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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้สํ าเร็จเรียบรอยไดดวยดี โดยผูเขียนไดรับความชวยเหลืออันดียิ่ง
จากทานรองศาสตราจารย ดร. กมลชยั รัตนสกาววงศ ซ่ึงทานเปนอาจารยทีป่รกึษาของผูเขยีน ทีท่านกรณุา
ใหความเมตตาใหค ําปรกึษา ใหค ําแนะน ํา ใหความกระจางและวเิคราะหปญหาตางๆ ในทางวชิาการ
ดวยความเอาใจใสอยางใกลชิดตลอดจน ถายทอดแนวความคดิทีเ่ปนระบบอนัเปนประโยชนอยางยิง่
ในการศึกษาคนควา อีกทั้งเปนแรงบันดาลใจใหผูเขียนฝาฟนอุปสรรคในการเขียนวิทยานิพนธ    
จนส ําเรจ็การศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ ผูเขียนขอกราบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ทานศาสตราจารย ดร. อิสสระ นิติทัณฑประภาศ ที่กรุณา
ใหเกยีรตรัิบเปนประธานสอบวทิยานพินธ ทานรองศาสตราจารย ดร. วรีะ โลจายะ และ ทานอาจารย
ดร. พีรพนัธุ พาลุสุข ทีก่รุณาใหเกยีรตรัิบเปนกรรมการสอบวทิยานพินธ ซ่ึงทัง้สามทานไดสละเวลา
ใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมในเนื้อหาและประเด็นตางๆ ใหการชี้แนะ ใหคํ าปรึกษา ใหกํ าลังใจ ทํ าให
วทิยานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น

ผูเขยีนขอกราบขอบพระคณุ คณุพชัิย ถ่ินสนัตสุิข และคณุพนดิา รัตนวาร ผูบงัคบับญัชา
ที่ไดใหกํ าลังใจและใหการสนับสนุน โดยอนุญาตใหลาศึกษาเพื่อจัดทํ าวิทยานิพนธ ซ่ึงหากไมมี
ทานทั้งสอง ผูเขยีนอาจจะไมประสบความสํ าเร็จในการศึกษาตามกํ าหนดอยางที่พึงประสงค

ผูเขียนขอขอบคุณ คุณนิคม รัฏฐากจิ เพื่อนที่ชวยใหคํ าแนะนํ า ในเรื่องเกี่ยวกับภาษา
ตางประเทศ ตลอดจนเจาทีห่นาหองสมดุของมหาวทิยาลยั และหนวยงานตางๆ ทีอํ่ านวยความสะดวก
ในการยืมเอกสารทางวิชาการรวม ทั้งผูเกี่ยวของทุกทานในการจัดทํ าวิทยานิพนธที่มิไดเอยนามถึง
และขอบใจ คณุรัศม ีรมโพธิท์อง และคณุปณตศร รมโพธิท์อง (ภริยา) บตุรชาย บตุรสาว ทีค่อยเปนก ําลังใจ
ใหผูเขยีนมีความมุมานะอุสาหะพยายามจนสํ าเร็จในการศึกษาครั้งนี้

ทายสดุนีห้ากวทิยานพินธฉบบันีม้คีณุคาและคณุประโยชนตอการศกึษาคนควาประการใด
ผูเขยีนขออทุศิใหกบัคณุพอปรีชา ศรีพพิฒันกลุ (ถึงแกกรรม) และคณุแมมะลุม ศรีพพิฒันกลุ ตลอดจน
คณาจารยทุกทานที่ประสิทธิประสาทวิชาใหแกผูเขียน หากมีขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใด
ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว

ภูมิวสัส  เกาศรีสุริยะธาดา
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หวัขอวิทยานิพนธ อํ านาจ  สิทธิ ประโยชนตกทอดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
เปนบริษัทมหาชนจํ ากัด: ศกึษากรณีการแปรรูป
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

ช่ือผูเขียน ภูมิวสัส  เกาศรีสุริยะธาดา
อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ
สาขาวิชา นิติศาสตร (กฎหมายมหาชน)
ปการศึกษา 2549

บทคัดยอ

พระราชบญัญตัทินุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 ไดตราขึน้มาเพือ่เปนกฎหมายกลางในการด ําเนนิการ
แปรรปูรัฐวสิาหกิจตางๆ ซ่ึงก็รวมทั้งองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยดวย วิทยานิพนธนี้ มุงเนน
ทีจ่ะศกึษาปญหาเกีย่วกบัอ ํานาจ สิทธิ ประโยชนตกทอดจากการแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
ไปยงับริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน)

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการนโยบายทนุรัฐวสิาหกจิเสนอ โดยใหโอน
อํ านาจ สิทธ ิประโยชน กจิการ หนี ้ความรบัผิด สินทรพัยทัง้หมดขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
ตกทอดไปยงับรษิัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) โดยไมมีสวนใดตกแกกระทรวงการคลัง จึงเกิดประเด็น
ปญหาการโอนอํ านาจ สิทธิ ประโยชนดังกลาว มีความชอบธรรมหรือไมเพียงใด

จากการศกึษาพบวา การแปรรปูรัฐวสิาหกจิเปนบรษิทั (มหาชน) จ ํากดั ตองยดึหลักประโยชน
สาธารณะตามหลักกฎหมายมหาชน และยึดหลักความเสมอภาคในการประกอบกิจการของบริษัท
ในกฎหมายเอกชน

ดังนั้น กรณีการแปรรูปองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนบริษัท ทีโอที จํ ากัด 
(มหาชน) จึงมีขอเสนอดังนี้

1. การก ํากบัดแูลบรษิทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) ควรเปนอ ํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการ
โทรคมนาคมแหงชาติตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํ ากับวิทยุกระจายเสียง
วทิยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543

2. สิทธพิเิศษในการประกอบกจิการขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทยไดตกทอด
มายงับรษิทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) ดวย ซ่ึงจะท ําใหบริษทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) ไดเปรยีบบรษิทัอืน่
ทีป่ระกอบกจิการโทรคมนาคม เพือ่ความเสมอภาคในการประกอบกจิการ ฉะนัน้ ตองตราพระราชกฤษฎกีา
จ ํากดัอํ านาจสิทธิพิเศษของบริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน)
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3. สวนแบงตามสัญญาสัมปทานรวมการงานและการลงทุน ซ่ึงองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยเคยไดรับตกทอดไปยังกระทรวงการคลังเพราะเปนทรัพยสินที่ไดมาจากการใช
อํ านาจรัฐ

4. สิทธิในการประกอบกิจการและสิทธิในทรัพยสินที่ไดมาจากการประกอบกิจการ
ซ่ึงตองนํ ามาเปนทุนแปลงเปนหุนตกทอดไปยังบริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) เพื่อถวงดุลและ  
ความเสมอภาคในการแขงขันเสรีDPU
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ABSTRACT

The State Enterprise Fund Act of 2542 B.E. was composed to be a guideline for state 
enterprise transformation including the Telephone Organization of Thailand. This thesis has an 
aim to study problems regarding the authorizations, rights, and inherited benefits from the 
transformation of the Telephone Organization of Thailand to the TOT Public Company Limited.

The minister board had approved the proposition made by the Board of State 
Enterprise Fund Policy. The proposition stated that all the authorizations, rights, benefits, 
businesses, debts, liabilities, and assets shall be transferred to the TOT Public Company Limited 
without any withholdings to the Ministry of Finance. Therefore, problems regarding the transfers 
arose regarding the righteousness.

Findings from the study state that the transformation process must be based on the 
public benefits according to the public law and must be based on the poise in business conduction 
as expressed on the public law.

Therefore, propositions shall be made to the transformation of the Telephone 
Organization of Thailand to the TOT Public Company Limited as follow:

1. The control over TOT Public Company Limited shall be a duty of the 
Telecommunication Board in accordance with the Organization of Frequency Allocation and 
Radio and Television and Telecommunication Business Control Act, 2543 B.E.

2. Since the Telephone Organization of Thailand’s business privileges had passed 
on to the TOT Public Company Limited and had made TOT to have advantages over other 
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telecommunication businesses, for poise in business, the Limitation of Privilege of TOT Public 
Company Limited Act must be composed.

3. Transfer dividends, according to the co-work and investment concession 
agreement, that the Telephone Organization of Thailand used to be entitled to the Ministry of 
Finance because the assets are from the usage of government authorization.

4. The rights in conducting business and rights in the received assets from the 
business shall be funded and turn to shares to be inherited to the TOT Public Company Limited to 
promote free competition.DPU



บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ค ํานํ าและความสํ าคัญของปญหา

ในกจิการโทรศัพทแตเดิมนั้น กรมไปรษณียโทรเลขมีสิทธิในการดํ าเนินกิจการแตเพียง
รายเดยีวตามอํ านาจที่กํ าหนดไวในพระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท พ.ศ. 2477 ตามมาตรา 6 
ตอมาเมื่อโทรศัพทมีการพัฒนาและมีการขยายตัวของผูใชมากขึ้น จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ 
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดํ าเนินการและพัฒนาระบบโทรศัพท
เพือ่ประโยชนของรฐัและประชาชน และเพือ่ด ําเนนิธรุกจิตอเนือ่งใกลเคยีงซึง่เปนประโยชนตอกจิการ
โทรศัพทตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 มาตรา 6 
โดยไดรับอ ํานาจ สิทธิ และหนาที่ตามที่บรรดากฏหมายไดใหไวกับกรมไปรษณียโทรเลข ในสวน
ทีว่าดวยโทรศพัทตามทีก่ ําหนดไวในมาตรา 16 แหงพระราชบญัญตัอิงคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
มาตรา 16 ดงันัน้ องคการโทรศพัทแหงประเทศไทยจงึเปนผูมอํี านาจผกูขาดแตผูเดยีวในการด ําเนนิกจิการ
โทรศัพท โดยมีหนาที่ในการกํ ากับดูแลและหนาที่ในการใหบริการแกประชาชนนับแตวันที่ 24 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2497

ในการด ําเนนิกจิการขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทยประสบความส ําเรจ็เปนรัฐวสิาหกจิ
ทีด่ ําเนินกิจการมิไดประสบปญหาขาดทุน1 สามารถดํ าเนินธุรกิจดวยดีนับแตกอตั้งองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย แตเนื่องดวยสภาวะการณปจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนวิธีดํ าเนินธุรกิจในกิจการ   
โทรคมนาคมเพือ่มุงเนนการพฒันาเทคโนโลยแีละการบรกิารเพือ่รองรบัการแขงขนัเสร ี ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอการดํ าเนินธุรกิจขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของการด ําเนนิกจิการโทรคมนาคมไดววิฒันาการเขาสูยคุโลกาภวิตัน ซ่ึงท ําใหโลกถูกยอสวนใหเล็กลง
ดวยเทคโนโลยทีางการสือ่สารทีท่นัสมยัขึน้ ประกอบกบัประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชกิขององคการคาโลก
(World Trade Organization) หรือ WTO โดยเปนสมาชกิในล ําดบัที ่ 59 ซ่ึงองคการคาโลกไดจดัตัง้ขึน้
โดยมวีตัถุประสงคเพือ่เปนเวทใีนการเจรจาลดอปุสรรคและขอกดีกนัทางการคา และโดยมกีฎระเบยีบ

                                                
1 ที่มา ศูนยสารสนเทศ สํ านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขอมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2548.
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การคาระหวางประเทศขึน้เพือ่สนบัสนนุใหมกีารคาเสรโีดยตัง้อยูบนพืน้ฐานของการแขงขนัทีเ่สมอภาค
ประกอบกับประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ทํ าใหรัฐบาลสมัยนั้น   
ไดขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International 
Monetary Fund) หรือ IMF ท ําใหรัฐบาลมพีนัธกรณตีองปฎบิตัติามเงือ่นไขของหนงัสอืแสดงเจตจ ํานง
ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน จากพันธกรณีที่มีตอองคการคาโลกและกองทุน     
การเงนิระหวางประเทศ2 ประกอบกบัประเทศไทยมแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่ 6-8
พ.ศ. 2530-2544 ซ่ึงไดก ําหนดแนวนโยบายใหมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงสถานภาพของรฐัวสิาหกจิ
เพือ่จะสามารถเปดการคาเสรไีด โดยสนบัสนนุใหมกีารเปลีย่นแปลงสถานะของรฐัวสิาหกจิบางแหง
ใหเปลี่ยนมาเปนอยูในสถานะของบริษัทจํ ากัด โดยการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนดวยวิธีการ
กระจายหุนทัง้หมดหรอืบางสวนใหกบัประชาชนทีส่นใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัย หรือตกลงขายหุน
ใหกบัผูปฏิบัติงานขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ดังนั้นองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
จงึไมสามารถหลีกเลี่ยงที่จะตองแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจไปเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดได ทํ าใหองคการ
โทรศพัทแหงประเทศไทยตองปรบัเปลีย่นรูปแบบการบรหิารจากเดมิใหเปนการบรหิารงานแบบเอกชน
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการและการด ําเนนิการ โดยลดขัน้ตอนทีต่องปฏิบตัติามกฎระเบยีบตางๆ
ทีเ่ปนอปุสรรคส ําคญัทีท่ ําใหองคการโทรศพัทแหงประเทศไทยไมสามารถบรหิารจดัการไดอยางรวดเรว็
ในการแขงขนักบัภาคเอกชนรายอืน่ อีกทัง้ยงัสามารถระดมเงนิทนุไดอีกเปนจ ํานวนมากเพื่อน ําไปใช
ในการลงทนุในกจิการของตนเองใหมปีระสิทธภิาพเพือ่รองรบัการแขงขนัเสรตีามกรอบของกฎหมาย
วาดวยการแขงขนัทางการคา ดวยเหตผุลและความจ ําเปนดงักลาวขางตน องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
จงึไดด ําเนินการแปรรูปเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 โดยใชช่ือวา 
บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงในปจจุบันเปลี่ยนมาใชช่ือวา บริษัท ทีโอที จํ ากัด 
(มหาชน) ท ําใหจากเดิมที่เคยไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลบางสวนในดํ าเนินการอยูภายใตกฎและ
ขอบังคับของรัฐวิสาหกิจซ่ึงไมตองเสียภาษีเงินไดจากกํ าไรสุทธิแตจะตองจัดสรรกํ าไรสุทธินํ าสง
กระทรวงการคลงั เปลีย่นเปนไดรับยกเวนไมตองปฎบิตัติามค ําสัง่ ระเบยีบ ขอบงัคบัและมตคิณะรฐัมนตรี
ทีใ่ชกบัรัฐวิสาหกิจทั่วไปในดานทุนของบริษัท คณะรัฐมนตรีมีมติใหไดรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ 
ความรบัผิด สินทรพัย พนกังานทัง้หมดขององคการโทรศพัท โดยไมมสีวนใดตกแกกระทรวงการคลงั

                                                
2 เดือนเดน นิคมบริรักษ, สุณีพร ทวรรณกุล และวีรวิทย ไพบูลยจิตตอารี. (2547). โครงการจัดทํ า

ยุทธศาสตรและแนวทางในการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO
รอบใหม. หนา 1-6.
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และตองจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอขายหุนใหกับประชาชน โดยผูถือหุนรับผิดจํ ากัด    
ไมเกนิจ ํานวนเงินคาหุนที่ตองชํ าระและบริษัทไดระบุวัตถุประสงคไวในหนังสือบริคณหสนธิ3

จากเดมินัน้ องคการโทรศพัทแหงประเทศไทยไดเพิม่ขดีความสามารถในการด ําเนนิกจิการ
เพื่อใหทันตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและสามารถรองรับการใชบริการที่เพิ่มขึ้นใหเพียงพอ         
ตอความตองการของประชาชน องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย จงึไดเปดประมลูเพือ่ใหภาคเอกชน
ทีส่นใจทีจ่ะรวมลงทนุพฒันากจิการโทรศพัทพืน้ฐาน ทัง้ในสวนกลางและในสวนภมูภิาคในรปูแบบ
ของสัญญาสัมปทานแบบ BTO (Build Transfer Operate) คอื การที่เอกชนเปนผูสรางและโอน     
ใหเปนขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย โดยเอกชนรายนั้นมีสิทธิใชประโยชนจากสินทรัพย
เครื่องมือหรืออุปกรณที่สรางขึ้นนั้นตามเงื่อนไขในสัญญา โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ การแสวงหา
ประโยชนรวมกันดวยการแบงรายไดภายใตเงื่อนไขของสัญญารวมการงานและการลงทุน

อนึ่งสัญญารวมการงานไดกลายเปนปญหาสํ าคัญหลังจากการแปรรูปองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยโดยสงผลใหการเปดเสรใีนกจิการโทรคมนาคมของไทยมคีวามยุงยากสลับซับซอน
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเงื่อนไขของสัญญาในประเด็น สวนแบงรายไดและการใชอํ านาจกํ ากับดูแล 
เปนขอสัญญาที่ขัดกับหลักของความเสมอภาค ท ําใหประชาชนไมไดรับประโยชนเทาที่ควร

เมื่อรัฐสภาไดตราพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํ ากับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงกฎหมายดังกลาวไดกํ าหนดใหมี
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ เรยีกโดยยอวา กทช. หลังจากนั้นรัฐสภาไดตรา 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ขึ้นมาเพื่อยกเลิก พระราชบัญญัติ    
โทรเลขและโทรศัพท พ.ศ. 2477 และพระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517
พรอมกบัก ําหนดหลกัเกณฑในการอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคมไวในหมวด 1 การใชการเชือ่มตอ
โครงขายโทรคมนาคมในหมวด 2 มาตราฐานของโครงขายโทรคมนาคมและอุปกรณในหมวด 3 
และให กทช. มีอํ านาจสํ าคัญ คือ 1. มีอํ านาจพิจารณาอนุญาตและกํ ากับดูแลการใชคล่ืนความถี่   
เพือ่กจิการโทรคมนาคม 2. มอํี านาจพจิารณาอนญุาตและก ํากบัดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคม4

                                                
3 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535, มาตรา 15.
4 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํ ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2543, มาตรา 51.
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ในการด ําเนินการแปรรูป คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมีหนาที่ที่สํ าคัญเกี่ยวกับ
การแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทยเปนบรษิทัมหาชนจ ํากดั โดยมหีนาทีจ่ดัท ํารางพระราชกฤษฎกีา
ตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยกํ าหนด อํ านาจ สิทธิ ประโยชน
จากการแปรรูปองคการโทรศัพท และก ําหนด กิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดและสินทรัพยที่จะโอน
ใหแกบริษัทที่แปลงสภาพและสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลังตามมาตรา 19 (1)

เมือ่คณะรัฐมนตรีมีมติใหโอนทรัพยสิน สิทธิ และอํ านาจทั้งหมดขององคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยทัง้หมดไปอยูกบับรษิทัทีแ่ปรรปูตามทีค่ณะกรรมการเสนอ จะเหน็ไดวาการด ําเนนิการ
แปรรูปขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไมมีการแบงทรัพยสินที่องคการโทรศัพทไดมา  
โดยใชอํ านาจของรัฐ และองคการโทรศัพทก็ยังคงใชอํ านาจในการกํ ากับดูแลบริษัทรวมการงาน
และการลงทุนอยู อีกทั้งยังไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกํ าหนดอํ านาจ สิทธิประโยชน        
ของบริษัท ทโีอที จํ ากัด (มหาชน)

จากการด ําเนนิการแปรรปูขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทยดงักลาว ท ําใหเจตนารมณ
ของการแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทยทีม่จีดุมุงหมายเพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนไดเขามา
มสีวนรวมในด ําเนนิกจิการขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย และสงเสรมิใหผูประกอบกจิการ
รายอ่ืนๆ ทีส่นใจในการประกอบกจิการโทรคมนาคมเขามาประกอบกจิการเพือ่ทีจ่ะใหเกดิการแขงขนั
ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีไดกาวหนายิ่งขึ้น และจะทํ าใหคาบริการถูกลงนั้น    
เกิดปญหาขึ้น เนือ่งมาจากความไมเสมอภาคระหวางบริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) กับบริษัทรายอื่น
ทีเ่ขามาประกอบกจิการโทรคมนาคม ดงันัน้จงึควรหาวธีิการแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้วาควรจะด ําเนนิการ
อยางไรใหการแปรรูปองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยสํ าเร็จตามเจตนารมณของการแปรรูป  
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนบริษัทมหาชนจํ ากัด

1.2  วตัถุประสงคของการศึกษา

1.2.1 เพือ่ศกึษาองคกรทีม่อํี านาจในการก ํากบัดแูลอยางแทจริง หลังจากทีม่กีารแปรรปู
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนบริษัทมหาชนจํ ากัด

1.2.2 เพือ่ศกึษาสทิธปิระโยชน หลังจากมกีารแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
เปนบริษัทมหาชนจํ ากัด

1.2.3 เพือ่ศกึษาการจดัสรรสวนแบงรายไดในสญัญารวมการงาน และการลงทนุของบรษิทั
ททีแีอนดท ีจ ํากดั (มหาชน) และบรษิทั ทร ูคอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) ระหวาง กระทรวงการคลงั
กับบริษัท ทโีอที จํ ากัด (มหาชน)
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1.3  สมมติฐานของการศึกษา

ในการแปรรูปองคการโทรศัพทซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจเปนบริษัท ทโีอที จํ ากัด (มหาชน) 
ยอมท ําใหอํ านาจ สิทธิ ประโยชนตกทอดไป โดยสวนที่เปนเรื่องเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตกทอด
ไปยงับรษิทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) สวนเรือ่งทีเ่ปนประโยชนสาธารณะและการใชอํ านาจรฐัตกทอด
ไปยังกระทรวงการคลัง

1.4  ขอบเขตของการศึกษา

ศึกษาเฉพาะกรณีการแปรรูปองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนบริษัทมหาชนจํ ากัด
เกี่ยวกับอํ านาจ สิทธิ ประโยชนตกทอดภายใตกรอบของกฎหมาย และสัญญารวมการงานของ 
บริษทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) กบับรษิทั ททีแีอนดท ีจ ํากดั และบรษิทั ทรู คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน)

1.5  วิธีการศึกษา

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใชวธีิศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยรวมรวบ
ขอมลูจากกฏหมายที่เกี่ยวของกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กฎ ระเบียบตางๆ วทิยานิพนธ คํ าพิพากษา 
ทัง้ในและตางประเทศ

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.6.1 ท ําใหทราบถงึองคกรทีม่อํี านาจในการก ํากบัดแูลและท ําใหทราบแนวทางการก ําหนด
สิทธปิระโยชนทีต่กทอด เมือ่มกีารแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทยเปนบรษิทัมหาชนจ ํากดั

1.6.2 ทํ าใหทราบถึงความยุติธรรมในการจัดสรรทรัพยสินและรายไดที่เปนขอผูกพัน
ตามกฎหมายของสัญญารวมการงานและการลงทุน ระหวาง บริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) กับ
บริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)

1.6.3 ท ําใหทราบแนวทางในการปรบัปรงุกฎหมายในการแปรรปูรัฐวสิาหกจิเปนบรษิทัจ ํากดั
(มหาชน)
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1.7  นิยามศัพท

บริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) หรือ (TOT) หมายถึง บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํ ากัด    
(มหาชน) ทศท. หรือ องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนรัฐวสิาหกจิทีไ่ดแปรรปูเปนบรษิทัมหาชน
เพือ่ด ําเนินธุรกิจโทรศัพทและธุรกิจอื่นที่ตอเนื่องใกลเคียงกัน

บรษิทั ทร ูคอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) หรือ (TA) หมายถึง บรษิทั เทเลคอมมวินเิคชัน่ จ ํากดั
(มหาชน) บริษัท ซี.พี. เทเลคอมมิวนิเคชั่น จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนคูสัญญารวมการงานกับบริษัท   
ทโีอที จํ ากัด (มหาชน) เพือ่ขยายการบริการโทรศัพทพื้นฐาน หรือ โทรศัพทประจํ าบานในเขตพื้นที่
นครหลวง

บริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) หรือ (TT&T) หมายถึง บริษัท ไทยเทเลโฟน   
แอนดเทเลคอมมิวนิเคชั่น จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนคูสัญญารวมการงานกับบริษัท ทีโอที จํ ากัด 
(มหาชน) เพื่อขยายการบริการโทรศัพทพื้นฐาน หรือโทรศัพทบานในเขตพื้นที่ภูมิภาค
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บทที่ 2
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ในการดํ าเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งจากเดิมรัฐวิสาหกิจเปนองคกรของภาครัฐ    
ตามกฎหมายมหาชนไปเปนรูปแบบของบรษิทัมหาชนจ ํากดัตามกฎหมายเอกชน ซ่ึงจะตองด ําเนนิการ
ในรปูแบบของบรษิทัเอกชน จะตองศกึษาถงึทฤษฎขีองการแปรรปูรัฐวสิาหกจิ รูปแบบ และวตัถุประสงค
ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในรูปแบบของการแปรรูปเพื่อท่ีจะทํ าใหเกิด
ประโยชนสูงสดุแกรัฐวสิาหกจิทีจ่ะแปรรปู และเพือ่เปนการปองกนัมใิหเกดิผลกระทบตอการแปรรปู
รัฐวิสาหกิจนั้น

2.1  ความหมายและแนวคิดท่ีเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจ

ค ําวา “วิสาหกิจ” (Enterprise) หมายถึง การเปนหนวย (Entity) ในทางเศรษฐกิจ คือ 
การนํ าเอาทุน วัตถุดิบ บุคลากร มาประสานเขากันอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อผลิตสินคาและ
บริการออกจํ าหนายโดยหนวยงานนั้นตองมีสถานะเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากผูเปนเจาของทุน 
(นั่นคือ มีการแยกผูเปนเจาของทุน และฝายจัดการหรือฝายบริการออกจากกัน) มีวัตถุประสงค    
เปนของตนเอง มสิีทธิและหนาทีต่ลอดจนความสามารถในอนัทีจ่ะใชสิทธิหรือปฏิบตัหินาทีข่องตนเองได
รวมทัง้สามารถเปนเจาของทุนหรือทรัพยสินไดดวยตัวเอง

สวนค ําวา “รัฐ” หรือ “ปกครอง” นัน้ หมายถงึ การทีรั่ฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนเจาของ หรือสามารถครอบงํ าการอํ านวยการในกิจการของวิสาหกิจหนึ่ง ทํ าใหวิสาหกิจนั้น  
เปนกจิมหาชนหรอืรัฐวสิาหกจิ ซ่ึงการครอบง ําชีข้าดของรฐันีอ้าจจะเกดิจากการทีรั่ฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีทุนหรือหุนในวิสาหกิจนั้นทั้งหมด หรือสวนขางมาก

ฉะนัน้ขอความคดิทางกฎหมายของรฐัวสิาหกจิ จงึหมายถงึ องคการทีม่ฐีานะเปนนติบิคุคล
ซ่ึงด ําเนนิกิจกรรมในทางอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม เพื่อผลิตสินคาและบริการมาจํ าหนาย และ
อยูภายใตอํ านาจครอบงํ าชี้ขาดของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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โดยทัว่ไปรฐัวสิาหกจิ หมายถงึ หนวยงานธรุกจิทีม่ฐีานะเปนนติบิคุคล ซ่ึงมรัีฐหรือองคกร
ของรัฐเปนเจาของหรือผูถือหุนขางมาก โดยเปนเครื่องมือของรัฐอยางหนึ่งในการประกอบภารกิจ
ทางเศรษฐกิจ เพื่อเกิดความคลองตัว เพราะการดํ าเนินการแบบสวนราชการดั้งเดิมตองเปนไป    
ดวยความรดักุมภายใตกฎเกณฑของกฎหมายเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม

สํ าหรับความหมายรัฐวิสาหกิจในกฎหมายไทยนั้นหากเปนความหมายทั่วไปยังไมมี   
จะมเีพยีงแตความหมายทีป่รากฏตามพระราชบญัญตัใินแตละชนดิเปนตนวา ความหมายของรฐัวสิาหกจิ
ตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสํ าหรับกรรมการ
และพนกังานรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2518 พระราชบญัญตัพิฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิพ.ศ. 2521
และพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 และที่ใชกันแพรหลายของคํ านิยาม   
ค ําวา “รัฐวิสาหกิจ” คือ คํ านิยามที่ปรากฏอยูตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซ่ึงมี
ความเกีย่วของกบัการประกอบของรฐัวสิาหกจิมากทีสุ่ด และมคีวามส ําคญัมากทีสุ่ดสํ าหรับกระทรวงการคลงั
อันเปนหนวยงานที่ทํ าหนาที่ดูแลตรวจสอบรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ ซ่ึงบัญญัติ (มาตรา 4) วา

รัฐวิสาหกิจ หมายความวา
(ก) องคการของรัฐบาล หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ
(ข) บริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50
(ค) บรษิทัหรือหางหุนสวนนติบิคุคลทีส่วนราชการ และ/หรือรัฐวสิาหกจิตาม (ก) และ/

หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50
(ง) บรษิทัหรือหางหุนสวนนติบิคุคลทีส่วนราชการ และ/หรือรัฐวสิาหกจิตาม (ค) และ/

หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50
(จ) บรษิทัหรือหางหุนสวนนติบิคุคลทีส่วนราชการ และ/หรือรัฐวสิาหกจิตาม (ง) และ/

หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50
กลาวโดยสรุป พ.ร.บ. ฉบับนี้ ไดใหความหมายของรัฐวิสาหกิจโดยคํ านึงถึงการลงทุน

ของสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลในกิจการ กลาวคือ หากมีทุนรวมอยูในกิจการเกินกวา
รอยละ 50 กิจการนั้น กม็ฐีานะเปนรัฐวิสาหกิจ แตจากความแตกตางของคํ านิยามรัฐวิสาหกิจตาม 
พ.ร.บ. รัฐวิสาหกิจแตละประเภท ทํ าใหมีผลกระทบทางการบริหาร คอื การพิจารณาวากิจการใด  
จะจดัเปนรัฐวสิาหกจิ เพือ่ทีจ่ะไดน ํากฎหมายนัน้มาถอืเปนแนวทางส ําหรับการบรหิาร ดงันัน้วธีิปฏิบตัิ
ทีย่ดึถืออยูในปจจบุนั คอื การพจิารณาฐานะการเปนรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายฉบบัหนึง่ แตอาจไมถือวา
เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายอีกฉบับหนึ่งไดเชนกัน ทั้งนี้เพราะจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค     
ของกฎหมายแตละฉบบันัน้มเีปาหมายตางกนั ฉะนัน้เมือ่รัฐวสิาหกจิใดมขีอของใจในการด ําเนนิงาน
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หรือฐานะขององคการรฐัวสิาหกจินัน้ๆ กจ็ะขอใหคณะกรรมการกฤษฎกีาใหความเหน็เพือ่เปนแนวทาง
ในการปฏิบัติตอไป1

ดงัทีไ่ดกลาวมาแลววา ค ํานยิามศพัทของรฐัวสิาหกจิ ตามพระราชบญัญตัวิธีิงบประมาณ
พ.ศ. 2502 เปนที่นิยมและใชกันอยางแพรหลายดังจะเห็นไดวาในพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ก็ไดบัญญัติคํ านิยามของรัฐวิสาหกิจวา “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณที่ไมใชบริษัทจํ ากัดหรือบริษัทมหาชนจํ ากัด ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดใชความหมายของรัฐวิสาหกิจตามความหมาย        
ของพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 ดังนั้นเมื่อนํ าบทบัญญัติทั้งสองพระราชบัญญัติ       
มาวิเคราะหจะเห็นวา พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 จะใหความสํ าคัญในสัดสวน     
ของการถือหุนวา ถาจะเปนรัฐวิสาหกิจนั้นตองมีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจถือหุนเกินกวารอยละ 
50 เปอรเซ็นต สวนพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดโยงเอาความหมายของคํ าวา        
รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 แตไดบัญญัติเพิ่มเติมวารัฐวิสาหกิจ    
ตองไมใชบริษัทจํ ากัดหรือบริษัทมหาชนจํ ากัด ดังนั้นเมื่อพิเคราะหตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ
ดังกลาวแลว อาจกลาวไดโดยสรุปวารัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดไดตาม    
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  ตองเปนรัฐวิสาหกิจตามความหมายของพระราชบัญญัติ
วธีิงบประมาณ พ.ศ. 2502 และเปนประเภทของรฐัวสิาหกจิทีไ่มใชบริษทัจ ํากดัหรือบริษทัมหาชนจ ํากดั

