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บทวิเคราะห์ คาํ พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ งทางการเมือง
กรณีขอให้ ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่ นดิน
กลุ่ม ๕ อาจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามทีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมืองได้อ่านคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที
อม.๑/๒๕๕๓ เรื อง ขอให้ทรั พย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน เมือวันที ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยศาลฎีกา ฯ
ได้มีคาํ พิ พ ากษาให้ เงิ นที ได้จ ากการขายหุ ้น และเงิ น ปั นผลหุ ้น ของบริ ษ ัท ชิ นคอร์ ปอเรชัน จํา กัด (มหาชน)
จํานวน ๔๖,๓๗๓,๖๘๗,๔๕๔.๗๐ บาท พร้อมดอกผลเฉพาะดอกเบีAยทีได้รับจากบัญชีเงินฝากนับตัAงแต่วนั ฝาก
เงินจนถึงวันทีธนาคารส่ งเงินจํานวนดังกล่าว ตกเป็ นของแผ่นดินนัAน
คณาจารย์คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จาํ นวนห้าคนดังมีรายนามตอนท้า ย ได้ศึกษาคํา
พิพากษาของศาลซึ งเปิ ดเผยต่อสาธารณะอย่างเป็ นทางการ เมื อวันที ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ แล้ว เห็ นว่าเพือ
ประโยชน์ในทางวิชาการด้านนิ ติศาสตร์ ต่อสาธารณชนทัว ไป เป็ นการสมควรทีจะเสนอบทวิเคราะห์ เบืAองต้น
ทางกฎหมายเพือแสดงความคิดเห็นต่อคําพิพากษาของศาลในเรื องดังกล่าว ดังนีA
๑. ความสัมพันธ์ ของคดีกบั รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
๑. ๑ ในคดี นA ี ศาลฎี กาฯได้นํา กฎหมายหลายฉบับ มาใช้บ ังคับ แก่ คดี ซึ งมี ป ระกาศคณะปฏิ รู ป การ
ปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขรวมอยูด่ ว้ ย ไม่ว่าจะเป็ นประกาศ คปค.
ฉบับที ๓ ประกาศ คปค.ฉบับที ๑๙ หรื อ ประกาศ คปค.ฉบับที ๓๐ ซึ งประกาศ คปค.ทัAงหลายเหล่านีA เป็ นที
ทราบกันว่าล้วนแล้วแต่เป็ นกฎหมายซึ งมีทีมาจากคณะรัฐประหาร
๑. ๒โดยข้อเท็จจริ ง ทางประวัติศาสตร์ การที ศาลได้นํากฎหมายซึ ง มีทีมาจากคณะรั ฐประหารมาใช้
บังคับกับคดี ยอ่ มมิใช่เป็ นเรื องเหนื อความคาดหมาย เพราะนับจากคําพิพากษาศาลฎีกาที ๔๕/๒๔๙๖ ทียอมรั บ
ความสมบูรณ์ ของกฎหมายซึ ง ออกโดยคณะรั ฐ ประหารแล้ว คํา พิ พ ากษาของศาลในชัAนหลัง ต่ า งยอมรั บว่ า
ประกาศของคณะรั ฐประหาร ไม่ว่าจะเรี ยกชื อใด ย่อมถือเป็ นกฎหมายทัAงสิA น เหตุผลของศาลต่ อกรณี นA ี ก็คือ
เมื อคณะรั ฐประหารได้ทาํ การยึดอํานาจการปกครองประเทศสําเร็ จ คณะรั ฐประหารย่อมมี อาํ นาจที จะแก้ไข
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เปลียนแปลง ยกเลิก รวมไปถึงออกกฎหมายตามระบบแห่ งการปฏิวตั ิเพือบริ หารประเทศต่อไปได้ อนึ ง แม้ยคุ
สมัยปั จจุบนั ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านก็ยงั แสดงทัศนะในเรื องนีA ผา่ นคําวินิจฉัยของตนด้วยว่า เมือบุคคล
หรื อคณะบุคคลใดเข้ายึดอํานาจการปกครองประเทศได้สําเร็ จก็ยอ่ มได้ไปซึ งอํานาจในการปกครองประเทศ และ
ย่อมมีอาํ นาจออกประกาศหรื อคําสังอันมีผลเป็ นกฎหมายเพือใช้บงั คับกับประชาชนได้ ในทํานองเดี ยวกันกับ
พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริ ยใ์ นระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ซ ึ งถือว่าเป็ นกฎหมาย
๑.๓ ไม่วา่ ศาลจะอ้างเหตุผลอย่างไรในการยอมรับว่าประกาศของคณะรัฐประหารย่อมถือเป็ นกฎหมาย
แต่ในอีกทางหนึ ง ข้อทีตอ้ งไม่ลืมก็คือว่าการรัฐประหารซึ งเป็ นปฐมเหตุในการออกประกาศของคณะรัฐประหาร
ตามมาต่อจากนัAน ต่างก็มีผลเป็ นการล้มล้างสถาบันทางการเมืองทีสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะรั ฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี แทบทัAงสิA น การยกเลิกสถาบันทางการเมืองเหล่านีA แท้ทีจริ งมิได้มีผลทําให้สถาบันทางการเมือง
ดังกล่าวถูกล้มล้างไปเท่านัAน แต่ทีสาํ คัญกว่านัAนก็คือ เมือสถาบันทางการเมืองเหล่านีA ต่างมีพAนื ฐานที มาจากการ
เลือกตัAงของประชาชน โดยความข้อนีA การรั ฐประหารเพือทําการล้มล้างรัฐสภาและรั ฐบาลจึงมีความหมายเป็ น
การล้มล้างเจตจํา นงของประชาชนในการคัดเลือกตัวแทนของตนเพือให้ไปใช้อาํ นาจอธิ ปไตยทางนิ ติบัญญัติ
และทางบริ หารโดยวิธีการทีมิชอบด้วย
๑. ๔ หลักการพิจารณาคดีทีเป็ นธรรม (Right to fair trial) และหลักการว่าด้วยกระบวนการทางกฎหมาย
ทีดี (Due process of law) ถือเป็ นหลักการพืAนฐานในนิ ติรัฐ-ประชาธิปไตย เมือกระบวนการทางกฎหมายไม่
ถูกต้อง ผลลัพธ์ทีได้จากกระบวนการนัAนก็ยอ่ มไม่ถูกต้องไปด้วย จริ งอยู่ อาจกล่าวกันว่ากระบวนการยุติธรรมใน
คดีนA ี ไม่ได้ดาํ เนิ นการเสร็ จสิA นในชัAนของ คตส. แต่ยงั ต้องดําเนิ นต่อไปยังชัAนอัยการสู งสุ ด และสุ ดท้ายเป็ นศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองทีทาํ หน้าทีพิพากษา กระบวนการเหล่านีA อาจมีบางท่านถือว่า
ให้ความเป็ นธรรมแก่ผถู ้ ูกกล่าวหา เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ูกกล่าวหาโต้แย้งคัดค้านได้เต็มที และการพิจารณาคดีโดย
ศาลฎีกาฯซึงจัดตัAงขึAนตามรัฐธรรมนู ญ มีความเป็ นกลางและอิสระ ก็เป็ นหลักประกันแก่ผถู ้ ูกกล่าวหาว่าจะได้รับ
การพิจารณาคดีทีเป็ นธรรมแล้ว
๑. ๕ ถึ ง กระนัAน คณาจารย์ทA ัง ห้า ก็ ย งั เห็ น ว่ า ต้น ธารของกระบวนการยุติ ธ รรมในคดี นA ี เริ มต้น จาก
รัฐประหาร ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เป็ นทีมาของการแต่งตัAง คตส. เป็ นทีมาของการ
ให้อาํ นาจมากมายในการตรวจสอบทรัพย์สินแก่ คตส. เป็ นทีมาของการแต่งตัAงบุคคลไปดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ป.ป.ช. เมือ คปค.ก่อการรัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ และการรั ฐประหารก็เป็ นการกระทําที
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนู ญ เป็ นความผิดทางอาญา มีโทษสู งสุ ดถึงประหารชีวิต และเป็ นสิ งแปลกปลอมในรัฐเสรี
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ประชาธิปไตย ประกอบกับพิจารณาทางความเป็ นจริ งก็เห็ นว่าคดีที คตส.เลือกขึAนมาพิจารณาก็ลว้ นแล้วแต่เป็ น
คดี ที เ กี ย วข้อ งกับ พ.ต.ท.ทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร และรั ฐ บาล พ.ต.ท.ทักษิ ณ ข้อ เท็ จ จริ งเหล่ า นีA ย่ อ มชีA ให้ เ ห็ น ว่ า
กระบวนการยุติธรรมในคดีนA ีเริ มต้นจากความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผลลัพธ์ทีเกิดขึAนย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายดุจ
กัน
๑. ๖ หากแม้นยอมเชื อกันตามประเพณี ของระบบกฎหมายไทยทีว่า เมือคณะรัฐประหารยึดอํานาจการ
ปกครองประเทศได้เบ็ดเสร็ จเด็ดขาด เมือนัAนคณะรั ฐประหารก็เป็ นรัฏฐาธิปัตย์ มีอาํ นาจออกรัฐธรรมนู ญใหม่
หรื อยกเลิกรัฐธรรมนูญเก่า ตลอดจนการออกกฎหมายและยกเลิกกฎหมายได้ คณาจารย์ทA งั ห้าก็ยงั คงเห็ นว่า เมือ
รัฐประหารเกิดขึAนแล้ว และคณะรั ฐประหารได้ให้กาํ เนิ ดผลิตผลทางกฎหมายจํานวนมาก จนกระทัง วันหนึ งมี
การจัดตัAงระบบกฎหมายชุดใหม่ผา่ นการจัดให้มีรัฐธรรมนู ญ องค์กรผูใ้ ช้บงั คับกฎหมายทัAงหลาย ก็ตอ้ งพิจารณา
ใช้และตีความผลิตผลทางกฎหมายของคณะรั ฐประหารเสี ยใหม่ให้เป็ นไปในทางทีเป็ นธรรม คณาจารย์ทA งั ห้า
เห็ นว่าองค์กรผูบ้ งั คับใช้กฎหมายทัAงปวงควรจะต้องปฏิเสธรัฐประหารและผลผลิตของคณะรั ฐประหารด้วยการ
ไม่นาํ ประกาศ คปค.มาใช้บงั คับและไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมทีริเริ มจากคณะรัฐประหาร
๒. ความเป็ นกลางขององค์ กรที4ทําหน้ าที4ไต่ สวน
๒. ๑ หลัก ความเป็ นกลางของเจ้า หน้ า ที ถื อ เป็ นหลักกฎหมายทัว ไปในกฎหมายมหาชน เพื อ ให้
กระบวนการพิจารณาคดีเป็ นธรรม คูก่ รณี ตอ้ งได้รับการประกันว่าเรื องของตนจะถูกพิจารณาโดยบุคคลทีมีความ
เป็ นกลาง หากพบว่ามีบุคคลทีไม่เป็ นกลางในการพิจารณาเรื องใด บุ คคลนัAนต้องถอนตัวออกจากการพิจารณา
และคําสัง ทีเกิดจากการพิจารณาโดยบุคคลทีไม่เป็ นกลางย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๒. ๒ ความไม่เป็ นกลางปรากฏได้ใน ๒ ลักษณะ (๑) ความไม่เป็ นกลางทางภาวะวิสัย คือ ลักษณะซึ ง
แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็ นกลางจากภายนอก แม้บุคคลนัAนจะมีใจทีเป็ นกลางเพียงใดก็ตาม หากสภาพภายนอก
เป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจไม่เป็ นกลาง ก็ถือได้ว่าบุคคลนัAนไม่เป็ นกลาง เช่น เป็ นคู่กรณี เสี ยเอง เป็ นคู่สมรส
เป็ นบุตร เป็ นพีนอ้ ง เป็ นญาติ (๒) ความไม่เป็ นกลางทางอัตวิสัย คือ ลักษณะความไม่เป็ นกลางโดยตัวของมันเอง
ซึ งเกิดจากจิ ตใจ ทัศนคติ ความเชื อส่ วนบุ คคล พฤติ กรรม รสนิ ยม หรื อการกระทําของบุ คคลนัAน เช่ น ความ
ลําเอียง ความโกรธ ความโลภ มีผลประโยชน์ขดั กัน มีทศั นคติทีเป็ นปฏิปักษ์ต่อคู่กรณี อย่างประจักษ์ชดั เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ความไม่เป็ นกลางนีA มิใช่เกิดจากเพียงเหตุระแวงหรื อคาดเดาเอาเอง แต่ตอ้ งเป็ นเหตุทีแสดงให้เห็น
ประจักษ์ชดั และมีสภาพร้ายแรงเพียงพอทีจะเห็นได้วา่ อาจทําให้การพิจารณาไม่เป็ นกลางได้
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๒. ๓ หลักความเป็ นกลางในระบบกฎหมายของนานาอารยประเทศ เรี ยกร้ องอย่า งเคร่ งครั ดทัAง กับ
เจ้าหน้าที และผูพ้ ิพากษา คําพิพากษาศาลสิ ทธิ มนุ ษยชนยุโรปและศาลภายในวางหลักไว้ว่า บุคคลทีมีทศั นคติ
หรื อเคยแสดงความคิดเห็นไปในทางทีเป็ นปฏิ ปักษ์ในเรื องหนึ ง ต่อมาบุคคลนัAนมีโอกาสพิจารณาเรื องทํานอง
เดียวกัน เช่นนีA ยอ่ มถือว่าบุคคลนัAนมีสภาพ “ไม่เป็ นกลาง” ในการพิจารณาเรื องนัAน เช่น เจ้าหน้าทีหรื อผูพ้ ิพากษา
เคยแสดงความเห็นไปในทางเหยียดผิว ต่อมามีโอกาสพิจารณาเรื องหรื อคดีทีจาํ เลยเป็ นคนผิวสี (คําวินิจฉัยศาล
สิ ทธิมนุ ษยชนยุโรป CEDH 23 avril 1986, Remli c/ France) หรื อ เจ้าหน้าทีหรื อผูพ้ ิพากษาได้ให้ความเห็ นผ่าน
ทางสื อสาธารณะว่าคู่กรณี หรื อจําเลยมี ความผิด ต่อมาเจ้าหน้าทีหรื อผูพ้ ิพากษามีโอกาสพิ จารณาเรื องนัAน (คํา
วินิจฉัยศาลสิ ทธิ มนุ ษยชนยุโรป CEDH 28 novembre 2002, Lavents c/ Lettonie) หรื อนายกเทศมนตรี เคยให้
ความเห็ นไว้ว่าตําแหน่งเลขานุ การประจําเทศบาลไม่เหมาะกับเพศหญิง ต่อมานายกเทศมนตรี ได้เป็ นประธาน
กรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งเลขานุการประจําเทศบาล (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดฝรังเศส
CE 9 novembre 1966, Commune de Clohars-Carnoët c/ Demoiselle Podeur) เป็ นต้น
คําวินิจฉัยของศาลสิ ทธิ มนุ ษยชนยุโรปทีอาจนํามาเที ยบเคียงได้อีกกรณี หนึ ง คือ คําวินิจฉัยในคดี Incal
c/ Turquie, 9 juin 1988 และ Ergin c/ Turquie, 4 mai 2006 ซึ งวางหลักไว้ว่า พลเรื อนต้องถูกดําเนิ นคดีอาญาใน
ศาลทหารพิเศษซึ งประกอบด้วยผูพ้ ิพากษาซึ งแต่งตัAงโดยทหารเอง ศาลลักษณะนีA ยอ่ มไม่เป็ นกลางและไม่เป็ น
อิสระ
จะเห็ นได้ว่า หลักความเป็ นกลางเป็ นหลักการที นานาอารยประเทศให้ความสําคัญและเคร่ งครั ดมาก
เพราะกระบวนการยุติธรรมไม่ได้สําคัญที “อํานาจ” ทีบงั คับการให้กระบวนการยุติธรรมดําเนิ นไปเท่านัAน แต่
กระบวนการยุติธรรมต้องสร้ างความมัน ใจให้แก่คู่กรณี และสาธารณชนว่าพวกเขาจะได้รับความเป็ นธรรมจาก
กระบวนการดังกล่าว สมดังคํากล่าวของ Lord Hewart (๑๘๗๐-๑๙๔๓) ผูพ้ ิพากษาอังกฤษว่า “ความยุติธรรม
ต้องไม่เพียงถูกมอบให้ แต่ความยุติธรรมต้องถูกมองเห็นว่ามอบให้”
๒. ๔ ในคดีนA ี ผูถ้ ูกกล่าวหาคัดค้านอนุกรรมการไต่สวน (นายกล้านรงค์ จันทิก, นายบรรเจิด สิ งคะเนติ,
นายแก้วสรร อติโพธิ ) ในส่ วนทีเกียวข้องกับความไม่เป็ นกลางทางอัตวิสัยว่าอนุ กรรมการไต่สวนเป็ นปฏิ ปักษ์
ต่อผูถ้ ูกกล่าวหาทําให้การแต่งตัAงคณะอนุ กรรมการไต่สวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ศาลฎีกาฯเห็ นว่าการแต่งตัAง
คณะอนุ กรรมการไต่สวนทัAงสามคนชอบด้วยกฎหมายแล้ว การให้เหตุผลของศาลในกรณี นA ี ไม่ได้แสดงให้เห็ น
โดยละเอียดว่าอนุ กรรมการไต่สวนทัAง ๓ คน ปราศจากความไม่เป็ นกลางอย่างไร ศาลฎีกาฯเพียงแต่อธิ บายยก
ถ้อ ยคํา พรรณนาโดยนํา บทบัญ ญัติ ม าตรา ๔๖ ของ พ.ร.บ.ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้ อ ๑๑ ของระเบี ย บ ป.ป.ช.ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ห น้ า ที ข อง

๕

คณะอนุ กรรมการไต่สวน พ.ศ.๒๕๔๗ มาไล่เรี ยงทีละข้อว่า “บุคคลที ต้องห้ ามมิให้ เป็ นอนุกรรมการไต่ สวน...
ได้ แก่ บุคคลผู้ร้ ู เห็นเหตุการณ์ เกี ยวกับเรื องที กล่ าวหามาก่ อน หรื อมีส่วนได้ เสี ยในเรื องที กล่ าวหา หรื อมีสาเหตุ
โกรธเคืองกับผู้กล่ าวหาหรื อผู้ถกู กล่ าวหา” และศาลก็แปลความ-ยกตัวอย่างว่า “การรู้ เห็นเหตุการณ์ จาํ กัดเฉพาะ
การเป็ นผู้มีส่ วนรู้ เห็ นเกี ยวข้ องโดยตรงในเหตุการณ์ หรื อพฤติ การณ์ ที กล่ าวหานั2น เช่ น การมี ส่วนร่ วมในการ
ดําเนิ นการแปลงค่ า สั มปทานเป็ นภาษี ส รรพสามิ ต การแก้ ไขเพิ มเติ มสั ญญาด้ า นโทรคมนาคมต่ า งๆที มีการ
กล่ าวหาในคดีนี2 เป็ นต้ น” จากนัAนศาลก็นาํ พฤติกรรม-การกระทําของอนุ กรรมการทัAงสามซึ งถูกสงสัยว่าอาจจะ
ไม่เป็ นกลางมาเทียบ แล้ววินิจฉัยว่า การกระทําของนายกล้านรงค์ “เป็ นการปฏิ บัติหน้ าที ตามกฎหมาย” “เป็ น
การแสดงออกโดยใช้ สิทธิ และเสรี ภาพตามรั ฐธรรมนูญ” “เป็ นการดําเนิ นการโดยใช้ ความรู้ ความสามารถทาง
วิชาชี พ” การกระทําของนายบรรเจิด “เป็ นการแสดงออกในฐานะนักวิ ชาการและประชาชน” และ “เป็ นการใช้
สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย” การกระทํา ของนายแก้ว สรรเป็ นการ “แสดงความคิ ด เห็ น ทางวิ ชาการ และเป็ นการ
วิพากษ์ วิจารณ์ ด้วยความชอบธรรมตามสิ ทธิ เสรี ภาพที รัฐธรรมนูญรั บรอง ไม่ มีเหตุโกรธเคืองเป็ นการส่ วนตัวกับ
ผู้ถกู กล่ าวหา ทั2งไม่ มีส่วนรู้ เห็นเหตุกาณ์ โดยตรงเกียวกับเรื องที มีการกล่ าวหา”
๒. ๕ คณาจารย์ทA งั ห้าเห็ นว่า การกระทําใดจะถือว่าไม่เป็ นกลางทางอัตวิสัยหรื อไม่ ต้องพิจารณาจาก
ลักษณะและเนืAอหาของการกระทํานัAนเป็ นรายกรณี ไป การกระทําของบุคคลหนึ งในอดีตซึ งถูกสงสัยว่าจะส่ งผล
ต่อความไม่เป็ นกลางของบุคคลนัAนในการปฏิบตั ิหน้าที แม้การกระทําในอดีตนัAนจะเป็ นการกระทําตามกฎหมาย
หรื อเป็ นการใช้เสรี ภาพทางวิชาการ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ปราศจากข้อสงสัยในเรื องความเป็ นกลาง จะ
เห็ นได้ว่าศาลไม่ได้ยกเหตุผลหรื ออธิ บายให้เห็นชัดเลยว่าการกระทําของบุคคลทัAงสามมีความเป็ นกลางหรื อไม่
ศาลเพียงแต่ บอกว่า “เป็ นการปฏิ บัติหน้า ที ตามกฎหมาย” “เป็ นการแสดงออกโดยใช้สิ ทธิ และเสรี ภาพตาม
รั ฐธรรมนู ญ” “เป็ นการดํา เนิ น การโดยใช้ความรู ้ ความสามารถทางวิ ชาชี พ ” “เป็ นการแสดงออกในฐานะ
นักวิชาการและประชาชน” “เป็ นการใช้สิทธิตามกฎหมาย” “เป็ นการแสดงความเห็ นทางวิชาการ วิพากษ์วิจารณ์
ด้วยความชอบธรรม ไม่มีเหตุโกรธเคืองเป็ นการส่ วนตัว ไม่มีส่วนรู้เห็ นเหตุกาณ์ โดยตรง” เหตุผลเหล่านีA ไม่ได้
เป็ นตัวบ่งชีAวา่ พฤติกรรมหรื อการกระทําเหล่านีA จะไม่ได้แสดงถึง “ความไม่เป็ นกลาง” ของบุคคลทัAงสาม ตรงกัน
ข้าม สมมติวา่ หากพิจารณาโดยเนืA อแท้แล้วการกระทํานัAนยังคงมีสภาพร้ายแรงเพียงพอทีจะเห็ นได้ว่าอาจทําให้
การพิจารณาไม่ เป็ นกลางได้ อย่างไรเสี ยก็คือ “ ความไม่เป็ นกลาง” แม้การกระทํานัAนจะเป็ นการใช้สิทธิ ตาม
กฎหมาย เป็ นการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมาย หรื อเป็ นการใช้เสรี ภาพทางวิชาการก็ตาม
๒. ๖ เป็ นทีทราบกันดีวา่ คตส. แต่งตัAงโดย คปค. ภายหลังจากที คปค.รัฐประหารรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ
ฯ ในครัAงแรก คปค. แต่งตัAง คตส. (ตามประกาศ คปค. ฉบับที ๒๓) โดยมีนายสวัสดิw โชติพานิ ช เป็ นประธาน

