขอพิสูจนทรัพยสินตอ คตส. แลวแต คตส. ไมไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดตามคํารอง
ขอการพิสูจนทรัพยสินของผูคัดคานที่ ๒๒ โดยแจงใหผูคัดคานที่ ๒๒ รอฟงผลคําสั่งของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. แทน เนื่องจาก คตส. สงสํานวนใหอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคํารองตอศาลแลว สวนคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก็มิไดแจงผลการพิจารณาโดยระบุวาไมมีกฎหมายใหอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพิกถอน
คําสั่งอายัดของ คตส. ผูคัดคานที่ ๒๒ และผูคัดคานที่ ๒ มิใชเจาหนาที่ของรัฐ ไมเคยดํารงตําแหนง
ทางการเมืองหรือเกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดิน คตส. จึงไมมีอํานาจออกคําสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพยสินของผูคัดคานที่ ๒๒ ทั้งเงินที่ผูคัดคานที่ ๒ ใชซื้อแคชเชียรเช็ค ๑๒ ฉบับ เปนเงินที่
ผู คั ดค านที่ ๒ ได มาโดยถู กต องจากการขายหุ นบริ ษั ทชิ นคอร ปและนํ า มาชํ า ระค า บริ ก ารทาง
กฎหมายโดยไมมีพฤติการณยักยายเงินตามที่ คตส. กลาวหา ขอใหยกคํารอง
พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงจากทางไตสวนของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองประกอบรายงานการไตสวนของ คตส. และที่คูความไมโตเถียงกันฟงไดใน

(อม.๔๒)

- ๕๗ เบื้องตนวา ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ถึงที่ ๖ มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยผูคัดคานที่ ๑
เปนภริยาของผูถูกกลาวหา ผูคัดคานที่ ๒ และที่ ๓ เปนบุตรของผูถูกกลาวหาและผูคัด คานที่ ๑
ผูคัดคานที่ ๔ เปนนองของผู ถูกกลาวหา ผูคัดคานที่ ๕ เปนบุตรบุญธรรมของบิด าผูคัดคานที่ ๑
สว นผู คั ดค านที่ ๖ เป นภริ ยาของผู คั ดค า นที่ ๕ ผูถู ก กล าวหาเปน หั วหน าพรรคการเมื องชื่ อ
”ไทยรัก ไทย” ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปนการทั่วไป พ.ศ.๒๕๔๔ และ พ.ศ.
๒๕๔๘ พรรคไทยรั ก ไทยได ส ง สมาชิ ก พรรคลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และได รั บ เลื อ กเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๒๔๘ ที่นั่ง และ ๓๗๕ ที่นั่ง ตามลําดับ จากจํานวนทั้งหมด ๕๐๐ ที่นั่ง
สงผลใหผู ถูก กล าวหาได รับ การโปรดเกลา ฯใหดํ ารงตํ าแหน งนายกรัฐ มนตรีรวมสองสมัยตั้ งแต
วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ และวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ ตามลําดับ
บริษัทชินคอร ป บริษัทเอไอเอส บริษัทดี พีซี และบริ ษัทไทยคมเปนนิติบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของกัน โดยบริษัทชินคอรปเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทเอไอเอสและบริษัทไทยคม
สวนบริษัทเอไอเอสเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทดีพีซี ทั้งตางมีสวนเกี่ยวของกับสัญญาสัมปทาน
โครงการของรัฐ โดยบริษัทชินคอรปไดรับสัมปทานโครงการดาวเทีย มสื่อสารตามสัญญาดําเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๔ โดยบริษัทไทยคมเปน
ผูบ ริห ารโครงการตามสั ญญา บริษั ทเอไอเอสดํา เนิ นกิจ การบริก ารโทรศัพทเ คลื่ อนที่โ ดยได รับ
อนุ ญาตจาก ทศท. ตามสั ญญาอนุญ าตให ดําเนินกิจการบริก ารโทรศัพทเ คลื่ อนที่ ฉบับ ลงวันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๓๓ สวนบริษัทดีพีซีเปนผูดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาโดย
ได รับ อนุ ญาตจาก กสท. ตามสั ญญาใหดําเนินการให บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล า ๑๘๐๐

(อม.๔๒)

- ๕๘ ฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เดิมผูถูกกลาวหากับผูคัดคานที่ ๑ และที่ ๕ ถือหุนบริษัท
ชินคอรป จํ านวน ๓๒,๙๒๐,๐๐๐ หุน จํานวน ๓๔,๖๕๐,๐๐๐ หุ น และจํานวน ๖,๘๔๗,๓๙๕ หุ น
ตามลําดับ เมื่อป ๒๕๔๒ ผูถูกกลาวหากับผูคัดคานที่ ๑ และที่ ๕ ตางใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุน เมื่อรวม
กับหุนที่ถืออยูเดิมแลวผูถูกกลาวหาถือหุน จํานวน ๖๕,๘๔๐,๐๐๐ หุน ผูคัดคานที่ ๑ ถือหุนจํานวน
๖๙,๓๐๐,๐๐๐ หุน และผูคัดคานที่ ๕ ถือหุน จํานวน ๑๓,๖๑๘,๐๓๐ หุน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๒
มีการจดทะเบียนตั้งบริษัทแอมเพิลริชตามกฎหมายของหมูเกาะบริติช เวอรจิน มีทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก ๕๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ แบงเปนหุนจํานวน ๕๐,๐๐๐ หุน มูลคาหุนละ ๑ ดอลลารสหรัฐ
เรียกชําระคาหุนเพียง ๑ หุน โดยผูถูกกลาวหาเปนผูถือหุนแตเพียงผูเดียว และมีนายเลา วี เตียง
เปนกรรมการผู เดี ยว วั นที่ ๗ มิ ถุ นายน ๒๕๔๒ บริษั ทแอมเพิล ริชไดเพิ่ม ทุนจดทะเบียนเปน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ แตมิไดมีการเรียกชํ าระคาหุนเพิ่ม เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒
ผูถู กกลาวหาโอนขายหุน บริษัทชินคอรปสวนของผู ถูก กลาวหาให แกบริ ษัท แอมเพิลริช จํ านวน
๓๒,๙๒๐,๐๐๐ หุน ราคาหุนละ ๑๐ บาท โดยผูคัดคานที่ ๑ เปนผูชําระคาหุนดังกลาวใหแกผูถูกกลาวหา
แทนบริษัทแอมเพิลริช กับจัดใหนางกาญจนาภา หงษเหิน เขารวมเปนกรรมการบริษัทแอมเพิลริช
ในวันเดียวกัน ตอมาผูถูกกลาวหากับผูคัดคานที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๕ ไดรายงานตามแบบ ๒๔๖–๒ ตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ กลต.วา ผูถูกกลาวหาและผูคัดคาน
ที่ ๑ ตางโอนขายหุนบริษัทชินคอรปที่ถืออยูทั้งหมดเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ โดยผูถู กกลาวหาขาย
หุนใหแกผูคัดคานที่ ๒ จํานวน ๓๐,๙๒๐,๐๐๐ หุน และขายใหแกผูคัดคานที่ ๔ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ หุน
สวนผูคัดคานที่ ๑ ขายใหแกผูคัดคานที่ ๒ จํานวน ๔๒,๔๗๕,๐๐๐ หุน และขายใหแกผูคัดคานที่ ๕

(อม.๔๒)

- ๕๙ จํานวน ๒๖,๘๒๕,๐๐๐ หุน ตอมาบริษัทชินคอรปจดทะเบียนลดมูลค าหุ นจากที่ตราไวหุนละ
๑๐ บาท เหลือหุนละ ๑ บาท โดยยื่นคําขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ เปนผลให
ผูถือหุนมีจํานวนหุนเพิ่มขึ้นเปน ๑๐ เทา ผูคัดคานที่ ๒ และที่ ๓ ไดรายงานตามแบบ ๒๔๖-๒ ตอ
กลต. ว า เมื่อ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕ และวั นที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผูคัดค านที่ ๒ ไดโอน
ขายหุน บริษัทชิ นคอร ปจํ านวน ๓๖๗,๐๐๐,๐๐๐ หุน และจํานวน ๗๓,๐๐๐,๐๐๐ หุน ตามลํา ดับ
ใหแกผูคัดคานที่ ๓ ในราคาหุนละ ๑ บาท ผูคัดคานที่ ๒ และที่ ๓ กับบริษัทแอมเพิลริชไดรายงานตาม
แบบ ๒๔๖-๒ ตอ กลต. วา เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ บริษัทแอมเพิล ริชโอนขายหุนบริษัท
ชินคอรปที่ถืออยู จํานวน ๓๒๙,๒๐๐,๐๐๐ หุน ใหแกผูคัดคานที่ ๒ และที่ ๓ คนละ ๑๖๔,๖๐๐,๐๐๐ หุน
ในราคาหุนละ ๑ บาท ณ วัน ดังกลาวผูคัดคานที่ ๒ ถึงที่ ๕ จึงมีชื่อถือหุนบริษัทชินคอรปรวมกัน
เปนจํานวน ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุน ระหวางมีชื่อเปนผูถือหุนบริษัทชินคอรปตั้งแตป ๒๕๔๖ ถึงป
๒๕๔๘ ผูคัดคานที่ ๒ ถึงที่ ๕ และบริษัทแอมเพิลริชตางไดรับเงินปนผลคาหุนจากบริษัทชินคอรป
โดยผูคัดคานที่ ๒ ไดรับ ๑,๔๖๑,๔๔๗,๐๐๐ บาท ผูคัดคานที่ ๓ ไดรับ ๒,๑๐๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท
ผูคัด คานที่ ๔ ไดรับ ๙๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผูคัด คา นที่ ๕ ไดรับ ๑,๖๓๔,๖๑๓,๑๒๙ บาท และ
บริษัทแอมเพิลริชได รับ ๑,๕๙๙,๙๑๒,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๖,๘๙๘,๗๒๒,๑๒๙ บาท ตอมา
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ ไดมีการขายหุนบริษั ทชินคอรปที่มีชื่อผู คัดคานที่ ๒ ถึง ที่ ๕ ถือ อยู
จํานวน ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุน ใหแกบริษัทซีดาร โฮลดิ้งส จํากัด และบริษัทแอสเพน โฮลดิ้งส จํากัด
ในราคาหุนละ ๔๙.๒๕ บาท หลังจากหักคาใชจายแลวไดเงินสุทธิ ๖๙,๗๒๒,๘๘๐,๙๓๒.๐๕ บาท

(อม.๔๒)

- ๖๐ ตอมาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขได ยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลที่มีผูถูก กลาวหาเป น
นายกรั ฐ มนตรี และมี ป ระกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริ ยทรงเปน ประมุ ข ฉบับ ที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทํา ที่กอใหเ กิดความ
เสีย หายแกรัฐ แต งตั้ง คตส.ให มีอํ านาจหน าที่ ตรวจสอบการดําเนินงานหรื อโครงการที่ไ ดรับ
อนุมัติหรือเห็นชอบโดยบุคคลในคณะรัฐมนตรีหรือ คณะรัฐมนตรีซึ่ง พนจากตําแหนงโดยผลของ
การปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่มีเหตุอันควร
สงสัยวาจะเปนไปโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ตรวจสอบสัญญา สัญญาสัมปทานหรือการจัดซื้อ
จัดจางของสว นราชการ รัฐวิ สาหกิจ หรือ หน วยงานอื่นของรัฐ ที่มี เหตุ อัน ควรสงสัย วาจะมี การ
กระทําที่เอื้อประโยชนแก เอกชนโดยมิชอบ หรือมีการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีการ
กระทําที่ทุจ ริตหรือประพฤติมิช อบ ตรวจสอบการปฏิบัติราชการใด ๆ ของเจาหนาที่ของรัฐหรือ
หน วยงานของรัฐ ที่มี เหตุ อัน ควรสงสัย วาจะมี การดําเนิน การที่ไ มช อบดว ยกฎหมาย หรื อมี การ
กระทําที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และตรวจสอบการกระทําของบุคคลใด ๆ ที่เห็นวาเปนไปโดย
ไม ชอบดวยกฎหมายหรื อหลีก เลี่ย งกฎหมายวาด วยภาษี อากรอั นเปน การกระทํา ให เกิดความ
เสียหายแกรัฐ ตอมาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทศท. ไดมีหนังสือรองเรียนตอ คตส. เพื่อขอให
ตรวจสอบการตราพระราชกํ าหนดแก ไ ขเพิ่มเติ มพระราชบัญ ญัติพิ กัดอัต ราภาษีส รรพสามิ ต
พ.ศ.๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งดําเนินการโดยรัฐบาลที่ผูถูกกลาวหาเปนนายกรัฐมนตรีวา
เป นไปโดยไมถูก ตอ งตามระบบการบริ หารราชการแผน ดิน ทํา ให เกิด ความเสีย หายต อกิจ การ

(อม.๔๒)

- ๖๑ โทรคมนาคมของชาติ เปนการเอื้อประโยชนแกบริษัทที่เปนกิจ การของครอบครัวผู ถูก กลาวหา
คตส. ไดมีคํ าสั่ งแต งตั้ง กลุม พนั กงานเจาหนา ที่ต รวจสอบเพื่อ แสวงหาขอเท็จ จริง และรวบรวม
พยานหลั กฐาน ซึ่ง กลุม พนั กงานเจาหนา ที่ต รวจสอบไดดําเนิน การแล วเห็น วาข อเท็จ จริง มีมู ล
คตส. จึงมีคําสั่ง แตงตั้ง คณะอนุ กรรมการไตสวนกรณีก ลาวหาผูถูกกลาวหากระทําความผิดทาง
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ในส ว นของการแปลงค า สั ม ปทานเป น ภาษี
สรรพสามิ ต ในกิ จ การโทรคมนาคมและเรื่ อ งอื่ น ๆ เพื่ อ เอื้ อ ประโยชน แ ก ธุ ร กิ จ ของตนเอง
ครอบครั วหรือ พวกพ อง ฐานเป นเจา พนั กงานปฏิ บัติ หรื อละเวน การปฏิบั ติห นา ที่โ ดยมิช อบ
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต หรือเปน
การกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม หรือเปนกรณีที่ทํา
ใหมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นมากหรือไดทรัพยสินมาโดยไมสมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหนาที่
หรือ ใชอํานาจในตํ าแหนง หนาที่ อันเปนการกระทําที่ก อให เกิ ดความเสียหายแกรัฐ และระหวาง
การตรวจสอบไต ส วน คตส. มี ม ติ ว า มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได ว า ผู ถู ก กล า วหาเมื่ อ ครั้ ง ดํ า รง
ตํา แหนงนายกรัฐ มนตรีไดก ระทํา การโดยทุจริต หรือ ประพฤติ มิช อบหรือร่ํ ารวยผิดปกติ จึงมี
คําสั่งอายัดทรัพยสินที่มีชื่อผูถูกกลาวหา และผูคัดคานที่ ๑ ถึงที่ ๒๒ หลายรายการ รวมเปนเงิน
๖๖,๗๖๒,๙๒๗,๐๒๔.๒๕ บาท ผูคัดคานที่ ๑ ถึงที่ ๒๒ ตางยื่ นคํารองขอพิสูจ นทรัพ ยสิ นและ
คัดคานการอายัดทรัพยสินดังกลาว คตส. พิจารณาแลวมีมติใหเพิกถอนคําสั่งอายัดทรัพยสินที่อยู
ในชื่อผูคั ดคานที่ ๗ ที่ ๘ ที่ ๑๔ ที่ ๑๗ และที่ ๑๙ คณะอนุ กรรมการไตสวนดําเนินการไตสวน
และเสนอรายงานการไตสวนพรอมความเห็นตอ คตส. วาผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ยังเปน

(อม.๔๒)

- ๖๒ ผูถือหุนบริษัทชินคอรปโดยใหผูอื่นถือแทน และระหวางผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ในสมัยแรกไดมีการแกไขเพิ่มเติมสัญญาที่ใหบริษัทชินคอรป บริษัทไทยคมและบริษัทเอไอเอสมีสิทธิ
ดําเนินการในกิจการตาง ๆ ดังกลาว รวมทั้งแกไขกฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต และเห็นชอบ
ใหธ นาคารเพื่อ การสงออกและนํ าเขาแห งประเทศไทยใหวงเงินกูสินเชื่อแกรัฐ บาลสหภาพพมา
สําหรั บโครงการพัฒ นาระบบโทรคมนาคมของสหภาพพมาอั นเปน การกระทําที่ไ มชอบดว ย
กฎหมายเพื่อเอื้ อประโยชนแก บริษัท ดังกลาวซึ่งเป นกิจ การของผู ถู กกล าวหาและครอบครั ว
คตส. ไดรวมประชุมพิจารณารายงานการไตสวนดังกลาวแลวเห็นวา ระหวางดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี ผูถูกกลาวหาไดปกปดการถื อหุนบริษั ทชินคอรปอันเปน การฝาฝนตอบทบัญญัติ
ของรัฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทย พุท ธศั กราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๐, ๒๐๘, ๒๐๙, ๒๙๑
และมาตรา ๒๙๒ พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๔,
๕ และมาตรา ๖ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๒, ๓๓ และมาตรา ๑๐๐ ซึ่งมีโทษทางอาญาตามมาตรา ๑๑๙ และมาตรา
๑๒๒ ทั้งผู ถู ก กลาวหาไดปฏิ บัติห นาที่ หรือ ใชอํ านาจในตําแหนง หนา ที่สั่ง การ มอบนโยบาย
รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐภายใตการบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของผูถูกกลาวหา
กระทําการอันเปนการเอื้อประโยชนแกบริษัทชินคอรปและบริษัทในเครือเปนจํ านวนมากกอนที่
จะขายหุนบริษัทชินคอรปใหแกกลุมเทมาเส็กเปนจํานวนเงินสุทธิ ๖๙,๗๒๒,๘๘๐,๙๓๒.๐๕ บาท
และตั้งแตป ๒๕๔๖ ถึงป ๒๕๔๘ บริษัทชินคอรปไดจายเงินปนผลใหรวม ๖,๘๙๘,๗๒๒,๑๒๙ บาท
เงินจํานวนดัง กล าวเปนทรัพยสินที่ไ ดมาเนื่องจากการกระทําที่เปน การขัด กันระหวางประโยชน

(อม.๔๒)

- ๖๓ สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนกรณีไดทรัพยสินมาโดยไมสมควร สืบเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติตามหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ อันเปนการร่ํารวยผิดปกติ กับมีมติใหสงรายงาน
เอกสารหลักฐานพรอมทั้งความเห็นใหผูรองยื่นคํารองเปนคดีนี้
คดีมีปญ หาวินิจฉัยประการแรกวา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้หรือไม เห็นวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการ
กระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ขอ ๕ กําหนดให คตส. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบการดําเนินงานหรือโครงการที่ไดรับอนุมัติหรือเห็ นชอบโดยบุคคล
ในคณะรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีซึ่งพนจากตํา แหนงโดยผลของการปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะเปนไปโดย
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(๒) ตรวจสอบสั ญญา สัญ ญาสัมปทาน หรื อการจัดซื้อ จั ดจา งของส วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อหนวยงานอื่นของรัฐ ที่มีเหตุอัน ควรสงสัยว าจะมีการกระทําที่เอื้อ ประโยชนแก
เอกชนโดยมิชอบ หรือมีการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีการกระทําที่ทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ
(๓) ตรวจสอบการปฏิบัติราชการใดๆ ของเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ
ที่มีเหตุอันควรสงสัย วาจะมีก ารดําเนิ นการที่ไ มชอบดวยกฎหมายหรือมีการกระทําที่ทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

(อม.๔๒)

- ๖๔ (๔) ตรวจสอบการกระทําของบุคคลใดๆ ที่เห็นวาเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย
หรือหลีกเลี่ยงกฎหมายวาดวยภาษีอากร อันเปนการกระทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
ในกรณีที่ เห็นว าการดําเนิน การในเรื่อ งที่ต รวจสอบมี หลั กฐานอัน ควรเชื่อไดวา
มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และมีพฤติการณวาบุคคลใดเกี่ยวของกับการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ หรือร่ํา รวยผิ ดปกติหรือ มีท รัพ ยสินเพิ่มขึ้น ผิด ปกติ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมี อํา นาจ
สั่งยึดหรืออายัดทรัพ ยสินที่เกี่ ยวของของผูนั้น คูสมรสและบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของผูนั้ น
ไวกอนได
เพื่อ ประโยชนใ นการดําเนิน การตามประกาศนี้ นอกจากอํา นาจตามวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจตามกฎหมายดังตอไปนี้ดวย
(๑) พระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบใชอํานาจของคณะกรรมปองกันและปราบปรามการการฟอกเงิน
และคณะกรรมการธุรกรรม
(๒) พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยการปองกั นและปราบปรามการ
ทุจ ริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให คณะกรรมการตรวจสอบใชอํา นาจของคณะกรรมการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(๓) ประมวลรั ษ ฎากร โดยให ค ณะกรรมการตรวจสอบใช อํ า นาจของอธิ บ ดี
กรมสรรพากร เฉพาะที่เกี่ยวกับการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน

(อม.๔๒)

- ๖๕ ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม คณะกรรมการตรวจสอบ
มีอํานาจพิจารณาเรื่อ งใด ๆ ที่เห็ นควรตรวจสอบ เรื่องที่มีผู เสนอขอมูลหรือ เรื่อ งที่อยูในระหวาง
การดํ าเนินการของหนวยงานอื่นใด และใหมีอํานาจเรียกสํานวนหรือเรื่องที่อ ยูในการดํ าเนินการ
ของหนวยงานของรัฐ หรือเรียกสํานวนการสอบสวนหรือการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินถามีมาพิจารณาและใหใ ชเปนสํา นวนการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะ
สอบสวนเพิ่ม เติ มหรือ ไมก็ ได ในกรณี ที่มีเรื่ องเดีย วกัน อยู ในการดํา เนินการของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรือคณะกรรมการธุรกรรม ใหประสานงานเพื่อดําเนินการตามควรแกกรณี
และขอ ๙ วางหลักเกณฑเ กี่ยวกับการให คตส. มีมติและสงเรื่อ งใหอัย การสูงสุด
ยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไววา
“ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมีมติวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือบุคคล
ใดกระทํ า ความผิ ด ต อ ตํ า แหน ง หน า ที่ ห รื อ ทุ จ ริ ต ต อ หน า ที่ ห รื อ ร่ํ า รวยผิ ด ปกติ ให ส ง รายงาน
เอกสารหลักฐานพรอมทั้งความเห็นไปยัง อัยการสูงสุด เพื่อ ใหอั ยการสูงสุด ดําเนินการตอไปตาม
พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญวาด วยการปอ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ.๒๕๔๒
และพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยวิธีพิจ ารณาคดี อาญาของผูดํารงตํา แหนง ทาง
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหถือวามติของคณะกรรมการตรวจสอบเปนมติของคณะกรรมการ
ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ในกรณี ที่ อั ย การสู ง สุ ด มี ค วามเห็ น แตกต า งแต
คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นยื นยั นความเห็น เดิม ใหค ณะกรรมการตรวจสอบมีอํ านาจ

(อม.๔๒)

- ๖๖ ดําเนินการให มีการยื่นคํารอ งตอศาลฎีก าแผนกคดีอาญาของผูดํ ารงตําแหนง ทางการเมือ งหรือ
ศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แลวแตกรณี
ในกรณี ที่ค ณะกรรมการตรวจสอบมี มติ วาบุ คคลใดกระทํา ผิดกฎหมายและเปน
กรณีที่ไมอยูในบังคับของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ใหค ณะกรรมการตรวจสอบส งเรื่อ งใหห นวยงานที่เกี่ ยวของดําเนิ นการ
ตามกฎหมายที่อยู ในความรับ ผิ ดชอบของหนว ยงานนั้นตอ ไป โดยถื อผลการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนการสอบสวนตามกฎหมายนั้น”
ส ว นอํ า นาจของศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งมี
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑) และ (๔) ดังนี้
(๑) คดีที่มี มูล แห งคดี เปน การกลาวหาวานายกรัฐ มนตรี รัฐ มนตรี สมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎร สมาชิ กวุ ฒิสภา หรื อข าราชการการเมื องอื่น ร่ํ ารวยผิด ปกติ กระทํ าความผิด ตอ
ตําแหนง หนา ที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรื อกระทํา ความผิด ตอตํ าแหนงหนา ที่
หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น ฯลฯ
(๔) คดี ที่ ร อ งขอให ท รั พ ย สิ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ผิ ด ปกติ ข องนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี
สมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิก วุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่น หรือผูบริหารทองถิ่ นและ
สมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติตกเปนของแผนดิน

(อม.๔๒)

- ๖๗ คดีนี้ ผู รอ งกลาวหาวาผู ถู กกลา วหาขณะดํา รงตํ าแหนง นายกรั ฐมนตรี ซึ่ง เป น
ผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองร่ํา รวยผิ ดปกติโดยมีทรัพ ยสินเพิ่มขึ้นมากหรือได ทรัพยสินมาโดย
ไมสมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนง หนาที่ และมีคําขอให
ทรั พย สิน ดังกลา วของผูถูกกลา วหาตกเปน ของแผนดิ น เปน การดําเนิน การตามประกาศคณะ
ปฏิ รูป การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อันมี พระมหากษัตริ ยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐
เรื่องการตรวจสอบการกระทํ าที่กอ ให เกิ ดความเสียหายแก รัฐ ข อ ๙ และเปนคดีที่อ ยูในอํ านาจ
พิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑) และ (๔) หาใชเปนการฟองคดีละเมิดของเจาหนาที่รัฐที่จะตองดําเนินการ
ออกคํา สั่ง ทางปกครองกอน ซึ่ง จะอยูในอํา นาจพิจ ารณาของศาลปกครองตามพระราชบัญ ญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบระเบี ยบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาด วยหลักเกณฑ การปฏิบั ติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม และมิใชเปนการรองขอใหวินิจฉัย
ถอดถอนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๐,
๒๐๘ และมาตรา ๒๐๙ ซึ่งอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญดังที่ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานกลาวอาง
กรณีตามคํารองเปนเรื่องซึ่งอยูในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยเฉพาะ องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทวา
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้

(อม.๔๒)

- ๖๘ ป ญ หาที่ ต อ งวิ นิ จ ฉั ย ประการต อ ไปมี ว า ผู ร อ งมี อํ า นาจยื่ น คํ า ร อ งคดี นี้ ห รื อ ไม
ที่ผูถูกกลาวหาโตแยงวา เมื่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ออกประกาศฉบับที่ ๓ กําหนดใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ สิ้นสุด ลง ดังนั้น พระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ จึง ถูก ยกเลิกและไมมีผลใชบังคับกับความผิดที่ถูกกลาวหาว าไดก ระทํา
มาแล วกอนที่จะมีการยกเลิก พระราชบัญญัติดังกลาวนั้ น เห็นวา เมื่อคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขยึดอํานาจในการปกครองประเทศได
เรียบรอยแลวก็ออกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ มีใจความสําคัญวา ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ สิ้นสุดลง วุฒิสภา สภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรีและศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงพรอมกับ
รัฐ ธรรมนู ญ สว นศาลทั้ง หลายนอกจากศาลรั ฐธรรมนู ญคงมีอํ านาจในการพิจ ารณาพิพากษา
อรรถคดีตามบทกฎหมาย แสดงให เห็นวา บรรดาบทบัญญั ติกฎหมายต าง ๆ ซึ่งไดตราขึ้นและ
มีผลใชบังคับอยูแลวในขณะที่มีการยึดอํานาจนั้น หาไดถูกยกเลิกไปดวยแตประการใดไม ดังนั้น
แมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
จะเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนื่องจากเปนกฎหมายที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติให ตราขึ้นใชบังคับก็ตาม แตเมื่อมีการตราขึ้น ใชบังคับโดยชอบแลว
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล า วย อ มมี ส ถานะเที ย บเท า พระราชบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไป
กล าวคือ หากไมขั ดหรื อแยงกับรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทยซึ่ง เปน กฎหมายสูง สุด แล ว

(อม.๔๒)

- ๖๙ ยอ มมี ความสมบูร ณแ ละยังคงดํารงความเป นกฎหมายอยู ในตัว เอง สามารถนํา ไปใชบัง คับ แก
กรณี ต า ง ๆ ไดโ ดยหาจํ า ต อ งอาศั ย ความดํ า รงคงอยู ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ใ ห อํ านาจในการตรา
พระราชบัญญั ติดั งกล าวไม การสิ้น สุด ของรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจั กรไทย พุท ธศัก ราช
๒๕๔๐ จึงไมมีผลทําใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสิ้นผลไปดวยแตอยางใด สวนที่ผูถูก
กลาวหาตอสูในคําคัดคานวา คตส. และคณะอนุกรรมการไตสวนไมมีอํานาจตรวจสอบไตสวน และ
กระบวนการตรวจสอบไตสวนกระทํานอกขอบอํานาจของประกาศ คปค. ไมชอบด วยกฎหมาย
ผูรอ งจึงไมมี อํานาจยื่นคํา รองตอศาลไดนั้น เห็น วา ตามประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๕ ให
อํานาจ คตส. ในการตรวจสอบการดําเนินงานหรือโครงการที่ไดรับอนุมัติหรือเห็นชอบโดยบุคคล
ในคณะรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีซึ่งพนจากตํา แหนงโดยผลของการปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย ทรงเปน ประมุขที่มีเ หตุอั นควรสงสัย วาจะเปนไปโดย
ทุจ ริตหรือประพฤติมิชอบ ตรวจสอบสัญญา สัญ ญาสัมปทาน หรือการจัดซื้อจัดจางของสวน
ราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว า จะมี ก ารกระทํ า ที่ เ อื้ อ
ประโยชนแ กเอกชนโดยมิช อบ หรือ มีการกระทําที่ไ มชอบดวยกฎหมาย หรือ มีการกระทําทุจ ริต
หรือประพฤติมิชอบ ตรวจสอบการปฏิบัติราชการใด ๆ ของเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ
ที่มีเหตุอันควรสงสัย วาจะมีก ารดําเนิ นการที่ไ มชอบดวยกฎหมายหรือมีการกระทําที่ทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งมีอํานาจตรวจสอบการกระทําของบุคคลใด ๆ ที่เห็นวาเปนไปโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายวาดวยภาษีอากร อันเปนการกระทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
นอกจากนี้ ประกาศ คปค. ฉบับดังกลาวยังให คตส. มีอํานาจพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เห็นควรตรวจสอบ

(อม.๔๒)

- ๗๐ เรื่องที่มีผูเสนอขอมูล หรือเรื่องที่อยูในระหวางการดําเนินการของหนวยงานอื่น อันเปนการเปดกวาง
ให คตส. มีอํา นาจตรวจสอบไดทุกเรื่องที่เ ห็นควรตรวจสอบ ดัง นั้น ประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐
จึงเปนประกาศที่ใหอํานาจ คตส. ตรวจสอบการกระทําของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ โดยมิไดจํากัดใหตรวจสอบเฉพาะคณะรัฐมนตรีคณะใดคณะหนึ่ง
หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง การตรวจสอบไตสวนของ คตส. ในคดีนี้จึง เปนการดําเนินการภายใน
ขอบอํ านาจตามประกาศ คปค. ที่ให อํา นาจไวแลว สวนกรณี ที่ คตส. แตง ตั้ง คณะอนุกรรมการ
ไตส วนขอกลาวหาคดี อาญาเปนอนุก รรมการไตส วนคดีนี้ด วยนั้น เห็นว า การกลา วหากรณี นี้
คตส. ใชอํานาจตามประกาศ คปค. ฉบั บที่ ๓๐ ขอ ๕ โดยแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนตาม
ขอ ๑๐ ซึ่ง ตามคําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ คตส. ๐๑๓/ ๒๕๕๐ ลงวัน ที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๐ ระบุชั ดเจนว าใหแ ตง ตั้ง คณะอนุกรรมการไตสวนกรณี กลา วหาผูถูกกลา วหาวากระทํา
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ในเรื่ อ งของการแปลงค า สั ม ปทานเป น ภาษี
สรรพสามิ ตในกิจการโทรคมนาคมและเรื่องอื่น ๆ เพื่อเอื้อ ประโยชนแกธุรกิจของตนเองและ
ครอบครัวหรือพวกพอง รวมทั้งทําใหมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นมากหรือไดทรัพยสินมาโดยไมสมควร สืบ
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ อันเปนการกระทําที่กอใหเกิดความ
เสี ยหายแกรั ฐ ซึ่ง เปน กรณี ร่ํา รวยผิดปกติตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนู ญวา ดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๖ และหมวดที่ ๗ แมคณะอนุกรรมการ
ไตสวนคดีนี้ จะเปนคณะเดียวกันกับคณะอนุก รรมการไตสวนขอกลาวหาคดีอาญา ก็ไมตองหาม
ตามประกาศ คปค. ฉบับดังกลาวหรือระเบียบอื่นใด และที่ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานอางวา คตส.

(อม.๔๒)

- ๗๑ ดําเนินการไตสวนลว งเลยระยะเวลาที่กลาวหาผูถู กกลา วหาว าร่ํารวยผิ ดปกตินั้น ตามประกาศ
คปค.ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง ไดกําหนดกรอบเวลาในการตรวจสอบดําเนินการตามประกาศ
นี้ให แล วเสร็ จภายในหนึ่ งป นั บแต วันที่ ประกาศนี้ใช บังคั บ และข อ ๑๑ วรรคสอง กํ าหนดว า
“เมื่ อครบกํา หนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง และการตรวจสอบหรื อสอบสวนเรื่อ งใดยั งไมแลว เสร็จ ให
คณะกรรมการตรวจสอบสงมอบสํานวนคืนใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจ ริตแห งชาติ สํ านักงานป องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน สํ านักงานการตรวจเงิ นแผน ดิน
หรื อ หน ว ยงานอื่ น เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ ข องตน แล ว แต ก รณี ” แต ต อ มามี
พระราชบัญญัติแกไ ขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิ รูปการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่องการตรวจสอบการกระทํา ที่กอให เกิดความ
เสียหายแกรัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔ ใหยกเลิกความ
ในวรรคสองของขอ ๑๑ ของประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ และใหใชความตอไปนี้แทน “เมื่อครบกําหนด
เวลาตามวรรคสอง แต การตรวจสอบเรื่อ งการสอบสวนเรื่อ งใดที่ดํ าเนิน การอยูยังไมแ ลว เสร็ จ
ให คณะกรรมการตรวจสอบดํา เนิ น การตอ ไปจนกว าจะแล ว เสร็จ แต ต องไมช ากว าวั น ที่ ๓๐
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑”
และมาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เป นวรรคสามของขอ ๑๑ ของประกาศ คปค.
ฉบับที่ ๓๐ วา “ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการเรื่องใดตามวรรคสองไมแลวเสร็ จ
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหคณะกรรมการตรวจสอบสงมอบสํานวนเรื่องที่ยังคาง
อยู นั้น ให คณะกรรมการปอ งกันและปราบปรามการทุจ ริต แห งชาติ คณะกรรมการปอ งกันและ

(อม.๔๒)

- ๗๒ ปราบปรามการฟอกเงิ น ผูว าการตรวจเงิน แผ นดิน หรื อหนว ยงานอื่ นดั งกล าว เพื่อ ดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ของตน แลวแตกรณี และถือวาการดําเนินการ สํานวนการตรวจสอบและผลการ
ตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการแลว เปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมาย
ของคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ คณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน หรือหนวยงานอื่นดังกลาว แลวแตกรณี”
เมื่อขอเท็จจริงไดความตามสํานวนการไตสวนของ คตส. วา คตส.ไดดํ าเนินการ
ตรวจสอบทรัพยสินของผูถูกกลาวหาจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ หลังจากนั้ น คตส. ไดสง
มอบสํานวนเรื่องที่ยังคางอยูนั้นใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่
กรณีถือไดว า คตส. ไดดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินของผูถูกกลาวหาภายในกรอบเวลาตามที่
กฎหมายบัญ ญัติ ไว แล ว สว นที่ ผูถูก กลา วหาและฝา ยผู คัด คา นอ างวา คตส. ดําเนินการไตสวน
ลว งเลยระยะเวลาสองปเปนการไมชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปอ งกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ วรรคสอง นั้น เห็นวา กรณีการ
กลาวหาวา ร่ํารวยผิดปกติซึ่ง ตองกระทําในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ข องรัฐหรือพนจาก
การเป น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ไม เ กิ น สองป ต ามมาตรา ๗๕ วรรคสอง ดั ง กล า วนั้ น เป น กํ า หนด
ระยะเวลาที่บัญญัติขึ้นสําหรับใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.ใชปฏิบัติในกรณีที่มีการกลาวหาวาผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐผูใดร่ํารวยผิดปกติตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง จะนํามา
บัง คับใชแกก ารตรวจสอบทรัพย สินของ คตส. ที่มีบ ทบัญ ญัติข องกฎหมายบัญ ญัติไ วเปน การ
เฉพาะดังที่ได วินิจฉัย มาขางตนไมได ขออางของผูถู กกลาวหาและผูคัดคานจึง ฟงไมขึ้น ดั งนั้ น

(อม.๔๒)

- ๗๓ เมื่ อประกาศ คปค. ฉบั บที่ ๓๐ ใหอํ านาจ คตส. ในการตรวจสอบการกระทําใด ๆ ที่ กอ ให เกิด
ความเสีย หายแกรัฐ และ คตส. ไดดําเนิน การไต สวนภายในกรอบเวลาที่กําหนดไวในประกาศ
คปค. ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๑๑ และพระราชบัญ ญัติแ กไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการ
กระทําที่ก อให เกิ ดความเสียหายแกรัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐
การตรวจสอบในกรณี ก ลา วหาวาผู ถูกกลา วหาร่ํา รวยผิดปกติจึ งเปนการกระทํ าโดยชอบแลว
สวนขอที่อางวา คณะอนุกรรมการไตสวนจํากัดสิทธิของผูถูกกลาวหาในการชี้แจงแกขอกลาวหา
และการนํ าพยานเขาไตส วนโดยมิชอบนั้ น เห็นว า การกําหนดเวลาให ผูถู กกลาวหาชี้ แจงแก
ข อ กล า วหาและการนํ า พยานหลั ก ฐานมาสื บ เพื่ อ แก ข อ กล า วหานั้ น ระเบี ย บคณะกรรมการ
ตรวจสอบวาดวยการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสีย หายแกรัฐ พ.ศ.๒๕๔๙ ประกอบ
ระเบีย บคณะกรรมการปอ งกันและปราบปรามการทุจ ริต แห งชาติ วาด วยการปฏิ บัติ หน าที่ ของ
คณะอนุก รรมการไตสวน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๕ และขอ ๑๖ กําหนดใหคณะอนุ กรรมการไตสวน
ใหโ อกาสผูถู กกลาวหาที่จะชี้แจงแกขอกลาวหาและนําสืบแกข อกลาวหาภายในเวลาอันสมควร
แตอย างชา ไมเ กินสิ บห าวั นนั บแตวั นที่ ได รับ ทราบขอกลา วหา และในกรณี ที่ค ณะอนุ กรรมการ
ไต สวนเห็น วา พยานหลั กฐานใดที่ ผูถูกกลา วหาอ างไมเ กี่ย วกับประเด็ นที่ กลา วหาหรื อเปน การ
ประวิงใหชักช า คณะอนุก รรมการไตสวนจะไมทําการไตสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได ขอกําหนด
ดังกลาวเปนการใหคณะอนุกรรมการไตสวนใชดุลพินิจไดตามสมควรแกพฤติการณในแตละกรณี
ในขอนี้ก็ไ ดความวา ในส วนการแจงขอกลาวหาและชี้ แจงแกขอกลาวหานั้น คตส.ไดมีม ติให

(อม.๔๒)

- ๗๔ ดําเนินคดีแกผูถูกกลาวหาและไดแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบแลวโดยมีผูรับมอบอํานาจ
จากผูถูกกลาวหารับบั นทึกแจง ขอกลาวหาไปเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ ผูถู กกลาวหาก็ได
แยกดํ าเนิน การในส วนของผูถูก กลา วหาออกเปน ๒ สว น กล าวคือ ทํ าคําชี้ แจงแก ขอกลา วหา
และยั งทําคํารองขอพิสูจนทรัพยสินยื่นตอ คตส. อีกดวย โดยในสวนการชี้ แจงแกขอกลาวหานั้น
ผูรับมอบอํ านาจของผูถูกกลาวหาไดมีห นังสือขอเลื่อนการชี้แ จงแกขอกลาวหาออกไปเปน เวลา
๖๐ วั น รวม ๒ ครั้ ง โดยในครั้ ง ที่ ๒ ได ข อใช สิ ท ธิ ต รวจสอบพยานหลั ก ฐานและเอกสาร
ซึ่ ง คณะอนุ ก รรมการไต ส วนก็ ไ ด มี ม ติ ใ ห ข ยายเวลาออกไปได ๓๐ วั น ส ว นที่ ข อตรวจสอบ
พยานหลักฐานและเอกสารนั้นไดมีมติใหผูขอตรวจสอบแจงวาตองการตรวจสอบหลักฐานเรื่องใด
เพื่อจะไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตอไป ผูรับมอบอํานาจของผูถูกกลาวหาไดขอตรวจสอบหลักฐาน
อีก ครั้งหนึ่ ง ซึ่ง คณะอนุก รรมการไต สวนไดพิจ ารณาในการประชุ มครั้ง ที่ ๑๐/๒๕๕๑ วันที่ ๑๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ แลวมีมติใหยกคํารอง ตอมาในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ผูรับมอบอํานาจ
ของผูถูกกลา วหามีห นัง สือ ขอใหเ พิก ถอนคํา สั่ง การขอใชสิท ธิตรวจเอกสาร คณะอนุก รรมการ
ไตสวนก็ไดพิจ ารณาในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ มีมติยืนตาม
มติ เดิม และผู ถู กกลาวหาไดทําหนั งสือชี้แจงแกขอกลาวหาลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ทั้งใน
ประเด็นขอเท็จ จริงและขอกฎหมาย รวมทั้ง แนบบัญชีรายชื่อ พยานบุคคลและพยานเอกสาร
ภายในเวลาที่กําหนดได แตผูรับมอบอํานาจของผูถูกกลาวหาไดทําหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๕๑ ขอระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ และขอใหออกหมายเรียกพยานเอกสาร คณะอนุกรรมการ
ไต สวนไดพิจ ารณาในการประชุ มครั้ง ที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๕๑ แล วเห็น วาเปน

(อม.๔๒)

- ๗๕ เอกสารที่คณะอนุกรรมการไตสวนมีอยูแลว และเอกสารบางสวนที่อางก็สามารถตรวจสอบไดจาก
คณะอนุกรรมการไตสวนชุดตรวจภาษีชินคอรป จึงใหยกคํารองขอดังกลาวทั้งหมด ในสวนการ
ยื่น คํา รอ งพิสู จนท รัพ ยสิน นั้น ผูถู กกลา วหาไดยื่นคําร องเมื่อ วันที่ ๙ สิง หาคม ๒๕๕๐ และอ าง
พยานบุค คลมาทายคํารอ งดว ย โดยไดนัด พิจ ารณาคํารอ งพิสูจน ทรัพย สินของผูถูก กล าวหาไว
ในวันที่ ๑๒, ๑๙ และ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ฝายผูถูกกลาวหาขอเลื่อน
การพิจารณาคํารองออกไปอางวาพยานเอกสารที่สําคัญและจําเปนที่อยูในความครอบครองของ
ทางราชการและบุ คคลภายนอกยังไมไ ดมา และขอใหห มายเรีย กพยานเอกสาร กับขอยกเลิก
วันนัด ในวันที่ ๑๙ ที่นัดไวแลว ซึ่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองพิสูจนทรัพยสินก็ อนุญาตให
เลื่อนนัดและใหนัดเพิ่มเปนวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ตามที่ฝายผูถูกกลาวหามีวันวาง ตอมา
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู ถูกกลา วหาขอเลื่อนนัดโดยอางวาขอถ ายเอกสารจากหน วยงาน
ราชการแลวแตยังไมไดรับ คณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองพิสูจนทรัพยสินอนุญาตใหเลื่อนนัด
ไปในวัน ที่ ๒๗ พฤศจิก ายน ๒๕๕๐ แตเมื่อ ถึง วันที่ ๒๗ พฤศจิก ายน ๒๕๕๐ ผู ถูก กล าวหาขอ
เลื่อนนัดและกําหนดวันนัดใหมอีก โดยอางวาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมอนุญาตใหคัดถายเอกสาร
เนื่องจากตองดําเนิ นการมอบอํา นาจใหมโ ดยมี การเลื่อนนัดไปวัน ที่ ๒๖ กุม ภาพั นธ ๒๕๕๑
ตามวั นว างของผูถูกกลา วหา และใหนั ดพรอ มเพื่อ ตรวจพยานเอกสารในวั นที่ ๑๑ กุมภาพั นธ
๒๕๕๑ ครั้ น ถึ ง วั น นั ด ตรวจพยานเอกสาร ผู ถู ก กล า วหาขอให เ รี ย กพยานเอกสารจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองพิสูจนทรัพยสินเห็นวาเปนเอกสาร
ที่มีอยูที่ คตส. อยูแล ว จึ งใหมาตรวจดูกอนและกําชั บให ผูถูกกลาวหาตั้งคําถามพยานลวงหนา