 2.2  แนวคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

2.2.1 ความหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
การแปรรปูรัฐวสิาหกจิ (Privatization) ความคดิในการแปรรปูกจิการรฐัวสิาหกจิ

บางประเภทอาจเกิดขึ้นพรอมกับการเริ่มกอตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่รัฐเปนผูริเร่ิม
เพื่อเปนตัวอยางใหกับเอกชน และเมื่อเอกชนมีความพรอมรัฐก็จะทํ าการจํ าหนายจายโอนกิจการ  
รัฐวสิาหกจิ (Divestiture) เหลานัน้ใหเอกชนด ําเนนิการตอไป แตในสภาวะปจจบุนัการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ
มิไดมีความหมายเพียงการจํ าหนายจายโอนเทานั้นแตมีความหมายกวางออกไป คือ การพิจารณา
บทบาทและฐานะของรัฐโดยสวนรวมดวย การที่ความหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขยายกวาง

                                                
1 จันทจิรา เอี่ยมมยุรา. (2529). วิสาหกิจมหาชน (รัฐวิสาหกิจ) ในกฎหมายไทย:

ศึกษาในเชิงประวัติศาสตรและเชิงวิเคราะห. หนา 72-78.
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ออกไปกวาการจํ าหนายจายโอน นักวิชาการ นักปฏิบัติการ และสถาบันการเงิน ไดใหความหมาย
ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไวโดยสังเขปดังนี้2

D.R. Pendse ไดใหความหมายของคํ าวา Divestiture วา เปนการปลดเปลื้องภาระ
ของรัฐบาลที่จะตองจัดสรรงบประมาณเพื่อการดํ าเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจโดยการขายทรัพยสิน
หรือหุนสวนของกิจการที่รัฐเปนเจาของ หรือที่รัฐดํ าเนินการอยู

Mary M. Shirly ไดสนบัสนนุความคดิวา การเปลีย่นแปลงสภาพของรฐัวสิาหกจิ
โดยการจ ําหนาย จายโอน Divestiture หมายถึง การขายหุนใหกบัเอกชนเปนจ ํานวนมากพอทีจ่ะท ําให
หุนสวนใหญหรือหุนทั้งหมดเปนของเอกชนหรือของ D.R. Pendse บริษทัเอกชนซึ่งจะทํ าใหเกิด
การเปลีย่นแปลงสถานะของรฐัวสิาหกจิทางกฎหมายและสถานภาพในการประกอบธรุกจิอนัจะสงผล
ใหเกดิประสิทธิภาพในการประกอบกิจการดียิ่งขึ้น

ทั้ง D.R. Pendse และ Mary M. Shirley มคีวามเห็นสอดคลองกันวา การจํ าหนาย
จายโอน Divestiture และการแปรรปูรัฐวสิาหกจิ (Privatization) เปนลดบทบาทภาครฐั หรือนโยบาย
ภาครฐัทีม่ตีอกจิกรรมทางเศรษฐกจิ แต Mary M. Shirley มคีวามเหน็เพิม่เตมิวา การแปรรปูรฐัวสิาหกจินัน้
มีความหมายที่กวางกวา ซ่ึงหมายถึง การแปรรูปทางการบริหารของกิจการโดยการใหสัมปทาน 
หรือการทํ าสัญญาวาจาง หรือการวาจางใหเอกชนทํ าบริการบางอยางโดยมีสัญญาจาง

Seizaburo Sato มคีวามเหน็วา เปาหมายสดุทายของการแปรรปูรัฐวสิาหกจิกเ็นือ่งจาก
มีความตองการที่ทดแทนภาระหนาที่ของรัฐบาลโดยใชกลไกตลาด เปนเครื่องกระตุนทํ าใหเกิด  
การจดัสรรงบประมาณทีม่ปีระสิทธิภาพ แตมไิดมวีตัถุประสงคทีจ่ะเปลีย่นแปลงสภาพการเปนเจาของ
โดยรัฐ ซ่ึงเรียกการแปรรูปเชนนี้วา การแปรรูปเพื่อทดแทนหนาที่ (Functional substitute for
privatization) ซ่ึงอาจท ําไดโดยการทํ าสัญญาจางบุคคลอื่น หรือเอกชนใหจัดการบริหารดํ าเนินการ 
อันเปนการแปรรูปเพื่อการผลิตหรือดํ าเนินการ ประเด็นของ Sato แสดงใหเห็นถึงองคประกอบ  
การพิจารณาการแปรรูปมีอยู 3 ประเด็น คอื บทบาทของรัฐบาลที่ตองการใหเอกชนทํ าหนาที่แทน 
ประเด็นเกี่ยวกับการผลิตหรือการดํ าเนินการของกิจการ และประเด็นเรื่องการเงินที่เปล่ียนแปลง
ลักษณะการเปนเจาของจากเดิมที่มีแหลงการเงินจากภาครัฐมาเปนแหลงเงินทุนจากภาคเอกชน    
ซ่ึงสะทอนถึงความสัมพันธตอนโยบายสาธารณะจึงควรพิจารณาแนวนโยบายของรัฐประกอบดวย

                                                
2 พิพัฒน ไทยอารี. (2531). หลักการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย. หนา 70.
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L. Gray Cowan ทีป่รึกษาองคการบรหิารวเิทศกจิแหงสหรัฐอเมรกิา เสนอความเหน็วา
การแปรรปูรัฐวสิาหกจิเปนวถีิทางใหมทีจ่ะแกไขปญหาของรฐัวสิาหกจิ โดยมแีนวทาง คอื การปลดเปลือ้ง
ภาระหรอืการลมเลิกกิจการ การสรางระบบการแขงขันระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน และการวาจาง
บริษัทเอกชนตางชาติ หรือบริษัทของชาวพื้นเมืองเขามาบริหารกิจการรัฐวิสาหกิจที่ประสบปญหา
ขาดทนุและการบริหารงานโดยมุงจะชวยใหรัฐวิสาหกิจนั้นมีกํ าไรหรืออยูในจุดคุมทุน3

David Heald แหงมหาวิทยาลัย Glasgow ประเทศอังกฤษ ไดเสนอวาการแปรรูป
รัฐวสิาหกิจมีขอควรพิจารณาอยู 4 ประเด็น คือ
  1) ในอดตีทีผ่านมา กจิการภาครฐัหลายประเภทมไิดด ําเนนิการโดยค ํานงึถึงระบบ
การตลาดมากอน จงึจ ําเปนตองเสรมิสรางคณุลักษณะของตลาดโดยพจิารณาถงึโครงสรางขององคกร
และความสมัพนัธตางๆ ขององคกรเพือ่จดัจ ําแนกกจิกรรมและเพือ่แสดงใหเหน็ถึงแหลงทีม่าของเงนิทนุ
ทีชั่ดเจน จงึจะเปนการสะดวกทีจ่ะก ําหนดแนวทางในเปลีย่นแปลงแหลงเงนิทนุ เชน การเปลีย่นแปลง
แหลงเงนิภาษอีากร เปนการคดิคาธรรมเนยีมจากผูใชบริการเพือ่ใชเปนสวนหนึง่ของตนทนุในการด ําเนนิการ
เปนการสะทอนใหเห็นถึงกลไกดานราคานั่นเอง

2) การด ําเนนิการผลติหรือการผลติของรฐับางประเภท อาจเปลีย่นแปลงโดยให
เอกชนรบัเหมาดวยการท ําสัญญาตอรัฐบาลไปด ําเนนิการ อันมลัีกษณะคลายกบัการใหสัมปทานแกเอกชน
วิธีการนี้รัฐบาลตองกํ าหนดนโยบายและวิเคราะหปญหาความเหมาะสมไวใหรอบคอบ อยางก็ตาม
การด ําเนนิการเชนนี ้ จะไมมผีลตอการเปลีย่นแปลงในประเดน็การเจาของโดยรฐั (Public ownership)
แตอยางไรก็ตามรัฐอาจถอนสัมปทานคืนเมื่อใดก็ได

3) การผลักภาระหรือลดภาระของรัฐบาล หมายถึง การลด หรือเลิกบทบาท  
ในการด ําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งของรัฐบาลดวยการจํ าหนาย จาย โอนกจิการรัฐวิสาหกิจ หรือ
การขายหุนสวนของกจิการ ซ่ึงวธีิการเชนวานีจ้ะสงผลกระทบตอการเปลีย่นแปลงสภาพการเปนเจาของ
ในทรัพยสินที่รัฐมีอยู (ownership transfer)

4) การเปดโอกาสใหมีการประกอบการโดยเสรี (Liberalization) หมายถึง    
การนํ าระบบการตลาดมาถือปฏิบัติ เพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจโลก หรือเปดโอกาส      
โดยการลดหยอน ยกเวนขอกํ าหนดกฎหมายและระเบียบตางๆ เพื่อใหมีผูประกอบการมากราย    
อันจะไดมีการแขงขันในการดํ าเนินงาน4

                                                
3 พิพัฒน ไทยอารี. แหลงเดิม. หนา 72-75.
4 แหลงเดิม. หนา 72 -78.
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ศาสตราจารย ดร. พนัส สิมะเสถียร ใหความหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจวา 
เปนการล ําดบัหรือขัน้ตอนในการทีรั่ฐจะลดบทบาทความเปนเจาของหรอืการด ําเนนิงานของหนวยงาน
ของรัฐลง โดยการลดบทบาทในการบริหารจัดการหรือการเปลี่ยนความเปนเจาของจากรัฐบาล     
ใหเอกชนมีสวนรวมมากขึ้น และในที่สุดอาจถึงขึ้นที่ใหหนวยงานนั้นหลุดพนจากควบคุมในฐานะ
ทีเ่ปนหนวยงานธุรกิจของรัฐ5

รองศาสตราจารย ดร. สุรพล นติไิกรพจน ไดใหความหมายวา การแปรรปูรัฐวสิาหกจิ
มคีวามหมายจ ํากัดอยูเพียง การดํ าเนินการใหรัฐวิสาหกิจนั้นๆ หลุดพนไปจากภาคเศรษฐกิจมหาชน
ซ่ึงจะทํ าใหรัฐหลุดพนไปจากฐานะการเปนเจาของ หรือพนไปจากฐานะของผูถือหุนขางมาก       
ในรัฐวิสาหกิจ6

ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ (ธนาคารโลก) ไดสราง
กรอบแนวคดิของการแปรรปูรฐัวสิาหกจิวา เปนการปลดเปลือ้งหรือโอนความรบัผดิชอบของรฐับาล
หรือหนวยงานของภาครฐั ไปใหองคการทีเ่ปนลักษณะเปนองคกรเอกชนเปนผูด ําเนนิการ การปลดเปลือ้งนี้
ธนาคารโลกไดขยายขอบเขตไปถึงการอนุญาตใหองคการที่รับมอบอํ านาจสามารถออกใบอนุญาต 
ก ําหนดกฏเกณฑ หรือใหค ําแนะน ําแกสมาชกิ เนือ่งจากรฐับาลตองการทีจ่ะลดขัน้ตอนตามกระบวนการ
ของราชการลงนั่นเอง7

กลาวโดยสรุปแลว การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะหมายถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ พรอมพัฒนาใหกิจการที่ดํ าเนินอยูประสบ
ความส ําเร็จโดยไมตองพึ่งพาแหลงเงินทุนจากภาครัฐและสามารถที่จะดํ าเนินธุรกิจตอไป ตลอดจน
สามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นไดโดยรัฐอาจจํ าเปนตองลดความเปนเจาของลงบางสวน
หรือเพือ่ใหรัฐหลุดพนจากภาระทั้งหมดรัฐจะโอนความเปนเจาของใหกับภาคเอกชนทั้งหมดก็ได

                                                
5 เสงี่ยม บุญจันทร. (2544). ปญหาในทางกฎหมายที่มีผลกระทบตอสถานะของพนักงาน

องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเม่ือมีการแปรรูปเปนบริษัทจํ ากัดในภาคเอกชน ศึกษาตาม
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542. หนา 13.

6 แหลงเดิม. หนา 76-78.
7 พิพัฒน ไทยอารี. เลมเดิม. หนา 75.
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2.2.2 ลักษณะของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

   การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนระบบความสัมพันธระหวางอุดมการณ แนวนโยบาย
แหงรัฐ กระบวนการและวิธีการเพื่อแปรเปลี่ยนสภาพการดํ าเนินกิจการของภาครัฐใหมีลักษณะ  
เชนเดยีวกับภาคเอกชน การเปลี่ยนสภาพการดํ าเนินการนี้มีอยูสองลักษณะ คือ

1) การลดหยอนกฏเกณฑ หรือขอบังคับที่แตเดิมมากํ าหนดใหรัฐบาลเปนฝาย
ดํ าเนินกิจการเหลานั้นแตฝายเดียว ดวยการเปดโอกาสใหภาคเอกชนสามารถดํ าเนินการไดดวย     
ซ่ึงเรียกกันวา (Liberalization/Deregulation)

2) การไมประสงคใหกิจการนั้นๆ เปนของรัฐอีกตอไป (Denationalization) 
ซ่ึงหมายความถึง การมุงเนนการแขงขันในตลาดและหรือการเปลี่ยนสภาพความเปนเจาของ และ
ไมเปนภาระแกรัฐบาลอีกตอไป

ดงันัน้ การแปรรปูรัฐวสิาหกจิในลกัษณะทีเ่ปนการลดหยอนกฎเกณฑหรือขอบงัคบั
ที่เคยมีการกํ าหนดใหรัฐบาลดํ าเนินกิจการอยางหนึ่งอยางใดแตเพียงฝายเดียวนั้นเปนประเด็นในเชิง
กฎหมายและนโยบายสาธารณะเปนสวนใหญ ซ่ึงในการแปรรูปเชนนี้อาจดํ าเนินการโดยใชวิธีการ
ใหเอกชนเขาบรหิารกจิการของรฐับางอยาง หรือด ําเนนิการโดยนกับรหิารอาชพี เปนตน แตการแปรรปู
รัฐวสิาหกจิในสวนทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการโอนสภาพความเปนเจาของกจิการนัน้ มแีนวทางทีซั่บซอนกวา
และอาจจัดทํ าไดในรูปแบบใดแบบหนึ่งดังนี้

ลักษณะการแปรรปูรฐัวสิาหกจิดวยวธีิการโอนสภาพการเปนเจาของกจิการมลัีกษณะ
ทีอ่าจกระทํ าไดดังนี้

1) การจ ําหนายกิจการนั้นทั้งหมดเลยในฐานะเปนหนวยเดียว
2) การจ ําหนายกจิการนัน้โดยการแบงแยกกจิการนัน้ออกเปนหนวย แลวจ ําหนาย

กจิการแตละหนวยไป
3) การจ ําหนายกจิการเฉพาะสวนภายหลงัจากไดแบงกจิการนัน้ออกเปนหนวย  ๆแลว
4) การจํ าหนายกจิการทีม่ลัีกษณะเปนกจิการสมทบ หรือกจิการเสรมิของกจิการหลัก

การแปรรปูรฐัวสิาหกจิลักษณะใดลกัษณะหนึง่ตามทีไ่ดจ ําแนกไวนี้ จ ําเปนตองท ําการศกึษานโยบาย
และวิเคราะหองคการนั้นๆ โดยละเอียด จงึจะสามารถกํ าหนดกลยุทธดํ าเนินการใหเหมาะสม8

                                                
8 พิพัฒน ไทยอารี. แหลงเดิม. หนา 81-82.
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2.2.3 วิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
             การแปรรูปรัฐวิสาหกิจอาจแบงไดเปน 5 ลักษณะใหญๆ ดังนี้
 1) สัญญาการบริการจัดการ เปนรูปแบบที่ภาครัฐเปนผูลงทุนเอง แตจางทีมงาน
เอกชนเขามาบริหารจัดการ โดยเอกชนตองรับผิดชอบในการซอมบํ ารุงทั้งหมดหรือบางสวนแลว
แตจะตกลงกันไวในสัญญา

2) สัญญาเชา เปนรูปแบบที่ภาครัฐเปนผูลงทุนดานทรัพยสินเอง และใหเอกชน
เชากจิการไป โดยเอกชนตองออกคาใชจายในการดํ าเนินงาน และการบริหารจัดการเอง

3) การกระจายหุนในตลาดหลกัทรพัย คอื วธีิการลดสดัสวนการถอืหุนของรฐับาล
ลงใหตํ่ ากวากึ่งหนึ่ง โดยขายหุนสวนที่เกินในตลาดหลักทรัพย ทํ าใหรัฐวิสาหกิจแปลงสภาพ      
เปนบริษัทมหาชนซึ่งจะมีการดํ าเนินงานแบบเอกชนในที่สุด

4) การยุบเลิกและจํ าหนายจายโอนกิจการ คือ การยกเลิกกิจการรัฐวิสาหกิจ
โดยมกีารช ําระบัญชีเพื่อจํ าหนายจายโอนใหเอกชนรับไปดํ าเนินงานตามที่เห็นสมควร

5) สัมปทาน เปนรูปแบบที่ภาครัฐใหสิทธิแกเอกชน ซ่ึงตองรับผิดชอบเอง    
ทั้งในการลงทุนดานทรัพยสินและการบริหารจัดการ โดยเมื่อส้ินสุดสัมปทานแลว อาจโอนหรือ   
ไมโอนทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดใหแกรัฐบาลก็ได แลวแตจะตกลงกัน9

รูปแบบการใหสัมปทานมีหลายวิธี เชน
(1) BOT (Build - Operate - Transfer) เปนรูปแบบที่เอกชนผูรับสัมปทาน      

จะเปนผูลงทุน ออกแบบ กอสราง และบริหารจัดการ เมื่อส้ินสุดสัญญา เอกชนผูรับสัมปทานจะโอน
กจิการทั้งหมดใหกับหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ เชน โครงการปทุมธานี-รังสิต ของการประปา
สวนภูมิภาค

(2) BOO (Build - Own - Operate) เปนการใหเอกชนลงทุนดํ าเนินการและ   
เปนเจาของกจิการ แตรัฐรับซ้ือผลผลิตโดยเปดโอกาสใหเอกชนประมลูการแขงขนัเพือ่ด ําเนนิกจิกรรม
ของรฐัวสิาหกจิ เชน กรณกีารไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย ใหเอกชนด ําเนนิการกอสรางโรงไฟฟาใหม
ในรปูของผูผลิตไฟฟาอิสระ และขายไฟฟาที่ผลิตไดใหการไฟฟาผลิตฯ ตอไป

(3) BTO (Build - Transfer - Operate) เอกชนผูรับสัมปทานจะผูลงทนุ ออกแบบ
และดํ าเนินการกอสราง และเมื่อกอสรางแลวเสร็จผูรับสิทธิจะตองโอนทรัพยสินตางๆ ใหแกรัฐ   
แตเอกชนกย็งัเปนผูบรหิารกจิการตลอดอายสัุมปทาน เชน การทางพเิศษแหงประเทศไทย ใหเอกชน
มาลงทุนในโครงการทางดวนขั้นที่ 210

                                                
9  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. (ม.ป.ป.). ประชาชน ได-เสีย อยางไร การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. หนา 28.
10 กระทรวงการคลัง ก (2543, กันยายน). สาระนารูการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. หนา 19-20.
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2.2.4 รูปแบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
จากการศกึษาขอมลูโดยธนาคารโลกพบวาวธีิการแปรรปูรัฐวสิาหกจิ (Privatization)

ใน 83 ประเทศทั่วโลก วิธีการพื้นฐานที่ใชกันมากที่สุดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มีดวยกัน 7 วิธี คือ

2.2.4.1 การเสนอขายหุนใหกับสาธารณชน
1) รูปแบบลักษณะ

รัฐจะขายหุนสวนใหญหรือทัง้หมดทีรั่ฐถืออยูใหกบัประชาชนทัว่ไป
โดยวิธีการนี้จะทํ าใหการขายหุนของรัฐวิสาหกิจมีลักษณะเปนมหาชนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมี       
การกระจายหุ นใหกับประชาชนโดยตรงและรัฐวิสาหกิจจะมีลักษณะของการบริหารงานรวม
ระหวางรัฐและเอกชน ซ่ึงรัฐยังเปนผูกํ าหนดแนวทางการบริหารในรัฐวิสาหกิจไดและเปนกาวแรก
ของการแปรรปูรัฐวสิาหกจิแบบเตม็สวน (Full Privatization) ทัง้นีเ้พราะการทีเ่อกชนเขามารวมถือหุน
ในรัฐวิสาหกิจนั้น จะท ําใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนไดมากขึ้น

2) ขัน้ตอนการดํ าเนินการ
กลยุทธการเสนอขายหุ นใหกับสาธรณชนโดยการทํ าเคาโครง

หนังสือสนเทศการขายหุน (Prospectus) โดยมีธนาคารเพื่อการลงทุนเปนที่ปรึกษา และประกัน  
การจ ําหนายการเสนอขายหุนวาสามารถกระท ําไดทัง้การก ําหนดราคาตายตวั (Fix price) หรือวธีิการ
ยดืหยุนกวา ซ่ึงการขายหุนนั้นสามารถทํ าไดทั้งในตลาดภายในหรือตลาดตางประเทศก็ได

ในกรณีหุ นของรัฐวิสาหกิจนั้นมีการซื้อขายกันในตลาดอยูแลว    
รัฐบาลกจ็ะขายหุนนัน้ในตลาดหลกัทรพัย แตอาจจะมกีารจ ํากดัจ ํานวนการถอืหุนสํ าหรบักรณเีอกชน
หรือชาวตางชาติ

องคประกอบของการแปรรปูรัฐวสิาหกจิโดยการขายหุนใหกบัสาธารณชน
ควรประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้

(1) ขนาดของรฐัวสิาหกจิ ควรจะมคีวามสมัพนัธกบัระดบัของความส ําเรจ็
(2) รายละเอยีดเกีย่วกบัการเงนิ การบรหิาร การจดัการ และขอมลูอ่ืนๆ

ทีจ่ ําเปนจะตองจัดเตรียมใหพรอมสํ าหรับเปดเผยใหผูลงทุนไดทราบ
(3) รัฐวสิาหกจิจะตองมสีภาพคลองทางการเงนิพอสมควร ในตลาด

ทองถ่ิน
(4) ตลาดหุน (Equity Market) จะตองไดรับการพิจารณา หรือ     

จะตองมกีลไกที่มีความสามารถในการควบคุมปองกัน และดึงดูดความสนใจของผูลงทุนภายนอก
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3) ปญหาในทางปฏิบัติ
ทัง้นีข้ึน้อยูกบัสภาวะและสถานการณ ทางการเมอืง และทางเศรษฐกจิ

ของแตละประเทศเปนสํ าคัญซึ่งอาจสรุปไดโดยสังเขปดังนี้
(1) เงื่อนไขของรัฐวิสาหกิจ หากรัฐวิสาหกิจบางแหงไมมีประวัติ

การดํ าเนินการเปนที่แพรหลายอันเปนการยอมรับกันโดยทั่วไป การเสนอขายหุนของรัฐวิสาหกิจ
จงึขึน้อยูกับการปรับปรุงโครงสราง และการเปลี่ยนแปลงการดํ าเนินงานของรัฐวิสาหกิจเปนสํ าคัญ

(2) หากรัฐมวีตัถุประสงคในการขายหุน เพือ่ตองการใหมผูีเขามาซือ้หุน
มจี ํานวนมากหรอืตองการกลุมนกัลงทนุกลุมใดกลุมหนึง่เปนผูซ้ือหุนโดยเฉพาะแลว การขายหุนจะตอง
ใชวธีิการพิเศษในการจูงใจซึ่งรัฐบาลอาจจะยอมผอนผันเงื่อนไขแมกระทั่งการยอมให    กลุมบุคคล
ดงักลาวเขาควบคุมการบริหาร ซ่ึงในหลายกรณี การขายหุนชนิดนี้จะตองมีการกระตุนใหพนักงาน
รัฐวสิาหกิจนั้นๆ เขามาถือหุนและจะตองมีการจํ ากัดการเขาถือหุนของชาวตางชาติ

(3) การก ําหนดคาและราคา การขายรฐัวสิาหกจิจะตองมกีารพจิารณา
ใหรอบคอบวาผลที่จะไดรับนั้นคุมคาตอการนํ ากิจการไปขายหรือไม ซ่ึงสวนมากแลวการกํ าหนด
คาและราคามักจะอยูในระดับที่ตํ่ ากวาที่ควรจะเปนอยูเสมอ

(4) การขาดการพัฒนาตลาดหุน จะทํ าใหการเสนอขายหุนไมไดรับ
การตอบสนองจากนักลงทุนมากนัก เนื่องจากไมมีการนํ าเทคนิคตางๆมาใชประกอบการขายใน
ตลาดแรกอยางมีประสิทธิภาพจะทํ าใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไมประสบความสํ าเร็จเทาที่ควร

(5) การควบคมุของตลาดหุน จะตองมกีารระบขุอความเงือ่นไขตางๆ
ใหชัดเจนทั้งนี้เพื่อเปนการลดความเสี่ยงของผูซ้ือหุนใหตํ่ าที่สุด

(6) การตลาด การตืน่ตวั และการใหความรูแกสาธารณชน เปนหวัใจ
สํ าคัญที่จะท ําใหการเสนอขายหุนประสบความสํ าเร็จ

(7) การเปดกวางของตลาดทนุและผลกระทบจากภาคมหาชน การเสนอ
ขายหุนแกสาธารณชนจํ านวนมาก จะตองระมัดระวังในดานของทรัพยากรและเงินออมที่จะนํ ามา
ลงทนุ ซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบตอการขยายตัวของรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดอื่นๆ ดวย เชน ในกรณี    
ทีต่ลาดหุนอยูในภาวะที่ตกตํ่ า ซ่ึงอาจจะตองมีการนํ ามาตรการออกมาใชและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
โดยการเสนอขายหุนใหกับสาธารณชนอาจตองเลื่อนการดํ าเนินการออกไป
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2.2.4.2 การเสนอขายหุนใหกับเอกชน (Private Sale of Shares)
1) รูปแบบลักษณะ

รัฐจะเสนอขายหุนบางสวนหรือท้ังหมดที่รัฐเปนเจาของใหกับผูซ้ือ
เพียงคนเดียวหรือเปนกลุม ซ่ึงไดมีการกํ าหนดตัวไวแลวโดยมีผลทํ าใหรัฐวิสาหกิจมีลักษณะ      
เปนหางหุนสวน การขายหุนดวยวิธีนี้มีหลายรูปแบบดวยกันอาทิ การถือครองหุนสวนโดยตรง  
ของบรษิทัเดีย่วหรือกลุมเอกชนทีเ่ฉพาะเจาะจง เชน สถาบนัการเงนิ การแปรรปูรัฐวสิาหกจิมลัีกษณะ
ของความเปนเจาของรวมกัน

2) ขัน้ตอนดํ าเนินการ
การขายหุนของรฐับาลในกจิการของรฐัวสิาหกจิทีต่องการแปรรปูนัน้

มหีลายวิธีแตมีเพียง 2 วิธีเทานั้นที่นิยมใช ไดแก
(1) การแขงขนัเตม็รปูแบบดวยคณุสมบตัขิัน้ตนของผูประมลูเอง และ
(2) การเจรจาตอรองโดยตรงดวยการระบตุวัผูซ้ือ ทีค่าดวาทีจ่ะเขามา

ซ้ือหุน เมื่อรัฐบาลตัดสินใจที่จะโอนหุนใหกับเอกชนแลว ส่ิงแรกที่รัฐบาลจะตองพิจารณา ไดแก 
ความมีช่ือเสียงของธุรกิจที่เปนฝายซื้อหุน ฐานะทางการเงินและบันทึกการดํ าเนินการของธุรกิจ 
การเสนอขายหุนใหกับเอกชน มักจะใชเปนขั้นตอนแรก หรือจะเชื่อมตอสํ าหรับการเสนอขายหุน
ใหกับสาธารณชนนอกจากนี้วิธีการดังกลาวยังเปนขั้นตอนสํ าคัญที่แสดงใหเห็นถึงกลุมของผูถือหุน
หลักที่สํ าคัญภายในกิจการนั้นๆ

3) ขัน้ตอนดํ าเนินการ
วธีิการนีเ้หมาะสมส ําหรับรัฐวสิาหกจิทีม่ปีระสทิธภิาพในการด ําเนนิงานตํ ่า

หรือรัฐวสิาหกจิทีต่องการเจาของทีม่คีวามเขมแขง็ มคีวามสามารถและมปีระสบการณดานการประกอบการ
ทางอตุสาหกรรม การตดิตอคาขายและมฐีานะทางการเงนิสงูเพือ่ความส ําเรจ็ของธรุกจิ นอกจากวธีิการนี้
ยงัเหมาะส ําหรบัตลาดทนุ (Equity Market) ทีข่าดการพฒันาและขาดเทคนคิในการดงึดดูใจนกัลงทนุ
ไดดวยตนเอง หรือเหมาะสํ าหรับรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดไมเหมาะสมสํ าหรับการเสนอขายหุนใหแก
สาธารณชน

4) ปญหาในการปฎิบัติ
คอื รัฐวสิาหกจินัน้อาจมคีวามจ ําเปนตองปรบัโครงสรางทางการเงนิ

เชน การชะลอการชํ าระหนี้ เนื่องจากโดยทั่วๆ ไปแลว ในการนํ ารัฐวิสาหกิจออกขาย สวนใหญ   
มักจะไมมีการปรับปรุงฟนฟูรัฐวิสาหกิจใหดีขึ้นกอนที่จะนํ าออกขาย และเพื่อหลีกเลี่ยงปญหา   
เกีย่วกบัการวาจางของพนกังานในรฐัวสิาหกจิและผลประโยชนทีเ่ปนผลมาตรการแปรรปูรัฐวสิาหกจิ
ดงันัน้จงึควรมีมาตรการรองรับปญหาดังกลาว เพื่อเปนการประกันวาวัตถุประสงคของรัฐบาล   และ
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ผลประโยชนของสวนรวมจะไมเบีย่งเบนไปจงึควรจะมขีัน้ตอนในสวนตางๆ กลาวคอื การประเมนิคาการ
คดัเลอืกผูซ้ือโดยเฉพาะในกรณทีีม่กีารซือ้ขายรฐัวสิาหกจิบางสวนในเอกชน รัฐบาลจะตองไมพยายาม
เขาไปกาวกาย แทรกแซงในการดํ าเนินงานของนักลงทุนเอกชน

2.2.4.3 การขายทรพัยสนิของรฐัวสิาหกจิ (Sale of Government or state – owned
Enterprise Assets)

1) รูปแบบลักษณะ
วธีิการนีจ้ะเนนทีก่ารขายทรพัยสินของรฐัวสิาหกจิมากกวาการขายหุน

โดยรัฐอาจจะขายทรัพยสินโดยตรง กลาวคือ รัฐจะขายทรัพยสินสวนใหญของรัฐวิสาหกิจออกไป 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแลวการขายทรัพยสินนั้น อาจจะเพื่อแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของการดํ าเนินงาน
ของรฐัวสิาหกจิแตละสวนและการขายทรพัยสินอาจใชวธีิการแยกขายหรอืขายทัง้หมดเหมอืนการจดัตัง้
บริษทัใหม ซ่ึงการขายทรพัยสินนัน้จะท ําไดเปนสวนตวันัน้ บางกรณกีไ็มไดมกีารขายทรพัยสินกนัจรงิ
หากเปนการโอนทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจไปใหเอกชนและหุนที่รัฐไดรับจากการยกใหในครั้งนั้น  
ซ่ึงสามารถที่จะนํ าไปขายใหกับสาธารณชนหรือเอกชนก็ได