๖

และกรรมการอี ก ๗ คน ประกอบด้ว ยผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง ตามหน่ ว ยงานต่ างๆ หกวันให้ห ลัง คปค. กลับ ออก
ประกาศยกเลิก คตส. ชุ ดดังกล่าว และแต่งตัAง คตส. ชุดใหม่ โดยกําหนดชื อตัวบุคคลเป็ นกรรมการ คตส. รวม
๑๒ คน (ตามประกาศ คปค ฉบับที ๓๐) เมือพิจารณาถึงรายชือกรรมการแต่ละคน ก็ชวนให้สงสัยว่าเหตุใด คปค.
ต้องยกเลิก คตส.ชุดเดิม (ซึ งกําหนดจากตําแหน่ง) และตัAง ๑๒ คนนีA (กําหนดเป็ นบุคคลเฉพาะเจาะจง) เป็ น คตส.
ชุดใหม่ เมือ คตส. กําเนิ ดจากการแต่งตัAงของ คปค. และ คปค.เป็ นผูก้ ่อการรัฐประหารรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร ในขณะที คตส. เลือกพิจารณาตรวจสอบเฉพาะเรื องของ พ.ต.ท.ทักษิณฯ ความข้อนีA ยอ่ มเป็ นทีเคลือบแคลง
สงสัยถึงความไม่เป็ นกลางของ คตส. ต่อการพิจารณาเรื องของ พ.ต.ท.ทักษิณ ฯได้
๒.๗. เมือพิจารณาถึงพฤติกรรมและทัศนคติของคตส.และอนุ กรรมการไต่สวนทัAงสามคน ในแง่การให้
ความเห็นเป็ นปฏิปักษ์กบั พ.ต.ท.ทักษิณฯหลายครัAงทัAงก่อนและระหว่างดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ คตส. การ
ร่ วมชุ มนุ มและขึAนเวที อภิปรายกับกลุ่ มพันธมิ ตรฯซึ งต่อต้านพ.ต.ท.ทักษิ ณฯ การอภิปรายและเขียนบทความ
วิจารณ์การดําเนิ นนโยบายของพ.ต.ท.ทักษิณ (ใน ๕ กรณี ตามคําร้ องในคดีนA ี ) ไปในทางไม่เห็ นด้วยและเห็ นว่า
น่ าจะส่ อทุจริ ตและใช้อาํ นาจโดยมิชอบ (ตัวอย่างรู ปธรรม คือ เอกสารความยาว ๓๒ หน้าในชื อ “หยุดระบอบ
ทักษิณ” ทีนายแก้วสรร อติโพธิ เป็ นหนึงในผูจ้ ดั ทํา โดยเฉพาะอย่างยิง ในหัวข้อที ๓ “ระบอบทักษิณ โกงกินชาติ
บ้านเมือง”) การจัดงานเลีAยงอําลาเนื องในโอกาส คตส.หมดวาระ โดยจัดทําชื อรายการอาหารล้อเลียนนโยบาย
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ คณาจารย์ทA งั ห้าเห็นว่าข้อเท็จจริ งเหล่านีAควรทีจะต้องนํามาพิจารณาประกอบด้วย
๓. ประเด็นการถือครองหุ้น
ปั ญหาหลักประการหนึ งทีเป็ นฐานแห่ งโครงสร้ างของคําพิพากษาศาลฎีกาฯในคดีนA ี คือ ปั ญหาว่าผูถ้ ูก
กล่าวหา คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับคุณหญิง พจมาน ชิ นวัตร ถือหุ ้นในบริ ษทั ชิ นคอร์ ปโดยให้ผอู ้ ืนถือแทน
หรื อไม่ โดยศาลฎีกาฯเห็ นว่ามีการถือหุ ้นแทนกัน คณาจารย์ทA งั ห้าเห็ นว่าการวินิจฉัยเรื องการครองไว้ซ ึ งหุ ้นใน
บริ ษทั ชินคอร์ ป จะต้องพิจารณาทัAงในทางรู ปแบบและเนืA อหาประกอบกัน โดยเฉพาะอย่างยิง การโอนหุ ้นให้กบั
ญาติใกล้ชิด เช่น บุตร หรื อบิดามารดา ในกรณี ทีไม่สามารถจะวินิจฉัยลงไปให้ชดั เจนได้ ย่อมจะต้องถือเป็ นเรื อง
ทีรัฐจะต้องตรากฎหมายห้ามเสี ยให้ชดั เจน มิฉะนัAนจะเกิดปั ญหาการแยกแยะได้ โดยเฉพาะอย่างยิง หากประเด็น
ดังกล่าวเป็ นประเด็นทีมีผลกระทบต่อสิ ทธิในทรัพย์สินของบุคคลอย่างสําคัญ อย่างไรก็ตามเมือคณาจารย์ทA งั ห้า
ได้พิเคราะห์ ขอ้ เท็จจริ งแห่ งคดีโดยตลอดแล้วประเด็นว่ามีการถือหุ ้นแทนกันหรื อไม่ ไม่มีนัยสําคัญใดๆต่อการ
พิจ ารณาในทางเนืA อ หาของคดี ว่า การกระทําของ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชิ นวัต ร ในส่ ว นที เ กี ยวกับสั ญญาสั มปทาน
โทรคมนาคม สัญญาดําเนิ นกิจการดาวเทียมสื อสารในประเทศ ตลอดจนกรณี การกูเ้ งินของรัฐบาลสหภาพพม่า
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จากธนาคารเพื อการส่ งออกและนํา เข้า แห่ ง ประเทศไทยมี ลกั ษณะเป็ นการเอืA อประโยชน์หรื อไม่ ดัง ทีจ ะได้
วิเคราะห์ตอ่ ไปนีA
๔. ประเด็นในทางเนือ8 หาของคดี – การแปลงค่าสั ปทานเป็ นภาษีสรรพสามิต
๔. ๑ กรณี การตราพระราชกํา หนดแก้ไขเพิ ม เติ มพระราชบัญ ญัติ พิ กดั อัต ราภาษี ส รรพสามิ ต พ.ศ.
๒๕๒๗ (ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกําหนดแก้ไขเพิ มเติ มพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ.
๒๕๒๗พ.ศ.๒๕๔๖ ที ศ าลฎี ก าฯเห็ น ว่ า เป็ นการตรากฎหมายที มี ผ ลเป็ นการกี ด กัน ผู ้ป ระกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมรายใหม่ เป็ นการเอืA อ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษัท ชิ น คอร์ ป เพราะหลัง จากที ต รากฎหมายแล้ว
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้นาํ ภาษี สรรพสามิตหักออกจากค่าสัมปทาน ส่ งผลให้บริ ษทั เอไอเอส (และบริ ษทั ผูร้ ับ
สัมปทานรายอืน) ยังคงจ่ ายเงิ นให้กบั รัฐเท่ากับจํานวนค่าสัมปทานทีจ่ายให้แต่เดิ ม ในขณะทีหากมีผปู ้ ระกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายใหม่เ ข้ามาดําเนิ นกิจการ นอกจากผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหม่จะต้องเสี ย
ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การในกิจการโทรคมนาคมให้แก่ กทช.แล้ว และยังจะต้องเสี ยภาษีสรรพสามิตอีกด้วย
นัAน คณาจารย์ทA งั ห้าเห็นว่าการจะทําความเข้าใจว่าการดําเนิ นการดังกล่าวเป็ นการเอืAอประโยชน์หรื อไม่ นอกจาก
จะต้องพิเคราะห์ ลกั ษณะของกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยแล้ว ยังจะต้องพิ เ คราะห์คาํ วินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญที ๓๒/๒๕๔๘ ประกอบด้วย
๔. ๒ เมือพิจารณาจากลักษณะของการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยในส่ วนทีเกียวกับ
การดําเนิ นกิจการบริ การโทรศัพท์เคลือนที (Cellular Mobile Telephone) แล้ว จะพบว่าบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟ
เซอร์ วิ ส จํา กัด หรื อ เอไอเอส ซึ งเป็ นบริ ษ ัทที มีส่ วนแบ่ งการตลาดในส่ วนของโทรศัพ ท์มือ ถื อมากที สุ ด ใน
ปั จจุ บนั นัAนเข้าทําสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นกิจการโทรศัพท์เคลือนทีกบั องค์การโทรศัพท์แห่ งประเทศไทย หรื อ
ทศท.ในลักษณะสัญญาสัมปทาน ในขณะทีบริ ษทั เอกชนทีมีส่วนแบ่งการตลาดอย่างมีนัยสําคัญอีกสองบริ ษทั
คือ บริ ษทั โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด หรื อต่อมาคือ ดีแทค และบริ ษทั ดับบลิวซี เอส จํากัด (ปั จจุบนั คือ
บริ ษทั ทรู มูฟ) เข้าทําสัญญาในลักษณะดังกล่าวกับการสื อสารแห่ งประเทศไทย หรื อ กสท. โดยหลักการทัว ไป
แล้ว บริ ษทั ทัAงสามจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปี ให้แก่รัฐวิสาหกิจคู่สัญญาของตนตามจํานวนทีระบุไว้
ในสั ญญา (ค่าสั มปทาน) คิดเป็ นร้ อ ยละของรายได้จากการให้บริ การตามสัญญาก่ อ นหักค่าใช้จ่าย ภาษี และ
ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆจากการให้ บ ริ การ โดยในขณะที ค ณะรั ฐ มนตรี ในรั ฐ บาลของ พตท.ทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร
ดําเนินการตราพระราชกําหนดทีกล่าวข้างต้นนัAน บริ ษทั ต่างๆเหล่านีA มีหน้าทีตามสัญญาสัมปทานทีจะต้องจ่ายค่า
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สัมปทานให้แก่รัฐวิสาหกิจคู่สัญญาของตนในอัตราร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๕ และร้อยละ ๓๐ ของรายได้จากการ
ให้บริ การจนกว่าจะสิA นสุ ดสัญญา
๔. ๓ เหตุ ผลสํา คัญประการหนึ ง ในการตราพระราชกํา หนดเกี ยวกับ ภาษี ส รรพสามิ ต ทัAงสองฉบับ
ดั ง กล่ า ว ก็ เ นื องมาจากได้ มี ก ารเปลี ย นแปลงสถานะขององค์ ก ารโทรศั พ ท์ แ ห่ งประเทศไทยและ
การสื อ สารแห่ ง ประเทศไทย จากรั ฐวิ ส าหกิ จ ที จัด ตัAง ขึAน ตามพระราชบัญญัติ มาเป็ นนิ ติ บุ คคลเอกชน คือ
องค์การโทรศัพท์ฯแปรสภาพเป็ น บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และการสื อสารฯแปรสภาพเป็ นบริ ษทั กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยจนถึงขณะนีA กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทัAงหมด ทัAงนีA โดยบริ ษ ทั ทัAงสอง
ยังคงเป็ นผูส้ ื บสิ ทธิ ตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที หรื อบริ การวิทยุโทรคมนาคม
ระบบเซลลูล่า ต่ อ ไป ส่ งผลให้ต่ อไปหากมี การนํา บริ ษัททัAงสองเข้าตลาดหลักทรั พ ย์ จะทํา ให้ รายได้จากค่ า
สัมปทานที ทA งั สองบริ ษ ัทนีA ได้รับ ตกเป็ นรายได้ของเอกชนที เ ป็ นผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษัท ในรู ป ของเงิ นปั นผล ซึ งไม่
ถูกต้อง อีกทัAง บริ ษทั ทีโอที และ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม ก็ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจซึ งจัดตัAงขึAนตามพระราชบัญญัติ
อีกต่อไป จึงไม่ควรจะถือครองรายได้จากสัญญาสัมปทานอันเป็ นของรัฐเพราะจะทําให้บริ ษทั ทัAงสองได้เปรี ยบ
ผูป้ ระกอบการรายอื นอย่างมาก ประกอบกับในเวลานัAนมี ขอ้ ถกเถียงกันอย่างมากเกี ยวกับ วิธีการแปรสัญญา
สัมปทาน อันเป็ นการนํารายได้สัมปทานกลับคืนสู่ รัฐว่าควรจะทําอย่างไร ซึ งเรื องนีA เป็ นดุลพินิจโดยแท้ของฝ่ าย
บริ หาร
ในที สุด คณะรั ฐมนตรี จึงได้เ ลือกใช้วิธีการเก็บภาษี สรรพสามิ ตแทน โดยการตราพระราชกําหนดฯ
และออกประกาศกระทรวงการคลังเรี ยกเก็บภาษี สรรพสามิ ตในกิจการโทรศัพท์เคลือ นที ในอัตราร้ อยละ ๑๐
และในกิจการโทรศัพท์ประจําทีในอัตราร้อยละ ๒ ของรายได้ และได้ออกมติคณะรัฐมนตรี ให้ผรู ้ ับสัมปทานใน
กิจการโทรศัพท์เคลือนทีและกิจการโทรศัพท์ประจําที สามารถนําภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากค่าสัมปทาน
ทําให้บริ ษทั ทีโอที และบริ ษทั กสทโทรคมนาคม ได้รับส่ วนค่าสัมปทานลดลง โดยรายได้ค่าสัมปทานทีหักไป
ร้ อ ยละ ๑๐ นัAน บริ ษ ัท เอกชนที เ ป็ นคู่ สั ญญาของบริ ษ ัท ที โ อที (องค์การโทรศัพท์ฯ เดิ ม) และบริ ษัท กสท
โทรคมนาคม (การสื อสารฯเดิม) ต้องนําส่ งกระทรวงการคลังโดยตรง เมือพิจารณาจากประโยชน์ของรัฐแล้ว
คณาจารย์ทA งั ห้าเห็นว่า รัฐยังคงได้ประโยชน์เท่าเดิม เพียงแต่เงินรายได้ค่าสัมปทานให้แก่รัฐถูกแบ่งจ่าย
เป็ นสองส่ วน กล่าวคือ จ่ายให้บริ ษทั ทีเป็ นรัฐวิสาหกิจคู่สัญญา (ซึ งขณะนีAกระทรวงการคลังถือหุ ้นร้อยละ ๑๐๐)
กับจ่ายให้กระทรวงการคลังโดยตรงในส่ วนทีเหลือ ดังนัAน การทีบริ ษทั ทีโอที และบริ ษทั กสท โทรคมนาคม มี
รายได้ลดลงดังกล่าวจะถือว่ารัฐเสี ยประโยชน์ไม่ได้ เพราะกระทรวงการคลังได้รับเงินส่ วนหนึ งจากค่าสัมปทาน
โดยตรงอยู่แล้ว อาจกล่ าวได้ว่ารั ฐได้ประโยชน์ ยิงกว่าเดิ ม เพราะค่า สัมปทานนัAน เดิ มบริ ษ ทั เอกชนชําระแก่
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คู่สัญญาเป็ นรายปี หรื อรายไตรมาส แต่การชําระเงินรายได้ร้อยละ ๑๐ ให้แก่กระทรวงการคลังนัAน เป็ นการชําระ
รายเดือน
๔. ๔ ส่ วนประเด็นที ว่าที จริ งแล้ว รั ฐบาลไม่ได้มีเหตุผลในการเรี ยกเก็บภาษีเ พือหารายได้เ ข้ารั ฐนัAน
คณาจารย์ทA งั ห้า เห็ นว่า การทีรัฐบาลจะเรี ยกเก็บภาษีสรรพสามิตในกิจการประเภทใด เพราะเหตุใด อัตราเท่าใด
ย่อมเป็ นดุ ลพิ นิจของฝ่ ายบริ หารดังที ศาลรั ฐธรรมนู ญในคําวินิจฉัยที ๓๒/๒๕๔๘ ได้วินิจฉัยไว้ ยิง ไปกว่านัAน
การเรี ยกเก็บภาษีสรรพสามิตก็มีส่วนทําให้รายได้สัมปทานเข้าสู่ รัฐโดยตรงโดยไม่ตอ้ งสู ญเสี ยไปให้แก่บริ ษทั
กสท โทรคมนาคม หรื อ บริ ษทั ทีโอที อีกด้วย
สําหรับประเด็นทีวา่ การกระทําในลักษณะดังกล่าวส่ งผลให้บริ ษทั ทีโอที และบริ ษทั กสท โทรคมนาคม
อ่ อนแอลง เพราะได้รับค่า สั มปทานน้อยลงนัAน คณาจารย์ทA งั ห้า เห็ น ว่า กระทรวงการคลังในฐานะผูถ้ ื อหุ ้ น
สามารถตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงาน ตลอดจนให้เงินอุดหนุ นตามความเหมาะสมและจําเป็ นได้อยู่
แล้ว และทีจริ งแล้ว การนําเงินค่าสัมปทานส่ งกระทรวงการคลังทัAงหมด แล้วให้กระทรวงการคลังอุดหนุ นการ
ประกอบกิจการของบริ ษ ทั ที โอที และบริ ษ ัท กสท โทรคมนาคมนัAนหากบริ ษทั ทัAงสองสามารถแสดงเหตุ ผล
ความจําเป็ นได้ยอ่ มเป็ นหลักการทีถกู ต้องยิง กว่าการให้บริ ษทั ทัAงสองได้รับเงินค่าสัมปทานโดยตรงและนําไปใช้
จ่ายโดยเสรี อีกด้วย อีกทัAงยังคิดในเชิงนโยบายได้อีกว่า การกําหนดภาษีสรรพสามิตเป็ นการกระตุน้ ให้บริ ษทั ทัAง
สองเร่ งประกอบกิจการทีเป็ นของตนเพือให้เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริ ง โดยเน้นให้บริ ษทั ทัAงสอง
ประกอบธุ รกิจของตนเอง มากกว่าทีจะพึงพิงรายได้สัมปทานอันเป็ นสิ ทธิพิเศษทีรัฐเคยมอบให้ในฐานะทีเดิม
เคยเป็ นรัฐวิสาหกิจทีจดั ตัAงขึAนตามพระราชบัญญัตซิ  ึ งปั จจุบนั สถานะนัAนได้สิAนสุ ดลงแล้ว
๔. ๕ ในประเด็นทีว่า บริ ษ ัทที โอที ต้องชําระภาษี ส รรพสามิ ตด้ว ยนัAน ก็เ ป็ นเรื องปกติ เพราะในเมื อ
บริ ษัท ที โอที ประกอบธุ ร กิ จ โทรศัพ ท์ป ระจํา ที ในส่ ว นของตนก็ต้อ งชํา ระค่ า ภาษี ส รรพสามิ ต เช่ นเดี ยวกับ
ผูป้ ระกอบการโทรศัพท์ประจําทีรายอืน ส่ ว นธุ รกิจตามสัญญาสัมปทานกิ จการโทรศัพท์ประจําที และกิจการ
โทรศัพท์เคลือนทีนA นั บริ ษทั ทีโอที ก็ยงั ได้รับส่ วนแบ่งรายได้ค่าสัมปทานหลังหักค่าสรรพสามิตเป็ นอัตราทีสูง
ในกิจการโทรศัพท์เคลือนที บริ ษทั ทีโอที ได้รับส่ วนแบ่ งรายได้จากบริ ษทั เอไอเอสหลังหักค่าสรรพสามิต ถึง
ร้อยละ ๑๐ สําหรับบัตรเติมเงิน (พรี เพด) และเป็ นอัตราก้าวหน้าสําหรับลูกค้ารายเดื อน (โพสเพด) ในอัตราร้อย
ละ ๑๕ และร้อยละ ๓๐ แล้วแต่ปีของสัมปทาน และในส่ วนของสัมปทานกิจการโทรศัพท์ประจําที นA นั ก็ได้รับ
ค่าสัมปทานหลังหักภาษีสรรพสามิตรถึงร้อยละ ๑๔ และ ร้อยละ ๔๑ ซึ งย่อมเพียงพอต่อการชําระค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุ ญาตให้แก่ กทช. อยูแ่ ล้ว ซึ งที จริ งในขณะทีคณะรัฐมนตรี มีมติเรื องค่าภาษีสรรพสามิ ตในพ.ศ. ๒๕๔๖
บริ ษัททีโอทียงั ไม่ได้มีภาระชําระค่าธรรมเนี ยมใดๆให้แก่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กทช.)