(อม.๔๒)

- ๗๖ ๓ วัน กั บใหเตรียมพยานมาใหพรอมในวันนัด แตเมื่อถึง วันนัดในวัน ที่ ๒๖ กุ มภาพันธ ๒๕๕๑
พยานที่เ รียกมาใหถอยคํา ไมมา ผู ถู กกลาวหาขอเลื่อนนั ดโดยอางวาพยานจะมาในวันที่ ๑๒
มีน าคม ๒๕๕๑ ครั้ นถึ งวันนัดสามารถไตส วนพยานไดเพีย งปากเดียวแลวเลื่อนนั ดพิจารณา
ออกไป หลังจากนั้นมีการไตสวนพยานตามคําขอของผูถูกกลาวหาตออีกหลายนัดจนถึงวันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๑ ผูถูกกลาวหาแถลงขอนําคําใหการของนางสาวอรัญญา คงเจริญสถาพร ที่เคย
ใหถอยคําไวในสํานวนคํารองพิสูจนทรัพยสิ นของผูคัดคานที่ ๒ เปนพยานของผูถูกลาวหาดวย
ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองพิสูจนทรัพยสินก็อนุญาต แตผูถูกกลาวหายังคงติดใจขออาง
พยานอีก ๘ ปาก และขอนัด เพิ่ม รวม ๔ นัด แตเนื่อ งจาก คตส. จะหมดวาระการทํางานในวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงสงสํานวนพรอมเอกสารทั้งหมดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตอ
เห็นวา ในการชี้ แจงแกขอกลาวหา การตรวจสอบพยานหลักฐานและเอกสาร และการขอพิสูจ น
ทรัพยสินในชั้นคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองพิสูจนทรัพยสินนั้น ปรากฏวาคณะอนุกรรมการ
ไตสวนไดมีก ารประชุมพิจ ารณาเปนลํา ดับมาและมีม ติที่กระทําไปโดยมีเหตุผลประกอบการ
พิจารณา กับไดใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาเปนเวลาพอสมควรแลว เมื่อเห็นวาไดพยานหลักฐาน
เพี ย งพอแล ว ก็ มี อํ า นาจที่ จ ะงดการไต ส วนในส ว นพยานหลั ก ฐานของผู ถู ก กล า วหาเสี ย ได
หากคณะอนุก รรมการไตส วนเห็น วา การกระทําของผูถู กกล าวหาเปนการประวิงให การไต สวน
ชัก ชาจะไมไ ตส วนพยานหลัก ฐานนั้ นเสีย ก็ยอ มได ทั้ งขอเท็จ จริง ไมป รากฏว ามีการใชดุ ลพิ นิจ
โดยมิชอบแตอยางไรด วย ในส วนการขอพิ สูจนทรัพ ยสินนั้น คณะอนุกรรมการพิจารณาคํารอ ง
พิ สู จ น ท รั พ ย สิ น ก็ ไ ด ใ ห โ อกาสนํ า พยานหลั ก ฐานของผู ถู ก กล า วหาเข า นํ า สื บ พอสมควรแล ว

(อม.๔๒)

- ๗๗ โดยไดเรียกพยานให และอนุญาตใหเลื่อนนัดไปหลายครั้งตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ หรืออนุญาต
ใหผูถูกกลาวหานําคําใหการพยานบางปากที่เคยใหการในอีกสํานวนหนึ่งมาเปนพยานในสํานวน
ของผู ถูก กล าวหาตามที่ รองขอ ตลอดจนสง พยานเอกสารเพิ่มเติมเปนระยะตลอดการพิจารณา
คํา รอ งของผู ถู ก กลา วหา ซึ่ งก็ ไ ด รับ อนุ ญาตตลอดมา ถื อไดว าคณะอนุก รรมการไต สวนและ
คณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองพิสู จนทรัพยสินไดใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาในเรื่องดังกลาวนี้
โดยไดปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบวาดวยการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิด
ความเสีย หายแกรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบระเบีย บคณะกรรมการปอ งกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตแหงชาติว าดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุ กรรมการไตสวน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๕ และ
ขอ ๑๖ โดยชอบแลว สวนขอคัดคานของผูถูกกลาวหาที่อางวา การแตงตั้งนายกลานรงค จันทิก
นายบรรเจิด สิงคะเนติ และนายแกวสรร อติโพธิ ที่เปนปรปกษตอผูถูกกลาวหาเปนประธานและ
อนุ กรรมการไตสวนเปนการไมช อบนั้น เห็นว า ในการตรวจสอบของ คตส. นอกจากอํานาจ
หนาที่ที่มีตามประกาศ คปค. แลว ยังตองเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ดวย กรณีดังกลาวบุคคลที่ตองหามมิใหเปน
อนุก รรมการไตสวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาด วยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖ และระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๑ ไดแก บุคคล
ผูรูเห็นเหตุก ารณเกี่ ยวกั บเรื่องที่ก ลาวหามาก อน หรือมีสวนไดเสียในเรื่องที่กลาวหา หรือ มี
สาเหตุ โกรธเคือ งกับผู กลา วหาหรื อผูถูกกล าวหา การรูเ ห็น เหตุ การณจํ ากั ดเฉพาะการเปน ผูมี

(อม.๔๒)

- ๗๘ สวนรูเห็นเกี่ยวของโดยตรงในเหตุการณหรือพฤติการณที่กลาวหานั้น เชน การมีสวนรวมในการ
ดํา เนิน การแปลงคาสัม ปทานเปน ภาษี สรรพสามิต การแกไขเพิ่ม เติม สัญ ญาดานโทรคมนาคม
ตาง ๆ ที่มีการกลา วหาในคดีนี้ เปนตน แตขอเท็จจริงไดค วามว า การที่นายกลานรงค จันทิก
เมื่อครั้งเปนเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเคยกลาวหาผูถูก
กล า วหาในกรณี ป กป ด การถื อ ครองหุ น นั้ น กรณี ดั ง กล า วเป น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องตนตาม
กฎหมาย สวนกรณีที่นายกลานรงค จันทิก ไปรวมรับฟงการปราศรัยของกลุมพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยก็เปนการเขารวมในฐานะผูรับฟงซึ่งเปนการแสดงออกโดยใชสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเชนเดียวกับประชาชนโดยทั่วไป สวนการที่เคยใหขาวรับเปนทนายวาความใหกลุม
สมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๒๘ คน ที่รองศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีของผูถู ก
กล า วหาสิ้ น สุ ด ลง กั บ การจะไปเข า ร ว มการแสดงศาลจํ า ลองโจมตี ก ารบริ ห ารงานของ
ผูถู กกลา วหานั้น เปน การดําเนิน การโดยใชความรูความสามารถในวิช าชี พที่ทํา ได แตในที่สุ ด
นายกล านรงค จันทิ ก ก็ หาได ไ ปรวมกิจ กรรมกั บกลุมสมาชิก วุฒิส ภาดังกลา วหรือกิ จกรรม
ศาลจําลองแตอยางใด สวนการกระทําของนายบรรเจิด สิงคเนติ ตามขอคัดคานเปนการแสดงออก
ในฐานะนักวิชาการและประชาชนคนหนึ่ง มิไดโกรธเคืองเปนการสวนตัวตอผูถูกกลาวหา อีกทั้ง
การยื่นคํ าร องตา ง ๆ ก็ เปน การใชสิทธิ ทางกฎหมายในการตรวจสอบการบริหารประเทศของ
รัฐบาล สําหรับการกระทําของนายแกวสรร อติโพธิ เปนการแสดงออกในฐานะสมาชิกวุฒิสภาที่
เสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหวินิจฉัย ซึ่งเปนการดําเนินการตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรอง
การขึ้ น เวที ป ราศรั ย และเขี ย นหนั ง สื อ เป น การแสดงความคิ ด เห็ น ทางวิ ช าการ และเป น การ

(อม.๔๒)

- ๗๙ วิพากษวิจารณดวยความชอบธรรมตามสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง ไมมีเหตุโกรธเคืองเปนการ
สวนตัวกับผูถูกกลาวหา ทั้งไมมีสวนรูเห็นเหตุการณโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่มีการกลาวหา ซึ่งการ
คัดคานอนุกรรมการไตสวนนี้ คตส. ไดใหโอกาสผูถูกกลาวหาคัดคานตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจสอบวาดวยการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิ ดความเสียหายแกรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข อ ๒๔
และ คตส. ได พิ จ ารณาคํ า คั ด ค า นให แ ล ว โดยเห็ น ว า อนุ ก รรมการไต ส วนที่ ถู ก คั ด ค า นไม มี
พฤติการณหรือเหตุอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการปองกั นและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๑ อันเปน
ปรปกษตอผูถูกกลาวหา และมีมติใหยกคํา คัดคานพร อมทั้งไดแจงผลการพิจารณาคําคัด คานให
ผูถู กกลาวหาทราบแล ว สวนในการพิจ ารณาคําคัด คานนั้น อนุกรรมการที่ถูกคัด คานแตล ะราย
ก็มิไดอยูรวมในการวินิจฉัยขอคัดคานเฉพาะสวนของตนแตอยางใด ทั้งในระหวางที่มีการคัดคาน
จนกระทั่ง คตส. มีมติยกคําคัดคานก็ไมปรากฏว าอนุกรรมการทั้งสามไดมีการดําเนิน การใด
เกี่ ยวกับการไตส วนในเรื่อ งนี้ ดัง นั้น การแตง ตั้ง นายกลา นรงค จัน ทิก นายบรรเจิด สิ งคเนติ
และนายแกวสรร อติโพธิ เปนประธานและอนุกรรมการไตสวนจึง ชอบแลว ที่ผูถู กกลาวหากั บ
ผูคัดคานโตแยงวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยชอบ จึงไมมีอํานาจ
เข าดํ าเนิน การแทน คตส. นั้น เห็น วา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่ง มีวาระการดํา รงตําแหนง อยู นี้
เปนคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามประกาศ คปค. ฉบับที่ ๑๙ ซึ่งตามขอ ๑ ของประกาศ คปค.
ดังกลาวกําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

(อม.๔๒)

- ๘๐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไป โดยใหงดการบังคับใชบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่ง มิไดมาจากการสรรหาตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ จึงไมจําตองดําเนินการ
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการแตประการใด และถือ วา เปนคณะกรรมการที่ไดรับแตง ตั้งโดยชอบดวยกฎหมายแล ว
เมื่อระยะเวลาตามประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๑๑ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐
เรื่อง การตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช
๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง คตส. ไมอาจใชอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามประกาศ คปค.
ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๕ ไดอีกตอไป จึงเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดําเนินคดีแทน
คตส. และถือวาสํานวนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบที่ คตส. ไดดําเนินการไปแลว เปนการ
ดําเนิ นการโดยชอบด วยกฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดวยตามประกาศดังกลาว ดังนั้น
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอํา นาจดํา เนินการแทน คตส. ได การดํา เนินการของ คตส. และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชอบแลว สวนที่วา คตส. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไมไดวินิจฉัยเรื่อง
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นการพิ สู จ น ท รั พ ย สิ น ให เ สร็ จ เด็ ด ขาดก อ นยื่ น คํ า ร อ ง เป น การข า มขั้ น ตอนของ
กฎหมายนั้น เห็นวา ประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๘ กําหนดวา บรรดาทรัพย สินที่ถูกยึดหรือ
อายัดตามขอ ๕ ถาเจาของทรัพยสินพิสูจนตอคณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบกําหนดไดว า ตนเปนเจา ของที่แทจ ริงและทรัพ ยสิ นนั้นมิใชทรัพ ยสินที่ไ ดมาจากการ

(อม.๔๒)

- ๘๑ กระทํ าความผิด หรือ มิไดเปนทรัพ ยสิน ที่ไ ดมาจากการร่ํารวยผิดปกติหรื อมี ทรั พยสินเพิ่ม ขึ้น
ผิด ปกติ หรื อมิไดเ ปน ทรั พย สิน ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ตามกฎหมายวาด วยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจสั่งเพิก ถอนการยึดหรืออายัด
ทรัพยสิน นั้น และในข อ ๑๑ กําหนดวา ใหค ณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตามประกาศนี้ให
แลวเสร็จ ภายในหนึ่ง ปนั บแตวั นที่ ประกาศนี้ใชบัง คับ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
และการตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องใดยังไมแลวเสร็จ ใหคณะกรรมการตรวจสอบสงมอบสํานวน
คืนใหสํานัก งานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหง ชาติ สํานัก งานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือหนวยงานอื่น เพื่อดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ของตน แลวแตกรณี ตามประกาศ คปค. ทั้งสองขอนี้ใหสิทธิผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่อางวา
เปนเจาของทรัพยสินพิสูจนตอ คตส. ไดวา ตนเปนเจาของที่แทจริงและทรัพยสินนั้นมิใชทรัพยสินที่
ไดมาจากการกระทําความผิ ด หรือมิ ไ ดเปนทรั พยที่ไ ดมาจากการร่ํ ารวยหรือ เพิ่มขึ้ นผิดปกติ
ซึ่ง คตส. ก็ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําการพิจารณาวินิจฉัย คํารองขอพิสูจน
ทรัพยสิน ของผู ถูก กล าวหาและผูคัดคานแลว แตเนื่อ งจากครบกําหนดเวลาตามประกาศ คปค.
ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๑๑ ที่แกไขเพิ่ม เติมในวรรคสาม ก อนที่ คตส. จะพิ จารณาเรื่อ งพิ สูจนทรัพ ยใ ห
เสร็จสิ้นไปได ทุก กรณี สํ าหรับกรณีที่วินิจฉั ยได คตส. ก็ มีคําสั่งเพิก ถอนการยึดหรืออายัดแลว
สว นกรณีที่ ไ มแลวเสร็จก็สงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตอไป เปนเรื่อ งที่ผูถู ก
กลาวหาและผูคัดคานตองพิสูจนตอศาลและเปนอํานาจของศาลที่จะพิจารณาสั่งตอไป ดังนั้น การ
กระทําของ คตส. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมายแลว นอกจากนี้

(อม.๔๒)

- ๘๒ ที่ผูถูกกลาวหาตอสูวา ผูรองยังไมมีอํานาจยื่นคํารองเนื่องจากอัยการสูงสุดเห็นวาเรื่องที่สงมายังมี
ขอไมสมบูรณนั้น เห็นวา ตามประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๙ กําหนดวา ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีมติวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใดหรือบุคคลใดกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือ
ทุจริตตอหนาที่หรือร่ํารวยผิดปกติ ใหสงรายงาน เอกสารหลักฐานพรอมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหถือวามติของคณะกรรมการตรวจสอบเปนมติ
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีความเห็นแตกตาง
แตคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นยืนยันความเห็นเดิมใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจ
ดําเนินการให มีการยื่นคํารอ งตอศาลฎีก าแผนกคดีอาญาของผูดํ ารงตําแหนง ทางการเมือ งหรือ
ศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แลวแตกรณี คดีนี้อัยการสูงสุดมีความเห็นในครั้งแรกวา
ยังมีขอไมสมบูรณของสํานวนการตรวจสอบไตสวน แตเมื่อ คตส. ยืนยันความเห็นใหมีการยื่นคํารอง
ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง อัยการสูงสุดไดพิจารณาแลวดําเนินการ
ยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองให จึงตองถือวาขอไมสมบูรณ
ในครั้งแรกไดมี การแกไขและไดขอยุติแลว สวนที่วา คดีนี้เปนคดีแพงที่ตองรอฟงขอเท็จจริงในคดี
สวนอาญา กอนตามขอตอสูของผูถูกกลาวหานั้น เห็นวา มูลคดีนี้เปนการกลาวหาวาผูถูกกลาวหา
ร่ํารวยผิดปกติ โดยไดกระทําการตาง ๆ อันเปนการเอื้อประโยชนแกธุรกิจของตนเอง ครอบครัวและ
พวกพอง เปนเหตุใหมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือไดทรัพยสินมาโดยไมสมควร สืบเนื่องมาจากการ

(อม.๔๒)

- ๘๓ ปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ มิใชก ารเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่มีมูลเหตุมา
จากการกระทําความผิดทางอาญาของผูถูกกลาวหา แมผู รองจะกลาวมาในคํารอ งวาการกระทํา
ดังกลา วมีมูล ความผิดทางอาญาด วย แต ประเด็นสํา คัญ ที่ศ าลจะต องพิจ ารณาให ไดความ คือ
ผูถูกกลาวหามีทรัพยสินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือไดทรัพยสินมาโดยไมสมควร สืบเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่จริงหรือไม หากไดความตามนี้แลว ศาลยอมมีคําพิพากษา
หรื อ คํ า สั่ ง ให ท รั พ ย สิ น ตกเป น ของแผ น ดิ น ได โ ดยไม จํ า ต องพิ จ ารณาว า ผู ถู ก กล าวหากระทํ า
ความผิดทางอาญาหรือไมแตอยางใด คดีนี้จึงไมใชคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาที่ศาลจําตอง
ถือขอเท็จจริงที่ปรากฏในคําพิพากษาคดีสวนอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๔๖ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ วรรคสอง ศาลฎีก าแผนกคดีอาญาของผูดํ ารง
ตําแหนง ทางการเมื องจึงดํ าเนิน กระบวนพิจารณาคดี นี้ตอไปไดโดยไมจํ าตองรอฟง ผลคดีสว น
อาญาก อ น ทั้ ง คดี นี้ ผู ถู ก กล า วหาก็ ร ะบุ ใ นคํ า คั ด ค า นเป น ข อ ต อ สู ม าด ว ยว า เป น คดี แ พ ง มิ ใ ช
คดี อาญา ดังนั้น จึงไมมี ปญหาเกี่ ยวกับอํ านาจพิจารณาคดี ของศาลที่ ตองกระทํา ตอ หนา ผูถู ก
กลาวหาแตประการใด สวนที่ผูถูกกลาวหากับผูคัดคานโตแยงวา ผูรองไมมีอํานาจยื่นคํารองขอให
ทรัพยสินของผูคัดคานตกเปนของแผนดินเนื่องจากผูคัดคานไมใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้น
เห็นวา ตามประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๕ วรรคสอง ใหอํานาจ คตส. สั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ที่ เ กี่ ย วข อ งของผู ถู ก ตรวจสอบ คู ส มรสและบุ ต รซึ่ ง ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของผู นั้ น ไว ก อ นได
โดยตามคํารอง คตส. กลาวหาวาทรัพยสิ นที่ทําการอายัด ไวเปนของผูถูก กลาวหาและผูคัด คาน

(อม.๔๒)

- ๘๔ ที่ ๑ ซึ่งเปนคูส มรส และร องขอใหตกเปนของแผนดินเฉพาะทรัพยสินที่เกี่ยวของกับพฤติการณ
ร่ํารวยผิดปกติของผูถูกกลาวหาเทานั้น หาไดกลาวอางวาเปนทรัพยสินของผูคัดคานอื่นทั้งหลายไม
องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทวา ผูรองมีอํานาจยื่นคํารองคดีนี้
ปญหาวินิจฉัยประการตอไปมีวา คํารองเคลือบคลุมหรือไม ตามคํารองบรรยายวา
ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ยังคงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่แทจริงในหุนบริษัทชินคอรปจํานวน
๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุน คิดเป นกวารอยละ ๔๘ ของจํานวนหุนทั้ง หมดที่ จําหนายไดในระหวางที่
ผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีตลอดมา โดยมีผูคัดคานที่ ๒ ถึงที่ ๕ และบริษัทแอมเพิลริช
เป น ผูถื อ หุ นแทน และผู ถู ก กล า วหาไดป ฏิ บัติ ห น าที่ ห รือ ใช อํา นาจในตํา แหนง หนา ที่ สั่ง การ
มอบนโยบายในการออกพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชกํ า หนดแก ไ ขเพิ่ ม เติ มพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษี
สรรพสามิ ต (ฉบั บ ที่ ๖๘) ลงวัน ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ และออกมติ คณะรัฐ มนตรีวั น ที่ ๑๑
กุมภาพันธ ๒๕๔๖ กรณีที่เ กี่ ยวของกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิ ตจากกิจการโทรคมนาคม
โดยใหนําภาษีสรรพสามิตหักออกจากคาสัมปทาน สั่งการอนุมัติใหรัฐบาลสหภาพพมากูเงินจาก
ธนาคารเพื่อ การสง ออกและนํ าเขาแหง ประเทศไทย เพื่อ นํา ไปซื้ อสิ นค าและบริ การของบริ ษัท
ไทยคม รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐภายใตการบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของ
ผูถูกกลาวหาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กระทําการแกไข
สัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๓ (ครั้งที่ ๖)

(อม.๔๒)

- ๘๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ปรับลดอัตราสวนแบงรายไดจากการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
แบบใช บั ต รจ า ยเงิ น ล ว งหน า กระทํ า การแก ไ ขสั ญ ญาอนุ ญ าตให ดํ า เนิ น กิ จ การบริ ก าร
โทรศัพทเคลื่อนที่ ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๓ (ครั้งที่ ๗) ลงวั นที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕
เพื่ อ อนุ ญ าตให ใ ช เ ครื อ ข า ยร ว มและให หั ก ค า ใช จ า ยจากรายรั บ และการปรั บ ลดอั ต ราค า ใช
เครือขายรวม และกรณีการละเวน อนุมัติ สงเสริม สนับสนุนธุรกิจดาวเทียมตามสัญญาดําเนินกิจการ
ดาวเที ย มสื่ อ สารภายในประเทศโดยมิ ช อบหลายกรณี ทั้ ง นี้ เป น การกระทํ า ที่ เ ป น การเอื้ อ
ประโยชนแ กบริ ษัทชิ นคอร ปและบริ ษัทในเครื อ โดยที่บ ริษั ทชิ นคอร ปประกอบธุรกิจในกิจการ
โทรคมนาคมตามสั ญ ญาดํ า เนิ น กิ จ การดาวเที ย มสื่ อ สารภายในประเทศ ฉบั บ ลงวั น ที่ ๑๑
กั น ยายน ๒๕๓๔ จากกระทรวงคมนาคมในขณะนั้ น ซึ่ ง ตามสั ญ ญาดั ง กล า ว ข อ ๑ ระบุ ว า
กระทรวงคมนาคมตกลงใหบริษัทชิ นคอรปเปนผูดําเนินกิจ การดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
โดยมีสิทธิในการบริห ารกิจการและการใหบริการวงจรดาวเทียม (Transponder) เพื่อการสื่อสาร
ภายในประเทศ และมีสิทธิเก็บคาใชวงจรดาวเทียมจากผูใช สิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคม
เปนของบริ ษัท ชินคอรป โดยในการแกไ ขสั ญญาดั งกลาวจํานวน ๕ ครั้ง เมื่อวัน ที่ ๒๓ มี นาคม
๒๕๓๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๖ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๑ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๓ และวันที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ บริษัทชินคอรปเปนผูลงนามเปนคูสัญญา ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘ วรรคสาม (๑) บั ญ ญั ติ ว า ผู ป ระกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมตอ งมิใ ชเปนคนต างดาว และต องมีสัด สวนการถือหุน ของบุค คลผูมีสั ญชาติไ ทย
ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตองมีกรรมการไมนอยกวา

(อม.๔๒)

- ๘๖ ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นยังตอง
เปนผูมีสัญชาติไทย ซึ่งหมายถึงบุคคลตางดาวจะเปนผูถือหุนในนิติบุคคลดังกลาวไดไมเกินรอยละ
๒๕ ดังนั้น หุนบริษัทชินคอรปจํานวน ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุน คิดเปนจํานวนกวารอยละ ๔๘ ของ
จํานวนหุนทั้ งหมดที่จําหนายไดที่ผู ถู กกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ยังเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่
แทจริง โดยใชชื่อผูคัดคานที่ ๒ ถึงที่ ๕ และบริษัทแอมเพิลริชเปนผูถือหุนแทน ยอมไมสามารถ
ขายให แกบุค คลตา งดา วได เนื่อ งจากจะมี ผูถือหุ นเปนบุค คลตางดาวเกินกวาร อยละ ๒๕ ของ
จํานวนหุนทั้ งหมดที่จําหนายได แตในระหวา งที่ผูถูก กล าวหาเปนหั วหนารัฐบาลดํารงตําแหน ง
นายกรัฐมนตรีไ ดเ สนอกฎหมายแกไ ขพระราชบัญญัติดั งกลาวจนผานการเห็นชอบจากสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และออกเปนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งไดแก ไ ข (๑) ของมาตรา ๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังกลาวเปนวา ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมตองมิใชเปนคนตางดาว
ตามกฎหมายวาด วยการประกอบธุรกิ จของคนตา งดา ว โดยไม มีบ ทบั ญญัติ ให ตอ งมีก รรมการ
ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และผูมีอํา นาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้ น
ต อ งเป น ผู มี สั ญ ชาติ ไ ทยแต อ ย า งใด เป น ผลให บ ริ ษั ท ชิ น คอร ป ซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ ในกิ จ การ
โทรคมนาคมสามารถมีผูถือหุ นที่เปนบุคคลตางดาวไดถึง ไมเกินรอยละ ๕๐ และพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เมื่อวันศุกรที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับในวันเสารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๙ ปรากฏวา
ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ ได มีก ารขายหุน บริ ษัทชิ นคอร ปจํ านวน ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุน

(อม.๔๒)

- ๘๗ ที่ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ยังเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่แทจริงใหแกกลุมเทมาเส็กของประเทศ
สิงคโปร โดยมีบริษัทซีดาร โฮลดิ้งส จํากัด และบริษัทแอสเพน โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งเปนนิติบุคคล
ตางดาวเปนผูซื้อ เปนจํานวนเงินสุทธิหลังจากหักคาใชจายแลวรวม ๖๙,๗๒๒,๘๘๐,๙๓๒.๐๕ บาท
และตั้ ง แต ป ๒๕๔๖ ถึ ง ป ๒๕๔๘ บริ ษั ท ชิ น คอร ป ได จ า ยเงิ น ป น ผลตามหุ น จํ า นวนดั ง กล า ว
รวม ๖,๘๙๘,๗๒๒,๑๒๙ บาท รวมเป น เงิ น ที่ ไ ด รั บ เนื่ อ งจากหุ น ดั ง กล า วทั้ ง หมด
๗๖,๖๒๑,๖๐๓,๐๖๑.๐๕ บาท ซึ่งเปนทรัพยสิ นที่ไ ดมาเนื่องจากการกระทําที่เปนการขัดกั น
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนกรณีได ทรัพยสินมาโดยไมสมควร
สืบ เนื่ อ งมาจากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อใช อํ า นาจในตํ า แหน ง หน า ที่ อั น เป นการร่ํ า รวยผิ ด ปกติ
ขอให ยึ ด เงิ น ที่ ไ ด จ ากการขายหุ น บริ ษั ท ชิ น คอร ป ดั ง กล า วหลั ง หั ก ค า ใช จ า ยแล ว รวม
๖๙,๗๒๒,๘๘๐,๙๓๒.๐๕ บาท และเงิน ปนผลจํานวน ๖,๘๙๘,๗๒๒,๑๒๙ บาท รวมเปนเงินที่
ไดรับ เนื่องจากหุน ดังกลา วทั้ง สิ้น ๗๖,๖๒๑,๖๐๓,๐๖๑.๐๕ บาท พร อมดอกผลใหต กเปน ของ
แผนดิน เห็นว า คํารองของผู รองไดแสดงโดยแจงชัดซึ่ง พฤติการณที่ผูถูก กลาวหาและผูคัดคาน
ที่ ๑ ถื อ ครองหุ น บริ ษั ท ชิ น คอร ป ผ า นบุ ค คลซึ่ ง เป น ญาติ พี่ น อ งและนิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
กับมาตรการตาง ๆ ที่ไดก ระทําอัน เปนการเอื้อ ประโยชนแกบริษั ทดั งกลาว สง ผลให หุน บริ ษัท
ชินคอรปที่ผูถูกกลาวหาถือครองอยูมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น ทั้งไดระบุจํานวนเงินที่ไดจากการขายหุน
รวมทั้งเงินปนผลซึ่งเปนรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่ขอใหตกเปนของแผนดิน พรอมกับแนบ
เอกสารแสดงรายละเอียดยอดเงินที่อายัด ชื่อผูครอบครองหรือมีชื่อเปนเจาของซึ่งถือเปนสวนหนึ่ง
ของคํ า ร อ งโดยครบถ ว น ชอบด ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณา

(อม.๔๒)

- ๘๘ คดีอาญาของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ วรรคสอง และขอกําหนด
เกี่ ย วกับ การดํ า เนิน คดี ของศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง พ.ศ.
๒๕๔๓ ขอ ๒๓ แลว และคดีนี้ผูรองขอใหศาลสั่งใหเงินทั้งจํานวนจากการขายหุนบริษัทชินคอรป
และเงินปนผลพรอ มดอกผลของผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ตกเปน ของแผนดิ น ผูรองจึงไม
จําตองบรรยายคํา รองโดยแยกทรั พยสินที่มี อยูกอนการดํารงตําแหน งทางการเมืองของผูถู ก
กลาวหาวา มีอยู เทาใด สวนเงินที่ ไดจากการขายหุนเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจ
ในตําแหนงหนาที่ของผูถูกกลาวหามีการเพิ่มขึ้นผิดปกติอยางไร และผูถูกกลาวหาไดสั่งการหรือ
มอบหมายให ผู ใ ดกระทํ า การใดอั น เป น การเอื้ อ ประโยชน แ ก บ ริ ษั ท ชิ น คอร ป เพราะเป น
รายละเอียดที่จะตองทําการไตสวนเพื่อใหปรากฏในการพิจารณาของศาล สําหรับคํารองในสวนที่
เกี่ยวกับเงินหรือ ทรั พยสิน ที่เ หลื อจํานวน ๙,๙๒๓,๓๖๘,๖๙๕.๒๔ บาท ที่ไ มไ ดมีก ารอายัดไว
ซึ่ง ไมไดระบุร ายละเอียดเกี่ ยวกั บ ชื่อ ที่อยูของผูครอบครองหรื อเปน เจาของมาในคําร องนั้น
ก็เปนเพราะ คตส. ยังไมอาจตรวจสอบใหทราบไดนั่นเอง ทั้งหากศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
เงินที่ไดจากการ ขายหุนบริษัทชินคอรป และเงินปนผลของผูถูกกลาวหาตกเปนของแผนดินแลว
ก็เ ปนเรื่อ งที่ ตอ งดํ าเนินการในชั้นบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคํ าสั่งของศาลใหครบถ วนตอไป
องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทวา คํารองไมเคลือบคลุม
ปญ หาวิ นิจฉัยประการต อไปมี วา ผูถู กกลาวหากับผูคัดคานที่ ๑ ถื อหุนบริษัท
ชินคอรป จํานวน ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุน โดยให ผูคัด คานที่ ๒ ถึงที่ ๕ และบริ ษัทแอมเพิล ริช
ถือแทนตามคํารองหรือไม ในปญหาดังกลาวนายวิโรจน เลาหะพันธุ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

(อม.๔๒)

- ๘๙ (คตส.) และประธานอนุก รรมการตรวจสอบการซื้ อขายและโอนหุน บริษั ทชินคอร ปเบิกความ
ประกอบบั น ทึ ก ข อ ความเรื่ อ งข อ มู ล และประเด็ น เรื่ อ งการถื อ ครองหุ น บริ ษั ท ชิ น คอร ป ของ
ผูถูกกลาวหากับพวกและรายงานการไตสวนวา ตามบัญชีผู ถือหุนรายใหญของบริษัทชินคอรป
ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๑ ปรากฏการถือหุนของผูถูกกลาวหากับพวกในราคาพารหุนละ ๑๐ บาท
ดังนี้ ผูถู กกล าวหาถือหุน จํานวน ๓๒,๙๒๐,๐๐๐ หุ น ผู คัดค านที่ ๑ จํานวน ๓๔,๖๕๐,๐๐๐ หุ น
และผู คัดคานที่ ๕ จํานวน ๖,๘๔๗,๓๙๕ หุน เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ บริษัทชินคอร ป
มีมติใหเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจากหุนที่ยังมิไดจัดสรร
เสนอขายแกผู ถือหุ นเดิมในอัตราสวน ๑ หุนเดิมตอ ๑ หุนสามัญเพิ่มทุนในราคาหุนละ ๑๕ บาท
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒ ผูคัดคานที่ ๑ ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) สํานักรัชโยธิน เพื่อ ซื้อเช็ คธนาคาร ๓ ฉบับ นําไปซื้อหุน เพิ่มทุนในนามผูคัดคานที่ ๑
จํ า นวน ๓๔,๖๕๐,๐๐๐ หุ น เป น เงิ น ๕๑๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท ในนามผู ถู ก กล า วหา จํ า นวน
๓๒,๙๒๐,๐๐๐ หุน เปนเงิน ๔๙๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท และในนามผูคัดคานที่ ๕ จํานวน ๖,๘๐๙,๐๑๕ หุน
เปน เงิน ๑๐๒,๑๓๕,๒๒๕ บาท โดยผูคัด คา นที่ ๕ ออกตั๋ว สัญ ญาใชเงิน ลงวันที่ ๑๖ มีน าคม
๒๕๔๒ สัญ ญาจะจา ยเงิน ๑๐๒,๑๓๕,๒๒๕ บาท ใหแก ผูคัดคานที่ ๑ เมื่ อทวงถามโดยไม มี
ดอกเบี้ย หลังจากมีการเพิ่มทุนแลว ผูถูกกลาวหาถือหุน จํานวน ๖๕,๘๔๐,๐๐๐ หุน ผูคัดคานที่ ๑
ถือหุน จํานวน ๖๙,๓๐๐,๐๐๐ หุน และผูคัดคานที่ ๕ ถือหุน จํานวน ๑๓,๖๑๘,๐๓๐ หุน วันที่ ๑๑
มิถุนายน ๒๕๔๒ ผูถูกกลาวหาโอนขายหุนบริษัทชินคอรปในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จํานวน ๓๒,๙๒๐,๐๐๐ หุน ใหแกบริษัทแอมเพิลริชราคาหุนละ ๑๐ บาท โดยผูคัดคานที่ ๑ สั่งจาย

(อม.๔๒)

- ๙๐ เช็คธนาคารไทยพาณิช ย จํากั ด (มหาชน) สํา นัก รัช โยธิน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ จาย
บริษัทหลักทรัพยแอสเซทพลัส จํากัด จํานวน ๓๓๐,๙๖๑,๒๒๐ บาท เพื่อชําระคาหุน แลวบริษัท
หลั ก ทรั พ ย แ อสเซทพลั ส จํ า กั ด สั่ ง จ า ยเช็ ค ธนาคารกสิ ก รไทย จํ า กั ด (มหาชน) สาขาถนน
รัชดาภิเษก (สุขุมวิท – พระรามสี่) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ จํานวน ๓๒๗,๔๓๘,๗๘๐ บาท
เป นค าขายหุ นใหแก ผูถู ก กลาวหา แลวเช็คฉบับดังกลาวไดนําฝากเขาเรียกเก็บเงินเขาบัญชี
ผูคัดคานที่ ๑ ที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักรัชโยธิน
ตอมาผู ถู ก กลาวหา ผูคัดค านที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๕ รายงานต อสํานักงาน กลต.
ตามแบบ ๒๔๖ – ๒ วา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ไดขายหุน
บริษัทชินคอรปใหแกผูซื้อโดยตรงในราคาหุนละ ๑๐ บาท โดยผูถู กกลาวหาขายใหแกผูคัดคาน
ที่ ๒ จํานวน ๓๐,๙๒๐,๐๐๐ หุน และขายใหแกผูคั ดคานที่ ๔ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ หุน ผูคัดคาน
ที่ ๑ ขายใหแกผู คัด คานที่ ๒ จํานวน ๔๒,๔๗๕,๐๐๐ หุน และขายให แกผูคัด คานที่ ๕ จํา นวน
๒๖,๘๒๕,๐๐๐ หุน ผูคั ดคานที่ ๒ ออกตั๋ว สัญ ญาใชเ งินลงวัน ที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ สั ญญาจะ
จายเงิน ๓๐๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูถูกกลาวหา และสัญญาจะจายเงิน ๔๒๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท
ใหแกผูคัดคานที่ ๑ เมื่อทวงถามโดยไมมีดอกเบี้ย ผูคัดคานที่ ๔ ออกตั๋วสัญญาใชเงินลงวันที่ ๑
กันยายน ๒๕๔๓ สัญญาจะจายเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูถูกกลาวหาเมื่อทวงถาม โดยไมมี
ดอกเบี้ย ผู คั ดคา นที่ ๕ ออกตั๋วสั ญญาใชเ งิน ลงวั นที่ ๑ กั นยายน ๒๕๔๓ สัญญาจะจายเงิ น
๒๖๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูคัดคานที่ ๑ เมื่อทวงถามโดยไมมีดอกเบี้ย

(อม.๔๒)

- ๙๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ บริษัทชินคอรปยื่นคําขอจดทะเบียนเปลี่ยนมูลคา
หุน ที่ไ ดตราไว (พาร) หุน ละ ๑๐ บาท เปนหุน ละ ๑ บาท เปน ผลใหผูถื อหุน เดิมมีจํานวนหุน
เพิ่มขึ้นเปน ๑๐ เทา คือ ผูคัดคานที่ ๒ ถือหุน จํานวน ๗๓๓,๙๕๐,๒๒๐ หุน ผูคัดคานที่ ๕ ถือหุน
จํานวน ๔๐๔,๔๓๐,๓๐๐ หุน บริษัทแอมเพิลริชถือหุน จํานวน ๓๒๙,๒๐๐,๐๐๐ หุน และผูคัดคาน
ที่ ๔ ถือหุน จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ หุน ตอมาผูคัดคานที่ ๒ และที่ ๓ รายงานตอสํานักงาน กลต.
วา ผูคัดคา นที่ ๒ ไดขายหุน บริษัทชินคอรป ใหแ กผูคัดคา นที่ ๓ ซึ่ง เปน ผูซื้อ โดยตรงในราคา
หุนละ ๑ บาท โดยขายเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕ จํานวน ๓๖๗,๐๐๐,๐๐๐ หุน และเมื่อวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จํ า นวน ๗๓,๐๐๐,๐๐๐ หุ น ผู คั ด ค า นที่ ๒ คงเหลื อ หุ น จํ า นวน
๒๙๓,๙๕๐,๒๒๐ หุ น ผูคั ดคานที่ ๓ ถือ หุน รวม จํานวน ๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ หุน และเมื่อวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๔๙ ผูคั ดค านที่ ๒ และที่ ๓ ในฐานะกรรมการบริษัทแอมเพิ ลริ ชไดขายหุ นบริษั ท
ชินคอรปที่บริษัทแอมเพิลริชถืออยูทั้งหมด จํานวน ๓๒๙,๒๐๐,๐๐๐ หุน ใหแกผูคัดคานที่ ๒ และ
ที่ ๓ คนละ ๑๖๔,๖๐๐,๐๐๐ หุน
เมื่ อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ หุ นบริษั ทชิ นคอร ปทั้งหมดที่ มีชื่ อผู คัด คานที่ ๒
ถึงที่ ๕ ถืออยูไดข ายให แกบริษัทซีดาร โฮลดิ้งส จํากัด และบริษัทแอสเพน โฮลดิ้งส จํากัด รวม
จํานวน ๑,๔๘๗,๗๔๐,๑๒๐ หุน ในราคาหุนละ ๔๙.๒๕ บาท โดยรายการเฉพาะหุนที่รับโอนมา
จากผู ถูก กล าวหา ผู คัดคานที่ ๑ ที่ซื้อหุนเพิ่มทุนโดยใชเงินของผูคัดคานที่ ๑ และที่รับโอนจาก
บริ ษั ท แอมเพิ ล ริ ช ในชื่ อ ผู คั ด ค า นที่ ๒ จํ า นวน ๔๕๘,๕๕๐,๐๐๐ หุ น ผู คั ด ค า นที่ ๓ จํ า นวน
๖๐๔,๖๐๐,๐๐๐ หุ น ผู คั ด ค า นที่ ๔ จํ า นวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ น และผู คั ด ค า นที่ ๕ จํ า นวน

(อม.๔๒)

- ๙๒ ๓๓๖,๓๔๐,๑๕๐ หุ น รวมจํานวน ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุน เมื่อหักคานายหนารอยละ ๐.๒๕ และ
ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ ๗ แลว คงเหลือคาหุนสุทธิ ๖๙,๗๒๒,๘๘๐,๙๓๒.๐๕ บาท และหุนบริษัท
ชินคอรป จํานวน ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุน ดังกลาวไดรับเงินปนผลระหวางป ๒๕๔๖ ถึงป ๒๕๔๘
รวม ๖ ครั้ง เปนเงิน ๖,๘๙๘,๗๒๒,๑๒๙ บาท
คณะอนุกรรมการไตสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ย วของกับขอกลาวหาว า
ผูถูกกลาวหาคงถือหุ นไวซึ่ง หุนบริษั ทชินคอร ป รวมทั้ งบัญ ชีธนาคารที่เ กี่ยวของ เอกสารจาก
สํานัก งาน กลต. และรายงานประจําป ๒๕๔๓ ถึงป ๒๕๔๙ ของบริษั ทชิ นคอร ป กับ การชี้แ จง
แก ขอ กล าวหาของผู ถู ก กล าวหาแล ว สรุ ปความเห็น วา เมื่อ ครั้ งผู ถู ก กล าวหาดํา รงตํา แหน ง
นายกรัฐมนตรีใ นสองวาระ ผูถูก กลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ยังถือหุนไวซึ่ง หุนในบริษัทชิ นคอรป
โดยใชชื่อผูคัดคานที่ ๒ ถึงที่ ๕ และบริษัทแอมเพิลริชเปนผูถือหุนแทน ตอมาวันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๔๙ ผู ถู ก กลาวหาไดรวบรวมหุนดังกลาวทั้งหมด ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุน ขายใหแกกลุม
เทมาเส็ก
ที่ผู ถู ก กล า วหาและผู คัด คา นที่ ๑ ถึ ง ที่ ๕ ยื่ นคํ า คัด คา นว า ผู ถู ก กล า วหาและ
ผูคัดคานที่ ๑ ไดโอนหุนบริษัทชินคอรปใหแกผูคัดคานที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ จนหมดสิ้นแลวตั้งแต
วันที่ ๑ กั นยายน ๒๕๔๓ โดยไดรั บชํ าระเงินค าหุ นตามตั๋ว สัญ ญาใชเ งิน ครบถ วนแล ว ผูถู ก
กลา วหาไดขายหุน บริ ษัทแอมเพิล ริช ให แกผูคัด คา นที่ ๒ ตั้ง แตวั นที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดย
ไดรับชําระคาหุนเรียบรอยแลว ผูคัดคานที่ ๒ ไดขายหุนบริษัทชินคอรปใหแกผูคัดคานที่ ๓ โดย
ผูคัดคานที่ ๓ สั่งจายเช็คชําระคาหุนใหแกผูคัดคานที่ ๒ ครบถวนแลว ผูคัดคานที่ ๕ ไดกูยืมเงิน

(อม.๔๒)