2) ขัน้ตอนการดํ าเนินการ
การขายทรัพยสินนั้นอาจจะทํ าไดโดยทั้งวิธีการเปดใหมีการประมูล 

หรือโอนการขายทอดตลาดแลวแตกรณีซ่ึงการจะเลือกใชวิธีการใดนั้น จะตัดสินใจหลังจากที่มี   
การเจรจาตอรองโดยตรงกับลูกคาที่ไดมีการกํ าหนดตัวไวลวงหนาแลว การขายทรัพยสินนั้น
สามารถจะกระทํ าไดหลายรูปแบบดวยกันดังนี้

(1) ถาตองการที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจบางสวน รัฐวิสาหกิจจะตอง
ขายทรัพยสินสวนอื่นๆ ของรัฐวิสาหกิจ ยกเวนทรัพยสินหลักวิธีการนี้จะมีผลในการลดขนาด    
ของรัฐวิสาหกิจลงได

(2) ถาตองการทีจ่ะขายรฐัวสิาหกจิทัง้หมด แตไมสามารถจะใชวธีิการ
ขายหุ นไดก็อาจจะใชวิธีการยกเลิกและมีการชํ าระบัญชีเพื่อที่จะนํ าทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจ      
ออกขายใหกับเอกชนที่ตองการจะเขามาดํ าเนินกิจการนั้นๆ แทนรัฐ

(3) ถารฐัวิสาหกิจนั้นสามารถจะขายได แตยังมีอุปสรรคดานฐานะ
การเงนิหรือดานกฎหมายวิธีการขายทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจจะเปนทางออกที่ดีที่สุดของทุกๆ ฝาย
ทีเ่กี่ยวของ
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ลักษณะเฉพาะส ําหรับความเปนไปไดนัน้ การขายทรพัยสินของรฐัวสิาหกจิ
ทัง้ในรปูแบบเดีย่ว (Individual Assets) จะเปนโอกาสของความเปนไปไดมากกวาการขายรฐัวสิาหกจิ
ทัง้หมด (The Whole State – owned Enterprise) ทัง้นี ้ขึน้อยูกบัผลผลิตและทรพัยสินของรฐัวสิาหกจินัน้
สอดคลองกับความตองการของผูซ้ือในภาคเอกชนหรือไม สํ าหรับในกรณีที่รัฐบาลตัดสินใจยุบเลิก
กจิการรฐับาลกจ็ะท ําการช ําระบญัชแีละยบุเลกิกจิการโดยการขายทรพัยสินและประกาศยกเลกิหนีสิ้น
กจิการนั้นก็จะกลายเปนบริษัทเอกชนไป

3) ปญหาในการปฏิบัติ
คอื การจดัการกบัหนีสิ้นทีม่อียูของรฐัวสิาหกจิควรจะจดัการอยางไร

ซ่ึงจะแตกตางจากกรณีของการขายหุน การขายทรัพยสินโดยปราศจากการรับผิดชอบในหนี้สิน     
ทีย่งัคงมอียู จะท ําใหการขายทรพัยสินเปนไปไดยาก เพราะเอกชนจะตองเขารับภาระหนีสิ้นแทนรฐัวสิาหกจิเดมิ
และอาจท ําใหเอกชนตองเลิกกจิการไป รวมทัง้ในทีสุ่ดอาจจะตองใหพนกังานออกจากงานดวยเหตผุล
ดงักลาวจะมีผลตอการตัดสินใจของเอกชนวา ควรจะซื้อทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจนั้นมาดํ าเนินการ
ตอไปหรือไมดวย

2.2.4.4 การจดัองคกรใหมโดยแบงแยกรฐัวสิาหกจิออกเปนสวน (Reorganization
into component pars)

1) รูปแบบลักษณะ
วธีิการนีจ้ะเกีย่วของกบัการกระจายหรอืการจดัองคกรใหม (Reorganization)

ของรฐัวสิาหกจิใหเปนหนวยตางๆ หลายหนวยหรือในรปูของบรษิทัแมและบรษิทัลูกความเปนไปได
ของวธีิการนีข้ึ้นอยูกับกฎหมายที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆ โดยมีขั้นตอนการดํ าเนินการตางๆ ดังนี้

(1) การกระจายองคกรออกเปนหนวยยอยๆ ที่ถูกตองตามกฎหมาย
(2) แปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนบริษัทแม (Holding Company) ซ่ึง

ไดรวมหนี้ของบริษัทลูกที่ไดเขาไปดํ าเนินการในกิจการของรัฐวิสาหกิจ วิธีการนี้ผูซ้ือสามารถ     
ซ้ือบรษิทัลูกตางๆ ได แตจะตองมกีารหาตลาดทีใ่หญพอสํ าหรบัการโยกยายความเปนเจาของกจิการ

(3) แยกกจิการบางอยางออกไป ในขณะที่รัฐบาลยังคงบางสวนอยู 
เชน กิจการที่ไมไดดํ าเนินการในเชิงพาณิชย

(4) แยกอุปกรณเครื่องอํ านวยความสะดวกในรูปแบบเดี่ยว หรือ
แบบกลุมมากกวาขายทั้งหมด วิธีการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหเกิดการแขงขันภายใน    
หลังการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
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2) ขัน้ตอนการดํ าเนินการ
ในวธีิการนีเ้ปนการแปรรปูรฐัวสิาหกจิอยางคอยเปนคอยไป ซ่ึงจะมี

ความเปนไปไดสูงในกรณทีีรั่ฐวสิาหกจินัน้มกีจิการมากเกนิไป การขายพรอมกนัจะไมดงึดดูความสนใจ
ของนักลงทุนเทาที่ควร การแยกขายจะเปนการที่ดีที่สุด ในบางครั้งรัฐบาลจะขายเพียงบางหนวย
ของรฐัวสิาหกิจ และยังคงหนวยอ่ืนๆ ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ไว เนื่องจากเกรงวาการขายทั้งหมด  
อาจจะกอใหเกิดการผูกขาดได ในขณะที่การแยกขายจะเปนการสงเสริมใหเกิดการแขงขัน

3) ปญหาในการปฏิบัติ
คือ การกระจายรัฐวิสาหกิจออกเปนหนวยตางๆ อาจจะกอใหเกิด

ปญหาตามมาภายหลงัภายใตการจดัโครงสรางองคกรใหม อันไดแก สิทธติางๆ ความพงึพอใจของเจาหนี้
และการทิ้งงาน เปนตน

2.2.4.5 การลงทุนของเอกชนในรฐัวสิาหกจิ (New Private Investment in state – owned
Enterprises)

1) รูปแบบลักษณะ
รัฐบาลจะเพิ่มทุนใหรัฐวิสาหกิจมากขึ้น (โดยสวนใหญจะเปนไป

เพื่อเพิ่มพูนฐานะหรือขยายงาน) ดวยการเพิ่มทุนและนํ าหุนเพิ่มทุนนั้นออกขายใหแกภาคเอกชน  
โดยทีรั่ฐยงัคงดํ ารงหุนเดิมของตนไว ดังนั้นจะมีผลทํ าใหรัฐวิสาหกิจนั้นเปนบริษัทรวมทุนระหวาง
เอกชนและรัฐบาล (Joint Venture) ในกรณทีีรั่ฐวิสาหกิจนั้นไมไดเปนของรัฐทั้งหมดหรือเปนเพียง
บางสวน การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทํ าใหผลประโยชนของรัฐลดลงหรือทํ าใหเอกชนเขามีสวนมากขึ้น  
นอกจากนี้ในหลายกรณีรัฐอาจนํ าทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจเขามาเปนทุนสํ าหรับบริษัทใหม         
ในขณะที่เอกชนที่มารวมลงทุนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสมทบรวมกับทุนที่ไดดํ าเนินการอยูแลว    
ในขณะนัน้หรืออาจจะนํ าไปใชในการดํ าเนินการ

ความสํ าเร็จของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจชนิดนี้อยูที่การดํ าเนินการ
น ําหุนใหมออกขาย ซ่ึงอาจจะทํ าไดโดยการรวมกิจการเขาดวยกันก็ได โดยในหลายกรณีรัฐวิสาหกิจ
ถูกเปลี่ยนรูปไปเปนบริษัทผสมระหวางเอกชนและรัฐ หุนใหมของรัฐวิสาหกิจถือโดยสาธารณชน
หรือเอกชนก็ได

ลักษณะเฉพาะของวิธีการนี้ มักจะนํ ามาใชในกรณีที่รัฐวิสาหกิจ    
มปีญหาดานการเงนิ เนือ่งจากมเีงนิทนุในการด ําเนนิการตํ ่า ซ่ึงท ําใหรัฐวสิาหกจินัน้ตองการเงนิเพิม่ขึน้
ทัง้นีเ้พือ่เพิม่ศกัยภาพหรือเพื่อเพิ่มพูนฐานะของรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ในการรวมทุนกับเอกชนนั้น  
สวนใหญรัฐบาลจะรวมทนุกบัตางประเทศ ทัง้นีเ้พือ่ผลประโยชนทางดานการบรหิาร และประสบการณ
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ทางดานอืน่ๆ นอกเหนือไปจากเงินลงทุน ในบางกรณีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยวิธีนี้ จะกระทํ า
เพื่อความเขมแข็งของรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาลตองการที่จะรักษาความเปนระบบราชการเอาไว     
การแปรรปูรัฐวสิาหกิจโดยการรวมทุนระหวางรัฐและเอกชนนี้ จะทํ าใหทั้งรัฐและเอกชนมารวมกัน
บริหารและรวมรับผิดชอบทางการเงินในระดับหนึ่ง ไมเฉพาะแตทางดานผลประโยชนเทานั้น     
แตยงัรวมถึงการรวมกันรับผลการดํ าเนินการที่ขาดทุนอีกดวย

2) ปญหาในการปฏิบัติ
คอื การแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยวิธีนี้ มักจะใชกับโครงการใหมที่มี

ขนาดใหญทีจ่ ําเปนจะตองใชเงนิลงทนุมาก ปญหาทีเ่กดิขึน้คอืผูลงทนุเอกชนอาจมปีญหาดานการให
ความรวมมอืกบัรัฐบาล เนือ่งจากรฐับาลอาจมกีารตดัสนิใจในนโยบายแตเพยีงผูเดยีว โดยไมใหเอกชน
เขามามสีวนรวมในการพิจารณาตัดสินใจอีกดวย และเอกชนอาจจะมีการเสนอเงื่อนไขบางประการ
ทีรั่ฐบาลอาจรับไมได เชน การขอใหรัฐบาลประกันราคาผลผลิตที่รัฐวิสาหกิจรวมทุนนั้นผลิตขึ้น

2.2.4.6 การขายหุนใหกับฝายบรหิารและพนกังาน (Management Employee Buy – out)
1) ลักษณะโดยทั่วๆ ไป

ค ําวา “การขายหุนใหกบัฝายบรหิาร” หมายถึง การขายสทิธิการถอืสิทธิ
ควบคมุการถอืหุนในบรษิทัใดบรษิทัหนึง่ โดยกลุมจดัการขนาดเลก็ และ ยงัหมายถึงการแปรรปูใดๆ
ทีฝ่ายบรหิารและพนกังานเขาถือสิทธใินการควบคมุการด ําเนนิงาน โดยในสวนนีจ้ะเนนทีก่ารเขาถือหุน
ในจ ํานวนทีม่ากพอทีจ่ะควบคมุการบรหิารกจิการ โดยฝายบรหิารและพนักงานโดยเฉพาะ

ตามปกติแลวซ่ึงการดํ าเนินการเขาถือหุนเพื่อยึดอํ านาจการบริหารนี้
ผูบริหารและพนักงานจะตั้งบริษัทแมขึ้นกอน เพื่อที่จะใชบริษัทแมนั้นเขามาซื้อรัฐวิสาหกิจอีกที 
สํ าหรับในกรณีของการขายหุนใหกับพนักงาน จะตองมีการใหความรูและการศึกษาแกพนักงาน  
ในการบริหารงานเพื่อใหมีผลกํ าไร

2) ลักษณะเฉพาะ
การขายหุนใหกับฝายบริหารและพนักงาน จะเปนการแกปญหา

สํ าหรับรัฐวิสาหกิจที่ขายไมได รวมทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหฝายบริหารและพนักงานไดแสดง
ความสามารถทางการบริหาร ตลอดจนทักษะตางๆ ทางการบริหารที่มีอยู ซ่ึงทํ าใหพวกเขามีกํ าลังใจ
ในการทํ างานหนัก เพราะพวกเขาจะมีความรูสึกวาไดมีสวนรวมในการเปนเจาของรัฐวิสาหกิจ     
อีกทัง้ยงัเปนการประกันถึงความมั่นคงในการทํ างานอีกดวย
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3) ปญหาในการปฏิบัติ
ไดแก การมเีงนิใหมเขามาไมเพยีงพอ และความไมแนนอนในมลูคา

ของทรัพยสิน ทํ าใหผูซ้ือหุนของรัฐวิสาหกิจมีความเสี่ยงในการลงทุน เชน ในกรณีที่พนักงาน    
เปนผูซ้ือหุนของรัฐวิสาหกิจ ถาหากรัฐวิสาหกิจนั้นจะตองลมเลิกกิจการไป พนักงานจะตองเสี่ยง
ตอการสญูเสยี ทิง้งาน และผลประโยชนทีพ่งึจะไดรับจากรฐัวสิาหกจินัน้ๆ รวมทัง้จะตองเสยีเงนิออม
ทีม่ีอยูไปดวย

2.2.4.7 การใหเชากิจการและการท ําสญัญาใหเอกชนเขามาเปนผูบริหาร (Leases
and Management Contracts)

1) ลักษณะโดยทั่วๆ ไป
ลักษณะการใหเชากจิการและการท ําสัญญาใหเอกชนเขามาเปนผูบริหาร

จะจดัท ําภายใตสัญญาที่วาเอกชนจะเขามาดํ าเนินการ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีและทักษะที่นํ ามาใช
จะตองด ําเนนิการภายใตสัญญาทีม่กีารก ําหนดระยะเวลาและผลตอบแทน เนือ่งจากยงัไมมกีารเปลีย่นแปลง
ความเปนเจาของหรอืการเปลีย่นแปลงในทรพัยสินของรฐั วธีิการดงักลาวอาจถอืไดวาเปนการแปรรปู
การจดัการและการปฏบิตังิาน ซ่ึงจะท ําใหเกดิประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการใชทรัพยสินของรฐั

2) ลักษณะเฉพาะ
ลักษณะเฉพาะของวิธีการนี้ รัฐวิสาหกิจจํ านวนมากที่รัฐไมสามารถ

ทีจ่ะขายทรพัยสินหรอืเปลีย่นรูปแบบความเปนเจาของได การใหเชาและการท ําสญัญาในการบรหิาร
จะเปนทางออกที่ดีสํ าหรับความตองการที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเปนแนวทางในการแกปญหา
ในระดบักลางเหมาะสมส ําหรับรัฐวสิาหกจิทีรั่ฐตองการลมเลกิกจิการ แตรัฐไมสามารถจะกระท ําได
และการทํ าสัญญาในการบริหารจะถูกนํ ามาใช สํ าหรับรัฐวิสาหกิจเหลานั้นที่ตองการทักษะอื่น     
ในการที่จะเพิ่มความสามารถในการทํ ากํ าไรของรัฐวิสาหกิจ11

                                                
11 Charles Vuylstake. (1988). World Bank technical paper number 88: techniques of privatization 

of state –owned enterprise val. Method and implementation. pp. 1-40. อางถึงใน กัญชลี จํ านงวงศ. (2533). 
ปจจยัท่ีมีผลตอการก ําหนดทศันคตติอการแปรรปูรัฐวสิาหกจิศกึษากรณ:ี สหภาพแรงงานการสือ่สารแหงประเทศไทย.
หนา 19-20. และอางถึงใน ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี. (2549). ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ:
ศึกษาเฉพาะกรณีการทางพิเศษแหงประเทศไทย. หนา 21-27.
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2.3  แนวคิดของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย

แนวคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมิใชเรื่องใหมหากแตไดเร่ิมมีแนวคิดตั้งแต รัฐบาล  
ในสมยัพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลในยุคสมัยตอมาก็มีสวนผลักดัน
นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางตอเนื่อง12 โดยมีสาเหตุมาจากปญหาที่เกิดจากการดํ าเนินงาน
ของรฐัวสิาหกิจเอง เชน ปญหาทางดานการบริหารการจัดการ ปญหาดานบุคลากร ปญหาทางดาน
ระบบบัญชีการเงินและระบบขอมูลในการบริหาร ปญหาความซํ้ าซอนในการดํ าเนินงาน ปญหา
การขาดแคลนเงินทุน ปญหาทางดานกฎหมายและระเบียบตางๆ ทีใ่ชบังคับกับรัฐวิสาหกิจ ปญหา
ดานแรงงาน ปญหาทีเ่กดิจากภายนอกรฐัวสิาหกจิ เชน ปญหาตองปฏิบตัติามพนัธกรณขีององคการคาโลก  
ปญหาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนังสือขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (IMF)13 โดยไดมกีารกํ าหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับตางๆ ดังนี้

1. แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 ไดวางแนวทางและนโยบาย
ในการการแปรรปูรัฐวสิาหกจิ โดยใหเอกชนมสีวนรวมในการด ําเนนิงาน เชน การใหเชา การจางเหมา
และใหสัมปทาน การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ โดยใหเอกชนรวมเปนเจาของทั้งหมดหรือบางสวน 
ทัง้นีโ้ดยก ําหนดใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงชาติ (กรช.) เปนผูพิจารณากํ าหนดนโยบาย

2. แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 ไดกํ าหนดการเพิ่มบทบาท
ของภาคเอกชนในการรวมพฒันารฐัวสิาหกจิ โดยการเปดโอกาสใหเอกชนเขามาด ําเนนิการในกจิการ
ซ่ึงแตเดมิรฐัผูกขาดแตผูเดยีว เชน การรวมลงทนุกบัเอกชน การท ําสญัญาวาจางเอกชนเพือ่ด ําเนนิกจิการ
บางอยางของรฐัวสิาหกจิ หรือการท ําสญัญาจางเอกชนมาบรหิารงานของรฐัวสิาหกจิ ตลอดทัง้เปดโอกาส
ใหเอกชนมาลงทุน และบริหารงานในโครงการของรัฐวิสาหกิจ โดยมีเงื่อนไขใหทํ าการโอนสิทธิ
ใหกับรัฐเมื่อส้ินสัญญา ในรูปแบบของสัญญา BTO (Build-Operate-Transfer) และการกระจายหุน
บางสวนหรือทัง้หมดออกขายใหกับสาธารณชนในตลาดหลกัทรพัยหรือตกลงขายหุนใหกบัพนกังาน
หรือขายใหกับเอกชนโดยไมผานตลาดหลักทรัพย

                                                
12 สุรพล นิติไกรพจน. (2542, มิถุนายน). “ปญหาทางกฎหมายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของไทย.”

วารสารนิติศาสตร, ปท่ี 29, ฉบับที่ 2. หนา 166.
13 นันทวัฒน บรมานันท. (2548, พฤษภาคม). การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย. หนา 21-22.
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3. แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่8 สนบัสนนุรัฐวสิาหกจิใหมสีถานะ
เปนบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เพื่อระดมทุนจากประชาชนอยางกวางขวาง 
จัดตั้งองคกรกํ ากับดูแลรายสาขารัฐวิสาหกิจที่มีการเพิ่มบทบาทเอกชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ทัง้แกภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งคุมครองผูบริโภคในดานราคา

ความตืน่ตวัในการด ําเนนิการแปรรปูรัฐวสิาหกจิไดเร่ิมอยางจรงิจงัเมือ่ประมาณ ป พ.ศ. 2539-2540
ภายหลังทีป่ระเทศไทยไดขอยตุใินการท ําความตกลงทัว่ไปวาดวยการคาบรกิาร (GATS) ซ่ึงประเทศไทย
ไดเขาผูกพนัทีจ่ะด ําเนนิการเปดเสรกีารใหบริการสือ่สารโทรคมนาคมภายในป พ.ศ. 2549 การเขารวม
ผูกพันในความตกลงดังกลาวไดสงผลตอเนื่องมาสู การเตรียมตัวเพื่อรองรับการแขงขันเสรี         
ของรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม ซ่ึงไดแก องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย     
การสือ่สารแหงประเทศไทย โดยการถายโอนความเปนเจาของในกจิการบางสวน หรือบริการบางดาน
ใหกบัผูประกอบการธรุกจิประเภทนีจ้ากตางประเทศในลกัษณะของพนัธมติรทางธรุกจิซึง่เปนแนวทางหนึง่
ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ14

ดงันัน้ การแปรรปูรฐัวสิาหกจิจงึเปนเรือ่งทีไ่มสามารถทีจ่ะหลีกเล่ียงไดเมือ่ประเทศไทย
ไดเขารวมเปนสมาชิกองคการคาโลก (World Trade Organization) หรือเรียกโดยยอวา WTO        
ซ่ึงWTO ตัง้ขึน้มาโดยมวีตัถุประสงคสํ าคญัเพือ่เปนเวทใีนการเจรจาลดอปุสรรคและขอกดีกนัทางการคา
และมีกฎระเบียบการคาระหวางประเทศ เพื่อสนับสนุนใหการคาเสรียิ่งขึ้นโดยอยูบนพื้นฐาน      
ของการแขงขนัทีเ่ปนธรรม ดวยเหตนุีรั้ฐบาลไทยจงึตองด ําเนนิการแปรรปูเพือ่รับมอืกบัภาวะการณแขงขนั
ทีเ่พิม่ขึน้เมือ่มกีารเปดการคาเสร ี โดยเฉพาะการแขงขนัจากผูประกอบการตางชาตทิีม่คีวามไดเปรยีบ
ในเรือ่งทนุ บคุคลากร และเทคโนโลย ีประกอบกบัประเทศไทยประสบปญหาวกิฤตเิศรษฐกจิในป พ.ศ. 2540
ประเทศไทยไดขอรับความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
หรือ IMF ในการเบิกถอนเงินแตๆ ละครั้ง ประเทศไทยจะตองปฏิบัติตามแนวนโยบายที่กํ าหนดไว
ในหนงัสอืแจงความจํ านงของรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน (Letter of intent) จาก IMF 
แตละๆ ฉบบั การแปรรปูรัฐวสิาหกจิเปนเงือ่นไขส ําคญัทีร่ะบไุวในหนงัสอืดงักลาว15 ซ่ึงมรีายละเอยีด
ดังนี้

                                                
14 สุรพล นิติไกรพจน. เลมเดิม. หนา 167.
15 นันทวัฒน บรมานันท. เลมเดิม. หนา 24-25.
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หนงัสอืแสดงความจํ านงขอความชวยเหลือทางวิชาการ และการเงินจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

สาระสํ าคัญหนังสือฉบับนี้ รัฐบาลถือกิจการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนเปาหมายหลัก
เปาหมายหนึง่ในระยะปานกลางของแผนฟนฟเูศรษฐกจิ โดยรัฐไดด ําเนนิการรางแผนงานในการเพิม่บทบาท
ของเอกชนในสาขาพลังงาน สาธารณูปโภค การสื่อสารและขนสง

หนงัสอืแสดงความจํ านงขอความชวยเหลือทางวิชาการ และการเงินจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541

สาระส ําคญัของหนงัสอืฉบบันี ้ รัฐบาลไดด ําเนนิการแกไขกฎหมายตางๆ รวมทัง้ด ําเนนิการ
จดัท ํากฎหมายทีเ่กีย่วกบัการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ ตามค ําแนะน ําของธนาคารโลก และรฐับาลจะด ําเนนิการ
แปรรปูการปโตเลียมแหงประเทศไทย องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย และการสือ่สารแหงประเทศไทย
ใน พ.ศ. 2542 หากภาวะตลาดเอื้ออํ านวย

หนังสอืแสดงความจํ านงขอความชวยเหลือทางวิชาการ และการเงินจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ฉบับท่ี 4 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

สาระส ําคญัของหนงัสือฉบบันี ้ รัฐบาลไดวางมาตรการไวอยางชดัเจนและรฐับาลก ําลังเจรจา
กบัพนกังานรฐัวสิาหกิจ และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจูงใจใหเห็นพองตองกันในการแปรรูป และ
รัฐบาลยงัคาดการณวาจะสามารถชํ าระเงินกูคืนไดบางสวน จากรายไดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

หนงัสอืแสดงความจํ านงขอความชวยเหลือทางวิชาการ และการเงินจากการทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ฉบับท่ี 5 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2541

สาระสํ าคญัของหนังสือฉบับนี้ ไดระบุเร่ืองการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไววา รัฐบาลกํ าลัง
เร่ิมโครงการแปรรปูรฐัวสิาหกจิในสาขา สาธารณปูโภคซึง่ การแปรรปูๆ ดงักลาว จะท ําใหเกดิรายได
ทีจ่ะใชในการดแูลผูใชแรงงานและลดหนี้ภาครัฐ แตในบันทึกแนวทางทางดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ทีแ่นบไปกบัหนงัสอืแสดงความจ ํานง ไดขยายความเกีย่วกบัเรือ่งนโยบายเปดตลาดเสรเีพือ่เปนการสนบัสนนุ
จากตางประเทศและใชกฎหมาย ป.ว. 281 เพือ่เปนการประกอบธุรกิจของตางดาวเพื่อสนับสนุน
การลงทนุ และถือครองอสงัหารมิทรพัยของตางชาตโิดยมกีารจดัท ํากลยทุธการแปรรปูรัฐวสิาหกจิไว
ซ่ึงประเทศไทยจํ าตองดํ าเนินการตามแนวนโยบายที่กํ าหนดไว
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อาจกลาวไดโดยสรปุวา ประเทศไทยมคีวามจ ําเปนทัง้ภายในและภายนอกในการด ําเนนิการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจของประเทศเพื่อใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารงานจัดการและ  
บริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะสามารถแขงขันกับตางประเทศ ที่จะตองเขามาดํ าเนินการในธุรกิจ
ทีอ่งคการโทรศพัทแหงประเทศไทยเคยผกูขาดอยูตามกรอบของกฎหมายเพือ่ประโยชนของประเทศชาติ

2.3.1 ตวัอยางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
ประเทศไทยไดดํ าเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปบางแลวและบางรัฐวิสาหกิจ    

กไ็ดด ําเนนิการกระจายหุนใหกบัพนกังานและกระจายหุนใหกบัประชาชนและนกัลงทนุโดยการขายหุน
ในตลาดหลกัทรพัย และบางรฐัวสิาหกจิกม็คี ําพพิากษาของศาลพพิากษาวาการแปรรปูไมชอบดวยกฎหมาย
ซ่ึงก็ยกเปนตัวอยางที่สํ าคัญ 3 ตัวอยาง ดงันี้

2.3.1.1 การแปรรูปของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
คณะรฐัมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2544 เห็นชอบใหมี

การแปลงทนุเปนหุนของการปโตรเลยีมแหงประเทศไทย (ปตท.) ตามมาตรา 19 แหงกฎหมายวาดวย
ทนุรัฐวิสาหกิจ

และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) ตามที่
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเสนอตอคณะกรรมนโยบาย
ทนุรัฐวิสาหกิจ

ดงัรายละเอียดตอไปนี้ คือ
ช่ือบริษัท บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)
วนัที่จดทะเบียน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544
ทนุจดทะเบียน 20,000,000,000.00 บาท
ผูกํ ากับดูแล ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรมก ํากบัดแูล

ในดานนโยบายของบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)
นอกจากนีแ้ลว มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่25 กนัยายน พ.ศ. 2544 ยงัก ําหนด

ใหภาครฐัคงสัดสวนรวมถือหุนในบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) ไมนอยกวารอยละ 51
ในสวนทีเ่กีย่วกบัอ ํานาจสทิธแิละประโยชนของบรษิทั ปตท. จ ํากดั (มหาชน) นัน้

ไดมกีารจดัท ําพระราชกฤษฎกีาก ําหนดอ ํานาจ สิทธ ิและประโยชนของบรษิทั ปตท. จ ํากดั (มหาชน)
พ.ศ. 2544 โดยมีสาระสํ าคัญ คือ
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1) ในการประกอบธุรกิจปโตรเลียม ใหบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) 
มีอํ านาจไดรับยกเวน มีสิทธิพิเศษหรือไดรับความคุมครองตามที่กฏหมายวาดวยการปโตรเลียม
แหงประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นไดบัญญัติใหไวแก ปตท.

2) ใหทรัพยสินของบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) เฉพาะที่ไดมาจาก
การเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยไมวากอนหรือหลังจัดตั้งบริษัท และ
ทรัพยสินของบริษัทในระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอเปนทรัพยสินที่ไมอยูในความรับผิด   
แหงการบังคับคดี

3) ใหลูกจางของบรษิทั ปตท. จ ํากดั (มหาชน) เฉพาะทีรั่ฐมนตรแีตงตัง้
เพือ่ปฏิบตังิานเกี่ยวกับการขนสงปโตรเลียมทางทอ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ในสวนของการยกเลกิกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทยนัน้
ไดมีพระราชกฤษฎีกากํ าหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย    
รวม 3 ฉบับ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป

จากการแปรรูปของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย มีพระราชกฤษฎีกา
ก ําหนดอ ํานาจ สิทธิประโยชน บริษทั ปตท. จ ํากดั (มหาชน) พ.ศ. 2544 ดวยเหตผุลวาตามทีไ่ดจดัตัง้
บริษทั ปตท. จ ํากดั (มหาชน) โดยเปลีย่นทนุของการปโตรเลยีมแหงประเทศไทยเปนหุนตามกฏหมาย
วาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ และโอนกิจการของการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไปใหแกบริษัทดังกลาว
ทัง้หมดแลวนัน้ เมือ่ไดพจิารณาถงึความเปนธรรมในการแขงขนัทางธรุกจิ การควบคมุใหการใชอํ านาจ
ทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตอง และการรักษาประโยชนของรัฐประกอบดวยแลวในการดํ าเนินงาน
ของบรษิทั ปตท. จํ ากัด (มหาชน) ระยะแรก บริษัทยังมีความจํ าเปนที่ตองไดรับอํ านาจ สิทธิ และ
ประโยชนบางกรณี เชนเดียวกับที่การปโตรเลียมแหงประเทศไทยไดรับตามกฏหมายวาดวย       
การปโตรเลยีมแหงประเทศไทยและตามกฎหมายอืน่ และจ ํากดัในบางกรณเีพือ่ประโยชนตอสวนรวม
เปนสํ าคัญ ซ่ึงมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 บัญญัติวา อํ านาจ สิทธิ หรือ
ประโยชนของบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ดงักลาวอาจจ ํากดัหรอืงดไดตามทีก่ ําหนดในพระราชกฤษฎกีา จงึจ ําเปน
ตองตราพระราชกฤษฎีกานี้16

                                                
16 นันทวัฒน บรมานันท. แหลงเดิม. หนา 116 และ 245.
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2.3.1.2 การสื่อสารแหงประเทศไทย
คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เหน็ชอบการแปลงทนุ

เปนหุนของการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) โดยใหจัดตั้งเปน 2 บริษัท คือ บริษัท กสท       
โทรคมนาคม จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทไปรษณียไทย จํ ากัด ตามมาตรา 2 แหงกฎหมายวาดวย  
ทนุรฐัวิสาหกิจ ดังรายละเอียดตอไปนี้

1) ช่ือบริษัท บริษัท กสท โทรคมนาคม จํ ากัด (มหาชน)
วนัที่จดทะเบียน 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ทนุจดทะเบียน 10,000,000,000 หุน มลูคาทีต่ราไว 10 บาท ตอหุน
ผูกํ ากับดูแล ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารกํ ากับดูแลในดานนโยบายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํ ากัด (มหาชน)
ในสวนที่เกี่ยวกับอํ านาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กสท   

โทรคมนาคม จ ํากดั (มหาชน) นัน้ ปรากฏวาไมไดมกีารจดัท ําพระราชกฤษฎกีาเพือ่ก ําหนดอ ํานาจ สิทธิ
และประโยชน ของบรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ํากดั (มหาชน) ทัง้นี ้เนือ่งจากคณะกรรมการกฤษฎกีา
ไดใหความเห็นไววา กรณีของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํ ากัด (มหาชน) ไมมีการจํ ากัดอํ านาจ 
สิทธ ิ หรือประโยชนอยางใดๆ โดยใหบริษัท กสท โทรคมนาคม จํ ากัด (มหาชน) ยังคงมีอํ านาจ 
สิทธ ิและประโยชนเชนเดียวกับการสื่อสารแหงประเทศไทย  จึงไมจํ าเปนตองตราพระราชกฤษฎีกา
ตามกฎหมายวาดวยทนุรัฐวสิาหกจิ มาตรา 26 โดยอํ านาจ สิทธิ และประโยชนทีก่ารสือ่สารแหงประเทศไทย
มอียูในปจจบุนัตามกฎหมายจดัตัง้การสือ่สารแหงประเทศไทยและกฎหมายอืน่ในฐานะทีเ่ปนรฐัวสิาหกจิ
ยงัคงมอียูเพียงใด ก็สามารถโอนไปใหบริษัท กสท โทรคมนาคม จํ ากัด (มหาชน) ไดเพียงนั้น

ในสวนของการยกเลิกกฎหมายวาดวยการสื่อสารแหงประเทศไทย 
ไดมพีระราชกฤษฎกีาก ําหนดเงือ่นเวลายกเลกิกฎหมายวาดวยการสือ่สารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545
ใหยกเลกิกฎหมายวาดวยการสื่อสารแหงประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป

2) ช่ือบริษัท บริษัท ไปรษณียไทย จํ ากัด
วนัที่จดทะเบียน 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ทนุจดทะเบียน 750,000,000 บาท ประกอบดวยหุนจ ํานวน 75 ลานหุน

มูลคาตราไว 10 บาทตอหุน
ผูกํ ากับดูแล ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารกํ ากับดูแลในดานนโยบายของบริษัท ไปรษณียไทย จํ ากัด
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ในสวนทีเ่กีย่วกบัอ ํานาจ สิทธ ิและประโยชนของบรษิทั ไปรษณยีไทย จ ํากดั
ไดมกีารจัดทํ าพระราชกฤษฎีกากํ าหนดอํ านาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ไปรษณียไทย จํ ากัด 
พ.ศ. 2546 โดยมีสาระสํ าคัญ คือ

(1) ในการด ําเนนิกจิการไปรษณยี และธุรกจิอันเกีย่วกบักจิการไปรษณยี
รวมทัง้ธรุกจิอ่ืนทีต่อเนือ่งใกลเคยีงกนั หรือซ่ึงเปนประโยชนแกกจิการไปรษณยี ใหบริษทั ไปรษณยีไทย จ ํากดั
มอํี านาจไดรับยกเวน มสิีทธพิเิศษหรอืไดรับการคุมครองตามทีก่ฏหมายวาดวยการสือ่สารแหงประเทศไทย
หรือกฎหมายอื่นไดใหไวแก กสท.