๑๐

เพราะยังไม่ได้จดั ตัAง กทช.ในขณะนัAน ส่ วนแบ่งรายได้จึงถือได้วา่ เป็ นเงินได้เปล่า บริ ษทั ทีโอทีเพิงจะเริ มมีภาระ
ทีจะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตในอีกสองปี ต่อมาและก็ชาํ ระในอัตราเพียงร้อยละ ๓ และเมือรวมกับค่า
สมทบกองทุนบริ การโทรคมนาคมอย่างทัว ถึ ง (USO) บริ ษัทที โอที ก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่ วนสัญญาสัมปทาน
ประมาณร้อยละ ๗ ของรายได้คา่ สัมปทานทีบริ ษทั ทีโอทีได้รับจากบริ ษทั เอไอเอส อีกทัAงต่อมาค่าใช้จ่ายในส่ วน
นีA ก็ลดลงเหลือเรื อยๆ จนในปั จจุบนั กทช.ก็ยงั ได้อนุ ญาตให้นาํ ค่า USO มาหักออกจากฐานรายได้ก่อนการคิด
คํานวณค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตอีกด้วย
๔. ๖ สําหรั บประเด็นที ว่า รั ฐบาลไม่ ควรลดรายได้ของบริ ษัทที โอที ลง เพราะบริ ษทั เอไอเอสได้รั บ
ประโยชน์ในเรื องการใช้ทรัพย์สินและเครื องอุปกรณ์ซ ึ งเป็ นขององค์การโทรศัพท์ฯ เดิมรวมไปถึงการประกอบ
ธุ รกิจในลักษณะผูกขาดแต่ผเู ้ ดี ยวนัAน คณาจารย์ทA งั ห้าเห็ นว่าทรั พย์สิ นและเครื องอุปกรณ์ นA ัน เป็ นทรั พย์สินที
บริ ษทั เอไอเอส ตกลงสร้างให้แก่รัฐโดยผ่านองค์การโทรศัพท์ฯเดิ ม ดังนัAน การได้รับสิ ทธิ ในการใช้เครื องและ
อุปกรณ์ดงั กล่าวจึงเป็ นสิ งทีชอบด้วยเหตุผลในเชิงนโยบายและการประกอบธุ รกิจ สิ ทธิ ทีบริ ษทั เอไอเอสได้รับนีA
จึงเกิดจากการแลกเปลียนผลประโยชน์ตอบแทนทางธุ รกิจจากการทีโอนกรรมสิ ทธิwในทรัพยสิ นให้แก่รัฐ ไม่ใช่
ว่าบริ ษทั เอไอเอสได้รับสิ ทธิพิเศษในการใช้ทรัพยสิ นของรัฐแต่อย่างใด
นอกจากนีA การทีบริ ษทั เอไอเอสตกลงโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่องค์การโทรศัพท์ฯเดิมนัAน ก็เป็ นการ
ตกลงโอนให้แก่รัฐโดยบริ ษทั ทีโอทีถือกรรมสิ ทธิwแทนเท่านัAน รายได้สัมปทานจึงเป็ นของรัฐ กล่าวคือประชาชน
ทุกคน ไม่ใช่เป็ นสิ ทธิขาดของบริ ษทั ทีโอที ในประเด็นทีว่าบริ ษทั เอไอเอสได้รับสิ ทธิ ขาดจากรัฐในการผูกขาด
กิจการโทรคมนาคมดังนัAน จึงไม่ควรทีจะให้นาํ ภาษีมาหักจากค่าสัมปทานทีบริ ษทั ทีโอทีได้รับนัAน คณาจารย์ทA งั
ห้าเห็นว่าบริ ษทั เอไอเอสไม่ได้รับเอกสิ ทธิ จากรัฐในการผูกขาดกิจการโทรศัพท์เคลือนทีแต่อย่างใด เพราะไม่มี
บทบัญญัติแห่ งกฎหมายให้อาํ นาจบริ ษทั เอไอเอสเช่นว่านัAน และในทางข้อเท็จจริ ง บริ ษทั เอไอเอสก็มีคู่แข่งทาง
ธุ รกิจหลายราย ดังนัAน การทีจะกําหนดเป็ นการตายตัวว่ารายได้สัมปทานทัAงหมดอันเป็ นของแผ่นดินจะต้องตก
ได้แก่บริ ษทั ทีโอที ทัAงหมด ไม่ตอ้ งส่ งตรงไปยังกระทรวงการคลังในฐานะภาษีสรรพสามิตเพราะบริ ษทั เอไอเอส
ได้รับสิ ทธิในการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ทีโอทีหรื อได้รับสิ ทธิผกู ขาดจากรัฐ คณาจารย์ทA งั ห้าไม่เห็นพ้องด้วย
๔. ๗ ยิงไปกว่ านัAนหากคณะรั ฐ มนตรี ไม่ มีมติ ให้ น ํา ภาษี ส รรพสามิ ตหักออกจากค่ า สั มปทาน ผลที
เกิดขึAนอีกประการหนึ งต่อประชาชนก็คือ บริ ษทั เอกชนทีประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องชําระค่าสัมปทาน
ในกิจการโทรศัพท์เคลือนทีร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๕ และร้อยละ ๓๐ และในกิจการโทรศัพท์ประจําทีร้อยละ ๑๖
และร้อยละ ๔๓ และจะต้องชําระภาษีสรรพสามิตอีกร้ อยละ ๑๐ ซึ งบริ ษทั เอกชนเหล่านัAนย่อมมีสิทธิ โดยชอบที
จะผลักภาระภาษีสรรพสามิตร้อยละ ๑๐ ไปให้ผใู ้ ช้บริ การโทรศัพท์มือถือ การดําเนินการในลักษณะดังกล่าวโดย

๑๑

คณะรั ฐมนตรี จึงมีลกั ษณะเป็ นมาตรการชัว คราวเชิ งนโยบายทีจะป้ องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อราคาค่าบริ การ
โทรคมนาคมเท่านัAนและมิ ได้เ ป็ นการขัดขวางลิ ดรอนอํานาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(กทช.) ในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การในกิจการโทรคมนาคมแต่อย่างใดซึ งศาลรั ฐธรรมนูญในคํา
วินิจฉัยที ๓๒/๒๕๔๘ ก็ได้วินิจฉัยในประเด็นนีAไว้อย่างชัดเจนแล้ว ทีศาลฎีกาฯเห็นว่าการดําเนิ นการดังกล่าวทํา
ให้รัฐเกิดความเสี ยหายนัAน คณาจารย์ทA งั ห้าไม่เห็นพ้องด้วย
๔. ๘ สําหรั บประเด็นทีว่าการตราพระราชกําหนดเกียวกับภาษีสรรพสามิตทัAงสองฉบับมีลกั ษณะเป็ น
การกีดกันผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหม่ เพราะผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหม่ทีจะเข้าสู่ ตลาด
นอกจากจะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การในกิ จการโทรคมนาคมให้แ ก่ กทช.แล้ว ยังจะต้องเสี ยภาษี
สรรพสามิตอีกด้วยนัAน คณาจารย์ทA งั ห้าเห็นว่าการจะวินิจฉัยลงไปว่าการดําเนิ นการดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นการกีด
กันคู่แข่งรายใหม่ อันจะทําให้บริ ษทั ที ทาํ ธุ รกิ จโทรคมนาคมอย่างเช่น บริ ษทั เอไอเอส ดี แทค หรื อทรู มูฟ ได้
ประโยชน์หรื อไม่นA นั จะต้องพิจารณาจากรายได้ทีผปู ้ ระกอบการรายใหม่จะได้รับจากการเข้าตลาด และต้นทุน
ในการเข้าตลาดว่า ในท้ายทีสุด การเข้าตลาดโดยต้องเสี ยภาษีสรรพสามิตด้วยนัAน ผูป้ ระกอบการรายใหม่จะยังคง
ได้รับกําไรในการประกอบธุ รกิจหรื อไม่ และศึกษาเปรี ยบเที ยบต้นทุนระหว่างผูป้ ระกอบการรายใหม่และราย
เก่าประกอบด้วย
๔. ๙ เมือพิจารณาจากข้อเท็จจริ งแล้ว จะเห็ นได้ว่าบริ ษทั ทีประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหม่ทีเข้าสู่
ตลาดนัAน จะไม่ได้เข้าสู่ ตลาดโดยฐานของสัญญาสัมปทาน (โดยเป็ นคู่สัญญากับรัฐวิสาหกิจ) อีกต่อไป แต่จะเข้า
สู่ ตลาดโดยการได้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. ซึ งเมือพิจารณาภาระค่าใช้จ่ายใน
เบืAองต้นแล้ว พบว่าในขณะทีเกิดปั ญหานีA ขA ึน บริ ษทั ประกอบกิจการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีทA งั หลายจะต้อง
จ่ายส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การให้แก่คู่สัญญาฝ่ ายรัฐและภาษีสรรพสามิตเป็ นจํานวนรวมกันแล้วร้อยละ
๒๐ ร้อยละ ๒๕ และร้อยละ ๓๐ ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายทัAงปวง ในขณะทีหากมีผปู ้ ระกอบการรายใหม่เข้า
สู่ ตลาด ผูป้ ระกอบการรายใหม่จะต้องเสี ยภาษี สรรพสามิตร้อยละ ๑๐ และจะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมและค่า USO
ให้แก่ กทช. อีกรวมแล้วประมาณในอัตราร้อยละ ๗ ใน พ.ศ.๒๕๔๘ และ ไม่เกินร้อยละ ๖ ในปั จจุบนั รวมแล้ว
ผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหม่จะมีภาระค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ ๑๗ ใน พ.ศ.๒๕๔๘ และร้อยละ ๑๖
ในปั จจุบนั และยังสามารถหักค่าลดหย่อนต่างๆตามทีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติกาํ หนดได้อีก
ด้วย จะเห็ นได้วา่ ต้นทุนเกียวกับการขออนุ ญาตในการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลือนทีของผูป้ ระกอบการราย
เดิมเมือเปรี ยบเทียบกับผูป้ ระกอบการใหม่แล้ว ต้นทุนของผูป้ ระกอบการรายเดิมก็ยงั สู งกว่าอยูด่ ี

๑๒

นอกจากนีAหากพิจารณาจากระยะเวลาในการได้ประโยชน์จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมแล้ว จะ
พบว่า การประกอบกิ จการตามใบอนุ ญาตที ออกโดย กทช. จะมี ระยะเวลายาวนานกว่าระยะเวลาตามสั ญญา
สัมปทานของผูป้ ระกอบการรายเดิม และเมือพิจารณาจากประโยชน์ของผูป้ ระกอบกิจการโทรศัพท์เคลือนที ที
ประกอบกิจการตามสัญญาสัมปทานเปรี ยบเที ยบกับผูป้ ระกอบกิจการรายใหม่ทีจะได้รับใบอนุ ญาตจาก กทช.
แล้ว จะพบว่า ผูป้ ระกอบกิ จการโทรศัพท์เคลื อนที ทีประกอบกิจการตามสัญญาสัมปทานยังมีหน้าทีทีจะต้อง
จัดหาเครื องและอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็ นเครื องและอุปกรณ์ชุมสาย ระบบควบคุม ระบบ Billing ระบบเชือมโยง
เครื องและอุปกรณ์สถานี เครื อข่าย ฯลฯ และจะต้องโอนกรรมสิ ทธิw ในทรั พย์สินของเครื องและอุปกรณ์ เหล่านีA
ให้แก่คสู่ ัญญาฝ่ ายรัฐทัAงสิA น ในขณะทีผปู ้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหม่ทีจะได้รับใบอนุ ญาตจาก กทช.ไม่
มี ภ าระหน้ า ที ด ัง กล่ า ว นอกจากนีA ยัง ไม่ มี ข ้อ เท็ จ จริ งที ไ ด้ รั บ การวิ เ คราะห์ ชัด แจ้ ง เป็ นที ยุ ติ ว่ า หากไม่ มี
ผูป้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาในตลาด บริ ษทั เอไอเอสจะสามารถตรึ งราคาหรื อขึAนราคาค่าบริ การได้อย่างไรโดย
ทีไม่สูญเสี ยส่ วนแบ่งตลาดให้แก่บริ ษทั คูแ่ ข่ง อันจะทําให้บริ ษทั เอไอเอสได้รับประโยชน์จากการกีดกันการเข้า
ตลาด
ดังนัAน เมื อพิ จารณาข้อเท็จจริ งที เกิดขึAนแล้ว คณาจารย์ทA งั ห้า จึ งเห็ นว่า การเรี ยกเก็บภาษีสรรพสามิต
ไม่ได้เป็ นอุปสรรคสําคัญทีทาํ ให้ผปู ้ ระกอบการรายใหม่มีตน้ ทุนในการประกอบกิจการสู งกว่าจุดคุม้ ทุนจนเข้าสู่
ตลาดไม่ได้ นอกจากนีA ถึ งแม้ว่า ผูป้ ระกอบกิจการโทรศัพท์เ คลือนที รายเดิ มจะมี ฐานลูกค้าอยูแ่ ล้ว ในขณะที ผู ้
ประกอบกิ จการโทรศัพ ท์เ คลื อ นที รายใหม่ ไม่ มีฐานลู กค้า เลย แต่ เ รื องนีA ก็เ ป็ นเรื องการแข่ง ขัน ทางธุ รกิ จ ที ผู ้
ประกอบกิ จ การโทรศัพ ท์ เ คลื อ นที ร ายใหม่ จ ะต้อ งค่ อ ยๆสร้ า งฐานลู ก ค้า ของตนขึA นโดยแข่ ง ขัน อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ไม่ต่างจากกรณี ของกิจการอืนๆทัว ไปทียอ่ มจะมีผทู ้ ีเ ข้าตลาดก่อนและหลัง การทีผปู ้ ระกอบการ
รายเก่าเข้าสู่ ตลาดและรับเอาความเสี ยงทางธุรกิจต่างๆไปก่อนก็ไม่ใช่ความผิดทีรัฐจะพึงลงโทษโดยการเก็บภาษี
หรื อค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้สูงกว่ารายใหม่
๔. ๑๐ ในประเด็นทีว่า หากคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ขA ึนภาษีสรรพสามิตในอัตราสู งถึงร้ อยละ ๒๕ ก็
จะทําให้บริ ษทั ทีโอทีตอ้ งนําค่าสัมปทานทีได้รับจากบริ ษทั เอไอเอส ไปชําระให้แก่กรมสรรพสามิตทัAงหมด ทํา
ให้บริ ษทั ที โอทีเสี ยหายนัAน คณาจารย์ทA งั ห้า เห็นว่า รั ฐไม่ได้สูญเสี ยรายได้แม้จะมีการใช้ดุลพินิจเช่นนัAน เพราะ
รัฐยังได้รับรายได้เท่าเดิม นอกจากนีA การทีจะคาดการณ์ว่าในอนาคต อาจมีการขึAนภาษีสรรพสามิตไปเป็ นอัตรา
ร้อยละ ๒๕ ทําให้บริ ษทั ทีโอทีไม่ได้รับค่าสัมปทานเลยนัAน ก็เป็ นการคาดการณ์ในเรื องทียงั ไม่เกิดขึAนจริ ง หาก
สภาวการณ์เปลียนแปลงไปจนมีเหตุให้ตอ้ งเปลียนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิต กทช.และรัฐบาลในแต่ละขณะ
ย่อมต้องใช้ดุลพินิจในการปรั บอัตราภาษีสรรพสามิ ตและค่าธรรมเนี ยมการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ
ผูป้ ระกอบการรายใหม่และรายเก่าให้มีความสมดุลกัน เพือความเท่าเทียมกันในการแข่งขัน

๑๓

นอกจากนีAยงั ไม่มีขอ้ เท็จจริ งว่ามีผทู ้ ีประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใดถูกกีดกันจากการเข้า
ตลาดเพราะเหตุ ทีมีการตราพระราชกํา หนดเกี ยวกับภาษี สรรพสามิ ตทัAง สองฉบับและจากมติ คณะรั ฐ มนตรี
ดังกล่าว ตรงกันข้าม ในช่ วงที ผ่านมา เป็ นที ทราบโดยทัว ไปว่าการเข้าสู่ ตลาดในประเทศไทยเพือแข่งขันใน
กิจการโทรศัพท์เคลือนทีนA นั ยากทีจะเป็ นไปได้เพราะเหตุผลอืนๆเช่น สําหรับกิจการโทรศัพท์เคลือนทีนA นั กทช.
ยังไม่ได้จดั สรรคลืนความถีเพิมเติมสําหรั บการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลือนที ทัAงนีA เพราะส่ วนหนึ งมาจาก
ความล่าช้าจากภาครัฐเองทีไม่สามารถจัดตัAงคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ แห่ งชาติ
(กสช.) ซึ งทําให้ยงั ไม่ มีคณะกรรมการร่ วมมาจัดแผนแม่ บทคลื นความถี แห่ งชาติ อันทําให้เกิดข้อถกเถี ยงว่า
กทช.จะมีอาํ นาจในการจัดสรรคลืนโทรคมนาคมเพิมเติมให้แก่ผปู ้ ระกอบกิจการโทรศัพท์เคลือนที รายใหม่ได้
หรื อไม่ ดังเช่น เหตุการณ์กรณี การจัดสรรคลืนความถีในระบบ ๓ จี เป็ นต้น
๔. ๑๑ ถึงแม้ว่าคณาจารย์ทA งั ห้าจะเห็ นว่าการตราพระราชกําหนดว่าด้วยภาษี สรรพสามิตทัAงสองฉบับ
อาจมีขอ้ โต้แย้งทางวิชาการได้ว่าเป็ นการตราพระราชกําหนดทีเป็ นไปตามเงื อนไขทีกาํ หนดไว้ในรั ฐธรรมนู ญ
หรื อไม่ และเห็นว่าการใช้ภาษีสรรพสามิตเป็ นเครื องมือในการแก้ปัญหาทีเกิดขึAนกับการจ่ายส่ วนแบ่งรายได้ตาม
สัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นกิ จการบริ การโทรคมนาคมนัAน เป็ นการใช้เครื องมื อที ส ามารถถกเถียงกันได้ในทาง
วิชาการว่าไม่น่าจะเหมาะสมและไม่สอดคล้องกับลักษณะของกิจการโทรคมนาคมก็ตาม แต่เมือในประเด็น นีA
ศาลรั ฐธรรมนู ญได้วิ นิจ ฉั ยแล้วว่า ไม่ ขดั ต่ อรั ฐธรรมนู ญ จึ ง ถื อ เป็ นอันยุติสํา หรั บการควบคุ มความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของพระราชกําหนด และเมือยังไม่ปรากฏว่าหลักเกณฑ์ทางกฎหมายทีมีอยูน่ A ี จะเป็ นอุปสรรค กีดกัน
ไม่ให้ผปู ้ ระกอบการรายใหม่เข้าสู่ ตลาดดังที ได้แสดงให้เห็ นข้างต้น คณาจารย์ทA งั ห้าจึงเห็ นว่า ข้อเท็จจริ งยังไม่
เพียงพอทีจะถือว่าการตราพระราชกําหนดว่าด้วยภาษีสรรพสามิตทัAงสองฉบับและมติคณะรั ฐมนตรี ในรั ฐบาล
ของ พตท.ทักษิ ณ ชิ นวัตร จะมีผลเป็ นการกี ดกันผูป้ ระกอบการรายใหม่ ในกิจการโทรศัพท์เคลื อนที มิให้เ ข้า
ตลาด อันจะเป็ นการจํากัดการแข่งขันในกิจการโทรศัพท์เคลือนที ทีศาลฎีกาฯเห็ นว่าการตราพระราชกําหนด
ดังกล่าว การออกประกาศกระทรวงการคลัง รวมทัAงการมีมติคณะรัฐมนตรี ให้นาํ ภาษีสรรพสามิตหักออกจากค่า
สัมปทานเป็ นการกีดกันผูป้ ระกอบกิจการรายใหม่ เอืAอประโยชน์แก่บริ ษทั ชินคอร์ ป คณาจารย์ทA งั ห้าไม่อาจเห็ น
พ้องด้วยได้
๕. ประเด็นในทางเนือ8 หาของคดี – การแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ ดาํ เนินกิจการโทรศัพท์ เคลือ4 นที4
๕. ๑ สํา หรั บ ประเด็ น การแก้ไขสั ญญาอนุ ญาตให้ ด ํา เนิ น กิ จ การโทรศัพ ท์เ คลื อ นที ทีมี การปรั บ ลด
อัตราส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีแบบใช้บตั รจ่ายเงินล่วงหน้า (พรี เพด)ให้แก่บริ ษทั เอไอ