- ๙๓ จากผูคัด คานที่ ๑ ไปซื้อ หุนเพิ่มทุ นของบริษัทชินคอรปโดยไดชําระหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงิ น
ครบถว นแลว และผูถูกกล าวหายื่น คําแถลงการณป ดคดีวา คตส.ไมย อมรับ ความมีอ ยูจริง ของ
เอกสารตามกฎหมาย แม แต เอกสารที่ร ายงานตอ สํา นัก งาน กลต.นั้น ปรากฏวา การโอนหุ น
บริ ษัทชิ นคอร ปที่ มีก ารรายงานตอ สํา นัก งาน กลต. ในคดี นี้เ ปน การรายงานตามแบบ ๒๔๖-๒
ตามพระราชบั ญญั ติ หลั ก ทรั พย แ ละตลาดหลั กทรัพ ย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๔๖ วรรคหนึ่ ง
ซึ่ง บัญ ญัติว า “บุค คลใดไดมาหรื อจําหนา ยหลั กทรั พย ของกิจการใดในลั กษณะที่ทํ าใหต นหรือ
บุคคลอื่นเปนผูถือหลักทรัพยในกิจการนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อรวมกันแลวมีจํานวนทุกรอยละ ๕
ของจํานวนหลั ก ทรั พยที่จําหนา ยไดแล วทั้ง หมดของกิจการนั้น ไมวาจะมี การลงทะเบีย นโอน
หลักทรัพยหรือไม และไมวาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพยนั้นจะมีจํานวนเทาใดในแตละครั้ง
บุคคลนั้นตองรายงานถึงจํานวนหลักทรัพยในทุกรอยละ ๕ ดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. ทุกครั้งที่ไดมาหรือจําหนายหลักทรัพย ....” มาตรา ๒๔๗ วรรคหนึ่งซึ่งบัญญัติวา “บุคคลใด
เสนอซื้อหรือกระทําการอื่นใดอันเปนผลใหตนไดมาหรือเปนผูถือหลักทรัพยถึงรอยละ ๒๕ ขึ้นไป
ของจํานวนหลั กทรัพยที่จําหนายไดแ ลวทั้งหมดของกิจ การ ใหถือ วาเปนการเข าถือหลัก ทรัพย
เพื่อครอบงํากิ จการ...” และมาตรา ๒๔๗ วรรคสองซึ่งบัญญัติวา “การเขาถือหลัก ทรั พยเพื่อ
ครอบงํากิจการตามวรรคหนึ่งใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ กลต.
ประกาศกํ าหนด ในการนี้คณะกรรมการ กลต.จะกําหนดใหบุคคลดังกลา วจัดทําคําเสนอซื้ อ
หลั กทรัพ ยก็ได” ประกอบกั บเลขาธิ การ กลต. ไดมีห นัง สือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ แจ ง
ขอมูลตอประธานอนุกรรมการตรวจสอบวา “ ในการพิจารณาหนาที่ตามมาตรา ๒๔๖ และ ๒๔๗

(อม.๔๒)

- ๙๔ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น การไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่ง หลั กทรั พย อัน เปน ผลใหเ กิดหนาที่ร ายงานตามมาตรา ๒๔๖ และทําคําเสนอซื้ อตามมาตรา
๒๔๗ นั้น เปนการกํากับดูแลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยในกิจการ ไมวาธุรกรรมนั้นจะเปน
การใหเปล าหรือการซื้อขายในราคาใด หากเปนการเปลี่ ยนแปลงการถื อหลักทรัพยในสัด สวนที่
กฎหมายกํา หนดก็จ ะมี หนาที่หรือความรับผิ ด (กรณีฝ าฝน) ไมแตกตางกั น ขอ มูลเกี่ย วกั บการ
ชําระราคาจึง ไมใชสาระสําคัญในแงของบทบั ญญัติดังกลาวตามกฎหมายหลักทรัพย สํานักงาน
จึงไมไดตรวจสอบการชํา ระคาซื้อขายหลักทรัพยของผูรายงานหรือ ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย”
การรายงานตามแบบ ๒๔๖-๒ จึงไมใชหลักฐานแสดงการโอนกรรมสิทธิ์ในหุนจํานวนที่รายงาน
ดัง นั้น ในปญ หาวาผู ถูกกล าวหาและผู คัด คานที่ ๑ มีพฤติการณคงถือ ไวซึ่ งหุน บริ ษัทชิ นคอร ป
หรือไม ตองวินิจฉัยจากพฤติการณระหวางผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ กับผูคัดคานที่ ๒ ถึง
ที่ ๕ ตั้งแตมีการซื้อหุ นเพิ่ มทุนของบริษัท ชินคอรป การโอนหุนระหวางกัน และการถือครองหุน
ตั้ง แต มีการโอนจนขายหุน ให แก กองทุ นเทมาเส็กเปนสําคัญ ผูคัด คา นที่ ๑ เบิ กความว า เมื่ อป
๒๕๔๐ ได ยกหุนบริ ษั ทชิ นคอรป จํ านวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ หุน ใหแ ก ผูคั ดค า นที่ ๕ ในโอกาสที่
ผูคัด คานคานที่ ๕ แตงงานและครบรอบวันเกิ ด ๑ ปของบุตรผูคัดคานที่ ๕ โดยทําการซื้อขาย
ผานตลาดหลักทรัพยจากหุนของผูคัดคานที่ ๑ ในบัญชีของนางสาวดวงตา วงศภักดี หุนจํานวนนี้
กับหุนที่ผูคัดคานที่ ๕ มีอยูเดิม คณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวา ขอเท็จจริงยังฟงไมไดชัดเจนวา
เปน หุนที่ถือไวแทนผูถูก กลาวหาหรือผูคัดคานที่ ๑ ผูคัดคานที่ ๕ เบิกความรับวา ในป ๒๕๔๒
ซึ่งซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทชินคอรปหุนละ ๑๕ บาท จํานวน ๖,๘๐๙,๐๑๕ หุนนั้น ผูคัดคานที่ ๕

(อม.๔๒)

- ๙๕ กับคูสมรสมีทรัพยสิ นมูลคามากกวา ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตการใชสิทธิซื้อ หุนเพิ่มทุนเปนเงิน
๑๐๒,๑๓๕,๒๒๕ บาท ซึ่งเปนการลงทุนที่ผูคัดคานที่ ๕ เบิกความวาจะทํากําไรให กลับใชเงิ น
ของผู คัด คานที่ ๑ มาชํา ระคาซื้อหุนเพิ่ มทุน โดยผูคัดคานที่ ๑ ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย เพื่อ
นํามาซื้อหุนเพิ่มทุนของผูคัดคานที่ ๕ พรอมกับการซื้อหุนเพิ่มทุนของผูถูกกลาวหาและผูคัดคาน
ที่ ๑ จํานวน ๓๒,๙๐๐,๐๐๐ หุน และ ๓๔,๖๕๐,๐๐๐ หุ น ตามลําดั บ ขออา งที่วา ผู คัด คานที่ ๕
ยืมเงินจากผูคัด คานที่ ๑ มาซื้อหุนเพิ่มทุนโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒
สัญญาจะจายเงินจํานวน ๑๐๒,๑๓๕,๒๒๕ บาท ใหแกคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เมื่อทวงถามโดย
ไมมีดอกเบี้ยกลับทําใหเปนพิรุธ เพราะผูคัดคานที่ ๑ เพิ่งไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่จะใชคํานํานามว า “คุณ หญิ ง” เมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ที่ผู คัด คานที่ ๕ เบิ กความว า
เปนตั๋วสัญญาใชเงินฉบับใหมซึ่งทําขึ้นเมื่อปลายป ๒๕๔๓ เนื่องจากไดรับแจงจากนางกาญจนาภา
หงษเ หิน วา ตั๋ว สัญ ญาใชเงิ นฉบับ เดิมที่ระบุชื่ อนางพจมาน ชิน วัตร หายไป เปนขอ อา งที่ไ มมี
เหตุผลใหนาเชื่อ เพราะในทางไตสวนปรากฏวา ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ยังไดรับตั๋วสัญญา
ใชเงินเนื่องจากการโอนหุนบริษัทชินคอรปและหุนบริษัทอื่นอีกหลายฉบับ แตกลับหายไปจนเกิด
ขอพิรุธฉบับเดียว เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ผูถูกกลาวหาโอนหุน จํานวน ๓๒,๙๒๐,๐๐๐ หุน
ให แกบริษัทแอมเพิล ริชในราคาพาร ๑๐ บาท โดยใชเงินจากบัญชีเงินฝากของผูคัด คานที่ ๑
ชําระใหแก บริษัทหลัก ทรัพยแอสเซทพลัส จํากัด เพื่อทํารายการซื้อหุนใหบริษัทแอมเพิลริ ช
เมื่ อ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย แ อสเซทพลั ส จํ า กั ด ชํ า ระค า ขายหุ น ซึ่ ง หั ก ค า นายหน า แล ว เป น เงิ น
๓๒๗,๔๓๘,๗๘๐ บาท ก็นําเงินดังกลาวเข าฝากในบัญชีเงินฝากของผูคัดคานที่ ๑ สําหรับการ

(อม.๔๒)

- ๙๖ โอนหุ น ซึ่ ง ผู ถู ก กล า วหาและผู คั ด ค า นที่ ๑ ถื อ อยู ใ นวั น ที่ ๑ กั น ยายน ๒๕๔๓ จํ า นวน
๓๒,๙๐๐,๐๐๐ หุ น และ ๖๙,๓๐๐,๐๐๐ หุ น ตามลํ าดั บ ผูถู กกลา วหาและผูคั ดค านที่ ๑ ได โอน
ให แก ผูคั ดค านที่ ๒ ซึ่ง ขณะนั้น เป นบุ ตรคนเดี ย วที่ บรรลุ นิติ ภ าวะแล ว ในราคาพาร ๑๐ บาท
จํานวน ๓๐,๙๐๐,๐๐๐ หุน และ ๔๒,๔๗๕,๐๐๐ หุน ตามลําดับ โดยผูคัดคานที่ ๒ ออกตั๋วสัญญา
ใชเงินเมื่ อทวงถามโดยไมมีด อกเบี้ยให ผู คัดคานที่ ๒ ซึ่งรับโอนหุนไวรวม ๗๓,๓๙๕,๐๐๐ หุน
ไดรายงานตามแบบ ๒๔๖-๒ ตอ สํานั กงาน กลต. เมื่อ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๓ และรายงาน
แกไ ขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๙ กั นยายน ๒๕๔๓ วา จํานวนหุนที่รับโอนดั งกลาวคิดเปนรอยละ
๒๔.๙๙ ของจํ า นวนหลั ก ทรั พ ย ที่ จํ า หน า ยได แ ล ว ทั้ ง หมด เห็ น ได ว า หากผู ถู ก กล า วหาและ
ผูคั ดคา นที่ ๑ จะโอนหุน ให แกผูคัด คา นที่ ๒ มากกว านี้ ก็จะทํ าใหผูคั ดคา นที่ ๒ ถือหลัก ทรั พย
ถึ ง รอ ยละ ๒๕ ขึ้ น ไป ซึ่ งตามพระราชบั ญญั ติห ลัก ทรั พ ยแ ละตลาดหลั กทรั พย พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๔๗ บัญญั ติใหถือ วาเปนการเขาถือหลั กทรัพย เพื่อ ครอบงํากิจ การ และคณะกรรมการ
กลต. จะกําหนดใหผูคัดคานที่ ๒ จัดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยก็ได เชื่อวาดวยเหตุนี้ ผูถูกกลาวหา
และผูคัด คา นที่ ๑ จึงตอ งโอนหุน ที่เ หลื ออี กจํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ หุน และ ๒๖,๘๒๕,๐๐๐ หุน
ตามลําดับ ใหแกบุคคลใกลชิดที่ตนไววางใจคือผูคัดคานที่ ๔ และที่ ๕ ผูคัดคานที่ ๕ เบิกความวา
ผูคัดคานที่ ๑ เมตตาขายหุน จํานวน ๒๖,๘๒๕,๐๐๐ หุน ในราคาพาร ๑๐ บาท เพื่อใหผูคัดคาน
ที่ ๕ มีหุนรวมกับหุนที่มีอยูเดิมแลวเปนจํานวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ หุน แตผูคัดคานที่ ๕ เบิกความรับวา
ในป ๒๕๔๓ ผูคัดคานที่ ๕ และคูสมรสมีทรัพยสินอาจจะถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท ก็มิไดชําระ
คาหุน ในราคาพารใ หแ กผู คัด คานที่ ๑ กลับ ออกตั๋ วสั ญญาใชเ งิน จํา นวน ๒๖๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท

(อม.๔๒)

- ๙๗ สัญญาจะใชเงินเมื่อทวงถามโดยไมมีดอกเบี้ย เชนเดียวกับตั๋วสัญญาใชเงินที่อางวาชําระหนี้เงินยืม
ไปซื้อหุนเพิ่มทุน สวนผูคัดคานที่ ๔ เบิกความวา ขอซื้อหุนจากผูถูกกลาวหา จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ หุน
เพื่อเก็บไวเปนทุนในอนาคต โดยซื้อตามกําลังเงินที่มีอยู แตผูคัดคานที่ ๔ ก็มิไดชําระเงินคาหุน
ในราคาพารใหแกผูถูกกลาวหา คงออกตั๋วสัญญาใชเงินไวเชนเดียวกัน
นอกจากหุนบริษัทชินคอรปแลว ขอเท็จ จริง ยังปรากฏวา เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๔๓ ผูถูกกล าวหาโอนหุน บรรษั ทเงินทุนอุ ตสาหกรรมแหง ประเทศไทยให แกผู คัด คา นที่ ๒
จํ า นวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ น ราคาหุ น ละ ๑๐ บาท ผู คั ด ค า นที่ ๑ โอนหุ น บรรษั ท เงิ น ทุ น
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํานวน ๙,๔๔๕,๙๐๐ หุน ราคาหุนละ ๑๐ บาท หุนบริษัทไทยคม
จํานวน ๓,๗๑๓,๓๙๘ หุน ราคาหุนละ ๑๐ บาท หุนธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) จํ านวน
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ น และใบสํ าคัญแสดงสิทธิซื้อ หุน จํ านวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ น ในราคาหุนละ
๑๐ บาท โดยผูคัดคานที่ ๒ ออกตั๋วสัญญาใชเงิน ๓ ฉบับ รวมเปนเงิน ๔,๖๒๑,๕๙๘,๘๔๐ บาท
สัญญาจะใชเงินเมื่อทวงถามโดยไมมีดอกเบี้ย ตอมาวัน ที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕ หลัง จากที่บริษัท
ชิน คอร ป เปลี่ ย นมู ล ค า หุ น เป น พาร ๑ บาท ทํ า ให ผู ถื อ หุ น มี จํ านวนหุ น เพิ่ ม ขึ้ น ๑๐ เท า และ
ผู คั ด ค า นที่ ๓ บรรลุ นิ ติ ภ าวะแล ว ผู คั ด ค า นที่ ๒ ได โ อนหุ น บริ ษั ท ชิ น คอร ป จํ า นวน
๓๖๗,๐๐๐,๐๐๐ หุน ในราคาพาร ๑ บาท ใหแกผูคัด คานที่ ๓ โดยผูคัดคานที่ ๓ ใชเงินที่อางว า
ไดรับในโอกาสวันเกิดจากผูคัดคานที่ ๑ ชําระใหแกผูคัดคานที่ ๒ ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑
มิไดเรียกเก็บเงินตามตั๋วสัญญาใชเงินของผูคัดคานที่ ๔ และที่ ๕ จนเมื่อมีการจายเงินปนผลของ
บริษัทชินคอรปโดยไดความจากนายอเนก พนาอภิชน ผูชวยผูอํานวยการดานการเงินและบัญชี

(อม.๔๒)

- ๙๘ วา ภายหลังป ๒๕๔๐ บริษัทชิน คอรปงดจายเงินปนผล มาเริ่มจายเงินปนผลในป ๒๕๔๖ ปละ
๒ งวด เงิ น ป น ผลงวดแรกเดือ นพฤษภาคม ๒๕๔๖ จากหุ นที่ โ อนมาจากผู ถู ก กล า วหาและ
ผูคัดคานที่ ๑ และผูคัดคานที่ ๕ ซื้อหุนเพิ่มทุนโดยใชเงินของผูคัดคานที่ ๑ ไดจายใหแกผูคัดคาน
ที่ ๒ ถึ ง ที่ ๕ และบริ ษั ท แอมเพิ ล ริ ช เป น เงิ น ๑๖๕,๑๒๗,๕๐๐ บาท ๑๖๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑๕๑,๓๕๓,๐๖๗ บาท และ ๑๔๘,๑๔๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ เมื่อไดรับเงินปนผล
งวดแรก ผู คัด คานที่ ๔ และที่ ๕ ก็ เริ่ม ชําระเงินตามตั๋วสัญ ญาใช เงินให แกผูถู กกลาวหาและ
ผูคัดคานที่ ๑ ตามรายการชําระเงินคาหุนเอกสารหมาย ค.๑๕๐ และ ค.๑๔๓ ตามลําดับ ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู คั ด ค า นที่ ๒ โอนหุ น บริ ษั ท ชิ น คอร ป ให แ ก ผู คั ด ค า นที่ ๓ จํ า นวน
๗๓,๐๐๐,๐๐๐ หุน โดยผูคัดคานที่ ๓ ใชเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทชินคอรปจายใหแกผูคัดคาน
ที่ ๒ และผูคัดคานที่ ๓ ยังใชเงินปนผลที่ไดรับมาจํานวน ๔๘๕,๘๒๙,๘๐๐ บาท ไปจายเปนคาซื้อ
หุนบริษัทอสังหาริมทรัพย ๕ บริษัท ซึ่งผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ขายใหแกบริษัทวินมารค
จํากัด คืนมาจากบริษัทวินมารค จํากัด สําหรับผูคัดคานที่ ๒ ซึ่งเริ่มชําระเงินตามตั๋วสัญญาใชเงิน
ให แกผูคัด คา นที่ ๑ กอนที่จ ะไดรั บเงินปนผลในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ นั้น ผู คัด คานที่ ๒ ก็
เบิกความรับวา นําเงินที่ไดจากการขายหุนธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยที่รับโอนมาจากผูคัดคานที่ ๑ มาชําระ และเมื่อไดรับเงินปนผลจาก
บริษัทชินคอรปแลว ผูคัดคานที่ ๒ ก็ยังทยอยโอนเงินเขาบัญชีผูคัดคานที่ ๑ จนถึงเดือนมกราคม
๒๕๔๙ ปรากฏตามรายการชําระเงินเอกสารหมาย ค.๑๔๓ สําหรับผูคัดคานที่ ๔ ซึ่งอางวาไดรับ
เงิ น ป น ผลรวม ๖ งวด เป น เงิ น ๙๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่ อ ได รั บ เงิ น ป น ผลงวดแรกจํ า นวน

(อม.๔๒)

- ๙๙ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไดสั่ง จายเช็คชํ าระใหแกผูถู กกลา วหาทั้ง หมด เงินปน ผลงวดที่ ๒ จํานวน
๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไดสั่งจายเช็คชําระหนี้ใ หแกผูถู กกลาวหา แต เลขานุ การเขียนตัวเลขใน
เช็คผิดจึงแกไขไปจาก ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินปนผลงวดที่ ๒ ที่เหลือ
อี ก ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ได สั่ ง จ า ยเช็ ค ให ผู คั ด ค า นที่ ๓ เป น การคื น เงิ น ที่ ฝ ากผู คั ด ค า นที่ ๓
ซื้อนาฬิกาจากตางประเทศ สวนเงินปนผลงวดที่ ๓ ถึงที่ ๖ ไดสั่งจายเช็ครวม ๔๔ ฉบับ เปนการ
สั่งจายเขาบัญชีธนาคารของผูคัดคานที่ ๔ จํานวน ๒ ฉบับ รวมเปนเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท เช็คอีก
๔๒ ฉบับเปนเช็คเบิกเงิ นสดรวม ๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท นํามาตกแตงบ าน ทําสวน สนามฟุตบอล
และสระวายน้ํา ประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาใชจายสวนตัว ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซื้อทองคําแทง
๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซื้อเครื่องเพชรและเครื่องประดับ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซื้อเงินตราตางประเทศ
ประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสํ ารองไว ที่บ า น ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมิ ไ ดส ง เงิ น ให แ ก
ผู ถู ก กล า วหา แต ผู คั ด ค า นที่ ๔ ไม มี ห ลั ก ฐานใดที่ เ กี่ ย วกั บ การใช เ งิ น สดจํ า นวนมากถึ ง
๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทมาแสดง ข อ อ า งของผู คั ด ค า นที่ ๔ จึ ง รั บ ฟ ง ไม ไ ด พฤติ ก ารณ ข อง
ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ กับผูคัดคานที่ ๒ ถึงที่ ๕ ดังไดวินิจฉัยมาเปนเหตุผลประการหนึ่ง
ให เ ชื่ อ วา ผู คั ด คา นที่ ๕ ถื อ หุ น เพิ่ ม ทุ น บริ ษั ท ชิ น คอร ป ผูคั ด ค า นที่ ๒ ถึ งที่ ๕ ถื อหุ น บริ ษั ท
ชิ น คอร ป ที่ ผู ถู ก กล า วหาและผู คั ด ค า นที่ ๑ โอนให ผู คั ด ค า นที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ ไว แ ทน
ผูถู กกลาวหาและผู คัดค านที่ ๑ และรับเงิน ปนผลในหุน ดังกลาวจากบริษัทชินคอรปไวแทน
ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑

(อม.๔๒)

- ๑๐๐ สว นขอตอสูของผู ถู กกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ถึ งที่ ๓ วา คตส. ดําเนินการ
สองมาตรฐาน นอกจากให ก รมสรรพากรเรี ย กเก็ บ ภาษี จ ากผู คั ด ค า นที่ ๒ และที่ ๓ แล ว
กลั บกลา วหาวา ผู ถู ก กล าวหายั งคงถื อ หุน บริ ษั ทชิ นคอรป ในหุน จํ านวนเดีย วกั นเป นคดีนี้ อี ก
เห็นวา การใหเรียกเก็บภาษีอากรจากผูคัดคานที่ ๒ และที่ ๓ ที่ซื้อหุนบริษัทชินคอรปจากบริษัท
แอมเพิล ริ ช เป น การดํ า เนิน การตามบทบั ญ ญั ติแ ห ง ประมวลรั ษ ฎากรอั นเป น กฎหมายพิ เ ศษ
ที่กําหนดใหผู มีเงินไดพึง ประเมินมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ
วิธี การ และเงื่อนไขที่ป ระมวลรั ษฎากรกําหนด นอกจากนี้ม าตรา ๖๑ แห งประมวลรั ษฎากรก็
บัญญัติหลักเกณฑในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไววา บุคคลใดมีชื่อในหนังสือสําคัญใด ๆ
แสดงว า (๑) เป นเจาของทรั พย สิน อัน ระบุไ วในหนัง สือ สําคัญ และทรัพ ยสิ นก อใหเ กิด เงิ นไดพึ ง
ประเมิน หรือ (๒) เปนผูไดรับเงินไดพึงประเมินโดยหนังสือสําคัญเชนวานั้น เจาพนักงานประเมิน
มีอํ านาจประเมิน เรีย กเก็ บภาษี ทั้ง หมดจากผูมี ชื่อในหนัง สือ สํา คัญ นั้น ก็ไ ด การดําเนินการทาง
ภาษีอากรกับผูคัดค านที่ ๒ และที่ ๓ จึ งเปนการดําเนินการตามหลักการแห งประมวลรั ษฎากร
สวนการกลาวหาวา ผูถูกกลาวหาร่ํารวยผิดปกติในคดีนี้เปนการดําเนินการกับเจาของที่แทจริง
ในหุนบริษัทชินคอรป ซึ่งเปนคนละเรื่องกับความรับผิดทางภาษีอากร โดยมีหลักกฎหมายในการ
พิจารณาที่แตกตางกัน ขอตอสูของผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ถึงที่ ๓ จึงฟงไมขึ้น
สํา หรั บบริษั ทแอมเพิล ริช ซึ่ง มีส ถานที่ ติด ตอ อยูที่ป ระเทศสิง คโปร ไ ดรับ โอนหุน
บริษัทชินคอรปจากผูถูกกลาวหาเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ จํานวน ๓๒,๙๒๐,๐๐๐ หุน โดย
ใชเ งิน จากบั ญชี เงิน ฝากของผู คั ดค านที่ ๑ ชํ าระราคาแทนบริษั ทแอมเพิ ลริช ในวั นเดีย วกั น

(อม.๔๒)

- ๑๐๑ ผูคั ดค านที่ ๑ ได ให นางกาญจนาภา หงษ เหิ น เข าเป นกรรมการในบริ ษั ทแอมเพิ ลริ ชร วมกั บ
นายเลา วี เตียง ซึ่งเปนกรรมการอยูเดิม และในวันดังกลาวบริษัทแอมเพิลริชโดยนายเลา วี เตียง
และนางกาญจนาภา หงษ เ หิ น ในฐานะกรรมการบริษั ท ได เ ป ด บั ญ ชี ที่ ธ นาคารยู บี เ อส เอจี
ที่ป ระเทศสิ งคโปร บัญชีเลขที่ ๑๑๙๔๔๙ โดยมีเ งื่อนไขวา “ผูมีอํ านาจเบิก ถอนแตผูเดียวคือ
ดร.ที.ชินวัตร” จากการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการไตสวนปรากฏว านับตั้ งแตวันเปดบัญ ชี
จนถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๖ กอนที่บริษัทแอมเพิลริชจะไดรับเงินปนผลจากบริษัทชินคอรปมีเงิน
โอนเขาบั ญชีของบริษั ทแอมเพิล ริช หลายครั้ งคิด เปน เงินไทยประมาณ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท แต
นางกาญจนาภา หงษเหิน ใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบวา จําไมไดวาเปนเงินของ
ใครที่นํามาชําระคาใช จาย เพราะบริ ษัทแอมเพิลริช ไมได ประกอบกิจ การใดจึงไมมีการทําบัญ ชี
แตตอมาบริษัทแอมเพิลริชไดรับเงินปนผลจากบริษัทชินคอรปในป ๒๕๔๖ ป ๒๕๔๗ และงวดแรก
ของป ๒๕๔๘ ในเดือนเมษายน ๒๕๔๘ รวม ๕ งวด รวมเปนเงินมากกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลว
ผูถูกกลาวหาก็ยังเปนผูมีอํานาจเบิกถอนเงินของบริษัทแอมเพิลริชแตผูเ ดียว ผูคัดคานที่ ๒ และ
ที่ ๓ ในฐานะกรรมการบริษัทแอมเพิลริชเพิ่งทําการเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจเบิกถอนเงินในบัญ ชี
ของบริษัทแอมเพิลริชในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ เปนผูคัดคานที่ ๒ และที่ ๓ ที่ผูถูกกลาวหาอางวา
ได ข ายหุ น บริ ษั ท แอมเพิ ล ริ ช ให แ ก ผู คั ด ค า นที่ ๒ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑ ธั น วาคม ๒๕๔๓ ทั้ ง ที่ ผู ถู ก
กลาวหายังเปนผูมีอํานาจแตผูเดียวในการเบิกถอนเงินจากบัญชีของบริษัทตอมาอีกถึง ๔ ปเศษ
ประกอบกับราคาที่อ างวาซื้อขายกัน ๑ ดอสล ารสหรัฐ เทากั บที่ผูถูกกลาวหาถูกเรียกเก็บคาหุน
๑ หุน ทั้งที่การขายหุน ๑ หุน ดังกลาวเปนผลใหผูซื้อไดไปซึ่งหุนของบริษัทชินคอรปจํ านวนหุน

(อม.๔๒)

- ๑๐๒ ในป ๒๕๔๓ ถึงจํานวน ๓๒,๙๒๐,๐๐๐ หุน โดยชําระเงินเพียง ๑ ดอลลารสหรัฐนั้น เปนขอกลาวอาง
ที่ไมมีเหตุผลใหรับฟง
สํา หรั บบริ ษัทวิ นมารค นั้น คดีนี้ผูรองบรรยายคําร องวา หุนบริ ษัทชินคอรป ซึ่ง
ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ใชชื่อผูอื่นถือไวแทนมีจํานวน ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุน แยกเปนหุนที่
ผูคัดคานที่ ๒ รับโอนจากผูถูกกลาวหา ผูคัดคานที่ ๑ และบริษัทแอมเพิลริชรวม ๔๕๘,๕๕๐,๐๐๐ หุน
หุน ที่ผูคัดคานที่ ๓ รับ โอนจากผูคัดคานที่ ๒ และบริษั ทแอมเพิลริ ชรวม ๖๐๔,๖๐๐,๐๐๐ หุน
หุนที่ผูคัด คานที่ ๔ รับโอนจากผูถูก กลาวหา จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ หุน และหุนที่ผูคัด คานที่ ๕
ซื้อ หุน เพิ่ มทุ นโดยใชเ งิน จากบัญ ชีเ งิน ฝากของผู คัด คานที่ ๑ กับ หุน ที่รับโอนจากผูคัด คานที่ ๑
รวม ๓๓๖,๓๔๐,๑๕๐ หุน กับมีคําขอใหริบเงินที่ไดจากการขายหุนและเงินปนผลตามหุนจํานวน
๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุนดังกลาว สวนที่ผูรองบรรยายคํารองวาผลการตรวจสอบของกรมสอบสวน
คดีพิเศษและสํานักงาน กลต.รับฟงไดวา บริษัทวินมารค จํากัด เปนนิติบุคคลที่อําพรางการถือหุน
ของผูถูก กลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ นั้น จํานวนหุนที่บรรยายไวไ มรวมอยูในยอดรวมของหุนที่มี
คําขอใหริบคดีนี้ กรณีจึงไมมีเหตุตองวินิจฉั ยในคดีนี้วา บริษัทวิ นมารคเปนนิติบุคคลที่อําพราง
การถือหุนของผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ หรือไม
สําหรับการบริหารจัดการบริษัทชินคอรปภายหลังจากผูถูกกลาวหาและผูคัดคาน
ที่ ๑ โอนหุ นบริษั ทชิ นคอร ปแลว ผู ถูกกลา วหายื่ นคําแถลงการณปดคดีวา บริ ษัทชินคอร ปเปน
บริษัทขนาดใหญที่มีความมั่นคงและมีผูบริหารมืออาชีพที่มีความรูความสามารถอยูแลว ผูคัดคาน
ที่ ๒ และที่ ๓ มิไดเปนกรรมการบริษัทชินคอรปจึงไมจําเปนตองเขาบริหารจัดการดวยตนเอง แต

(อม.๔๒)

- ๑๐๓ ไดมอบฉันทะใหบุ คคลอื่นเขาประชุ มผูถือ หุนแทนทุกครั้ งนั้น ตามรายงานประจําป ๒๕๔๓ ของ
บริษัทชินคอรปปรากฏวา บริษัทมีสินทรัพยรวม ๓๗,๘๗๙,๐๙๖,๓๑๘ บาท บริษัทประกอบธุรกิจ
โดยการเขาไปลงทุนและมีสวนรวมในการบริหารในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการสื่อสาร
โทรคมนาคม โดยในสายธุรกิจสื่อ สารโทรคมนาคมไรส ายบริ ษัทที่ สํา คัญ ไดแกบริ ษัทเอไอเอส
ประกอบธุร กิจ ใหบ ริการเครือขายโทรศัพทเคลื่ อนที่ในยานความถี่ ๙๐๐ เมกะเฮิรตซ โดยได รับ
สัมปทานจาก ทศท. มีทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรียกชําระแลว ๒,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัทชินคอรปถือหุนในสัดสวนรอยละ ๔๐.๕๐ บริษัทดีพีซีผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ดิจิตอล
GSM ๑๘๐๐ โดยไดรับสัมปทานจาก กสท. มีทุนจดทะเบียน ๘,๖๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรียกชําระแลว
๘,๕๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท บริษัทชินคอรปถือหุนในสัดสวนรอยละ ๔๗.๕๕ เทเลคอมมาเลเซียถือหุน
ในสัด สว นร อยละ ๔๙.๙๙ ในสายธุรกิจสื่อ สารดาวเทีย มและธุรกิจตา งประเทศบริ ษัทที่ สํา คัญ
ไดแก บริษัทไทยคมประกอบธุรกิจใหบริการโทรคมนาคมผานดาวเทียมภายใตสัญ ญาสัมปทาน
ระหวางบริษัทชินคอรปกับกระทรวงคมนาคมมีทุนจดทะเบียน ๕,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรียกชําระแลว
๔,๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท บริษัทชินคอรปถือหุนทั้งทางตรงและทางออมในสัดสวนรอยละ ๕๑.๕๓
ตามเอกสารสรุป การโอนหุนบริ ษัท ชินคอรปหมาย ค.๑๔๔ ปรากฏวา หลั งจากบริษัทชินคอร ป
เพิ่มทุนในป ๒๕๔๒ และกอนโอนหุนบริษัทชินคอรปไปยังบริษัทแอมเพิลริช กับผูคัดคานที่ ๒ ที่ ๔
และที่ ๕ นั้น ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ถือหุน จํานวน ๖๕,๘๔๐,๐๐๐ หุน (รอยละ ๒๕) และ
๖๙,๓๐๐,๐๐๐ หุน (รอยละ ๒๓.๗๕) ตามลําดับ รวมกันเปนสัดสวนของหุนที่มีสิทธิออกเสียงรอยละ
๔๘.๗๕ เมื่อรวมกับหุน จํานวน ๖,๘๐๙,๐๑๕ หุน ซึ่งผูคัดคานที่ ๕ ใชเงินจากบัญชีธนาคารของ

(อม.๔๒)

- ๑๐๔ ผูคัดคานที่ ๑ ซื้อหุนเพิ่ มทุนดวยแลว ผูถูกกล าวหาและผู คัดคานที่ ๑ มีสิทธิออกเสียงรวมกันทั้ง
ทางตรงและทางออมเกินกว ากึ่ งหนึ่งของหุนที่มีสิทธิออกเสียง ถือ เปนผูมีอํานาจในการควบคุม
นโยบายและการดํ าเนิ นงานของบริษัทชินคอรป รวมทั้งอํานาจในการแต งตั้ง และกําหนดอํ านาจ
หนาที่ของกรรมการ ตามรายงานประจําป ๒๕๔๓ ของบริษัทชินคอรปปรากฏวา คณะกรรมการ
ของบริ ษั ท มี ก รรมการ ๘ คน ประกอบด ว ย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการ ๖ คน ผูถู กกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ไมได รวมเปนกรรมการด วย ในคณะกรรมการ
ทั้ง ๘ คน มีผูคัดคานที่ ๕ ซึ่ งเปนประธานกรรมการเทานั้นที่ถือ หุนในบริ ษัทชิน คอรป สวนรอง
ประธานกรรมการและกรรมการอีก ๖ คน ไมมีสั ดสวนการถือหุนในบริษั ทชินคอรป แสดงวา
ผูถูกกลาวหาและผู คัดคานที่ ๑ ควบคุมนโยบายและการดําเนินงานของบริษั ทชินคอรปผ านทาง
คณะกรรมการที่ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ แตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของกรรมการไว
ในป ๒๕๔๔ ซึ่งผูถูกกลาวหาเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว ตามรายงานประจําป ๒๕๔๔
ของบริษัทชินคอรปก็ปรากฏรายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ๙ คน โดยกรรมการในป ๒๕๔๓
พน จากตํา แหนง ๑ คน แตงตั้งใหมในป ๒๕๔๔ อีก ๒ คน กรรมการที่แตงตั้งใหมมี ผูถื อหุน
บริ ษัทชิ นคอร ปคนเดียวคือนายนิวั ฒน บุญทรง โดยถือหุนในสัดสวนเพียงรอ ยละ ๐.๐๐๔๗
แสดงวาการควบคุมนโยบายและการดํ าเนินงานของบริษัท ชินคอรปยังคงอยูที่ผูถื อหุน รายใหญ
ผานทางคณะกรรมการของบริษัทซึ่งเปนผูรับนโยบายตลอดมา ตามรายงานประจําป ๒๕๔๔ ถึง
๒๕๔๙ ของบริษัทชิน คอรปปรากฏว า บริษัทชินคอรปมีพัฒนาการและการเปลี่ย นแปลงที่สําคัญ
หลายประการ เช น ป ๒๕๔๔ ไดจั ดโครงสรางการถือ หุนในกิจการโทรคมนาคมไรสายโดยการ

(อม.๔๒)

- ๑๐๕ ซื้อ หุน ใหบ ริ ษัท เอไอเอสเข าถื อ หุน ในบริษั ท ดีพี ซี เพิ่ ม ขึ้น เป น สัด ส วนร อยละ ๙๘.๑๗ บริ ษั ท
ชินคอรปซื้อหุนบริษัทไอทีวี จํากัด เพิ่มจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทําใหสัดสวน
การลงทุนของบริษัทชินคอรปเพิ่มเปนรอยละ ๗๗.๔๘ ป ๒๕๔๕ บริษัทไอทีวี จํากัด เขาจดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย โดยออกหุ น สามั ญ ขายให นั ก ลงทุ น ทั่ ว ไป และบริ ษั ท
ชินคอรปนําหุนบริษัทไอทีวี จํากัด (มหาชน) บางสวนออกขาย ทําใหสัดสวนการลงทุนลดลงเหลือ
รอยละ ๕๕.๕๓ ป ๒๕๔๖ บริษัทชินคอรปรวมกับบริษัทแอรเอเชีย จํากัด จากประเทศมาเลเซีย
กอตั้งบริษัทไทยแอรเอเชีย จํากัด ในสัดสวนรอยละ ๕๐ และ ๔๙ ตามลําดับ และรวมกับธนาคาร
ดีบีเอส ประเทศสิงคโปรกอตั้งบริษั ทแคปปตอลโอเค จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจการให สินเชื่อสวน
บุคคล โดยลงทุนในสัดสวนรอยละ ๖๐ และ ๔๐ ตามลําดับ ป ๒๕๔๘ บริษัทไทยคมเพิ่มทุนโดย
เสนอขายหุ นสามัญเพิ่ม ทุนแกนักลงทุนสถาบัน และนั กลงทุนรายยอยรวม ๒๐๘,๐๐๐,๐๐๐ หุน
ราคาหุนละ ๑๕.๓๐ บาท ทําใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทชินคอรปในบริษัทไทยคมลดลงเหลือ
รอยละ ๔๑.๓๔ การจั ดโครงสรางการถื อหุน การซื้อ หุนเพิ่ม และการลงทุนในธุร กิจใหมซึ่งต อง
ใชเงินลงทุน สูง ยอมไมใ ชการตั ดสิน ใจของกรรมการซึ่ง มิไ ดมีส วนไดเสีย ในความเสี่ยงนั้น ดวย
ผูคั ด คา นที่ ๒ และที่ ๓ มิ ไ ด ก ล าวอ างข อเท็ จจริ งใดวา ไดร ว มบริ ห ารจั ดการบริ ษัท ชิ นคอร ป
ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ในหุนจํานวนมาก การที่ผูคัดคานที่ ๒ และที่ ๓ มอบฉันทะใหบุคคลอื่น
เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทชินคอรป ประจําป ๒๕๔๕ ถึงป ๒๕๔๘ ปละครั้ง
ตามเอกสารหมาย ค.๒๘ ไม เป นขอสนับ สนุนว าผู คัด คา นที่ ๒ และที่ ๓ ถือหุ นบริษั ทชิ นคอร ป
ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ สว นการรวบรวมหุน บริษั ทชิน คอรป ขายใหแ กกลุ มเทมาเส็กนั้ น

(อม.๔๒)

- ๑๐๖ ผูคัดคานที่ ๒ ถึงที่ ๕ เบิกความวา ตกลงขายหุนบริษัทชินคอรปใหแกกลุมเทมาเส็กดวยตนเอง
ในฐานะเจาของหุน โดยผูคัดคานที่ ๕ เบิกความวา เมื่อกลางเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ ตัวแทนของ
กลุ มเทสาเส็ก มาติด ตอ ขอซื้อ หุน บริ ษัทชิ นคอร ปจากกลุม ชินวั ตรและดามาพงศซึ่งเปนผูถือ หุน
รายใหญเ พื่อจะมีอํานาจบริหารจัด การบริษัท ชินคอรป ผูคัดคานที่ ๕ ตัดสินใจจะขาย จึงแจงให
ผูคั ดคานที่ ๒ และที่ ๓ ทราบ และแจ งใหผูคั ดคานที่ ๔ ทราบเมื่อ กลางเดือ นมกราคม ๒๕๔๙
เหตุที่ผูคัดคานที่ ๕ ตองการขายหุนเพราะอายุมากแลว การบริหารงานในบริษัทชินคอรปตอไป
จะลําบากเพราะจะตองลงทุนในโทรศัพท เคลื่อนที่ระบบ ๓G เกือบแสนลานบาทนั้น เห็นวา ตาม
เอกสารสรุปการโอนขายหุนบริษัทชินคอรปหมาย ค.๑๔๔ ปรากฏวา กลุมดามาพงศมีผูคัด คาน
ที่ ๕ ถือหุนบริษัทชินคอรปอยูรอยละ ๑๓.๗๗ สวนผูคัดคานที่ ๖ ถือหุนอยูเพียง ๑๕๙,๖๐๐ หุน
หากกลุมเทมาเส็กตองการซื้อหุน บริษั ทชิน คอรปเพื่ อจะมีอํานาจบริหารจัด การบริษั ทก็นาที่ตอง
ติด ตอ ซื้อ จากกลุม ชินวัตรซึ่ง ผู คัด คา นที่ ๒ และที่ ๓ ถื อหุ นอยู รวมกันถึงรอยละ ๓๕.๔๔ การ
ลงทุนโทรศัพทเคลื่ อนที่ระบบ ๓G ก็ปรากฏขอ เท็จจริงจากรายงานประจําป ๒๕๔๖ ของบริษัท
ชินคอรปในสายธุ รกิ จโทรคมนาคมไรสายวา บริษัท เอไอเอสมี แนวโนมที่จ ะพัฒนาเครื อขา ย
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล GSM ในปจจุบันเพื่อปรับเปลี่ยนใหรองรับกับเทคโนโลยี ๓G โดย
การปรั บปรุง ระบบชุมสายและระบบสื่ อสั ญญาณเดิมที่ มีอ ยู และรายงานประจําป ๒๕๔๘ ของ
บริษัทชินคอรปเรื่องแนวโนมตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ในป ๒๕๔๙ วา บริษัทเอไอเอสเห็นวา
แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคตจะมีการพัฒนาไปสูโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่ ๓ หรือ
๓G ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการรับสงสัญญาณ ซึ่งบริษัทเอไอเอสมีความสนใจและ

(อม.๔๒)

- ๑๐๗ ความพรอมทั้งในดา นเงินลงทุนและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาไปสูการใหบริการ ๓G ตอผูบริโภคใน
ประเทศไทย ขออ างในการขายหุน ของผูคัด คานที่ ๒ ถึงที่ ๕ จึ งรั บฟ งไม ได ทั้ งในขอ เท็ จจริง
เรื่ องการขายหุน บริ ษัท ชินคอร ปใหแ กกลุม เทมาเส็ก นี้ผูถูกกลา วหาไดยืนยั นไวในเอกสารท าย
คํารองพิสูจนทรัพยสินของผูถูกกลาวหาหมาย ค.๓๒ แผนที่ ๔๒๘ ถึง ๔๓๐ เรื่อง “ขายหุน ชินคอรป
ไมไดขายชาติ ไมได ขายดาวเทีย ม” วา “ในสวนหุ นของบริ ษัทชิ นคอรปมีการเตรีย มการขายหุน
และการเจรจาขายหุนต อเนื่อ งมานานนับ ปและมีกลุม ผูสนใจเสนอซื้อหุ นหลายราย กอนที่จะ
ตัดสินใจดําเนินการขายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙” เปนพิรุธวา ผู ที่เ จรจาและตกลงขายหุน
บริษัทชินคอรปให แกกลุมเทมาเส็กคือผูถูกกลาวหา มิใช ผูคัดคานที่ ๕ องคคณะผูพิพากษาจึง มี
มติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทวา ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ยังคงถือไวซึ่งหุนบริษัทชินคอรป
จํานวน ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุน ตามคํารองในระหวางที่ผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ในสองวาระ
ป ญ หาต อ ไปมี ว า การที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง มี ผู ถู ก กล า วหาดํ า รงตํ า แหน ง
นายกรัฐมนตรีตราพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
๒๕๒๗ (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกํ า หนดแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ สําหรับกิจการโทรคมนาคม โดยคณะรัฐมนตรีชุดดังกลาว
มีมติ เมื่ อวั นที่ ๑๑ กุ ม ภาพัน ธ ๒๕๔๖ เห็น ชอบใหคู สัญ ญาภาคเอกชนที่ทํ าสั ญญาสั มปทาน
ในการใหบ ริก ารโทรศั พท พื้น ฐานหรือ โทรศัพทเ คลื่ อนที่ที่ตอ งจา ยคาสัมปทานให แก หน วยงาน
ภาครั ฐ ที่ เ ป น คู สั ญ ญาต อ งชํ า ระภาษี ส รรพสามิ ต ให แ ก ก รมสรรพสามิ ต ตามประกาศ