(2) ใหอํ านาจในการอนุญาต การวินิจฉัย การออกขอบังคับตางๆ 
ของคณะกรรมการ อํ านาจในการจัดทํ าไปรษณียนิเทศ การทํ าความตกลงกับตางประเทศในกิจการ
ไปรษณีย และการออกคํ าส่ังใดๆ ของผูวาการ กสท. ที่มีลักษณะเปนคํ าส่ังเปนคํ าส่ังทางปกครอง 
ซ่ึงอาศยัอํ านาจตามพระราชบญัญตัไิปรษณยี พทุธศกัราช 2477 เปนอ ํานาจของคณะกรรมการกจิการ
ไปรษณีย

(3) ใหทรัพยสินของบริษัท ไปรษณยีไทย จํ ากัด เฉพาะที่เกี่ยวกับ
กจิการไปรษณียเพื่อประโยชนของประชาชนเปนทรัพยสินที่ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี

(4) รัฐมนตรอีาจแตงตัง้ลูกจางของบรษิทั ไปรษณยีไทย จ ํากดั หรือ
บคุคลอืน่ใดเปนเจาพนกังานได ในกรณทีีม่คีวามจ ําเปนในการปองกนัหรือระงบัการกระท ําความผดิ
ตามกฏหมายวาดวยไปรษณีย

(5) จดัตัง้คณะกรรมการกจิการไปรษณยีมาท ําหนาที่ แทนคณะกรรมการ
กสท. และผูวาการ กสท. ในกฎหมายเดมิ คอื กฎหมายวาดวยการสือ่สารแหงประเทศไทย ซ่ึงถูกยกเลกิไป
เมือ่วนัที ่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 โดยพระราชกฤษฎีกากํ าหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย   
การสือ่สารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน17

2.3.1.3 การแปรรูปของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
กอนทีก่ารไฟฟาฝายผลติจะแปรรปู คณะเตรยีมการจดัตัง้บรษิทัไดจดัท ํา

ประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ซ่ึงสามารถสรุปขอเท็จจริงที่สํ าคัญจากคํ าชี้แจง
เหตผุลภาครัฐและคํ าชี้แจงเหตุผลจากฝายทวงติงไดดังนี้

ค ําชี้แจงเหตุผลของภาครัฐ: กระทรวงการคลังและผูบริหาร กฟผ. แมวา 
กฟผ. จะมกีารแปลงสภาพเปนบรษิทัจ ํากดั (มหาชน) แลว แต กฟผ. ยงัคงสถานะของความเปนบรษิทั
รัฐวสิาหกจิที่รัฐถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 และกฟผ. ยังคงมีหนาที่ในการดูแลเรื่องความมั่นคง
                                                

17 นันทวัฒน บรมานันท. แหลงเดิม. หนา 120-123.
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ของระบบไฟฟาของประเทศ นอกจากนีว้ตัถุประสงคในการด ําเนนิงานของ กฟผ. มไิดมกีารเวนคนืทีด่นิ
ที่ดินยังเปนของประชาชน กฟผ. เพียงรอนสิทธิโดยจายคาทดแทนการใชที่ดินในราคาที่ดินตาม
ทองตลาด ซ่ึงจะมสีวนราชการทีเ่กีย่วของเปนผูก ําหนดราคา ซ่ึงเปนการรอนสทิธติามพระราชบญัญตัิ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย แตในปจจุบันการกอสรางสายสงและการกํ าหนดคาทดแทนอยู
ในการดูแลของคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาตามพระราชกฤษฎีกากํ าหนดอํ านาจ สิทธิ และ
ประโยชนของบริษัท กฟผ. จ ํากัด (มหาชน)
 เมือ่น ํา กฟผ. เขาตลาดหลักทรัพย พิจารณาจากหลักการของการแปรรูป 
ซ่ึงเปนการเปลี่ยนสถานะของรัฐบาลจาก Operator ซ่ึงเปนผูประกอบกิจการมาเปน Regulator    
หลังจากการแปรรูปแลว ตองถือวาบริษัททั้งหลาย เชน ปตท. กฟผ. ไมใชของรัฐอีกตอไป ดังนั้น 
การผกูขาดตามหลกัการยอมเกดิขึน้ไมไดเพราะจะถกูก ํากบัดแูลโดย Regulator ไมมกีารผกูขาดเกดิขึน้18

คํ าชี้แจงเหตุผลของฝายทวงติง: ผูแทนองคกรคุมครองผูบริโภคและ
สภาทีป่รึกษาเศรษฐกจิแหงชาต ิ การประเมนิมลูคาทรพัยสินตองประเมนิจากมลูคากจิการไมใชประเมนิ
มลูคาทรพัยสินเพราะมลูคาทีด่นิจะมมีลูคาสงูขึน้ตลอด หรือ สาย Fiber Optic ลงทนุไปเพยีงประมาณ
2,000 กวาลาน แตในความเปนจริงในการการประเมินแบบมูลคากิจการอาจจะเปนหมื่นลาน หรือ
หลายหมืน่ลานตองนํ าส่ิงเหลานี้มาคิด มูลคาทรัพยสิน กฟผ. จริงแลวนาจะมีอยูที่ 2 ลานลาน ไมใช
แค 280,000 ลานบาท การประเมินมูลคาทรัพยสินและมูลคาของกิจการของกฟผ. ควรแสดงตัวเลข
ใหชัดเจน

รายไดที ่กฟผ. ทีน่ ําสงเขารัฐ กอนการแปรรปูน ําเงนิสงเขารัฐ 35 เปอรเซ็นต
แตหลังจากการมกีารแปลงสภาพเปนบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแลว นโยบายในสวนทีจ่ะน ําสงรฐัทีม่ี
คือ ภาษทีี ่ 30เปอรเซ็นต แตในชวง 5 ปแรกไดรับสิทธิพิเศษวาชวง 5 ปแรก ภาษีที่จะสงรัฐเพียง     
25 เปอรเซ็นต ตางกนั 10 เปอรเซ็นต ถาดใูนสวนของเงนิปนผล เงนิปนผลกอ็ยูทีป่ระมาณ 8 เปอรเซ็นต
ถาเขารฐั แตเนือ่งจากรฐัขายสทิธใินการทีจ่ะไดประโยชนจากกจิการของ กฟผ. ไปใหผูถือหุนรายอืน่
ทีเ่ปนเอกชน ดงันัน้รายไดสวนนีท้ีจ่ะเขารฐักลายเปนตองไปเจยีดใหเอกชนสวนหนึง่ กค็อื 25 เปอรเซน็ต
ดงันัน้เมือ่เปรยีบเทียบกับตัวเลขกันแลว รัฐอาจจะไมไดประโยชนที่เหมาะสมจากการแปรรูป

องคกรกํ ากับดูแล (Regulator) ไมมอํี านาจในการกํ ากับดูแลอยางแทจริง 
ซ่ึงกรณีของ กฟผ. มีแผนที่จะตั้งบริษัทลูก แลวตวัเองผูกขาดไฟฟา บริษัทลูกจะขายไฟฟากับตัวเอง
ก ําไรจะตกเปนของผูถือหุน กค็อื บริษทัแม อํ านาจหนาทีใ่นการอนมุตักิ ํากบัดแูลการเซน็สญัญาซือ้ขาย
ไฟฟาระหวางบริษัทลูกของกฟผ. กับ กฟผ. เองเปนอํ านาจหนาที่ที่สํ าคัญมากแตดูในกรอบอํ านาจ

                                                
18 คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและรับฟงปญหาการแปรรูป กฟผ.  สรุปผลการทํ าประชาพิจารณ. หนา 13.
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กลับเขยีนแควาองคกรก ํากบัดแูลมอํี านาจเพยีงเสนอแนะน ําการซือ้ขายไฟฟา อํ านาจในการอนมุตัจิริงๆ
ตกอยูกับ กฟผ. ซ่ึงก็คือการผูกขาด19

จะเห็นวา การแปรรูปของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมี   
พระราชกฤษฎีกากํ าหนดอํ านาจ สิทธิประโยชนของบริษัท กฟผ. จํ ากัด (มหาชน) กํ าหนดใหมี 
คณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาประกอบดวย ปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธาน ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินสามคนที่รัฐมนตรี
แตงตัง้จากผูมคีวามรูความเชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณในกจิการหรอืสาขาวชิาชพีอันจะเปนประโยชน
ตอกจิการผลติไฟฟา19 และการด ําเนนิการกอสรางระบบไฟฟา เมือ่ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการแลว
บริษทัจึงจะมีอํ านาจการทํ าการดังตอไปนี้ได คือ

1) ประกาศก ําหนดเขตเดนิสายไฟฟาเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัย
ในการสงพลังงานไฟฟาโดยตองกํ าหนดใหการประกาศไว ณ ที่วาการอํ าเภอแหงทองที่ซ่ึงที่ดินนั้น
ตัง้อยูและจัดทํ าเครื่องหมายแสดงไวในที่ประการกํ าหนดเขตนั้นตามสมควร20

2) เดนิสายสงไฟฟาหรือสายจํ าหนายไฟฟาไปใต เหนือ ตาม หรือ ขาม
พืน้ดนิของบคุคลใด ปก หรือตัง้เสา สถานไีฟฟายอยหรืออุปการณอ่ืนลงในหรอืบนพืน้ดนิของบคุคลใด
ซ่ึงมิใชเปนที่ตั้งโรงเรือน

3) ร้ือถอนโรงเรือนหรือทํ าลายสิ่งอ่ืนที่สรางขึ้นหรือทํ าขึ้น หรือทลาย 
หรือตดัฟน ตัดตน กิ่ง หรือรากของตนไมหรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟา21

ตอมา ศาลปกครองสงูสดุไดพพิากษาวาการแปรรปูของการไฟฟาฝายผลติ
ไมชอบดวยกฏหมาย ซ่ึงในคดนีีศ้าลปกครองสงูสุดไดมคี ําตดัสนิในประเดน็สํ าคญัทีส่ามารถน ํามาใช
เปนบรรทัดฐานและเปรียบเทียบกับการแปรรูปองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดพอสังเขปดังนี้

ประเดน็ที ่1 ศาลปกครองสงูสุดมคี ําวนิจิฉยัวา การเปนกรรมการผูทรงคณุวฒุิ
ของนายโอฬาร ไชยประวัติ ในคณะกรรมการเตรียมการจัดบริษัท กฟผ. จํ ากัด (มหาชน) ตองหาม
ตามมาตรา 17 (5) ประกอบกบัมาตรา 5 และมาตรา 9 (4) แหงพระราชบญัญตัทินุรฐัวสิาหกจิ พ.ศ.  2542
เพราะนายโอฬาร ไชยประวัติ เปนกรรมการของบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงมี
ประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่เปล่ียนทุนเปนหุน
ของบรษิทั กฟผ. จ ํากดั (มหาชน) มผีลท ําใหการกระท ําใดๆ ของคณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิทั
เสยีไปทั้งหมด หรือไมมีผลทางกฏหมาย
                                                

19 คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและรับฟงปญหาการแปรรูป กฟผ. แหลงเดิม. หนา 26-36.
20 พระราชกฤษฎีกากํ าหนดอํ านาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํ ากัด (มหาชน). มาตรา 5.
21 แหลงเดิม. มาตรา 8.
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ประเด็นที่ 2 ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา การแตงตั้งนายปริญญา นุตาลัย  
ในขณะดํ ารงตํ าแหนงผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธาน
กรรมการจัดทํ าการรับฟงความความคิดเห็นของประชาชนขัดตอระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวสิาหกจิวาดวยการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน พ.ศ. 2543 ตามขอ 4 และขอ 5 (3) การด ําเนนิการ
ของคณะกรรมการการจัดทํ าการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จึงไมชอบดวยกฏหมายและ    
ท ําใหการด ําเนนิการของคณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิทัทีเ่ปนผลสบืเนือ่งมาจากการดํ าเนินการ
ของกรรมการชดุนี ้รวมทัง้มตขิองคณะรฐัมนตรทีีอ่นมุตัเิปลีย่นทนุของการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย
เปนหุนของบริษัท และการออกพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับที่เปนผลสืบเนื่องจากการดํ าเนินการ
ดงักลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย  

ประเดน็ที ่ 3 ศาลปกครองสงูสดุเหน็วาการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน
ไมสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และไมไดดํ าเนินการ  
ใหถูกตองครบถวนตาม ขอ 6 และ ขอ 9 ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวย
การรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปนขัน้ตอนส ําคญัทีก่ฎหมายก ําหนดใหกระท ํากอน
การตรา พระราชกฤษฎีกากํ าหนดอํ านาจ สิทธิประโยชนของบริษัท กฟผ.จํ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 
และพระราชกฤษฎีกากํ าหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2548

ประเด็นที่ 4 ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา พระราชกฤษฎีกากํ าหนดอํ านาจ 
สิทธปิระโยชนของบริษัท กฟผ. จํ ากัด (มหาชน) ไมมีบทบัญญัติใดที่จํ ากัดอํ านาจของรัฐในสวน    
ที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ซ่ึงเปนอํ านาจมหาชน และการที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้     
ยงัคงใหบรษิทั กฟผ. จ ํากดั (มหาชน) มอํี านาจด ําเนนิการเวนคนือสงัหารมิทรพัยตอไปยงัเปนการใหอํ านาจ
และสทิธบิริษัท กฟผ. จํ ากัด (มหาชน) ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ไดมาโดยการเวนคืนกอนการเปลี่ยนแปลงสถานะดวย

ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา ที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เนื้อที่ 176 ไร ตั้งอยู ณ ตํ าบลบางประกง  อํ าเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงไดมาโดยการเวน
คนืตาม พระราชบญัญตั ิการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 ประกอบดวย กฎหมายเวนคนื
อสังหารมิทรพัย และสทิธเิหนอืพืน้ดนิเกีย่วกบัระบบสงไฟฟา รวมทัง้สายสงไฟฟา เปนสาธารณสมบตัิ
ของแผนดนิโดยเฉพาะตามมาตรา 1304 (3) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ มาตรา 4 
แหงพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัด ุ พ.ศ. 2518 การเปลีย่นสถานะของการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย
เปนบรษิทั กฟผ. จํ ากัด (มหาชน) โดยการเปลี่ยนทุนเปนหุนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542 และมกีารจดทะเบยีนเปนบรษิทัมหาชนจ ํากดัตามกฎหมายวาดวยบรษิทัมหาชนจ ํากดั ท ําให
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปลี่ยนสถานะจากรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ 
เปนบรษิทัมหาชนจํ ากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํ ากัด ในระบบกฏหมายเอกชน แมวา
กระทรวงการคลังยังคงถือหุนทั้งหมดก็ตาม แตบริษัท กฟผ. จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทมีสวน
ราชการมทีนุรวมอยูดวยเกนิกวารอยละ 50 ท ําใหบริษทั กฟผ. จ ํากดั (มหาชน) มสีถานะทางกฎหมาย
เปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน และมีการดํ าเนินการทางธุรกิจเชนเดียวกับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํ ากัด กระทรวงการคลังไดเสนอแนวทางเกี่ยวกับการรักษา       
สาธารณสมบัติและทรัพยสินของชาติตอคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 
โดยเสนอใหกํ าหนดเปนหลักการในการโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ไดมา
โดยใชอํ านาจรฐัซ่ึงเดมิอยูในการครอบครองของรฐัวสิาหกจินัน้ใหกลับมาเปนของแผนดนิ แตคณะรฐัมนตรี
มมีตวิา จะอนุมัติใหทรัพยสินที่ไดมา โดยการใชอํ านาจรัฐเปนของกระทรวงการคลังหรือของบริษัท
ไดตามความจํ าเปนแลวแตกรณี

กรณทีีค่ณะรฐัมนตรมีมีต ิเมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ใหโอนเฉพาะ
เขือ่นและอางเก็บนํ้ าจํ านวน 21 แหง และที่ดินที่ตั้งอยูในบริเวณเขื่อน อางเก็บนํ้ า และพลังงานใหแก
กระทรวงการคลัง โดยมิไดมีการโอนที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโรงไฟฟา กังหันกาซ และโรงไฟฟาพลังนํ้ า 
ในทองทีต่ ําบลบางประกง อํ าเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทราและสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบ
สงไฟฟา รวมถึงสายสงและทรพัยสินอืน่ทีท่ ําใหเกดิสทิธิดงักลาว ศาลปกครองสงูสดุเหน็วาเปนการใช
ดลุพนิิจโดยไมชอบดวยกฏหมาย

ศาลปกครองสูงสุดมีคํ าพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากํ าหนด
อํ านาจ สิทธิ และประโยชนของ บริษัท กฟผ. จํ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และพระราชกฤษฎีกา
ก ําหนดเงือ่นเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2548 ตั้งแตวันที่ 
24 มถุินายน 2548 ซ่ึงเปนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว22   

2.4  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในตางประเทศ

การศึกษาและพัฒนาในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในดานกิจการโทรคมนาคมของภาครัฐ
ที่ปรากฏตามสื่อมวลชนภาคตางๆ ในประเทศไทยนั้น ไมใชเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเปนครั้งแรก     
แตไดผานประสบการณอันยาวนานจากตางจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งอันมีเนื้อหาสาระ
ของความเขมของกฏหมายทีเ่ปนแมบทในการแปรรปูรัฐวสิาหกจิแตกตางกนัออกไปในรายละเอยีดบาง

                                                
22 ศาลปกครองสูงสุด คํ าพิพากษาหมายเลขแดงที่ ฟ. 5/2549.
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แตกม็จีดุมุงหมายเดียวกันในการลดภาระคาใชจายภาครัฐ เพิ่มบริการใหกลับประชาชนและสงเสริม
การคาเสรี

2.4.1 หลักการทั่วไปของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
แนวคิดในเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไดขยายตัวไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ

ในกลุมของประเทศยุโรปตะวันตกซึ่งเริ่มดํ าเนินการอยางจริงจังในชวงวิกฤตินํ้ ามันใน ค.ศ. 1973 
เนือ่งจากเศรษฐกิจทั่วโลกอยูในภาวะถดถอย รายจายของรัฐบาลของแตละประเทศเพิ่มขึ้นอยางมาก 
ในขณะทีร่ายรับกลับมีแนวโนมลดลง หนี้สินของรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทํ าใหการขาดดุล
งบประมาณหนี้สินของรัฐเพิ่มมากขึ้น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนสิ่งที่สํ าคัญเปนวิธีการที่ดี          
ในการเปนเครื่องมือของภาครัฐเพื่อลดหนี้สินของภาครัฐลง จากรายงานของธนาคารโลกระบุวา
ระหวางป ค.ศ. 1980-1991 รัฐวสิาหกิจทั่วโลกมีการแปรรูปประมาณ 6,800 แหง จะเปนในประเทศ
แถบยุโรปตะวันออกเปนสวนใหญ ในจํ านวนนี้ 2,000 แหง ดํ าเนินการในประเทศกํ าลังพัฒนา      
ซ่ึง 800 แหง เปนการแปรรปูในประเทศแถบลาตนิอเมรกิาสวนใหญในชลีิและเมก็ซโิก และอกีประมาณ
120 แหง ดํ าเนนิการในประเทศแถบเอเชีย

ในระหวางป ค.ศ. 1995-1998 การแปรรูปในประเทศยุโรปตะวันตกไดทํ ารายได
ใหกับรัฐบาลของประเทศนั้นๆ เปนจํ านวนมากถึง 150 พนัลานเหรียญสหรัฐ โดยประเทศที่ถือ
เปนตนแบบส ําคญั คอื ประเทศองักฤษในสมยัรัฐบาล นางมารกาเรต็ แธตเชอร ในชวงป ค.ศ. 1984-1993   
ไดขายรฐัวสิาหกจิใหกบัภาคเอกชนไปเปนจ ํานวนมากกวา 50 แหง สวนใหญเปนกจิการสาธารณปูโภค
และคมนาคม เชน การไฟฟา ประปา รถโดยสาร สายการบนิ อูตอเรอื สนามบนิ โทรคมนาคม รัฐมรีายได
จากการขายรัฐวิสาหกิจทั้งหมดประมาณ 31 พันลานปอนด

จากการประเมนิผลของการแปรรปูรัฐวสิาหกจิทัว่โลกสวนใหญช้ีไดวาชวยลดภาระ
ทางการเงินของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการทํ างานในองคกร เพิ่มโอกาสในการแขงขันทํ าให       
ผูบริโภคสวนใหญ ไดรับบริการที่พอใจมากกวาเดิม และทํ าใหราคาคาใชบริการถูกลง

สํ าหรับเหตุผลในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจสวนใหญนั้น มีเหตุผลที่คลายคลึงกัน
คอื การยกเลกิการผกูขาด โดยเฉพาะการผกูขาดโดยรฐัเนือ่งจากในบางกจิการของรฐัไดออกกฎหมาย
เพื่อคุมครองรัฐวิสาหกิจจากการแขงขันโดยใหอํ านาจผูกขาด (monopoly power) แกรัฐวิสาหกิจ 
แตดวยเหตุที่รัฐวิสาหกิจยังเปนสวนหนึ่งของกลไกของรัฐเปนผลใหตองปฏิบัติตามขั้นตอน       
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ของกฎหมายตางๆ รวมทั้งมีหนวยงานที่กํ ากับดูแลรัฐวิสาหกิจหลายหนวยงาน ทํ าใหการดํ าเนินงาน
ตองผานหลายกระบวนการ หลายหนวยงาน จนทํ าใหเกิดความลาชาในการบริหารจัดการ23

2.4.2 ตวัอยางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในตางประเทศ

2.4.2.1 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศอังกฤษ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศอังกฤษเริ่มต นตั้งแต  รัฐบาล          

ของนางมากาเรต็ แธทเชอร เปนนายกรฐัมนตรใีนป ค.ศ. 1979 ซ่ึงขณะนัน้อตุสาหกรรมภาครฐัมมีลูคา
คดิเปน 1 ใน 10 ของผลผลิตรวมของประเทศ และมากกวา 1 ใน 7 ของมูลคาการลงทุนทั้งหมด  
โดยมีการจางงานมากกวา 1,500,000 ราย แตอยูภายใตการควบคุมและรับผิดชอบจากภาครัฐ    
กลายเปนภาระหนักแกระบบเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อการดํ าเนินการประสบการขาดทุนรวมกัน
เปนจ ํานวนมากประมาณ 3 ลานปอนดตอป ประกอบกบัเปนการด ําเนนิงานและการใหบริการโดยรวม
ไมเปนที่นาพอใจ จึงนํ าไปสูการขยายฐานความเปนเจาของของกิจการภาครัฐ โดยเสนอขายหุน    
ใหแกประชาชนทั่วไป รวมทั้งลูกจางภาครัฐของกิจการที่ถูกแปรรูปเพื่อขจัดชองวางระหวางเจาของ
กับลูกจางออกไป เพื่อทํ าใหประชาชนไดเขามามีผลประโยชนรวมและมีแรงจูงใจที่จะมีสวนรวม
ในการสนบัสนุนและผลักดันใหระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตและมีความเขมแข็ง

เพราะฉะนั้น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจถูกผลักดันใหมีการดํ าเนินการ
อยางตอเนื่อง และจริงจังตั้งแตป ค.ศ. 1979 เปนตนไป โดยด ําเนินการอยางเปนขั้นตอนตามกรอบ
และแนวความคิด

การด ําเนนิการแปรรปูรัฐวสิาหกจิของพรรคอนรัุกษนยิม โดยมนีาย Nicholas
Ridley เปนผูราง โดยวางกลยุทธและวิธีการแกไขปญหาไวดังนี้

1) วางแนวนโยบายและสนับสนุนผูบริหารทุกวิถีทาง เพื่อจะไดบรรลุ
เปาหมาย แมจะตองมกีารปลดคนงาน ปดโรงงาน ขายกจิการทัง้หมด ชํ าระสะสางบญัชแีละเลกิกจิการไป
อยางไรกต็ามหากผูบรหิารไมสามารถด ําเนนิการตามเปาหมายได กจ็ะตองมกีารเปลีย่นแปลงผูบริหาร

2) กจิการทีไ่มเกดิผลทางเศรษฐกจิ ควรจะตองพจิารณาตนทนุ ด ําเนนิการ
เพือ่จดัประเภทการใหการอุดหนุน โดยมีรัฐมนตรีจะเปนผูพิจารณาถึงความเหมาะสมวากิจการนั้นๆ 
ควรจะดํ าเนินการตอไปหรือไม             

                                                
23 นันทวัฒน บรมานันท และคณะ. (ม.ป.ป.). การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (รายงานสรุปผลการศึกษา

ฉบับสมบูรณ). หนา 12-17.
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3) ในเรือ่งการควบคมุการลงทนุนัน้ ควรควบคมุโดยอาศยั การวางแผน
วสิาหกิจ 5 ป และกํ าหนดเงื่อนไขวารัฐบาลควรจะลดสัดสวนในการลงทุนไปตามลํ าดับ เชน ปแรก
ลงทุน 100 เปอรเซ็นต ปที่ 2รัฐลดสัดสวนลง 90 เปอรเซ็นต ปที่ 3 เปน 75 เปอรเซ็นต ปที่ 4 เปน   
50 เปอรเซ็นต เปนตน ในกรณรัีฐวสิาหกิจกูยืมเงินจากกระทรวงการคลังนั้น ดอกเบี้ยเปนไปตาม
อัตราตลาดลกัษณะการลงทนุตองควบคมุใหการลงทนุนัน้เปนไปตามกจิการหลกั (Main live) เทานัน้

4) การยกเลกิการควบคมุราคาหรอืคาจาง แตเปลีย่นเปนท ําการควบคมุ
ในประเด็นผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งนี้ อาจตองมีการดํ าเนินการอยางใดอยางหนึ่งขึ้น เชน   
การขึน้ราคา การขายที่ดินที่ยังมิไดใชประโยชนหรือหยุดดํ าเนินกิจการ เปนตน

5) ตองมกีารก ําหนดแนวการจดัการประเภทรฐัวสิาหกจิไวดวย โดยคํ านงึ
ถึงระดับความมั่นคงตอประเทศ

กลุมที่มีความสํ าคัญตอความมั่นคงสูงสุด ไดแก กิจการระบายนํ้ า 
นํ ้าประปา ไฟฟา แกส และบริการสาธารณสุข

กลุมที่มีความสํ าคัญตอความมั่งคงระดับรองลงมา ไดแก กิจการ
รถไฟ ถานหิน และกํ าจัดขยะมูลฝอย

กลุมที่มีความสํ าคัญตอความมั่นคงนอยที่สุด ไดแก การขนสง
สาธารณะ การศึกษา ทาเรือ โทรศัพท การขนสงทางอากาศ และกิจการบริการโลหะ เปนตน

6) การด ําเนินการทางนิติบัญญัติ มีเปาหมายเพื่อการยกเลิกการผูกขาด
กจิการภาครัฐ ดังตอไปนี้

(1) การก ําหนดใหโอนอํ านาจการใหสัมปทานบัตร กิจการถานหิน
เปนอํ านาจของการถานหินแหงชาติ (National Coral Board) ไปเปนอํ านาจของรัฐมนตรี

(2) ใหเอกชนจดัท ําไฟฟา ดวยการขายกระแสไฟและเดนิสายไฟฟา
(3) ด ําเนนิการใหมกีารแยกกจิการไปรษณยี กบักจิการโทรคมนาคม

ออกจากกันและระงับการผูกขาดดานโทรศัพทโดยรัฐ
ใหมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มีสภาพเปนองคกรทางธุรกิจในรูปบริษัท 

(Private Company) ซ่ึงจดัตัง้ขึน้ตาม Company Act 1985 และด ําเนนิธรุกจิซึง่มสีภาพแขงขนักบัองคกร
ทางธรุกิจของเอกชนอยูแลว ขณะนั้นหลายองคกรโดยมี Cable and Wireless หรือกิจการสื่อสาร
โทรคมนาคมเปนหนึง่กจิการในจ ํานวนนัน้ดวย แตกจิการทีเ่กดิขึน้ตามกฎหมายดงักลาวมกัเปนกจิการ
ขนาดเลก็ และไมมีกระบวนการที่ซับซอนโดยเปนการขายหรือจํ าหนายหุน หรือสินทรัพยทั้งหมด 
หรือบางสวนใหแกเอกชน ซ่ึงเปนไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
บริษัท วาดวยทรัพย และการซื้อขาย เพราะฉะนั้นในป 1984 เปนการขายหุนครั้งแรกของ       
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British Telecommunication (BT) ใหแกประชาชนทั่วไป ปรากฏวามีประชาชนแสดงความจํ านง
ของซือ้สูงทีสุ่ดในโลก คอื 9 เทาของจ ํานวนหุนทีเ่สนอขายได และสามารถระดมทนุไดถึง 4 พนัลานปอนด   