๑๔

เอสนัAน ข้อเท็จจริ งปรากฏว่าตามสัญญาดังกล่าวทีบริ ษทั เอไอเอส เป็ นคู่สัญญากับ ทศท. นัAน บริ ษทั เอไอเอส ตก
ลงจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากการได้รับอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นกิจการบริ การโทรศัพท์เคลือนทีโดยกําหนดเป็ น
อัตราก้าวหน้าตามช่วงของปี สัมปทาน คือ ปี ที ๑ ถึงปี ที ๕ ร้อยละ ๑๕ ปี ที ๒ ถึงปี ที ๑๐ ร้อยละ ๒๐ ปี ที ๑๑ ถึงปี
ที ๑๕ ร้อยละ ๒๕ ปี ที ๑๖ ถึงปี ที ๒๕ ร้อยละ ๓๐ ต่อมาบริ ษทั เอไอเอสได้ขอให้ ทศท.ปรับลดส่ วนแบ่งรายได้
เฉพาะในส่ วนของบริ การโทรศัพท์เคลือนทีแบบพรี เพด โดย ทศท.ได้อนุ มตั ิให้ลดอัตราส่ วนแบ่งรายได้ดงั กล่าว
เหลือร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าหน้าบัตรคงที ตลอดอายุสัญญา ประเด็นปั ญหามี อยูว่ ่า การแก้ไขสัญญาดังกล่าวมี
ลักษณะเป็ นการเอืAอประโยชน์แก่บริ ษทั เอไอเอสหรื อไม่ การทําความเข้าใจประเด็นดังกล่าวนีA จะละเลยภาพรวม
ของการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลือนทีในประเทศไทยไม่ได้
๕. ๒ ได้ ก ล่ า วมาแล้ว ในตอนต้น ว่ า บริ ษัท เอไอเอสได้รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การให้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีจาก ทศท. ในขณะที บริ ษทั แทค (ดีแทค) และบริ ษทั ทีเอ ออเร้ นจ์ (ทรู มูฟ) ได้รับอนุ ญาตให้
ประกอบกิจการดังกล่าวจาก กสท. แต่เนื องจาก กสท.ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์และไม่มีเครื อข่ายโทรคมนาคม จึง
ต้อ งขอใช้ห มายเลขโทรศัพ ท์ จ าก ทศท. ซึ งการให้ บ ริ การโดยดี แ ทค หรื อทรู มู ฟ ผ่ า นเข้า ไปยัง เครื อข่ า ย
โทรคมนาคมของ ทศท.นัAน ทัAงดี แทคและทรู มูฟต้องจ่ ายค่าเชื อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ให้แก่ ทศท.
ในขณะทีเอไอเอส ไม่มีคา่ ใช้จ่ายในส่ วนนีA เนื องจากเอไอเอสเป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับ ทศท. อยูแ่ ล้ว กล่าวอีกนัย
หนึ ง เอไอเอสจ่ายเฉพาะส่ วนแบ่งรายได้ตามสัญญาให้ ทศท. ในขณะทีดีแทคและทรู มูฟนอกจากจะต้องจ่ายค่า
ส่ วนแบ่งรายได้ให้แก่ กสท.แล้ว ยังจะต้องจ่ายค่าเชือมโยงโครงข่ายให้ ทศท.อีกด้วย
ปั ญหานีA เป็ นปั ญหาเฉพาะทีเกิดในประเทศไทยเนื องจากทัAง ทศท.และ กสท. ต่างก็ทาํ สัญญาอนุ ญาตให้
เอกชนดําเนิ นกิจการบริ การโทรศัพท์เคลือนทีทA งั คู่ แม้จะคนละย่านความถีก็ตาม ผลจากการนีA ทาํ ให้ตน้ ทุ นการ
ประกอบการของดี แทคและทรู มูฟสู งกว่าเอไอเอส ซึ งถือได้ว่าเป็ นเรื องทีบริ ษทั ต่างๆไม่ได้รับความเป็ นธรรม
จากภาครั ฐมาตัAงแต่ตน้ ต่อมาเมือดี แทคได้ให้บริ การโทรศัพท์มือถื อแบบพรี เพด ดี แทคเห็ นว่าการจ่ ายเงิ นค่า
เชือมโยงโครงข่ายในอัตรา ๒๐๐ ต่อเดือนต่อหมายเลขนัAน ในหลายกรณี ทาํ ให้ดีแทคไม่สามารถดําเนิ นธุรกิจใน
ส่ วนนีA ต่ อไปได้ เพราะหากเดื อนใดมีลูกค้าใช้บริ การโดยมี ค่า ใช้บริ การตํากว่า ๒๐๐ บาท หรื อ มากกว่าเพียง
เล็กน้อย ดีแทคจะขาดทุนในส่ วนนัAนทันที ด้วยเหตุนA ี ดีแทค จึงขอปรับลดการจ่ายค่าเชือมโยงโครงข่ายต่อ ทศท.
เป็ นร้อยละ ๑๘ ของราคาหน้าบัตรจ่ายเงินล่วงหน้า ซึ ง ทศท.ก็ได้พิจารณาปรับลดให้ เมือ ทศท.พิจารณาปรับลด
ให้ดีแทคแล้ว เอไอเอสจึ งขอปรั บลดส่ วนแบ่งรายได้ตามสัญญาทีได้กล่าวถึงข้างต้นบ้าง และ ทศท.ก็อนุ มตั ิให้
ปรั บลดเป็ นอัตราเดี ย วตลอดอายุสั ญ ญาดัง กล่ า วแล้ว ซึ งศาลฎี กาฯเห็ น ว่ า การที ทศท.ปรั บ ลดค่ า เชื อ มโยง
โครงข่ายให้ดีแทคนัAนเป็ นการดําเนิ นการทีชอบแล้ว แต่การที ทศท.ปรั บลดส่ วนแบ่งรายได้ทีเอไอเอสจะต้อง
จ่ ายให้ ทศท. นัAน ศาลฎี กาฯเห็ นว่ าเป็ นการดําเนิ นการที เอืAอประโยชน์ให้แ ก่ เ อไอเอส เพราะเอไอเอสมิ ได้มี
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ค่าใช้จ่ายในส่ วนทีเ กียวกับค่าเชื อมโยงโครงข่ายเหมือนกับดี แทค แม้ว่าหลังจากการปรั บลดส่ วนแบ่ งดังกล่าว
แล้ว เอไอเอสจะได้ปรับลดค่าใช้บริ การให้แก่ลูกค้า ศาลฎีกาฯก็เห็ นว่าการลดค่าใช้บริ การดังกล่าวเป็ นไปตาม
กลไกตลาด หาใช่เป็ นผลจากการทีเอไอเอสได้รับการปรับลดอัตราส่ วนแบ่งรายได้จาก ทศท.ไม่
๕. ๓ เมือพิเคราะห์ จากข้อเท็จจริ งในเรื องนีA แล้ว คณาจารย์ทA งั ห้าเห็ นว่าการปรั บลดส่ วนแบ่ งรายได้
ให้แ ก่ บ ริ ษ ัท เอไอเอสนัAนแม้จ ะมี เ หตุ มาจากการการที ทศท.ลดอัตราค่า เชื อ มโยงโครงข่ า ยในส่ ว นของการ
ให้บริ การโทรศัพท์เคลือนแบบพรี เพดก็ตาม แต่ถึงทีสุ ดแล้วก็เป็ นดุลพินิจของคู่สัญญาฝ่ ายรั ฐซึ งจะต้องใช้โดย
คํานึ งถึงประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การ และประโยชน์ต่อสาธารณะเป็ นสําคัญ ไม่ใช่คาํ นึ งถึงประโยชน์
ด้านฐานะการเงินขององค์กรแต่เพียงอย่างเดียว การปรับลดส่ วนแบ่งรายได้โดยตัวของตัวเองนัAนอาจไม่ใช่ การ
เอืA อ ประโยชน์ แ ก่ คู่ สั ญญาฝ่ ายเอกชน แต่ แ ท้ที จ ริ งแล้ว อาจเป็ นการเอืA อประโยชน์ ให้ แก่ ผูใ้ ช้บริ การ ซึ งเป็ น
ทางเลือกเชิงนโยบายทีชอบธรรม ดังนัAน กรณี จึงต้องพิเคราะห์ความมุง่ หมายตลอดจนผลทีตามมาประกอบกัน
ข้อเท็จจริ งปรากฏว่าในการมีมติในเรื องการลดอัตราส่ วนแบ่งรายได้ให้กบั เอไอเอสนัAน คณะกรรมการ
ทศท. กําหนดเงือนไขให้ ทศท. เจรจากับเอไอเอสให้ได้ขอ้ ยุติในการนําส่ งส่ วนแบ่งรายได้ให้ ทศท.เป็ นรายเดือน
และนํา ผลประโยชน์ ทีเ อไอเอสได้รับในครัA งนีA ไปใช้ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กบั ผูใ้ ช้บริ การ และหลัง จากปรั บลด
อัตราส่ วนแบ่งรายได้แล้ว ปรากฏว่าเอไอเอสได้ปรับลดค่าใช้บริ การให้แก่ผใู ้ ช้บริ การมากกว่าอัตราทีกาํ หนดใน
สัญญาแก้ไขเพิมเติม ซึ งเห็ นได้ชดั ว่า การปรับลดอัตราส่ วนแบ่ งรายได้ดงั กล่าวก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่
ผูใ้ ช้บริ การ ทําให้มีผใู ้ ช้บริ การเพิมเติมขึAน ส่ งผลให้ ทศท.มีรายได้เพิมมากขึAนด้วย การทีศาลฎีกาฯเห็นว่าผลจาก
การลดอัตราส่ วนแบ่ ง รายได้ดังกล่ าวทําให้ภาระต้นทุ น ของเอไอเอสน้อยลง และทําให้เอไอเอสมี ฐานลูกค้า
ผู ้ใ ช้บ ริ การโทรศัพ ท์ เ คลื อ นที แ บบพรี เพดเพิ ม มากขึA นนัA น คณาจารย์ทA ัง ห้ า เห็ น ว่ า การเติ บ โตของตลาด
โทรคมนาคมในแต่ ละปี เป็ นการเติ บโตไปตามสภาวะการณ์ ทางเศรษฐกิ จและเป็ นธรรมดาอยู่เ องที จ าํ นวน
ผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์มือถือจะเพิมขึAน การทีจาํ นวนผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือเพิมสู งขึAนนัAนย่อมไม่ได้เป็ นผลโดยตรงมา
จากการปรั บลดอัตราส่ วนแบ่งรายได้แต่เพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัยหลายประการประกอบกัน ที สาํ คัญก็คือ การ
ลดค่าบริ การให้แก่ผบู ้ ริ โภคเพื อแข่งขันและแย่งลูกค้าในตลาด จนทําให้บริ ษทั เอไอเอสมีลูกค้าพรี เ พดจํานวน
มาก เป็ นประโยชน์แก่ทA งั บริ ษทั ทีโอที และประชาชน ซึ งเรื องนีA เป็ นทางเลือกเชิงนโยบายของบริ ษทั ทีโอทีวา่ จะ
เรี ยกเก็บค่าสัมปทานจากบริ ษทั เอไอเอสในอัตราที สูงและส่ วนแบ่ งตลาดอาจไม่ มาก อีกทัAงประชาชนจะต้อง
ชําระค่า บริ การในราคาที แพง หรื อจะเลื อกว่าเรี ยกเก็บค่ าสัมปทานน้อยลงเพื อ ให้บริ ษ ัทเอไอเอสยัง คงความ
ได้เปรี ยบในตลาดไว้บา้ ง แต่กเ็ ป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ทีโอที ในเรื องการรั กษาส่ วนแบ่งตลาดและหวังจะได้รับ
รายได้สูงมากขึAนจากส่ วนแบ่งตลาดทีเพิม สู งขึAนและก็ทาํ ให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับประโยชน์ในค่าบริ การทีลดลง
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แม้ศาลฎีกาฯจะเห็นว่าการลดค่าบริ การให้แก่ผบู ้ ริ โภคจะเป็ นผลมาจากการแข่งขันกันทางการค้า การที
เอไอเอสปรับลดค่าใช้บริ การให้แก่ลูกค้าจึงเป็ นไปตามกลไกตลาดนัAน คณาจารย์ทA งั ห้าเห็ นว่า หากไม่มีการปรั บ
ลดอัตราส่ วนแบ่ งรายได้เสี ยแล้ว เงื อนไขของบริ ษทั เอไอเอสในการแข่งขันในตลาดย่อมเปลียนแปลงไป และ
บริ ษทั เอไอเอสก็ยอ่ มไม่ สามารถลดค่าบริ การได้ถึงขนาดทีได้กระทําไปแล้ว อี กทัAงย่อมต้องสู ญเสี ยส่ วนแบ่ ง
ตลาดไปบ้าง และกิจการโทรศัพท์เคลือนทีอาจไม่เติบโตถึงขนาดทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
๕. ๔ คณาจารย์ทA งั ห้ามีความเห็นต่อไปว่า การที กสท. และ ทศท.ประกอบธุ รกิจประเภทเดียวกันและ
ต่างฝ่ ายต่างให้สัมปทานแก่เอกชน เป็ นสาเหตุสาํ คัญแห่ งความไม่เป็ นธรรมทีเกิดขึAนแก่เอกชนในแต่ละช่วงเวลา
ทําให้บริ ษทั ดีแทคและทรู ทูฟมีตน้ ทุ นมากกว่าบริ ษทั เอไอเอส สิ งเหล่านีA ก็เป็ นความไม่เป็ นธรรมทีเกิดจากการ
กระทําของภาครั ฐที เกิดขึAนก่ อนหน้านีA นานมาก การที บริ ษัทที โอที ลดรายได้สัมปทานให้แก่ บ ริ ษัทเอไอเอส
เพือให้บริ ษทั เอไอเอส คู่สัญญาของตนเองได้เปรี ยบบริ ษ ทั ดี แทคหรื อ บริ ษทั ทรู มูฟ อันเป็ นคู่แข่งและคู่สัญญา
สัมปทานของบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จึงเป็ นปั ญหาความไม่เป็ นธรรมที สืบเนื องมาจากโครงสร้างทีภาครัฐ
กํา หนดขึA น ตัAง แต่ ต ้น ว่ า ให้ บ ริ ษัท ที โ อที ป ระกอบกิ จ การแข่ ง ขัน กับ บริ ษัท กสท โทรคมนาคมในกิ จ การ
โทรศัพท์เคลือนที การที บริ ษทั ทีโอทีไม่ได้ให้ความเป็ นธรรมต่อบริ ษทั ดี แทคหรื อบริ ษทั ทรู มูฟ อันเป็ นคู่แข่ง
ของตน จึงเป็ นความบกพร่ องเชิงนโยบายของรัฐมาตัAงแต่ตน้ ไม่ได้เป็ นความผิดอย่างใดของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ทีโอทีในปี ๒๕๔๖ หรื อคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
เมือพิเคราะห์จากข้อเท็จจริ งทีเกิดขึAน ประกอบกับการได้รับส่ วนแบ่งรายได้ในภาพรวมทีเพิมสู งขึAนของ
บริ ษัททีโอที และผลประโยชน์ทีตกแก่ผบู ้ ริ โภคโดยตรงในการได้ใช้โทรศัพท์มือถือในราคาทีถูกลงและความ
เจริ ญ เติ บ โตในอุ ต สาหกรรมแล้ว คณาจารย์ทA ัง ห้า เห็ น ว่ า การปรั บลดอัต ราส่ ว นแบ่ ง รายได้จ ากการบริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีแบบพรี เพดเป็ นทางเลือกเชิงนโยบายของบริ ษทั ทีโอทีทีสืบเนื องมาจากโครงสร้างทีบกพร่ อง
ทีภาครัฐกําหนดขึAนก่อนหน้านีA จึงถือไม่ได้วา่ มีการเอืAอประโยชน์แก่บริ ษทั เอไอเอสโดยไม่ชอบ
๖. ประเด็นทางเนือ8 หาของคดี – การแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ ดาํ เนินกิจการบริ การโทรศัพท์ เคลื4อนที4เพื4ออนุญาตให้
ใช้ เครือข่ ายรวมหรือโรมมิ4ง (Roaming)
๖. ๑ สํา หรั บ การแก้ไขสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ด ํา เนิ น กิ จการบริ การโทรศัพ ท์เ คลื อ นที เ พื ออนุ ญาตให้ใช้
เครื อข่ายรวมหรื อโรมมิง (Roaming) โดยให้หักค่าใช้จ่ายจากรายรับและการปรับลดอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมเป็ น
การเอืAอประโยชน์แก่บริ ษทั ชินคอร์ ปและบริ ษทั เอไอเอสนัAน ข้อเท็จจริ งปรากฏว่าบริ ษทั เอไอเอสต้องการขยาย
ฐานลูกค้าจึ งได้ทดลองเข้าไปร่ วมใช้เครื อข่ายของบริ ษทั ดีพีซีซ ึ งบริ ษทั เอไอเอสเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ (ร้อยละ
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๙๘.๕๕) โดยบริ ษทั ดีพีซีได้รับสัมปทานการจัดสรรคลืนความถีและเป็ นคู่สัญญากับ กสท. โดยบริ ษทั เอไอเอส
และ ทศท.ได้ตกลงแก้ไขสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นกิ จการบริ การโทรศัพ ท์เคลือนที (ครัAงที ๗) เกี ยวกับการใช้
เครื อ ข่า ยร่ วม การแก้ไขสั ญญาดัง กล่ า วมี ส าระสําคัญ คื อ ทศท.อนุ ญ าตให้บ ริ ษัท เอไอเอสสามารถนํา ค่า ใช้
เครื อข่ายร่ ว มทีตอ้ งจ่ ายให้แก่ผูใ้ ห้บริ การรายอืน มาหักออกจากรายได้ค่า บริ การและเงิ นอืนใดทีเ รี ยกเก็บจาก
ผูใ้ ช้บริ การก่อนนําส่ งส่ วนแบ่งรายได้ ศาลฎีกาฯเห็ นว่าการทีบริ ษทั เอไอเอสขยายเครื อข่ายการให้บริ การเพือให้
เพียงพอกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การด้วยวิธีการใช้เครื อข่ายร่ วมกับบริ ษทั ดี พีซีซ ึ งถือว่าเป็ นบริ ษทั เดี ยวกัน
กับบริ ษทั เอไอเอส แทนทีจะลงทุนสร้างโครงข่ายเพิมเติมเป็ นการประหยัดเงินลงทุนสร้างโครงข่าย บริ ษทั เอไอ
เอสไม่ ส ามารถอ้างในเรื อ งจํานวนคลื นความถี ทีได้รับการจัดสรรจาก ทศท.ได้ และไม่ อาจปั ดให้เ ป็ นความ
รับผิดชอบของ ทศท.ทีจะต้องจัดหาคลืนความถีมาให้เพียงพอแก่การให้บริ การของบริ ษทั เอไอเอส การแก้ไข
สัญญาดังกล่าวเป็ นไปเพือปั ดความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทีตนเองต้องรับผิดชอบจึงขัดต่อสัญญาหลัก รายได้ที
เกิดขึAนจากการให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การโดยผ่านการใช้เครื อข่ายร่ วมเป็ นรายได้และผลประโยชน์ทีบริ ษทั เอไอ
เอสจะต้องจ่ ายเป็ นผลประโยชน์ตอบแทนให้ ทศท. การที บริ ษทั เอไอเอสนําค่าใช้เครื อข่ายร่ วมมาหักออกจาก
ส่ วนแบ่งรายได้ ย่อมเป็ นการกระทําทีก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ ทศท.
๖. ๒ คณาจารย์ทA ัง ห้า พิเ คราะห์ ประเด็นดังกล่ าวแล้ว เห็ นว่า ประเด็นที ว่า บริ ษัทเอไอเอสได้เ จรจา
ต่อรองให้ตนเองสามารถขยายโครงข่ายโทรศัพท์โดยการร่ วมใช้โครงข่ายกับบริ ษทั ลูกของตน กล่าวคือ บริ ษทั ดี
พีซีซ ึ งได้รับสัมปทานโทรศัพท์เคลือนทีจากบมจ. กสท.ได้หรื อไม่และจะสามารถต่อรองเพือนําค่าใช้โครงข่าย
ร่ วมทีบริ ษทั เอไอเอสชําระให้แก่บริ ษทั ดีพีซี มาหักออกจากค่าสัมปทานที บริ ษทั เอไอเอสต้องจ่ายให้แก่บมจ. ที
โอทีได้หรื อไม่นA นั เป็ นประเด็นการต่อรองทางธุ รกิจปกติระหว่างบริ ษทั ทีโอทีและบริ ษทั เอไอเอสทีจะตกลงกัน
เป็ นทางเลือกในการประกอบธุรกิจของคูส่ ัญญา
๖. ๓ เหตุผลสําคัญส่ วนหนึงทีบริ ษทั เอไอเอสต้องไปใช้เครื อข่ายร่ วมกับดีพีซีนA นั เป็ นเหตุผลทางเทคนิค
ทีว่าบริ ษทั เอไอเอสไม่อาจสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนทีให้ครอบคลุมพืAนทีทวั ประเทศ รองรับการใช้บริ การ
โดยใช้คลืนความถี ๙๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ทีบริ ษทั ที โอที จัดสรรให้ได้อย่างเพียงพอ ในบางพืAนที ทีมีการใช้บริ การ
หนาแน่ น จึ ง เกิ ด การติ ด ขัด และคุ ณ ภาพการให้ บ ริ การลดลง เช่ น ในพืA น ที ส่ ว นในของเมื อ งใหญ่ ๆ เช่ น
กรุ งเทพมหานคร และอืนๆ ซึ งตามสัญญาสัมปทานข้อ ๒๙.๙ ได้ระบุไว้เป็ นหน้าทีของบริ ษทั ที โอทีไว้อย่าง
ชัดเจนว่าให้มีหน้าทีขอคลืนความถีมาให้บริ ษทั เอไอเอสใช้ในการให้บริ การโดยข้อสัญญาระบุวา่ “ส่ วนความถีที
จะใชกั บระบบ GSM ทศท จะดํา เนิ นการขอและจั ด สรรให้ ต่ อไปเมื อ ได้ รับการแจ้ ง จากบริ ษั ท” ซึ งหากจะ
พิจารณาถึ งแนวทางที ดาํ เนิ นการกันอยูเ่ ป็ นธรรมดาทัว โลกนัAน จะเห็ นได้ว่า ภาครั ฐซึ งเป็ นผูม้ ี อาํ นาจในการ