(อม.๔๒)

- ๑๐๘ กระทรวงการคลังที่ออกตามความในพระราชกําหนดดังกลาว แตใหคูสัญญาภาคเอกชนนําภาษี
สรรพสามิต ที่เ สีย ให แกกรมสรรพสามิต มาหัก ออกจากคา สัมปทานที่ตองชําระใหแ กหน วยงาน
ภาครัฐได นั้น เปนการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เอื้อประโยชนแกบริษัทชินคอรปหรือไม ขอเท็จจริง
ไดความวา เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ผูถูกกลาวหากับรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
รัฐ มนตรี วาการกระทรวงการคลัง กับผูบริหารระดับสูง ของ ทศท. และ กสท. ไดประชุมหารือ
รว มกัน โดยมีแ นวคิด ที่จ ะแปรสภาพ ทศท. และ กสท. เปน บริ ษัทโทรคมนาคม จํากั ด บริ ษัท
บริหารสัญญารว มการงาน จํา กัด บริ ษัท ไปรษณีย จํากัด และกําหนดให กระทรวงการคลั งเป น
ผู ถื อ หุ น ทั้ ง สามบริ ษั ท รวมทั้ ง หาแนวทางในการนํ า ระบบภาษี ส รรพสามิ ต มาใช กั บ ธุ ร กิ จ
โทรคมนาคม สงผลใหก ระทรวงคมนาคมมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการรว มคาขึ้ น
เพื่อพิจารณาทรัพยสิน หนี้สินและภาระผูกพันที่ ทศท. และ กสท. มีอยูทั้งหมด คณะกรรมการ
บริหารกิจการรวมคามีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานชุดใหมขึ้น เพื่อพิจารณาโอนทรัพยสิน หนี้สินและ
ภาระผูกพันของ ทศท. และ กสท. ที่จะโอนไปยังบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม รวมทั้งความเปนไปไดในการ
นํ า ระบบภาษี ส รรพสามิ ต มาใช กั บ กิ จ การโทรคมนาคม ในที่ สุ ด คณะกรรมการชุ ด นั้ น เสนอ
ความเห็นต อคณะกรรมการบริหารกิจการรวมคาวา ในการแปลงสวนแบงรายไดข องหนวยงาน
ภาครัฐ เปน ภาษี สรรพสามิตจะต องดําเนิน การแกไขกฎหมายที่เ กี่ยวของ สว นหลั กเกณฑ และ
ผลกระทบจากการแปรรู ป ทศท. กับ กสท. ตองเสนอให หน วยงานที่เกี่ยวของพิจ ารณาอย าง
รอบคอบ หลังจากนั้นจึ งมีการตราพระราชกําหนดทั้งสองฉบับออกมาใชบั งคับ ซึ่งผูรองเห็นวา
การตราพระราชกําหนดดังกลาวรวมถึงการออกประกาศกระทรวงการคลัง กําหนดอัต ราภาษี

(อม.๔๒)

- ๑๐๙ สรรพสามิตที่หนว ยงานภาคเอกชนตองเสีย ใหแกกรมสรรพสามิต และการที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบใหภาคเอกชนที่ทําสัญญาสัมปทานกับหนวยงานของรัฐตองชําระภาษีสรรพสามิตใหแก
กรมสรรพสามิต แตใหนําภาษีที่ชําระแลวตลอดทั้งปไปหักออกจากคาสัมปทานที่ตองชําระใหแก
หนวยงานของรัฐเปนการกีดกันลิดรอนอํานาจของ กทช. มิใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการ
ในกิจการโทรคมนาคม ทั้งยังเปนการขั ดขวางมิใหผูประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมรายใหม เขา
แขงขันในการประกอบธุรกิจไดอยางเต็มที่ เปนการเอื้อประโยชนใหแกบริษัทชินคอรปและบริษัท
ในเครืออยา งมาก ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตํ าแหนงทางการเมือ งเห็นสมควรวินิ จฉั ย
ปญ หาทั้ง สองขอดังกลา วไปพรอ มกัน ขอเท็จ จริง ไดความจากคํา เบิก ความของนายสมเกียรติ
ตั้งกิจวานิชย รองประธานมูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือเรียกโดยยอวา ทีดีอารไอวา
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นมีมติเห็นชอบกับแผนแมบทการพัฒนา
กิจการโทรคมนาคม รวมทั้งการแปรรูป ทศท. และ กสท. โดยจัดตั้งองคกรขึ้นกํากับดูแล ตอมา
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๑ คณะรัฐ มนตรีมีมติให กระทรวงคมนาคมเสนอแผนในการแปรรูป ทศท.
และ กสท. โดยกําหนดโครงสร างการแปรรู ปสั ญญาร วมการงานระหวางหน วยงานภาครัฐ กับ
ภาคเอกชนเพื่อเปดโอกาสใหมี ก ารแขงขันในการประกอบธุร กิจโทรคมนาคมอยางเสรี ทั้ง นี้
เพื่อใหเกิดประโยชนสูง สุดแกผูใชบริการโทรคมนาคม ในวั นนั้นเองกระทรวงคมนาคมไดวาจ าง
บริ ษัท ๓ รายศึ กษาแนวทางในการแปรรู ป ทศท. และ กสท. เพื่อ เสนอความเห็น ตอ กระทรวง
คมนาคม ในระยะนั้ นเองคณะกรรมการกํา กับนโยบายรัฐ วิสาหกิจไดประชุมและมี มติ ครั้ง ที่
๑/๒๕๔๑ ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้ดวย แตปรากฏวาความเห็นของบริษัทที่ปรึกษา

(อม.๔๒)

- ๑๑๐ ทั้งสามบริษัทกับความเห็นของคณะอนุกรรมการชุดดังกลาวแตกตางกันบางสวน คณะกรรมการ
กํ า กั บ นโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ จึ ง มี ม ติ ใ ห ว า จ า งที ดี อ าร ไ อศึ ก ษาและเสนอความเห็ น ต อ
กระทรวงการคลัง พยานกั บนายฉลองภพ สุ สังกรกาญจน และนักวิชาการอีกสิบกวาคนได
รว มกันศึ กษาอยูหลายเดือนแล วมีความเห็นว าการแปรหรื อไมแ ปรสัญ ญาสั มปทานหรือ กลา ว
อีก นัย หนึ่ งว าการแก ไขสัญ ญาสัม ปทานตอ งเปนไปตามความสมั ครใจของคูสั ญญาทั้งสองฝาย
โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่แตละฝายจะไดรับจากการแปรหรือไมแปรสัญญาสัมปทานวาแตกตาง
กันหรือไม เพราะไมมีเหตุผลที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดจะไดรับผลประโยชนเพิ่มมากขึ้นจากการ
แปรสัญญาสัมปทาน สวนการที่คณะรัฐมนตรีชุด ที่ผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีตรา
พระราชกําหนดทั้ง สองฉบับ ดังกลา ว รวมทั้ งออกประกาศกระทรวงการคลั งกํ าหนดอัต ราภาษี
สรรพสามิตสําหรับกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหภาคเอกชน
ที่ประกอบธุรกิจในดานกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเสียภาษีสรรพสามิตใหแกกรมสรรพสามิตนําภาษี
ดังกลาวไปหักออกจากคาสัมปทานที่ตองชําระใหแกหนวยงานของรัฐ พยานปากนี้เบิกความว า
หลักการและเหตุผลที่ผูถูกกลาวหากับคณะรัฐมนตรีชุดดัง กลาวดําเนินการเปนเรื่องที่ขัดแยงกั น
อยูในตัว เพราะการที่คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นตราพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
พิกั ดอัต ราภาษี สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกําหนดแกไข
เพิ่ม เติม พระราชบัญญัติภาษีส รรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ ยอมเปนเหตุผ ลที่แสดงวา
ประสงคจะหารายได เข ารัฐ แตการที่คณะรัฐมนตรีชุ ดนั้นยอมให ภาคเอกชนที่ประกอบธุ รกิจใน
ดา นกิจ การโทรคมนาคมซึ่ง เสีย ภาษี สรรพสามิต สามารถนํ าภาษี ที่ชํ าระใหแ กกรมสรรพสามิ ต

(อม.๔๒)

- ๑๑๑ ไปหักออกจากคาสัมปทานที่ตองชําระใหแกหนวยงานของรัฐไดจึงขัดแยงกับวัตถุประสงคในการ
ตราพระราชกําหนดทั้ง สองฉบับ อย างเห็น ไดชัด พยานปากนี้ยั งเบิก ความตอ ไปอี กวา กิจการ
โทรคมนาคมถือเปน กิจการที่ก อใหเ กิด ประโยชน แกสัง คมอย างมาก นอกจากไมค วรเก็บภาษี
สรรพสามิตแลว ยังควรสนับสนุนใหแพรหลายยิ่ง ขึ้น ดังจะเห็นไดจากการที่ กทช. มีมติ ใหจัดตั้ง
กองทุ น เพื่ อ ส ง เสริ ม การให บ ริ ก ารโทรคมนาคมอย า งทั่ ว ถึ ง เพื่ อ นํ า เงิ น ไปอุ ด หนุ น ให มี ก าร
ใหบริการโทรคมนาคมในพื้นที่หางไกลใหเกิดประโยชนแกสังคมดวย คําเบิกความของพยานปาก
นี้เจือสมกับคําเบิกความของนายสถิตย ลิ่มพงศพันธุ ปลัด กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนพยานของ
ผูรอง ผูถูกกลาวหาและผูคัดคาน ที่ยอมรับวา การใชโทรศัพทติดตอสื่อสารระหวางประชาชนที่อยู
ในประเทศเดียวกันหรือ การติดต อระหวางประเทศเปนเรื่องที่รัฐควรใหก ารสนับสนุนอยางเต็ม ที่
เพราะสามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว ทั้งยังชวยลดคาใชจายในการเดินทางไปมาหา
กันดวย การใชโ ทรศัพทติดตอสื่อสารถึงกันจึงเปนสิ่งจําเปนในปจจุบัน ไมใ ชสิ่งที่ฟุมเฟอ ยหรือ
ไมจําเปนที่ตองเสีย ภาษีสรรพสามิต นายสถิตย ลิ่มพงศพั นธุ ยังใหความเห็ นตรงกับความเห็น
ของนายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิช ย วา หากเก็บภาษี สรรพสามิ ตในสิน คาหรือ ธุรกิจประเภทใด
ย อ มเป น การผลั ก ภาระในเรื่ อ งภาษี ส รรพสามิ ต ให ต กอยู กั บ ประชาชนผู บ ริ โ ภคสิ น ค า หรื อ
ผูใชบริการธุรกิจนั้น ๆ พยานทั้งสองปากเปนผูมีความรูในเรื่องภาษีสรรพสามิต เพราะนายสถิตย
ลิ่มพงศพันธุ เคยดํารงตํา แหนงอธิบดีกรมสรรพสามิตมากอ น สวนนายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย
เปนผูทํางานวิจั ยทั้งสว นบุ คคลและรว มกับกลุม นัก วิชาการมาเปนเวลาถึง ๑๔ ป มีผลงานวิจั ย
มากกว า ๑๐๐ เรื่ อ ง คํ า เบิ ก ความของพยานทั้ ง สองปากมี น้ํ า หนั ก น า เชื่ อ ถื อ เมื่ อ คํ า นึ ง ถึ ง

(อม.๔๒)

- ๑๑๒ เจตนารมณในการตราพระราชกําหนดทั้งสองฉบับและประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกลาวกับ
มติคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ แลว เห็นไดวา การที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารดํ าเนินการใหภาคเอกชนผูให บริ การโทรศัพ ท
ที่เสียภาษีสรรพสามิตสามารถนําภาษีไปหักออกจากคาสัมปทานที่ตองชําระใหแก ทศท. และ กสท.
ยอมขัดแยงกับเจตนารมณในการตราพระราชกําหนดทั้งสองฉบับอยางเห็นไดชัด เพราะหากรั ฐ
ประสงคจะเก็บภาษีสรรพสามิตจากการใหบริการโทรศัพทเพื่อหารายไดเขาสูประเทศจริง ก็ไมมี
เหตุผลที่จะยอมใหผูใหบริการโทรศัพทที่ทําสัญญาสัมปทานกับ ทศท. หรือ กสท. นําภาษีที่เสียไป
หักออกจากคาสัมปทานได ตรงกันขามการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเชนนี้ยอมสงผลให ทศท.ซึ่งทํ า
สัญ ญาอนุญ าตให ดําเนินกิจการบริ การโทรศัพ ทเ คลื่ อนที่กับบริษั ทเอไอเอสออ นแอลง เพราะ
นอกจาก ทศท. จะไดรับค าสั มปทานจากบริษั ทเอไอเอสนอยลงกวาเดิม เนื่อ งจากตองหักคา
สัมปทานบางสวนไปชดใชคาภาษีส รรพสามิตที่บริษัท เอไอเอสเสี ยไปแลว หาก ทศท. ไปขอรับ
ใบอนุ ญาตจาก กทช. เปนผูรับ สัม ปทานที่ ถือใบอนุญ าต ทศท.ก็ตองเสีย ภาษี สรรพสามิ ตตาม
ประกาศกระทรวงการคลั ง ฉบั บ นั้ น ด ว ย ทั้ ง ที่ ต ามสั ญ ญาอนุ ญ าตให ดํ า เนิ น กิ จ การบริ ก าร
โทรศัพทเคลื่อนที่ระหวาง ทศท.กับบริษัทเอไอเอสเอกสารหมาย ร.๒๖๔ ใหสิทธิพิเศษแกบริษัท
ไอเอเอสหลายประการ ทั้งในเรื่องการใชทรัพยสินและเครื่องอุปกรณซึ่งเปนของ ทศท.ไดตลอด
ระยะเวลาในสัญ ญา รวมไปถึง การประกอบธุ รกิ จในลั กษณะที่ผู กขาดแตผูเ ดีย วด วย ในสัญญา
ฉบับนั้นจึงระบุไวในขอที่ ๓๐ ใหบริษัทเอไอเอสเสียคาสัมปทานใหแก ทศท.ในอัตรากาวหนา โดย
ปรับเพิ่มคาสัมปทานทุกรอบระยะเวลา ๕ ป ในขณะที่คณะรัฐมนตรีมีมติเปนผลใหบริษัทเอไอเอส

(อม.๔๒)

- ๑๑๓ สามารถหัก ภาษีสรรพสามิต ออกจากค าสัมปทานไดเปนช วงเวลาที่บริษั ทเอไอเอสตองชํ าระคา
สัมปทานใหแก ทศท.ในอัตรารอยละ ๒๕ กอนหักคาใชจายหรือภาษี เมื่อบริษัทเอไอเอสตองเสีย
ภาษีใหแก กรมสรรพสามิตในอัตรารอยละ ๑๐ หลังจากนําไปหักออกจากคา สัมปทานแลวทําให
ทศท.ได รั บ ค า สั ม ปทานจากบริ ษั ท เอไอเอสในอั ต ราร อ ยละ ๑๕ เท า นั้ น นอกจากนี้ หาก
คณะรั ฐมนตรีมี มติ เห็น ชอบให กระทรวงการคลัง ออกประกาศกระทรวงการคลั งเพิ่ม อัต ราภาษี
ใหสูงขึ้นถึงรอยละ ๒๕ บริษัทเอไอเอสซึ่งเสียภาษีแลวก็สามารถนําไปหักออกจากคาสัมปทานที่
ตองชําระแก ทศท.ได แต ทศท.จะไมไดรับประโยชนจากคาสัมปทานเลย เพราะตองนําไปหักเปน
คาภาษีสรรพสามิตจนหมดสิ้น หากกรณีเปนเชนนี้ยอมเห็นไดวาบริษัทเอไอเอสไมตองเสียภาษี
สรรพสามิตเลย เพราะเอาคาสัมปทานที่ ทศท.ไดรับไปหักออกจากภาษีจนครบถวน แตถา ทศท.
ประสงคจะขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. ทศท.ตองเสีย ภาษีสรรพสามิต
ในอัตรารอยละ ๒๕ มติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเชน นี้ยอมสงผลกระทบตอสถานะและความมั่นคง
ของ ทศท.อยางรุนแรง สวนผูประกอบธุรกิจให บริ การโทรศัพ ทรายใหม ซึ่งนอกจากตองเสีย
คาธรรมเนียมและคาบริการในกิจการโทรคมนาคมใหแก กทช.แลว ยังตองเสียภาษีสรรพสามิตดวย
ทั้งที่ผู ประกอบธุรกิจรายใหมยังไมมีลูกคาเลยหรือมีลูกคานอยกวาบริษัทเอไอเอสซึ่งครองตลาด
อยูกอนแลว การที่ผูประกอบการรายใหมตองเสียภาษีสรรพสามิตกับคาธรรมเนียมและคาบริการ
ในกิจการโทรคมนาคมใหแ ก กทช. เป นผลใหตนทุนในการดํา เนิ นการที่สูงกว าบริษัทเอไอเอส
อย า งมาก ทั้ ง ที่ ยั ง ไม มี ลู ก ค า เลยหรื อ มี ลู ก ค า น อ ยกว า บริ ษั ท เอไอเอส จึ ง เป น การยากที่
ผูประกอบการรายใหมจะเกิดขึ้นได ทั้งปรากฏจากรายงานประจําป ๒๕๔๔ ของบริษัทชินคอรป

(อม.๔๒)

- ๑๑๔ หั ว ข อ ความเสี่ ย งจากการมี คู แ ข ง จากผู ป ระกอบการรายใหม ว า “ในป ๒๕๔๕ คาดว า จะมี
ผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่จะขึ้นมาเปนคูแขงในตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ ไดแก บริษัททีเอ
ออเรนจ จํากัด และบริษัทฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมิเดี ย จํากัด รวมทั้งระบบโทรศัพทพีซีที
ของบริษัทเทเลคอม เอเชีย จํากัด (มหาชน) ซึ่งอาจมาทดแทนโทรศัพทเคลื่อนที่ แตอยางไรก็ตาม
การแขงขันจากผูใหบริการรายใหมและบริการทดแทนในชวง ๑ ถึง ๒ ป ขางหนา อาจจะยังไมมี
ผลกระทบตอบริษัทเอไอเอสมากนัก เนื่องจากผูประกอบการรายใหมยังตองเผชิญกับขอจํากัดใน
การเขา สูต ลาด (Barrier to Entry) เชน การสรางฐานลูกคาและเงิน ลงทุน การพั ฒนาระบบ
เครือขายและชองทางการตลาด” ดังนั้น การดําเนินการของคณะรัฐมนตรีที่มีผูถูก กลาวหาเป น
นายกรัฐมนตรีในการมีมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวจึงเปนการเอื้อประโยชนแกบริษัทชินคอรปและ
เป น เหตุ ใ ห รั ฐ ได รั บ ความเสี ย หาย ทั้ ง นี้ นายสิ ท ธิ ชั ย โภไคยอุ ด ม ซึ่ ง เคยดํ า รงตํ า แหน ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายหลังการปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพ ระมหากษัต ริยทรงเปนประมุขเบิกความวา พยานคิดคํานวณแลว
ปรากฏว ามีภาษีสรรพสามิต ขาดหายไปรวมเปนเงินถึง ๖๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ เมื่อ ผูถู ก
กลาวหาเปนนายกรัฐมนตรีที่เขารวมประชุมกับคณะรัฐมนตรีและมีมติดังกลาวทั้งที่ผูถูกกลาวหา
กับผูคัดคานที่ ๑ เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทชินคอรปซึ่งถือหุนอยูในบริษัทเอไอเอสถึงรอยละ
๔๒.๙๐ องคคณะผูพิพากษาจึง มีมติดวยเสียงขางมากวา ผู ถูก กลาวหาไดใชอํานาจในตําแหนง
หน าที่ ในการตราพระราชกําหนดทั้ง สองฉบับ และออกประกาศกระทรวงการคลั งรวมทั้ งมีม ติ
คณะรั ฐมนตรีใ หนําภาษี สรรพสามิต หัก ออกจากคาสั มปทานซึ่งเปนการกี ดกั นผูประกอบกิจการ

(อม.๔๒)

- ๑๑๕ โทรคมนาคมรายใหม เป นการเอื้ อประโยชน แ กบ ริ ษั ทชิ น คอรป จนเป น เหตุ ใ ห รัฐ ได รับ ความ
เสียหาย เมื่อขอเท็จจริงไดความดังนี้ รูปคดีไมจําตองวินิจฉัยวาการกระทําของผูถูกกลาวหาเปน
การลิดรอนอํานาจของ กทช. หรือไม อีกตอไป
กรณีการแกไขสัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ ฉบับลงวันที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๓๓ (ครั้งที่ ๖) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ปรับลดอัตราสวนแบงรายไดจากการ
ใหบริ การโทรศัพทเคลื่อนที่แบบใชบัตรจายเงินลวงหนาใหแกบริษัทเอไอเอส ขอเท็จจริงปรากฏ
วาบริษัทเอไอเอสไดรับสัญญาใหดําเนินกิจการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่จาก ทศท. เปนระยะเวลา
๒๕ ป นับแตวันที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๓๓ อันเปนวันแรกที่เปดกิจการ ปรากฏตามเอกสารหมาย
ร. ๒๒๙ หน า ๙๑๐๘ – ๙๑๒๘ และ ๙๑๓๙ - ๙๑๔๕ ในการนี้ บ ริ ษั ท เอไอเอสต อ งจ า ยเงิ น
ผลประโยชนตอบแทนใหแก ทศท. ตามอัตราที่คิดจากรายไดและผลประโยชนอื่นใดที่บริษัทเอไอเอส
พึงไดรับ ในรอบป ก อนหัก ค าใชจา ยและคาภาษีใ ดๆ ทั้งสิ้ น แตจํา นวนเงิน ดังกลาวจะต องไม
นอยไปกว าจํานวนเงินขั้นต่ําที่กําหนดในสัญญา สําหรับเงินผลประโยชนตอบแทนที่คิดจากเงิน
รายไดนี้กําหนดเปนอั ตรากา วหนาตามชวงของปสัมปทาน ในปที่ ๑ ถึงปที่ ๕ เปนอัตรารอยละ
๑๕ ปที่ ๖ ถึงปที่ ๑๐ รอยละ ๒๐ ปที่ ๑๑ ถึงปที่ ๑๕ รอยละ ๒๕ และปที่ ๑๖ ถึงปที่ ๒๕ รอย
ละ ๓๐ ในระยะเริ่ม แรกนั้น บริษั ทเอไอเอสไดใหบ ริก ารโทรศัพทเคลื่อนที่ใ นระบบจดทะเบีย น
หรือ โพสเพด (Postpaid) ตอมาป ๒๕๔๒ บริษัทเอไอเอสไดรับอนุมัติจาก ทศท. ใหเปด บริการ
โทรศัพทเคลื่ อนที่แ บบใช บัต รจ ายเงินล วงหน า หรื อพรีเ พด (Prepaid) โดยใช ชื่อ ทางการคาว า
วัน ทูค อล และยัง คงตอ งจ ายเงิน ผลประโยชนต อบแทนใหแ ก ทศท. ตามจํ านวนและอั ตราที่

(อม.๔๒)

- ๑๑๖ กําหนดในสัญญาร วมการงาน ต อมาวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๔ บริษัทเอไอเอสมีหนังสือขอให
ทศท. พิจ ารณาปรั บลดอัต ราสวนแบงรายไดในส วนของบริ การโทรศั พทเ คลื่ อนที่แบบพรีเ พด
ใหแกบริษัทเอไอเอส ปรากฏตามเอกสารหมาย ร. ๒๖๐ หนา ๑๑๒๘๒ เมื่อ ทศท. พิจารณาแลว
ไดอนุมัติใหลดอัตราสวนแบงรายไดในสวนบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบพรีเพดเปนอัตรารอยละ
๒๐ ของมูลคาราคาหนาบัตรคงที่ตลอดอายุสัญญา และไดมีการทําบันทึกขอตกลงตอทายสัญญา
อนุญาตใหดําเนินกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ (ครั้งที่ ๖) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ปรากฏ
ตามเอกสารหมาย ร. ๒๒๙ หนา ๙๑๔๙ - ๙๑๕๒ ทศท. ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประสานงาน
กํ า กับ ดูแ ลการดํ า เนิน งานตามสัญ ญาอนุญ าตใหดํ า เนิน กิจ การบริก ารโทรศัพ ทเ คลื ่อ นที่
โดยคณะกรรมการประสานงานที ่ป ฏิบ ัต ิห นา ที ่ใ นชว งดํ า เนิน การปรับ ลดอัต ราสว นแบง
รายไดโ ทรศัพ ทเ คลื ่อ นที ่แ บบพรีเ พดตามขอ กลา วหาเปน คณะกรรมการประสานงาน
ที่ไดรับ แตงตั้งตามคํา สั่งที่ ๒๔/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ คําสั่งที่ ๑๑/๒๕๔๔ ลงวันที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ ปรากฏตามเอกสารหมาย ร. ๒๖๐ หนา ๑๑๔๗๓, ๑๑๔๗๔, ๑๑๕๑๐ และ
๑๑๕๑๑ แตก ารดําเนินการปรับลดอัตราส วนแบงรายไดจากการให บริการโทรศั พทเคลื่อนที่
แบบพรี เพด และการแก ไ ขสั ญญาโดยทํ า เป น บัน ทึ กข อ ตกลงต อท า ยสั ญ ญาในกรณีนี้ ไม ไ ด
เสนอใหค ณะกรรมการประสานงานดังกลา วพิจ ารณาเพื่อใหค วามเห็น ชอบเสีย กอน จึงมีข อที่
จะต อ งวิ นิ จ ฉั ย ว า การอนุ มั ติ ใ ห ป รั บ ลดอั ต ราส ว นแบ ง รายได จ ากการให บ ริ ก ารโทรศั พ ท
เคลื่ อ นที่ แ บบพรี เ พดให แ ก บ ริ ษั ท เอไอเอสเป น การดํ า เนิ น การไปโดยชอบหรื อ เป น การ
เอื้อประโยชนแกบ ริษัทเอไอเอสตามที่ถูก กล าวหาหรื อไม ซึ่ง ในเรื่องนี้ปรากฏถึงความเปนมาวา

(อม.๔๒)

- ๑๑๗ การดํ าเนิ นการใหบริการโทรศัพทเคลื่ อนที่ นอกจากบริษัทเอไอเอสแลว ยังมีผูใหบ ริการที่ไ ดรับ
สัญญาใหดําเนินการในทํานองเดียวกันนี้อีก คือ บริษัทแทคซึ่งเปนผูใหบริการรายหนึ่ง โดยบริษัท
แทคไดรับสัญญาใหดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมจาก กสท. เปนระยะเวลา ๒๗ ป นับแต
วัน ที่ ๑๖ กั นยายน ๒๕๓๔ อั นเปน วัน แรกที่เ ปด ให บริ การ ปรากฏตามเอกสารหมาย ร. ๒๒๖
หนา ๘๙๔๑ – ๘๙๖๘ และ ๘๙๘๔ – ๘๙๙๒ บริษัทแทคตองจายเงินผลประโยชนตอบแทนแก
กสท. เปนรายป คิดเปนอัตรารอยละของรายไดจากการใหบริการกอนหักคาใชจาย คาภาษี และ
คาธรรมเนียมตางๆ ในอัตรากาวหนา โดยในปที่ ๑ ถึงปที่ ๔ เปนรอยละ ๑๒ ปที่ ๕ รอยละ ๑๕
ปที่ ๖ ถึง ปที่ ๑๕ รอยละ ๒๐ ปที่ ๑๖ ถึงปที่ ๒๐ รอยละ ๒๕ และปที่ ๒๑ ถึง ปที่ ๒๗ รอยละ
๓๐ ทั้งนี้เงินผลประโยชนตอบแทนในแตละปดังกลาวตองไมต่ํากวาจํานวนเงินขั้นต่ําที่กําหนดใน
สัญ ญา แต การให บริ การโทรศัพ ทเ คลื่ อนที่ใ นส วนของบริ ษัทแทคมีข อขัดของ เนื่อ งจาก กสท.
ไมมีหมายเลขโทรศัพท จึ งตองขอใชหมายเลขโทรศัพทจาก ทศท. ซึ่งการใหบริการโดยบริษั ท
แทคผานเขาไปยังเครือขายโทรคมนาคมของ ทศท. นั้น บริษัทแทคตองจายคาเชื่อมโยงโครงขาย
(Access Charge) ใหแก ทศท. เจาของโครงข ายในอัตรา ๒๐๐ บาท ตอเดือน ตอลูก คา ๑ ราย
ปรากฏตามบันทึ ก ขอตกลงเอกสารหมาย ร. ๒๒๖ หนา ๘๙๗๐ และ ๘๙๙๕ ถึง ๙๐๐๐ การ
ใหบริการของบริษัทแทคในระยะเริ่มแรกเปนการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบโพสเพด ตอมา
ไดเปด ให บริ การโทรศัพ ทเ คลื่ อนที่ พรี เพดเชนเดียวกับบริษั ทเอไอเอสโดยใชชื่อทางการคา วา
พร อมท ซึ่ง บริ ษัทแทคยังคงจายเงินผลประโยชนตอบแทนใหแ ก กสท. และยั งตอ งจายเงินค า
เชื่อมโยงโครงขายใหแก ทศท. ตามจํานวนและอัตราที่กําหนดในสัญญา บริษั ทแทคไดขอลดคา

(อม.๔๒)

- ๑๑๘ เชื่อมโยงโครงขายสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่แบบพรีเพดไปยัง ทศท. เจาของโครงขาย เพราะเห็นวา
การกําหนดคาเชื่อมโยงโครงขายสําหรั บโทรศั พทเ คลื่ อนที่ แบบพรี เพดในอัตราเดียวกับแบบ
โพสเพดนั้น ไม เหมาะสม ซึ่ง ในเวลาตอ มาก็ไ ดรั บการพิจ ารณาปรับลดค าเชื่อ มโยงโครงขา ยให
เหลื อเพี ย งอั ต ราร อ ยละ ๑๘ ของราคาหน าบั ต รจ า ยเงิ น ล วงหน า ปรากฏตามเอกสารหมาย
ร. ๒๒๖ หนา ๙๐๑๓ ถึง ๙๐๑๖ การที่ ทศท. ไดพิจารณาปรับลดอัตราคาเชื่อมโยงโครงขายสําหรับ
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบใชบัตรจายเงินลวงหนาใหแกบริษัทแทคในครั้งนี้ เปนเหตุใหบริษัทเอไอเอส
ยกขึ้น เปนข ออ างในการขอให ทศท. ปรับ ลดอัตราสว นแบง รายไดใ นสวนของบริ การที่ใช ชื่อวา
วันทูคอลบาง เห็นวา การที่บริษัทเอไอเอสดําเนินกิจการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตามสัญญา
ที่ทํากับ ทศท. นั้น สิทธิแ ละหนาที่ระหวางบริ ษัทเอไอเอส กับ ทศท. ซึ่งเปนคูสัญญาจะมีอยูตอ
กันอยางไร ยอมเปน ไปตามขอกําหนดที่ระบุไ วในสัญ ญา ซึ่ง รวมถึงการจายเงินผลประโยชน
ตอบแทนที่กําหนดไวในขอ ๓๐ โดยไดความในเรื่องที่บริษัทเอไอเอสขอให ทศท. พิจารณาปรับลด
อั ต ราส ว นแบ ง รายได ใ นกรณี นี้ ว า การให บ ริ ก ารโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ข องบริ ษั ท เอไอเอสและ
บริษัท แทคมีขอแตกตางกันในดานองค ประกอบและความพรอ มของระบบที่ตนเปนผูใหบ ริการ
เพราะ กสท. ซึ่ ง เป นคู สัญ ญากั บ บริ ษั ทแทคไม มีห มายเลขโทรศัพ ทที่ จะใหบ ริษั ทแทคนํา ไป
ให บริ การแกลูกคา จนต องไปขอใชหมายเลขโทรศัพท โ ดยจายเงินค าเชื่อมโยงโครงขายให แก
ทศท. ซึ่งเปนเจาของโครงขาย ทั้งการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบโพสเพด และแบบพรีเพด
นั้นยังมีวิธีการจายคาใชบริการที่แตกตางกัน โดยผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบโพสเพดตอ ง
จายคาเลขหมายรายเดือนและจายคาใชบริการอีกสวนหนึ่งตางหาก แตเปนการเรียกเก็บหลังจาก

(อม.๔๒)

- ๑๑๙ มีการใชบริก ารแลว สวนแบบพรีเพดนั้ นผูที่ใชบริการจะจายเฉพาะคาใชบริก ารและตอ งจายโดย
ซื้อบัตรจายเงินลวงหนาจึงจะสามารถใชบริ การได ซึ่งบัตรจายเงินลวงหนาจะมีราคาแตกตางกัน
รายไดจากการใหบริการแบบใชบัตรจายเงินลวงหนาจึงขึ้นอยูกับวาผูใชบริการจะใชบริการดวยการ
ซื้อบัต รจ ายเงิน ลว งหนาเปน จํา นวนที่มากนอ ยเพีย งใด ซึ่งเปนเรื่ องที่ไ มมีความแนนอน ดังนั้ น
การที่จะใหบ ริษัทแทคจายคาเชื่อ มโยงโครงขายในอัต รา ๒๐๐ บาท ตอ เดือ น ตอลูก คา ๑ ราย
ในบริการแบบพรีเพดยอมไมเป นธรรมตอบริษัทแทค เพราะหากเดือนใดมีลูก คาใชบริ การโดยมี
คาใชบริการต่ํากวา ๒๐๐ บาท หรือมากกวาเพี ยงเล็กนอยซึ่งเปนเรื่องที่สามารถเกิ ดขึ้ นไดก็ จะ
เปนผลใหบริษัทแทคขาดทุนหรือสูญเสียรายได การที่ ทศท. พิจารณาปรับลดคาเชื่อมโยงโครงขาย
ใหแกบริษัทแทคจึงเปนการดําเนินการที่ชอบแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทเอไอเอสไมมีภาระที่
จะตองจายคาใชจายในสวนนี้ใหแก ทศท. เหมือนเชนบริษัทแทค ดังนั้น บริษัทเอไอเอสจึงไมอาจ
นําเอาเหตุดังกลาวมาเปนขออางเพื่อขอให ทศท. ปรับลดอัตราสวนแบงรายไดใหแกบริษัทเอไอเอส
หาก ทศท. ปฏิเสธไมปรับลดอัตราสวนแบงรายไดใหแกบริษัทเอไอเอสก็เปนการชอบดวยเหตุผลแลว
แตขอ เท็จ จริง ในเรื่อ งนี้ก ลับ ปรากฏจากเอกสารหมาย ร. ๒๖๐ หนา ๑๑๒๘๓ ถึง ๑๑๒๘๕ วา
นอกจากฝ าย ทศท. จะชี้ แจงเหตุผลในชั้นแรกที่ไ มอาจปรับ ลดอัต ราสว นแบง รายไดจากการ
ใหบ ริก ารโทรศั พ ท เ คลื่อ นที่ แ บบพรี เ พดใหบ ริษัท เอไอเอสไดแ ลว นายวิเ ชีย ร นาคสี น วล
ผูอํานวยการฝายบริหารผลประโยชนของ ทศท. ในขณะนั้นยังแจงแกบริษัทเอไอเอสดวยวา หาก
บริษัทเอไอเอสประสบภาวะขาดทุนจากการจายสวนแบงรายไดในสวนของบริการ วันทูคอล และ
สามารถชี้แจงตัวเลขประกอบการพิจารณาได ทศท. ก็จ ะพิจ ารณาให ซึ่งความจริงแลวคูสัญญา

(อม.๔๒)

- ๑๒๐ ฝายที่เปนผูรับเงินสวนแบงตามสัญญาไมมีความจําเปนใดๆ ที่จะตองแจงไปเชนนั้น แตการที่แจง
ไปเช น นั้ น ก็ เ ท า กั บ ว า ฝ า ย ทศท. ได เ ป ด ช อ งให บ ริ ษั ท เอไอเอสเสนอเรื่ อ งเพื่ อ ขอให ทศท.
พิจารณาปรับลดอัตราสวนแบงรายไดใหแกบริษัทเอไอเอสไดอีก และมีความเปนไปไดที่จะไดรับ
การปรับลดตามที่รองขอ ซึ่งตอมาปรากฏวาบริษัทเอไอเอสไดดําเนินการไปตามที่ ทศท. แจงไป
ดังกลาว โดยบริษัทเอไอเอสไดมีหนังสือชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางรายไดและตนทุนตอ ทศท.
เพื่อประกอบการพิ จารณาปรากฏตามเอกสารหมาย ร. ๒๓๑ หนา ๙๔๘๓ ถึ ง ๙๔๘๗ และ
ร. ๒๖๐ หนา ๑๑๒๘๖ ถึง ๑๑๒๘๘ โดยข อที่บริษัทเอไอเอสยกขึ้นอางประกอบขอมูลที่เสนอตอ
ทศท. ในครั้งนี้เปนไปในทํานองที่วาในการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบพรีเพด บริษัทเอไอเอส
ตองลงทุนเพิ่มขึ้น อัตราสวนแบงรายไดที่กําหนดตามสัญญาหลักจะทําใหเกิดการขาดทุน อันเปน
เหตุผลที่ยังไมมีน้ําหนักพอใหรับฟง เนื่องจากในการประกอบธุรกิจนั้นยอมมีการลงทุนในระยะ
เริ่ มแรก การตัด สิน ใจวาจะลงทุ นหรือ ไม อยา งไร ย อมขึ้น อยู กับ การพิ จารณาและตั ดสิ นใจของ
ผูประกอบการนั้นๆ เอง บริษัทเอไอเอสก็รับทราบถึงข อผูกพันตามสัญ ญาหลักที่ทํ ากับ ทศท. ดี
และพิจารณาโดยรอบคอบแลวจึงตัดสินใจเขารวมการงานกับ ทศท. ตามเงื่อนไขสัญญาดังกลาว
นอกจากนี้ ยัง ปรากฏจากเอกสารหมาย ร. ๒๖๐ หนา ๑๑๑๘๔ ถึง ๑๑๒๘๑ วา บริษัทเอไอเอส
ไดลงทุนและเริ่มใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบพรีเพดมาตั้งแตป ๒๕๔๑ แลว โดยในชวงนั้น
บริษัทเอไอเอสมีขออางตอ ทศท. วาเปนเพียงมาตรการในการสงเสริมการขายของการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อ นที่ซึ่งบริษัทเอไอเอสใหบริ การอยู เมื่อครบกําหนดเวลาที่สงเสริมการขายตามที่
ทศท. อนุมัติให ดําเนินการแลว บริษัท เอไอเอสยัง ขอขยายกําหนดเวลาการดํา เนิน การตอไปอีก

(อม.๔๒)

- ๑๒๑ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ โดยจายผลประโยชนตอบแทนใหแก ทศท. ตามอัตราที่กําหนด
ในสัญญาหลักตลอดมา แสดงใหเห็นวาผลประกอบการในการใหบริการสงเสริมการขายในสวนนี้
เปนที่พอใจของบริษัทเอไอเอส มิฉะนั้นแลวบริษัทเอไอเอสก็คงจะไมขอขยายกําหนดเวลาในการ
ดํา เนิ นการในเรื่ องดัง กลา วเปน เวลาตอ เนื่ องกั นเกิน กว า ๓ ป สํา หรั บ โครงสร างรายไดข อง
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบพรีเพดซึ่งไมมีเงินคาประกันเลขหมายและคาเลขหมายรายเดือนแตกตาง
ไปจากแบบโพสเพด ซึ่ง ดูเหมื อนว าอาจทําใหบ ริษั ทเอไอเอสตองขาดรายไดไปบางสว น ก็ไ ด
ความจากนายสมชัย เลิศสุทธิวงศ รองกรรมการผูอํานวยการสายงานตลาดของบริษั ทเอไอเอส
และเอกสารหมาย ร. ๒๖๐ หนา ๑๑๑๙๖ วา การกําหนดอัต ราคา ใชบริ การโทรศัพ ทเ คลื่ อนที่
แบบพรีเพดเปนการรวมเอาคาเลขหมายรายเดือนในสวนของโทรศัพทเคลื่อนที่แบบโพสเพดและ
คาใชโทรศัพทเขาดวยกัน จึงเทากับวารายไดจากคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งสองแบบมิไดมี
ความแตกตางกันมากนัก สวนรายไดของโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งสองแบบในภาพรวมของแตละปที่มี
ความแตกตางกันนาจะอยูที่จํานวนลูกคาและปริมาณการใชบริการของแตละแบบ ซึ่งเปนไปตาม
ความนิยมของผูใชบริการมากกวา นอกจากนี้ยังไดความจากนายธนา เธียรอัจฉริยะ รองประธาน
เจ า หน า ที่ บ ริ ห ารบริ ษั ท แทค และนางเนติ ม า เอื้ อ ธรรมาภิ มุ ข ผู อํ า นวยการฝ า ยกฎหมาย
บริษัทแทค ประกอบเอกสารหมาย ร.๒๒๕ และ ร.๒๒๖ อีกวา บริษัทแทคซึ่งลงทุนเริ่มใหบริการ
โทรศั พท แบบพรีเ พดในชวงเวลาเดียวกัน ไดรับการปรั บลดเฉพาะค าเชื่อมโยงโครงขายจาก
ทศท. สวนเงินผลประโยชนตอบแทนยังคงตองจายใหแก กสท. ตามอัตราที่กําหนดในสัญญาหลัก
โดยไมไ ด รับการปรั บลดเหมื อนเช นบริ ษัทเอไอเอสแตอย างใด แต บริษั ทแทคก็ยัง คงดํ าเนิ น

(อม.๔๒)

- ๑๒๒ กิจการตอไปได แสดงวากิจการใดจะมีผลประกอบการกําไรหรือขาดทุนยอมขึ้นอยูกับกลไกตลาด
และการบริหารจัดการเปนสําคัญ การไดรับสัญญาสัมปทานอนุญาตใหดําเนินกิจการที่กอใหเกิ ด
รายไดในชว งระยะเวลาตามที่ กําหนด ยอ มเปน ที่ค าดหมายไดว าต นทุ นของการดําเนิน การจะ
ลดลงเปนลําดับตามระยะเวลาของอายุของสัญญาสัมปทานที่ไดรับ และในขณะเดียวกันยอมเปน
ผลใหไดมาซึ่งกําไรเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับเชนกัน โดยเฉพาะในกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่อยางเชน
ที่บริษัทเอไอเอสดําเนิ นกิจการอยูนี้ ซึ่งเปนที่ทราบกันวาบริ ษัทเอไอเอสมีการเจริญเติบ โตของ
ตลาดเพิ่มขึ้นเปนระยะและเปนผู ใหบริการที่ครองตลาดที่มีผูใชบริการซึ่งเปนลูกคาชั้นดีเปน
จํานวนมากที่สุด การที่กําหนดอัตราสวนแบงรายไดที่ตองจายใหแกคูสัญญาภาครัฐในแบบอัตรา
กาวหน าหรือ แบบขั้นบั นไดจึงเปน การกําหนดอัต ราที่มี ความเปน ธรรมแกคูสั ญญาภาครัฐ ผูให
สัญญา โดยจะตองกําหนดคาผลประโยชนตอบแทนใหแกคูสัญญาภาครัฐผูใหสัญญาตามสัดสวน
ของรายได ที่คู สัญ ญาภาคเอกชนผู รับ สั ญญาจะไดรั บจากกิ จการ และเพิ่ ม ขึ้น เป นลํ าดั บตาม
ระยะเวลาของอายุสัญญาสัมปทาน ซึ่งสัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ระหวาง
ทศท. กั บบริ ษัท เอไอเอสก็ ไ ดกํ าหนดหลัก เกณฑ คา ผลประโยชน ต อบแทนในหลั กการนี้ แต
หลั งจากไดรับ หนั งสือ ชี้แจงขอมู ลเกี่ยวกับต นทุ นจากบริ ษัทเอไอเอสดังกลา วแล ว ไดความวา
นายวิ เ ชี ย ร นาคสี น วล ได ทํ า บั น ทึ ก เสนอให ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานพิ จ ารณา
คณะกรรมการบริหารงานจึง มีคําสั่ งใหฝายการเงินและงบประมาณพิจ ารณาความเหมาะสมของ
ขอ มูล ตน ทุน ที่บ ริษั ทเอไอเอสเสนอมา ทั้ง ให ประสานงานกับ ฝายบริ หารผลประโยชนเ พื่อ เชิญ
บริษัทเอไอเอสมาร วมหารือ เมื่อไดขอมูลสมบูรณแลวก็ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานอีก

(อม.๔๒)

- ๑๒๓ ครั้งหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารหมาย ร. ๒๖๐ หนา ๑๑๒๘๙ ถึง ๑๑๒๙๑, ๑๑๒๙๓ และ ๑๑๒๙๔
ฝา ยการเงินและงบประมาณไดดํา เนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการบริ หารงานโดยประชุ ม
รวมกับฝายบริหารผลประโยชนและบริษัทเอไอเอส ไดมีการชี้แจงรายละเอียดและวิธีการคํานวณ
ตนทุนโครงขายและคาใชจาย แลวใชขอมูลที่ไดมาประกอบการศึกษาวิเคราะหการกําหนดส วน
แบงรายได และไดจัดทําเปน กรณีศึกษากับเสนอเขาที่ประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ
การประชุมของคณะกรรมการ ทศท. ปรากฏตามเอกสารหมาย ร. ๒๓๑ หนา ๙๕๐๘ ถึง ๙๕๙๓
โดยกรณี ศึ ก ษาที่ เ สนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการกลั่ น กรองวาระได ค วามจากนายสายั ณ ห
ถิ่นสําราญ ผูอํานวยการฝายการเงินและงบประมาณ และนางปรียา ดานชัยวิจิตร ผูอํานวยการ
สวนวางแผนการเงิ น กับนางสาวประภาศรี กาญจนากร หั วหนาหนวยวิเคราะหเศรษฐกิจ และ
นางสุรัสวดี เมฆาพงศพันธุ ผูอํานวยการกองวิเคราะหเศรษฐกิจในขณะนั้นซึ่งเปนผูจัดทํารายงาน
การศึกษาวิเคราะห วา ไดอาศัยขอมูลที่ไดจากบริษัท เอไอเอส ขอมูลที่เกี่ยวกับประมาณการเลข
หมายและประมาณการรายไดตอเลขหมายตามรายงานวิจัยของบริษัท CS First Boston ตาม
เอกสารหมาย ร. ๒๓๑ หนา ๙๔๘๘ ถึง ๙๕๐๗ และขอมูลจากบริษัท Arthur Andersons ซึ่งเปน
บริ ษัท ที่ป รึก ษาของ ทศท. ในการแปรสัญ ญาสัมปทานมาประกอบการศึก ษาวิ เคราะห แมจ ะมี
ลักษณะเปนวิชาการโดยมีขอมูลที่หลากหลายเพื่ อสนับสนุนการศึกษาวิเ คราะห ก็เ ปนการศึกษา
วิเคราะหในการกําหนดอัตราส วนแบงรายไดแบบคงที่ ซึ่งไมไดมีก ารปรับเพิ่มขึ้ นเปนลําดับตาม
ระยะเวลาของสั ญ ญาแต อ ย า งใด การที่ ค ณะกรรมการ ทศท. พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ป รั บ ลด
อัตราสวนแบงรายไดเปนแบบคงที่ในอัตรารอยละ ๒๐ แลวแกไขเพิ่มเติมสัญญาโดยไมกําหนดให

(อม.๔๒)

- ๑๒๔ เพิ่มอัตราสวนแบงรายไดตามระยะเวลาของสัญญาจึงไมเปนไปตามหลักการที่กลาวมา ทั้งยังเปน
การเปลี่ยนแปลงขอสัญญาในสาระสําคัญ ทําให ทศท. จะตองขาดผลประโยชนที่ควรจะไดรับตาม
สัญญาหลั กอยูแลว แตกลับเปนผลใหบ ริษัทเอไอเอสไดรับผลประโยชนเพิ่ มขึ้นนับตั้งแตวัน ที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๔๔ อันเปนวันที่สัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาหลักในครั้งที่ ๖ นี้มีผลบังคับเปนตนไป
ซึ่งหากนับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ อันเปนวันสิ้นสุดของสัญญาหลักเปนเวลาเกินกวา ๑๔ ป
สวนที่ปรากฏจากเอกสารหมาย ร. ๒๖๐ หนา ๑๑๓๓๙ ถึง ๑๑๓๕๐ วา ในการมีม ติในเรื่อ งการ
ลดอัตราสวนแบงรายได คณะกรรมการ ทศท. กําหนดเงื่อนไขให ทศท. เจรจากับบริษัทเอไอเอส
ใหได ขอยุติในเรื่องการนําสงสวนแบงรายได ให ทศท. เปนรายเดื อน และการนําผลประโยชนที่
บริษัทเอไอเอสไดรับในครั้งนี้ไปใชใหเกิดประโยชนกับผูใชบริการ ทั้งใหกําหนดเงื่อนไขดังกลาว
ไว ใ นข อ ตกลงต อ ท า ยสั ญ ญาที่ จ ะจั ด ทํ า ขึ้ น กั บ ให ทศท. ติ ด ตามผลการให บ ริ ก าร
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบใชบัตรจายเงินลวงหนา ทั้งของวันทูคอล และ พรอมท เพื่อนํามาใชเปน
ขอมูลในการศึกษาความเหมาะสมของการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑเรียกเก็บสวนแบงรายได
ในโอกาสต อ ไป ซึ่ ง เป น ไปในทํ า นองว า ทศท. มุ ง ถึ ง ผลประโยชน ข อง ทศท. ที่ จ ะได รั บ ค า
ผลประโยชน ต อบแทนเร็ ว ขึ้ น จากเดิ ม ที่ กํ า หนดตามสั ญ ญาหลั ก ข อ ๓๑.๒ ไว ว า ให ชํ า ระ
ผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําทุก ๓ เดือน และเมื่อครบรอบปแลวหากปรากฏวาผลประโยชนตอบ
แทนที่คํานวณจากอัตรารอยละของรายไดมากกว าจํานวนเงินขั้นต่ําที่กําหนดไวในสัญญา ก็ ให
ชํา ระเพิ่ม ให ครบภายใน ๖๐ วัน นับ แตวันครบกําหนดในรอบป นั้น ๆ และมุ งถึงประโยชน ของ
ผูใช บริ การที่ จะจ ายค าใช บริ การถู กลง โดยมี พยานไมว าจะเปนนายอนั นต วรธิ ติ พงศ ผู ช ว ย

(อม.๔๒)

- ๑๒๕ กรรมการผูอํานวยการบริษัทเอไอเอส หรือพยานที่เปนกรรมการ ทศท. และพนักงาน ทศท. เชน
พลตํารวจเอกบุญ ฤทธิ์ รัต นพร นายโอฬาร เพี ยรธรรม นายศุภ ชัย พิ ศิษ ฐวานิช นายสุ ธรรม
มลิลา ใหการและเบิกความในทํานองเดียวกันวา หลังจากไดรับการปรับลดอัตราสวนแบงรายไดแลว
บริษัทเอไอเอสไดปรับลดคาใชบริก ารใหแก ผูใชบริการมากกวาอั ตราที่กําหนดในสัญ ญาที่ แกไข
เพิ่มเติม และมี ผูใชบริ การเพิ่ม ขึ้น ซึ่งทําให ทศท. มีรายไดเพิ่ม มากขึ้นดวย เปนขอสนับสนุนให
เห็นว าการดําเนิน การในกรณี นี้เ ปนประโยชนแกทุกฝายแล วนั้ น เห็นวา แมจะไดความตามนั้น
ก็ตาม แตผลของการดําเนินการก็ทําใหภาระตนทุนของบริษัทเอไอเอสลดนอยลงและที่สําคัญได
กอ ให เกิ ดประโยชนแ กบริ ษัทเอไอเอสในดา นจํ านวนผูใชบ ริก ารโทรศัพทเ คลื่ อนที่แ บบพรี เพด
ทําใหรายไดจากคาใชบริการที่ไดรับเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ดังจะเห็นไดจากเอกสารหมาย ร. ๒๔๘
หนา ๑๑๐๒๕ และ ๑๑๐๒๖ และ ร. ๒๖๐ หนา ๑๑๑๕๙ ถึง ๑๑๑๖๒ วา ตั้งแตป ๒๕๔๔ ถึง ป
๒๕๔๙ บริษัทเอไอเอสมีผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบพรีเพดเพิ่มขึ้นในแตละปเปนจํานวนมาก
จากที่มีจํานวน ๒๙๗,๐๐๐ รายในป ๒๕๔๓ เพิ่ม ขึ้น เปนจํานวน ๒,๒๘๘,๕๐๐ รายในปถัดมา
แล วทวีจํานวนเพิ่มขึ้นเปนลํา ดับ จนถึ งป ๒๕๔๙ มีผูใชบริการถึ ง ๑๗,๒๗๙,๑๐๐ ราย กับมี
รายไดจริงสําหรับคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเปนลําดับจํานวนมากเชนกัน โดยจากที่มี
รายได ใ นป สั ม ปทานที่ ๑๑ ในช ว งเดื อ นตุ ล าคม ๒๕๔๓ ถึ ง กั น ยายน ๒๕๔๔ จํ า นวน
๒,๒๒๕,๕๖๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเปน ๑๗,๐๙๘,๘๙๐,๐๐๐ บาท ในปสัมปทานที่ ๑๒ ในชวงเดือน
ตุ ล าคม ๒๕๔๔ ถึ ง กั น ยายน ๒๕๔๕ และทวี จํ า นวนขึ้ น ในแต ล ะป สั ม ปทาน จนกระทั่ ง ในป
สัม ปทานที่ ๑๖ ในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงกันยายน ๒๕๔๙ มีรายไดเพิ่มขึ้นถึ งจํานวน

(อม.๔๒)

- ๑๒๖ ๕๗,๓๗๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท แต รายไดในสวนที่ ให บริก ารแบบโพสเพดนั้น กลับลดลงจากที่เ คย
ไดรับในปสัมปทานที่ ๑๑ จํานวน ๓๔,๗๕๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเปน ๓๗,๗๖๗,๗๑๐,๐๐๐ บาท
ในป สั ม ปทานที่ ๑๒ แล ว ลดลงเป น ลํ า ดั บ ในแต ล ะป สั ม ปทานจนกระทั่ ง ลดลงเหลื อ
๒๑,๑๗๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท ในปสัมปทานที่ ๑๖ แมรายไดในภาพรวมที่เพิ่มขึ้นจะเปนผลให ทศท.
ไดรับคาผลประโยชนตอบแทนเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แตหากปรับลดอัตราสวนแบงรายไดจากบริการ
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ แ บบพรี เ พดให เ ป น จํ า นวนที่ เ หมาะสมและเป น แบบอั ต ราก า วหน า แล ว
ผลประโยชนตอบแทนที่ บริ ษัทเอไอเอสตอ งจายใหแ ก ทศท. ยอมมี จํานวนเพิ่มมากขึ้นจากที่
เปน อยูไ ปดวย สวนการปรับลดคาใชบริ การให แกลูกคานั้น ก็ปรากฏจากเอกสารหมาย ร.๒๓๒
ร.๒๓๓ และ ร.๒๖๑ วา บริษั ทเอไอเอสและบริ ษัทแทคไดจัดรายการสง เสริ มการขายสํา หรั บ
บริ การโทรศัพ ทแ บบพรีเ พดในหลายรูป แบบตอ เนื่องกันมา ในบางรูป แบบมีก ารปรับ ลดคา ใช
บริการลงเปนจํานวนมากเพื่อจู งใจใหมีผู ใชบริการเพิ่มขึ้น ซึ่ง เปนเรื่องของการตลาดในการ
แขงขันกันทางการคา ดังนั้น การที่บริษัทเอไอเอสปรับลดคาใชบริก ารใหแกลูก คาจึงเปนไปตาม
กลไกตลาด หาใชเปน ผลจากการที่บ ริษั ทเอไอเอสไดรับ การปรั บลดอัต ราสว นแบง รายไดจาก
ทศท. และที่ ผูถูกกล าวหาอา งวา บริ การโทรศัพ ทเ คลื่ อนที่แ บบพรี เพดเปนบริ การรูป แบบใหม
ซึ่งไมไดกําหนดหลักเกณฑการจ ายคาผลประโยชนตอบแทนกันไว การที่กําหนดอัตราส วนแบง
รายไดในกรณีนี้จึงเปนการกําหนดหลักเกณฑการจายคาผลประโยชนตอบแทน ไมใชการปรับลด
อัตราส วนแบงรายไดจากการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตามที่กําหนดในสัญญาหลักนั้น เห็นวา
การที่บ ริษั ทเอไอเอสดําเนิน กิจการให บริ การโทรศัพท เคลื่ อนที่ต ามสัญ ญาหลัก ที่ทํ ากั บ ทศท.

(อม.๔๒)

- ๑๒๗ สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ จ ะมี อ ย า งไรย อ มเป น ไปตามข อ กํ า หนดในสั ญ ญา แม ก ารให บ ริ ก าร
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบพรีเพดจะไมมีรายไดจากคาเลขหมายรายเดือนก็ตาม แตการกําหนดคาใช
บริ การก็ไ ดรวมเอาคาโทรศั พทและคาเลขหมายรายเดือนเขาดวยกันแลว โทรศัพทเคลื่อนที่
ทั้งสองแบบคงแตกตางกันเฉพาะวิธีการและเงื่อนไขในการจายคาใชบริการเทานั้น ทั้งปรากฏจาก
เอกสารหมาย ร. ๒๖๐ หนา ๑๑๑๙๖ ดวยว า กอนที่จะเปด ใหบริการโทรศั พทเคลื่อนที่แบบ
พรีเพดในครั้งแรกนั้นบริษัทเอไอเอสไดมีหนังสือชี้แจงไปยัง ทศท. วามีลักษณะเปนการสงเสริม
การขายแกผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตามปกติ โดยอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมแกผูใชบริการ
ซึ่ง เท ากั บเปน การยอมรับ แล ววา โทรศัพททั้งสองแบบเปน การใหบ ริก ารโทรศัพท เคลื่อ นที่ตาม
สัญญาหลักที่ทําไวนั่นเอง แมการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบพรีเพดจะทําใหบริษัทเอไอเอส
มีรายจายเปนตนทุนเพิ่มขึ้นก็หาเปนเหตุใหตองกําหนดคาผลประโยชนตอบแทนกันใหม โดยอาง
ว า เป น การให บ ริ ก ารรู ป แบบใหม ที่ ไ ม มี กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาหลั ก ดั ง ที่ ก ล า วอ า ง องค ค ณะ
ผูพิพากษาจึงมีมติดวยเสียงขางมากวา เปนการดําเนินการที่เ อื้อประโยชนใหแกบริษั ทเอไอเอส
ทั้งนี้ โดยไมจํ าตองวินิจ ฉัย วาการดํา เนินการดังกลา วไมไดเ สนอใหค ณะกรรมการประสานงาน
พิจารณาอนุมัติเสียกอนเปนการฝาฝนตอบทบัญญัติพระราชบัญญัติตามวาดวยการใหเอกชนเขา
รวมงานหรื อดําเนิ นการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม เพราะไมทําใหผลของคําวินิจฉัย
ในเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงไป
กรณีการแกไขสัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Cellular
Mobile Telephone) ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๓ (ครั้งที่ ๗) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕

(อม.๔๒)

- ๑๒๘ เพื่ออนุญาตใหใชเครือขายรวม หรือโรมมิ่ง (Roaming) และใหหักคาใชจายจากรายรับ และการ
ปรั บลดอัต ราคา ใชเครื อขายรว ม เปน การเอื้อ ประโยชนแ กบริ ษัทชิ นคอร ปและบริ ษัทเอไอเอส
หรือไม ในขอนี้ปรากฏวา บริษัทชินคอรปเปนผู ถือ หุนในบริษัทเอไอเอสคิดเปนรอยละ ๔๒.๙๐
ของจํานวนหุนทั้งหมด เมื่อป ๒๕๓๓ บริษัทเอไอเอสไดเขารับสัญญาสัมปทานอนุญาตใหดําเนิน
กิจการบริก ารโทรศัพท เคลื่อนที่จาก ทศท. มีกําหนดอายุ สัญญา ๒๐ ป และในป ๒๕๓๙ ทํา
ขอตกลงตอทายสัญญา (ครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กั นยายน ๒๕๓๙ ขยายกํ าหนดอายุสัญญาเปน
๒๕ ป ตอมาบริษัทเอไอเอสตองการขยายการใหบริการลูกคา ไดทดลองเขาไปรว มใชเครื อขาย
ของบริษั ทดี พีซีที่ บริ ษัทเอไอเอสเปนผูมีสัด สว นการถือหุ นอยู รอ ยละ ๙๘.๕๕ ของจํานวนหุน
ทั้ ง หมด โดยบริ ษั ท ดี พี ซี ไ ด รั บ สั ม ปทานการจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละเป น คู สั ญ ญากั บ กสท.
ครั้นวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ ทศท. และบริษัทเอไอเอสตกลงแกไขสัญ ญาอนุญาตใหดําเนิ น
กิจการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (ครั้งที่ ๗ ) เกี่ยวกับการใชเครือขายรวม มีสาระสําคัญ คือ ทศท.
อนุมัติใหบริษัทเอไอเอสสามารถนําคาใชเครือขายรวมที่ตองจายใหแกผูใหบริการรายอื่นมาหักออก
จากรายไดคาบริ การและเงินอื่ นใดที่เรี ยกเก็บจากผูใชบริการก อนนําส งสวนแบ งรายไดแบบอัตรา
ก าวหน าตามสั ญญาหลั ก ข อ ๓๐ และข อตกลงต อท ายสั ญญา (ครั้ งที่ ๔) ข อ ๗ โดยบริ ษั ท
เอไอเอสอางวาเหตุที่ตองใชเครือ ขายรวมกับบริษั ทดีพีซีเปนเพราะบริษัทเอไอเอสมี ปริมาณ
เลขหมายที่เปดใหบริก ารจํานวนมากไมเพียงพอกับความถี ่ที่ ไ ดรับ จัด สรรจาก ทศท. ๗.๕
เมกะเฮิร ตซ ทํา ใหมี ขีด ความสามารถของโครงขา ยจํา กัด กวา โครงขายอื่น และมี ขอจํากัด
ทางเทคนิคทําให ไมสามารถวางโครงขายเพิ่ มเติมไดอี ก และเพื่อเปนการลดขอจํากัดทางเทคนิ ค

(อม.๔๒)

- ๑๒๙ ของบริษัทเอไอเอส จึงตองไปใชเครือขายรวมกับผูใหบริการรายอื่น ซึ่ง ทศท. ควรรับผิดชอบใน
คา ใช จ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในฐานะที่ เ ป น ผู รั บ ผิ ด ชอบจัด หาคลื่ น ความถี่ ข อ อ า งของบริ ษั ท เอไอเอส
ดัง กล าวนี้เ ปน การกระทําเพื่ อผลประโยชน ของบริษั ทเอไอเอสเอง ซึ่ง เป นเรื่อ งของการแขง ขัน
ในทางการคาในการประกอบธุรกิจ โทรคมนาคม สวนการกลาวอางที่เกี่ย วกั บผลประโยชนของ
ผูใชบริการหรือขอจํากัดเกี่ยวกับความถี่ที่ไดรับจาก ทศท. นั้น เปนเรื่องที่บริษัทเอไอเอสสามารถ
คาดหมายไดอยูแลวในขณะที่เขาทําสัญญาสัมปทานกับ ทศท. เพราะสัญญาสัมปทาน ขอ ๒๙.๙
ไดระบุไวอยางชัดเจนแลว วา ทศท. จะต องจัดหาคลื่ นความถี่ยาน ๙๐๕ ถึง ๙๑๕ เมกะเฮิรตซ
และ ๙๕๐ ถึง ๙๖๐ เมกะเฮิรตซ สําหรับระบบ NMT ๙๐๐ ใหแกบริษัทเอไอเอส ๔๐๐ ชวงสัญญาณ
สวนความถี่ที่จะใชกับระบบ GSM ทศท. จะดํ าเนินการขอและจัด สรรใหต อไปเมื่อ ไดรับ แจ งจาก
บริษัทเอไอเอส ทั้งปรากฏจากรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร ทศท. ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ วาระที่ ๔.๑๒ เรื่อง ขอ
อนุ มัติ หลั กการใชเครือขายรว มกั นในสวนข อพิ จารณาของที่ป ระชุม ขอ ๒ วา สําหรั บรายจาย
ของบริ ษัทเอไอเอสจากการใชเครื อขายของผูให บริ การรายอื่น ถือเปน ภาระหนา ที่ของบริ ษัท
เอไอเอสที่จ ะตอ งขยายโครงขายใหส ามารถรองรับ การให บริก าร โดยบริษั ทเอไอเอสจะเลือ ก
วิธีการลงทุนสรางโครงขายเพิ่ม เติม หรือการใชเครือข ายของผูใหบริ การรายอื่น เมื่อขอเท็จ จริง
รับฟงเปนยุติวา ทศท. ไดจัดสรรคลื่นความถี่ใหกับบริษัทเอไอเอสจนเต็มความสามารถของ ทศท.
เทาที่ ทศท. ไดรับมาจากกรมไปรษณียโทรเลขแลว ยอมเปนการปฏิบัติไปโดยถูกตองสมบูรณตาม
สัญญาสัมปทานแลว เนื่องจากคลื่นความถี่ดังกลาวมิไดอยูภายใตอํานาจการบริหารจัดการของ ทศท.

(อม.๔๒)

- ๑๓๐ โดยตรง แตไดรับ มาจากกรมไปรษณียโทรเลขอีกทอดหนึ่ง และข อสัญญาสั มปทานก็ ไมมีสภาพ
บังคับไวแตอยางใดวา ทศท. จะตองรับผิดชอบจายคาใชจายในเรื่องใด ๆ หากไมสามารถจัดสรร
คลื่นความถี่ใหเ ปนที่เพีย งพอกับการใหบริการแกลูกคาของบริ ษัทเอไอเอส เพราะการใหบริ การ
โทรศัพทเคลื่ อนที่มีการแขงขันสูงและตอเนื่อ ง ยอมมีความไมแนนอนจากสภาพการแขงขันทาง
การตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา และบริษัทผูใหบริการมักจะมีรายการสงเสริม
การขายในรูปแบบที่ตางกันไป โดยมักจะใชวิธีการขอใหผูใหสัมปทานอนุมัติใหทดลองใหบริการ
ไปก อน แลว จึงเจรจากับ ผูให สัมปทานตอเนื่อ งกันไป ซึ่งสวนใหญการเจรจามักประสบผลสําเร็จ
ตามที่ผูรับสัมปทานรองขอ อั นเปนการปฏิบัติไปตามเจตนารมณของคูสัญญาฝายที่รับสัมปทาน
ไปแลว แตก็มักไมตรงตามขอสัญญา ดังที่สํานักงานอัยการสูงสุดเคยพิจารณาแจงไวซึ่งปรากฏอยู
ในรายงานการประชุ มคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุ มของคณะกรรมการ ทศท. ครั้งที่
๓/๒๕๔๕ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ ดังนั้น การที่บริษัท เอไอเอสเลื อกการขยายเครื อขายการ
ใหบริการเพื่อใหเพียงพอกับความตองการของผูใชบริการดวยวิธีการใชเครือขายรวมกับบริษัทดีพีซี
ซึ่งถือได วาเปนบริษัทเดียวกันกับบริษัทเอไอเอส แทนที่จะลงทุนสรางโครงขายเพิ่มเติมซึ่งเปนการ
ประหยัดเงินลงทุนการสรางโครงขายและเปนคาใชจายจากการใชเครือขายรวมของบริษัทตนเอง
บริษัทเอไอเอสไมอาจที่จะกลาวอางในเรื่องจํานวนคลื่นความถี่ที่ไดรับการจัดสรรจาก ทศท.ได ทั้งไม
อาจปดใหเปนความรับผิดชอบของ ทศท. ที่จะตองจัดหาคลื่นความถี่มาใหเพียงพอแกการใหบริการ
ของบริษัทเอไอเอส ประกอบกับบริษัทเอไอเอสมีพันธะที่จะตองปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานเอกสารหมาย
ร. ๒๖๔ ขอ ๙ ขอ ๑๖ และขอ ๓๐ เมื่อสัญญาสัมปทาน ขอ ๙ กําหนดวา บริษัทเอไอเอสตองเปน

(อม.๔๒)

- ๑๓๑ ผูดําเนินการตามวัตถุ ประสงคแห งสัญ ญาและรั บผิดชอบเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินการ
ใหบริการและคาใชจายในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทั้งหมด ขอ ๑๖ กําหนดวา ตอง
จัดหาอุปกรณเซลลูลา Cellular ๙๐๐ เพื่อใหเปดบริการไดตามประมาณการลงทุนแผนการติดตั้ง
และสามารถบริ ก ารได เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการของผู ใ ช บ ริ ก าร และต อ งให บ ริ ก ารอย างมี
ประสิทธิภาพ และขอ ๓๐ กําหนดว า ตองจายเงินผลประโยชนตอบแทนให ทศท. เปนรายปตาม
หลักประกันขั้นต่ํา หรืออัตรารอยละของรายได และผลประโยชนอื่นใดที่บริษัทเอไอเอสพึงไดรับ
ในรอบปกอนหักคาใชจายและคาภาษีใด ๆ ทั้งสิ้น จํานวนไหนมากกวาใหถือเอาจํานวนนั้น บริษัท
เอไอเอสจึงตองเปนผูออกคาใชจายในการดําเนินการเอง การแกไขสัญญาเพื่อปดความรับผิด ชอบ
ในคา ใช จา ยที่ ตนเองต องรับ ผิ ด ชอบจึ งขั ดต อ สัญ ญาหลั ก และถื อว ารายได ที่เ กิด ขึ้น จากการ
ใหบริการแกผูใชบริการโดยผานการใชเครือขายรวม เปนรายไดและผลประโยชนที่บริษัทเอไอเอส
พึงไดรับในรอบป ที่จะตองจายเงินผลประโยชนตอบแทนให ทศท. ตามสั ญญาหลัก ขอ ๓๐ มิใ ช
เปนรายไดพิเศษนอกสัญญาดังที่บริษัทเอไอเอสกลาวอาง อยางไรก็ตามการไมปฏิบัติตามสัญญา
หลักดวยการนําคาใชเครือขายรวมซึ่งบริษัทเอไอเอสจะตองรับผิดชอบตามสัญญามาหักออกจาก
สวนแบงรายได ยอมเปนการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแก ทศท. ที่ไมไดรับสวนแบงรายได
จากการใชบริการของลูกคาเทาจํานวนครั้งตอนาทีที่มีการใชบริการเครือขายรวมกับเครือขายอื่น
นับจากวันที่สัญ ญาแกไขมีผลบังคับเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๕๑ ปรากฏจาก
รายงานการตรวจสอบวา บริษัทเอไอเอสใชเครือขายรวมรวม ๑๓,๒๘๓,๔๒๐,๔๘๓ นาที คิดเปนเงิน
๖,๙๖๐,๓๕๙,๔๐๑ บาท เงินจํานวนดังกลาวเปนประโยชนที่บริษั ทเอไอเอสไดรับ จากการแกไข

(อม.๔๒)

- ๑๓๒ สัญญาที่ไมชอบดวยสัญญาหลั ก ซึ่งเกิดขึ้นตั้ งแตขณะที่ผูถูกกลาวหายังคงเปนผูถือหุนรายใหญ
ที่แทจริงอยูในบริษัทชินคอรป และในระหวางดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีที่มีอํานาจหนาที่บังคับ
บัญชาหรือกํ ากั บดูแ ลหนวยงานของรั ฐ ตามพระราชบั ญญัติ ระเบี ยบบริห ารราชการแผ นดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยเสียงขางมากวา ผูถูกกลาวหามีสวนเกี่ยวของและ
ไดรับประโยชนจ ากกรณีดังกลาว สวนขอที่ วา การแกไขสัญญาอนุญาตใหดําเนินกิ จการบริก าร
โทรศัพทเ คลื่อนที่ (ครั้งที่ ๗) จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานตาม
มาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ.๒๕๓๕ หรือไม ไมจําตองวินิจฉัยเพราะไมทําใหผลของคําวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป
สวนการปรับลดอัตราการใชเครือขายรวมระหวาง กสท. กับบริษัทดีพีซี ปญหาที่
ควรวินิจฉัยเปนประการแรกมีวา ขณะเกิดเหตุ ผูถูกกลาวหยังถือหุนบริษัทชินคอรปหรือไม ผูรอง
กลาวอางวาหนว ยงานของรัฐ ภายใตอํานาจหนาที่บังคับ บัญชาหรือกํากับดูแลของผู ถูก กลาวหา
ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีใ นขณะนั้น ใชอํานาจโดยไมชอบดวยกฎหมายและไมสมเหตุผล
เพราะการที่ กสท. ปรับลดอัตราการใชเครือขายรวมใหกับบริษัทดีพีซี เปนการเอื้อประโยชนใหกับ
บริษัทเอไอเอสที่มีบริษัทชิน คอรปเปนผูถือหุนอยูจํานวน ๑,๒๖๓,๗๑๒,๐๐๐ หุน คิดเปนรอยละ
๔๓.๐๖ ผูถูกกลาวหายังคงเปนผูถือหุนบริษัทชินคอรปอยูในระหวางดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ผลประโยชนดังกลาวจึง ตกแกผูถู กกลาวหา นอกจากนี้ผลประโยชนที่บริษัทเอไอเอสไดรับจาก
การปรับลดยังตกแกหุนบริษัทชินคอรป เปนเหตุใหหุนมีมูลคาสูงขึ้นจนกระทั่งมีการขายหุนบริษัท
ชินคอรป เงินที่ไดจากการขายหุนจึงเปนทรัพยสินที่ไดมาโดยไมสมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติ

(อม.๔๒)

- ๑๓๓ หนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ของผูถูกกลาวหา เห็นวา ตามคํารองของผูรองไดความว า
ผูถู กกลา วหารวบรวมหุ นบริษั ทชิ นคอร ปทั้ งหมดขายให แกกลุม เทมาเส็ก ของประเทศสิง คโปร
ไปแลวตั้งแตวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ แมกรณีปรับลดอัตราการใชเครือขายรวมเริ่มดําเนินการ
ตั้ง แต วัน ที่ ๑๗ ตุล าคม ๒๕๔๘ ดวยการที่บ ริษั ทเอไอเอสมีห นัง สือ ตามเอกสารหมาย ร.๓๕๓
หน า ๑๓๗๗๓ ถึงบริ ษัทดี พีซีข อปรั บลดอัตราการใชเครื อขายรว ม จากเดิม ๒.๑๐ บาท เปน
๑.๑๐ บาท อั นเปน เวลากอนผูถู กกลา วหารวบรวมหุน บริ ษัท ชิน คอรปขายให กับ กลุ มเทมาเส็ก
ก็ตาม แตที่ผูรองกลาวอางวาบริษัทเอไอเอสไดรับประโยชนจาก กสท. ดําเนินการปรับลดอัตรา
การใชเครื อขายรวมใหกับบริษัทดีพีซีตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐
เปนเงินรวม ๗๙๖,๒๒๐,๓๑๐ บาท รวมทั้งที่ไ ดความจากทางไตสวนวา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๔๙ ซึ่งนายพิ ศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู จัดการใหญ กสท. ไดอนุมัติใหปรับลดอัตราการ
ใชเครื อขายรวมตามที่ฝายพั นธมิ ตรธุรกิจ กสท. โดยนายกิติศักดิ์ ศรีประเสริฐ มีหนังสือ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ เสนอ และใหมีผลตั้งแต ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ เปน
ระยะเวลา ๓ เดือน นั้น เปนเวลาหลังจากวันที่มีขายการหุนบริษัทชินคอรปใหแกกลุมเทมาเส็กแลว
ผูถู กกลาวหาจึงไมไดถื อหุนบริษั ทชินคอรป ในขณะที่มี การปรับลดอัตราการใชเครือ ขายรวม
ดังนั้น หากผลประโยชนที่บริษัทเอไอเอสไดรับจากการปรับลดอัตราการใชเครือขายรวมตกแกหุน
บริษัทชิ นคอร ปเปน เหตุใ หหุ นมี มูล คาสูง ขึ้น ผู ที่ไ ดป ระโยชน ยอ มมิใช ผูถู กกลา วหาตามที่ผู รอ ง
กลาวอาง แตเปนกลุมเทมาเส็กของประเทศสิงคโปรที่ซื้อหุนบริษัทชินคอรปไปแลวและเปนผูถือหุน
ดังกลาวอยูในขณะนั้น องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยเสียงขางมากวา ผลประโยชนอันเกิดจาก

(อม.๔๒)

- ๑๓๔ การปรั บลดอัต ราการใชเครื อขายรว มไมเ กี่ยวของกับผูถูกกลา วหาแต อย างใด กรณี ไมจํ าต อง
วินิจฉัยประเด็นอื่นในเรื่องปรับลดอัตราการใชเครือขายรวมอีกตอไป
กรณี การละเวน อนุ มัติ สง เสริ ม สนั บสนุน กิจการดาวเทีย มตามสัญ ญาดํ าเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศโดยมิชอบหลายกรณี เพื่อเอื้อประโยชนแกบริษัทชินคอรป
และกิจการของครอบครัว ของผู ถูก กลาวหา สําหรับในปญหานี้มี ขอที่ จะต องพิจ ารณาตามขอ
กลาวหาของคณะกรรมการตรวจสอบและตามคํารองของผูรองอยู ๓ กรณีดวยกัน กลาวคือ กรณี
อนุมัติดาวเทียมไอพี สตาร (iPSTAR) กรณี อนุมัติใหแก ไขสัญญาสัมปทาน (ครั้งที่ ๕) เมื่อวัน ที่
๒๗ ตุล าคม ๒๕๔๗ เรื่อ งการลดสัด สว นการถือครองหุน ของบริ ษัทชิ นคอร ปในบริษั ทไทยคม
จากที่จะตองถือครองหุนไมนอยกวาอัตรารอยละ ๕๑ เปนไมนอยกวาอัตรารอยละ ๔๐ และกรณี
อนุมัติ ใหใช เงินค าสินไหมทดแทนจากการที่ดาวเทีย มไทยคม ๓ เกิด ความเสียหาย จํ านวน
๖,๗๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ ไปเชาชองสัญญาณตางประเทศ ซึ่งในเรื่องโครงการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศนี้ เปน โครงการของประเทศไทยที่มีวัตถุประสงคหลักจะให มีดาวเทีย มสื่อ สาร
เพื่อใชสําหรับการสื่อสารภายในประเทศเทานั้น โดยกระทรวงคมนาคมเปนผูดํ าเนินการในระยะ
เริ่มแรกกอนที่จะมีการปรับปรุงระบบราชการแลวมีการตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขึ้นมารับงานสวนนี้จากกระทรวงคมนาคมในเวลาตอมา โดยมีบริษัทชินคอรปเปนผูไดรับ
สัมปทานตามสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๔
ระหวางกระทรวงคมนาคม กับบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่นส ซึ่งเปนชื่อของ
บริษัทชินคอรปที่ใชอยูในขณะนั้น ปรากฏตามเอกสารหมาย ร. ๔๔๙ ตามสัญญาดังกลาวไดระบุ

(อม.๔๒)

- ๑๓๕ รายละเอียดไวในบทนําว า สัญญาฉบับ นี้ทําขึ้ นเมื่อวั นที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๔ ณ กระทรวง
คมนาคม โดยนายนุกูล ประจวบเหมาะ ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซึ่งตอไปนี้จะ
เรียกวา “กระทรวง” ฝายหนึ่ง กับ บริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด โดย
พันตํารวจโท ทัก ษิณ ชิน วัตร กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่ งตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “บริษัท” อีกฝายหนึ่ง โดยที่กระทรวงคมนาคมไดออกประกาศเรื่อง ขอกําหนดในการทํา
ขอเสนอขอรับสัมปทานโครงการดาวเทีย มสื่อสารภายในประเทศ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๑
ใหภ าคเอกชนที่สนใจยื่นเสนอแสดงความจํานงที่ จะขอรับสัมปทานเพื่ อดําเนินกิ จการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ และบริษัทเปนผูหนึ่งที่ไดยื่นขอเสนอตอกระทรวง และโดยที่คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติ อนุมัติ ใหโ ครงการดาวเทียมสื่ อสารภายในประเทศดัง กลาวขางตน เปนโครงการของ
ประเทศ ซึ่ งเมื่อ รัฐ ให สัม ปทานแก บริ ษัทแล ว และดาวเทีย มที่บริ ษัท จัด สงขึ้นไปตลอดจนสถานี
ภาคพื้นดินที่บริษัทสรางขึ้นจะตองตกเปนของรัฐทันที และโดยที่กระทรวงไดพิจารณาแลวเห็นวา
ขอเสนอของบริ ษัทเปน ขอเสนอซึ่ง เปนที่พ อใจของกระทรวง ดังนั้น กระทรวงโดยอนุมั ติข อง
คณะรัฐมนตรีจึงไดคัดเลือกและตกลงใหบริษัทเปนผูไดรับสัมปทานโครงการนี้ และตามขอสัญญา
ขอ ๑ สิทธิใหบริการวงจรดาวเทียม กระทรวงตกลงใหบริษัทเปนผูดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ โดยกระทรวงตกลงใหบริษั ทมีสิทธิในการบริหารกิจ การและการใหบริก ารวงจร
ดาวเทียม (Transponder) เพื่อการสื่อสารภายในประเทศ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “วงจรดาวเทียม”
และมีสิทธิเก็บคาใชวงจรดาวเทียมจากผูใชวงจรดาวเทียม ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขแหง
สัญญานี้ ขอ ๒ ระยะเวลาดําเนินกิจการและการคุมครองสิทธิ กระทรวงตกลงใหบริษัทมีสิทธิใน

(อม.๔๒)

- ๑๓๖ การดําเนินกิ จการในขอ ๑ มีกําหนดสามสิบ (๓๐) ป นับแตวั นลงนามในสัญญา ซึ่งตอไปจะ
เรียกวา “อายุสัญญา” และกระทรวงตกลงจะคุม ครองสิท ธิในการดําเนินกิจการและใหบ ริก าร
วงจรดาวเทียมของบริ ษัทไม ใหบุค คลอื่น เข ามาดําเนินการกิจ การแขงขัน และจัดให ผูใชบ ริการ
วงจรดาวเทียมและสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินใชวงจรดาวเทียมมีกําหนดระยะเวลาแปด ( ๘) ป
นับแตวันลงนามในสัญญา หากพนกําหนดระยะเวลาแปด (๘) ป ดังกลาวแลว การคุมครองสิทธิ
ของบริษัทเปนอันหมดไป ขอ ๕ การดําเนินงานและแผนการดําเนินงาน ๕.๑ บริษัทตกลง ๕.๑.๑
จัดสรางและจัดสงดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศดวงที่หนึ่งขึ้นสูวงโคจร (Orbital Position) ของ
กระทรวงตามที่กําหนดในขอ ๑๒ ซึ่งตอไปจะเรียกวา “ตําแหนงวงโคจร” พรอมกับจัดใหมีระบบ
ดาวเทียมสํารอง (Back up) ในลักษณะดาวเทียมภาคพื้นดิน (Ground Back up) รวมทั้งจัดใหมี
ดาวเทียมหลัก และดาวเทียมสํารองดวงที่สองและดวงตอๆไปขึ้นใชงานไดอยางมี ประสิทธิภาพ
และตอเนื่องกั บการสิ้นอายุข องดาวเทียมดวงกอน ๕.๑.๔ จัดสงดาวเทียมสํารองตามขอ ๕.๑.๑
ขึ้นอยูในตําแหนงวงโคจร (In-Orbit Back up) หลังจากดาวเทียมดวงแรกเริ่มใหบริการแลวไมเกิน
สิบสอง (๑๒) เดือน ขอ ๖ คุณสมบัติข องดาวเทียม รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของดาวเทียม
(Satellite Technical Specification) ทุกดวงที่บริษั ทสรางและจั ดสง ตามสัญญานี้จ ะตอ งไดรับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงกอน และอุปกรณทั้งหมดของดาวเทียมจะตองเปนอุปกรณที่ยอมรับ
แลววาสามารถปฏิบัติงานไดอ ยางดี ทั้งนี้ คุณสมบัติการใชงานของดาวเทียมหลักและดาวเทียม
สํารองตั้ งแตดวงที่สองเป นตนไปจะตองมีคุณสมบัติก ารใชงานไมดอ ยกวาคุณสมบัติการใชงาน
ของดาวเที ย มหลั ก และดาวเที ย มสํ า รองดวงที่ ห นึ่ ง ตามที่ กํ า หนดในข อ ๗ แต จํ า นวนวงจร

(อม.๔๒)