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐมนตรีเจากระทรวงจะอยูภายใตการกํ ากับ
ดแูลโดยรัฐสภาผานทางคณะกรรมาธิการ (The Committee of Public Accounts) ในการตรวจสอบ
การตดัสินใจ และการทํ างานของรัฐมนตรีแตละคน เพื่อนํ าเสนอตอรัฐสภา โดยอาศัยกฎหมายหลัก
คือ Telecom-munications Act แตในการขายหุนรัฐบาลจะเพิ่มมูลคาหุนที่จะขายเพื่อจูงใจผูลงทุน 
พรอมกบัออกใบอนญุาตใหบริษทัด ําเนนิกจิการเดยีวกนั แขงขนักนั มกีารออกกฎหมายเพือ่ใหมกีารโอน
สินทรพัย รวมทัง้สทิธิและหนาทีต่ามสญัญาตางๆ ของบรรษทัทีจ่ะท ําการแปรรปูใหแกบริษทัแปรรปู
มีการยกเลิกหรือปรับปรุงภาระหนี้สินระหวางรัฐบาลกับบรรษัทที่เกิดขึ้น และมีอยูเกี่ยวเนื่องกับ
การดํ าเนินกิจการสาธารณูปโภคนั้น มีการออกหุนในบริษัทแปรรูปใหรัฐบาลถือไวในเบื้องตน
กอนทีจ่ะโอนขายใหแกเอกชนตามแผนการแปรรูป เปนตน

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทจํ ากัด
เปนการแปรรปูทีก่ระท ําไดโดยงายและมกีระบวนการทางกฎหมายทีไ่มซับซอน

เชน การขายหุนใน British Aerospace หรือ Cable and Wireless ใหแกเอกชน ซ่ึงทั้งสองบริษัท       
มคีวามพรอมในเชงิพาณชิยและอยูในฐานะทีจ่ะแขงขนัทางการคากบัภาคเอกชนไดอยูแลว การแปรรปู
จึงไมตองผานกระบวนการนิติบัญญัติ โดยถือเปนธุรกรรมซื้อขายในเชิงธุรกิจพาณิชย เชน กรณี
ของ (Cable and Wireless) เปนการขายหุนตามที่กํ าหนดไวในใน Telecom – munications Act   
ขณะเดียวกันรัฐบาลออกใบอนุญาตใหบริษัทดํ าเนินกิจการโทรศัพทแขงขันกับ British Telecom 
บรรษัทโทรคมนาคม ซ่ึงทํ าการแปรรูปเชนกันดวย

การแปรรูปบรรษัทในกิจการสาธารณูปโภค
บรรษทั (Public Corporation) ถูกจดัตัง้โดยกฎหมายพเิศษ (Act of parliament

Statute) เพือ่ด ําเนนิกจิการสาธารณปูโภค (Public Utilities) รัฐบาลเปนผูควบคมุการด ําเนนิการของบรรษทั
ขั้นตอนการแปรรูปซับซอนยิ่งกวาการโอนขายหุนในบริษัทจํ ากัดตองมีขั้นตอนการเตรียมการและ
กระบวนการนิติบัญญัติเพื่อตรากฎหมายพิเศษ ดังตอไปนี้

1) คดัเลือกบริษัทที่จะทํ าการแปรรูป
2) ตัง้คณะทํ างานศึกษาและแนวทางในการแปรรูป
3) รัฐบาลพจิารณา และอนมุตักิารแปรรปูบรรษทัตามผลการศกึษา รวมท้ัง

มกีารออกกฎหมายพิเศษมารองรับ ทัง้นีเ้พือ่ยกเลิกการผูกขาดและกระตุนใหมีการแขงขันในตลาด
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4) การปรบัเปลีย่นทศันคตกิารท ํางานภายในองคการ เพือ่เตรยีมความพรอม
ในการแปรรูป

5) กระบวนการตรากฎหมาย เพือ่ปรับโครงสรางของอตุสาหกรรมทีจ่ะท ํา
การแปรรูป รวมทั้งการโอนสินทรัพยของบรรษัทใหแกบริษัทที่แปรรูป (Successor Company)

กฎหมายเพื่อรับรองการแปรรูป
การแปรรูปบรรษัทในกิจการสาธารณูปโภค จํ าเปนตองมีการตรา

กฎหมายพิเศษเพื่อรับรองการดํ าเนินการตามแผนการแปรรูปดังนี้
1) เพื่อจัดตั้งบริษัทแปรรูป (Successor Company) บริษทัเดียวหรือ

หลายบริษัทเพื่อการออกหุนในบริษัทแปรรูป
2) เพือ่ออกหุนในบริษัทที่แปรรูป
3) เพือ่การโอนทรพัยสิน รวมทัง้สทิธิและหนาทีต่ามสญัญาของบรรษทั

ทีจ่ะทํ าการแปรรูปใหแกบริษัทแปรรูป
4) เพือ่การโอนยายลูกจางหรอืพนกังานของบรรษทั ไปยงับรษิทัแปรรปู

โดยไมกระทบตอสิทธิประโยชนเดิม
5) เพือ่การยกเลกิหรอืปรบัปรงุภาระหนีสิ้น ระหวางรฐับาลกบับรรษทั

ทีเ่กดิขึน้และมีอยู เกี่ยวเนื่องกับการดํ าเนินกิจการสาธารณูปโภคนั้น

การควบคมุของรฐับาลหลงัจากการแปรรปูรัฐวสิาหกจิหุนทอง (Golden Shares)
หุนทอง เปนหุนชนิดพิเศษซึ่งยังคงถืออยูในบริษัทแปรรูปโดยรัฐบาล 

เพื่อวัตถุประสงคในการควบคุมดูแลไมใหมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางและการดํ าเนินกิจการ
ของบรษิทัแปรรปูนัน้ๆ โดยไมไดรับความเหน็ชอบจากรฐับาลกอน ทงันี ้ เนือ่งจากกจิการของบรษิทั
แปรรูปนี้มีความสํ าคัญตอความมั่นคง หรือยุทธศาสตรของประเทศ เชน British Aerospace หรือ 
Sea link ดังนั้นรัฐบาลจึงจํ าเปนตองกํ ากับดูแลเพื่อไมใหบริษัทแปรรูปตองถูกเขาครอบงํ ากิจการ  
ไดโดยงาย

การใชสิทธิควบคุมเชนวานี้ จะตองกํ าหนดไวในขอบังคับของบริษัท
แปรรูปเพื่อใหมีผลผูกพันผูถือหุนทุกราย แตการกํ าหนดสิทธิหุนทองเปรียบเสมือนดาบสองคม 
ดานหนึง่รัฐบาลยอมไดรับความคุมครองตามความตองการ อีกดานหนึง่กจ็ะกอใหเกดิความไมพอใจ
แกผูถือหุนรายอืน่ซึง่ตองการขายหุนของตนเมือ่มผูีเสนอซือ้ในราคาทีด่เีพือ่วตัถุประสงคในการครอบง ํา
กจิการ แตรัฐบาลจํ าเปนตองใชสิทธิหุนทองยับยั้งการซื้อขายหุนในกรณีดังกลาว
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หุนทองถกูน ํามาใชในการคงอ ํานาจของรฐัในการควบคมุกจิการ (Takeovers)
และการจ ํากัดการลงทุนของคนตางดาวในกิจการที่แปรรูป กิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งนํ าหลักการ
หุนทองมาใชบงัคบัเพือ่วตัถุประสงคดงักลาว ไดแก Cable & Wireless, British Telecom, British Gas,
British Airways, British Airport Authority เปนตน

โดยหนังสือช้ีชวนเสนอขายหุนป 1984 (Prospectus) ของ British 
Telecom-munications Plc ก ําหนดสิทธิของหุนทองไวดังนี้

1) มสิีทธเิขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผูถือหุน
2) มสิีทธิในการเสนอชื่อใหมีการแตงตั้งกรรมการไมเกิน 2 คน ซ่ึงมี

สิทธใินการออกเสียงลงคะแนนเปนมติในเรื่องซึ่งรัฐบาลมีสวนเกี่ยวของดวย
3) ไมมีสิทธิในทุนหรือผลกํ าไรของบริษัท
4) มมีูลคาในการซื้อคืนในราคาหนึ่งปอนด
รูปแบบการประมลูราคาเพือ่ใหมกีารแขงขนัและไดราคาทีสู่งสุด แตวธีิการนี้

ไมไดการยอมรับและถูกวิจารณวาเปนการการกระทํ าในวงจํ ากัดสิทธิในทํ านองเดียวกันถูกระบุไว
ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหุนของ British Gas Plc เวนแตสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ แตเพิ่ม  
ขอก ําหนดวาการเปลีย่นแปลงแกไขขอบงัคบัในประเดน็ส ําคญั เชน ขอหามมใิหบคุคลใดบคุคลหนึง่
ถือหุนเกินกวารอยละ 15 ของทนุของบริษัทจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุนทองกอน

หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหุนป 1987 ของ บริษัท British Airways Plc
กํ าหนดอัตราสวนสูงสุดที่คนตางดาวจะซื้อหุนของบริษัทได เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการเสียสิทธิ      
ในการเดนิอากาศ ในเสนทางผานฟาสากล นอกจากนัน้ในกรณกีารแปรรปู British Airport Authority 
การขายสนามบินแหงใดแหงหนึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุนทองกอนดวย

ปกตกิารใชสิทธิในหุนทองนัน้จะไมมกี ําหนดเวลาสิน้สดุ แตในบางกรณี
ไดมกีารก ําหนดใหการใชสิทธิในหุนทองสิ้นสุดลงในเวลาที่กํ าหนด ตัวอยางเชน บริษัทจัดจํ าหนาย
นํ้ าประปาทองถ่ิน (regional water distribution companies) ก ําหนดใหสิทธิในหุนทองสิ้นสุดลง   
ในวนัที ่ 31 ธันวาคม 1994 หรือบริษทัจดัจ ําหนายกระไฟฟาทองถ่ิน (regional electricity distribution
companies) ก ําหนดวันสิ้นสุดเปนวันที่ 31 มีนาคม 1995

กระแสการเขาครอบงํ ากิจการภายหลังการสิ้นสุดเวลาในการใชสิทธิ  
ในหุนทองตามตารางตอไปนี้ แสดงใหเห็นความสํ าคัญของสิทธิในหุนทองชัดเจนยิ่งขึ้น
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การกํ าหนดสิทธิในหุนทองโดยไมจํ ากัดเวลาจะถูกนํ ามาใชในกรณี  
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ (national security) หรือประโยชน
ของสาธารณชน (public interest) ขณะทีใ่นกจิการอืน่ๆ การใชสิทธิในหุนทองจะมกี ําหนดเวลาแนนอน
(ปกติประมาณ 5 ป) ทัง้นี ้ เพื่อชวยใหบริษัทที่แปรรูปสามารถดํ าเนินกิจการตาม เปาหมายไดอยางมี
ประสิทธภิาพโดยไมตองเปนกงัวลกบัความเสีย่งในการถกูเขาครอบง ํากจิการในชวงเวลาทีสํ่ าคญัดงักลาว

เหตุผลของการมีมาตราการในกํ าหนดใหมีหุนทองในกิจการแปรรูป
ของบรษิทั British Telecommunications และ Cable & Wireless Plc วาเพือ่ประโยชนและความมัน่คง
ของประชาชน ตอมาหุนทองของ British Telecommunications ไดถูกยกเลกิเพือ่ใหสอดคลองกบักจิการ
ควบกิจการกับ MCI

วิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
วิธีการซึ่งรัฐบาลอังกฤษนํ ามาใชในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบงออกเปน

ดังนี้
1) การกระจายหุน (Floatation หรือ Public offering) เปนการกระจายหุน

ใหแกประชาชน ใชกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ เชน British Telecom กจิการประปา 
Water Companies และกิจการไฟฟา Electricity Industry

2) การขายทรัพยสิน (Trade Sale) วธีิการมีหลักการเปนอยางเดียวกัน 
กบัธรุกรรมซื้อขายทรัพยสินระหวางเอกชนกับเอกชน

3) การท ําค ําเสนอซือ้โดยผูบริหารเดมิ (Management buy out) วธีิการนี้
อนญุาตใหผูบริหารรฐัวสิาหกจิจดัตัง้บรษิทัแปรรปูขึน้เพือ่ซ้ือกจิการทีจ่ะท ําการแปรรปูไปด ําเนนิตอไป

4) การเสนอขายหุนใหแกผูลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
นอกจากวธีิการหลกัขางตนแลว ยงัมกีารด ําเนนิการแปรรปูโดยอาศยัวธีิการอืน่

เชน การขายบานของการเคหะใหแกผูเชาหรือผูอยูอาศัย การประมูลสิทธิในการเก็บขยะ หรือ     
การใหสิทธดิ ําเนนิกจิการในรปูแฟรนไชสหรือสัมปทาน เชน การใหสัมปทานขนสงผูโดยสารทางรถไฟ

ผลของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและบทบาทของรัฐ
1)  บริษทัแปรรูปไมตองอยูในบังคับของขอจํ ากัดในการดํ าเนินธุรกิจ

 2) บริษัทแปรรูปไมอยูภายใตการกํ ากับดูแลภายในโดยตรงจากรัฐบาล
อีกตอไป
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3) บริษัทแปรรูปสามารถทํ าการกูยืมจากตลาดทุน โดยไมจํ าเปนตอง
ขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังอีกตอไป

4) ความสมัพนัธระหวางรฐับาลหรอืหนวยงานของรฐักบับรษิทัแปรรปู
จะเปนไปตามขอกํ าหนดและเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือกฎหมายควบคุมดูแลธุรกิจที่แปรรูป และ
เปดใหแขงขันไดอยางเสรี

5) เกดิหนวยงานก ํากบัดแูลทีม่สีถานภาพเปนอิสระจากรัฐบาลสามารถ
ใหความมั่นใจ และสงเสริมการแขงขันในตลาดไดงายยิ่งขึ้น

6) รัฐอาจยกเลิกความรับผิดใดๆ ที่บริษัทแปรรูปที่มีอยูตอรัฐในรูป
เงินกูยืม โดยการแปลงหนี้เปนทุนในรูปหุนกู หรือหุนกูแปลงสภาพ

7) รัฐจะโอนทรัพยสินซึ่งรวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบทั้งหลาย
ใหแกบริษัทแปรรูปตามที่กฎหมายแปรรูปใหอํ านาจไว

8) สํ าหรับบทบาทของรัฐนั้นควรจัดตั้ง หนวยงานกํ ากับดูแลอิสระ 
(Independent Regulators) เพือ่ก ํากับดูแลปริมาณการผลิต และใหบริการเพียงพอแกความตองการ
ของตลาด สงเสริมและกระตุนใหมีการแขงขันทางการคาโดยเสรี กํ ากับดูแลและควบคุมการกํ าหนด
ราคาทีเ่หมาะสม และกํ ากับดูแลการใหบริการที่ดีและเหมาะสมแกประชาชนผูบริโภค

บทบาทของรัฐภายหลังการแปรรูป
ภายหลังจากทีไ่ดมกีารแปรรปูรัฐวสิาหกจิรัฐไปแลว รัฐยงัคงตองมบีทบาท

สํ าคัญตอกิจการที่ไดแปรรูปไปในประเด็นตางๆ ตอไปนี้ คือ

การกํ ากับดูแลและสงเสริมการแขงขัน
เนือ่งจากกจิการสาธารณปูโภคทีท่ ําการ แปรรปูเปนกจิการบรกิารสาธารณะ

และมคีวามส ําคญัตอประโยชนสุขของประชาชนโดยรวม รัฐบาลจงึจ ําเปนตองก ํากบัดแูลการด ําเนนิการ
สาธารณปูโภค โดยจดัตัง้หนวยงานก ํากบัดแูลอิสระ (Independent Regulators) โดยมวีตัถุประสงคเพือ่

1) ก ํากบัดแูลปรมิาณการผลติและใหบรกิารใหเพยีงพอแกความตองการ
ของตลาด เพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภคและสงผลกระทบตอราคา

2) สงเสริมและกระตุนใหมีการแขงขันทางการคาโดยเสรี
3) ก ํากบัดแูลและควบคมุการก ําหนดราคาทีเ่หมาะสม (Tariff structure

monitoring)
4) กํ ากบัดแูลการใหบริการที่ดีและเหมาะสมแกประชาชนผูบริโภค
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การกํ ากับดูแลดังกลาวครอบคลุมถึงการออกใบอนุญาต (License)    
โดยก ําหนดใหบรษิทัแปรรปูทีไ่ดรับอนญุาตด ําเนนิกจิการภายใตกรอบของกฎหมาย และตามเงือ่นไข
ทีร่ะบไุวในใบอนญุาต แตจะไมเปนการจ ํากดัการแขงขนัทางการคา หรือกอใหเกดิการผกูขาดโดยปรยิาย
กลาวอกีนยัหนึง่ จะไมมกีารออกใบอนญุาตใหด ําเนนิการแตเพยีงผูเดยีว ขณะเดยีวกนักจ็ะเปดโอกาส
อยางเสรีแกนักลงทุนที่ความสนใจที่จะลงทุน (easy access) ตัวอยางที่นาสนใจในกรณี ไดแก     
การตั้งบริษัทแปรรูปในกิจการไฟฟาเทอรมอล เปน 2 บริษัท คือ National Power และ Power Gen 
เพือ่ใหด ําเนนิกจิการแขงขนักนัเองและจะตองแขงขนักบับรษิทัผูผลิตไฟฟาเอกชนรายอืน่ๆ ซ่ึงจะไดรับ
ใบอนญุาตใหดํ าเนินการในกิจการเดียวกันนี้ดวย

หนวยงานกํ ากับดูแลอิสระที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบกํ ากับดูแลและ
สงเสริมการแขงขันอยางเสรีในสาขากิจการโทรคมนาคมไดแก The Office of Telecommunications 
Regulation (OFTEL) การกํ ากับดูแลใหมีการจัดการใหบริการในสหราชอาณาจักรซึ่งการสื่อสาร
โทรคมนาคมตามสมควรแกความตองการของตลาด รวมถึงและโดยเฉพาะอยางยิ่ง บริการฉุกเฉิน 
(emergency services) บริการโทรศัพทสาธารณะ (public call box services) บริการรายนามผูใช 
(directory information services) บริการสื่อสารภาคพื้นนํ้ า (maritime services) และการใหบริการ
ในทองถ่ินหางไกล (services in rural areas) การก ํากับดูแลเชนวานี้ผูใหบริการตองมีความพรอม
ทางดานการเงินจึงจะใหบริการเชนวานั้นได24

กลาวโดยสรปุไดวา การแปรรปูรัฐวสิาหกจิขององักฤษไดมกีารเตรยีมการ
อยางดีมีความระมัดระวังเพื่อไมใหเกิดการผูกขาด เอาเปรียบประชาชนและทํ าลายความมั่นคง    
ของประเทศ จึงตองมีกฎหมายและกฏเกณฑกติกา ควบคุมมิใหมีการผูกขาดโดยเอกชนและมิให    
มกีารยดึครองกจิการโดยเอกชนรายรายหนึง่โดยรฐับาลองักฤษยงัคงถอืหุนรายใหญในกิจการสื่อสาร
รัฐบาลถือหุน 49 เปอรเซ็นต พนักงานและผูบริโภครายยอยถือครองหุนรวมกันมาก 50 เปอรเซ็นต25

                                                
24 นันทวัฒน บรมานนท และคณะ. แหลงเดิม. หนา 161-193.
25 ณรงค เพ็ชรประเสริฐ. (2543). เมษายนการยึดครองกิจการ เศรษฐศาสตรการเมือง (เพื่อชุมชน)

(ฉบับที่ 13). หนา  97-99.
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2.4.2.2 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศฝรั่งเศส
วิสาหกิจมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศฝรั่งเศสถูกจัดตั้งขึ้นตั้งแต

ประมาณชวงตนศตวรรษที่ 19 เปนตนมา ตามความจํ าเปนและตามสถานการณในแตละชวงเวลา 
โดยมีวัตถุประสงค

ในการใหบริการเพื่อประโยชนสาธารณะ (I’interet public) เปนสํ าคัญ
รัฐวสิาหกจิโดยทั่วไปจะตองประกอบดวยเงื่อนไขสํ าคัญ 3 ประการ ไดแก

1) เปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล (des personnes morales) โดยมี
วตัถุประสงคในการดํ าเนินการและมีทรัพยสินในครอบครองเพื่อการดํ าเนินการตามวัตถุประสงค

2) ประกอบกจิการดานอตุสาหกรรมหรอืพาณชิกรรม (I’activite industrielle
ou commerciale)

3) เปนองคกรภาครัฐหรือภาคมหาชน (secteur public)
สํ าหรับการเกดิรัฐวสิาหกจิในประเทศฝรัง่เศสนัน้ เกดิขึน้ครัง้แรกเมือ่ส้ินสุด

สงครามโลกครั้งที่ 1 ประมาณ ค.ศ. 1919 รัฐไดจัดตั้งรัฐวิสาหกิจใหมๆ เชน ทาเรืออิสระ และบริษัท
รวมทนุระหวางภาคมหาชนกบัภาคเอกชนในรปูบรษิทันํ ้ามนัแหงประเทศฝรัง่เศส บริษทั Air France
ตอมาไดโอนวิสาหกิจเอกชนในกิจการตางๆ มาเปนของรัฐ คอื กิจการรถไฟ และกิจการผลิตอาวุธ
สงคราม ตอมาภายหลังที่ประเทศฝรั่งเศสไดรับอิสระจากการยึดครองของทหารเยอรมันในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่สอง ไดมีการโอนวิสาหกิจเอกชนจํ านวนมากมาเปนของรัฐ เชน ธนาคาร       
แหงประเทศฝรัง่เศส กจิการประกนัภยั กจิการไฟฟาและกาซ กจิการถานหนิ เปนตน และครัง้สดุทาย
ไดโอนวสิาหกิจเอกชนมาเปนของรัฐ โดยเนนกิจการอุตสาหกรรมใหญในป ค.ศ. 1981 เชน กิจการ
ธนาคาร 39 แหง บริษัทการเงิน 2 แหง อุตสาหกรรมเคมี การโทรคมนาคม เปนตน

กลาวโดยสรุป การเกิดขึ้นของรัฐวิสาหกิจในประเทศฝรั่งเศสเกิดขึ้นได 
3 วธีิการ คอื การจดัตัง้ขึน้ใหม ซ่ึงอาจเปนรปูองคการมหาชนหรอืบรษิทั โดยเนนเสรภีาพในการแขงขนั
และอยูภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญ วิธีตอมาเปนการเปลี่ยนสถานภาพของรัฐวิสาหกิจ โดยอาจ
เปล่ียนในเชงิรูปแบบ การแยกกจิการหรอืรวมกบักจิการอืน่ อันเนือ่งมาจากด ําเนนิการโดยรฐัโดยตรง
ในรูปของ “regie” และวิธีที่สาม คอื การโอนวิสาหกิจเอกชนมาเปนของรัฐ26

                                                
26 นันทวัฒน บรมานันท และคณะ. เลมเดิม. หนา 210-217.
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สวนการแปรรปูกจิการตางๆ ของรฐัในประเทศฝรัง่เศสนัน้ พบวา มรีากฐาน
มาจากนโยบายการโอนวิสาหกิจเอกชนมาเปนของรัฐ ทํ าใหเกิดการขยายตัวของกิจการภาครัฐ     
จนเกนิขอบเขตโดยเฉพาะในกจิการดานอตุสาหกรรม และเมือ่กจิการดงักลาวประสบกบัการขาดทนุ
อยางตอเนื่องและเปนจํ านวนมหาศาล ทํ าใหรัฐบาลจํ าเปนตองเขามาใหความชวยเหลือดานการเงิน
แกกจิการออมจากประชาชนอนัถือเปนกาวแรกของการมสีวนรวมของภาคเอกชนในกจิการของรฐัตางๆ
ของรฐั แตดวยความจ ํากดัของงบประมาณ รัฐจงึตองหาแหลงเงนิทนุใหมโดยการระดมเงนิ ขณะเดยีวกนั
แนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกจิแบบเสรขีองประเทศตาง  ๆไดแสดงใหเหน็ถึงการประกอบกจิการของภาคเอกชน
มักจะดีกวาเมื่อเทียบกับผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจ และนโยบายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ของประเทศอังกฤษมีสวนผลักดันใหประเทศฝรั่งเศส จํ าตองปรับเปลี่ยนโยบายทางเศรษฐกิจ27

ในกรอบแนวคิดทางรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสนั้น คํ าวา การแปรรูป 
(privatization) เปนค ําทัว่ไป หมายถึง การโอนกรรมสทิธิใ์นวสิาหกจิทีรั่ฐเปนเจาของใหเปนของเอกชน
เชน มาตรา 34 แหงรัฐธรรมนูญฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 ก ําหนดใหการโอนกรรมสิทธิ์   
ดงักลาวจะกระทํ าไดโดยตองตราเปนรัฐบัญญัติเทานั้น28

แตบทบัญญัติแหงมาตรา 34 แหงรัฐธรรมนูญ ฉบับป ค.ศ. 1958 มิได
บังคับวาการดํ าเนินการที่เปนการโอนกิจการภาครัฐใหแกภาคเอกชนในทุกกรณีจะตองตัดสินใจ
โดยรัฐสภา รัฐสภาจํ ากัดเพียงกํ าหนดกฎเกณฑตางๆ ซ้ํ าการบังคับใชอาจดํ าเนินการโดย องคกร 
หรือหนวยงานทีก่ฎหมายก ําหนดอ ํานาจขององคกรฝายปกครองในการแปรรปูรัฐวสิาหกจิไดก ําหนด
ไวโดยชัดแจงในมาตรา 7-11 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 1986 ดวยเหตุนี้ การแปรรูป    
ของฝรั่งเศสนั้นมี 2 กรณี

กรณแีรก จะตองรับอนญุาตโดยรฐับญัญตัขิองรฐัสภา ซ่ึงไดแก รัฐวสิาหกจิ
ทีรั่ฐถือหุนอยูโดยตรงเปนจํ านวนเกินกวากึ่งหนึ่งแหงทุน (มากกวา 50 เปอรเซ็นต) ซ่ึงรัฐวิสาหกิจ
ประเภทนี้ เรียกวา รัฐวิสาหกิจในลํ าดับแรก (enterprise de premier rang)

กรณีที่สอง กระทํ าไดโดยตราเปนรัฐกฤษฎกีา การแปรรปูนีเ้ปนอํ านาจ
ของฝายปกครอง เปนรัฐวิสาหกิจที่ถูกจัดเปนกิจการของรัฐโดยผลแหงบทบัญญัติของกฎหมาย        
ตามมาตรา 7-11 แหงรัฐบญัญตั ิลงวนัที ่2 กรกฎาคม 1986  หรือโดยทัว่ไปวารัฐวสิาหกจิในล ําดบัทีส่อง
(enterprise de second tang)29

                                                
27 นันทวัฒน บรมานันท และคณะ. แหลงเดิม. หนา 234-240 .
28 พิรุณา ติงศภัทิย. (ผูแปล). (2542, มิถุนายน). “กรอบทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแปรรูปองคกรจัดทํ า

บริการสาธารณะในฝรั่งเศส.” วารสารนิติศาสตร. หนา 204.
29 นันทวัฒน บรมานันท และคณะ. เลมเดิม. หนา 248-251.
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แตทั้ง 2 กรณ ีตองอาศัยอํ านาจตามกฎหมายเฉพาะกิจการใดกิจการหนึ่ง
ของรฐัเปนการเฉพาะ หรืออาศัยอํ านาจตามกฎหมาย

ปญหาการโอนทรพัยสนิของรฐัวสิาหกจิใหแกบรษิทัท่ีแปรรปูเปนบรษิทัมหาชน
สํ าหรบัการโอนทรพัยสินสวนของรฐัวสิาหกจิใหแกภาคเอกชนนัน้ พบวา

ทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจมี 2 ลักษณะ กลาวคือ ทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจที่อยูภายใตบังคับ        
แหงกฎหมายมหาชนใหบริการสาธารณะนัน้ หามท ําการโอน และไมมกีารไดกรรมสทิธ์ิโดยอายคุวาม
แตมไิดหามท ําการขายโดยเดด็ขาด เพราะหลกัการหามโอนนัน้จะใชบงัคบัอยูตราบเทาทีท่รพัยสินนัน้
ยังคงใชเพื่อการใหบริการสาธารณะ เวนแตไดมีการเบิกถอนสถานะของทรัพยสินดังกลาวแลว   
ยอมจะโอนหรอืขายทรพัยสินนัน้ไดสวนทรพัยสินของรฐัวสิาหกจิทีอ่ยูภายใตบงัคบัแหงกฎหมายเอกชน
(domaineprive) นัน้ จะเปนทรพัยสินทีรั่ฐวสิาหกจิไดมาตามกฎหมายเอกชน เชนการท ําสญัญาซือ้-ขาย
หรือแลกเปลี่ยนทรัพยสินนั้นตามเงื่อนไขตางๆ ตามกฏหมายเอกชน

อนึง่ ทรัพยสินทีรั่ฐวสิาหกจิไดมาโดยการด ําเนนิการตามกฎหมายมหาชน
กลาวคือ โดยอาศัยอํ านาจเหนือรัฐ เชน การเวนคืนที่ดิน (expropriation) การโอนวิสาหกิจเอกชน  
มาเปนของรัฐ (nationalisation) เปนตน การไดมาซึ่งทรัพยสินทั้งสองประเภท โดยรัฐวิสาหกิจนั้น 
อาจเปนกรณีไดมาโดยมีคาตอบแทนหรือโดยไมมีคาตอบแทนก็ได สวนทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจ
ที่ถือวาเปนทรัพยสินประเภท domaine prive นั้น สามารถทํ าการโอนไดแตตองไดกรรมสิทธิ์     
โดยอายุความ (alienable et prescriptible) ยกเวนอสังหาริมทรัพยที่ใชประโยชนเพื่อการใหบริการ
สาธารณะจะท ําการโอนไมไดจนกวาจะยกเลกิการใชประโยชนของทรพัยสินนัน้เสยีกอน แตบางกรณี
การโอนทรัพยสิน ไดหามโอนทรัพยสินโดยไมมีคาตอบแทน (a titre gratuity) หรือหามมิให  
หนวยงานของรัฐโอนทรัพยสินแบบใหเปลา เพราะฉะนั้นทรัพยสินประเภท domaine prive จะโอน
หรือขายไดตองอยูภายใตกฏเกณฑพิเศษ ซ่ึงแตกตางจากการโอนตามกฏหมายเอกชนทั่วไป30

กลาวโดยตามหลกัเกณฑตางๆ ทีใ่ชบงัคบักบัทรพัยสินดงักลาวดวย มฉิะนัน้
การโอนทรัพยสินตางๆ ของรัฐวิสาหกิจใหแกภาคเอกชน เมื่อมีการดํ าเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
จงึจ ําเปนตองพจิารณาถงึประเภทของทรพัยสินทีจ่ะท ําการโอน ตลอดจนปฏบิตัรัิฐวสิาหกจิอาจจะถกูคดัคาน
atuit หรือหามมิใหหนวยงานของรัฐโอนทรัพยสินแบบใหเปลา เพราะฉะนั้นทรัพยสินประเภท
domaine prive จะโอนหรอืขายไดตองอยูภายใตกฎเกณฑพิเศษ

                                                
30 นันทวัฒน บรมานันท และคณะ. แหลงเดิม. หนา 318-321.
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1) หลักกรรมสิทธ์ิ
ศาลรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสไดกํ าหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข  

ตามรัฐธรรมนูญที่จะตองปฎิบัติตาม ดังนี้
(1) จะตองมกีารประเมนิทรพัยสินโดยผูเชีย่วชาญอสิระ โดยใชวธีิการ

ก ําหนดไวอยางชัดเจน เชน ราคาหุน มูลคาทรัพยสิน กํ าไรที่จะเกิดขึ้นและการคาดการณในอนาคต
ของธุรกิจที่จะแปรรูปนั้นดวย

(2) หามมิใหทํ าการแปรรูปในราคาที่ตํ่ ากวามูลคาที่คณะกรรมการ
ผูเชีย่วชาญที่มีความเปนอิสสระกํ าหนด (คณะกรรมการแปรรูป)