๑๘

จัดสรรคลืนความถียอ่ มจะต้องพยายามเสาะหาคลืนความถีในย่านต่างๆเพือรองรับการขยายตัวของการให้บริ การ
ของผูป้ ระกอบการ และในการจัดสรรคลืนความถีเพือให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีนA นั จําเป็ นต้องเป็ นย่านคลืน
ความถีมาตรฐาน ที มีการผลิตเครื องลูกข่ายหรื อเครื องโทรศัพ ท์เคลือนทีรองรั บเป็ นสากลด้วย จึ งจะสามารถ
ให้บริ การทางธุรกิจได้
๖. ๔ เทคโนโลยี GSM/2G ซึ งทางบริ ษทั เอไอเอสให้บริ การอยูน่ A ัน โดยมาตรฐานเทคโนโลยีแล้ว
สามารถให้บริ การได้บนย่านคลืนความถี ๙๐๐ MHz และย่านคลืนความถี ๑๘๐๐ MHz ซึ งในประเทศที
พอที จะมีคลืนความถีนA ี เหลืออยู่ ก็จะจัดสรรให้ ผูป้ ระกอบการได้ใช้ทA งั ๒ ย่าน เพือประสิ ทธิ ภาพในการ
ให้บริ การ ดังนัAน จึ งเป็ นธรรมดาทีจะมีผปู ้ ระกอบการโครงข่ายหนึ งจะได้รับการจัดสรรคลืนความถีทA งั ในย่าน
๙๐๐ MHz และย่าน ๑๘๐๐ MHz เพือให้บริ การ สําหรับประเทศไทย ย่านความถี ๙๐๐ MHz ทีจะจัดสรรได้นA นั
บริ ษทั เอไอเอสได้ใช้เต็มจํานวนแล้ว แต่บริ ษทั เอไอเอสไม่ได้รับจัดสรรคลืนความถียา่ น ๑๘๐๐ MHz จากภาครัฐ
เพราะย่านคลืนความถี ๑๘๐๐ MHz นัAน บริ ษทั แทค บริ ษทั ทรู มูฟ และบริ ษทั ดีพีซีได้รับสิ ทธิ ในการใช้ภายใต้
สัญญาสัมปทานของ กสท. และได้ใช้อยูก่ นั จนเต็มย่าน แล้ว บริ ษทั เอไอเอส รวมทัAงบริ ษทั ทีโอที ซึ งมีหน้าทีหา
คลืนความถี ตามสั ญญาสัมปทานให้บริ ษทั เอไอเอส จึ งไม่ สามารถหาย่านคลื นความถี ใดมาใช้ให้เ พียงพอกับ
โครงข่ายการให้บริ การของบริ ษทั เอไอเอสซึ งขยายตัวอย่างรวดเร็ วจนเกิดความคับคัง เป็ นผลเสี ยต่อคุณภาพการ
ให้บริ การดังนัAน บริ ษทั เอไอเอสย่อมไม่มีทางเลือกอืนในการทีจะขยายข่ายการให้บริ การรองรับการขยายตัวของ
ผูใ้ ช้บริ การของตน หนทางแก้ปัญหาจึ งมี เหลือทางเดียว คือ ต้องร่ วมใช้โครงข่ายโทรคมนาคมทีบริ ษทั ดี พีซี
บริ หารงานอยู่ โดยใช้วิธีการทางเทคนิ คทีเ รี ยกว่า Roaming ซึ งมีการแปลเป็ นภาษาไทยว่า การขอใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมของผูป้ ระกอบการรายอืน ดังนัAน เรื องของการ Roaming จึง เป็ นเรื องปกติวิสัย ไม่ใช่เป็ นการเอารัด
เอาเปรี ยบทางธุรกิจแต่อย่างใด
๖. ๕ ส่ วนประเด็นทีว่าบริ ษทั เอไอเอสควรจะทราบถึงข้อจํากัดของการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมได้
อยูแ่ ล้วตัAงแต่ในขณะทําสัญญาสัมปทานนัAน คณาจารย์ทA งั ห้า เห็นว่าในปี พ.ศ ๒๕๓๓ อันเป็ นปี ทีบริ ษทั เอไอเอส
เข้าทําสัญญากับองค์การโทรศัพท์แห่ งประเทศไทยนัAน ย่อมเป็ นการยากที จะคาดหมายได้ว่าจํานวนผูใ้ ช้บริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีจะมีการขยายตัวมากดังทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ดังนัAน ในเมือบริ ษทั เอไอเอสประสบความสําเร็ จ
ในการขยายการให้บริ การแก่ประชาชน บริ ษทั ที โอที จึงควรที จะให้ความช่ วยเหลื อในการจัดหาคลืนความถี
เพิมเติมแก่บริ ษทั เอไอเอสหรื อมิฉนัAน ก็ให้บริ ษทั เอไอเอสสามารถขยายโครงข่ายโทรคมนาคมโดยการร่ วมใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมกับบริ ษทั ดี พีซีได้ ซึ งหมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การของบริ ษทั เอไอเอสก็สามารถใช้บริ การ
โทรศัพท์ผา่ นเครื องอุปกรณ์และคลืนความถีทีบริ ษทั ดีพีซีได้รับจัดสรรภายใต้สญ
ั ญาสัมปทานของ กสท.

๑๙

๖. ๖ ในประเด็นทีวา่ การทีบริ ษทั เอไอเอสได้นาํ ค่าใช้โครงข่ายทีได้จ่ายให้แก่บริ ษทั ดีพีซีมาหักออกจาก
รายได้ก่อนคิดคํานวณค่าสัมปทานให้แก่บริ ษทั ทีโอที เป็ นการทําให้บริ ษทั ทีโอทีเสี ยหายหรื อไม่นA นั คณาจารย์
ทัAงห้า เห็นว่าการตกลงให้นาํ ค่าร่ วมใช้โครงข่ายดังกล่าวมาหักออกก่อน ย่อมเป็ นทางเลือกในการประกอบธุ รกิจ
ทีบริ ษทั ที โอที และบริ ษทั เอไอเอสสามารถตกลงกันได้ และการตกลงดังกล่าวยังนํามาซึ งผลดี ต่อบริ ษทั ทีโอที
และต่อประชาชนผูใ้ ช้บริ การ เพราะจะทําให้ไม่ เกิดการเรี ยกเก็บค่าสั มปทานซํAาซ้อนจากผูใ้ ช้บริ การโทรศัพ ท์
และทําให้บริ ษทั เอไอเอสสามารถหลีกเลียงการขึAนราคาค่าใช้บริ การจากผูใ้ ช้บริ การ อันจะทําให้บริ ษทั เอไอเอ
สต้องสู ญเสี ยส่ วนแบ่งตลาด และบริ ษทั ทีโอทีตอ้ งสู ญเสี ยส่ วนแบ่งรายได้ค่าสัมปทาน ดังตัวอย่าง คือ สมมุติว่า
บริ ษัทเอไอเอสได้รับรายได้จากผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์เคลือนที ๑๐๐ บาท และได้ชาํ ระค่าใช้โครงข่ายร่ วมให้แก่
บริ ษทั ดีพีซี ๗๐ บาท หากบริ ษทั เอไอเอสไม่สามารถนําค่าใช้โครงข่ายดังกล่าวมาหักก่อน บริ ษทั เอไอเอส ก็ตอ้ ง
ชําระค่าสัมปทานให้แก่บริ ษทั ทีโอที ในอัตรา ๒๕% จากฐานรายได้ ๑๐๐ บาท ในขณะเดี ยวกัน รัฐโดยบริ ษทั
กสท ก็จะเรี ยกเก็บค่าสัมปทานบนฐานค่าใช้โครงข่ายทีบริ ษทั ดีพีซีได้รับจากบริ ษทั เอไอเอสจํานวน ๗๐ บาทอีก
ด้วย ซึ งซํAาซ้อนกับการทีรัฐโดยบริ ษทั ทีโอทีได้เรี ยกเก็บค่าสัมปทานจากรายได้ ๗๐ บาทนีAไปแล้ว ดังนัAน การให้
บริ ษทั เอไอเอสนําค่าใช้โครงข่ายร่ วมทีได้จา่ ยให้แก่บริ ษทั ดีพีซีมาหักออกก่อน จึงเป็ นเรื องการขจัดความซํAาซ้อน
ในการรจัดเก็บค่าสัมปทานของรัฐ ทําให้ผใู ้ ช้บริ การไม่ตอ้ งรับภาระทีสูงเกินควร หากไม่ให้บริ ษทั เอไอเอสนํา
ค่าใช้โครงข่ายร่ วมดังกล่าวมาหักออกก่อน ทัAงๆทีบริ ษทั ดีพีซีกไ็ ด้ชาํ ระค่าสัมปทานบนรายได้ ๗๐ บาทแล้ว จะ
ทําให้บริ ษทั เอไอเอสและบริ ษทั ดีพีซีมีตน้ ทุนสู งขึAน ซึ งจะทําให้บริ ษทั ดีพีซีตอ้ งขึAนราคาค่าร่ วมใช้โครงข่าย อัน
ทําให้บริ ษทั เอไอเอสก็ตอ้ งขึAนราคาค่าบริ การจากผูใ้ ช้บริ การ ซึ งแน่ นอนว่าย่อมกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขันของบริ ษทั เอไอเอส ส่ วนแบ่งตลาดอาจน้อยลง และบริ ษทั ทีโอทีอาจได้รับค่าสัมปทานน้อยลงกว่า การ
อนุญาตให้บริ ษทั เอไอเอสนําค่าใช้โครงข่ายร่ วมดังกล่าวมาหักออก
คณาจารย์ทA งั ห้า จึ งเห็ นว่า กรณี ดังกล่ า วย่อมเป็ นทางเลื อ กทางธุ รกิ จที บริ ษทั ที โอที กีบบริ ษ ัทเอไอเอ
สจะตกลงกันได้ และเป็ นเรื องในทางนโยบายทีเป็ นผลดียงั เกิดแก่ประชาชนด้วย ยิง ไปกว่านัAน การทีบริ ษทั เอไอ
เอสใช้ โ ครงข่ า ยร่ วมกับ บริ ษั ท ดี พี ซี ยัง เป็ นผลดี ต่ อ ประเทศในแง่ ก ารที ไ ม่ ต ้ อ งมี ก ารสร้ า งโครงข่ า ย
โทรศัพท์เคลือนทีซA าํ ซ้อนกันในบางพืAนทีโดยไม่จาํ เป็ นอันจะเป็ นการก่อให้เกิ ดปั ญหาสิ งแวดล้อมและจะเป็ น
การทําให้เกิ ด ต้นทุ นในการประกอบกิจการสู งขึAน ส่ งผลต่อค่าใช้บริ การที จะต้องสู งขึAนอย่างหลีกเลี ยงไม่ ได้
ดังนัAนการทีศาลฎีกาฯได้วินิจฉัยว่า การทีบริ ษทั เอไอเอสและบริ ษทั ทีโอทีตกลงกันเพือนําค่าใช้โครงข่ายร่ วม อัน
เป็ นความรั บผิดชอบของบริ ษทั เอไอเอส มาหักออกจากส่ วนแบ่ งรายได้สัมปทาน เป็ นการกระทําความเสี ยหาย
ให้แก่ ทศท. คณาจารย์ทA งั ห้าไม่เห็นพ้องด้วย

๒๐

๗. ประเด็นทางเนื8อหาของคดี - การละเว้ น อนุมัติ ส่ งเสริม สนับสนุนกิจการดาวเทียมตามสั ญญาดําเนินกิจการ
ดาวเทียมสื4 อสารภายในประเทศ
๗. ๑ สํา หรั บกรณี ก ารละเว้น อนุ มตั ิ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น กิ จ การดาวเที ย มตามสั ญญาดํา เนิ น กิ จ การ
ดาวเทียมสื อสารภายในประเทศทีมีการอนุ มตั ิดาวเทียมไอพีสตาร์ (iPSTAR) เป็ นดาวเทียมสํารอง การอนุ มตั ิให้
มีการแก้ไขสัญญาสั มปทานลดสัดส่ วนการถือครองหุ ้นของบริ ษทั ชินคอร์ ปในบริ ษทั ไทยคมจากทีจะต้องถือ
ครองหุ ้นไม่ น้อยกว่าอัตราร้ อยละ ๕๑ เป็ นไม่น้อยกว่าอัตราร้ อยละ ๔๐ และกรณี อนุ มตั ิ ให้ใช้เ งิ นค่าสิ นไหม
ทดแทนจากการทีดาวเที ยมไทยคม ๓ เกิดความเสี ยหายไปเช่าช่ องสัญญานต่างประเทศที ศาลฎีกาฯเห็ นว่าเป็ น
การกระทําทีมีลกั ษณะเป็ นการเอืAอประโยชน์นA นั จะได้พิจารณาข้อเท็จจริ งเป็ นรายกรณี ไปดังนีA
๗. ๒ กรณี การอนุ มตั ิดาวเทียมไอพีสตาร์ เป็ นดาวเทียมสํารอง ข้อเท็จจริ งปรากฏว่าบริ ษทั ชินคอร์ ปเป็ น
ผูไ้ ด้รับสัมปทานตามสัญญาดําเนิ นกิจการดาวเทียมสื อสารภายในประเทศ สัญญาดังกล่าวมีเนืA อหาระบุให้บริ ษทั
ชิ น คอร์ ป มี สิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารกิ จ การและการให้ บ ริ ก ารวงจรดาวเที ย ม (Transponder) เพื อ การสื อ สาร
ภายในประเทศและมี สิทธิ เก็บค่าใช้วงจรดาวเที ยมจากผูใ้ ช้วงจรดาวเที ยม โดยกระทรวงคมนาคมจะคุ ม้ ครอง
สิ ทธิในการดําเนิ นกิจการและให้บริ การวงจรดาวเที ยมของบริ ษทั ชิ นคอร์ ปไม่ให้บุคคลอืนเข้ามาดําเนิ นกิจการ
แข่งขัน ทัAงนีA โดยบริ ษทั ชิ นคอร์ ปตกลงจัดสร้ างและจัดส่ งดาวเทียมสื อสารภายในประเทศดวงทีหนึ งขึAนสู่ วง
โคจรพร้อมกับจัดให้มีระบบดาวเทียมสํารองในลักษณะดาวเทียมภาคพืAนดิน รวมทัAงจัดให้มีดาวเทียมหลักและ
ดาวเที ยมสํารองดวงที สองและดวงต่ อๆไปขึAนใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและต่ อเนื องกับการสิA นอายุของ
ดาวเทียมดวงก่อน โดยคุณสมบัติการใช้งานของดาวเที ยมหลักและดาวเทียมสํารองตัAงแต่ดวงทีสองเป็ นต้นไป
จะต้องมีคุณสมบัติการใช้งานไม่ดอ้ ยกว่าคุณสมบัติการใช้งานของดาวเทียมหลักและดาวเทียมสํารองดวงทีหนึ ง
แต่จาํ นวนวงจรดาวเที ยมและและชนิ ดย่า นความถี (C-Band หรื อ Ku-Band) ให้เป็ นไปตามที กระทรวงและ
บริ ษทั จะตกลงกัน ในการนําวงจรดาวเทียมไปให้ประเทศอืนใช้ บริ ษทั รับทีจะให้โอกาสเท่าเทียมกันในการขอ
ใช้วงจรดาวเที ยมของผูใ้ ช้วงจรดาวเที ยมสื อสารภายในประเทศทุ กราย และในกรณี ทีมีวงจรเหลือจากปริ มาณ
การใช้ในประเทศ บริ ษัทด้วยความเห็ นชอบของกระทรวงคมนาคมสามารถนําวงจรดาวเที ยมที เ หลื อไปให้
ประเทศอืนใช้ได้ นอกจากนีA บริ ษทั ชิ นคอร์ ปยินยอมให้กระทรวงหรื อส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานทีกระทรวง
เห็ นชอบใช้วงจรดาวเที ยมแบบ Non Pre-emptible Transponder ของดาวเที ยมทีบริ ษ ัทจัดตัAงขึAนซึ งใช้เป็ น
ดาวเทียมหลักและดาวเทียมสํารองในย่านความถี C-Band จํานวน ๑ วงจรดาวเทียมโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าตอบแทน
ใดๆ