- ๑๓๗ ดาวเที ย มและชนิ ด ย า นความถี่ (C-Band หรื อ Ku-Band) ตามข อ ๗.๑.๑ ให เ ป น ไปตามที่
กระทรวงและบริษัทจะตกลงกั น และบริษั ทรั บรองวาดาวเทีย มหลั กและดาวเทีย มสํ ารองของ
บริษัททุกดวงจะไมทํา Inclined Orbit เวนแตดาวเทียมหลักและดาวเทีย มสํารองซึ่งมิ ไดใชเปน
ดาวเทียมหลัก และดาวเทียมสํารองแลว แตยังสามารถใหบริการวงจรดาวเทียมได ขอ ๗.๒
ดาวเทียมสํารองดวงที่หนึ่ง คุณสมบัติการใชงานของดาวเทียมสํารองดวงที่หนึ่งอยางนอยจะตอง
ไมดอยกว าคุณสมบัติก ารใชงานของดาวเทีย มหลัก ดวงที่ หนึ่งและทดแทนดาวเทียมหลัก ดวงที่
หนึ่งเพื่อให ใช งานต อเนื่อง ข อ ๑๓ การนําวงจรดาวเที ยมไปใหป ระเทศอื่ นใช บริ ษัท รับที่จ ะให
โอกาสเทา เทีย มกันในการขอใชวงจรดาวเทีย มของผูใชวงจรดาวเทีย มสื่ อสารภายในประเทศ
ทุกราย และในกรณีที่มี วงจรเหลื อจากปริมาณการใช ในประเทศ บริษัทด วยความเห็นชอบของ
กระทรวงสามารถนําวงจรดาวเทียมที่เหลือไปใหประเทศอื่นใชได ขอ ๑๕ การโอนกรรมสิทธิ์ การ
สงมอบและรับมอบทรัพยสิ น บริษัทยอมใหดาวเทียมทุกดวงที่บริษัทจัดตั้งตามสัญญานี้ ตกเปน
กรรมสิทธิ์ของกระทรวงในวันที่ผานการทดสอบใชงานจากทั้งสองฝายหลังจากดาวเทียมเขาสูวง
โคจรแลว สวนสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณตางๆ ตามขอ ๕ หลังจากบริษัทจัดตั้งและ
ได ทดสอบประสิทธิภ าพการใชงานเรียบรอยแล ว บริษัทยอมใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวง
ทันที และกระทรวงจะมอบทรัพ ยสิ นดังกลาวใหบริ ษัทครอบครองเพื่อใชในการดําเนิ นการตาม
ขอกําหนดและเงื่ อนไขในสัญญาฉบับนี้ อุปกรณที่บริษัทจัดหามาภายหลังการสงมอบทรัพยสิน
ตามวรรคแรกเพื่อใชเกี่ยวกับการใหบริการวงจรดาวเทียมตามสัญญานี้จะตองเปนอุปกรณที่เปน
ที่ยอมรับแลววาสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางดีและไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง ทั้งนี้ บริษัท
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- ๑๓๘ ยอมใหอุป กรณดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงทันที และกระทรวงจะมอบใหบริษั ท
ครอบครองไวเพื่อใชดําเนินกิจการเชนเดียวกับวรรคแรก และขอ ๒๗ การใชวงจรดาวเทียมโดย
ไมเสียคาตอบแทน บริษัทตกลงใหกระทรวงหรือสวนราชการหรือหนวยงานที่กระทรวงเห็นชอบ
ใชวงจรดาวเทียมแบบ Non Pre-emptible Transponder ของดาวเทียมที่บริษัทจัดตั้งขึ้นซึ่งใช
เปนดาวเทียมหลักและดาวเทียมสํารองในยานความถี่ C-Band จํานวนหนึ่ง (๑) วงจรดาวเทียม
(Transponder) ตลอดอายุสัญ ญานี้ โดยไมต องเสีย คา ตอบแทนใดๆ แกบริ ษัท ทั้ง นี้ กระทรวง
สวนราชการ หรือหนวยงานดังกลาวจะไมนําวงจรดาวเทียมไปใช ในเชิงพาณิชย ทั้งไมปรากฏวา
กระทรวง สวนราชการ หรือหนวยงานที่กระทรวงเห็นชอบมีสิทธิที่จะใชในยานความถี่ KU-Band
ซึ่ง ไดระบุไ วในข อ ๖ ในเรื่องคุณ สมบัติ ของดาวเทียมดวย นอกจากขอกฎหมายดังกลาวแล ว
ในส ว นของข อ เท็ จ จริ ง สํ า หรั บ กรณี ก ารอนุ มั ติ ด าวเที ย มไอพี ส ตาร ซึ่ ง ตามสั ญ ญาสั ม ปทาน
กําหนดใหสงดาวเทียมสํารองขึ้นสูอวกาศเพื่อใหเปนดาวเทียมสํารองของดาวเทียมไทยคม ๓ นั้น
ในการจัดสงดาวเที ยมขึ้นสูอวกาศที่บริ ษัทผูรับสัมปทานไดจัดสรางและจัดสง โดยโอนกรรมสิทธิ์
ให แกกระทรวงคมนาคมตามสัญ ญาสั มปทาน ปรากฏว า วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๖ ไดจัดสง
ดาวเทียมหลัก คือ ดาวเทียมไทยคม ๑ วั นที่ ๗ ตุล าคม ๒๕๓๗ ไดจัดสงดาวเทียมสํารอง คื อ
ดาวเทียมไทยคม ๒ และวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๐ ไดจัดสงดาวเทียมหลัก คือ ดาวเทียมไทยคม ๓
ปรากฏตามเอกสารหมาย ร.๔๔๒ แล ว กระทรวงคมนาคมซึ่ ง ดู แ ลโครงการดาวเที ย มอยู ใ น
ขณะนั้นไดอนุมัติใหมีการจัดสรางดาวเทียมสํารองของดาวเทียมไทยคม ๓ ที่จะจัดสงขึ้นสูอวกาศ
ต อ ไป คื อ ดาวเที ย มไทยคม ๔ แต เ มื่ อ ถึ ง กํ า หนดที่ จ ะต อ งจั ด ส ง ขึ้ น สู อ วกาศนั้ น บริ ษั ท ผู รั บ
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- ๑๓๙ สัมปทานไดขอเลื่อนกําหนดหลายครั้ง ซึ่งตอมาบริษัทผูรับสัมปทานก็ไดขอแกขอกําหนดทางดาน
เทคนิค โดยขอเปลี่ยนคุณสมบัติของดาวเทียมสํารอง คือ ดาวเทียมไทยคม ๔ เปนดาวเทียมไอพีสตาร
ซึ่ ง เมื่ อ ได รั บ อนุ มั ติ แ ล ว ก็ ไ ด มี ก ารจั ด ส ง ดาวเที ย มดวงนี้ ขึ้ น สู อ วกาศในวงโคจรเมื่ อ วั น ที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๔๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมาย ร. ๔๔๒ ร. ๔๔๓ ร. ๕๑๐ ร. ๕๑๙ ร. ๕๒๑
ร. ๕๒๒ และ ร. ๕๑๘ ในเรื่องโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศดั งกล าว ตามขอกําหนด
ประกาศแขงขันสัมปทานดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ไดกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใชสําหรับ
การสื่อ สารภายในประเทศไวอย างชัดเจน และกําหนดให มีด าวเทีย มหลัก และระบบดาวเทีย ม
สํารอง แต ในสว นของระบบดาวเที ยมสํารองนั้นมิไ ดมีก ารระบุถึ งรายละเอีย ดในเรื่ องนี้ไ วอย าง
ชัดเจนว าจะเปน ระบบเช าหรือสร างอยูที่พื้นโลกหรื อสงขึ้นบนอวกาศปรากฏตามเอกสารหมาย
ร.๔๙๐ ถึง ร.๔๙๒ ตอมาผูถูกกลาวหาในขณะที่ยังมิไดดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี แตในฐานะ
ประธานบริษัทชินคอรปในขณะนั้น ไดเขารวมแขงขันรับสัมปทานกับเอกชนรายอื่นๆ และเสนอ
เงื่อนไขดีที่สุด กระทรวงคมนาคมจึงเชิญเขารวมเจรจาเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น รวมถึงประเด็น
ดาวเทียมสํารอง ซึ่งขอเสนอเดิมในการยื่นแขงขันเพื่อรับสัมปทานระยะเวลา ๓๐ ป นั้น บางชวง
จะเปนระบบเชา โดยเชาจากดาวเทียมประเทศอื่นเพื่อเปนระบบสํารอง บางชวงจะมีการสรางไวที่
ภาคพื้นดิ น และอี กบางช วงจะสรา งและส งขึ้ นสูอวกาศ แตเ มื่อ ผูถูก กล าวหาเขา รว มเจรจาด วย
ตนเองในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอครั้งที่ ๙/๒๕๓๓ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม
๒๕๓๓ ไดมีการเสนอเพิ่ม เติม วาจะลงทุน มากขึ้นโดยตลอดอายุสัญ ญา ๓๐ ป จะสรา งและส ง
ดาวเทียมสํารองขึ้นสูอวกาศระยะเวลาหางจากดาวเทียมดวงหลักไมเกิน ๑๒ เดือน ปรากฏตาม

(อม.๔๒)

- ๑๔๐ รายงานการประชุมเอกสารหมาย ร. ๔๗๔ ซึ่งตอมาผูถูกกลาวหาไดทําหนังสือที่ ชว.๐๐๑/๒๕๓๔
ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๔ และ ที่ ชว. ๔๓๙/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ เอกสารหมาย
ร.๔๗๓ และ ร. ๔๖๐ ตามลําดับ ยืนยันขอเสนอเพิ่มเติมดังกลาวไวเปนลายลักษณอักษร ขอเสนอ
ดังกลาวนั้นเปนขอเสนอที่ทําใหกระทรวงคมนาคมนําเสนอคณะรัฐมนตรีจนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมี
มติอนุมัติใหบริษัทชินคอรปไดรับสัมปทานและมีการลงนามในสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ ลงวั นที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๔ โดยไดระบุเกี่ ยวกับการดําเนินการตามแผนงาน
คุณ สมบัติ ของดาวเทียม ระบบดาวเทีย มสํ ารอง และการเปลี่ ยนแปลงแผนการดํ าเนิน งานนั้น
จะตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคมกอน ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๗
ของสัญญาสัมปทาน สวนการที่จะนําวงจรดาวเทียมที่เหลือใชจากในประเทศไปใหตางประเทศ
ใชบริการตองอยูภายใตความเห็นชอบของกระทรวงคมนาคมตามที่ระบุไวในขอ ๑๓ ของสัญญา
สัมปทาน หรือสัญญาหลักซึ่งจะมีเอกสารตางๆ แนบทายไว โดยเฉพาะแผนดําเนินการนั้นไดระบุ
รายละเอียดไววา ตามระยะเวลาสัญญา ๓๐ ป จะสงดาวเทียมหลัก และดาวเที ยมสํารอง จํานวน
๒ ชุด แตละชุดมีดาวเทียม ๒ ดวง รวมมีดาวเทียมทั้งหมด ๔ ดวง ซึ่งดาวเทียมสํารองจะสงขึ้นสู
อวกาศมีระยะเวลาหางจากการสงดาวเทียมหลักไมเกินกําหนด ๑๒ เดือน สําหรับการที่บริษั ท
ผูรับสัมปทานไดรองขอเปลี่ ยนแปลงคุณสมบัติข องดาวเทียมไทยคม ๔ เปนดาวเทียมไอพีสตาร
นั้นก็ไดรองขอโดยใหเปนดาวเทียมสํารองเชนเดิม ปรากฏตามหนังสือที่ ช.ซ. (ส) ๐๑๐ ลงวันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๔๕ แตดาวเทียมไอพีสตารมีรายละเอียดทางเทคนิคที่ไมเหมือนกับดาวเทียมไทย
คม ๓ กระทรวงคมนาคมจึงมอบหมายใหกรมไปรษณียโ ทรเลขศึกษาขอมูล ทางเทคนิคของ

(อม.๔๒)

- ๑๔๑ ดาวเทียมไอพีสตาร กรมไปรษณียโทรเลขเห็นวาดาวเทียมไอพีสตารเปนดาวเทียมดวงหลักดวงใหม
ซึ่งไมใชดาวเทียมสํารองที่จะจัดสรางแทนดาวเทียมไทยคม ๔ แตอยางใด ปรากฏตามหนังสือที่
คค ๐๗๐๔ (ปว.)/๑๔๒๒๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ เอกสารหมาย ร. ๕๑๔ เมื่อนําผลการศึกษา
ดังกลา วเขาสู ที่ประชุ มคณะกรรมการประสานงานโครงการดาวเทียมสื่ อสารภายในประเทศ
ที่แตง ตั้ง ขึ้นตามสัญญาสั มปทานในคราวพิจารณาโครงการดาวเทียมไอพีสตาร ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ปรากฏตามรายงานการประชุมเอกสารหมาย ร. ๕๑๓ ที่ประชุมได
มีมติวาเปนดาวเทียมหลักดวงใหมเชนเดียวกับความเห็นของกรมไปรษณียโทรเลข แตเมื่อมีการ
ประชุมคณะกรรมการประสานงานครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๐ กั นยายน ๒๕๔๕ ปรากฏตาม
รายงานการประชุมวามีก ารขอแก ไขมติครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ ขางตน เปนวาดาวเทียมไอพีสตารเปน
ดาวเทีย มดวงหลัก หรือ สํารอง มิใชประเด็นหลัก แตตองมีก ารทําแผนสํารอง และคุณสมบัติข อง
ดาวเที ยมไอพีส ตารนั้ นไมด อยไปกว าดาวเทีย มดวงอื่ นและเปนไปตามสัญญาแล ว ซึ่ง เทากับ มี
การแกไขเปลี่ยนแปลงและอนุมัติใหดาวเทียมไอพีสตารเปนดาวเทียมสํารองไดตามที่บริษัทผูรับ
สัมปทานรองขอ และใหเสนอขออนุมัติโครงการตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ปรากฏตาม
เอกสารหมาย ร. ๕๑๕ ทั้ง ที่ยั งไมมี การรับ รองรายงานการประชุ มคณะกรรมการประสานงาน
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ ครั้นเมื่อ มีก ารทํา หนั งสือ เสนอขออนุมัติตอรั ฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคม
ตามหนังสือ ที่ คค ๐๒๐๘/สนผ.๑๘๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๔๕ นายวันมูหะมั ดนอร มะทา รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมและเปนสมาชิกพรรคไทย
รัก ไทยซึ่ง มีผูถู กกลา วหาเป นหั วหนา พรรคก็ไ ดมีก ารอนุ มัติ ปรากฏตามเอกสารหมาย ร.๕๐๙

(อม.๔๒)

- ๑๔๒ ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการประสานงานใชวิธีทําหนังสือเวียนไปยังคณะกรรมการประสานงาน
ปรากฏตามหนังสือ ที่ คค ๐๒๐๘/ว.๗๓๘๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ เพื่อขอให รับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ โดยเปนการใหรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ ดวย
และกําหนดไววา ขอใหแกไขภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยมิไดมีการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อ ลงมติ พร อมกันนี้ ในวันเดียวกั นนั้ นกระทรวงคมนาคมไดมีห นัง สือ แจ งบริ ษัท
ไทยคม วาไดอนุมัติโครงการดาวเทียมไอพีสตารแลว ปรากฏตามหนังสือที่ คค ๐๒๐๘.๔/๗๓๗๙
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ เอกสารหมาย ร. ๕๑๐ เห็นว า การดําเนินการในเรื่อ งนี้ตามที่
ปรากฏถึงพฤติการณในการกระทําดัง กลาวเห็นไดวาเปนการกระทําที่เปนการลัดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติราชการในลัก ษณะที่รวบรัด และรีบเรงซึ่ งเปนการกระทําที่ผิ ดปกติวิสั ย ทั้งต อมาเมื่อ วันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ บริ ษัท ผูรับสั มปทานรายนี้ก็ ยังไดนํ าโครงการดาวเทีย มไอพี สตารมูล คา
๑๖,๕๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยื่นขอสงเสริมการลงทุนตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งมีผูถูก
กล า วหาที่ ดํ า รงตํ า แหน ง นายกรั ฐ มนตรี เ ป น ประธานคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น เป น
ผูพิจารณา โดยบริษัทผู รับสัมปทานไดแนบรายงานศึกษาความเปนไปไดซึ่งระบุวาไดมีการ
พัฒนาดาวเทียมไอพีสตารเปนครั้งแรกของโลก และไดมีการสรางอุปกรณไวโดยเฉพาะเพื่อเชื่อม
กับภาคพื้นดินสําหรับระบบอิ นเตอรเน็ตในประเทศตางๆ ๑๘ แหง มากกวา ๑๔ ประเทศ โดยมี
ในประเทศไทย ๑ แหง และมีแผนการตลาดที่จะจําหนายในประเทศเพียงรอยละ ๖ แตจะจําหนาย
ในตางประเทศมีปริมาณที่สูงถึงรอยละ ๙๔ ตอมาวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ บริษัทผูรับสัมปทาน
ได รับ บัต รส งเสริมการลงทุน สําหรับโครงการดาวเทีย มไอพี สตาร ดัง นั้น จากขอเสนอของผูถู ก

(อม.๔๒)

- ๑๔๓ กลาวหาเองกอนที่จะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนบริษัทชินคอรปที่ยื่นแขงขันเพื่อ
เขารับสัมปทาน รวมทั้ง เจรจาตอรองเพื่อใหไดรับ สัมปทานดว ยวาจาและทําหนังสือ ยืนยันอยาง
เปนทางการวาจะลงทุนเพิ่มขึ้นตลอดอายุสัญญา และจะสงดาวเทียมสํารองขึ้นสูวงโคจรเพื่อเปน
การสํารองดาวเทียมดวงหลัก และมีระยะเวลาหางจากดวงแรกไมเกิน ๑๒ เดื อน อยู คูกันเพื่อให
ใชงานไดโดยตอเนื่อง จึงไดระบุระบบดาวเทียมสํารองไวในสัญญาสัมปทานขอที่ ๕.๑.๔ ขอ ๖ และ
ขอ ๗ ดาวเที ยมไทยคม ๓ ซึ่ งเป นดาวเที ยมหลั ก มี ชองสั ญญาณยานความถี่ ซี –แบน (C-band)
จํานวน ๒๕ Transponder และ เคยู-แบน (Ku-band) ๑๔ Transponder โดยเฉพาะขอ ๒๗ ได
ระบุให กระทรวงคมนาคม หรือสวนราชการหรือหนวยงานที่กระทรวงเห็นชอบใชวงจรดาวเทียม
หลักและดาวเทียมสํารองเฉพาะแตในยานความถี่ ซี-แบน จํานวน ๑ วงจรดาวเทียม ไดตลอด
อายุสั ญญาโดยไมตอ งเสียคาตอบแทนใดๆ แตปรากฏว าดาวเที ยมไอพีสตารมี คุ ณ สมบั ติ ท าง
เทคนิคพัฒนาขึ้นเปนการเฉพาะครั้งแรกของโลกตามที่จดสิทธิบัตรไว โดยใชยานความถี่ เคยู-แบน
รับและสงขอมูลใหลูกคาในลักษณะสปอรตบีม ๘๔ บีม เชพบีม ๓ บีม และบรอดคาสตบีม ๗ บีม
และใชย านความถี่ เคเอ-แบน ในการสื่อสารรับ สง ขอ มูล จากสถานีภาคพื้นดินกับ ดาวเที ยมบน
อวกาศในการเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต ทั้งนี้ ไมมียานความถี่ ซี–แบน ที่จะใหกระทรวงคมนาคมใช
จํานวน ๑ วงจรดาวเทียม ไดตลอดอายุสัญญาโดยไมตองเสียคาตอบแทน และไมมีขอตกลงวาจะ
ดําเนินการอยางไรเพื่อทดแทน ทั้งที่ดาวเทียมไทยคม ๓ ซึ่งเปนดาวเทียมหลัก มีชองสัญญาณยาน
ความถี่ ซี –แบน และ เคยู -แบน จึ ง เห็ น ว า ดาวเที ย มไอพี ส ตาร ไ ม เ ป น ดาวเที ย มสํ า รองของ
ดาวเที ย มไทยคม ๓ ดวงต อ ดวงได ด ว ยเทคโนโลยี ที่ แ ตกต า งกั น นอกจากนี้ ปรากฏว า

(อม.๔๒)

- ๑๔๔ กรมไปรษณี ยโทรเลขได พิจ ารณาคุณสมบัติ ดาวเทีย มไอพี สตารแล วเห็น วาเปน ดาวเที ยมหลัก
ดวงใหมไมใชดาวเทียมสํารองของดาวเทียมไทยคม ๓ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๗๐๔ (ปว.)/๑๔๒๒๑
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ หากดาวเที ยมไอพีสตารเปนดาวเทียมหลักดวงใหมบริษัทไทยคม
ก็จะตองจัดสรางดาวเทียมสํารองดาวเทียมไอพีสตาร อีก ๑ ดวง ตามสัญญาสัมปทานขอ ๕.๑.๑
ซึ่ง ตอ งเสีย คาใชจายเทากับสรา งดาวเทีย มไอพี สตาร อีก ๑ ดวง ประกอบกับในคราวพิจ ารณา
อนุมัติคุณสมบัติดาวเทียมไอพีสตารของคณะกรรมการประสานงานตามสัญญาสั มปทาน ครั้งที่
๑/๒๕๔๕ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ มีการลงมติวาดาวเทียมไอพีสตารเปนดาวเทียมหลักดวงใหม
แต ตอ มาไดมีก ารแกไ ขเปลี่ ยนแปลงรายงานการประชุมโดยอนุ มัติใ หด าวเทีย มไอพี สตาร เปน
ดาวเทียมสํ ารองตามผลการประชุ มของคณะกรรมการประสานงานตามสัญ ญาสัมปทาน ครั้ง ที่
๒/๒๕๔๕ วั น ที่ ๑๐ กั น ยายน ๒๕๔๕ จึ ง ขั ด แย ง กั น ต อ มาได มี ก ารเสนอความเห็ น ของ
คณะกรรมการดัง กล าวตอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ทั้งที่ยังไมไ ดมีการรับรองรายงาน
การประชุม ทั้ง ๒ ครั้ง รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมโดยนายวันมูหะมัดนอร มะทา ซึ่งเปน
สมาชิกพรรคไทยรักไทยขณะที่ผูถู กกลาวหาดํารงตํา แหนงหัวหน าพรรค ไดอนุ มัติ คุณ สมบั ติ
ดาวเทีย มไอพี สตาร เปน ดาวเทีย มสํ ารองตามที่ เจา หน าที่เสนอเมื่อ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕
โดยปรากฏวาในภายหลัง ไดมีการจัดทําหนัง สือเวียนให คณะกรรมการประสานงานแต ละคน
รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ เชนนี้เมื่อดาวเทียมไอพีสตาร
ไมเปนดาวเทียมสํารองของดาวเทียมหลัก คือ ดาวเทียมไทยคม ๓ ได ทําใหความมั่นคงในการ
สื่อสารดาวเทียมของชาติตองเสียหายจากการที่ไมมีดาวเทียมไทยคม ๔ เพื่อเปนดาวเทียมสํารอง

(อม.๔๒)

- ๑๔๕ ของดาวเทีย มไทยคม ๓ ไดทั้งดวงจนกระทั่งถึ งปจ จุบัน ทําใหบริ ษัทผูรับ สัมปทาน คือ บริ ษัท
ชินคอรปและบริษัทไทยคมไมตองปฏิบัติตามสัญญาสัมปทาน โดยไมมีภาระที่จะต องใชเงินทุ น
หรือระดมทุน โดยการกูยื มเงินหรือเพิ่มทุนเพื่อนําเงินมาลงทุนในการสงดาวเทียมไทยคม ๔ เป น
มูลคาถึง ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อเทียบกับคากอสรางดาวเทียมไทยคม ๓ ตามเอกสารการยื่น
ขอสงเสริมการลงทุน และในทางกลั บกันภาครัฐ ก็ตองเสียหายจากการที่ไมไดรับมอบทรัพยสิ น
ตามสัญญาสัมปทาน คือ ดาวเทียมไทยคม ๔ มูลคา ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เชนกัน นอกจากนี้
การอนุมัติโครงการดาวเทียมไอพีสตารเปนโครงการที่ใหบริการสื่อสารระหวางประเทศเปนหลัก
ดังที่ปรากฏจากคุณสมบัติดาวเทียมไอพีสตารที่บริษัทผูรับสัมปทานไดยื่นประกอบการยื่นคํารอง
ขอรั บการสง เสริ มการลงทุน ในโครงการดาวเทีย มไอพี สตาร ที่ยื่ นต อสํ านั กงานคณะกรรมการ
ส ง เสริ ม การลงทุ น ปรากฏตามเอกสารหมาย ร. ๕๐๑ ที่ ไ ด ร ะบุ ถึ ง แหล ง หารายได โดยมี
วัตถุประสงคหลั กเพื่อ มุง หวังทางการค าและรองรับการใชงานอิ นเตอรเ น็ต สํา หรั บผูใชงานใน
ตางประเทศ โดยไดมีการลงทุนสรางอุปกรณเชื่อมตอ (Gateway) ในประเทศตางๆ ๑๘ แหง รวม
กวา ๑๔ ประเทศ โดยสรางไวใ นประเทศไทยเพียง ๑ แหง เทานั้น สวนแผนการจําหนายระบุไ ว
วาการจําหนายในตางประเทศถึงรอยละ ๙๔ แตจําหนายในประเทศเพียงอัตรารอยละ ๖ จึงเห็นได
วา สวนที่จําหนายในตางประเทศถึงรอยละ ๙๔ ดังกลาวนั้นมิใชสวนที่เหลือใชจากอัตรารอยละ ๖
ที่ใชในประเทศตามขอสัญญาสัมปทาน โดยสวนที่ใชในตางประเทศเปนสวนใหญนั้นเปนอีกสวน
หนึ่งตางหากจากสวนที่ใชในประเทศ ดังนั้น ดาวเทียมไอพีสตารจึงเปนดาวเทียมหลักที่จัดสราง
ขึ้นเพื่อการสื่อ สารระหวางประเทศเปนหลั ก มิไดสรา งขึ้นเพื่อ การสื่อสารภายในประเทศตาม

(อม.๔๒)

- ๑๔๖ วัตถุ ประสงคของสัญญาสัมปทาน และเปนเรื่องที่อ ยูนอกกรอบแหงสัญญาที่วาจะใชเพื่อเปน
ดาวเทียมสําหรับสื่อสารภายในประเทศและหากเหลือใชจึงจะใหตางประเทศใชบริการได ตามที่
ระบุไ วใ นเงื่อ นไขขอ กําหนดการเขารับสั มปทาน ซึ่ง ไดระบุไ วใ นบทนําและขอ ๑๓ ของสัญ ญา
สั ม ปทาน ทั้ ง พ น ระยะเวลาคุ ม ครองสิ ท ธิ ผู ก ขาดที่ ก ระทรวงคมนาคมผู ใ ห สั ม ปทานจะไม ใ ห
ภาคเอกชนรายอื่ นเขามาดําเนินกิจ การแข งขันกับบริษัท ผูรับสัมปทานมีกําหนดระยะเวลา ๘ ป
ตามสัญญา ขอ ๒ จึงตองถือวาเปนโครงการใหมที่อยูนอกกรอบของสัญญาสัมปทาน และจะตอง
เปดใหมีการประมูลแขงขันโดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนเสนอโครงการกันใหมอยางเสรีและเปนธรรมทั้ง
ในดานการบริ หารงานและอั ตราการจา ยผลประโยชนต อบแทนใหแ กรัฐ ตามกระบวนการของ
พระราชบัญ ญัติวา ดว ยการให เอกชนเขา รวมงานหรื อดําเนินการในกิจ การของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง ที่ ไ ด วิ นิ จ ฉั ย มาข า งต น การที่ บ ริ ษั ท ชิ น คอร ป และบริ ษั ท ไทยคมได ร อ งขอและ
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง อยู ภ ายใต ก ารบั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ กํ า กั บ ดู แ ล ควบคุ ม ตรวจสอบของผู ถู ก
กลาวหาไดพิจารณาอนุมัติดาวเทียมไอพีสตารวาอยูในกรอบสัญญาสัมปทาน จึงเปนการอนุมัติให
บริษัทไทยคมของผูถูกกลาวหาไดสัมปทานดาวเทียมสื่อสารระหวางประเทศไปโดยไมตองมีการ
ประมูลแขงขันกัน ซึ่งหากมีการขอรับสัมปทานโดยเปดใหมีการประมูลแขงขันกันใหมอยางเสรีและ
เปนธรรม โดยใหผูประกอบการรายอื่นไดมีโอกาสยื่นขอเสนอเพื่อแขงขันกันก็จะมีมูลคาโครงการ
เปนเงินถึงจํานวน ๑๖,๕๔๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท เปนรายไดเขารัฐ ดังนั้น ตามที่คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนที่มีผูถูกกลาวหาเปน ประธานคณะกรรมการโดยตําแหนงตามพระราชบั ญญัติสง เสริม
การลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ มาตรา ๖ ไดอนุมัติคําขอสงเสริมการลงทุนโครงการดาวเทียมไอพีสตาร

(อม.๔๒)

- ๑๔๗ ปรากฏตามเอกสารหมาย ร.๔๙๘ การอนุมัติใหแกไ ขข อกําหนดทางดานเทคนิคของดาวเทีย ม
สํารอง คือ ดาวเทีย มไทยคม ๔ โดยอนุ มัติให เปลี่ยนคุณสมบัติเ ปนดาวเทีย มไอพี สตารซึ่ง เป น
ดาวเทีย มหลั กดวงใหม องคคณะผูพิพากษาจึงมีม ติดว ยเสียงขางมากวา เปน การเอื้อประโยชน
ใหแกบริษัทชินคอรปและบริษัทไทยคม
ในสวนการอนุมัติแกไขสัญญาสัมปทาน (ครั้ง ๕) เมื่อวั นที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗
โดยมีการลดสัดสวนการถือหุนของบริษัทชินคอรปที่ตองถือในบริษัทไทยคม จากที่บริษัทชินคอรป
ตองมีสัดสวนการถือครองหุนในบริษัทไทยคมเปนจํานวนที่ไมนอยกวาอัตรารอยละ ๕๑ เปนไม
นอ ยกว า ร อยละ ๔๐ นั้น ในเบื้ อ งต น เห็ น ว า ตามสั ญ ญาแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาดํ าเนิ น กิ จ การ
ดาวเทียมสื่ อสารภายในประเทศ (ครั้งที่ ๑) ข อ ๑ ระบุวา “บริษั ท (บริษัทชินคอร ป) ตกลงที่จ ะ
ดําเนินการใหบริษัทใหม (บริษัทไทยคม) ดํารงทุนจดทะเบียนไมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และบริษัทจะตองถื อหุนในบริษัทใหมไมนอยกว ารอยละ ๕๑ ของจํานวนหุนทั้งหมด ตลอดอายุ
สัญญาของสัญญาหลัก” การขออนุมัติแกไขสัญญาเพื่อลดสัดสวนการถือหุนของบริษัทชินคอรปที่
ตองถือในบริษั ทไทยคม จึง เปน กรณีที่บริษัท ชินคอรปตองดําเนิ นการขออนุมัติเ อง การที่บริษัท
ไทยคมยื่นหนังสือตอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติลดสัดสวนการถือหุน
ของบริษัทชินคอรปในบริษัทไทยคม และนําสงขอมูลดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับบริษัทชินคอรป
ประสงคจะลดสัดสวนการถือหุน จนตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอนุมัติใหแกไขสัญญาแลว บริษัทชินคอรปซึ่งไดรับประโยชนจากการอนุมัติใหแกไขสัญญา
ได เข าทําสัญญาแก ไขเพิ่ มเติม สัญญาดําเนิ นกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (ครั้งที่ ๕)

(อม.๔๒)

- ๑๔๘ ที่ยอมให บริ ษัทชิ นคอร ปถือหุ นในบริษั ทไทยคมไม นอ ยกวา รอ ยละ ๔๐ ของจํ านวนหุน ทั้ง หมด
เท า กั บ บริ ษั ท ชิ น คอร ป เชิ ด ให บ ริ ษั ท ไทยคมเป น ตั ว แทน การที่ บ ริ ษั ท ไทยคมขออนุ มั ติ ล ด
สั ด ส ว นการถื อ หุ น ของบริ ษั ท ชิ น คอร ป ในบริ ษั ท ไทยคมจึ ง เป น การกระทํ า ในนามของบริ ษั ท
ชินคอรปซึ่งเปนตัวการ โดยที่ปรากฏวาไดมีขอกําหนดในสัญญาสัมปทานเอกสารหมาย ร.๔๔๙
ขอ ๔ การจัดตั้งบริษัทใหมเขาดําเนินงาน บริษัทตองตั้งบริษัทใหมขึ้นเพื่อดําเนินงานตามสัญญา
นี้ โดยบริษัท ตอ งดํา เนิน การจัด ตั้งบริษัท ใหม ให เสร็ จสิ้น ภายในสิบสองเดือน นั บจากวัน เริ่ ม
ใหบริการวงจรดาวเทียมตามสัญญานี้ และใหอยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ตลอดอายุสัญญาดวย คือ
๔.๑ บริษัท ที่จัด ตั้งขึ้นใหมตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวาหนึ่งพันลานบาท ๔.๒ บริษัทจะตอง
เปนผูถือหุนในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดของจํานวนหุนทั้งหมด และ ๔.๓
บริษัทตองดําเนินการใหบริษัทที่จัดตั้งใหมรับผิดตามสัญญาฉบับนี้ตอกระทรวงรวมกันและแทนกัน
กับบริ ษัท ซึ่ง ในเรื่ องนี้ก็ ได ความวา บริษัทที่บริ ษัทชินคอร ปผู รับ สัมปทานไดจัดตั้ง ขึ้นใหมตาม
สัญ ญาสั ม ปทานก็ คื อ บริษั ท ไทยคมเพื่ อบริ ห ารโครงการ และไดมี ก ารแก ไ ขสั ญญาสั มปทาน
(ครั้งที่ ๑) เพื่อใหบริษัทชิ นคอรป และบริษัทไทยคมรับผิดรวมกันและแทนกัน โดยทําเปนสัญญา
สามฝายโดยฝายผู รับสัมปทานมีบริษัทชินคอรปและบริษัทไทยคมไดลงนามรวมกัน ตอมาบริษัท
ไทยคมได ร อ งขออนุ มั ติ ใ ห แ ก ไ ขสั ญ ญาสั ม ปทาน ให เ หตุ ผ ลว า ต อ งใช เ งิ น ลงทุ น ในโครงการ
ดาวเทียมไอพีสตารเปนจํานวนสูงมากจึงจําเปนที่จะตองหาพันธมิตรเขามาเพื่อรวมลงทุนจึงทําให
จะตอ งลดสัด สว นการถือหุ นปรากฏตามหนั งสือ ที่ ชซ(ส) ๑๓๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๔๖ เอกสารหมาย ร. ๕๓๔ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งรับโอนงานจาก

(อม.๔๒)

- ๑๔๙ กระทรวงคมนาคมตามกฎหมายปฏิรูประบบราชการไดทําหนังสื อหารือกรณีการขอแกไขสัญญา
สั มปทานเพื่ อลดสั ดส ว นการถื อหุ นของบริ ษั ท ชิ นคอร ป ที่ จะต องถื อ หุ นในบริ ษั ทไทยคม ซึ่ ง
สํา นั กงานอัย การสู ง สุด ไดต อบหนั ง สือ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารโดยมี
ขอสังเกตวาเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาซึ่งเปนสาระสําคัญของสัญญาอันเปนที่มา
ของการอนุ มัติ สั มปทานโครงการนี้โ ดยคณะรั ฐ มนตรี จึ งควรที่ จ ะนํ า เสนอคณะรั ฐ มนตรีเ พื่ อ
พิจารณากอนลงนามในการแกไขสัญญา ปรากฏตามเอกสารหมาย ร. ๕๓๑ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดทํา หนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจ ารณาในเรื่อ งดังกลา ว แต สํา นัก เลขาธิ การคณะรั ฐมนตรีไดสง เรื่อ งคืน โดยแจ งวาไมอยู ใน
หลักเกณฑของเรื่องที่จะตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาประกอบกับ คณะรัฐมนตรีมีนโยบาย
ที่จ ะลดเรื่อ งที่จ ะเสนอ ปรากฏตามเอกสารหมาย ร.๕๓๐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารไดมี หนั งสื อหารื อกรณี การส งเรื่อ งคืนของสํานัก เลขาธิ การคณะรัฐ มนตรี สํานัก งาน
อัยการสูงสุดไดตอบหนังสือหารือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสํานักงาน
อัยการสูง สุดเห็นว า เมื่อสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความเห็นว าเรื่องนี้ไมอยู ในเกณฑที่จ ะ
เสนอคณะรั ฐมนตรีดั งข อเสนอแนะของสํานักงานอัย การสูงสุ ด กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อ สารจึ งมี ดุ ล พินิ จ ที่จ ะแก ไ ขสั ญ ญาได ปรากฏตามหนั ง สือ ที่ อส ๐๐๑๗/๑๖๕๒๒
ลงวันที่ ๑๓ ตุล าคม ๒๕๔๗ ซึ่ งในเรื่อ งดัง กล าวนี้ไ ดความจากบัน ทึก ถอ ยคําของนายบวรศักดิ์
อุวรรณโณ ซึ่ง ดํารงตําแหนง เลขาธิการคณะรัฐ มนตรีอยูในขณะนั้นที่ใหไวตอคณะอนุกรรมการ
ไตสวนเมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ วา ไดเ กี่ยวของกับกรณีดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

(อม.๔๒)

- ๑๕๐ โดยจํา ไดว าไดมี การทํา บัน ทึก เสนอจากเจาหนา ที่ แตตนเองเห็น วาไมส มควรเนื่อ งจากสัญ ญา
ดํ า เนิ น กิ จ การดาวเที ย มสื่ อ สารภายในประเทศที่ ทํ า กั น ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ กั น ยายน ๒๕๓๔
นายกรั ฐมนตรีเ ปน คูสัญญาสัมปทานกับ รัฐ ประกอบกับบัน ทึก เสนอเรื่อ งไมชัดเจนวาขออนุมัติ
อะไร จึงไมมีการลงนามในบันทึกที่เจาหนาที่เตรียมมาใหและใหถอนเรื่องคืนไป และวากระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมเคยมาชี้แจงดวยวาจา และตนเห็นวาสัญญาดําเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศมีนายกรัฐมนตรีเปนคูสัญญาสัมปทานกับรัฐ จึงไมเหมาะสมที่จะเสนอ
ให ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา และเมื่ อ รั ฐ มนตรี โ ทรศั พ ท ม าตามเรื่ อ งก็ ไ ด อ ธิ บ ายเหตุ ผ ลให ฟ ง
รายละเอียดปรากฏตามบันทึกคําใหการของพยานเอกสารหมาย ร. ๔๐๓ ตอมาวันที่ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๔๗ นายสุรพงษ สืบวงศลี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได
อนุมัติใหแกไขสัญญาสัมปทานในเรื่องดังกลาวปรากฏตามหนังสือ ที่ ทก.๐๒๐๔.๓/๘๑๖ ลงวัน ที่
๑๔ ตุล าคม ๒๕๔๗ โดยมีก ารลงนามแกไขสั ญญาสัมปทาน (ครั้ งที่ ๕) เมื่อ วันที่ ๒๗ ตุล าคม
๒๕๔๗ ปรากฏตามเอกสารหมาย ร.๕๒๙ โดยที่การแกไขสัญญาสัมปทานเพื่อลดสัดสวนการถือ
หุนของบริษัทชินคอรปที่ตองถือในบริษัทไทยคมจากไมนอยกวารอยละ ๕๑ เปนไมนอยกวารอยละ
๔๐ นั้น ไมมีการนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแตอยางใด เห็นวา การที่มีการกําหนดเรื่อง
การถือครองหุนสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๕๑ ไวในขอ ๔ ของสัญญาสัมปทานนั้น เปน นัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีพิจ ารณาอนุมัติใหบริษัทชินคอรปของผูถู กกลา วหาไดรับสั มปทาน
การอนุมัติใหแกไขสัญญาสัมปทานลดสัดสวนขางตนโดยนายสุรพงษ สืบวงศลี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปนสมาชิกพรรคไทยรักไทยที่ผูถู กกลาวหา

(อม.๔๒)

- ๑๕๑ ดํ า รงตํ า แหน ง หั ว หน า พรรคอยู โดยที่ ไ ม ไ ด นํ า เสนอต อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาให ค วาม
เห็ น ชอบ จึ ง เป น การอนุ มั ติ โ ดยมิ ช อบและเป น การเอื้ อ ประโยชน ใ ห แ ก บ ริ ษั ท ชิ น คอร ป ผู รั บ
สัมปทาน เน ื่องจากในกรณีที่บริ ษัท ไทยคมทําการเพิ่มทุนเพื่อดําเนินโครงการใดๆ โดยเฉพาะ
โครงการดาวเทียมไอพีสตาร ซึ่งจะตองใชเงินลงทุน สูงถึงจํานวน ๑๖,๕๔๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท นั้น
บริษัทชินคอรปของผู ถูก กล าวหาในฐานะผูถื อหุ นใหญในบริษัทไทยคม จึงไมตองระดมทุนหรือ
กูยื มเงินมาซื้อ หุนเพื่อรัก ษาสัดสว นรอยละ ๕๑ ของตนเอง ดั งจะเห็ นไดวาในวัน ที่ ๗ มกราคม
๒๕๔๗ และวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ บริษัทไทยคมไดทําการเพิ่มทุน แตบริษัทชินคอรปไมตอง
ซื้อหุนเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดสวนการถือหุน ๘๔,๗๐๖,๘๐๑ หุน เปนเงิน ๑,๒๙๖,๐๑๔,๐๕๕.๓๐ บาท
แตกลับกระจายความเสี่ยงไปใหนักลงทุนรายยอยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการ
ลดสัดสวนการถือ ครองหุนลงประมาณรอยละ ๑๑ ดั งกลา วยอมเปนผลใหบริ ษัทชินคอรปได รับ
เงินทุนคืนจากการโอนขายหุ นบริษัท ชินคอรปจํานวนดังกลาวออกไปใหแ กผูถือ หุนกลุมอื่นด วย
ทั้งการลดสัดสวนดังกลาวมีผลเปนการลดทอนความมั่นคงและความมั่นใจในการดําเนินโครงการ
ดาวเทียมของบริ ษัทชิ นคอร ปในฐานะผูไดรับสัม ปทานโดยตรงที่ตอ งมีอํา นาจควบคุ มบริ หาร
จัดการอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได และตองเปนผูถือหุนใหญไมนอยกวารอยละ ๕๑ ในบริษัทไทยคม
ซึ่งเปนผูบริหารโครงการดาวเทียมตามสัญญาสัมปทาน แมวาบริษัทชิ นคอรปและบริษัท ไทยคม
จะยังตองรวมกันรับผิดตามสัญญาสัมปทานอยู แตการลดสัดสวนการถือครองหุนดังกลาวก็ยอมที่
จะมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นและความมั่นคงในการกํากับดูแล การประกอบกิจการโทรคมนาคม
ของรัฐ องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยเสียงขางมากวา การอนุมัติใหลดสัดสวนการถือครองหุน

(อม.๔๒)

- ๑๕๒ ของบริษัท ชินคอรปในบริษัทไทยคมจึงเปนการกระทําที่เ อื้อประโยชนใหแกบริษัทชิ นคอรป และ
บริษัทไทยคมผูรับสัมปทานจากรัฐโดยไมสมควร
สํ า หรั บ กรณี ก ารอนุ มั ติ ใ ห ใ ช เ งิ น ค า สิ น ไหมทดแทนของดาวเที ย มไทยคม ๓
จํา นวน ๖,๗๖๕,๒๙๙ ดอลลาร สหรัฐ ไปเชาช องสัญ ญาณดาวเทีย มต างประเทศเมื่ อดาวเทีย ม
ไทยคม ๓ เกิ ดเสียหายนั้น ปรากฏตามสัญญาสัมปทานเอกสารหมาย ร. ๔๔๙ ขอ ๒๕ การ
ประกั น ภั ย ทรั พ ย สิ น ตลอดระยะเวลาที่ สั ญ ญายั ง มี ผ ลบั ง คั บ อยู ซึ่ ง ข อ ๒๕.๑ บริ ษั ท ต อ งเอา
ประกันภัยประเภทคุมครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดตอทรัพยสินในขอ ๕ และทรัพยสินที่เพิ่มเติมตาม
ขอ ๑๕ ที่บ ริษั ทโอนให เปน กรรมสิ ทธิ์ ของกระทรวงแล วเต็ม มูล คา ของทรั พย สิน นั้นๆ โดยเ อา
ประกันภัยกั บบริษั ทประกันภัยและเงื่อนไขการประกันที่ ผูประกอบธุรกิจดาวเทีย มในลั กษณะ
เดียวกันใชอยู โดยใหกระทรวงเปนผูรับประโยชนรว ม และบริษัทเป นผูชําระเบี้ยประกั นภัยและ
คาใชจายอื่นๆ ข อ ๒๕.๒ สงมอบกรมธรรมประกั นภัยตามวรรคแรกหรือ ที่เพิ่มเติมให กระทรวง
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่บริษัทเอาประกันภัยในแตละปหรือวันที่เอาประกันเพิ่มเติมแลวแต
กรณี ทั้ง นี้ กระทรวงยินยอมให บริษั ทเปนผูเจรจาต อรองคา เสีย หายและความรับผิดของผูรับ
ประกันภัย ตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวโดยความเห็ นชอบของกระทรวง และบริษัทจะตอง
แจงผลการเจรจาใหกระทรวงทราบเปนระยะโดยทันที และขอ ๓๗ การจัดการทรัพยสินที่สูญหาย
และเสีย หายหรือสูญหาย เมื่อเกิดความเสียหายแกทรัพยสินตามขอ ๕ หรือขอ ๑๕ หรือทรัพยสิน
ดังกล าวสู ญหายไป บริ ษัทจะต องรีบ ซอ มแซมทรั พยสิน ที่เ สียหายหรื อจัดหาทรัพ ยสิน ทดแทน
ทรัพยสินที่สูญหายโดยทันที เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง และกระทรวงจะมอบเงิน

(อม.๔๒)