2) หลักความเสมอภาค
หลักความเสมอภาคเปนหลักเกณฑพืน้ฐานตามทีก่ ําหนดไวในรฐัธรรมนญู

ของฝรั่งเศสมผีลท ําใหไมสามารถแปรรูปโดยการโอนทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจในราคาตํ่ ากวามูลคา
ของรัฐวิสาหกิจนั้น ในราคาตํ่ ากวามูลคาแกผูซ้ือบางรายโดยเฉพาะจึงขัดตอหลักความเสมอภาค 
นอกจากนี้กระบวนการคัดเลือกผูถือหุนจะตองโปรงใสและเครงครัดในการแปรรูปโดยเฉพาะการ
ด ําเนนิการขายหุนนอกตลาดทุน โดยไมมีการแขงขันอาจเปนการทํ าใหผูซ้ือบางรายมีสิทธิพิเศษมาก
กวาผูซ้ือรายอื่น ซ่ึงจะขัดกับหลักความเสมอภาคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญได

3) หลกัเอกราชและความมั่นคงแหงชาติ
การแปรรปูกจิการสาธารณะตองเคารพหลักเอกราชและความมั่นคง

ของชาติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อปกปองผลปกปองผลประโยชนของชาติ
ในกรณจี ําเปนทีจ่ะปกปองผลประโยชนของประเทศชาต ิรัฐอาจก ําหนด

ใหมหีุนพิเศษซึ่งหุนพิเศษ มีสิทธิพิเศษแกรัฐ ดังนี้
(1) สิทธใินการถือหุนในบริษัทที่แปรรูปไปแลว เกิน ไดเกินกวา

สัดสวนที่ถูกจํ ากัดไวตามกฎหมาย โดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีที่มีอํ านาจ
(2) สิทธิในการแตงตั้งผูแทนของรัฐในคณะกรรมการบริหารหรือ

ในองคกรที่มีอํ านาจควบคุมตรวจสอบระบบบริษัท โดยผูแทนของรัฐไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ
(3) อํ านาจในการคัดคานการขายกิจการ หุน คํ้ าประกัน ซ่ึงอาจ

กระทบกระเทือนผลประโยชนของประเทศชาติ31

                                                
31 พิรุณา ติงศภัทิย. เลมเดิม. หนา 213-218.
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อาจกลาวโดยสรปุไดวา การแปรรปูรฐัวสิาหกจิของฝรัง่เศสไดค ํานงึ
ถึงประโยชนของประเทศเปนหลัก โดยมมีาตรการตางๆ ไดก ําหนดไวเพือ่คุมครองประโยชนของมหาชน
เชน

(1) การกํ าหนดมูลคาของรัฐวิสาหกิจที่จะทํ าการแปรรูป
(2) การโอนหุนหรือกิจการแกกลุมบุคคลที่ไดรับการเลือก
(3) การก ําจดัขอบเขตการมสีวนรวมของนกัลงทนุตางชาติ หรือการก ําจดั

การถือครองหุนของตางชาติ
(4) การใหสิทธพิเิศษแกพนกังานลกูจางของกจิการทีท่ ําการแปรรปู32

ซ่ึงมาตราตางๆ เหลานี้ เปนเครื่องมือของรัฐในการที่จะแปรรูป  
โดยไมขัดแยงกับหลักกรรมสิทธิ์หลักเสมอภาคและหลักเอกราช และความมั่นคงของประเทศชาติ

การโอนทรัพยสิน สิทธิและหนาท่ี
ผลของการที ่ France Telecom ไดเปลีย่นสถานะจากรฐัวสิาหกจิประเภท

องคการมหาชนทีม่ลัีกษณะทางอตุสาหกรรมและพานชิยกรรมมาเปนบรษิทัมหาชนจ ํากดั France Telecom
ทุนของบริษัทก็ถูกแบงเปนหุนเชนเดียวกับบริษัทมหาชนทั่วไป และมีสถานะเปนผูประกอบการ 
เชนเดยีวกบัผูประกอบการทัว่ไปนอกจากผลประการแรกแลวยงัมผีลสํ าคญัตอบรษิทัเอง อีกประการหนึง่
คอื การโอนทรพัยสิน สิทธิและหนาที่ๆ  รัฐบญัญตั ิลงวนัที ่26 กรกฎาคม 1966 ไดก ําหนดใหทรพัยสิน
สิทธแิละหนาทีค่วามรบัผิดของนติบิคุคลมหาชน France Telecom โอนไปเปนของบรษิทัมหาชนจ ํากดั
France Telecom โดยผลของกฎหมาย และไมมคีาตอบแทน ตัง้แตวนัที ่ 31 ธันวาคม 1966 เปนตนไป
ยกเวนทรพัยสิน สิทธิและหนาทีเ่กีย่วของและมคีวามจ ําเปนตอการบรกิารสาธารณะในสวนทีเ่กีย่วกบั
กจิการสํ าคัญของรัฐ เชน การปองกันประเทศ ใหโอนมาเปนของรัฐ อยางไรก็ดีรัฐยังมีอํ านาจโตแยง
คดัคานการโอนทรพัยสินตางๆ ทีเ่กีย่วกบัระบบงานเครอืขายโทรคมนาคมทีม่คีวามส ําคญัตอการปฏบิตัิ
หนาทีท่ีด่ขีอง France Telecom โดยเฉพาะทีม่คีวามส ําคญัตอความตอเนือ่งของการใหบริการสาธารณะ

                                                
32 สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์. (2542, มิถุนายน). “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจกับการคุมครองประโยชน

สวนรวม กรณีศึกษาของฝรั่งเศส.” วารสารนิติศาสตร, ปท่ี 29, ฉบับที่ 2. หนา 219-222.
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   2.4.2.3 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศญี่ปุน
จากการศึกษาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศญี่ปุน พบวาเกิดขึ้น   

ในชวงทศวรรษ 1990 ซ่ึงมีหลายรัฐวิสาหกิจ แตที่สํ าคัญ คอื กิจการโทรเลขและโทรศัพทแหงชาติ 
และกจิการรถไฟแหงชาต ิโดยมสีาเหตมุาจากปจจยัภายนอก คอื การแปรรปูรัฐวสิาหกจิในประเทศองักฤษ
และแนวความคดิเศรษฐศาสตรเสรนียิมใหม (Neo-liberalism) ซ่ึงเนนกลไกตลาดและการลดบทบาท
ของรัฐบาลลงใหเหลือนอยทีสุ่ด (small government) กบัปจจยัภายใน คอื การขาดทนุของรฐัวสิาหกจิ
จนกลายเปนภาระหลกัของรฐับาลทีต่องเขามาแบกรบัภาระทางดานการเงนิเพือ่ชวยเหลือรัฐวิสาหกิจ
เหลานั้น

สํ าหรับความหมายการแปรรปูรัฐวสิาหกจิของประเทศญีปุ่นไดคนพบวา
คือ การลดความเปนเจาของกิจการ (ownership) ของรัฐ และอํ านาจควบคุมกํ ากับทั้งทางตรงและ
ทางออม (direct or indirect control) ในบรรดาบรรษัทสาธารณะ (public corporation) ทัง้หลาย    
ใหเหลือนอยลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหมดไปจนเกิดบรรษัทจํ ากัด (private company) ขึน้มาแทน
บรรษทัสาธารณะนั้น โดยบริษัทจํ ากัดที่เกิดแทนที่บรรษัทสาธารณะนั้นจะมีภาคเอกชนเปนเจาของ
กจิการทัง้หมด และมอํี านาจในการบรหิารจดัการบรษิทัโดยปราศจากการควบคมุโดยรฐั โดยบรษิทัจ ํากดั
ดงักลาวจะอยูภายใตการบังคับของประมวลกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายพาณิชย

กลาวโดยสรุป ขอบเขตของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศญี่ปุน คือ 
การขายหุนที่รัฐบาลถืออยูในบรรษัทสาธารณะและลดการควบคุมลงจนกระทั่งบรรษัทสาธารณะได
กลายเปนบริษัทจํ ากัด ขอบเขตของกระบวนการแปรรูปจึงจะสมบูรณ

สวนการแปรรปูกจิการดานโทรคมนาคมของประเทศญีปุ่น หลักการส ําคญั
3 ประการ คือ

1) ใหฝายบริหารมีอํ านาจจัดการบริหารที่เปนอิสระมากขึ้น
2) ตองใหมีกลไกการแขงขันเพื่อขจัดการผูกขาด
3) ตองลดจํ านวนพนักงานลง
ในประเทศญีปุ่นการด ําเนนิการแปรรปูรฐัวสิาหกจิเปนอ ํานาจของสภาไดเอท

(รัฐสภา) โดยมอบหมายใหกระทรวงคมนาคมหรอืกระทรวงไปรษณยีและโทรเลข เปนองคกรทีรั่บผิดชอบ
เกีย่วกบัวธีิปฏิบัติในการแปรูรูปในกิจการที่เกี่ยวกับกระทรวงของตน33

                                                
33 นันทวัฒน บรมานันท และคณะ. เลมเดิม. หนา 376-394.
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กฎหมายธุรกิจโทรคมนาคม  (Telecommunication Business Law)
พระราชบญัญตันิีผ้านสภาไดเอทใชเปนกฎหมายในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 1984

โดยมเีปาหมายในการเพิม่ผูประกอบการในธรุกจิโทรคมนาคมใหมากขึน้และเปลีย่นแปลงการพจิารณา
ในการออกใบอนุญาตตางๆ เพื่อการแขงขันที่มากขึ้น โดยกํ าหนดใหมีการเปดธุรกิจโทรคมนาคม   
2 ประเภท คือ

1) Type-I carriers หมายถงึ บรรดาบรษิทัตางๆ ทีใ่หบริการโทรคมนาคม
โดยการตดิตัง้ และมรีะบบวงจรโทรคมนาคมเปนของตนเอง ผูประกอบการตองขออนญุาตจากรฐัมนตรี
วาการกระทรวงไปรษณียและโทรคมนาคม

2) Type-II carriers หมายความถงึ บรรดาบรษิทัตางๆ ทีไ่มมรีะบบวงจร
โทรคมนาคมเปนของตนเอง แตใหบริการทีแ่ตกตาง และมกีารเพิม่มลูคาการใหบริการผูประกอบการ
ไมตองขออนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงไปรษณียและโทรคมนาคม แตตองยื่นใบรายงาน
ใหทางกระทรวงทราบ

กฏหมายธรุกจิโทรคมนาคมไดยกเลกิอํ านาจผกูขาดของ NTTPC ในระบบ
วงจรโทรคมนาคม (ระบบเครือขายโทรคมนาคม) ในป ค.ศ. 1984 ทํ าใหบรรดาผูใชระบบเครือขาย
โทรคมนาคมสามารถที่จะใชไดอยางเสรีและมีประสิทธิภาพและใหมีมาตรการ

การกํ ากับควบคุมชุมสาย แมวาทางรัฐบาลประสงคจะใหมีการแขงขัน
อยางเสรี แตในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ตองการในระบบเครือขายโทรคมนาคมของผูประกอบการ
สามารถเชือ่มโยงตดิตอกนัได ดงันัน้ในการวางระบบเครอืขายจะตองไดรับความเหน็ชอบในเรือ่งมาตรฐาน
ทางเทคนิคจากกระทรวง MPT ดวย

การควบคุมกํ ากับธุรกิจโทรคมนาคม ประเภท Type-I (Regulation on 
Type-I Business) คือ การอนุมัติคาบริการ คาธรรมเนียม คาบริการพื้นฐาน ตองใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง MPT เปนผูอนุมัติ เนือ่งจากธุรกิจประเภท Type-I carrier เปนธุรกิจที่มีความสํ าคัญ       
ตอประชาชน และความมั่นคงตอชาติและอํ านาจอธิปไตยของประเทศญี่ปุน

การควบคมุทุนตางชาต ิ กฏหมายธรุกจิโทรคมนาคมจงึระบวุาบคุคลหรือ
บริษทัตอไปนี้จะประกอบธุรกิจโทรคมนาคมในญี่ปุนไมได คือ

1) บุคคลที่ไมมีสัญชาติญี่ปุน
2) รัฐบาลตางประเทศหรือผูแทนรัฐบาลตางประเทศ
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3) บริษัทตางชาติหรือกลุมบริษัทตางชาติ
4) บริษทัทีม่ทีุนตางชาติเกินกวา 1/3 เนื่องจากประมวลกฏหมายแพง

และพาณิชยของญี่ปุนยอมใหผูถือหุน จํ านวน 1/3 ออกเสียงคัดคานมติสํ าคัญของบริษัท เชน       
การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ การถอดถอนกรรมการหรือผูตรวจสอบบัญชี ซ่ึงจะทํ าให
กลุมทุนตางชาติมีอิทธิพลเหนือการดํ าเนินงานของบริษัทได34

การโอนหนี้สินและทรัพยสินของบรรษัทสาธารณะไปยังบริษัท
การแปรรปูบรรษทัสาธารณะ NTTPC นัน้ มวีธีิด ําเนนิการในขัน้แรก คอื
1) การโอนหุนนอกตลาดหลักทรัพย คือ การยกเลิกการเปนบรรษัท

สาธารณะ โดยกฎหมาย NTT สวนทีเ่ปนบทบัญญัติเพิ่มเติม มาตรา 4 โดยใหโอนกิจการทั้งหมด
ของ NTTPC ใหกบับรษิทั NTT จ ํากดั และใหถือวาบรษิทั NTT จ ํากดั เปนผูประกอบการโทรคมนาคม
ประเภท Type-I carrier ตามกฎหมาย NTT ดวย

2) การโอนหุนโดยผานตลาดหลักทรัพย โดยรัฐยังคงถือหุนไว 1/3 
ตามกฎหมาย มาตรา 4 ของกฎหมาย NTT สวนอีก 2/3 ก็ขายใหกับประชาชานโดยทั่วไป

เมื่อรัฐบาลญี่ปุนเปนผูถือหุนรายใหญ เนือ่งจากคงหุนไว 1/3 รัฐบาล    
ก็ยังคงไวซ่ึงบทบาทภายหลังแมนมีการแปรรูปไปแลว ก็เปนหลักประกันไดวาธุรกิจของชาติ        
ยงัคงอยูกับคนในชาติตอไป35

การกํ ากับดูแลการแขงขัน
หนวยงานในการกํ ากับดูแล Regulators คือ กระทรวงคมนาคมและ

กระทรวงไปรษณยีและโทรคมนาคมซึง่รับผิดชอบดแูลกจิการขนสงทางรถไฟและกจิการโทรคมนาคม
ตามลํ าดับ ในประเทศญี่ปุนไมมีหนวยงานกํ ากับดูแลที่เปนอิสระ เชน ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ 
แตใชวิธีการกํ ากับควบคุมชุมสาย การอนุมัติคาบริการ การอนุมัติคาธรรมเนียม โดยตองไดรับ    
การเห็นชอบหรืออนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง MPT แลวแตกรณี36    

                                                
34 นันทวัฒน บรมานันท และคณะ. เลมเดิม. หนา 401-404.
35 แหลงเดิม. หนา 413-417.
36 แหลงเดิม. หนา 402 และ 420.
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อาจกลาวไดโดยสรปุวา การแปรรปูรัฐวสิาหกจิของประเทศญีปุ่นไดกระท ํา
โดยมีเหตุจูงใจ จะเห็นวานานาประเทศที่ไดแปรรูปไปกอนหนาแลวประสบความสํ าเร็จในดาน  
การลดภาระคาใชจายของงบประมาณของประเทศ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มบริการ
ใหกับประชาชน และทํ าใหคาบริการถูกลงประชาชนและประเทศชาติของตนไดรับประโยชน      
จงึด ําเนนิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจดวยความพรอมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหดีขึ้น

จากการศึกษาเปรียบเทียบระบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทั้ง 3 ประเทศที่กลาวมา
ขางตน พบวาการตดัสินใจเลือกรัฐวิสาหกิจใด เพื่อมาทํ าการแปรรูปนั้น สวนใหญเปนอํ านาจหนาที่
ฝายการเมอืงทัง้สิน้ ทัง้นีบ้างประเทศจะออกกฎหมายเพือ่แปรรปูรัฐวสิาหกจิแหงหนึง่แหงใดโดยเฉพาะ
และบางประเทศจะออกกฎหมายกลางเพือ่ใชเปนหลักเกณฑทัว่ไปในการด ําเนนิการแปรรปูรัฐวสิาหกจิ
แตทกุประเทศตองจัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทจํ ากัด (private company) พรอมกับการจํ าหนายหุน หรือ
ทรัพยสินทัง้หมด หรือบางสวนใหกับเอกชน ทั้งนี้การโอนหุนมักจะกระทํ ากันใน 2  รูปแบบ หรือ
การโอนหุนผานตลาดหลักทรัพยกับการคัดเลือกกลุมผูรับโอนหุนใหแกพนักงาน และลูกจาง     
ของรัฐวิสาหกิจประเทศอังกฤษใชวิธีการควบคุมรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปไปแลวโดยจัดตั้งองคกร
ก ํากบัดแูลเพือ่ท ําหนาที ่ควบคมุการออกใบอนญุาต ควบคมุคาบรกิาร ดแูลปรมิาณการผลติ และดแูล
การใหบริการแกประชาชน และกํ าหนดใหมีระบบ หุนทอง เพื่อควบคุมไมใหรัฐวิสาหกิจที่แปรรูป
ไปแลวเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโดยไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลกอน สวนการแปรรูป  
ของฝรัง่เศสไดกลาวถึงทรพัยสินทีไ่ดมาโดยอ ํานาจเอกชน เชน การซือ้ขายแลกเปลีย่นและทรพัยสิน
ทีไ่ดมาโดยอํ านาจมหาชน เชน การโอนวิสาหกิจเอกชนมาเปนของรัฐ การเวนคืนที่ดิน การโอน
ทรัพยสินประเภทนีจ้ะท ําไมไดจนกวาจะมกีารด ําเนนิมาตรการยกเลกิการท ําประโยชนของทรพัยสินนัน้
เสียกอน  เชน การไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ หรือไดรับอนุญาตจากฝายนิติบัญญัติ     
ขึน้อยูกบัประเภทของทรพัยสินและก ําหนดระบบหุนพเิศษเพือ่ใหอํ านาจรฐัในการแทรกแซงการบรหิาร
กิจการที่ไดแปรรูปไปแลวเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ แตไมชัดเจนในดานอํ านาจ สิทธิ 
ประโยชนตกทอดตางๆ ยกเวนกํ าไร ซ่ึงบางประเทศกํ าหนดไวชัดเจนใหตกเปนของบริษัทที่แปรรูป
เพือ่ใชเปนทนุหรือชํ าระหนีข้องบรษิทัทีแ่ปรรปูนัน้ๆ สวนผลของการแปรรปูรัฐวสิาหกจิแลวทกุประเทศ
ลวนแตมมีาตรการตางๆ เพือ่ปองกนัมใิหทนุตางชาตเิขามาครอบครองสนบัสนนุทกุป มกีารบรหิารงาน
ทีม่ปีระสิทธิภาพ มีการแขงขันอยางเสรีในตลาด มีกํ าไร และราคาใหบริการกับประชาชนถูกลง
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บทที่ 3
กฎหมายและวิธีการแปรรูปองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

3.1  ความเปนมา

แตเดิมองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) มสีถานะเปนกรมไปรษณียโทรเลข 
ซ่ึงไดจัดตั้งตามพระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท พ.ศ. 2477 มาตรา 6 ตอมาจึงไดมีการจัดตั้ง
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยขึ้นในรูปรัฐวิสาหกิจ โดยใชกฎหมายเฉพาะ (Specific Law) คือ 
จดัตัง้ขึน้ภายใตพระราชบญัญตัอิงคการโทรศพัทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 ซ่ึงมฐีานะเปนนติบิคุคล
สังกดักระทรวงคมนาคม โดยมวีตัถุประสงคเพือ่จดัด ําเนนิการและน ํามาซึง่ความเจรญิของกจิการโทรศพัท
เพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน และดํ าเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการโทรศัพทและธุรกิจอ่ืน      
ที่ตอเนื่องใกลเคียงกับหรือซ่ึงเปนประโยชนแกกิจการโทรศัพทตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 มาตรา 6 โดยไดรับสิทธิและหนาที่ตางๆ ที่บรรดา
กฎหมายใหไวแกกรมไปรษณยีโทรเลขในสวนทีว่าดวยการโทรศพัทตามพระราชบญัญตัอิงคการโทรศพัท
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 มาตรา 16 โดยมีสิทธิและหนาที่แตเพียงผูเดียวในการดํ าเนินงานกิจการ
โทรศพัทตามพระราชบญัญตัิเปนรฐัวสิาหกจิประเภทสาธารณปูโภค สาขาโทรคมนาคมและการสือ่สาร
ซ่ึงจดัตัง้ขึน้โดยไดรับโอนทรพัยสินจากกองโทรศพัท กรมไปรษณยีโทรเลข และไดรับทนุสนบัสนนุ
จากรฐับาลไทย ทศท. ตองด ําเนนิงานภายใตกฎและขอบงัคบัของรฐัวสิาหกจิโดยไมตองเสยีภาษเีงนิได
จากกํ าไรสุทธิ แตจะตองจดัสรรกํ าไรสุทธิและนํ าสงกระทรวงการคลังและไดรับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับ
การบังคับคดี กลาวคอื ทรัพยสินขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) จะนํ าไปฟองรอง
ไมได และพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 ไดกํ าหนดทุนขององคการ
ไวเปนจ ํานวนหนึ่งรอยลานบาท โดยมีเงื่อนไขวารัฐจะจายใหเปนคราวๆ ไป ตามแตจะเห็นสมควร1  
ซ่ึงวตัถุประสงคหลักของ ทศท. คอื เพือ่ด ําเนนิธรุกจิเกีย่วกบักจิการโทรศพัทและธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่ง
ใกลเคียงกันอันเปนประโยชนตอกิจการโทรศัพท เพื่อประโยชนของรัฐและประชาชน นอกจากนี้
พระราชบญัญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยจะกํ าหนดให ทศท.มีหนาที่เปนผูใหบริการยังให
มอํี านาจในการการจดัระเบยีบเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใชโทรศพัท บริการ และความสะดวกตางๆ

                                                
1 พิพัฒน ไทยอารี. เลมเดิม. หนา 15-20.
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ของกิจการโทรศัพท ตลอดทั้งอํ านาจในการควบคุมตรวจสอบและใหอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
โทรเลขและโทรศัพท พ.ศ. 2477 ในสวนที่เกี่ยวของกับโทรศัพทและใหมีสิทธิผูกขาดแตผูเดียว    
ในการด ําเนินกิจการเกี่ยวกับโทรศัพท นั่นหมายถึง องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดรับอํ านาจ
ผูกขาดในการด ําเนนิการสือ่สารทางสายโทรศพัทแตผูเดยีวจากกรมไปรษณยีโทรเลขตามพระราชบญัญตัิ
โทรเลขและโทรศัพท พ.ศ. 2477 จึงทํ าให ทศท. ท ําหนาที่หลัก 2 หนาที่ในเวลาเดียวกัน คือ

1. หนาที่ในการใหบริการ (Operator)
2. เปนผูวางระเบียบขอบังคับและกํ าหนดมาตรฐาน (Regulator)
ดังนั้น ทศท.จึงมีอํ านาจมหาชนเหนือผูประกอบการอื่นหรือเหนือประชาชนทั่วไป     

ในการออกระเบียบขอบังคับที่อาจกํ าหนดโทษทางอาญาแกผูฝาฝนได โดยถือเสมือนวา ทศท.    
เปนองคกรเจาหนาที่ในภาคมหาชน (authvrite publigue) แตทั้งนี้ ทศท. ไมมีอํ านาจในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย2

องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ไดเร่ิมดํ าเนินการแปรรูปมาตั้งแตป 2535 
เพือ่ใหสอดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่7 และจากการทีรั่ฐบาลมเีปาหมาย
ในการยกระดบัใหไทยเปนศนูยกลางดานโทรคมนาคมในภมูภิาคทีจ่ะสามารถแขงขนักบันานาประเทศ
ไดอยางมปีระสิทธิภาพ เพือ่ใหเปนไปตามแผนแมบทการพฒันากจิการโทรคมนาคมทีม่วีตัถุประสงค
เพื่อเสนอแนวความคิดที่จะวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคอมพวิเตอร ใหกลายเปนเศรษฐกจิหลักของประเทศไทยในอนาคตตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ
แผนแมบทฉบบันีจ้งึไดรับความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2540 ซ่ึงแผนแมบท
ฉบบัดงักลาวไดก ําหนดแนวทางและมาตราการในการด ําเนนิการเพือ่ใหบรรลุวตัถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนแมบทฯ ทีสํ่ าคญั เชน การด ําเนนิการเพือ่เตรยีมการแปรสภาพองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
และการสื่อสารแหงประเทศไทย การเปดเสรีกิจการโทรคมนาคม การแปรสัญญารวมการงานและ
การจัดตั้งองคกรกลางกํ ากับดูแล ดังนั้น ทศท. ไดถูกจัดอยูในกลุมรัฐวิสาหกิจที่ตองเพิ่มบทบาท    
ใหแกภาคเอกชน โดยรัฐบาลมวีตัถุประสงคทีจ่ะถอืหุนนอยกวา 50 เปอรเซน็ต ตามมตขิองคณะรฐัมนตรี
เมือ่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 25413 โดยอาศัยกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 ซ่ึงในรัฐธรรมนูญ
ไดกํ าหนดใหคล่ืนความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม   
เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อเปนประโยชนตอสาธารณะ ใหมีองคการอิสระทํ าหนาที่จัดสรร
คล่ืนความถี่ตามวรรคหนึง่ และกํ ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  และ
กจิการโทรคมนาคม ทัง้นีต้ามทีก่ฎหมายบญัญตั ิการด ําเนนิการตามวรรคสองตองค ํานงึถึงประโยชนสูงสุด
                                                

2 สุรพล นิติไกรพจน. เลมเดิม. หนา 180-181.
3 นันทวัฒน บรมานันท และคณะ. เลมเดิม. หนา 44-45.
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ของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ
และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีและเปนธรรม4 (ในรางรัฐธรรมนูญ        
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ..... ฉบับรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน ไดบัญญัติไวในมาตรา 47 
ในเรือ่งคลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม เปนทรัพยากร
ส่ือสารของชาตเิพือ่ประโยชนสาธารณะ โดยใหมอีงคกรของรฐัทีเ่ปนอสิระองคกรหนึง่ท ําหนาทีจ่ดัสรร
คล่ืนความถีแ่ละก ํากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม)  
ซ่ึงตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 อนุมัติหลักการใหนํ ากิจการทั้งหมด
ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) มาตั้งเปนบริษัทจํ ากัด และไดมีการกํ าหนดแผนการ
เตรียมความพรอมในการนํ าองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  
พรอมทั้งไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542 ซ่ึงตอมาจึงไดทํ าการแปรรูปจากองคการโทรศัพทแหงประไทย (ทศท.) มาใชช่ือวา 
บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงทํ าการจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทมหาชนจํ ากัด    
โดยบรษิทัไดรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด สินทรัพย สวนของทุนและพนักงานทั้งหมด  
จากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 นี้ 
เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2545 ซ่ึงบรษิทัไดรับยกเวนไมตองปฎิบัติตามคํ าส่ัง ระเบียบ ขอบังคับ 
และมตคิณะรฐัมนตรทีีใ่ชกบัรัฐวสิาหกจิทัว่ไป โดยบรษิทัไดจดัตัง้ขึน้และมทีีอ่ยูตามทีไ่ดจดทะเบยีน
เปนบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) เลขที่ 89/2 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 จํ านวน
21,645 คน5 และไดตอมาไดท ําการจดทะเบยีนเปลีย่นชือ่เปน บริษทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) เมือ่วนัที่
1 กรกฎาคม 2548

3.2  การแปรรูปองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

แนวความคิดในการแปรรูปองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) นั้น ไดเร่ิม
ด ําเนนิการแปรรปูมาตัง้แตป พ.ศ. 2535 ตามทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน โดยองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
ไดจดัอยูกจิการทางดานโทรคมนาคม ซ่ึงเดมิมลัีกษณะผกูขาดโดยรฐัและหนวยงานของรฐัทีรั่บผิดชอบ
ในรปูแบบของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงการดํ าเนินงานของรัฐในรูปของรัฐวิสาหกิจนั้นยังขาดความคลองตัว
ในการบรหิารงาน ท ําใหเปนอปุสรรคตอการแขงขนักบัธุรกจิเอกชนทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก
                                                

4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 40.
5 รายงานประจํ าป 2545 องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย. หนา 99.
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รัฐบาลจึงมีแนวความคิดในการแปรรูปกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงถือเปนหนึ่งในกิจการที่ดํ าเนินการ
ในรปูแบบของรฐัวสิาหกจิใหเขามาเปนสวนหนึง่ในแผนพฒันาเศรษฐกจิแหงชาตแิละไดมกีารผลกัดนั
นโยบายการแปรรปูรฐัวสิาหกจิในรฐับาลตอๆ มา ซ่ึงองคการโทรศพัทแหงประเทศไทยถอืเปนหนึง่
ในเปาหมายหลกัในการด ําเนนิการแปรรปูเพือ่ใหเขาตามวตัถุประสงคของแผนพฒันาเศรษฐกจิแหงชาติ
ในฉบับตางๆ ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 6 เปนตนมา

วตัถปุระสงคในการแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย มวีตัถุประสงคหลักดังนี้
1) เพือ่ด ําเนนิการเปดเสรทีางดานธรุกจิโทรคมนาคม โดยการเพิม่บทบาทของภาคเอกชน

ในกจิการโทรคมนาคม ซ่ึงรฐัไดมแีนวทางและนโยบายในการแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
หรือ ทศท. ทั้งนี้เพื่อตองการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดํ าเนินงาน ใหเปนไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฉบบัที ่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน
เขารวมงานหรือดํ าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535  ซ่ึงมีรัฐมีนโยบายตางๆ ดังนี้

(1) เพื่อลดขนาดกิจการของรัฐซ่ึงกิจการของรัฐมักเปนกิจการใหญ มีรูปแบบ     
วธีิการมาก ไมคลองตัวที่จะแขงขันกับกิจการของเอกชน

(2) เพื่อลดภาระของรัฐ ในการที่เขาไปคํ้ าจุนกิจการหรือค้ํ าประกันกิจการของรัฐ 
เพราะเมือ่แปรรูปเปนภาคเอกชนแลว ภาระดังกลาวจะหมดไป รวมทั้งรัฐไมตองคอยสนับสนุนดาน
การเงนิใหเปนภาระอีกตอไป แตรัฐยังคงไดรับผลประโยชนจากกิจการนั้นๆ

(3) เพือ่ลดขัน้ตอนระเบยีบกฎเกณฑตางๆ หรือยกเลกิกฏเกณฑทีท่ ําใหภาคเอกชน
ไมสามารถเขามาดํ าเนินกิจการแขงขันกับรัฐได

(4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตอสินคาและบริการอันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ     
ของผลผลิตสูประชาชนไดดีมีคุณภาพและบริการดวยราคายุติธรรม โดยกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกประชาชนผูบริโภคหรือผูใชบริการ อีกทั้งยังกอใหเกิดการพัฒนาดานการผลิต

(5) เพือ่ขยายการลงทนุและถายโอนเทคโนโลยเีปนการเพิม่เงนิลงทนุจากภาคเอกชน
โดยวธีิการตางๆ เพื่อนํ าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชกับกิจการซึ่งอาจตองลงทุนเปนจํ านวนมาก ซ่ึงรัฐ
ไมสามารถจัดหาเงินมาลงทุนได จึงใหเอกชนเขามารวมลงทุน