๒๑

๗. ๓ ประเด็นปั ญหาในเรื องนีA กค็ ือ หลังจากทีบริ ษทั ชินคอร์ ปได้ส่งดาวเทียมหลัก คือ ดาวเทียมไทยคม
๑ ดาวเทียมสํารอง คือ ดาวเที ยมไทยคม ๒ ดาวเทียมหลัก คือ ดาวเทียมไทยคม ๓ แล้ว กระทรวงคมนาคมได้
อนุ มตั ิให้มีการจัดสร้างและส่ งดาวเทียมสํารองของดาวเทียมไทยคม ๓ คือ ดาวเทียมไทยคม ๔ แต่บริ ษทั ได้ขอ
เลือนการส่ งดาวเที ยมดังกล่าวหลายครัA ง และต่อมาได้มีการแก้ไขข้อกําหนดด้านเทคนิ ค โดยเปลียนคุณสมบัติ
ของดาวเทียมสํารองดังกล่าว เมือได้รับอนุ มตั ิแล้วจึ งส่ งดาวเทียมดังกล่าว คือ ดาวเทียมไอพีสตาร์ (ไทยคม ๔)
ขึAนสู่วงโคจร ศาลฎีกาฯ เห็นว่าดาวเทียมไอพีสตาร์ ไม่เป็ นดาวเทียมสํารองของดาวเทียมไทยคม ๓ ดวงต่อดวงได้
ด้วยเทคโนโลยีทีแตกต่างกัน โดยดาวเทียมไอพีสตาร์ ใช้ยา่ นความถีเคยู-แบน รั บและส่ งข้อมูลให้ลูกค้าและใช้
ย่านความถี เคเอ-แบน ในการสื อสารรั บส่ งข้อมูลจากสถานี ภาคพืAนดินกับดาวเทียมบนอวกาศในการเชื อมต่อ
ระบบอิ นเตอร์ เน็ต โดยไม่ มียา่ นความถี ซี -แบน ที จะให้กระทรวงคมนาคมใช้จาํ นวน ๑ วงจรดาวเที ยมตาม
สัญญา และไม่มีขอ้ ตกลงว่าจะดําเนิ นการอย่างไรเพือทดแทน ทัAงทีดาวเทียมไทยคม ๓ ซึ งเป็ นดาวเที ยมหลักมี
ช่องสัญญานย่านความถี ซี -แบน และเคยู-แบน และเห็นว่าการลงมติวา่ ดาวเทียมไอพีสตาร์ เป็ นดาวเทียมหลักดวง
ใหม่ หรื อเป็ นดาวเที ย มสํ า รองของคณะกรรมการและหน่ วยงานที เ กี ย วข้ อ งขัด แย้ง กั น กล่ า วคื อ
กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขและคณะกรรมการประสานงานตามสัญญาสัมปทานในคราวพิจารณาอนุ มตั ิคุณสมบัติ
ของดาวเที ยมไอพี สตาร์ เ ห็ นว่า ดาวเที ยมไอพี ส ตาร์ เ ป็ นดาวเที ยมหลักดวงใหม่ แต่ ในการประชุ มครัA งต่ อ มา
คณะกรรมการประสานงานตามสัญญาสัมปทานได้อนุ มตั ิให้ดาวเทียมไอพีสตาร์ เป็ นดาวเทียมสํารอง และได้มี
การเสนอความเห็นดังกล่าวต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมเพืออนุ มตั ิให้ดาวเทียมไอพีสตาร์ เป็ นดาวเทียม
สํารอง ซึ งหากดาวเทียมไอพีสตาร์ ไม่ใช่ดาวเทียมสํารองของดาวเทียมไทยคม ๓ แต่เป็ นดาวเทียมหลักดวงใหม่
แล้ว บริ ษทั จะต้องจัดสร้างดาวเทียมสํารองดาวเทียมไอพีสตาร์ อีก๑ ดวงตามสัญญา ศาลฎีกาฯเห็ นต่อไปว่าเมือ
ดาวเทียมไอพีสตาร์ ไม่เป็ นดาวเทียมสํารองของดาวเที ยมหลัก คือ ดาวเทียมไทยคม ๓ได้ ทําให้ความมัน คงใน
การสื อสารดาวเทียมของชาติตอ้ งเสี ยหายจากการทีไม่มีดาวเทียมไทยคม ๔ เพือเป็ นดาวเที ยมสํารองจนกระทัง
ถึ งปั จจุ บัน ทํา ให้บ ริ ษัท ผูร้ ั บสั ม ปทานไม่ ต ้องกูย้ ืม เงิ น มาลงทุ นในการส่ ง ดาวเที ยมไทยคม ๔ นอกจากนัAน
วัตถุ ประสงค์หลักของดาวเที ยมไอพีสตาร์ ยงั เป็ นไปเพือมุ่งหวังทางการค้าและรองรั บการใช้งานอินเตอร์ เน็ต
สําหรับผูใ้ ช้งานในต่างประเทศ และบริ ษทั ยังกําหนดแผนการจําหน่ ายในต่างประเทศถึงร้อยละ ๙๔ แต่จาํ หน่ าย
ในประเทศร้อยละ ๖ ศาลฎีกาฯจึงเห็นว่าดาวเทียมไอพีสตาร์ เป็ นดาวเทียมหลักทีสร้างขึAนเพือการสื อสารระหว่าง
ประเทศเป็ นหลัก การอนุ มตั ิ ดังกล่ าวทําให้บริ ษัทได้สัมปทานดาวเที ยมระหว่างประเทศไปโดยไม่ ตอ้ งมีการ
ประมูล จึงเป็ นการเอืAอประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ชินคอร์ปและบริ ษทั ไทยคม
๗. ๔ คณาจารย์ทA งั ห้าพิจารณาประเด็นดังกล่ าวแล้ว เห็ นว่าในการจัด ให้มีระบบดาวเที ยมสํารองนัAน
สัญญาดําเนิ นกิจการดาวเทียมสื อสารภายในประเทศ ระหว่างกระทรวงคมนาคมกับบริ ษทั ชินวัตรคอมพิวเตอร์
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แอนด์ คอมมิวนิ เ คชัน จํากัด ข้อ ๖ กําหนดไว้ว่าคุณ สมบัติการใช้งานของดาวเที ยมหลักและดาวเทียมสํารอง
ตัAงแต่ดวงทีสองเป็ นต้นไปจะต้องมีคุณสมบัติไม่ดอ้ ยกว่าคุณสมบัติการใช้งานของดาวเทียมหลักและดาวเทียม
สํารองดวงทีหนึ ง ทัAงนีA โดยมีการกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติของดาวเทียมดวงทีหนึ งไว้ในข้อ ๘ ของสัญญา
ดังกล่าวรวมทัAงกําหนดไว้ดว้ ยว่าคุณสมบัติการใช้งานของดาวเทียมสํารองดวงที หนึ งอย่างน้อยจะต้องไม่ดอ้ ย
กว่าคุณสมบัติการใช้งานของดาวเทียมดวงทีหนึ ง และทดแทนดาวเทียมหลักดวงทีหนึ งเพือสามารถใช้งานได้
โดยต่อเนื อง สัญญาดังกล่าวไม่ได้กาํ หนดคุณสมบัติเฉพาะของดาวเที ยมหลักและดาวเทียมสํารองตัAงแต่ดวงที
สองเป็ นต้นไปไว้
ในกรณี ของดาวเทียมไอพีสตาร์ นA นั เห็ นได้ชดั ว่าบริ ษทั ผูร้ ั บสัมปทานมุ่งประสงค์จะให้เป็ นดาวเที ยม
สํารองของดาวเทียมไทยคม ๓ เพียงแต่ได้พฒั นาเทคโนโลยีใ ห้สูงขึAน ดังทีปรากฏในคําพิพากษาว่าดาวเทียมไอพี
สตาร์ มีคุณสมบัติทางเทคนิ คพัฒนาขึAนเป็ นการเฉพาะครัAงแรกของโลกตามทีจดสิ ทธิ บตั รไว้ และปรากฏชัดเจน
ว่าคุณสมบัติของดาวเทียมไอพีสตาร์ ไม่ดอ้ ยไปกว่าดาวเทียมดวงอืนๆ ด้วยเหตุนA ีคณาจารย์ทA งั ห้าจึงเห็ นว่าบริ ษทั
ผูร้ ับสัมปทานได้ปฏิบตั ถิ ูกต้องตามสัญญาแล้ว
ยิง ไปกว่านัAนคณาจารย์ทA งั ห้าเห็นว่าการมีดาวเทียมสํารองทีมีคุณสมบัติทางเทคนิ คทีพฒั นาขึAนใหม่ดีกว่า
ดาวเทียมหลัก เป็ นดาวเที ยมทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งและครอบคลุมพืAนทีการให้บริ การมากกว่าย่อมเป็ นผลดีต่อการ
จัดทําบริ การสาธารณะ ที ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าดาวเทียมไอพีสตาร์ ไม่ถือว่าเป็ นดาวเที ยมสํารองของดาวเทียมไทย
คม ๓ ดวงต่อดวงได้ดว้ ยเทคโนโลยีทีแตกต่างกัน แต่เป็ นดาวเทียมหลักดวงใหม่นA นั คณาจารย์ทA งั ห้าไม่เห็นพ้อง
ด้วย เนื องจากในสั ญญาดําเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื อสารภายในประเทศไม่มีขอ้ ใดเลยทีระบุ ให้ดาวเที ยมสํารอง
ต้องใช้เทคโนโลยีเดียวกับดาวเทียมหลัก เพียงแต่ระบุว่าคุณสมบัติการใช้งานของดาวเทียมหลักและดาวเที ยม
สํารองตัAงแต่ดวงที สองเป็ นต้นไปจะต้องมีคุณสมบัติไม่ ด้อยกว่ าคุ ณสมบัติการใช้งานของดาวเที ยมหลักและ
ดาวเทียมสํารองดวงทีหนึงเท่านัAน
นอกจากนีA ทีศาลฎีกาฯเห็ นว่าดาวเทียมไอพีสตาร์ ไม่มียา่ นความถีซี-แบนที จะให้กระทรวงคมนาคมใช้
จํานวน ๑ วงจรดาวเทียมตามสัญญา เพราะดาวเทียมไอพีสตาร์ ใช้ยา่ นความถีเคยู-แบน และย่านความถีเคเอ-แบน
นัAน เมือพิจารณาจากข้อมูลทางเทคนิ คทีศาลฎีกาฯสามารถค้นหาข้อเท็จจริ งได้เองตามหลักการพิจารณาคดี ใน
ระบบไต่ ส วนแล้วจะเห็ นได้ว่า ดาวเที ยมไอพีส ตาร์ สามารถรองรั บความถีซี -แบนได้ แต่ตอ้ งมีสถานี สัญญาน
และกรณี นA ี ก็ ไม่ ปรากฏข้อเท็ จ จริ ง ในคํา พิ พ ากษาที แ สดงว่ า กระทรวงคมนาคมโต้แ ย้ง ว่ า ตนไม่ ไ ด้ใ ช้ว งจร
ดาวเทียมเพราะเหตุวา่ ดาวเทียมไอพีสตาร์ ไม่มียา่ นความถีซ ี -แบนแต่อย่างใด
สําหรับกรณี ทีศาลฎีกาฯเห็ นว่าดาวเทียมไอพีสตาร์ เป็ นดาวเทียมหลักทีสร้างขึAนเพือการสื อสารระหว่าง
ประเทศเป็ นหลัก เนื องจากเมือพิจารณาจากเอกสารขอรับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั มีวตั ถุประสงค์หลักเพือ
มุ่งหวังทางการค้าต่างประเทศนัAน คณาจารย์ทA งั ห้าเห็นว่าสัญญาดําเนิ นกิจการดาวเทียมสื อสารภายในประเทศข้อ
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๑๑ ระบุอนุ ญาตให้บริ ษทั สามารถนําวงจรดาวเทียมเหลือจากปริ มาณความต้องการในประเทศไปให้ประเทศอืน
ใช้ได้โดยต้องได้รับความเห็ นชอบจากกระทรวงคมนาคม ในการวางแผนการตลาดนัAน เป็ นธรรมดาอยู่เองที
ผูป้ ระกอบการจะต้องพิจารณาความต้องการการใช้วงจรดาวเที ยมทัAงในและต่างประเทศว่าเป็ นอย่างไร ในคํา
พิพากษาดังกล่าวไม่มีขอ้ เท็จจริ งใดทีแสดงให้เห็นว่าเกิดความขาดแคลนในการใช้วงจรดาวเทียมของผูใ้ ช้วงจร
ดาวเทียมสื อสารภายในประเทศ เมือปริ มาณความต้องการการใช้วงจรดาวเทียมในประเทศยังมีไม่มากนัก การที
บริ ษทั นําวงจรดาวเที ยมที เหลือจากความต้องการในประเทศไปให้ประเทศอืนใช้โดยได้รับความยินยอมจาก
คู่สัญญาฝ่ ายรัฐ จึงชอบแล้ว อีกทัAงการวางแผนการตลาดในการนําวงจรดาวเทียมออกให้บุคคลอืนใช้บริ การนัAน
ไม่ว่าจะเป็ นในประเทศหรื อต่างประเทศโดยคํานวณตามความต้องการของตลาด ก็เป็ นเรื องปกติธรรมดาทาง
ธุรกิจ ทีศาลฎีกาฯเห็นว่าการอนุ มตั ิให้ดาวเทียมไอพีสตาร์ เป็ นดาวเทียมสํารองเป็ นการกระทําทีทาํ ให้รัฐเสี ยหาย
และเอืAอประโยชน์นA นั คณาจารย์ทA งั ห้าไม่เห็นพ้องด้วย
๗. ๕ กรณี การอนุ มตั ิให้แก้ไขสัญญาสัมปทานโดยให้มีการลดสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ชินคอร์ ปที
ต้องถือในบริ ษทั ไทยคมจากทีบริ ษทั ชินคอร์ ปต้องมีสัดส่ วนการถือครองหุ ้นในบริ ษทั ไทยคมเป็ นจํานวนไม่นอ้ ย
กว่าอัตราร้ อยละ ๕๑ เป็ นไม่ น้อยกว่าร้ อยละ ๔๐ นัAน กรณี ปรากฏข้อเท็จจริ ง ว่าสัญญาดําเนิ นกิ จการสื อสาร
ดาวเทียมภายในประเทศ ข้อ ๔ ระบุให้บริ ษทั ชิ นวัตรคอมพิวเตอร์ ฯ (ชิ นคอร์ ป) จะต้องตัAงบริ ษทั ขึAนใหม่เพือ
ดําเนิ นการตามสัญญา โดยจะต้องจัดตัAงบริ ษทั ใหม่ให้เสร็ จสิA นภายใน ๑๒ เดื อน นับจากวันเริ มให้บริ การวงจร
ดาวเทียม และให้อยูภ่ ายใต้เงื อนไขดังต่อไปนีA ตลอดอายุสัญญาด้วย คือ (๑) บริ ษทั ทีจดั ตัAงขึAนใหม่ตอ้ งมีทุนจด
ทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ล้านบาท (๒) บริ ษทั ชิ นคอร์ ปจะต้องเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ทีจดั ตัAงขึAนใหม่ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ ๕๑ ของจํานวนหุ ้นทัAงหมด (๓) บริ ษ ัทชิ นคอร์ ปต้องดําเนิ นการให้บริ ษ ัทที ตA งั ขึAนใหม่ รับผิดตาม
สัญญาฉบับนีAต่อกระทรวงร่ วมกันและแทนกันกับบริ ษทั
หลังจากทําสัญญาแล้วบริ ษทั ชินคอร์ ปได้ก่อตัAงบริ ษทั ไทยคมขึAน ต่อมาบริ ษทั ไทยคมได้ขอแก้ไขสัญญา
สั ม ปทานโดยให้ เ หตุ ผลว่ า ต้อ งใช้เ งิ นลงทุ น ในโครงการดาวเที ยมไอพี ส ตาร์ เ ป็ นจํา นวนสู ง มากจึ ง ต้อ งหา
พันธมิตรเข้ามาเพือร่ วมลงทุนทําให้ตอ้ งลดสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ชินคอร์ ปทีจะต้องถือหุ ้นในบริ ษทั ไทย
คมลง ต่ อ มารั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีแ ละสารสนเทศและการสื อ สารได้อนุ มตั ิ ให้แ ก้ไขสั ญญา
สัมปทานดังกล่าว โดยให้อนุ มตั ิให้ลดสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ชิ นคอร์ ปทีตอ้ งถือในบริ ษทั ไทยคมจากไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ เป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๔๐
ศาลฎีกาฯเห็ นว่าการกําหนดการถือครองหุ ้นในสัดส่ วนไม่ น้อยกว่าร้ อยละ ๕๑ เป็ นนัยสําคัญทีทาํ ให้
คณะรั ฐมนตรี อนุ มตั ิให้บริ ษทั ชิ นคอร์ ปได้สั มปทาน การที รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
อนุ มตั ิให้แก้ไขสัญญาดังกล่าวโดยมิได้นาํ เข้าคณะรัฐมนตรี เพือให้ความเห็ นชอบเป็ นการอนุ มตั ิโดยมิชอบและ
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เอืA อประโยชน์ แ ก่ บริ ษ ัท ชิ น คอร์ ป เนื อ งจากในกรณี ทีบ ริ ษ ัทไทยคมทํา การเพิ มทุ นเพื อดํา เนิ นโครงการใดๆ
โดยเฉพาะโครงการดาวเที ยมไอพีสตาร์ ซ ึ งต้องใช้เงินลงทุนสู งมากนัAน บริ ษทั ชิ นคอร์ ปไม่ตอ้ งระดมทุนหรื อกู้
เงิ นมาซืA อหุ ้นเพื อรั กษาสั ดส่ วนร้ อยละ ๕๑ ของตนเอง แต่ กลับกระจายความเสี ยงไปให้นักลงทุ นรายย่อยใน
ตลาดหลักทรัพย์ การลดสัดส่ วนการถือครองหุ ้นดังกล่าวทําให้บริ ษทั ชินคอร์ ปได้รับเงินทุนคืนจากการโอนขาย
หุ ้น ออกไปให้ผูถ้ ื อ หุ ้นกลุ่ มอื น ทัAง มี ผลเป็ นการลดทอนความมัน คงและความมัน ใจในการดําเนิ นโครงการ
ดาวเทียมของบริ ษทั ชิ นคอร์ ปในฐานะผูไ้ ด้รับสัมปทานโดยตรงทีตอ้ งมีอาํ นาจควบคุมการบริ หารจัดการอย่าง
เบ็ดเสร็ จเด็ดขาดได้อีกด้วย
๗. ๖ คณาจารย์ทA งั ห้าพิจารณาแล้วเห็ นว่าการทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯไม่ได้
นํา เรื อ งดัง กล่ าวเข้า สู่ ที ประชุ มคณะรั ฐ มนตรี นA ัน ปรากฏข้อเท็จจริ ง ตามคําพิ พากษาว่า กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศฯได้หารื อ สํา นักงานอัยการสู งสุ ดเกี ยวกับการแก้ไขสั ญญาดังกล่าว สํา นักงานอัยการสู งสุ ด ตอบ
หนังสื อกระทรวงเทคโนโลยีวา่ การแก้ไขสัญญาเป็ นการแก้ไขในสาระสําคัญจึงควรนําเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อมา
เมื อ กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศฯได้ท ํา หนั ง สื อ ถึ ง สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี สํา นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื องคืน โดยแจ้งว่าไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ของเรื องทีจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เมือกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศฯได้หารื อไปทีสาํ นักงานอัยการสู งสุ ดอีกครัAงหนึ ง สํานักงานอัยการสู งสุ ดได้ตอบหนังสื อ