- ๑๕๓ คาสิน ไหมทดแทนที่ไ ดรับ จากบริ ษัทประกันภั ยตามข อ ๒๕ ให บริ ษัท และถ าค าซอมแซมหรือ
ราคาทรัพยสินที่จัดหามีร าคาสูงกวาเงินคาสินไหมทดแทน บริษัทตกลงเปนผูรับผิดชอบเงิน
จํานวนที่เพิ่ม ขึ้นนั้นทั้งหมด วรรคสอง ในกรณีจัดหาทรัพ ยสินทดแทน ใหนําความในขอ ๑๕ ใน
เรื่องการโอนกรรมสิทธิ์และการสงมอบรับมอบทรัพยสินมาใชบังคับในกรณีนี้ดวย และวรรคสาม การ
จัดหาทรัพยสินทดแทนดังกลาวในวรรคแรก บริษัทตองจัดหาทรัพยสินทดแทนใหสามารถดําเนินการ
ตามสัญญาไดโดยตอเนื่อง แมบริษัทจะพิจารณาเห็นวาการลงทุนจัดหาทรัพยสินทดแทนดังกลาว
ผลประโยชนที่ จะไดรับจากการดํ าเนินงานตามสัญญาที่เ หลืออยูจะไมคุมกับการลงทุนก็ตาม ซึ่ง
บริษัทอาจเสนอขอใหก ระทรวงพิจารณาขยายเวลาสัญ ญาออกไป นอกจากขอสัญญาที่ก ลาวถึง
ขางตน แลว ในสว นขอเท็จ จริง นั้น ก็ปรากฏวา ในคราวที่บริ ษัทไทยคมไดรอ งขอเปลี่ ยนแปลง
คุณ สมบัติ ของดาวเทียมไทยคม ๔ เปนดาวเทียมไอพีส ตาร โดยรองขอเปน ดาวเทียมสํ ารอง
เชนเดิ ม และไดรับการอนุมั ติในวั นที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่ งมีกําหนดสงขึ้ นสูอวกาศในป
๒๕๔๗ นั้น ก็ไดมีการอนุมัติแผนสํารองของดาวเทียมไทยคม ๓ ดวย หากเกิดกรณีเสียหาย ครั้น
ในวันที่ ๗ กุ มภาพันธ ๒๕๔๖ ไดเกิ ดเหตุ ดาวเที ยมไทยคม ๓ เสี ยหายขัดข องเกี่ ยวกับระบบ
พลังงานบางสวน ตอมาบริษัทไทยคมไดเจรจากับบริษัทประกันภัย ปรากฏวาดาวเทียมไทยคม ๓
เสี ยหายเปน สว นใหญ แต ยัง มีบ างสว นใชงานได และไดมีก ารเรีย กรอ งคาสิน ไหมทดแทนแลว
ไดรับเงินคาสินไหมทดแทนจํานวน ๓๓,๐๒๘,๙๖๐ ดอลลารสหรัฐ โดยบริษัทไทยคมไดขออนุมัติ
สร า งดาวเที ย มดวงใหม ท ดแทน ปรากฏตามหนั ง สื อ ที่ ชซ(ส) ๐๖๕/๒๕๔๖ ลงวั น ที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๔๖ และตอมาไดรองขออนุมัตินําเงินประมาณ ๖,๗๖๕,๒๙๙ ดอลลารสหรัฐ ไปเชา

(อม.๔๒)

- ๑๕๔ ชองสัญญาณดาวเทียมจากตางประเทศเพื่อใชทดแทนดาวเทียมไทยคม ๓ พรอ มทั้งใชเป น
ชองสัญญาณสํารอง ปรากฏตามหนั งสือ ที่ ชซ(ส)๗๑/๒๕๔๖ ลงวัน ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอนุมัติใหบริษัทไทยคมนําเงินคาสินไหมทดแทน
จํานวน ๖,๗๖๕,๒๙๙ ดอลลารสหรัฐ ไปเชาชองสัญญาณตางประเทศเพื่อทดแทนและสํารอง และ
อีกสวนจํานวน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ ไปสรางดาวเทียมดวงใหมทดแทนชื่อวา ดาวเทียม
ไทยคม ๕ หรื อ ๓ R โดยหากคาสร างสูง กวา ให บริ ษัท ไทยคมรับผิด ชอบในสวนตางที่เ พิ่มขึ้น
นายสุรพงษ สืบวงศลี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอนุมัติใน
เรื่องดังกลาว ปรากฏตามหนังสือ ที่ อช ๔๐๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ ตอมาบริษั ท
ไทยคมแจง วา จะได รับ เงิ นสิ นไหมทดแทน จํานวน ๓๓,๐๒๘,๙๖๐ ดอลลารสหรัฐ ซึ่งจะตองลง
นามในหนั ง สื อ รี ลิ ส แอนด ดิ ส ชาร จ (Release&Discharge) เพื่ อ ปลดภาระผู ก พั น ให แ ก บ ริ ษั ท
ประกันภัย และเปดบัญชีเ อสโคร แอคเคาท (Escrow Account) กับธนาคารที่ประเทศสิงคโปร
เพื่อรับเงินคาสินไหมทดแทนเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐขางตน นายสุรพงษ สืบวงศลี ไดอนุมัติตามที่
บริษัทไทยคมรองขอเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ปรากฏตามหนังสือ ที่ อช ๔๒๓/๒๕๔๖ ลงวันที่
๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ บริษัทไทยคมไดนําหลักฐานการสรางดาวเทียมดวงใหมมาเบิกใชเงินจาก
บัญชีเอสโคร แอคเคาท เพื่อนําไปสรางดาวเทียมไทยคม ๕ หรือ ๓ R จนกระทั่งสงขึ้นสูวงโคจร
เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งคาสรางมากกวาคาสินไหมทดแทน จํานวน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร
สหรัฐนั้น บริ ษัท ไทยคมไดนําหลั กฐานไปเบิก ใชเงินดั งกลา วแต ยังไมห มด โดยในป จจุบัน ยังมี
ยอดเงิ น คงเหลื อค างอยู ในบั ญชี เอสโคร แอคเคาท ที่ ประเทศสิ งคโปร ประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐

(อม.๔๒)

- ๑๕๕ ดอลลารสหรั ฐ เห็น วา ในเรื่อ งที่เ กี่ยวกับการจัดการกรณี ที่เ กิดความเสีย หายแกดาวเทีย มและ
อุปกรณตางๆนั้ น ตามสัญญาสัม ปทานเอกสารหมาย ร.๔๔๙ ข อ ๓๗ ได กําหนดใหบ ริษั ทผูรับ
สัมปทานรีบซอมแซมทรัพยสินที่เสียหายหรือจัดหาทรัพยสินทดแทนทรัพยสินที่สูญหายโดยทันที
เพื่อใหก ารดําเนิน งานเปน ไปอย างตอ เนื่ อง และกระทรวงผู ให สัมปทานก็จะมอบเงินคาสินไหม
ทดแทนที่ ไดรับ จากบริ ษัทประกันภัยให และถาค าซ อมแซมหรือ ราคาทรั พย สิน ที่จั ดหามีร าคา
สูง กวาเงินค าสิ นไหมทดแทน บริ ษัทผูรับสั มปทานตกลงเปน ผูรับ ผิดชอบจํานวนเงินที่ เพิ่ม ขึ้น
ทั้งหมด ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงขอสัญญาสัมปทาน ขอ ๓๗ ดังกลาว กรณีที่เกิดความเสียหายแก
ทรัพยสิน ซึ่งกรณีนี้ก็คือดาวเทียมไทยคม ๓ ถาเกิดความเสียหายบางสวน บริษัทผูรับสัมปทาน
จะตองดําเนินการซอมแซม แลวจึงมารับคาสินไหมทดแทนจากทางกระทรวงผูใหสัมปทาน แตถา
เกิ ดความเสียหายทั้งดวงจนไมส ามารถที่จะใชงานหรือดํา เนินงานไดอยา งตอเนื่อง บริษั ทผูรับ
สัมปทานจะตอ งจัดสร างดาวเทียมดวงใหมขึ้ นทดแทน แลว จึงรับเงินคาสินไหมทดแทนจากทาง
กระทรวงผู ใหสัม ปทาน ทั้งนี้หากคาซอมแซมหรือ ราคาดาวเทีย มดวงใหมมีราคาสูงกว าจํานวน
เงินคาสินไหมทดแทนทางบริษัทผูรับสัมปทานจะตองรับผิ ดชอบในจํานวนเงินที่เพิ่ มขึ้นทั้ง หมด
ตามข อสั ญ ญาดั ง กล าว การที่ มี ก ารอนุ มัติ ใ ห บริ ษั ท ผูรั บ สั ม ปทานนํา วงเงิ น บางส ว น จํ า นวน
๖,๗๖๕,๒๙๙ ดอลลารสหรัฐ ที่ไดรับจากคาสินไหมทดแทนดาวเทียมไทยคม ๓ ไปเชาดาวเทียม
ของตา งประเทศ เพื่อ ใชทดแทนช องสัญ ญาณเดิมและใชเปน สํา รอง จึงขัดตอ สัญ ญาสั มปทาน
เนื่องจากบริษัทไทยคมทําผิดสัญญาไมมีดาวเทียมสํารองไทยคม ๓ มาโดยตลอด และบริษัทไทยคม
ผูรับสัมปทานจะตองเปนผูรับภาระคาใชจายทั้งหมดในการดําเนิน การใหมีด าวเทียมใชไ ดอยาง

(อม.๔๒)

- ๑๕๖ พอเพียงและโดยตอ เนื่อ งอยางมีป ระสิ ทธิ ภ าพ ไมมีสิ ทธิ นําเงินไปเชาชองสัญ ญาณดาวเทียม
ตางประเทศ แตตองนําเงินคาสินไหมทั้งหมดจํานวน ๓๓,๐๒๘,๙๖๐ ดอลลารสหรัฐ ที่ไดรับไป
สร างดาวเทียมดวงใหม ทดแทนตามเงื่อนไขแห งสัญ ญาสัมปทาน โดยเจาหนา ที่ของรัฐซึ่ง อยู
ภายใตการบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบของผูถูกกลาวหาไดอนุมัติตามที่บริษัท
ไทยคมผูรับสัมปทานรองขอ การอนุมัติใหนําเงินบางสวนที่ไดรับจากคาสินไหมทดแทนดาวเทียม
ไทยคม ๓ ที่เกิดความเสียหายดังกลาวไปเชาดาวเทียมของตางประเทศเพื่อใชทดแทนและใชสํารอง
จึงเปนการอนุมัติที่ไมชอบและเปนการเอื้อประโยชนใหแกบริษัทไทยคมและบริษัทชินคอรป เพราะ
ในชวงเวลานั้นบริษัทไทยคมไมตองใชเงินทุนของตนเอง หรือไมตองระดมทุ น โดยกูยืมเงินหรื อ
ดําเนินการเพิ่มทุนเพื่ อดําเนิ นการซอมแซมดาวเทีย มไทยคม ๓ หรือ จัดสรางดาวเทีย มดวงใหม
ตามสั ญ ญาสั ม ปทาน แล วยกกรรมสิทธิ์ ใหกระทรวงผูใหสั มปทาน ในทางกลับ กัน ยังทําให เกิ ด
ความเสียหายแกภาครัฐ เนื่องจากทรัพยสินที่ทําประกันภัยเปนของรัฐ คาสินไหมทดแทนดังกลาว
รัฐจะตองเปนผู ควบคุมดูแล และคงไวเปนหลั กประกันความมั่นคง หากเกิดกรณีไ มสามารถ
ซอมแซมหรือจั ดหาสินทรัพยทดแทนเพื่อใชดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่อง โดยจะตองสราง
ดาวเทียมดวงใหมทดแทนตามสัญญาสัมปทานใหแลวเสร็จเสียกอน การที่บริษัทไทยคมซึ่งเปนผู
ไดรับสัมปทานโดยตรงได ประโยชนจากการไมตองใชเงินทุน หรือระดมทุน หรือกูยืมเงินมาเพื่อ
ลงทุ น ในโครงการดาวเที ย มไทยคม ๔ เพื่ อ ใช เ ป น สํ า รองดาวเที ย มไทยคม ๓ มู ล ค า
๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐บาท จากการไมตองดําเนินกระบวนการรับสัมปทานใหมจากโครงการดาวเทียม
ไอพีสตาร มูลคา ๑๖,๔๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน

(อม.๔๒)

- ๑๕๗ หรือ ดําเนินการในกิจ การของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ จากการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดจากกําไรเปน
เวลา ๘ ป มู ลคา ไมเ กิ น ๑๖,๔๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากการไมตอ งจัด สรา งดาวเที ยมสํ ารอง
ดาวเทียมไอพีสตารอีก ๑ ดวง จากการไมตองใชเงินทุน หรือระดมทุน หรือกูยืมเงินมาเพื่อรักษา
สัดสว นที่บริษัทชินคอรปจะตองถือไมนอยกวารอยละ ๕๑ ในบริษัทไทยคมโดยการแกไขสัญญา
สัมปทาน (ครั้งที่ ๕) ใหคงเหลือสัดสวนที่จะตองถือหุนไมนอยกวารอยละ ๔๐ และจากการไมตอง
ซอ มแซมหรื อจัดหาดาวเทีย มมาทดแทนดาวเทียมไทยคม ๓ ที่เ สีย หาย ซึ่ง เมื่อ ซอมแซมและ
จัดหามาทดแทนแลวจะตองตกเปนทรัพยสินของรัฐตามสัญญาสัมปทาน แตไดนําเงินคาสินไหม
ทดแทนที่กระทรวงคมนาคมได รับจากบริษัทประกันภัยไปใชในการเชาดาวเทียมตางประเทศเพื่อ
ใชทดแทนดาวเทียมไทยคม ๓ ที่เสีย หาย จํานวนเงิน ๒๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งบริ ษัทชิน คอรป
และบริษัทไทยคมผูไดรั บสัญญาดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศจากรัฐโดยตรง และมีภาระตอ ง
รับผิดรวมกันและแทนกัน องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยเสียงขางมากวา เปนการเอื้อประโยชน
ใหแกบริษัทชินคอรปและบริษัทไทยคม
กรณีอนุมัติใหรัฐบาลสหภาพพมากูเงินจากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย ซึ่งในเรื่องนี้มีปญหาที่ตองวินิจฉัยวา การดําเนินการใหธนาคารเพื่อการสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทยใหวงเงิ นกูยืมแกสหภาพพมาดังกลาวนี้เ ปนไปโดยชอบ และเปนการเอื้อ
ประโยชนแ กบริ ษัทชิ นคอร ปและบริ ษัท ไทยคมหรื อไม ขอนี้ ปรากฏข อเท็จ จริง ที่เ กี่ยวกับการที่
ผูถูกกลาวหาในฐานะนายกรัฐมนตรีไดบริหารราชการในเรื่อ งความสัมพันธ ระหวางประเทศ ซึ่ง
ผูบริห ารประเทศจะต องดํา เนิ นการบริ หารราชการแผน ดิน ไปเพื่ อผลประโยชน ของส วนรวมแต

(อม.๔๒)

- ๑๕๘ เพีย งอยางเดี ยว โดยผูถู กกลาวหาในฐานะนายกรัฐมนตรีจะตองไมดําเนินการไปเพื่อประโยชน
สวนตนดวย แตขอ เท็จจริง จากการไตสวนพยานหลั กฐานกลับปรากฏถึงพฤติการณตาง ๆ ของ
ผูถู กกลาวหาและผูที่เกี่ ยวของเปนลําดับมาตามเหตุการณที่เกิด ขึ้น ดั งนี้ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม
๒๕๔๖ เอกอั ค รราชทู ต สหภาพพม า ประจํ า ประเทศไทยได นํ า ส ง หนั ง สื อ จากนายวิ น อ อ ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศสหภาพพมา ถึงนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงตางประเทศ เพื่อขอใหประเทศไทยพิจารณาใหสินเชื่อ จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แกรัฐบาลสหภาพพมาเพื่อการกอ สรางโครงสรางขั้นพื้นฐาน ปรากฏตามเอกสารหมาย ร.๕๖๐
หน า ๑๖๘๖๘ ถึง ๑๖๘๗๓ แต ระหวา งการพิ จารณาดํ าเนิน การในเรื่อ งดังกล าว กระทรวงการ
วางแผนและพั ฒนาเศรษฐกิจแหงชาติสหภาพพมาได มีห นัง สือลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ ถึง
สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทย แจ ง ว า กระทรวงสื่อ สารไปรษณี ย แ ละโทรเลขแห ง สหภาพพม า มี
โครงการจะพัฒ นาการให บริ การระบบโทรคมนาคมในเขตชนบทและพื้น ที่ห างไกล โดยการใช
Broadband Satellite Terminals และระบบ Fibre Optic Cable จึงขอรับความชวยเหลือจาก
รัฐบาลไทยในลักษณะเงินกูแบบผอนปรน (Soft loan) มูลคา ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ และ
แบบใหเปลา (Grant aid) มูลคา ๑,๐๕๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ ปรากฏตามเอกสารหมาย ร. ๕๖๕
หนา ๑๖๙๐๒ ถึง ๑๖๙๐๕ ตอมากระทรวงการคลังไดเสนอเรื่องดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
และคณะรัฐมนตรี มีม ติเ มื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เห็น ชอบให ธนาคารเพื่อ การสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทยใหเงินกูในการซื้อเครื่องจักรและพัฒนาประเทศแกรัฐบาลสหภาพพมาใน
วงเงิน ๔,๐๐๐ ลานบาท ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ จากนั้นวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงมี

(อม.๔๒)

- ๑๕๙ การทําสัญญาเงินกูระหวางธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย กับธนาคารการคา
ตางประเทศแห งสหภาพพมา โดยกระทรวงการคลัง และรั ษฎากรแห งสหภาพพม าเปน ผูค้ํ า
ประกัน ปรากฏตามเอกสารหมาย ร. ๕๘๖ ถึง ร. ๕๘๙ หนา ๑๗๑๕๔ ถึง ๑๗๒๒๘ ในการรับเงิน
ตามสัญญาเงินกูดัง กลาวกําหนดใหผูกูสงคําขอรับการใหสินเชื่อพรอมสัญญาจัดซื้อจัดจางสินคา
ทุนหรือบริการใหผูใหกูพิจ ารณาอนุมัติกอน ตอมาเมื่ อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ธนาคารการคา
ตางประเทศแหงสหภาพพมาก็ไดสงคําขอรับการใหสินเชื่อพรอมสัญญาจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๔๗ ระหวางกระทรวงสื่อ สารไปรษณีย และโทรเลขแห งสหภาพพมา กับบริษั ท
ไทยคม ใหธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบางสวน
จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารส หรั ฐ ธนาคารเพื่อ การสง ออกและนํา เขาแห งประเทศไทยได
อนุ มัติ คํา ขอดังกลา วและแจงให ธนาคารการคาต างประเทศแห งสหภาพพม าทราบเมื่อ วันที่ ๙
สิงหาคม ๒๕๔๗ ปรากฏตามเอกสารหมาย ร. ๕๙๐ และ ร. ๕๙๑ หนา ๑๗๒๒๙ ถึง ๑๗๒๔๗
ตอมาธนาคารการคาตางประเทศแหงสหภาพพมามีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจง
การโอนสิท ธิรั บเงินของบริ ษัทไทยคมให แกบริ ษัทฮาตาริ ไวร เลส จํากั ด และธนาคารเพื่อ การ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทยไดจายเงินสินเชื่อใหธนาคารการคาตางประเทศแหงสหภาพพมา
โดยจายตรงใหแก บริษัทไทยคม จํานวน ๙,๔๒๒,๗๓๓.๐๓ ดอลลารส หรัฐ และใหแกบริษัท
ฮาตาริ ไวรเลส จํ ากั ด จํานวน ๕,๕๗๗,๒๖๖.๙๗ ดอลลารสหรัฐ ปรากฏตามเอกสารหมาย
ร. ๕๙๒ ถึง ร. ๕๙๖ หนา ๑๗๒๔๘ ถึง ๑๗๒๗๑ เห็นวา การดําเนินการในเรื่องนี้เปนการดําเนินการ
ไปตามนโยบายด า นการต า งประเทศของรั ฐ บาลในสมั ย แรกที่ ผู ถู ก กล า วหาดํ า รงตํ า แหน ง

(อม.๔๒)

- ๑๖๐ นายกรัฐ มนตรี โดยผูถูกกลา วหาไดมีโ อกาสพบและหารื อขอราชการกับผูนําของสหภาพพม า
หลายครั้ง โดยระหวางวันที่ ๑๙ ถึง ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผูถูกกลาวหาไดเดินทางเยือนสหภาพ
พม าอย างเป น ทางการตามคํ าเชิญ ของพลเอกอาวุ โ ส ตาน ฉว ย ประธานสภาสัน ติภ าพและ
การพัฒนาแหงรัฐและนายกรัฐมนตรีสหภาพพมา ซึ่งไดพบและหารือขอราชการกับพลโท ขิ่น ยุ น
เลขาธิการสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ ตอมาระหวางวันที่ ๙ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๖
ผู ถ ูก กลา วหาไดเ ดิน ทางเยือ นสหภาพพมา อีก ครั ้ง ซึ ่ง ก็ไ ดพ บและหารือ ขอ ราชการกับ
พลเอกอาวุโส ตาน ฉวย และพลโท ขิ่น ยุน โดยปรากฏจากเอกสารหมาย ร. ๕๕๘ และ ร. ๕๕๙ หนา
๑๖๘๒๐ ถึง ๑๖๘๕๙ วา ทั้งสองฝายไดหารือและเสนอความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน
สหภาพพม า เพื่ อ แก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ทั้ ง ในด า นการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน การลงทุ น
การตลาด และความรวมมือทางวิชาการ ตอมาระหวางวันที่ ๖ ถึง ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผูถูกกลาวหา
ไดพ บและหารือ กับ นายกรัฐ มนตรีส หภาพพมา ในการประชุม สุด ยอดผู นํ า อาเซีย น
ที่เ มืองบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หลังจากการประชุมดังกลา วแลว นายวิน ออง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหภาพพมาไดมีหนังสือถึง นายสุรเกียรติ์ เสถีย รไทย
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศ เพื่อ ขอวงเงินสินเชื่อจํานวน ๓,๐๐๐ ลานบาท ในการ
ซื้อเครื่องจักรกลการกอสรางและวั สดุอุ ปกรณที่ใชในการก อสรางโครงสรางพื้น ฐาน ปรากฏจาก
เอกสารหมาย ร. ๕๖๐ ซึ่งนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายอภิชาติ ชินวรรโณ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
กระทรวงการตางประเทศ และนายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการธนาคาร
เพื่ อ การส ง ออกและนํ า เข า แห ง ประเทศไทยในขณะนั้ น ได ใ ห เ จ า หน า ที่ ผู เ กี่ ย วข อ งพิ จ ารณา

(อม.๔๒)

- ๑๖๑ คําขอของรัฐบาลสหภาพพมา ในระหวางวันที่ ๑๐ ถึ ง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ไดมีการจั ด
ประชุมระดับผูนําวาดวยยุทธศาสตร ความรวมมือทางเศรษฐกิจขึ้นที่กรุ งยางกุง และเมืองพุกาม
สหภาพพมา ปรากฏผลการประชุมไดมีการทําปฏิญญาพุกามวาดวยยุทธศาสตรความรวมมือทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศไทย กัมพูชา สหภาพพมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยประเทศทั้งสี่จะใหความรวมมือกันในการอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน ดาน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมในภูมิภาค การทองเที่ยว และการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ปรากฏตามเอกสารหมาย ร. ๕๖๓ และ ร. ๕๖๔ ซึ่ ง การให ค วาม
ชวยเหลือแกสหภาพพมา ตลอดจนการใหความรวมมือระหวางประเทศทั้งสี่ดานดังกลาวนั้น มิได
ระบุถึงการพัฒนาระบบโทรคมนาคม โดยที่รัฐบาลสหภาพพมารองขอวงเงินสินเชื่อจากรัฐบาล
ไทยในครั้งแรกก็ด วยความประสงคที่จะใชในการพัฒนาโครงสรางพื้ นฐานที่เกี่ยวกั บการพัฒนา
ดานการคมนาคม ซึ่งอยูในกรอบความรวมมือที่ประเทศไทยเคยเสนอในชั้นที่ผูถูกกลาวหาเดินทาง
ไปเยือนสหภาพพมาใน ๒ ครั้ง แรก และขอตกลงรว มกันตามปฏิญญาพุกามวาดวยยุทธศาสตร
ความร วมมื อทางเศรษฐกิ จที่ กล าวมาแล วข างต น นายสุ รเกี ยรติ์ เสถี ยรไทย และนายอภิ ชาติ
ชินวรรโณ เบิกความประกอบเอกสารหมาย ร. ๕๖๙ ถึง ร. ๕๗๖ ไดความในทํานองเดียวกันวา เมื่อ
รัฐบาลสหภาพพมารองขอวงเงินสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบโทรคมนาคม กรมเอเชียตะวันออกไดพิจารณา
และเสนอรายงานพร อมขอคิ ดเห็ นทั้ งข อดีแ ละขอเสีย ไว ซึ่ง ปรากฏข อเสีย ในเรื่ องที่อ าจจะมี ขอ
ครหาวาผูถูกกลาวหาซึ่งเปนนายกรัฐมนตรีมีผลประโยชนเกี่ยวของในการนี้ และเมื่อระหวางวันที่
๗ ถึง ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ไดมีการพบปะหารือขอราชการแบบทวิ ภาคีในการประชุมรัฐมนตรี

(อม.๔๒)

- ๑๖๒ ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ของไทยยั ง ได แ จ ง เรื่ อ งที่ อ าจจะมี ข อ ครหาว า ผู ถู ก กล า วหาซึ่ ง เป น นายกรั ฐ มนตรี ข องไทยมี
ผลประโยชนเกี่ยวของในการนี้ใหนายวิน ออง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหภาพ
พมาทราบ และขอใหโ ครงการดังกลาวอยูในวงเงินสินเชื่อ ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครั้นเมื่ อ
นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย นําเรื่องเสนอตอผูถูกลาวหาแลว กลับมีการสั่งการดวยวาจาใหอนุมัติวงเงิน
สินเชื่อเพิ่มขึ้นเปน ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แมจะปรากฏในหนังสือโตตอบระหวางหนวยงานภายใน
ของประเทศไทยเอง และที่มีไปยังหนวยงานของรัฐบาลสหภาพพมา รวมทั้งที่ปรากฏในรายงานการ
ประชุ มคณะรัฐ มนตรี ในการพิจ ารณาให ความเห็น ชอบการให วงเงินกู สินเชื่อ แก รัฐ บาลสหภาพ
พมาว าเปน การใหว งเงินสิ นเชื่อเพื่อ ซื้อ เครื่องจักรและพัฒนาประเทศ แต ก็ไ มอ าจปฏิ เสธไดวา
การดําเนินการในเรื่อ งนี้เ ปนกรณีสื บเนื่อ งมาจากการขอวงเงินสิ นเชื่อเพิ่มเติม เพื่อ การพัฒ นา
ระบบโทรคมนาคมตามที่รัฐบาลสหภาพพมารองขอและติดตามสอบถามความคืบหนาเปน ระยะ
ตลอดมา การระบุ วัต ถุป ระสงคข องการใชเ งิน สินเชื่อ วาเพื่อ ซื้อ เครื่องจัก รและพัฒ นาประเทศมี
ลักษณะเปนทํานองหลีกเลี่ยงที่จะใชคําวาเพื่อพัฒนาระบบโทรคมนาคมอันอาจทําใหเกิดขอครหา
แก ผูถูกกลา วหาตามที่ กรมเอเชียตะวันออกเสนอรายงานไวดังกลา ว ดังนั้น การพิจ ารณาและ
อนุ มัติ วงเงินกู สิน เชื่อใหแ กรัฐ บาลสหภาพพม าในครั้ง นี้ นอกจากจะไมเ ปน ไปตามกรอบความ
รวมมื อของทุก เรื่อ งดัง กลาวแลว ขอ เท็จ จริง ก็ยังปรากฏอีก วา เปน การดํ าเนิ นการที่มี ผลต อ
ผลประโยชนการประกอบกิจการธุรกิจของบริษัทไทยคม ซึ่งไดความจากนายณัฐพงษ เต็มศิริพงศ
และนายเผด็จ วองพยาบาล พนักงานของบริษัทไทยคมเบิกความตอศาลวา บริษัทไทยคมไดไป

(อม.๔๒)

- ๑๖๓ ประกอบกิจการด านโทรคมนาคมในสหภาพพมามากอนแลวตั้งแตป ๒๕๔๑ และในการประชุม
ระดั บผูนําวาดานยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ ที่กรุงยางกุ งและเมืองพุกาม เจาหนาที่
ของบริษัทไทยคมและบริษัทเอไอเอสยังไดไปสาธิตระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ GSM ผานดาวเทียม
แขงกับบริษัทตางชาติ และไดรับคําชมเชยจากกระทรวงสื่อสารไปรษณียและโทรเลขแหงสหภาพพมา
จนกระทั่งไดมีการทําสัญญา Roaming Agreement กับกระทรวงสื่อสารไปรษณียแ ละโทรเลข
แหง สหภาพพมา และบริษั ทไทยคมเปนผู ที่ไดรับการคัดเลือกจากสหภาพพมาในการขยายการ
ใหบริการโทรศั พทมาตั้ งแตปลายป ๒๕๔๖ แลว และปรากฏตอมาจากเอกสารหมาย ร.๕๖๕ ถึง
ร.๕๖๘ ว า หลั ง จากมี ก ารประชุ ม ระดั บ ผู นํ า ว า ด ว ยยุ ท ธศาสตร ค วามร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ
ที่ก รุง ยางกุง และเมือ งพุก ามแล ว รัฐ บาลสหภาพพมาโดยกรมความสัม พันธทางดานเศรษฐกิจ
ต า งประเทศ กระทรวงการวางแผนและพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แห ง ชาติ ได มี ห นั ง สื อ ขอรั บ ความ
ชวยเหลือ จากรั ฐบาลไทยเพื่อ ใชในการพัฒนาระบบโทรคมนาคม และหลังจากมีการการเจรจา
หารือ กันแลว กระทรวงการต างประเทศสหภาพพม าไดแจ งโครงการที่จํ าเปน ตอการปรั บปรุง
คุณภาพการบริการโทรคมนาคม ไดแก แผนการพัฒนาโทรคมนาคมสหภาพพมาผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตดวยสัญญาณดาวเทียม (Broadband Satellite) โครงการการสงสัญญาณทั่วประเทศ
ของสหภาพพมา โดยเปนระบบใยแกวนําแสง ๑,๕๐๐ กิโลเมตร และโครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสหภาพพมา ซึ่งมีบริษัทไทยคมเปนผูจัดหาที่มีสิทธิได รับเลือกในทุก
โครงการ โดยเปนผูจัดหาอุปกรณ Broadband Satellite และอุปกรณเพิ่มเติม เปนที่ปรึกษาดาน
วิศวกรรมและดานเทคนิค กับชวยเหลือในการติดตั้งในโครงการแรก กับเปนผูบริหารจัดการและ

(อม.๔๒)

- ๑๖๔ ที่ป รึก ษาด านวิศวกรรมและเทคนิค ในสองโครงการหลั ง อัน แสดงให เห็น วาบริษั ทไทยคมไดมี
ผลประโยชนเกี่ยวของในการนี้มาตั้งแตตนแลว สวนขอที่ผูถูกกลาวหากลาวอางวา บริษัทไทยคม
ขายสินคาใหแกรัฐบาลสหภาพพมาตามพันธะสัญญาที่มีตอกันมาแตเดิม และเปนการซื้อขายกัน
ตามปกติ ไมวาจะไดรับเงินสินเชื่อหรื อไม รัฐบาลสหภาพพมาก็จําเปนตองซื้อเครื่องมือและ
อุปกรณดังกลาวเปน ประจําอยูแลวนั้น เห็นวา ในการประชุมระดับผูนําระหวางวันที่ ๑๐ ถึง ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผูถูกกลาวหาไดอนุมั ติให ผูคัดค านที่ ๒ รว มเดินทางเปน คณะทางการด วย
ระหว างการประชุมยั งมี เจ าหน าที่ ของบริ ษัทไทยคม จํ านวน ๘ คน และบริ ษัทเอไอเอส จํานวน
๒ คน เขาทําการสาธิตระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ GSM ผานดาวเทียม ตอมาทางการสหภาพพมา
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยเสนอโครงการพัฒนาระบบ
โทรคมนาคมในเขตชนบทและพื้ นที่ หา งไกลของกระทรวงสื่ อ สารไปรษณี ยแ ละโทรเลขแห ง
สหภาพพมา และขอรับความชวยเหลือจากไทยมูลคา ๒๔.๐๕ ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งสหภาพพมา
ยังไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ขอเพิ่มวงเงินกูสินเชื่อจาก ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เปน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ติดตามผล รวมทั้งการ
ขอลดดอกเบี้ยซึ่งผูถูกกลาวหาสั่งการตอนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ใหแจงไปวานายกรัฐมนตรีไดสั่งการ
วาใหเพิ่มเปน ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะใหการอุดหนุนชดเชยในสวนตางของอัตราดอกเบี้ยดวย
และภายหลังที่กระทรวงการต างประเทศเสนอให คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุม เมื่อวัน ที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ในวั นที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ไดมีการ
ประชุมรวมระหวางนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานที่

(อม.๔๒)

- ๑๖๕ เกี่ยวของไดขอสรุ ปเกี่ยวกั บวงเงินสินเชื่อ ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก สหภาพพมาโดยลดอั ตรา
ดอกเบี้ยจากรอ ยละ ๕.๗๕ เปนอัต รารอ ยละ ๓ ตอ ป ปลอดการชํา ระหนี้การจา ยเงินตน ๒ ป
ซึ่งคณะกรรมการธนาคารเพื่อการสงออกและนําเข าแหง ประเทศไทยมีมติอนุ มัติวงเงิน จํานวน
๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แกสหภาพพมาตามเงื่ อนไขดังกลาว แตตอมาฝายสหภาพพมาไดขอให
ปลอดการชําระหนี้การจายเงินตนเปน ๕ ป ซึ่งผูถูกกลาวหาเห็นชอบ คณะกรรมการธนาคารเพื่อ
การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจึงตองมีมติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเปนระยะเวลากู ๑๒ ป
๕ ปแ รกชําระเฉพาะดอกเบี้ย สํา หรั บ ๗ ปที่ เหลือ ชําระเงินต นและดอกเบี้ย โดยที่ก ารอนุ มัติ
วงเงินกูสินเชื่อมูลคา ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเงื่อนไขดังกลาว เปนการใหกูในอัตราดอกเบี้ย
ต่ํา กวาต นทุ น ซึ่ง ไมใ ชวัตถุประสงคใ นการจัดตั้ง ธนาคารตามพระราชบัญ ญัติธ นาคารเพื่อ การ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ การใหกูดังกลาวจะเกิดความเสียหายแกธนาคาร
เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย จึงตองขอคุมครองความเสียหายตามมาตรา ๒๓ แหง
พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว ผู ถู ก กล า วหายั ง สั่ ง การให นํ า เรื่ อ งเข า ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง
คณะรั ฐมนตรีมี มติ เห็น ชอบให ธนาคารเพื่อ การส งออกและนํ าเขาแหง ประเทศไทย ให เงินกูแก
รัฐบาลสหภาพพมา ในวงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากไดรับความเสียหายใหกระทรวงการคลัง
จัด สรรงบประมาณรายจา ยประจํ า ปช ดเชยแกธ นาคารตามจํา นวนที่เ สีย หาย และใหช ดเชย
ส ว นต า งดอกเบี้ ย ที่ ไ ด รั บ จากรั ฐ บาลสหภาพพม า กั บ ต น ทุ น ดอกเบี้ ย ของธนาคาร และ
กระทรวงการคลังไดรับความเสียหายที่จะตองจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปชดเชยความ
เสียหายแกธนาคารเพื่อ การส งออกและนํา เขาแห งประเทศไทยในป งบประมาณ ๒๕๔๙ และ

(อม.๔๒)

- ๑๖๖ ปงบประมาณ ๒๕๕๐ รวมเปนเงินจํานวน ๑๔๐,๓๔๙,๖๐๐ บาท การขอวงเงิ นกูสินเชื่อเพิ่มเติม
เพื่ อ พั ฒ นาระบบโทรคมนาคมเพิ่ ง เกิ ด ขึ้ น หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การประชุ ม ระดั บ ผู นํ า ว า ด ว ย
ยุทธศาสตรค วามรวมมือทางเศรษฐกิ จที่ก รุงย างกุ งและเมื องพุกาม ซึ่ งเจ าหน าที่ข องบริษั ท
ไทยคมและบริษัทเอไอเอสไดไปสาธิตระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ GSM ผานดาวเทียมในการประชุมดวย
ดังที่กลาวมาแล ว ยอมแสดงใหเห็นว า การขอวงเงินสินเชื่อเพิ่ม เติม มีวัต ถุประสงคเพื่อซื้อสินคา
และบริการจากบริษัทไทยคมนั่นเอง สวนที่ไดความวา มีการใชเงินที่ไดรับอนุมัติวงเงินสินเชื่อไป
ซื้อสินคาตางๆจากผูประกอบการอื่นในประเทศไทยอีกหลายราย ก็ไ มอาจรับฟงหักลางขอที่วา
บริ ษัทไทยคมจะไดรับ ประโยชนจ ากการดําเนิน การกรณี นี้ไ ด และที่ผูถูกกลา วหากลา วอา งวา
การจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อหรือ ไม ขึ้นอยูที่การพิจารณาและดุลพินิจของธนาคารเพื่อการสงออก
และนําเขาแหงประเทศไทยนั้น เห็นวา ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และอยู
ภายใตการกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง จัดเปนหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติ
ตามนโยบายรัฐบาล ในการพิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหแกรั ฐบาลสหภาพพมาครั้งนี้ก็ได
ความจากนายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา และนายสถาพร ชินะจิตร อดีตกรรมการผูจัดการธนาคาร
เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยวา เปนการดําเนินการไปตามนโยบายรัฐบาล และโดยที่
การใหสินเชื่อดังกลาวไดรับผลตอบแทนเปนดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ําซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย จึงตอง
ขอใหกระทรวงการคลังจัดสรรเงินจากงบประมาณรายจายประจําปเพื่อชดเชยความเสียหาย ซึ่งเห็น
ไดวาเปนการกอใหเกิดความเสียหายแกทั้งธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยและ

(อม.๔๒)

- ๑๖๗ งบประมาณรายจายประจําปของประเทศโดยไมจําเปน โดยเฉพาะสําหรับธนาคารเพื่อการสงออก
และนําเขาแหงประเทศไทยมิไดรับการชดเชยในสวนคาใชจายในการดําเนินการของธนาคารอีกดวย
สวนที่ผูถูกกลาวหากลาวอางวา การดําเนินการกรณีนี้พิจารณาถึงผลประโยชนของประเทศชาติ
และการดําเนินการเปนผลใหบริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) ไดรับสัมปทานบอแกสธรรมชาติ
ที่สหภาพพมานั้น เปนการนําเอาเรื่องที่มิไดเกี่ยวของกันมากลาวอาง ดังนั้น เมื่อผูถูกกลาวหาและ
ผูคัดคานที่ ๑ คูสมรสยังคงถือหุนรายใหญอยูอยางแทจริงในบริษัทไทยคมและบริษัทชินคอรปจึง
เปนผูที่มีผลประโยชนเกี่ย วข องกัน บริษัทชินคอรปเปนผูถื อหุนรายใหญในบริษัทไทยคมโดยมี
สัด สว นการถือหุ นอยูถึงกวาร อยละ ๕๑ ปรากฏตามเอกสารหมาย ร.๕๙๙ กรณี จึงเปน การไม
สมควรที่ จะอนุมัติวงเงิ นกูสินเชื่อเพิ่มเติมใหแกรัฐบาลสหภาพพมา องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติ
ดวยเสียงขางมากวา การดําเนินการในกรณีนี้เปนการเอื้อประโยชนใหแกบริษัทไทยคมและบริษัท
ชินคอรป
ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปมีวา การดําเนินการทั้งหากรณีดังกลาวเปนผลจากการ
ปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ของผูถูกกลาวหาหรือไม เห็นวา ในชวงเวลาที่มีการ
ดําเนินการทั้งหากรณีตามคําร องนั้น ผูถู กกลาวหาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีซึ่ งเปนผูที่ มี
อํานาจบริหารราชการแผ นดินรวมกับรัฐมนตรีอื่นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
นโยบายที่ แ ถลงต อ รั ฐ สภา และจะต อ งรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ต อ รั ฐ สภาในนโยบายทั่ ว ไปของ
คณะรั ฐมนตรีตามบทบั ญญัติรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา
๒๐๑ และมาตรา ๒๐๒ ในการบริ หารราชการแผน ดินมีพระราชบัญญั ติระเบีย บบริหารราชการ

(อม.๔๒)

- ๑๖๘ แผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ จั ด ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ออกเป น ๓ ส ว น ได แ ก ราชการ
ส ว นกลาง ราชการส ว นภู มิ ภ าค และราชการส ว นท อ งถิ่ น โดยความในมาตรา ๑๑ แห ง
พระราชบัญ ญัติร ะเบียบบริห ารราชการแผ นดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ กํ าหนดให นายกรั ฐมนตรี เป น
หัวหนารัฐบาล และมีอํานาจกํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผนดิน มีอํานาจสั่งใหราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภ าค และสว นราชการซึ่งมี หนาที่ควบคุมราชการสวนทองถิ่น ชี้แจง
แสดงความคิดเห็น ทํารายงานเกี่ย วกั บการปฏิบัติราชการ ในกรณีที่จําเปนจะยับยั้งการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ที่ขัดตอนโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรีก็ได มีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น มีอํานาจ
บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นในการปฏิบัติตามนโยบาย สวนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงตางๆ มาตรา
๒๐ แหง พระราชบัญ ญัติดังกลาวกําหนดใหมี รัฐ มนตรี วาการกระทรวงเปนผูบัง คับ บัญ ชาและ
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงใหสอดคลองกับ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ แตมีขอจํากัดวา
อํานาจดังกลาวของรัฐมนตรีวาการกระทรวงตองอยูภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ กลาวคือ
ตอ งไมเ ปน การขั ดหรื อแยงหรื อลดทอนอํ านาจที่มีอยู ของนายกรั ฐมนตรี นอกจากนี้บ ทบั ญญัติ
มาตรา ๒๑๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ กํ า หนดให
นายกรั ฐ มนตรี เ ป น ผู ถ วายคํ า แนะนํ า แก พ ระมหากษั ต ริ ย ใ นการให รั ฐ มนตรี พ น จากการเป น
รัฐมนตรี แสดงใหเห็น ถึ งอํา นาจหนาที่ข องนายกรัฐ มนตรี ในการบริห ารราชการแผนดิ นวา มี

(อม.๔๒)

- ๑๖๙ ขอบเขตกวางขวางมากโดยมีอํ านาจเหนือ ขาราชการฝายบริห ารทุก ตํา แหนง ในทุก กระทรวง
ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจตางๆ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง ทบวงตางๆ เปนผูรับผิดชอบใน
การบริหารราชการ กํากับ ดูแล กระทรวง ทบวงและรัฐวิสาหกิจนั้นๆ โดยนายกรัฐมนตรีมีอํานาจ
กํา กับ ดูแ ลตามลํา ดับ ชั้น ผานทางรั ฐมนตรี หรื อโดยเขา เป นประธานกรรมการเสีย เองในบรรดา
คณะกรรมการตางๆ ซึ่งรับผิดชอบกํากับดูแลหนวยงานของรัฐนั้นๆ ในสวนของ ทศท. ซึ่งเปน
รัฐ วิส าหกิจที่ แปลงสภาพเปน บริ ษัทมหาชนจํ ากั ดนั้น ปรากฏตามประกาศบริ ษัท ทีโ อที จํา กัด
(มหาชน) เรื่ องโครงสรา งองคก ร สายการบั งคับบัญ ชา อํ านาจหนาที่ และสถานที่ติด ตอ ซึ่ ง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิ กายน ๒๕๕๒ วา คณะรั ฐมนตรีไ ดมีม ติเ มื่อ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๔๕ อนุมั ติใหแปลงสภาพองคก ารโทรศัพทแหงประเทศไทย เปนบริษัท ทศท คอรปอเรชั่ น
จํากัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘
มีส ถานะเปนรั ฐวิ สาหกิจ สัง กัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร โดยยังคงให มี
อํานาจและสิทธิประโยชนเชนเดียวกับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และปรากฏตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง แตงตั้งกรรมการบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) วา กระทรวงการคลังเปน
ผูถื อหุ นทั้ งหมดของบริ ษัทนี้ และกระทรวงการคลั งเปนผูพิจ ารณาแตงตั้ง กรรมการ โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหถือวาความเห็น
ของกระทรวงการคลังในเรื่องดังกลาวเปนมติของที่ประชุมผูถือหุน ตามนัยมาตรา ๒๓ ดังกลาว
สําหรับในสวนของ กสท. ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดแลวเชนกันนั้น
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ ได จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กสท โทรคมนาคม จํ ากัด (มหาชน)

(อม.๔๒)