2) เพือ่ด ําเนนิการใหเปนไปตามวตัถุประสงคของการเขารวมเปนสมาชกิในองคการคาโลก
(World Trade Organization) หรือ (WTO) ซ่ึงประเทศไทยไดเขารวมเปนประเทศภาคีสมาชิก     
โดยการเขารวมกับองคการคาโลกนี้ รัฐบาลไทยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะใชเปนเวทีในการเจรจา    
ลดอปุสรรคและขอกดีกนัทางการคาตางระหวางประเทศสมาชกิ ซ่ึงกร็วมถึงธรุกจิทางดานการสือ่สาร
โทรคมนาคม โดยประเทศทีเ่ปนสมาชกิตองท ําการเปดใหมกีารแขงขนัเสรี ในทางธรุกจิโทรคมนาคม
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ของประเทศสมาชิก ดังนั้นจากการที่ประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกจึงตองปฎิบัติตามภารกิจ
และขอผูกพนัตามพนัธกรณทีีใ่หไวแกองคการคาโลก (WTO) และพรอมกบัท ําการแกไขขอกฎหมายตางๆ
ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับกฏเกณฑขององคการคาโลก เพื่อที่จะเปดการแขงขันเสรีในธุรกิจ    
โทรคมนาคม

3) เพื่อปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กํ าหนดไวในหนังสือแจงความจํ านงขอรับความชวยเหลือ
ทางวชิาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 5 (25 สิงหาคม พ.ศ. 2541)   
โดยมีเงื่อนไขที่รัฐบาลตองดํ าเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงในรายงานที่ปรากฏในหนังสือแสดง
เจตจํ านงฯ ฉบบัที ่5 ที่วา “คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการใหรายไดจากการแปรรูป ดังนี้”

(1) สํ าหรับรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเปนเจาของ ใหนํ าครึ่งหนึ่งของรายได
ไปใชในโครงการเพือ่สังคม และทีเ่หลืออีกครึง่หนึง่ใหน ําฝากเพือ่ลดภาระหนีข้องกองทนุเพือ่การฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(2) สํ าหรบับรษิทัในเครอืรัฐวสิาหกจิ ใหจดัสรรสวนหนึง่เพือ่การลงทนุของรฐัวสิาหกจิ
เพื่อนํ าเขากองทุนสวัสดิการลูกจาง เงินสวนที่เหลือใหแบงครึ่งเพื่อนํ าไปใชในโครงการเพื่อสังคม 
และน ําฝากเพื่อลดภาระหนี้ของกองทุนเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน6

3.3  กฎหมายที่ใชในการแปรรูปองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

กฏหมายทีใ่ชเกีย่วกบัการแปรรปูขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทยนัน้ ไมมกีฏหมาย
วาดวยการแปรรปูกจิการของรฐัไปเปนเอกชนโดยเฉพาะ ดงันัน้การด ําเนนิการแปรรปูองคการโทรศพัท
แหงประเทศไทยจึงไดเร่ิมตั้งแตกฏหมายที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจ คือ พระราชบัญญัติองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 ระเบยีบสํ านกันายกรฐัมนตรวีาดวยการจ ําหนายกจิการหรอืหุนทีส่วนราชการ
หรือรัฐวสิาหกจิเปนเจาของ พ.ศ. 2504 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจํ าหนายหุนและซื้อหุน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2535 จากเพิ่มบทบาทใหเอกชนเขามามีสวนรวมที่ตองดํ าเนินการภายใต  
พระราชบญัญตัวิาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรอืด ําเนนิการในกจิการของรฐั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกฏหมาย
ฉบบันีเ้ปนกฏหมายที่ใชบังคับแกกรณีการใหเอกชนเขารวมดํ าเนินการในกิจการของรัฐ และยังตอง
เกี่ยวของกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 87 ที่บัญญัติใหรัฐ     
ตองสนบัสนนุระบบเศรษฐกจิแบบเสรโีดยอาศยักลไกตลาด ก ํากบัดแูลใหมกีารแขงขนัอยางเปนธรรม
คุมครองผูบริโภคและปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งยกเลิกและละเวน
การตรากฏหมายและกฏเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจํ าเปนทางเศรษฐกิจ และตอง
                                                

6 แล ดิลกวิทยรัตน. เลมเดิม. หนา 68.
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ไมประกอบกจิการแขงขนักบัเอกชน เวนแตมคีวามจ ําเปนเพือ่ประโยชนในการรกัษาความมัน่คงของรฐั
รักษาผลประโยชนสวนรวมหรอืจดัใหมกีารสาธารณปูโภค (ซ่ึงในรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พ.ศ....... ฉบบัรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน ไดบัญญัติไวในมาตรา 83 (1) วา รัฐตองดํ าเนินการ
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฏเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลอง
กับความจํ าเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการทีมีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน   
เวนแตมีความจํ าเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม 
หรือการจดัใหมสีาธารณปูโภค) กฎหมายควบคมุธุรกจิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย พระราชบญัญตัิ
หลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร เกี่ยวกับ
แรงงาน เกีย่วกบัทีด่นิ พระราชบญัญตักิองทนุส ํารองเลีย้งชพี พระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปราม
การทจุริตแหงชาต ิ รวมทัง้ประมวลรษัฎากรและมตคิณะรฐัมนตร ี ซ่ึงลวนแลวแตเปนกฎหมายทีเ่กีย่วของ
กบัการแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทยแตกฎหมายทีเ่กีย่วของทีสํ่ าคญั คอื พระราชบญัญตัิ
ทนุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกฎหมายกลางทีใ่ชในการแปรรปูรัฐวสิาหกจิอ่ืนๆ ดวย ซ่ึงองคการ
โทรศพัทแหงประเทศไทยไดด ําเนนิการแปลงทนุขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทยโดยอยูภายใต
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 19 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

มาตรา 19 (1) กจิการ สิทธ ิหนี ้ความรบัผิดชอบ และสินทรพัยของรฐัวสิาหกจิ สวนทีจ่ะโอน
ใหแกบริษทัที่จะจัดตั้งขึ้นและสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง

โดยคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบใหเปลี่ยนทุนขององคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยเปนหุนและจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ทศท คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) โดยไมตอง
จดัตัง้เปนบริษัทจํ ากัดกอน และใหโอนกิจการ สิทธิ หนี้ สินทรัพย ความรับผิดทั้งหมดขององคการ
โทรศพัทแหงประเทศไทยไปยังบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) เพื่อให บริษัท ทศท   
คอรเปเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) สามารถด ําเนนิงานอยางตอเนือ่งและมปีระสทิธภิาพ โดยวางหลกัเกณฑ
และแนวทาง ดังนี้

กจิการ ไดแก กจิการทางดานโทรศพัทและโทรคมนาคมในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจักรทั้งหมด ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องใกลเคียงกับหรือซ่ึงเปนประโยชน
แกบริษัท เชน บริษัท เอซีที โมไบล จํ ากัด ซ่ึงองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) รวมลงทุน
กบักสท. รวมทั้งกิจการที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ใหสัมปทานหรือรวมลงทุน
กบัเอกชนหรอืหนวยงานอื่น ดังนั้น จึงใหโอนกิจการทั้งหมดที่องคการโทรศัพทฯ ดํ าเนินการไปยัง
บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)
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สิทธิ คือ อํ านาจหรือประโยชนที่ไดรับรองและไดรับการคุมครอง      
โดยกฏหมายที่มีอยูในปจจุบันหรือที่จะมีขึ้นในอนาคต ไดแก

สิทธิในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติองคการโทรศัพท    
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 ทีโ่อนไปเปนของบรษิทัตามมาตรา 24 แหงพระราชบญัญตัทินุรัฐวสิาหกจิ
พ.ศ. 2542

สิทธติามสญัญาเชาอสงัหารมิทรพัย ทีร่าชพสัด ุทรพัยสินสวนพระมหากษตัริย
เทศบาล ทีธ่รณสีงฆ ฯลฯ รวมทัง้ภาระผกูพนัตามสญัญาทีย่นิยอมให องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
(ทศท.) ใชประโยชนที่ดินที่เอกชนยกกรรมสิทธิ์ใหองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) และ
ทีด่นิที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) มีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองกรรมสิทธิ์

สิทธติามสญัญารวมการงานและรวมลงทนุ รวมทัง้สทิธทิีอ่งคการโทรศพัท
แหงประเทศไทย (ทศท.) รวมลงทุนในบริษัทเอกชน

1) กจิการที่จะโอนไป บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)โดยที่
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2497 เพื่อดํ าเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการโทรศัพทและโทรคมนาคมในราชอาณาจักรและ  
นอกราชอาณาจกัรทัง้หมด ตลอดจนธรุกจิอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งใกลเคยีงกบัหรือซ่ึงเปนประโยชนแกกจิการ
โทรศัพท เชน บริษัท เอซีที โมไบล จํ ากัด ซ่ึงองคการโทรศัพทแหงประเทศ (ทศท.) ไทยรวมลงทุน
กับการสื่อสารแหงประเทศไทย รวมทั้งกิจการที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยใหสัมปทาน
หรือรวมลงทุนกับเอกชนหรือหนวยงานอื่น ดังนี้ จึงใหโอนกิจการทั้งหมดที่องคการโทรศัพท   
แหงประเทศไทยดํ าเนินการไปยังบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)

2) สิทธปิระโยชน ภาระผูกพัน ความรับผิดตางๆ ที่จะโอนไป บริษัท 
ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)

เพือ่ใหบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) สามารถดํ าเนิน
กิจการที่ไดรับโอนมาจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไดอยางตอเนื่อง ใหโอนสิทธิภาระผูกพัน 
และประโยชนอ่ืนๆ ที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยมีอยู หรือไดรับตามพระราชบัญญัติ      
องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 หรือตามกฎหมายอืน่ หรือตามมตคิณะรฐัมนตรทีัง้หมด
ไปยังบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) รวมถึงความรับผิดและคดีตางๆ ที่คงคางอยู       
ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ทั้งกรณีที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยมีสิทธิเรียกรอง 
(เปนโจทก) และที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยตองรับผิด (เปนจํ าเลย)
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3) สินทรพัย หนีสิ้น และสวนของทนุทีจ่ะโอนไปบรษิทั ทศท คอรปอเรชัน่
จ ํากดั (มหาชน) ใหโอนสินทรพัย หนีสิ้น และสวนของทนุทัง้หมดขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
ไปยงับรษิทั ทศท คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) ในราคาตามบญัช ี(Book Value) ณ วนัทีม่กีารจดทะเบยีน
จัดตั้งบริษัท

ขอมูลสินทรัพย หนี้สิน และความรับผิดขององคการโทรศัพท  
แหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 เปนไปตามรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ทั้งนี้ สิทธิ 
หนี ้ ความรับผิด และสินทรัพยที่จะโอนไปยังบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ณ วันที่     
มกีารจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัอาจมรีายละเอยีดทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากขอมลู ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2544
เนือ่งจากระยะเวลาที่ตางไป7

 มาตรา 19 (3) ทนุเรอืนหุนหรือทนุจดทะเบยีน สํ าหรับการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัจ ํานวนหุน
และมลูคาของหุนแตละหุน ตลอดจนรายการตางๆ ที่เปนสวนของผูถือหุน

โดยคณะรัฐมนตรีมีเห็นชอบใหกํ าหนดทุนจดทะเบียน บริษัท ทศท 
คอรปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน) ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1) ใหนํ าสวนของทุนจํ านวน 6,000 ลานบาท จากทุนจากรัฐบาล 
จ ํานวน 515,708.230 บาท จากสวนเกินทุนจากการบริจาคจํ านวน 5,369,605,565.00 บาท และจาก
ก ําไรสะสมจํ านวน 114,686,205.00 บาท ตามที่ปรากฏในงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 ไปชํ าระ
เปนทนุจดทะเบยีนทีชํ่ าระแลวของบรษิทั ทศท คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) จ ํานวน 6,000 ลานบาท
ซ่ึงประกอบดวยหุนจํ านวน 600 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

2) ใหนํ าสวนกํ าไรสะสมขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ณ 
วนัทีจ่ดทะเบียนบริษัทลงบันทึกบัญชีเปนกํ าไรสะสมของบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)

3) สวนของทนุขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทยทีเ่ปนสวนเกนิทนุ
จากการรบับรจิาคทีเ่หลือจากการน ําไปช ําระเปนทนุจดทะเบยีนของบรษิทั ณ วนัจดทะเบยีนของบรษิทั
(ถาม)ี สวนเกนิทนุจากหุนในบรษิทัรวมลงทนุสวนเกนิทนุจากการใหสัมปทาน รายการก ําไร (ขาดทนุ)
ทีย่งัไมเกดิขึน้ในหลกัทรพัยเผ่ือขายและอืน่ๆ ใหลงบนัทกึตามรายการเดมิ หรือรายการอืน่ๆ ทางบญัชี
เมื่อไดขอสรุปจากผูตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานและความเหมาะสมทางบัญชี ทั้งนี้ภายหลัง
จากการจดทะเบยีนบรษิทั ทศท คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) และเมือ่ไดขอสรปุจากผูตรวจสอบบญัชี
เกี่ยวกับการลงบันทึกบัญชีในสวนของทุนตามขอ 3.3 และไดขอสรุปจากกลุมบริษัทผูจัดจํ าหนาย
และรบัประกนัการจ ําหนายในการประเมนิมลูคาทีแ่ทจรงิของบรษิทั ทศท คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน)

                                                
7 กระทรวงการคลัง ข (2545, 10 กรกฎาคม). หนังสือดวนที่สุด ท่ี กด 0209.1/12032. หนา  5-6.
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และจ ํานวนทนุจดทะเบยีนทีเ่หมาะสมกอนการเสนอขายหุนตอพนกังานประชาชนทัว่ไป ใหด ําเนนิการ
ก ําหนดทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมไดโดย

(1) นํ าสวนกํ าไรสะสม (ตามขอ 3.2) และกํ าไรสะสมที่เกิดจาก
การบนัทึกบัญชี (ตามขอ 3.3) ของบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) บางสวน หรือทั้งหมด
มาจดัสรรเปนทุนจดทะเบียนที่เรียกชํ าระแลวเพิ่มเติม (Recapitalization) ทัง้นีใ้หเปนไปตามดุลพินิจ
ของกระทรวงการคลังและบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)

(2) ในการแปลงทุนตามขอ (1) ใหบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด 
(มหาชน) จายเงินปนผลในรูปของหุนสามัญ (Stock Dividend) ใหกบักระทรวงการคลังทั้งหมด

สํ าหรับสวนทุนที่ไมไดแปลงเปนทุนจดทะเบียนใหคงไวในสวน     
ของกํ าไรสะสมหรือสวนเกินทุนอ่ืนๆ โดยใหคํ านึงถึงประโยชนสูงสุดของการทรวงการคลังและ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยตามคํ าแนะนํ าของผูตรวจสอบบัญชีและกลุมบริษัทผูจัดจํ าหนาย
และรับประกันการจํ าหนายขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

ในสวนของสิทธิประโยชนที่พนักงานจะไดรับในสวนที่เปนหุนสามัญ
ของบรษิัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) นั้น ภายหลังจากไดขอสรุปในสวนของโครงสราง
เงนิทนุของบรษิทั ใหมกีารก ําหนดจ ํานวนหุนเพิม่ทนุสํ าหรบัเสนอขายพนกังานและประชาชนทัว่ไป
แตทั้งนี้สัดสวนการถือหุนของพนักงานในรูปของหุนสามัญของบริษัทดังกลาวรวมกันแลว จะตอง
ไมเกนิกวารอยละ 6.5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท8

มาตรา 19 (7) รางพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26 ในกรณีที่กฏหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
ทีม่กีารเปลีย่นทนุเปนหุนของบรษิทัหรือกฎหมายอืน่มบีทบญัญตัใิหอํ านาจรฐัวสิาหกจิด ําเนนิการใดๆ
ตอบุคคล ทรัพยสิน หรือสิทธิของบุคคลหรือมีบทบัญญัติใหการดํ าเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้น     
ไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการใดหรือไดรับยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมาย     
ในเรือ่งใด หรือมบีทบญัญตัใิหสิทธิพเิศษแกรัฐวสิาหกจินัน้เปนกรณเีฉพาะ หรือมบีทบญัญตัคิุมครอง
กจิการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ ใหถือวาบทบัญญัตินั้นมีผลใชบังคับตอไป โดยบริษัท
มฐีานะอยางเดยีวกบัรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายดงักลาว แตอํ านาจ สิทธิ หรือประโยชนทีว่านัน้ อาจจะจ ํากดั
หรืองดไดตามที่กํ าหนดในพระราชกฤษฏีกาและอาจกํ าหนดในพระราชกฤษฎีกาใหอํ านาจนั้น   
เปนของคณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใดตามที่จะกํ าหนด หรือจะใหแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
นโยบายทนุรฐัวิสาหกิจ และใหนํ ามาตรา 9 มาใชบังคับแกคณะกรรมการดังกลาวดวยโดยอนุโลม

                                                
8 กระทรวงการคลัง ข แหลงเดิม. หนา 7-8.
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ในกรณตีามวรรคหนึง่ใหด ําเนนิการออกพระราชกฤษฏกีาใหบริษทัคงมอํี านาจ
สิทธ ิหรือประโยชนเพยีงเทาทีจ่ ําเปนแกการด ําเนนิงานทีจ่ะกอใหเกดิประโยชนตอสวนรวม โดยคํ านงึถึง
ความเปนธรรมในการแขงขนัทางธรุกจิ การควบคมุใหการใชอํ านาจทางกฎหมายเปนไปโดยถกูตอง
และการรักษาประโยชนของรัฐประกอบดวย โดยจะกํ าหนดเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขใหตองปฏิบัติ
หรือใหกรณีใดจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งกอนก็ได และคณะกรรมการ
นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจของธุรกิจประเภทนั้นอยูเสมอ

ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทไดทํ าสัญญา
ที่มีขอกํ าหนดใหบุคคลผูเปนคูสัญญาไดมีสิทธิในการดํ าเนินกิจการใด ใหถือวาคูสัญญาดังกลาว     
มสิีทธติามกฎหมายทีจ่ะด ําเนนิกจิการตามสญัญานัน้ตอไปจนกวาสญัญาจะสิน้สดุ แมตอมาจะมกีฏหมาย
ก ําหนดใหกิจการนั้นตองจัดใหมีการแขงขันโดยเสรีก็ตาม

อํ านาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ อํ านาจของรฐัมนตรผูีก ํากบัดแูล
อํ านาจ สิทธิ หรือประโยชนตามวรรคหนึ่งและวรรคสามเปนอันสิ้นสุดลง เมื่อมีการตรากฎหมาย  
วาดวยการดํ าเนินกิจการที่บริษัทตามวรรคหนึ่งหรือคูสัญญาตามวรรคสามดํ าเนินการอยู โดยกิจการ
ของบริษัทหรือของคูสัญญาดังกลาวแลวแตกรณี ตองอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการนั้น     
ตามหลักการแหงความเทาเทียมกันอยางเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ และในกรณีที่กฎหมาย
ดังกลาวกํ าหนดใหกิจการนั้นตองไดรับอนุญาตหรือสัมปทาน หรือตองดํ าเนินการใดๆ ถาบริษัท
หรือคูสัญญาดังกลาวมีคํ าขอก็ใหอนุญาตหรือใหสัมปทานหรือใหดํ าเนินการดังกลาวได สํ าหรับ
กรณขีองคูสัญญาใหมีสิทธิดังกลาวไดเทาระยะเวลาที่เหลืออยูตามสัญญา เวนแตคูสัญญาจะยินยอม
สละสิทธิดังกลาว หรือคณะรัฐมนตรีมีมติใหสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลง โดยชดเชยคาเสียหายให      
ตามความเปนธรรม

อํ านาจ สิทธิ หรือประโยชนตามวรรคหนึ่งใหส้ินสุดลงเมื่อบริษัทนั้น
ส้ินสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจตามกฏหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

ไดมียกรางพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 26 ซ่ึงมีเนื้อหาสาระครอบคลุม
สิทธิตางๆ ที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 และพระราชบัญญัติโทรเลขและ
โทรศพัท พ.ศ. 2477 ตลอดจนกฎหมายอื่น ซ่ึงกํ าหนดอํ านาจในการดํ าเนินการ การไดรับยกเวน  
การมสิีทธิพิเศษ หรือการไดรับความคุมครอง เสนอคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทพิจารณา
นํ าเสนอสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอใหพิจารณารางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ซ่ึง    
ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณารางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวแลว มีความเห็นเบื้องตนวา 
ไมจ ําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อคงอํ านาจ หนาที่ สิทธิประโยชนตางๆ อีก เนื่องจากผูแทน
หนวยงานไดช้ีแจงวา ในกรณีของการแปลงสภาพองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนบริษัท   
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ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ไมมีการจํ ากัดอํ านาจ หนาที่ สิทธิ หรือประโยชนอยางใด      
โดยบรษิทั ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ยังคงมีอํ านาจ สิทธิ และประโยชนเชนเดียวกับ    
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย9

มาตรา 19 (9) การรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการนโยบาย
ทนุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2543 ก ําหนดโดยทีม่าตรา 19 (9) ของพระราชบญัญตัทินุรัฐวสิาหกจิฯ ไดก ําหนด
ใหคณะกรรมการจัดตั้งบริษัทฯ ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบ   
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2543 วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   
เพื่อใชเปนแนวทางหรือขอมูลประกอบการพิจารณาแปลงสภาพองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
ดงันัน้ เพือ่ใหการดํ าเนินการจัดตั้งบริษัทขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนไปตามขั้นตอน
ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ ดังกลาว คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทฯ จึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํ าการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการแปลงสภาพองคการโทรศัพท  
แหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการจดัท ําการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนไดจดัใหมกีารรบัฟง
ความคดิเหน็จากประชาชนทัว่ประเทศรวมทัง้หมด 5 คร้ัง ตัง้แต 19 มกราคม 2545 จนถงึ 9 กมุภาพนัธ 2545

ทัง้นีจ้ากการใชพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เปนเครื่องมือ
สํ าหรับการแปลงทุนขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยใหเปนทุนเรือนหุนของรัฐวิสาหกิจ   
ในรูปแบบบริษัทจํ ากัด โดยรัฐยังคงถือหุนทั้งหมดอยู แลวจึงจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํ ากัด 
ตามประมวลกฏหมายแพงและพาณชิย พระราชบญัญตัทินุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 นี้ จงึชวยลดขัน้ตอน
ท ําใหสามารถแปลงองคการโทรศพัทใหเปนบรษิทัไดรวดเรว็ แลวจงึด ําเนนิขัน้ตอนของการทีแ่ปรรปู
ไปเปนบริษัทของเอกชน (บริษัทจํ ากัดมหาชน) เพื่อที่จะเสนอขายหุนใหสาธารณชน และนํ าหุน  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดวางหลักเกณฑ
เกี่ยวกับองคกรที่ใชอํ านาจในการแปรรูปและขั้นตอนในการแปลงสภาพจากองคการโทรศัพท   
แหงประเทศไทยเปนบริษัท มหาชน จํ ากัด ไวดังนี้

องคกรท่ีใชอํ านาจในการแปรรูป ประกอบดวย
1) คณะรัฐมนตรี

รัฐบาลจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกรัฐวิสาหกิจใดที่จะตองดํ าเนินการ
แปรรปู เพือ่น ําเขาคณะรฐัมนตรพีจิารณาในหลกัการ และแนวทางในการน ําทนุทัง้หมดหรอืบางสวน
ของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนทุนเปนหุน โดยมีคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ เปนผูพิจารณา

                                                
9 เรื่องเสร็จที่  388/2545.
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ในรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสนอมา ซ่ึงจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรฐัมนตรีอีกครั้งกอนจึงจะมีการจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทไดตอไป

2) คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเปนคณะกรรมการพิจารณา

นโยบายมีองคประกอบดวย นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีจํ านวนไมเกิน 15 คน ผูอํ านวยการ    
สํ านกังบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกิน 6 คน เปนกรรมการ ใหปลัด
กระทรวงการคลงัเปนกรรมการและเลขานกุาร และใหผูแทนกระทรวงการคลงัเปนผูชวยเลขานกุาร10

คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมีอํ านาจดังตอไปนี้
(1) เสนอความเหน็ตอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอนุมัติในหลักการ

และแนวทางใหด ําเนนิการน ําทนุบางสวนหรือทัง้หมดของรฐัวสิาหกจิมาเปลีย่นสภาพเปนหุนในรปูแบบ
ของบริษัท

(2) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนทุน
เปนหุนและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสนอมาตาม
มาตรา 21

(3) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกํ าหนดรัฐมนตรี
ทีจ่ะก ํากบัดูแลในดานนโยบายของบริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้งตาม (2)

(4)  เสนอแนะเกีย่วกบัการแกไขเพิม่เตมิพระราชกฤษฎกีาตามมาตรา 26
(5) กํ ากับดูแลใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนตาม    

พระราชบัญญัตินี้
(6)  ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
(7)  พจิารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย11

กลาวโดยสรปุ คณะกรรมการนโยบายทนุรัฐวสิาหกจิเปนคณะกรรมการ
ที่จะพิจารณาการเปลี่ยนทุนเปนหุนในรัฐวิสาหกิจทุกแหงที่จะทํ าการแปรรูป ซ่ึงก็หมายความวา  
การแปรรูปขององคการโทรศัพทดวย

                                                
10 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542, มาตรา 5.
11 แหลงเดิม. มาตรา 13.
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3) คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทประกอบดวย ปลัดกระทรวง

คมนาคมเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ อธิบดี    
กรมทะเบียนการคา ผูอํ านวยการสํ านักตรวจเงินแผนดิน ผูบริหารสูงสุดขององคการโทรศัพท    
แหงประเทศไทย ผูแทนพนักงานขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
จ ํานวนไมเกินสามคนและผูแทนกระทรวงการคลังเปนเลขานุการ12

คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเปนองคกรที่มีความสํ าคัญ
มากในการเริ่มกระบวนการแปรรูป เพราะมีหนาที่เสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้น   
โดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทนั้นตามหลักการและแนวทางที่คณะรัฐมนตรี
พจิารณาอนุมัติโดยใหดํ าเนินการดังนี้

(1) ก ําหนดกจิการ สิทธ ิหนี ้ความรบัผิด และสินทรพัยของรัฐวสิาหกจิ
วาสวนใดควรไปอยูกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและสวนใดที่ตกเปนของกระทรวงการคลัง

(2) ก ําหนดพนักงานที่จะไปอยูกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
(3) ก ําหนดทนุเรอืนหุนหรือทนุจดทะเบยีนส ําหรับการจดทะเบยีน

จดัตัง้บรษิทั จํ านวนและมูลคาของหุนแตละหุน ตลอดจนรายการตางๆ ที่เปนสวนของผูถือหุน
(4) ก ําหนดชื่อบริษัท
(5) ก ําหนดโครงสรางการบรหิารงานบรษิทั และสอบบญัชใีนวาระแรก
(6) จดัทํ าหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท
(7) จดัทํ ารางพระราชกฤษฎีกาตามาตรา 26
(8) จดัท ํารางพระราชกฤษฎกีา เพือ่ก ําหนดเงือ่นเวลายบุเลกิรัฐวสิาหกจิ

ในกรณีการโอนกิจการของรัฐวิสาหกิจไปทั้งหมด
(9) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบ     

ที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกํ าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงอยางนอย  
ตองมีการรับฟงความคิดเห็นในเรื่องตาม (1) (2) (7) และ (8)

(10) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมอบหมาย

รัฐวสิาหกจิหนึง่จะเปลีย่นทนุเปนหุนและจัดตั้งเปนบริษัทเดียวหรือ
หลายบรษิทักไ็ด และในกรณทีีจ่ะมกีารเปลีย่นทนุเปนหุนของหลายบรษิทันัน้ จะกระท ําในคราวเดยีวกนั
หรือไมก็ได
                                                

12 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542, มาตรา 16.
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ขอมูลขาวสารที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทจัดทํ าขึ้น    
ใหเปดเผยตอสาธารณชนเวนแตกรณีที่อยูในระหวางดํ าเนินการและอาจทํ าใหรัฐเสียประโยชน13

3.4  ขัน้ตอนในการแปรรูปองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

ในการด ําเนนิการแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทยไดพระราชบญัญตัทินุรัฐวสิาหกจิ
พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกฎหมายกลางไดวางหลกัเกณฑในการแปรรปูของรฐัวสิาหกจิซึง่องคการโทรศพัท
แหงประเทศไทย จะตองดํ าเนินการตามขั้นตอนตางๆ ดวยดังนี้

3.4.1 องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย เสนอหลกัการและแนวทางแสดงความประสงค
จะเปลีย่นรูปแบบจากรฐัวสิาหกจิทีอ่งคการของรฐับาลไปเปนบรษิทัจ ํากดั (มหาชน) หรือบริษทัจ ํากดั
ตอกระทรวงคมนาคม ซ่ึงเปนกระทรวงเจาสังกัด

3.4.2 กระทรวงคมนาคมเหน็ชอบในหลักการ เสนอตอคณะกรรมการนโยบายทนุรัฐวสิาหกจิ
เพือ่พิจารณาในรายละเอียด

3.4.3 คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ เสนอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติในหลักการของการแปรรูปองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปลี่ยนทุนเปนหุน
ตามรปูแบบของบริษัทจํ ากัด (มหาชน) ตามที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสนอ14

3.4.4 คณะรฐัมนตรอีนมุตั ิ ในหลกัการใหเปลีย่นทนุขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
เปนหุนในรปูแบบของบรษิทั ใหมคีณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิทั เพือ่ด ําเนนิการในการแปรรปู
องคการโทรศัพท15

3.4.5 คณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิทั แตงตัง้คณะกรรมการจดัท ําการรบัฟงความคดิเหน็
ของประชาชน เพือ่จดัใหการจดัท ําการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนในการแปลงสภาพองคการโทรศพัท
แหงประเทศไทยเปนบริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) บรรลุตามวัตถุประสงค และอํ านาจ
หนาที่ที่ไดกํ าหนดไว16

                                                
13 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542, มาตรา 19.
14 แหลงเดิม. มาตรา 13 (1).
15 แหลงเดิม. มาตรา 16 วรรคแรก.
16 แหลงเดิม. มาตรา 19 (9).
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ซ่ึงในขั้นตอนนี้ไดมีการจัดทํ าประชาพิจารณในการแปรรูปองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยเปนขั้นตอนที่สํ าคัญที่บัญญัติไวใน กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซ่ึงในขณะที่
ด ําเนนิการแปรรปูรัฐธรรมนญูฉบบัดงักลาวยงัมผีลใชบงัคบัอยู และในพระราชบญัญตัทินุรัฐวสิาหกจิ
พ.ศ. 2542 มาตรา 19 (9) ก ําหนดใหคณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิทัใดใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็
ของประชาชนตามระเบยีบคณะกรรมการนโยบายทนุรฐัวสิาหกจิก ําหนดในประกาศในราชกจิจานเุบกษา
ซ่ึงอยางนอยคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัท ตามคํ าส่ังที่ 1/2545 จะตองดํ าเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน     
ในประเด็นดังนี้

1) กจิการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดและสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ สวนที่จะโอน
ใหแกบริษทัที่จะจัดตั้งขึ้น และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง

2) พนกังานของรัฐวิสาหกิจที่จะโอนไปเปนลูกจางของบริษัท
3) รางพระราชกฤษฎกีา เพือ่ก ําหนดอ ํานาจหรอืสิทธขิองรฐัวสิาหกจิทีแ่ปลงทนุ

เปนหุนตามมาตรา 26 ของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ
4) รางพระราชกฤษฎกีาเพือ่ก ําหนดเงือ่นไขเวลายบุรัฐวสิาหกจิ ในกรณมีกีารโอน

กจิการของรัฐวิสาหกิจไปทั้งหมด
5) เร่ืองอืน่ๆ อันเกีย่วกบักระบวนการจดัตัง้บรษิทั ตามทีค่ณะกรรมการเตรยีมการ

จดัตั้งบริษัทมอบหมาย17

และการด ําเนนิการรบัฟงความเหน็ของประชาชนในประเดน็ดงัทีก่ลาวทัง้ 5 ประเดน็นัน้
คณะกรรมการไดจัดใหมีการประชุมใน 4 ภูมิภาค โดยพิจารณาเลือก 4 จังหวัด ไดแก กรุงเทพฯ
สงขลา เชยีงใหม และขอนแกน เพือ่ทีจ่ะไดรับฟงความคดิเหน็จากประชาชนโดยทัว่ถึงครบทกุ 4 ภาค
โดยมีรายละเอียดดังนี้

การรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ี 1 โดยการออกจดหมายเชิญผูมีสวนไดเสียโดยตรง
ในเขตภาคกลาง และเชิญหัวหนาสวนตางๆ ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยทั่วประเทศ 
จ ํานวน 1,060 ฉบบั มารวมประชมุในวนัที ่19 มกราคม พ.ศ. 2545 ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด กรงุเทพฯ
จ ํานวนผูลงทะเบียน 257 คน

                                                
17 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

พ.ศ. 2543, ขอ 6.
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การรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ี 2 โดยการออกจดหมายเชิญผูมีสวนไดเสียโดยตรง
ในเขตภาคใต จํ านวน 1,379 ฉบับ และประชาสัมพันธทางวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ
ทัว่ภาคใตตอนลาง และประกาศในหนงัสอืพมิพเสยีงใหเชญิชวนใหประชาชนภาคใตใหมารวมประชมุ
แสดงความคิดเห็นในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2545 ณ โรงแรม เจบี หาดใหญ จังหวัดสงขลา จํ านวน
ผูลงทะเบียน 405 คน

การรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน คร้ังที ่3 โดยการออกจดหมายเชญิผูมสีวนไดเสีย
โดยตรงในเขตภาคเหนอื จ ํานวน 829 ฉบบั และประชาสมัพนัธทางวทิยกุระจายเสยีงของกรมประชาสมัพนัธ
ทัว่ภาคเหนอื และประกาศในหนงัสอืพมิพเชยีงใหมนวิส เชญิชวนใหประชาชนภาคเหนอืมารวมประชมุ
แสดงความคิดเห็นในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2545 ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม 
จ ํานวนผูลงทะเบียน 257 คน

การรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน คร้ังที ่4 โดยการออกจดหมายเชญิผูมสีวนไดเสีย
โดยตรงในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จ ํานวน 1,508 ฉบบั และประชาสมัพนัธทางวทิยกุระจายเสยีง
ของกรมประชาสมัพนัธทัว่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เชิญชวนใหประชาชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
มารวมประชุมแสดงความคิดเห็นในวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 ณ โรงแรม เจริญธานี ปร๊ินเซส 
จงัหวดัขอนแกน จํ านวนผูลงทะเบียน 748 คน

ในการจดัการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 4 คร้ัง คณะกรรมการฯ ไดจัด
ใหมกีารถายทอดสดผานสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธในแตละภูมิภาค และไดเปดโอกาสใหมี
การเสนอขอเสนอแนะ และค ําถามทางโทรศพัท โทรสาร จากประชาชนโดยไมเสยีคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้

การรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนครัง้ท่ี 5 ซ่ึงรับฟงความคดิเหน็ของประชาชน
ทัว่ประเทศ โดยการออกจดหมายเชิญผูมีสวนไดเสียโดยตรง จํ านวน 3,967 ฉบับ และประกาศ    
ทางหนาหนงัสอืพมิพ 5 ฉบบั และยงัไดประชาสมัพนัธทางสือ่วทิย ุ5 สถาน ีและสือ่โทรทศัน 5 สถานี
เชญิชวนใหประชาชนมารวมประชมุแสดงความคดิเหน็ในวนัที ่9 กมุภาพนัธ 2545 ณ ศนูยนทิรรศการ
และการประชุมไบเทค กม. 1 ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ จํ านวนผูลงทะเบียนลวงหนา 1,912 คน 
จ ํานวนผูลงทะเบียนหนางาน 446 คน จํ านวนผูเขารวมประชุม 1,689 คน

คณะกรรมการฯ ไดจดัใหมกีารถายทอดสดผานสถานโีทรทศันชอง 11 ตัง้แตเวลา
9.00-12.00 น. และถายทอดสดผานสถานวีทิยกุระจายเสยีงแหงประเทศไทยตัง้แตเวลา 9.00-16.00 น.
และไดเปดโอกาสใหมกีารเสนอขอเสนอแนะ ความคดิเหน็และค ําถามผานทางโทรศพัทและโทรสาร
จากประชาชนที่อยูทางบานไดตลอดรายการโดยไมเสียคาใชจาย18

                                                
18 รายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการแปลงสภาพองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

เปนบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน). ( 2545). หนา 1-5 และ1-6.