ว่าเมือสํานักเลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี มีความเห็ นว่าเรื องนีA ไม่ อยู่ในเกณฑ์ทีจะเสนอคณะรั ฐมนตรี กระทรวง
เทคโนโลยีจึ งมี ดุลพิ นิ จที จะแก้ไขสั ญญาได้ แม้ว่ารั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯจะเป็ น
สมาชิกพรรคไทยรั กไทยที ผถู ้ ูกกล่าวหาดํารงตําแหน่ งหัวหน้าพรรคอยู่ แต่เพือพิจารณาจากขัAนตอนการทํางาน
แล้ว เห็นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯได้หารื อหน่ วยงานทีเกียวข้องแล้ว ก่อนจะใช้ดุลพินิจ
อนุ มตั ิ ลําพังแต่ เ พี ยงการไม่ เ สนอเรื อ งต่ อคณะรั ฐ มนตรี จึง ยังถื อไม่ ได้ว่า การอนุ มัติ ดัง กล่ า วเป็ นไปเพื อ เอืAอ
ประโยชน์แก่บริ ษทั ชินคอร์ ป
สําหรับประเด็นทีวา่ การอนุ มตั ิดงั กล่าวทําให้บริ ษทั ชินคอร์ ปได้ประโยชน์ทีไม่ตอ้ งไปกูเ้ งินมาลงทุนนัAน
หากมองในทางกลับกันก็จะเห็นได้ว่าบริ ษทั ชินคอร์ ปก็เสี ยประโยชน์ในลักษณะทีสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั
ไทยคมลดน้อยลงเช่นกัน ส่ วนประเด็นทีว่าการกําหนดสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ชินคอร์ ปในบริ ษทั ไทยคม
เป็ นสาระสําคัญนัAน ก็ไม่ได้หมายความว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวไม่อาจกระทําได้ สํานักงานอัยการสู งสุ ดเอง
เมือครัA งทีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯได้หารื อไปนัAนก็ไม่ได้โต้แย้งว่าข้อสัญญาดังกล่าวเป็ นข้อสัญญาที
ห้ามแก้ไข การจะอนุ มตั ิ ให้แก้ไขหรื อไม่แก้ไขสัญญาจึ งเป็ นดุ ลพิ นิจในทางบริ หาร เมือปรากฏข้อเท็จจริ งว่ า
บริ ษทั คู่สัญญามีความจําเป็ นทีจะต้องลงทุน และรัฐเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวจะนํามาซึ งประโยชน์ให้การจัดทํา
บริ การสาธารณะ คือ การมี ดาวเที ย มสํา รองดวงใหม่ ที มีเ ทคโนโลยีดี กว่ า เดิ มซึ ง จะทํา ให้การจัด ทํา บริ การ
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สาธารณะมีประสิ ทธิ ภาพมากขึAน และการลดสัดส่ วนการถือหุ ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบใดๆต่อความรับผิดของ
บริ ษทั รัฐมนตรี ฯในฐานะฝ่ ายบริ หารก็สามารถดําเนินนโยบายและผลักดันนโยบายในเรื องดังกล่าวได้ให้ปรากฏ
เป็ นจริ งในทางปฏิบตั ิได้
สําหรับประเด็นทีวา่ การลดสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ชินคอร์ ปมีผลเป็ นการกระจายความเสี ยงไปให้
นักลงทุ นรายย่อยในตลาดหลักทรั พย์นA นั คณาจารย์ทA งั ห้าเห็ นว่าการลงทุนย่อมมีความเสี ยง ผูท้ ี ลงทุ นย่อมต้อง
ศึกษาข้อมูลเพือประกอบการตัดสิ นใจ เมือไม่ปรากฏว่ามีการปกปิ ดข้อมูลสัดส่ วนการถือหุ ้น ผูล้ งทุนรายย่อยก็
ต้องตัดสิ นใจโดยคํานึงถึงความเสี ยงและผลตอบแทนทีจะได้รับจากการลงทุนดังกล่าว ทีศาลฎีกาฯเห็นว่าการลด
สัดส่ วนการถือหุ ้นมีผลเป็ นการบัน ทอนความมัน คงและมัน ใจในการดําเนิ นโครงการดาวเทียมของบริ ษ ทั ชิ น
คอร์ ปในฐานะผูร้ ั บสัมปทานโดยตรงที ตอ้ งมี อาํ นาจควบคุ มการบริ หารจัด การอย่างเบ็ดเสร็ จ เด็ ดขาดได้นA ัน
คณาจารย์ทA งั ห้าเห็นว่าความมัน คงและมัน ใจในการดําเนิ นโครงการดาวเทียมไม่ได้เกิดจากการทีบริ ษทั ใดบริ ษทั
หนึ งในฐานะผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่จะมีอาํ นาจควบคุมการตัดสิ นใจอย่างเด็ดขาดแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัยอืนอีก
หลายประการทีสนับสนุนและลดทอนความมัน คงและมัน ใจในการดําเนิ นโครงการ เช่น ผูถ้ ือหุ ้นทีเป็ นพันธมิตร
ทางธุรกิจเป็ นใคร มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจดังกล่าวมากน้อยเพียงใด มีสถานะทางการเงินอย่างไร ฯลฯ
เมือพิจารณาจากข้อเท็จจริ งต่างๆทีได้กล่าวมาแล้ว คณาจารย์ทA งั ห้าเห็ นว่าการอนุ มตั ิให้ลดสัดส่ วนการ
ถือหุ ้นของบริ ษทั ชินคอร์ ปในบริ ษทั ไทยคมเป็ นการใช้ดุลพินิจทางบริ หาร ซึ งเมือไม่มีขอ้ เท็จจริ งใดแสดงให้เห็ น
ว่าการใช้ดุลพินิจดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณี ยอ่ มจะถือว่าการตัดสิ นของรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นการกระทําทีไม่ชอบด้วยกฎหมายและเอืAอประโยชน์แก่บริ ษทั ชินคอร์ ปไม่ได้
๗. ๗ สําหรั บกรณี การอนุ มตั ิให้ใช้เงินค่าสิ นไหมทดแทนของดาวเทียมไทยคม ๓ ไปเช่าช่ องสัญญาน
ดาวเทียมต่างประเทศเมือดาวเทียมไทยคม ๓ เกิดความเสี ยหายนัAน ปรากฎข้อเท็จจริ งว่าในคราวทีบริ ษทั ไทยคม
ได้ร้องขอเปลียนแปลงคุณสมบัติของดาวเทียมไทยคม ๔ เป็ นดาวเทียมไอพีสตาร์ โดยร้องเป็ นดาวเทียมสํารอง
เช่ นเดิ มและต่อมาได้รับการอนุ มตั ิ นA นั ก็ได้มีการอนุ มตั ิแผนสํารองของดาวเที ยมไทยคม ๓ ด้วยในกรณี ทีเกิด
ความเสี ยหายแก่ ดาวเที ยมไทยคม ๓ ขึAน ต่ อมาได้เกิ ดเหตุดาวเที ยมไทยคม ๓ เสี ยหายขัดข้องเกี ยวกับระบบ
พลังงานบางส่ วน แต่ยงั มีบางส่ วนใช้งานได้ หลังจากเกิดเหตุดงั กล่าวได้มีการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจาก
บริ ษัท ประกันภัย และได้รับเงิ น ค่ า สิ น ไหมทดแทน และบริ ษัท ไทยคมได้ข ออนุ มตั ิ ส ร้ า งดาวเที ยมดวงใหม่
ทดแทน และต่อมาบริ ษทั ไทยคมก็ได้ร้องขออนุ มตั ินาํ เงิ นไปเช่ าช่องสัญญานดาวเที ยมจากต่างประเทศเพือใช้
ทดแทนดาวเทียมไทยคม ๓ พร้อมทัAงใช้เป็ นช่ องสัญญานสํารอง โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศได้อนุ มตั ิ
ให้ตามทีร้องขอ โดยระบุว่าหากหากค่าก่อสร้างสู งกว่าวงเงินค่าสิ นไหมทดแทนทีได้รับจากบริ ษทั ประกันภัยซึ ง
ผ่านการอนุมตั ิจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ บริ ษทั ไทยคมจะรับผิดชอบในส่ วนต่างทีเพิม ขึAน
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ศาลฎีกาฯเห็นว่า การจัดการกรณี ทีเกิดความเสี ยหายแก่ดาวเทียมนัAน สัญญาสัมปทานกําหนดให้บริ ษทั
ผูร้ ับสัมปทานรี บซ่ อมแซมทรัพย์สินทีเสี ยหายหรื อจัดหาทรัพย์สินทดแทนทรัพย์สินทีสูญหายโดยทันทีเพือให้
การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างต่อเนื อง และกระทรวงผูใ้ ห้สัมปทานก็จะมอบค่าสิ นไหมทดแทนทีได้รับจากบริ ษทั
ประกัน ภัยให้ ถ้า ค่า ซ่ อมแซมหรื อราคาทรั พ ย์สิ น ที จัด หามีร าคาสู งกว่า เงิ น ค่ า สิ น ไหมทดแทน บริ ษ ัทผูร้ ั บ
สั ม ปทานตกลงรั บ ผิ ด ชอบจํา นวนเงิ น ที เพิ ม ขึA น ทัAง หมด เห็ น ได้ว่ า ตามสั ญ ญานัAน หากเกิ ด ความเสี ย หายแก่
ทรั พ ย์สิ น ซึ งกรณี นA ี คื อ ดาวเที ย มไทยคม ๓ ถ้า เกิ ด ความเสี ย หายบางส่ วน บริ ษัท ผู ้รั บสั ม ปทานจะต้อ งรี บ
ดําเนิ นการซ่ อมแซม แล้วจึง มารั บเงิ นค่าสิ นไหมทดแทน แต่ถา้ เกิ ดความเสี ยหายทัAงดวงจนไม่สามารถใช้งาน
หรื อดําเนิ นงานได้อย่างต่อเนื อง บริ ษทั ผูร้ ั บสัมปทานต้องจัดสร้ างดาวเที ยมดวงใหม่ขA ึนทดแทน แต่ในกรณี ที
เกิ ดขึAนนีA กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศได้อนุ มตั ิ ให้บริ ษัทผูร้ ั บสัมปทานนําวงเงิ นบางส่ ว นที ได้รับจากค่า
สิ นไหมทดแทนดาวเที ยมไทยคม ๓ ไปเช่าดาวเทียมของต่างประเทศเพือใช้ทดแทนช่องสัญญานเดิ มและใช้
สํารองจึ งขัดต่อสัญญาสัมปทาน เนื องจากบริ ษัทไทยคมทําผิดสัญญาไม่ มีดาวเที ยมสํารองไทยคม ๓ มาโดย
ตลอด บริ ษทั จะต้องเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการให้มีดาวเทียมใช้ได้อย่างเพียงพอและต่อเนื อง ไม่มี
สิ ทธินาํ เงินไปใช้เช่าช่องสัญญาน แต่ตอ้ งนําเงินค่าสิ นไหมทดแทนทัAงหมดทีได้รับจากบริ ษทั ประกันภัยไปสร้าง
ดาวเทียมดวงใหม่ทดแทน การทีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศอนุมตั ิให้บริ ษทั ไทยคมนําเงินบางส่ วนทีได้รับ
จากค่าสิ นไหมทดแทนดาวเทียมไทยคม ๓ ไปเช่าดาวเทียมของต่างประเทศเพือใช้ทดแทนและสํารองเป็ นการ
อนุมตั ิทีไม่ชอบ เอืAอประโยชน์แก่บริ ษทั ไทยคมและชินคอร์ ป เพราะเท่ากับว่าในช่วงนัAนบริ ษทั ไทยคมไม่ตอ้ งใช้
ทุนของตนเองในการจัดสร้ างดาวเที ยมดวงใหม่แล้วยกกรรมสิ ทธิw ให้กระทรวงผูใ้ ห้สั มปทาน ทําให้เกิดความ
เสี ยหายแก่ภาครั ฐเนื องจากทรัพย์สินทีทาํ ประกันภัย (ดาวเทียม) เป็ นของรัฐ ค่าสิ นไหมทดแทนดังกล่าวรัฐต้อง
เป็ นผูด้ ูแลและคงไว้เป็ นหลักประกันความมัน คง
๗. ๘ คณาจารย์ทA งั ห้าได้พิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวแล้ว เห็ นว่าบริ ษทั ชินคอร์ ปได้รับอนุ มตั ิให้ก่อสร้าง
ดาวเทียมไอพีสตาร์ เป็ นดาวเทียมสํารองของดาวเทียมไทยคม ๓ เมือวันที ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ มีกาํ หนดส่ งขึAน
สู่อวกาศในปี ๒๕๔๗ ในวันที ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ได้เกิดความเสี ยหายขึAนกับดาวเทียมไทยคม ๓ บริ ษทั ไทย
คมได้เจรจากับบริ ษทั ประกันภัย ได้รับค่าสิ นไหมทดแทนจํานวน ๓๓,๐๒๘,๙๖๐ ดอลลาร์ สหรั ฐ บริ ษทั ได้ขอ
อนุมตั ิกระทรวงผูใ้ ห้สัมปทานสร้างดาวเทียมดวงใหม่ทดแทน และขออนุ มตั ิเงินค่าสิ นไหมทดแทนส่ วนหนึ งเช่า
ช่ องสั ญญานดาวเที ยมต่า งประเทศเพื อ ใช้ท ดแทนดาวเที ยมไทยคม ๓พร้ อ มทัAงใช้เ ป็ นช่ องสั ญ ญานสํ า รอง
คณาจารย์เ ห็ นว่ า การขออนุ มัติ ดังกล่ า วเป็ นไปตามเหตุ ผลของเรื อง ทัAง นีA เพื อ ให้ การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่า ง
ต่อเนือง การทีศาลฎีกาฯเห็นว่าบริ ษทั ไทยคมทําผิดสัญญาเพราะไม่มีดาวเทียมสํารองไทยคม ๓ มาโดยตลอดนัAน
คณาจารย์ทA งั ห้าเห็นว่าในระหว่างทีเกิดความเสี ยหายกับดาวเทียมไทยคม ๓ เป็ นช่วงเวลาทีบริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิให้
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ดาวเที ยมไอพีสตาร์ เป็ นดาวเที ยมสํารองแล้ว แต่ ยงั ไม่ได้ส่งขึAนสู่ อวกาศ ในระหว่างเวลานัAนจึ งไม่มีดาวเที ยม
สํารองของดาวเที ยมไทยคม ๓ เหตุกรณ์ ทีเกิด ความเสี ยหายขึAนกับดาวเที ยมดวงหลักในขณะที ยงั ไม่มีระบบ
ดาวเทียมสํารองนัAนอาจเกิดขึAนได้ เพราะการส่ งดาวเทียมสํารองขึAนสู่ อวกาศนัAนจะกระทําหลังจากส่ งดาวเทียม
ดวงหลักขึAนไปแล้ว ในระหว่างนัAนหากเกิดปั ญหาขึAนกับดาวเที ยมดวงหลัก ก็จะต้องแก้ไขปั ญหาเพือให้บริ การ
สาธารณะดําเนินไปอย่างต่อเนื อง
เมือพิจารณาการอนุมตั ิเช่าช่องสัญญานดาวเทียมต่างประเทศเพือใช้ทดแทนดาวเทียมไทยคม ๓ แล้ว จะ
เห็ นได้ว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯอนุ มตั ิเงินค่าสิ นไหมทดแทนจํานวน ๖,๗๖๕,๒๙๙ ดอลลาร์ สหรั ฐ
ไปเช่าช่องสัญญาน และอนุ มตั ิเงินอีก ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ สหรัฐ ไปสร้างดาวเทียมทีชือว่าดาวเทียมไทยคม
๕ หรื อ ๓ R ทดแทน เงิ นที อนุ มตั ิ ไปนัAนอยูใ่ นวงเงิ นค่าสิ นไหมทดแทนที ได้รับจากบริ ษทั ประกันภัย อีกทัAง
ปรากฏด้วยว่าเงินค่าก่อสร้างดาวเทียมไทยคม ๕ หรื อ ๓ R มากกว่าค่าสิ นไหมทดแทนทีได้รับอนุมตั ิ ซึ งบริ ษทั
ไทยคมจะต้อ งรั บ ภาระส่ ว นต่ า งนีA เอง พิ เ คราะห์ แล้ว คณาจารย์ไ ม่ เ ห็ นว่ า การอนุ มัติ ด ัง กล่ าวของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นการอนุ มตั ิทีไม่ชอบและเอืAอประโยชน์แก่บริ ษทั ไทยคมและบริ ษทั ชินคอร์ ปแต่อย่าง
ใด
๘. ประเด็นทางเนื8อหาของคดี – การอนุมัติให้ รัฐบาลสหภาพพม่ ากู้เงินจากธนาคารเพื4อการส่ งออกและนําเข้ า
แห่ งประเทศไทย
๘. ๑กรณี การอนุมตั ิให้รัฐบาลสหภาพพม่ากูเ้ งินจากธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้าแห่ งประเทศไทย
ข้อเท็จจริ งปรากฏว่าเอกอัครราชทู ตพม่าประจําประเทศไทยได้ส่งหนังสื อจากรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศพม่าถึงรั ฐมนตรี ว่าการกะทรวงการต่างประเทศของไทยเพือขอให้ประเทศไทยพิจารณาให้สินเชือ
จํานวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท แก่รัฐบาลสหภาพพม่าเพือการก่อสร้างโครงสร้ างขัAนพืAนฐาน แต่ระหว่างการพิจารณา
เรื องดังกล่ าวกระทรวงการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจ แห่ ง ชาติ สหภาพพม่า ได้มีหนัง สื อแจ้งว่ า กระทรวง
สื อสารและไปรษณี ยแ์ ห่ งสหภาพพม่ามีโครงการจะพัฒนาการให้บริ การระบบโทรคมนาคมในเขตชนบทและ
พืAน ที ห่า งไกล จึ ง ขอรั บความช่ ว ยเหลือจากรั ฐบาลไทยในลักษระเงิ นกูแ้ บบผ่อ นปรน (Soft loan) มู ล ค่ า
๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ ส หรั ฐ และแบบให้ เ ปล่ า (Grant aid) มู ลค่ า ๑,๐๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่ อ มา
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้าแก่ประเทศไทยให้เงินกูใ้ นการซืA อเครื องจักร
และพัฒนาประเทศแก่รัฐบาลสหภาพพม่าในวงเงิน ๔,๐๐๐ ล้านบาท ตามทีกระทรวงการคลังเสนอ ต่อมาจึงได้มี
การทําสัญญาเงิ นกูร้ ะหว่างธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้าแห่ งประเทศไทย กับธนาคารการค้าต่างประเทศ
แห่ งสหภาพพม่า