- ๑๗๐ โดยการแปลงสภาพจาก กสท. ตามพระราชบัญ ญัติทุนรัฐ วิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๔๒ และไดรับโอน
กิจการ สิท ธิ หนี้ ความรับ ผิด และสิ นทรัพ ยของ กสท. ในสว นที่ เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม
ทั้ง หมดเพื่อ ใหกิจการดํ าเนิน ไปโดยตอ เนื่อ งและมีป ระสิท ธิภาพ ทั้ง นี้บ ริษัทยั งคงมีส ภาพเปน
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกระทรวงการคลังถือหุน
ทั้งหมดรอยละ ๑๐๐ ของทุนจดทะเบียน และยังปรากฏตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) วา อาศัยอํานาจตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ทุ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ซึ่ ง กํ า หนดให
รัฐวิสาหกิจที่เปลี่ยนทุนเปนหุนตามกฎหมายดังกลาวถือหุนโดยกระทรวงการคลังทั้งหมด และใน
ระหว างที่ก ระทรวงการคลัง ยัง มิไ ดโ อนหุน ที่ถื อใหแ กบุ คคลอื่ น มิใ หนํ าบทบั ญญั ติตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ในสวนที่วาดวยผูถือหุนและ
จํานวนที่ผูถื อหุ นแตล ะคนพึงถือ ไว ไดมาใชบังคับ และใหถื อว าความเห็นของกระทรวงการคลั ง
เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท นั้ น เป น มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ประกอบกั บ ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท กสท
โทรคมนาคม จํ า กั ด (มหาชน) ข อ ๒๗ กํ า หนดให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น แต ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ เป น
กรรมการบริษั ท และขอ ๒๕ กํ าหนดให ที่ประชุม ผูถื อหุ นอาจลงมติให กรรมการคนใดออกจาก
ตําแหนงกอนถึง คราวออกตามวาระได วรรคสอง กระทรวงการคลังเห็นวาเพื่อใหองคประกอบ
ของคณะกรรมการของบริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํ ากัด (มหาชน) เปนไปดวยความเหมาะสม
จึงเห็นสมควรให คณะกรรมการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) พนจากตํ าแหนง
และแตง ตั้ง กรรมการของบริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํา กัด(มหาชน) ใหม ดังนี้ ฯลฯ วรรคสาม

(อม.๔๒)

- ๑๗๑ โดยใหถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกลาวเปนมติของที่ประชุมผูถือหุนตามนัยมาตรา ๒๓
แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ สําหรับธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทยเปนนิ ติบุค คลตามพระราชบั ญญัติ จัดตั้ง ธนาคารเพื่อ การสงออกและนํ าเข าแห ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมาตรา ๔ ใหรัฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลัง รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๗
ให ธนาคารมี วัตถุประสงคเ พื่อ ประกอบธุรกิจอัน เปน การสง เสริ มและสนั บสนุนการสง ออก การ
นําเขา และการลงทุ นทั้งในและตา งประเทศ ทั้ง นี้ เพื่อ การพัฒ นาประเทศโดยการใหสินเชื่ อ
ค้ํา ประกัน รับประกันความเสี่ยง หรื อให บริก ารที่ จําเปนตามบทบัญ ญัติแ หงพระราชบัญ ญัตินี้
มาตรา ๑๓ ให มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรีย กวา “คณะกรรมการธนาคารเพื่อ การสงออกและ
นําเข าแหงประเทศไทย” ประกอบดวย ผูอํ านวยการสํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมการ
ค า ต า งประเทศ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร อธิบดีกรมเศรษฐกิจ รองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยคนหนึ่งซึ่งผูวาการธนาคาร
แห งประเทศไทยมอบหมาย และผูจัดการเปน กรรมการ และกรรมการอื่นอี กไมเกินห าคนซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งดวยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยในจํานวนนี้ ตองเปนผูทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชนอยางนอ ยสามคน วรรคสอง ใหรัฐ มนตรีแตงตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่งคนหนึ่งเปน
ประธานกรรมการดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี การใหประธานกรรมการพนจากตําแหนง
ให รั ฐ มนตรี เป น ผู สั่ งด ว ยความเห็น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี มาตรา ๑๕ นอกจากการพ น จาก
ตําแหนง ตามมาตรา ๑๔ กรรมการซึ่งรั ฐมนตรีแตง ตั้งพ นจากตํ าแหนง เมื่อ (๓) รัฐมนตรีใหออก

(อม.๔๒)

- ๑๗๒ ดว ยความเห็ นชอบของคณะรั ฐ มนตรี มาตรา ๑๙ ใหป ระธานกรรมการ กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการบริหารไดรับประโยชนตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด ดังนั้น เมื่อ
ได พิจ ารณาถึง ที่ม า การแตง ตั้ง และการใหคุณให โทษตามบทบัญ ญัติของกฎหมายที่เ กี่ย วขอ ง
ดังกลาว ก็ ยิ่งเปนขอสนับสนุนทําใหเห็นไดวารัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรี วาการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และนายกรัฐมนตรีเองมีความเกี่ยวของอยูดวยทั้งสิ้น ดังนั้น นอกจาก
นายกรัฐ มนตรี จะมี อํา นาจหนาที่ใ นการกํากั บดู แลโดยตรงตามกฎหมายแลว นายกรัฐ มนตรีใน
ฐานะหั ว หน า รั ฐ บาลยั ง มี อํ า นาจกํ า กั บ ดู แ ล โดยผ า นทางรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงต า ง ๆ ที่
เกี่ยวของตามลําดับชั้น รวมทั้งผานคณะกรรมการคณะตางๆ ที่รับผิดชอบกํากับ ดูแลหนว ยงาน
ของรั ฐ นั้ น ๆ อยู ด ว ย ในห า กรณี ที่ ถู ก กล า วหานั้ น ปรากฏข อ เท็ จ จริ ง ว า ผู ถู ก กล า วหามี ส ว น
เกี่ยวของสั่งการที่เปนการปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่นายกรัฐมนตรีโดยชัดแจง
อยู ๒ กรณี คือ กรณี ก ารแปลงคา สัม ปทานเปนภาษี สรรพสามิต และใหนํ าค าภาษี สรรพสามิต
ไปหักออกจากคาสัมปทานเมื่อจะตองแบงสวนแบงรายได ใหแกหนวยงานภาครัฐผูใหสัมปทาน
โดยเปนการสั่งการและมอบนโยบายใหปฏิบัติเปนลําดับชั้นตั้งแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
รัฐ มนตรี วา การกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร ขาราชการ และคณะกรรมการ
ในชุดตา ง ๆ ที่เ กี่ ยวของในเรื่อ งนี้ อีก กรณี หนึ่ งคือ กรณีอ นุมั ติใ หธ นาคารเพื่อ การสง ออกและ
นําเข าแหงประเทศไทยใหวงเงิ นสิ นเชื่อ แกรัฐ บาลสหภาพพมา โดยผูถู กกลา วหาไดสั่งการและ
มอบนโยบายผานทางรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ ข าราชการ และคณะกรรมการของ

(อม.๔๒)

- ๑๗๓ ธนาคารดังกลาว สวนอีก ๓ กรณีคือ กรณีการปรับลดอัตราสวนแบงรายได จากการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่ อนที่แบบใชบัตรจายเงินลวงหนา กรณีการแกไขสัญญาอนุญาตใหใชเครื อขายรวม
และใหนําคาใชเครือขายรวมหักออกจากสวนแบงคาสัมปทานกอนที่จะนําสงใหหนวยงานภาครัฐ
ผู ใ ห สั ม ปทาน และกรณี ก ารละเว น อนุ มั ติ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ดาวเที ย มตามสั ญ ญา
อนุญาตใหดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศนั้น ปรากฏวาผูถูกกลาวหาลวนแตเปน
ผูกํากับดูแลในฐานะนายกรัฐ มนตรีเปนลํา ดับชั้นลงไป ไมวาจะเปน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ที่ เ กี่ ย วข อ ง คื อ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงคมนาคม
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร และหนวยงานของรัฐต างๆ ที่
เกี่ยวของกับกรณีดังกลาว ทั้งผู ถูก กลา วหาซึ่ งเปน นายกรัฐมนตรีเ ปน ประธานคณะกรรมการ
ส ง เสริ ม การลงทุ น อยู ด ว ย สํ า หรั บ คณะกรรมการประสานงานโครงการดาวเที ย มสื่ อ สาร
ภายในประเทศ สัญญาสัมปทาน ขอ ๓๙ ระบุใ หปลัด กระทรวงคมนาคมและผูแทนกระทรวง
คมนาคมซึ่งเปนขาราชการประจํา หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม รวม ๔ คน
รวมเปนคณะกรรมการดังกล าว รายละเอี ยดปรากฏตามเอกสารหมาย ร. ๔๔๙ สวน ทศท. และ
กสท. แมจะไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดย ทศท. เปนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
และ กสท. เปนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) แตทั้งสองหนวยงานนี้ก็ยังคงมีสถานะ
เปนรัฐวิ สาหกิ จ มีก ระทรวงการคลั งเป นผูถือหุ นอยูทั้งหมด การแตง ตั้ง และถอดถอนกรรมการ
บริ ษั ท ทั้ ง สองเป น อํ า นาจของกระทรวงการคลั ง โดยอาศั ย อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ทุ น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ.๒๕๔๒ เพี ย งแต ทศท. และ กสท. อยู ใ นสั ง กั ด ของกระทรวงเทคโนโลยี

(อม.๔๒)

- ๑๗๔ สารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงคมนาคมกํ า กั บ ดู แ ลเรื่ อ งโครงการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศในช วงแรก ตอ มาได โอนงานสวนนี้ใหกระทรวงเทคโนโลยีและ
สารสนเทศและการสื่อ สารดู แลรับ ผิดชอบตามกฎหมายปฏิรูประบบราชการ ผูที่ดํ ารงตําแหนง
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงดั ง กล า วต า งก็ เ ป น สมาชิ ก พรรคไทยรั ก ไทยที่ มี ผู ถู ก กล า วหาดํ า รง
ตําแหนงหัวหนาพรรคอยูในขณะนั้น ประกอบกั บทั้งสามกรณีดังกลาวเปนเรื่องที่เริ่มตนมาจาก
การรองขอของบริษัทชินคอรปและบริษัทในเครือที่มีไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งกรณีการปรับ
ลดอัตราสวนแบงรายไดจากการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบใชบัตรจายเงินลวงหนาและกรณี
อนุญาตใหใชเครือขายรวมและอนุมัติใหบริษัทเอไอเอสหักคาใชจายจากการใชเครือขายรวมออก
จากสวนแบงรายไดกอนที่จะนําสงให ทศท. ไดนั้น ตามคําใหการและคําเบิกความของนายโอฬาร
เพียรธรรม ผูจัดการผลประโยชน นายพิชัย อยูคง ผูอํานวยการสํานักเลขานุการคณะกรรมการ
ทศท. นายพิพัฒน ประทุมวงศ ผูจัดการสวนผลประโยชน และนางพจนีย ไทยจินดา ผูอํานวยการ
กองผลประโยชน ที่ ๑ ฝายผลประโยชน ไดความในทํานองเดียวกันวา คณะกรรมการกลั่นกรอง
ไดมีการพิจารณาหลักการที่บริษัทเอไอเอสเสนอตอ ทศท. เพื่อพิจารณารวม ๒ ครั้ง ในวันที่ ๒๑
และ ๒๘ สิงหาคม โดยวาระเพื่อพิจ ารณาเปนวาระจรทั้ง ๒ ครั้ง มีนายสุธรรม มลิล า กรรมการ
ผูจั ดการใหญ ทศท. เปนผูที่นําเรื่ องเขาที่ประชุม ในการประชุ มครั้ง แรก ซึ่ง ไม ได เสนอโดยฝา ย
บริ หารผลประโยชนดังที่เคยปฏิบั ติมา และการนํา เสนอป ญหาทางดานเทคนิค เกี่ยวกับการที่
บริ ษัท เอไอเอสได รับ การจัดสรรคลื่น ความถี่ไม พอ และ ทศท. ควรรั บผิดในคาใชจ ายที่เ กิด ขึ้น
จากการใช เ ครื อ ข า ยร ว มก็ เ กิ ด ขึ้ น จากการหารื อ กั น ระหว า งนายสุ ธ รรม มลิ ล า กั บ นายวรุ ธ

(อม.๔๒)

- ๑๗๕ สุวกร ซึ่งเปนขอเสนอตอ ทศท. วาควรอนุมัติใหบริษัทเอไอเอสหักคาใชจายจากการใชเครือขาย
รว มออกจากสว นแบง รายไดกอนที่ จะนํ าส งให ทศท. ภายหลั งจากที่ค ณะกรรมการ ทศท. ได
อนุมัติในเรื่องนี้แลว การดําเนินการตอจากนั้นก็ไมเปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติโดยมีพฤติการณ
ของฝายผูบริหารของ ทศท. ที่จะสนองตอบการรองขอของบริษัทเอไอเอสอยางรวดเร็วทั้งในกรณี
ที่ขอปรับลดสวนแบงรายไดจากการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบใชบัตรจายเงินลวงหนาและ
กรณีอนุมัติใหใชเครื อขายร วมและหั กคาใชเครื อขายรวมออกจากสวนแบงรายไดกอนที่จะนําสง
ให ทศท. กรณีโ ครงการดาวเทียมสื่ อสารภายในประเทศที่บ ริษั ทชินคอร ปขออนุ มัติใ หบริ ษัท
ไทยคมลดสัดสวนการถือหุนของบริษัทชินคอรปก็มีพฤติการณทํานองเดียวกันโดยปรากฏวาไดมีการ
เสนอรายงานและมติที่ ประชุ มคณะกรรมการประสานงานใหรั ฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคม
อนุมัติไ ปก อนที่คณะกรรมการประสานงานจะไดรับรองรายงานการประชุม ทั้ งมิไ ดผ านการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยแมจะมีการเสนอเรื่องเพื่อใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลวก็ตาม แต
ก็ปรากฏจากบันทึกถอยคําของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นที่ให
ถอยคําตอคณะอนุกรรมการไตสวนวา ตนเห็นวาเปนเรื่องที่ไมสมควรเนื่องจากสัญญาสัมปทานใน
เรื่อ งดังกลา วไดมีผูถู กกลาวหาซึ่ง เปนนายกรัฐมนตรี ไดเขาเปน คูสั ญญากับรัฐ จึงให ถอนเรื่อ ง
กลับคืนไป นอกจากนี้นายพิพัฒน ประทุมวงศ ผูจัดการสวนผลประโยชนในขณะนั้นก็เบิกความวา
การดําเนินการในเรื่องดังกลาวนี้นาจะมีการสงสัญญาณมาจากภายนอก เนื่องจากบริษัทเอไอเอส
มิไ ดมีข ออ างในเรื่อ งที่จ ะใหบ ริการแกประชาชนในราคาที่ ถูกลง แต ตอ มากลับ มีก ารให เหตุ ผล
เกี่ยวกับผลประโยชนของบริษัทเอไอเอสและประชาชนเพื่อใหสามารถที่จะดําเนินการอนุมัติให

(อม.๔๒)

- ๑๗๖ ตามคํารองขอของบริษัทเอไอเอสได นางปรียา ดานชัยวิจิตร ผูอํานวยการสวนวางแผนการเงินก็
เบิ กความประกอบเอกสารหมาย ร. ๒๓๑ วา การดําเนินการในเรื่อ งนี้ค อนขางรวดเร็ว และมี
ความพยายามที่จะเสนอเรื่องใหทันในวัน ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ที่มีการประชุม คณะกรรมการ
ทศท. โดยเฉพาะอย างยิ่งมีการกระทํ าอันไมสมเหตุ สมผลและมิ ชอบดว ยกฎหมายเป นการเอื้ อ
ประโยชนแกผูถูกกลาวหาในระหวางที่ผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีมาตลอดดังที่ได
วินิจฉัยไปขางตน ดังนั้น ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา การดําเนินการทั้งหากรณีดังกลาวเปนผลมาจาก
การปฏิบั ติหนา ที่ หรือ ใชอํา นาจในตําแหนงหนา ที่นายกรัฐมนตรีของผูถูกกลาวหา องคคณะ
ผูพิพากษาจึงมีมติดวยเสียงขางมากวา ผูถูกกลาวหาใชอํานาจรัฐเพื่อเอื้อประโยชนแกธุรกิจของ
บริษัทชินคอรปตามคํารอง
ปญหาตอ งวิ นิจ ฉัย ประการตอไปมีวา เงินที่ได จากการขายหุน และเงินปนผลตาม
คํารองเปนทรัพยสินที่ตองตกเปนของแผนดินหรือไม เพียงใด เห็นวา เมื่อผลของการดําเนินการ
ทั้งหมดเปนการเอื้อ ประโยชนโดยตรงแกบริษัทชินคอรปและบริษัทเอไอเอสกับบริษัทไทยคมซึ่ง
เปนบริษัทในเครือ ยอมทําใหบริษัทชิ นคอรปไดรับประโยชนใ นรูปผลกําไรจากการประกอบการ
ของตนเอง และเงิน ป น ผลกํ าไรตามจํ านวนหุ น ที่ ถื อ อยู ใ นบริษั ท เอไอเอสและบริษั ท ไทยคม
นอกจากนี้ ยังเปนการแสดงใหปรากฏแกบุคคลทั่วไปถึงความมั่นคงของกิจการ อันกอใหเกิดความ
เชื่อมั่ นแกผู สนใจลงทุน ซื้อ ขายหลัก ทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย ทําใหมูล คาหุน
บริษัทชินคอร ปเพิ่ม สูงขึ้น ดัง นั้น เงิ นปนผลค าหุ นและเงินคาขายหุน บริ ษัท ชิน คอรปให แก กลุ ม
เทมาเส็กที่รับไวในนามผูคัดคานที่ ๒ ถึงที่ ๕ จึงเปนทรัพยสินที่ไดมาโดยไมสมควร สืบเนื่องมาจาก

(อม.๔๒)

- ๑๗๗ การปฏิบัติห นาที่หรือ ใช อํานาจหนาที่ข องผูถู กกลาวหาในฐานะนายกรัฐมนตรี ซึ่ง ศาลมีอํา นาจ
สั่ ง ให ต กเป น ของแผ น ดิ น ได ต ามประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปอ งกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แตโดยที่ผูถูกกลาวหาและผูคัด คานที่ ๑
ไดรับเงินดังกลาวมาในระหวางสมรสกันตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรวินิจฉัยเสียกอนวา ศาลจะสั่ง
ใหเงินในสวนของผูคัดคานที่ ๑ ตกเปนของแผนดินไดหรือไม เห็นวา การจะไดรับความคุมครอง
สิทธิตามกฎหมายในทรั พย สินไมว าฐานะเจาของกรรมสิทธิ์เพี ยงผูเ ดียวหรื อเจาของกรรมสิทธิ์
รวมกับผูอื่นอันเนื่องจากเปนทรัพยสินที่ทํามาหาไดรวมกันหรือเปนสินสมรสระหวางสามีภริยาที่
จะสามารถยกขึ้นยันต อบุ คคลอื่นไดนั้น ตอ งไดความว าทรั พยสิน ดังกลา วไดมาโดยชอบและ
ในทางที่สมควร คดีนี้ไดความจากทางไตสวนวา ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ เปนผูรวมกอตั้ง
บริ ษัทชิ นคอร ป ซึ่ง เดิมใชชื่อวาบริ ษัทชิ นวั ตรคอมพิว เตอร แอนด คอมมิ วนิเ คชั่นส จํากั ด มา
ตั้งแตป ๒๕๒๖ หุนที่ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ถืออยูรวมกันมีจํานวนมากและเปนสัดสวนที่
สูง ทั้งยังรวมดําเนินกิจการดวยกันและมีผลประโยชนรวมกันตลอดมา ดังที่ไดความจากผูคัดคาน
ที่ ๓ วา ผูถูกกล าวหาเปน นัก บริ หาร สว นผูคั ดคานที่ ๑ ดูแลจัดการดานการเงินและทรัพย สิน
ในช ว งเวลาที่ ผู ถู ก กล า วหาก อ ตั้ ง บริ ษั ท แอมเพิ ล ริ ช แล ว ขายหุ น บริ ษั ท ชิ น คอร ป ในส ว นของ
ผูถูกกลาวหาใหแกบริษัทแอมเพิลริชก็ไดความวา ผูคัดคานที่ ๑ เปนผูออกเงินจายคาซื้อหุนใหแก
ผูถู กกลา วหาแทนบริษั ทแอมเพิล ริช ไปก อน จากนั้นผูถูกกลา วหาจึงนํ าเงินที่ไดรับ ดังกลา วคืน
ใหแ กผูคัดคานที่ ๑ ในภายหลัง นอกจากนี้ ผูคัด คานที่ ๑ ยังมีสวนร วมในการหลีก เลี่ยงขอหาม

(อม.๔๒)

- ๑๗๘ การเปนผูถือหุ นตามบทบั ญญัติข องกฎหมายที่เ กี่ยวของดวยการโอนหุนในส วนของตนใหแ ก
ผูคั ด ค านที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๕ ดั ง ที่ ไ ด ก ล าวมาแล ว อัน เป นการแสดงให เ ห็ นถึ ง เจตนาในการ
แสวงหาประโยชนรวมกันตลอดมา เมื่อฟงวาเงินปนผลคาหุนและเงินที่ไดจากการขายหุนบริษัท
ชินคอรปใหแกกลุมเทมาเส็กเปนทรัพยสินที่ไดมาโดยไมสมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
หรื อ ใช อํ า นาจในตํ า แหน ง หน า ที่ ข องผู ถู ก กล า วหาอั น เป น การได ม าโดยไม ช อบเสี ย แล ว
ผูถู กกล าวหาและผู คัด คานที่ ๑ ย อมไมอ าจอา งว าเงิน ดัง กล าวเปนสินสมรสหรื อเปนกรรมสิทธิ์
รว มกันเพื่อ รับ การคุม ครองสิท ธิในสว นของตนได ดังนั้น ศาลจึงมีอํ านาจสั่ง ให เงินในส วนของ
ผูคัดคานที่ ๑ ตกเปนของแผนดินไดดวย สวนเงินดังกลาวจะตองตกเปนของแผนดินเพียงใดนั้น
เห็นว า พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๔ ใหความหมายของคําที่เ กี่ยวกับการรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินไว
๒ กรณี ไดแก คําวา “ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ” ซึ่งหมายความวา การที่ทรัพยสินหรือหนี้สินใน
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดยื่นเมื่อพนจากตําแหนงมี
การเปลี่ ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพ ยสินและหนี้ สิน ที่ไ ดยื่นเมื่อ เขารั บตํ าแหนง ใน
ลักษณะที่ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิ ดปกติหรือหนี้สินลดลงผิดปกติ และคําวา “ร่ํารวยผิดปกติ ” ซึ่ง
หมายความว า การมีท รัพยสินมากผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้ นมากผิดปกติ หรือการมีหนี้สิน
ลดลงมากผิดปกติ หรือไดทรัพยสินมาโดยไมสมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหนาที่หรือใช
อํานาจในตําแหนงหนาที่ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความหมายของคําดังกลาวแลวจะเห็นไดวา มูลคดี
ของการรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน อาจแยกไดเปน ๒ กรณี คือ เมื่อเปรียบเทียบบัญชี

(อม.๔๒)

- ๑๗๙ ทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น ที่ ยื่ น เมื่ อ เข า รั บ ตํ า แหน ง กับ ที่ ยื่ น เมื่ อ พ น จากตํ า แหน ง แล ว พบว า ผู ดํ า รง
ตําแหนง ทางการเมื องมีทรัพย สินเพิ่ม มากขึ้นผิดปกติ หรือมีห นี้สินลดลงมากผิดปกติ กรณีห นึ่ง
กับการที่ผูดํ ารงตํ าแหน งทางการเมืองได ทรัพยสินมาโดยไมสมควร สืบ เนื่องมาจากการปฏิบัติ
ตามหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ อีกกรณีหนึ่ง ที่ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ คัดคาน
ในทํา นองวา กอ นผูถูกกลา วหาจะดํารงตํา แหนง นายกรัฐ มนตรีในวาระแรก ผูถู กกลา วหาและ
ผู คั ด ค า นที่ ๑ มี ท รั พ ย สิ น ตามรายการที่ ร ะบุ ใ นบั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น ที่
ผูถู กกลา วหายื่ นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมูล คารวม ๑๕,๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงไม อาจให
ทรั พย สิน สว นนี้ ตกเปน ของแผนดิ นไดนั้น เห็น วา คดี นี้ คตส. ดําเนิน การไตส วนและผูรอ งยื่น
คํารองกลาวถึงการที่ผูถูกกลาวหาเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการของบริษัทชินคอรปโดยเปนผูถือหุน
แลวปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่นายกรัฐมนตรีกระทําการตางๆ อันเปนการเอื้อ
ประโยชนใหแกบริษัทชินคอรปและบริษัทในเครือ และทรัพยสินที่รองขอใหตกเปนของแผนดิน
ตามคํ าร องก็มุงเฉพาะเงินปน ผลและเงินที่ไ ดจาการขายหุน เทานั้ น จึงเปน คดี ที่มี มูล คดี อยู ใน
กรณีหลัง อีกทั้งทางไตสวนของ คตส. และคํารองของผูรองก็ไมไดมีคําขอบังคับไปถึงทรัพยสินอื่น
จึงไมมีขอตองพิจารณาตามคําคัดคานดังกลาวของผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ แตอยางไรก็ดี
ยังมีขอตองพิจารณาตอไปวา เงินปนผลและเงินที่ไดจากการขายหุนเปนทรัพยสินที่ไดมาโดยไม
สมควรหมดทั้ งจํานวนหรือ ไม ในขอนี้ห ากพิจารณาความหมายของคําวา “ทรั พยสินเพิ่มขึ้ น
ผิด ปกติ” และ “ร่ํา รวยผิ ดปกติ” แล ว เห็ นว า ไมวามูลคดีจ ะเปนกรณีใดกรณีห นึ่ง ดัง ที่ก ลา วมา
ทรัพยสินอันจะนํามาพิจารณาวาเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือร่ํารวยผิดปกติหรือไม ยอมตองเปนทรัพยสิน

(อม.๔๒)

- ๑๘๐ นอกเหนือ จากที่ผูดํารงตํา แหน งทางการเมืองมีอ ยูแล ว อัน อยูในความหมายธรรมดาของการ
ร่ํารวยผิดปกตินั่นเอง สําหรับเงินปนผลคาหุนที่ไดรับจากบริษัทชินคอรปเปน สวนของกําไรที่ได
จากการประกอบกิจการของบริษัทชินคอรปเองบางสวน และที่ไดจากเงินปนผลตามจํานวนหุนที่
ถือ อยู ในบริ ษัท เอไอเอสและบริษั ทไทยคมบางสว น ถือเปน ทรัพย สินที่ไ ดมานอกเหนื อจากที่มี
อยูแลว และตองตกเปนของแผนดินทั้งจํานวน สวนเงินที่ไดจากการขายหุนเปนเงินที่มีมูลคาเดิม
ของหุนรวมอยูดวย ทรัพยสินที่ถือวาไดมานอกเหนือจากที่มีอยูแลวคือราคาหุนที่เพิ่มขึ้น การจะ
ให เงินค าขายหุนตกเปนของแผนดิ นทั้ งจํานวนยอมเปนการไมเ ปนธรรมตอ ผูถูกกลา วหาและ
ผูคัดคานที่ ๑ และเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณของการหามมิใหเจาหนาที่ของรัฐเปนหรือคงไวซึ่ง
ความเป นหุนส วนหรือผูถื อหุ นในหางหุน สวนหรือ บริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนว ยงานของรั ฐ
ที่ต นปฏิบัติ หนา ที่ใ นฐานะที่ เปน เจาหน าที่ข องรัฐซึ่ งมีอํ านาจกํากับ ดูแล ควบคุ ม หรือ ในห าง
หุนส วนหรือบริษัท ที่รั บสัญ ญาสั มปทานจากรัฐ ตามบทบัญญั ติของพระราชบั ญญัติ ประกอบ
รัฐ ธรรมนูญ วาดวยการปอ งกั นและปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ ประกอบ
พฤติก ารณที่ ผูถู กกลา วหาและผูคัดคานที่ ๑ หาทางหลีกเลี่ยงขอห ามตามกฎหมายด วยการให
ผูคัดคานที่ ๒ ถึงที่ ๕ เปนผู ถือหุนบริษัทชินคอรปไวแทน รวมทั้งผูถูกกลาวหาปฏิบัติหนาที่และ
ใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ในฐานะเปนนายกรัฐมนตรีกระทําการตางๆ อันเปนการเอื้อประโยชน
ใหแกบริษัทชินคอรปและบริษัทในเครือดังที่กลาวมาแลว ยอมไมสมควรที่ผูถู กกลาวหาและ
ผูคัดคานที่ ๑ จะไดรับประโยชนที่มีผลมาจากการที่ฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ
ดังนั้น จึงถือวาประโยชนจากราคาหุนบริษัทชินคอรปสวนที่เพิ่มขึ้นนับแตวันกอนที่ผูถูกกลาวหา

(อม.๔๒)

- ๑๘๑ จะดํา รงตํา แหนง นายกรัฐมนตรีในวาระแรก คือวัน ที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ เปน ตนไป เป น
ทรัพย สิน ที่ไ ดมาโดยไมส มควร สืบเนื่อ งมาจากการปฏิบัติ ตามหนาที่ห รือ ใช อํา นาจในตําแหนง
หน าที่ของผู ถูก กล าวหา เมื่ อพิ จารณาเอกสารหมาย ศ.๗ ปรากฏว า การซื้อขายหลั กทรัพย ใน
ตลาดหลักทรัพยเ มื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ อันเปนวันที่หุน บริษัทชินคอรปมีราคาซื้อขาย
เฉลี่ยหุนละ ๒๑๓.๐๙ บาท เมื่อคํานวณมูลคาหุนหลังเปลี่ยนมูลคาหุนที่จ ดทะเบียนไวจ ากหุนละ
๑๐ บาท เปนหุ นละ ๑ บาทแลว เทากั บราคาซื้ อขายในวั นดั งกลา วมี ราคาเฉลี่ย หุน ละ ๒๑ บาท
๓๐.๙ สตางค ครั้นคํานวณจากหุนจํานวน ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุน ที่ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑
เปนเจาของกรรมสิทธิ์แลว คิดเปนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๒๔๗,๙๑๕,๖๐๖.๓๕ บาท อันถือเปนทรัพยสินที่
ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ มีอยูแตเดิม และไมอาจใหตกเปนของแผนดินตามคํารองของผูรอง
ได องคค ณะผูพิพ ากษาจึงมีม ติด วยเสีย งขางมากวา ทรั พย สิน ที่ต องตกเปน ของแผนดิ น คงมี
เฉพาะเงิ นปนผลคาหุนจํานวน ๖,๘๙๘,๗๒๒,๑๒๙ บาท และเงินที่ไดจากการขายหุนหลังหักราคา
หุ นที่ มี อยู เดิ มแล วจํ า น ว น ๓ ๙ , ๔ ๗ ๔ , ๙ ๖ ๕ , ๓ ๒ ๕ . ๗ ๐ บ า ท ร ว ม เ ป น เ งิ น ทั้ ง สิ้ น
๔๖,๓๗๓,๖๘๗,๔๕๔.๗๐ บาท พรอมดอกผลของเงินจํานวนดังกลาว
ปญ หาที่จ ะต องวินิจ ฉัยเปน ประการสุด ทา ยมี วา มีเ หตุ ที่ศาลตอ งเพิก ถอนคํา สั่ง
อายัดของ คตส. ตามคําคัดคานของผูคัดคานทั้งยี่สิบสองหรือไม เพียงใด เห็นวา สําหรับผูคัดคาน
ที่ ๗ ที่ ๘ ที่ ๑๔ ที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ไดความวา ตางยื่นคํารองขอพิสูจนตอ คตส. และ คตส.มีคําสั่ง
ให เพิก ถอนการอายัดทรั พย สิน แล ว ตามคํ าสั่ งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ คตส. ๐๓๖/๒๕๕๐
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่ คตส. ๐๓๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ และที่ คตส.๐๑๔/๒๕๕๑

(อม.๔๒)

- ๑๘๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผูคัดคานที่ ๗ ที่ ๘ ที่ ๑๔ ที่ ๑๗ และที่ ๑๙ จึงไมไดถูกโตแยงสิทธิ
และศาลไมจํา ตอ งพิจ ารณาคําคั ดคา นของผูคัดคานที่ ๗ ที่ ๘ ที่ ๑๔ ที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ตอไป
สวนผูคัดคานอื่นนั้น เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดวินิจฉัยแลว
วาเงินป นผลและเงินที่ ไดจากการขายหุนจํา นวน ๔๖,๓๗๓,๖๘๗,๔๕๔.๗๐ บาท พรอมดอกผล
ตกเปน ของแผนดิ น เมื่อ พิจ ารณารายการทรัพ ยสิน ที่ คตส. มีคํ าสั่ง อายัดไวของผูถูกกลา วหา
ผูคัดคานที่ ๑ ซึ่งเปนคูสมรส และผูคัดคานที่ ๒ ถึงที่ ๕ ซึ่งถือหุนแทนดังที่วินิจฉัยมา ปรากฏวา
มีจํา นวนเพีย งพอกับจํานวนที่ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตํ าแหนงทางการเมือ งวินิจฉัย
ใหตกเปนของแผนดินได จึ งไมจํ าตองวินิจฉั ยคําคัดคานของผูคัดคานอื่นที่ขอให เพิกถอนคําสั่ง
อายัดทรัพยสินของ คตส. อีกตอไป
พิพากษา ใหเงินที่ไดจากการขายหุนและเงินปนผลหุนของบริษัทชินคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) จํานวน ๔๖,๓๗๓,๖๘๗,๔๕๔.๗๐ บาท พรอมดอกผลเฉพาะดอกเบี้ยที่ไ ดรับ จาก
บัญชีเงินฝาก นับตั้งแตวันฝากเงินจนถึงวันที่ธนาคารสง เงินจํา นวนดังกลาวตกเปนของแผนดิน
โดยบังคับเอาจากทรัพยสินที่อายัดตามคําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ อันไดแกบัญชีเงินฝากและ
หนวยลงทุน ดังตอไปนี้
คําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบที่ คตส. ๐๑๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
บัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) สาขาซอยอารี บั ญ ชี เ ลขที่ ๑๒๗ – ๒ –
๓๗๒๘๗ – ๙ ชื่อบัญชีนางสาวพินทองทา ชินวัตร

(อม.๔๒)

- ๑๘๓ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร บัญชีเลขที่ ๑๔๖ – ๒ – ๓๑๐๘๑
– ๒ ชื่อบัญชีนางสาวพินทองทา ชินวัตร
ธนาคารไทยพาณิ ช ย จํ า กั ด (มหาชน) สาขาชิ ด ลม บั ญ ชี เ ลขที่ ๐๐๑ – ๑ –
๕๕๑๘๘ – ๒ ชื่อบัญชีนางสาวพินทองทา ชินวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากั ด (มหาชน) สํานัก รัชโยธิ น บัญ ชีเ ลขที่ ๑๑๑ – ๒ –
๔๑๕๒๔ – ๔ ชื่อบัญชีนางสาวพินทองทา ชินวัตร
ธนาคารไทยพาณิช ย จํากั ด (มหาชน) สํานัก รัช โยธิน บัญ ชีเลขที่ ๑๑๑ – ๑ –
๑๒๖๓๑ – ๓ ชื่อบัญชีนางสาวพินทองทา ชินวัตร
ธนาคารไทยพาณิช ย จํากั ด (มหาชน) สํานัก รัช โยธิน บัญ ชีเลขที่ ๑๑๑ – ๑ –
๑๒๒๒๒ – ๐ ชื่อบัญชีนางสาวพินทองทา ชินวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน บัญชีเลขที่ ๐๑๔ – ๑ –
๑๑๓๐๐ – ๙ ชื่อบัญชีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
ธนาคารไทยพาณิช ย จํากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน บัญชีเลขที่ ๐๑๔ – ๒ –
๔๑๓๓๕ – ๕ ชื่อบัญชีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
ธนาคารไทยพาณิช ย จํากั ด (มหาชน) สํา นัก รัชโยธิน บัญ ชีเลขที่ ๑๑๑ – ๒ –
๗๘๑๘๘ – ๑ ชื่อบัญชีนายบรรณพจน ดามาพงศ
ธนาคารไทยพาณิช ย จํากั ด (มหาชน) สํานั กรัชโยธิน บัญชีเลขที่ ๑๑๑ – ๑ –
๑๑๑๘๘ – ๙ ชื่อบัญชีนายบรรณพจน ดามาพงศ

(อม.๔๒)

- ๑๘๔ ธนาคารไทยพาณิช ย จํากั ด (มหาชน) สํานั กรัชโยธิน บัญชีเลขที่ ๑๑๑ – ๑ –
๑๓๐๙๕ – ๖ ชื่อบัญชีนายบรรณพจน ดามาพงศ
ธนาคารไทยพาณิช ย จํากั ด (มหาชน) สํา นัก รัชโยธิน บัญ ชีเลขที่ ๑๑๑ – ๒ –
๒๗๗๒๒ – ๒ ชื่อบัญชีคุณหญิงพจมาน ชินวัตร
ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) สาขาซอยอารี บั ญ ชี เ ลขที่ ๑๒๗ – ๒ –
๓๗๓๔๒ – ๒ ชื่อบัญชีนายพานทองแท ชินวัตร
ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) สาขาซอยอารี บั ญ ชี เ ลขที่ ๑๒๗ – ๒ –
๓๗๓๔๓ – ๐ ชื่อบัญชีนายพานทองแท ชินวัตร
ธนาคารไทยพาณิ ช ย จํ า กั ด (มหาชน) สาขาชิ ด ลม บั ญ ชี เ ลขที่ ๐๐๑ – ๑ –
๕๕๒๓๒ – ๕ ชื่อบัญชีนายพานทองแท ชินวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขายอยเซ็นจูรี่ บัญชีเลขที่ ๒๐๘ – ๑ –
๐๐๐๒๒ – ๙ ชื่อบัญชีนายพานทองแท ชินวัตร
ธนาคารไทยพาณิช ย จํากั ด (มหาชน) สํา นัก รัชโยธิน บัญ ชีเลขที่ ๑๑๑ – ๒ –
๓๑๐๐๘ – ๘ ชื่อบัญชีนายพานทองแท ชินวัตร
ธนาคารไทยพาณิช ย จํากั ด (มหาชน) สํานั กรัชโยธิน บัญชีเลขที่ ๑๑๑ – ๑ –
๑๓๐๙๒ – ๒ ชื่อบัญชีนายพานทองแท ชินวัตร
ธนาคารไทยพาณิช ย จํากั ด (มหาชน) สํานั กรัชโยธิน บัญชีเลขที่ ๑๑๑ – ๑ –
๑๒๖๓๒ – ๑ ชื่อบัญชี พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร

(อม.๔๒)

- ๑๘๕ หน วยลงทุน ของนางสาวพิน ทองทา ชินวั ตร ในบัญ ชีกองทุน เปด ไทยพาณิช ย
สะสมทรัพย ตราสารหนี้ เลขที่ทะเบียน ๑๑๑-๘-๐๒๒๖๕๙๑-๖ จํานวน ๑๓,๒๑๕,๘๔๓.๑๕๒๒
หนวย
หนวยลงทุนของนายพานทองแท ชินวัตร ในบัญชีกองทุนเปดไทยพาณิชยสะสม
ทรัพยตราสารหนี้ เลขที่ทะเบียน ๐๐๑-๘-๐๒๘๓๐๐๕-๗ จํานวน ๗๐,๘๑๕,๑๐๔.๗๗๒๙ หนวย
ตามคําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบที่ คตส. ๐๑๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ มิ ถุน ายน
๒๕๕๐ บัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) สาขาราชวั ต ร บั ญ ชี เ ลขที่ ๑๔๖ – ๐ –
๖๓๙๓๐ – ๓ ชื่อบัญชีพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร
ธนาคารไทยพาณิ ช ย จํ า กั ด (มหาชน) สาขาชิ ด ลม บั ญ ชี เ ลขที่ ๐๐๑ – ๑ –
๕๕๐๒๑ – ๘ ชื่อบัญชีคุณหญิงพจมาน ชินวัตร
ธนาคารไทยพาณิช ย จํากั ด (มหาชน) สํานั กรัชโยธิน บัญชีเลขที่ ๑๑๑ – ๑ –
๐๓๑๖๕ – ๗ ชื่อบัญชีคุณหญิงพจมาน ชินวัตร
ธนาคารไทยพาณิช ย จํากั ด (มหาชน) สํานั กรัชโยธิน บัญชีเลขที่ ๑๑๑ – ๑ –
๐๔๑๒๘ – ๘ ชื่อบัญชีคุณหญิงพจมาน ชินวัตร
ธนาคารไทยพาณิช ย จํากั ด (มหาชน) สํานั กรัชโยธิน บัญชีเลขที่ ๑๑๑ – ๑ –
๐๔๑๒๙ – ๖ ชื่อบัญชีคุณหญิงพจมาน ชินวัตร

(อม.๔๒)

- ๑๘๖ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาซอยอารีสัมพันธ บัญชีเลขที่ ๐๕๖ –
๒ – ๐๐๐๖๕ – ๑ ชื่อบัญชีคุณหญิงพจมาน ชินวัตร
ธนาคารกรุ งเทพ จํ ากั ด (มหาชน) สาขาถนนสุข สวั สดิ์ บัญ ชีเ ลขที่ ๑๖๔ – ๒ –
๒๘๓๘๘ – ๙ ชื่อบัญชีคุณหญิงพจมาน ชินวัตร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร บัญชีเลขที่ ๑๔๖ – ๐ – ๔๔๘๓๙
– ๐ ชื่อบัญชีคุณหญิงพจมาน ชินวัตร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสะพานควาย บัญชีเลขที่ ๐๑๓ – ๒
– ๐๘๒๒๙ – ๙ ชื่อบัญชีคุณหญิงพจมาน ชินวัตร
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขายอยเพนนินซูลา บัญชีเลขที่ ๒๐๒ – ๓
– ๐๐๓๓๐ – ๐ ชื่อบัญชีคุณหญิงพจมาน ชินวัตร
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสะพานควาย บัญชีเลขที่ ๑๐๘ – ๓
– ๐๙๗๖๑ – ๓ ชื่อบัญชีนางพจมาน ชินวัตร
ตามคําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบที่ คตส. ๐๒๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๕๐ บัญชีเงินฝาก
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขายอยถนนพหลโยธิน ๘ บัญชีเลขที่ ๐๘๔ –
๓ – ๐๒๑๑๘ – ๙ ชื่อบัญชีนายบรรณพจน ดามาพงศ
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขายอยถนนพหลโยธิน ๘ บัญชีเลขที่ ๐๘๔ –
๓ – ๐๒๑๘๗ – ๔ ชื่อบัญชีนายบรรณพจน ดามาพงศ

(อม.๔๒)

- ๑๘๗ คํ า สั่ ง คณะกรรมการตรวจสอบที่ คตส.๐๒๘/๒๕๕๐ ลงวั น ที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๐ หนว ยลงทุนของคุณ หญิงพจมาน ชิ นวัตร ในบั ญชีกองทุนเป ดไทยพาณิชยสะสมทรัพย
ตราสารหนี้ เลขที่ทะเบียน ๐๐๑-๘-๒๖๖๐๑๖-๖ จํานวน ๕๗,๗๙๙,๔๕๘.๙๙๗๐ หนวย
การบังคับเอาจากทรัพยสินดังกลาวหากไมพอ ใหบังคับเอาจากทรัพยสินอื่นของ
ผู ถู ก กล า วหาและผู คั ด ค า นที่ ๑ ถึ ง ที่ ๕ ที่ คตส.มี คํ า สั่ ง อายั ด ไว หากได เ งิ น ครบถ ว นตาม
คําพิพากษาแลวก็ใหเพิกถอนคําสั่งอายัดทรัพยสินอื่นของผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ ๑ ถึงที่ ๕
และใหยกคํา คัด คา นของผู คัด คา นที่ ๗ ที่ ๘ ที่ ๑๔ ที่ ๑๗ และที่ ๑๙ กับเพิก ถอนคํ าสั่ งอายัด
ทรัพยสินของผูคัดคานอื่น คําขออื่นนอกจากนี้ใหยก.

(นายสมศักดิ์ เนตรมัย)
(นายพงษเ ทพ ศิริพงศติกานนท)

(หมอมหลวงฤทธิเทพ เทวกุล)

(นายไพโรจน วายุภ าพ)

(นายธานิศ เกศวพิทักษ )

(นายอดิศักดิ์ ทิมมาศย)

(นายพิทักษ คงจันทร)

(นายประทีป เฉลิ มภัทรกุล )

(นายกําพล ภู สุดแสวง)