๒๘

ศาลฎีกาฯเห็ นว่าการดําเนิ นการในเรื องนีA เป็ นการดําเนิ นการไปตามนโยบายด้านการต่างประเทศของ
รั ฐบาล อย่างไรก็ตามศาลฎีกาฯเห็ นว่าการที รัฐบาลพม่าร้ องขอวงเงิ นสิ นเชื อจากรั ฐบาลไทยในครัAงแรกก็ดว้ ย
ความประสงค์ทีจ ะใช้พ ัฒนาโครงสร้ า งพืA น ฐานเกี ยวกับการพัฒนาด้า นการคมนาคม และเมื อ ต่ อ มารั ฐบาล
สหภาพพม่าร้องขอวงเงินสิ นเชือเพือพัฒนาระบบโทรคมนาคม ได้มีการรายงานข้อเสี ยของหน่ วยงานทีเกียวข้อง
ว่าอาจมีขอ้ ครหาว่า พตท.ทักษิณ ชิ นวัตร ซึ งเป็ นนายกรั ฐมนตรี มีผลประโยชน์เกียวข้องในเรื องนีA และในการ
พบปะหารื อข้อราชการแบบทวิภาคี รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งเรื องดังกล่าวให้ทางฝ่ าย
พม่าได้ทราบด้วย ต่อมาเมือมีการนําเรื องเสนอต่อ พตท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในเวลานัAนแล้ว ปรากฏว่า
มีการสัง การด้วยวาจาอนุมตั ิวงเงินสิ นเชือเพิมจาก ๓,๐๐๐ ล้านบาท เป็ น ๔,๐๐๐ ล้านบาท
ศาลฎีกาฯเห็ นว่าแม้จะปรากฏว่ามีหนังสื อโต้ตอบระหว่างหน่ วยงานของไทยและพม่าในเรื องดังกล่าว
ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบการให้วงเงินกูส้ ิ นเชือแก่รัฐบาลสหภาพพม่าว่าเป็ นการให้วงเงิ น
สิ นเชื อเพือซืA อเครื องจักรและพัฒนาประเทศ แต่ก็ปฏิ เสธไม่ได้ว่าการดําเนิ นการดังกล่าวเป็ นผลมาจากการขอ
วงเงิ นสิ นเชือเพิมเติมเพือการพัฒนาระบบโทรคมนาคมตามที รัฐบาลสหภาพพม่าร้องขอ การระบุวตั ถุประสงค์
ว่ า เพื อ ซืA อเครื องจั ก รและพัฒ นาประเทศมี ลัก ษณะเป็ นทํา นองหลี ก เลี ย งที จ ะใช้ ค ํา ว่ า เพื อ พัฒ นาระบบ
โทรคมนาคมเท่านัAน นอกจากนีA ศาลฎีกาฯยังเห็นว่าบริ ษทั ไทยคมมีผลประโยชน์เกียวข้องในเรื องนีA มาตัAงแต่ตน้
เพราะบริ ษทั ไทยคมได้ไปประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมในสหภาพพม่ามาก่อนแล้ว และได้รับการคัดเลือก
ให้ดาํ เนิ นการในโครงการต่างๆเกียวกับโทรคมนาคมหลายโครงการ แม้บริ ษทั ไทยคมจะอ้างว่าได้ขายสิ นค้าให้
รั ฐบาลสหภาพพม่ า ตามสั ญญาที มีกนั มาแต่ เ ดิ ม เป็ นการซืA อ ขายตามปกติ ไม่ ว่า รั ฐบาลพม่ า จะได้รับสิ น เชื อ
หรื อไม่ รัฐบาลพม่าก็ตอ้ งซืA อเครื องมือและอุปกรณ์ดงั กล่าวเป็ นประจําอยูแ่ ล้วนัAน ศาลเห็นว่าในการประชุมระดับ
ผูน้ าํ เมือเดื อนพฤศจิ กายน ๒๕๔๖ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ได้อนุ มตั ิให้นายพานทองแท้ ชิ นวัตร ร่ วมเดิ นทางเป็ นคณะ
เดิ น ทาง และระหว่ า งการประชุ ม มี เ จ้า หน้ า ที ข องบริ ษั ท ไทยคมและบริ ษั ท เอไอเอส เข้า ทํา การสาธิ ต
โทรศัพท์เคลือนทีดว้ ย ทําให้ต่อมาสหภาพพม่าเสนอโครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมในเขตชนบทและพืAนที
ห่ างไกล และขอรับความช่ วยเหลือพร้ อมกับขอเพิมวงเงิ นกูส้ ิ นเชือจาก ๓,๐๐๐ ล้านบาท เป็ น ๕.๐๐๐ ล้านบาท
และต่อมาฝ่ ายไทยให้กู้ ๔,๐๐๐ ล้านบาท โดยลดอัตราดอกเบีAยจากร้อยละ ๕.๗๕ เป็ นร้อยละ ๓ ต่อปี ปลอดการ
ชําระหนีA การจ่ ายเงิ นต้น ๒ ปี ต่อมารั ฐบาลพม่าขอปลอดการชําระหนีA การจ่ ายเงิ นต้นเป็ น ๕ ปี ซึ งก็ได้รับการ
อนุมตั ิ
ศาลฎีกาฯเห็ นว่าการดําเนิ นการดังกล่าวเป็ นการให้กใู้ นอัตราดอกเบีAยตํากว่าทุน ซึ งไม่ใช่วตั ถุประสงค์
ของการจัดตัAงธนาคารตามพระราชบัญญัติธนาคารเพือการส่ งออกและการนําเข้าแห่ งประเทศไทยฯ จึงต้องขอ
คุ ้ม ครองความเสี ยหาย และพ.ต.ท.ทัก ษิ ณ ชิ น วัต รได้สั ง การให้ นํา เรื องเข้า ที ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ซึ ง
คณะรั ฐ มนตรี อนุ มั ติ ใ ห้ เ งิ น กู้ แ ก่ ส หภาพพม่ า ในวงเงิ น ๔,๐๐๐ ล้ า นบาท หากได้ รั บ ความเสี ยหายให้
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กระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ชดเชยแก่ธนาคารตามจํานวนทีเสี ยหาย และให้ชดเชยส่ วน
ต่างดอกเบีAยทีดร้ ับจากรัฐบาลสหภาพพม่ากับต้นทุนดอกเบีAยธนาคาร เมือการขอวงเงินกูเ้ พิมเติมเพือพัฒนาระบบ
โทรคมนาคมเกิดขึAนหลังจากเสร็ จสิA นการประชุมระดับผูน้ าํ ทีกล่าวข้างต้น ศาลฎีกาฯเห็นว่า การขอวงเงินสิ นเชือ
เพิมเติมมีวตั ถุประสงค์เ พือซืA อสิ นค้าและบริ การจากบริ ษทั ไทยคมนัน เอง แม้จะมีการกล่าวอ้างว่าการจะอนุ มตั ิ
วงเงิ น สิ นเชื อ หรื อ ไม่ อยู่ทีการพิ จ ารณาของธนาคารเพื อ การส่ ง ออกฯ แต่ ธ นาคารก็ ตกอยู่ภายใต้กาํ กับของ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ซึ งต้องปฏิบตั ิตามนโยบายรัฐบาล และที กล่าวอ้างว่าการดําเนิ นการดังกล่าว
เป็ นผลให้บริ ษทั ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานบ่อแก๊สธรรมชาติทีสหภาพพม่าก็เป็ นการนําเรื องที
ไม่เกีย วกันมาอ้าง การดําเนินการในกรณี นA ีจึงเป็ นการเอืAอประโยน์แก่บริ ษทั ไทยคมและบริ ษทั ชินคอร์ ป
๘. ๒ คณาจารย์ทA งั ห้าพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการพิจารณาดําเนิ นการให้รัฐบาลต่างประเทศกูเ้ งิ นนัAน เป็ น
การดํา เนิ นการตามนโยบายในทางบริ หารซึ ง ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย การดําเนิ นการดัง กล่ าวฝ่ าย
บริ หารย่อมมีดุลพินิจทีพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดซึ งจะต้องคํานึ งถึงปั จจัยหลายด้านประกอบกัน หากใน
การเจรจาในทางระหว่างประเทศเกียวกับการให้กเู้ งินมีการแลกเปลียนประโยชน์ตอบแทนด้านต่างๆ ไม่ว่าการ
ให้สัมปทานบ่อแก๊ส การช่วยปราบปราม ยับยัAงการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน ฯลฯ คณาจารย์ทA งั ห้าก็เห็นว่า
การเจรจาแลกเปลี ย นตอบแทนดังกล่า วชอบที ฝ่ายบริ หารจะทํา ได้ หากอยู่ในกรอบของกฎหมาย และเป็ น
ดุ ลพิ นิจ โดยแท้ในทางบริ หาร เป็ นเรื องในทางนโยบาย ซึ งหากไม่ เ หมาะสม ก็เ ป็ นหน้า ที ของรั ฐ สภาที จ ะ
ตรวจสอบในทางการเมืองต่อไป หากฝ่ ายบริ หารไม่มีดุลพินิจดังกล่าวนีA ยอ่ มเป็ นการยากอย่างยิง ทีฝ่ายบริ หารจะ
ปฏิบตั ิภารกิจในการปกครองประเทศให้สาํ เร็จลุลว่ งลงไปได้
สําหรับกรณี ทีเป็ นปั ญหานีA แม้จะได้ความว่าบริ ษทั ไทยคมจะได้จาํ หน่ ายสิ นค้าและให้บริ การให้รัฐบาล
สหภาพพม่า อันอาจมองได้วา่ การจําหน่ายสิ นค้าและให้บริ การดังกล่าวเป็ นผลมาจากการทีรัฐบาลได้อนุ มตั ิเงินกู้
ให้แก่รัฐบาลพม่าก็ตาม แต่ขอ้ เท็จจริ งก็ปรากฏว่าก่อนหน้านีA บริ ษทั ไทยคมก็ได้ขายสิ นค้าให้แก่รัฐบาลพม่าตาม
พันธะสัญญาทีมีตอ่ กันมาแต่เดิมอยูแ่ ล้ว นอกจากนีA การซืA อสิ นค้าและบริ การด้านคมนาคมนัAนย่อมขึAนอยูก่ บั ความ
ประสงค์ของผูช้ Aือเป็ นสําคัญว่าจะซืA อจากบริ ษทั ใด เป็ นทีทราบกันโดยทัว ไปว่ารั ฐบาลพม่าไม่สามารถที จะซืA อ
สิ นค้าและบริ การดังกล่ าวจากประเทศหลายประเทศได้ เนื องจากเหตุ ผลทางการเมือง เมือรั ฐบาลพม่าเคยซืA อ
สิ นค้าและบริ การจากบริ ษทั ไทยคมอยู่ก่อนแล้ว กรณี จึงไม่ใช่ เรื องผิดปกติ วิสัยที รัฐบาลพม่าจะซืA อสิ นค้าและ
บริ การจากบริ ษทั ไทยคมต่อไปอีก ด้วยเหตุทีกล่าวมาข้างต้นคณาจารย์ทA งั ห้าจึงเห็นว่าข้อเท็จจริ งยังไม่พอทีจะฟั ง
ได้ว่าคณะรัฐมนตรี สมัยรั ฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชิ นวัตร อนุ มตั ิเงิ นกูใ้ ห้แก่รัฐบาลพม่าเพือให้รัฐบาลพม่ าไปซืA อ
สิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ไทยคมโดยเฉพาะอันมีลกั ษณะเป็ นการเอืAอประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ไทยคมและบริ ษทั
ชินคอร์ ป

๓๐

๙. การดําเนิ นการตามข้ อกล่ าวหาทั8งห้ ากรณีเป็ นผลมาจากการปฏิบัติหน้ าที4 หรื อใช้ อํานาจในตําแหน่ งหน้ าที4
นายกรัฐมนตรีเอือ8 ประโยชน์ แก่ ธุรกิจของชินคอร์ ปหรือไม่
๙. ๑ หลัง จากที วิ นิ จ ฉั ย ว่ า การดํา เนิ น การทัA งหลายที ก ล่ า วมาข้า งต้น เป็ นการเอืA อ ประโยชน์ แ ก่
บริ ษทั เอกชนแล้ว ศาลฎีกาฯได้วินิจฉัยต่อไปว่าในช่วงเวลาทีมีการดําเนิ นทัAงห้ากรณี พตท.ทักษิณ ชิ นวัตร เป็ น
นายกรั ฐมนตรี ซ ึ งเป็ นผูท้ ีมีอาํ นาจบริ หารราชการแผ่นดิ นร่ วมกับรั ฐมนตรี อืนตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญ
กฎหมาย และนโยบายที แ ถลงต่ อ รั ฐ สภา และจะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน ต่ อ รั ฐ สภาในนโยบายทัว ไปของ
คณะรั ฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี ยงั มีอาํ นาจกํากับโดยทัว ไปซึ งการบริ หารราชการแผ่นดิน ตลอดจนอํานาจสัง
ราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินฯ และยังเป็ นผูถ้ วายคําแนะนําแก่พระมหากษัตริ ยใ์ น
การให้รัฐมนตรี พน้ จากการเป็ นรัฐมนตรี อีกด้วย ซึ งแสดงให้เห็นถึงอํานาจหน้าทีของนายกรัฐมนตรี ว่ามีขอบเขต
กว้างขวาง โดยศาลได้พรรณนาความเกียวพันของตําแหน่ งนายกรั ฐมนตรี กบั หน่ วยงานต่ างๆของรั ฐอีกหลาย
ประการ ศาลฎีกาฯเห็ นว่าเมือพิจารณาถึงทีมา การแต่งตัAง และการให้คุณให้โทษตามบทบัญญัติของกฎหมายที
เกี ยวข้องแล้ว ยิงเป็ นข้อสนับสนุ นทําให้เห็ น ว่ารั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวง
คมนาคม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศฯ และ
นายกรัฐมนตรี ยอ่ มเกียวข้องอยูด่ ว้ ยทัAงสิA น และได้พิพากษาในทีสุดว่าการดําเนิ นการตามข้อกล่าวหาทัAงห้ากรณี
เป็ นผลมาจากการปฏิบตั ิหน้าที หรื อใช้อาํ นาจในตําแหน่ งหน้าทีนายกรัฐมนตรี ของผูถ้ ูกกล่าวหา นายกรัฐมนตรี
ผูถ้ กู กล่าวหา (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) ใช้อาํ นาจรัฐเพือเอืAอประโยชน์แก่ธุรกิจของชินคอร์ป
๙. ๒ ถึงแม้ว่าคณาจารย์ทA งั ห้าจะไม่เห็ นพ้องด้วยกับศาลฎีกาฯที วินิจฉัยว่าการดําเนิ นการต่างๆตามข้อ
กล่าวหาเป็ นการเอืAอประโยชน์แก่บริ ษทั เอกชนก็ตาม แต่กส็ มควรพิจารณาต่อไปด้วยว่าหากถือว่าการดําเนิ นการ
ต่างๆตามข้อกล่าวหาเป็ นการเอืAอประโยชน์แก่บริ ษทั ชินคอร์ ปจริ ง เมือพิเคราะห์ ในทางกฎหมายแล้วจะถือได้
หรื อไม่วา่ การดําเนิ นการดังกล่าวเป็ นการกระทําของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ความข้อนีA เมือพิจารณาจากบทกฎหมายศาลฎีกาใช้เป็ นฐานในการสังให้ทรั พย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
แล้ว จะเห็ นได้ว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๔ “รํ ารวยผิ ดปกติ ” หมายความว่ า การมี ทรั พย์ สิ นมากผิ ดปกติ หรื อการมี หนี 2สิ นลดลงมาก
ผิ ด ปกติ หรื อได้ ท รั พย์ สิ น มาโดยไม่ ส มควร สื บเนื อ งมาจากการปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที ห รื อใช้ อํา นาจหน้ า ที ”
คณาจารย์ทA งั ห้าเห็ นว่า การมีทรั พย์สินมากผิดปกติหรื อการมีหนีAสินลดลงมากผิดปกติ หรื อได้ทรัพย์สินมาโดย
ไม่ส มควรจะต้องเป็ นผลมาจากการปฏิ บตั ิตามหน้าที หรื อใช้อาํ นาจหน้า ที ซึ งเท่ ากับระบบกฎหมายเรี ยกร้ อง

๓๑

ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผล (causation) ในเรื องดังกล่าว หากการมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรื อการมี
หนีA สินลดลงผิดปกติ หรื อการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควร ไม่ได้เป็ นผลมาจากการปฏิบตั ิหน้าทีหรื อใช้อาํ นาจ
หน้าทีแล้ว ศาลย่อมไม่อาจสังให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินได้
เมือพิจารณาจากข้อเท็จจริ งแล้ว เห็นว่า การดําเนิ นการต่างๆทีเกียวข้องกับข้อกล่าวหา หากไม่อยูใ่ นรู ป
ของมติคณะรั ฐมนตรี ก็เป็ นการสังการโดยรั ฐมนตรี เ จ้ากระทรวง หรื อคณะกรรมการทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย
เช่ น คณะกรรมการ ทศท. เป็ นต้น ไม่มีขอ้ เท็จจริ งใดแสดงให้เห็ นว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชิ นวัตร เป็ นผูส้ ั งการหรื อ
อนุมตั ิโดยตรง และไม่มีขอ้ เท็จจริ งใดแสดงให้เห็นว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สังให้รัฐมนตรี ต่างๆทีเกียวข้องกับ
เรื องดังกล่าว หรื อคณะกรรมการทีเกียวข้องดําเนิ นการตามทีกล่าวหาเลย กรณี ที พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เกียวพัน
โดยตรงก็ คื อ กรณี ที เ รื องที อ นุ มัติ นA ั นอยู่รู ป ของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แต่ แ ม้ก ระนัA นในทางกฎหมายก็ ถื อ ว่ า
คณะรั ฐมนตรี เป็ นองค์กรกลุ่ ม (collegial organ) แยกออกต่ างหากจากนายกรั ฐ มนตรี ในการออกเสี ยงใน
คณะรั ฐมนตรี นายกรั ฐมนตรี ก็มีคะแนนเสี ยงหนึ งคะแนนเสี ยงเท่ากับรั ฐมนตรี อืน จึ งไม่อาจถือว่าการกระทํา
ของคณะรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็ นการกระทําของ พตท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ หากการ
กระทําของนายกรั ฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี มีความไม่เหมาะสมในทางนโยบายอย่างไร ก็เป็ นเรื องทีจะต้องไป
ว่ากล่าวกันในทางการเมือง ลําพังแต่ ขอ้ กฎหมายทีว่านายกรัฐมนตรี เ ป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดในฝ่ ายบริ หาร มี
อํานาจบังคับบัญชา กํากับดู แ ลหน่ วยงานทัAง หลายทัAงปวงของรั ฐในฝ่ ายบริ หารยัง ไม่ เ พียงพอที จะชีA ว่ ามี การ
กระทํา และการกระทํานัAนคือการปฏิบตั ิตามหน้าทีหรื อใช้อาํ นาจหน้าทีแต่อย่างใด โดยเหตุทีกรณี ดงั กล่าวเป็ น
กรณี ทีขาดความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผล คณาจารย์ทA งั ห้าจึ งไม่เห็ นพ้องด้วยกับการทีศาลฎีกาฯสังให้
ทรัพย์สินของผูถ้ ูกกล่าวหาตกเป็ นของแผ่นดิน
๙. ๓ ยิง ไปกว่านัAน ยังมีขอ้ สังเกตอีกประการหนึ งว่า แม้จะถือตามคําพิพากษาของศาลฎีกาฯในคดีนA ี ว่า
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสื บเนื องจากการปฏิบตั ิหน้าทีหรื อใช้อาํ นาจหน้าที แต่การที
ศาลฎีกาถือว่าประโยชน์ จากราคาหุ ้นบริ ษ ัทชิ นคอร์ ปส่ วนที เ พิมขึAนนับแต่ วนั ก่ อนที ผูถ้ ูกกล่าวหา คือ พ.ต.ท.
ทักษิ ณ ชิ นวัตร จะดํารงตําแหน่ งนายกรั ฐมนตรี ในวาระแรก คือวันที ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เป็ นต้นไป เป็ น
ทรัพย์สินทีได้มาโดยไม่สมควรสื บเนื องมาจากการปฏิบตั ิหน้าทีหรื อใช้อาํ นาจในตําแหน่ งหน้าทีนA นั ย่อมไม่อาจ
อธิ บายให้รับกับข้อเท็จจริ งได้ เพราะแท้จริ งแล้วการปฏิบตั ิหน้าทีหรื อใช้อาํ นาจหน้าทีซ ึ งทําให้ได้ทรัพย์สินมา
โดยไม่ ส มควรตามที ศาลฎี กาฯวินิ จฉั ยนัAน ไม่ ได้เ กิ ด ขึAน มานั บตัAง แต่ วนั แรกที พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชิ นวัตร ดํารง
ตํา แหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี แต่ ไ ด้เ กิ ด ภายหลัง ในห้ ว งเวลาที แ ตกต่ า งกัน ไป ดัง นัA น จึ ง เป็ นไปไม่ ไ ด้ใ นทาง
ข้อเท็จจริ งทีจะถือว่าประโยชน์จากราคาหุ ้นในส่ วนทีเพิมขึAนของบริ ษทั ชินคอร์ ปได้เกิดขึAนแล้วนับตัAงแต่วนั แรก
ของการดํารงตําแหน่ งนายกรัฐมนตรี ของ พตท.ทักษิณ ชินวัตร ทีสาํ คัญไม่น้อยกว่านัAน ต้องยอมรับว่าราคาหุ ้นที
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เพิมขึAนของบริ ษทั ชินคอร์ ป สามารถเกิดจากปั จจัยอืนด้วยก็ได้ อย่างเช่น ภาวะของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย
เมือศาลฎีกาฯไม่ได้วินิจฉัยแยกแยะว่าประโยชน์ทีเกิดขึAนจากการกระทําที เป็ นการเอืAอประโยชน์แต่ละ
กรณี เกิดขึAนเมือใด แต่วินิจฉัยว่าราคาหุ ้นทีเพิมขึAนนัAนได้เกิดขึAนอย่างไม่สมควรนับตัAงแต่วนั ที พตท.ทักษิณ ชิ น
วัตร ดํารงตําแหน่ งนายกรัฐมนตรี และมีสาเหตุเพียงประการเดียว คือเกิดจากการที พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรปฏิบตั ิ
หน้าทีหรื อใช้อาํ นาจในตําแหน่ งหน้าทีโดยมิชอบ จนนําไปสู่ การพิพากษาให้ทรั พย์สินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิ น
วัตร ตกเป็ นของแผ่นดิ น รวมเป็ นเงิ น ทัAง สิA น ๔๖,๓๗๓,๖๘๗,๔๕๔.๗๐ บาท ที ศาลฎี กาฯมีคาํ พิ พ ากษาใน
ลักษณะเช่นนีA คณาจารย์ทA งั ห้าไม่อาจเห็นพ้องด้วยได้
คณาจารย์ทA งั ห้าขอยืนยันว่าบทวิเคราะห์คาํ พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่ งทาง
การเมืองกรณี ขอให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินนีA เป็ นการใช้เสรี ภาพทางวิชาการ เพือแสดงความไม่เห็ นพ้อง
กับคําพิพากษาฉบับนีA ตัAงแต่ตน้ กําเนิดของคดี ซ ึ งมีทีมาจากรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙, ข้อสงสัยในความ
เป็ นกลางขององค์กรที มีหน้าทีไต่สวน, เนืA อหาของคดี เกี ยวกับข้อกล่ าวหาทัAง ๕ กรณี ว่าเป็ นการกระทําที เอืAอ
ประโยชน์แก่บริ ษทั ชินคอร์ ปและบริ ษทั ในเครื อ, การเชือมโยงข้อกล่าวหาทัAง ๕ กรณี ว่าเป็ นผลจากการปฏิบตั ิ
หน้าทีหรื อใช้อาํ นาจหน้าทีในตําแหน่ งนายกรั ฐมนตรี ตลอดจนผลลัพธ์ของคดี ทีศาลฎีกาพิพากษาให้ทรัพย์สิน
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตกเป็ นของแผ่นดิน
คณาจารย์ทA งั ห้ายืนยันว่า ความเห็ นต่างของเราเป็ นไปเพือประโยชน์ทางวิชาการ โดยตัAงอยูบ่ นพืAนฐาน
ของการไม่ยอมรั บรั ฐประหาร หลักการเคารพกระบวนการทางกฎหมายที เป็ นธรรม หลักดุลยภาพแห่ งอํานาจ
ระหว่างฝ่ ายบริ หารกับฝ่ ายตุลาการ หลักความมัน คงแห่ งนิ ติฐานะและคุม้ ครองความเชือถือไว้วางใจต่อการดํารง
อยูข่ องกฎหมาย หลักการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม ซึ งหลักการทัAงหลายเหล่านีA จาํ เป็ นอย่าง
ยิง ในนิ ติรัฐ-ประชาธิปไตย และคณาจารย์ทA งั ห้ายืนยันทีปกป้ องหลักการทัAงหลายเหล่านีA อย่างสุ ดกําลังด้วยความ
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