DPU



68

ผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการแปลงสภาพองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยเปนบริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ในประเด็นท่ีกํ าหนดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นท้ัง 5 ประเด็นหลัก สรุปไดดังนี้

ในประเด็นท่ี 1 กจิการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดและสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ   
สวนทีโ่อนใหแกบรษิทัทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ และสวนทีจ่ะใหตกเปนของกระทรวงการคลงั ผูแสดงความคดิเหน็
ไดตั้งคํ าถามตอผูช้ีแจงในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการดํ าเนินกิจการภายหลังการแปลงสภาพสินทรัพย 
และความรับผิด โดยจํ าแนกเปนประเด็นยอยตางๆ ดังนี้

1) ประเด็นกิจการภายหลังการแปลงสภาพในดานนโยบายการบริหารงานที่อยู
ภายใตการดูแลของรัฐบาล ผูแสดงความคิดเห็นบางสวนเห็นวาเปนขอไดเปรียบของบริษัท ทศท 
คอรปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน) ในการแขงขันกับผูประกอบการรายอื่น ในขณะที่บางสวนเห็นวา  
เปนการผูกขาดเนื่องจากการมีสิทธิเหนือผูประกอบการรายอื่น ในประเด็นนี้ผูช้ีแจงไดช้ีแจงวา  
นโยบายแบงเปน 2 แนวทาง คอื นโยบายเชงิสาขาหรอืโทรคมนาคมเปนนโยบายทีต่องใหความเปนธรรม
กบัทกุฝาย และนโยบายเชงิธุรกจิขององคกร เปนนโยบายเพือ่การด ําเนนิงานตามหลกับรษิทัมหาชน
ทั่วไป อีกทั้งนโยบายยังเปนการกํ าหนดเพื่อสวนรวมเทานั้น ไมมีใครไดเปรียบหรือเสียเปรียบ  
ประเดน็นี ้ผูแสดงความคดิเหน็มขีอเสนอแนะวา ภายหลังการแปลงสภาพแลว บริษทั ทศท คอรปอเรชัน่
จ ํากดั (มหาชน) ควรมสิีทธิในการด ําเนนิงานเทาเทยีมกบัผูประกอบรายอืน่ เพือ่ใหเกดิการแขงขนัเสรี
อยางแทจริง

2) ประเด็นกิจการเรื่องคาบริการภายหลังการแปลงสภาพ ผูช้ีแจงไดช้ีแจงวา 
การปรับลดอัตราคาบริการภายหลังการแปลงสภาพ จะตองดํ าเนินการตามขั้นตอนโดยนํ าเสนอตอ
คณะรฐัมนตรใีหความเหน็ชอบ และเมือ่มกีารเปดเสรแีลว การก ําหนดกรอบอตัราคาบรกิารจะเปนอ ํานาจ
หนาทีข่อง กทช. ที่จะพิจารณาตาม พ.ร.บ.  องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดย กทช. จะควบคุมดูแล
อัตราคาบริการใหสะทอนตนทุนที่แทจริงและเปนธรรมแกผูบริโภค

3) ประเด็นกิจการที่เปนการบริการสาธารณะที่ไมคุมทุนของ ทศท. เมื่อแปลง
สภาพแลว ยังจะคงดํ าเนินการตอเนื่องหรือไม ผูช้ีแจงไดช้ีแจงวา เมื่อ ทศท. แปลงสภาพไป        
เปนบริษัทเอกชนโดยรัฐถือหุนตํ่ ากวารอยละ 50 ประชาชนจะยังคงไดรับบริการสาธารณะตอไป 
โดยเปนอํ านาจหนาทีข่องกทช. ภายใต พ.ร.บ. การประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 17
และมาตรา 25 และพ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 มาตรา 52 ในขณะเดียวกัน     
หากเปนการบริการสาธารณะที่กอใหเกิดหนี้ ก็มีกองทุนฯที่จัดตั้งเพื่อประโยชนสาธารณะ
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4) ประเด็นของสินทรัพยจะโอนเปนของใคร โดยเฉพาะสินทรัพยจากสัญญา
รวมการงาน ผูช้ีแจงไดช้ีแจงวา คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ ทศท. ไดมีมติใหโอนไป
ทัง้กจิการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดและสินทรัพยทั้งหมดของทศท. ไปยัง บมจ. ทศท คอรปอเรชั่น 
รวมทัง้สนิทรัพยจากสัญญารวมการงานดวย แตทั้งนี้ตองไดรับการอนุมัติจาก ครม. กอน

ในประเด็นท่ี 2 พนกังานของรฐัวสิาหกจิทีจ่ะโอนไปเปนลูกจางของบรษิทั ผูแสดง
ความคิดเห็นไดตั้งคํ าถามในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสถานภาพและสิทธิประโยชนของพนักงาน  
ซ่ึงผูช้ีแจงไดช้ีแจงวา ตาม พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  มาตรา 25 พนักงาน ทศท. จะโอนไป
เปนพนกังานบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ทั้งหมด โดยยังคงนับอายุงานตอเนื่อง    
การแปลงสภาพ ทศท. ไมถือเปนการเลิกจางแตอยางใด อีกทั้งสิทธิตางๆ รวมถึงสวัสดิการ วันหยุด 
วนัลา ทีเ่คยไดรับก็จะไมนอยไปกวาเดิม และตามแผนแมบทไดระบุวา จะไมมีการเลิกจางภายใน
ระยะเวลา 3 ปขางหนา หากไมมีการทํ าผิดระเบียบบริษัท กฏหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ     
ซ่ึงพนักงานทุกคนจะไดรับการคุมครองตราบที่รัฐยังถือหุนไมนอยกวารอยละ 50 นอกจากนี้  
พนักงานยังถือครองหุนอยู ในประเด็นนี้มีผูแสดงความคิดเห็นไดใหขอเสนอแนะวา ควรกํ าหนด
กรอบอตัราพนกังานในระยะเวลา 5 ปขางหนาใหชัดเจน  และเมื่อเปนบริษัทแลว ควรใหพนักงาน  
มีโอกาสเลือกงานที่ตัวเองถนัด

ประเด็นท่ี 3 รางพระราชกฤษฎีกา เพื่อกํ าหนดอํ านาจหรือสิทธิของรัฐวิสาหกิจ
ทีแ่ปลงทนุเปนหุนตามมาตรา 26 ของกฏหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ มีผูใหขอเสนอแนะสนับสนุน
วาไมควรมรีางพระราชกฤษฎกีาเพือ่บงัคบัใช เนือ่งจากจะเปนกฎหมายทีซ้ํ่ าซอนกบัพ.ร.บ. การประกอบ
กจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 79 และมาตรา 80 และพ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. 2543 มาตรา 80

ประเดน็ท่ี 4 รางพระราชกฤษฎกีาเพือ่ก ําหนดเงือ่นไขเวลายบุรฐัวสิาหกจิในกรณี
มีการโอนกิจการของรัฐวิสาหกิจไปทั้งหมด มีผูแสดงความคิดเห็นตั้งคํ าถามถึงกํ าหนดเวลายุบเลิก 
ทศท. ซ่ึงผูช้ีแจงไดช้ีแจงวา เมื่อมีการจดทะเบียนเปนบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) 
ตามพระราชกฤษฎีกากํ าหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  
ตามมาตรา 28 แหง พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ในประเด็นนี้ มีผูใหขอเสนอแนะสนับสนุนวา
ควรรางพระราชกฤษฏีกา เพื่อรองรับการแปลงสภาพขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและ
การแขงขันเสรีที่แทจริง

ประเด็นท่ี 5 เรือ่งอืน่ๆ อันเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งบริษัทตามที่คณะกรรมการ
เตรยีมการจดัตัง้บรษิทัมอบหมาย เปนประเดน็ทีเ่ปดกวางส ําหรับการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน
ซ่ึงผูแสดงความคิดเห็นไดตั้งคํ าถาม แสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง
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กับผลกระทบของการแปลงสภาพตอประชาชน การถือครองหุนโดยบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง       
การแปรสัญญารวมการงานและการใหบริการของ ทศท. มากที่สุด

ประเดน็ผลกระทบของการแปลงสภาพตอประชาชน ผูช้ีแจงไดช้ีแจงวา ประชาชน
จะไดรับประโยชน 2 สวน คอื สวนแรกเปนผลประโยชนโดยรวม คอื เมือ่บริษทัเขาตลาดหลกัทรพัย
จะเกิดศักยภาพในการแขงในระยะยาว ชวยพัฒนาตลาดทุน เพื่อเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เปนการลดภาระหนี้ใหกับภาครัฐ เพื่อรัฐจะไดนํ างบประมาณที่มีอยูจํ ากัดไปพัฒนา
ดานอื่นๆ ของประเทศ เชน การศึกษาและสาธารณสขุ อีกสวนหนึ่ง คือ สวนที่ไดกับประชาชน   
รายบุคคล คือ สิทธิในการเขารวมเปนเจาของบริษัท โดยการถือครองหุนซึ่งสามารถตรวจสอบ   
การใหบริการและความเปนธรรมได อีกทัง้เมือ่การแขงขนัมากขึน้ ผูประกอบการกจ็ะพฒันาการบรกิาร
ใหดีขึ้น ประชาชนจะมีทางเลือกในการใชบริการไดมากขึ้น ในประเด็นนี้มีผูใหขอเสนอแนะวา  
เมือ่แปลงสภาพแลว บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ควรหาวิธีที่จะใหบริการประชาชน
ไดอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ทั้งในเมืองและชนบทหางไกล

ประเดน็การถอืครองหุนโดยบคุคลกลุมใดกลุมหนึง่ ผูช้ีแจงไดช้ีแจงวา หากบคุคล
กลุมหนึ่งถือหุนมากเกินรอยละ 5 มีกฎเกณฑของ กลต. เร่ืองการรายงานการไดมาหรือจํ าหนาย
หลักทรพัยกํ าหนดอยูแลววาตองโปรงใส การซื้อหุนตองเปนไปตามกลไกตลาด หากกลุมใดถือหุน
ขางมากเขามาบริหาร หากบริหารไมดีราคาหุนตก ก็จะมีผูมาซื้อหุนไป ไมสามารถผูกขาดได อีกทั้ง
ยงัมกีทช. คอยกํ ากับดูแลจากภายนอกองคกรไมใหมีการผูกขาดธุรกิจและการแขงขันที่ไมเปนธรรม 
นอกจากนีป้ระชาชนและสื่อมวลชนยังเปนผูกํ ากับดูแลไดอีกทางหนึ่งดวย

ประเดน็การแปรสัญญารวมการงาน ผูช้ีแจงไดช้ีแจงวา การแปลงสภาพองคการ
โทรศพัทแหงประเทศไทยตามพ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และการแปรสัญญารวมการงาน
เปนคนละประเด็นกัน การแปรสัญญาเปนขั้นตอนหนึ่งของการเปดเสรีโทรคมนาคม เพื่อให ทศท. 
ซ่ึงจะแปลงสภาพเปนบริษัทและบริษัทเอกชน สามารถแขงขันไดอยางเปนธรรมและเสมอภาคกับ
ผูประกอบการรายอื่น19

3.4.6 คณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิทั รายงานรายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัตัง้บรษิทั
ตามมาตรา 19 ตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา20

                                                
19 รายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการแปลงสภาพองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

เปนบริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน). (2545). หนา 3-1-3.
20 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542, มาตรา 21 วรรคแรก.
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3.4.7 คณะกรรมการนโยบายทนุรฐัวสิาหกจิ อาจแกไขเพิม่เตมิขอเสนอของคณะกรรมการ
เตรยีมการจดัตั้งบริษัทไดตามที่เห็นสมควร แลวนํ าเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยน
ทนุขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนหุนและจัดตั้งบริษัท21

3.4.8 เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเปล่ียนทุนขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
เปนหุนแลว ใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจดทะเบียนบริษัทที่แปลงสภาพ  
ตามทีค่ณะรฐัมนตรีอนุมัติใหหุนของบริษัทที่จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง เปนหุนที่มีการชํ าระคาหุน
เต็มมูลคาแลว และใหกระทรวงการคลังถือหุนไวทั้งหมด22 ทัง้นี้เปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 โดยใหนํ าสวนของทุนจํ านวน 6,000 ลานบาท จากทุนจากรัฐบาล
จ ํานวน 515.71 ลานบาท จากสวนเกินทุนจากการรับบริจาค จํ านวน 5,369.60 ลานบาท และจาก
ก ําไรสะสมจ ํานวน 114.69 ลานบาท ตามทีป่รากฏในงบดลุของทศท. ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2544  
มาช ําระเปนทุนจดทะเบียนที่ชํ าระแลวของบริษัท จํ านวน 6,000 ลานบาท23

                                                
21 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542, มาตรา 21 วรรคสอง.
22 แหลงเดิม. มาตรา 22 วรรคหนึ่ง และ วรรคสาม.
23 รายงานประจํ าป 2545 บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน). หนา 136.
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งบดุล
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร   17,827,001,975
ลูกหนี้การคา-สุทธิ

ลูกหนี้การคา     4,036,201,296
ลูกหนี้การคาจากการรวมลงทุน     2,929,741,122
ลูกหนี้สวนแบงจากการรวมลงทุน        231,167,806

พัสดุคงเหลือ – สุทธิ     4,930,921,380
รายไดคางรับ     5,289,421,534
เงินจายลวงหนาคาซ้ืออุปกรณ     1,062,300,125
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน     2,390,920,021

รวมสินทรัพยหมุนเวียน   38,697,675,259

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงนิใหพนักงานกูยืม     2,103,579,061
เงินลงทุน     4,080,510,993
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 208,780,927,839
สินทรัพยไมมีตัวตน        375,336,618
สินทรัพยอ่ืน   18,965,600,276

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 234,305,954,787
รวมสินทรัพย 273,003,630,046
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งบดุล (ตอ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544
หนี้สินและสวนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน บาท
เจาหนี้การคา     2,243,537,733
เจาหนี้สวนแบงจากการรวมลงทุน   10,305,370,479
เจาหนี้อ่ืน     1,068,283,328
หนีสิ้นระยะยาวที่ถึงกํ าหนดชํ าระคืนภายใน 1 ป     4,129,086,829
คาใชจายคางจาย     6,771,040,214
หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน     1,397,919,679

รวมหนี้สินหมุนเวียน   25,915,238,262
หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินประกันการใชโทรศัพท   16,976,071,144
รายไดรอการรับรู     3,867,966,239
หนีสิ้นระยะยาว- เงินกูตางประเทศ   33,577,159,405
เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะหผูปฏิบัติงาน ทศท.     2,712,820,263

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   57,134,017,101
รวมหนี้สิน   83,049,255,363

สวนของทุน
ทุนจากรัฐบาล        515,708,230
สวนเกินทุนจากการรับบริจาค     5,369,605,565
สวนเกินทุนจากหุนในบริษัทรวมลงทุน        875,730,000
สวนเกินทุนจากการใหสัมปทาน 125,943,221,667
กํ าไรสะสม

สวนที่จัดสรรแลว     1,518,110,793
สวนที่ยังไมไดจัดสรร   58,680,061,426

รายการกํ าไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย   (2,953,062,998)
รวมสวนของทุน 189,954,374,683
รวมหนี้สินและสวนของทุน 273,003,630,046
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3.4.9 ในวนัจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ทศท คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) ใหบรรดากจิการ
สิทธ ิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ตามที่คณะรัฐมนตรี
อนมุัติโอนไปเปนของบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)24

ซ่ึงองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) ไดแปลงสภาพและจดทะเบยีนจดัตัง้
เปนบริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน): บมจ. ทศท หรือ TOT Corporation Public 
Company Limited เมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ภายใตพระราชบญัญตัทินุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542
โดยเปลี่ยนทุนของทศท. เปนหุน และใหโอนกิจการ สิทธิ หนี้ สินทรัพย ความรับผิดชอบทั้งหมด
ของทศท. ไปยัง บมจ. ทศท เพื่อใหสามารถดํ าเนินการอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีทุน
จดทะเบยีนเร่ิมแรก 6,000.00 ลานบาท ประกอบดวยหุนจํ านวน 600 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 10 บาท
ตอหุน25

3.4.10 บริษทั ทศท คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) มอํี านาจเชนเดยีวกบัองคการโทรศพัท
แหงประเทศไทยทุกประการ เพราะไมมีการออก พระราชกฤษฎีกา กํ าหนด อํ านาจ สิทธิประโยชน 
ตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แตอยางใด26

3.4.11 เมือ่คณะรฐัมนตรมีมีตยิบุเลกิองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย จงึถือวากฏหมาย
จัดตั้งองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนยกเลิกตามเงื่อนไขที่กํ าหนดในพระราชกฤษฎีกา        
ทีต่ราขึ้นเพื่อการนั้น27

การยกเลิกกฎหมายไดกํ าหนดไวสองขั้นตอน คือ
1) คณะรฐัมนตรีมีมติใหยุบเลิกองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
2) ออกพระราชกฤษฎกีาเพือ่ก ําหนดเงือ่นเวลาในการยกเลกิกฎหมาย ซ่ึงกฎหมาย

จัดตั้งจะถูกยกเลิกตามเวลาที่กํ าหนดไว ทั้งนี้อํ านาจการไดรับยกเวนสิทธิพิเศษไดรับการคุมครอง
ตามมาตรา 26 ยงัมผีลใชบงัคบัตอไปโดยปราศจากเงือ่นไขใดๆ เพราะไมมกีารออกพระราชกฤษฎกีา
ก ําหนด อํ านาจ สิทธิประโยชนตามวรรคหนึ่ง28

                                                
24 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542, มาตรา 24 วรรคหนึ่ง.
25 รายงานประจํ าป 2545 บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด มหาชน. หนา 90.
26 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542, มาตรา 26 วรรคหนึ่ง.
27 แหลงเดิม. มาตรา 28 วรรคหนึ่ง.
28 แหลงเดิม. มาตรา 28 วรรคสอง .
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3.4.12 ในระหวางทีก่ระทรวงการคลงัยงัมไิดโอนหุนทีถื่ออยูใหแกบริษทั ทศท คอรปอเรชัน่
จ ํากดั (มหาชน) และบคุคลหรือนติบิคุคลอืน่ มใิหน ําบทบญัญตัติามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
และกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํ ากัดในสวนที่วาดวยจํ านวนผูถือหุนและจํ านวนหุนที่ผูถือหุน
แตละคนพึงจะถือมาบังคับใช และใหถือวาความเห็นของกระทรวงการคลังอันเกี่ยวกับบริษัทนั้น 
เปนมติของที่ประชุมใหญผูถือหุน29

ในระหวาง บมจ. ทศท หาขอยตุเิกีย่วกบัการลงบนัทกึบญัชใีนสวนของทนุและไดขอสรปุ
ในการประเมินมูลคาของบมจ. ทศท และจํ านวนทุนจดทะเบียนที่เหมาะสมกอนการเสนอขายหุน
ตอพนกังานและประชาชนทัว่ไปแลว ให บมจ. น ําก ําไรสะสมบางสวนหรือทัง้หมดมาจดัสรรเปนทนุ
จดทะเบยีนทีเ่รียกช ําระแลวเพิม่เตมิ ทัง้นีใ้หเปนไปตามดลุยพนิจิของกระทรวงการคลงั และบมจ. ทศท
โดยใหบมจ. ทศท จายเงินปนผลในรูปของหุนสามัญใหกับกระทรวงการคลังทั้งหมด

ในสวนของโครงสรางการบริหารคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมก ํากบัดแูลในดานนโยบายของบมจ. ทศท ทีจ่ดัตัง้ขึน้ จนกวาพระราชบญัญตับิรรษทัวสิาหกจิแหงชาติ
จะมผีลบงัคบัใช สวนสทิธิประโยชนของพนกังาน ทศท. นัน้ พนกังานทัง้หมดไดโอนไปเปนพนกังาน
ของบมจ. ทศท โดยไดรับสิทธิประโยชนดานคาตอบแทนและสวัสดิการไมนอยกวาที่ไดรับอยูเดิม 
รวมทัง้ใหนบัอายงุานตอเนือ่งดวย ตลอดจนพนกังานทีป่ฎบิตังิานอยู ณ วนัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั
จะไดรับจัดสรรหุนจํ านวนหนึ่งในราคาพิเศษ30

3.5  สัญญารวมการงานและการลงทุน

องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนหนวยงานหลักที่กํ ากับดูแลและใหบริการดาน
โทรคมนาคมพืน้ฐาน ซ่ึงในระยะหลงัมขีดีจ ํากดัในดานเงนิลงทนุและบคุลากร จงึไมอาจขยายการลงทนุ
ดานโครงสรางพืน้ฐานโทรคมนาคม ใหเพยีงพอกบัความตองการทีเ่พิม่ขึน้ของประชาชนไดเทาทีค่วร
ดงันัน้พระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 มาตรา 9 (6) ซ่ึงบัญญัติให   
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเพื่อดํ าเนินการตามวัตถุประสงคในการนํ ามาซึ่งความเจริญ     
ของกจิการโทรศพัทเพือ่ประโยชนแหงรัฐและประชาชน จงึเพิม่บทบาทภาคเอกชนในการด ําเนนิกจิการ
โทรศัพทพื้นฐานในเขตภูมิภาคและสวนกลางเพื่อแกไขสภาพความขาดแคลนบริการโทรคมนาคม 
ก็คือ สนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนในรูปแบบของ BTO ตัวอยางในที่นี้            
ไดแก การใหสัมปทานโทรศัพทพื้นฐาน 2.6 ลานเลขหมาย ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแกบริษัท 
                                                

29 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542, มาตรา 23.
30 รายงานประจํ าป 2545 บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน). หนา 90.
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ซี.พ.ีเทเลคอมมิวนิเคชั่นจํ ากัด ซ่ึงปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) 
หรือเรียกโดยยอวา TA และบรษิทั ไทเทเลโฟน เทแลคอมมวินเิคชัน่ จ ํากดั (มหาชน) ตอมาไดเปลีย่นชือ่
เปนบริษัท ทีที แอนด ที จํ ากัด (มหาชน) หรือเรียกโดยยอวา TT&T เปนผูติดตั้งหมายเลขโทรศัพท 
1.5 ลานเลขหมายในเขตภูมิภาค ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

ในสมยัรัฐบาลของนายอานนัท ปนยารชนุ เปนนายกรฐัมนตร ีมนีายนกุลู ประจวบเหมาะ
เปนรัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม ไดส่ังใหทบทวนรางสญัญาใหมทัง้หมดเพือ่รักษาผลประโยชน
ของชาติ โดยนายกรัฐมนตรีอานันทไดรวมเปนผูนํ าในการเจรจากับกลุมเจริญโภคภัณฑดวย 
ประเด็นหลักของการเจรจา คือ เนนไมใหเกิดการผูกขาดในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการใชคูสาย     
ขององคการโทรศัพท ในที่สุดรัฐบาลยินยอมใหสัมปทานการติดตั้งโทรศัพท 2 ลานเลขหมาย       
ในเขตกรงุเทพและปรมิณฑลแกกลุมเจรญิโภคภณัฑ (บริษทัเทเลคอมเอเชยี-TA) มกีารลงนามในสญัญา
เมือ่วันที่ 2 สิงหาคม 2534 เปนระยะเวลา 25 ป เร่ิมจาก 29 ตุลาคม 2535 ถึง 29 ตุลาคม 2560         
แตสัมปทานการติดตั้งโทรศัพท 1 ลานเลขหมายในภูมิภาค รัฐบาลเปดใหประมูลในภายหลัง      
โดยกลุมเจริญโภคภัณฑระบุไวในสัญญาวาสละสิทธิ์เขารวมประมูล

อีก 1 ปตอมา องคการโทรศพัทไดท ําสญัญาใหบริษทัไทยเทเลโฟน แอนด คอมมวินเิคชัน่
(TT&T) เปนผูด ําเนินการติดตั้งโทรศัพทในสวนภูมิภาค 1 ลานเลขหมาย ระยะเวลาสัมปทาน 25 ป 
เมือ่วันที่ 2 กรกฎาคม 2535 เร่ิมดํ าเนินการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2535 ถึง 25 ตุลาคม 2561

ในป 2538 คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนแมบทการพัฒนากิจการโทรคมนาคม 
ใหขยายเลขหมายโทรศัพททั้งในเขตนครหลวงและภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีก 1 ลาน 9 แสนเลขหมาย     
เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายที่กํ าหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7        
(2535-2539) ใหมจี ํานวน 10 เลขหมาย ตอประชากร 100 คน ดงันัน้จงึมอบหมายใหองคการโทรศพัท
เปนผูดํ าเนินการติตั้งเองทั้งในนครหลวงและภูมิภาคจํ านวน 8 แสนเลขหมาย และใหบริษัท          
ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ติดตั้งในนครหลวงเพิ่มจากเดิมอีก 6 แสนเลขหมาย รวมเปน     
2.6 ลานเลขหมาย สวนที่เหลืออีก 5 แสนเลขหมาย ไดใหบริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) ติดตั้ง
ในภมูิภาค รวมเปน 1.5 ลานเลขหมาย

เนื่องจากเนื้อหาของสัญญาขยายบริการโทรศัพทที่องคการโทรศัพทไดทํ ากับบริษัท 
ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ททีแีอนดที จํ ากัด (มหาชน) มีความคลายคลึงกัน     
ดังนั้น จงึขออธิบายรายละเอียดไปพรอมๆ กัน ดังตอไปนี้คือ
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ลักษณะสัญญาเปนแบบ BTO บริษัทตองสงมอบอุปกรณในระบบที่ติดตั้งแลวเสร็จ   
ในแตละสวนใหเปนกรรมสิทธิ์ของ ทศท. ทันที รวมถึงที่ดิน และอาคารที่ซ้ือหรือสรางขึ้นสํ าหรับ
การตดิตัง้อปุกรณในระบบตามสญัญานี ้ โดยบรษิทัมสิีทธิครอบครองและไดผลประโยชนจากอปุกรณ
ในระบบ ทีด่นิ อาคาร และทรัพยสินอื่นๆ ไปจนครบสัญญา

การขยายบริการโทรศัพทในจํ านวน 2.6 ลานเลขหมายในเขตนครหลวงมีขอกํ าหนด  
ใหบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ตดิตัง้โทรศัพทสาธารณะจํ านวน 2 หมื่นเลขหมาย      
ใหแลวเสรจ็ และเปดใหบริการภายใน 3 ป นบัจากวนัที ่15 มกราคม 2540 สวนบรษิทั ททีแีอนดท ีจ ํากดั
(มหาชน) ตองติดตั้งจํ านวน 1 หมื่นหาพันเลขหมายภายใน 960 วัน นับจากลงนามในขอตกลง      
ทัง้ 2 บริษทัตองจดัสรรเลขหมายโทรศพัทสาธารณะจ ํานวนรอยละ 10 ของจ ํานวนโทรศพัทสาธารณะ
ทีต่องติดตั้งตามขอตกลงนี้ไปยังจุดที่ ทศท. กํ าหนด อุปกรณในระบบที่ใชกับโทรศัพทสาธารณะ 
จะตกเปนกรรมสิทธิ์ของทศท.ทันที ยกเวนเครื่องและตูโทรศัพท บริษัทจะโอนใหเปนกรรมสิทธิ์
ของทศท. ในสภาพที่ใชงานไดดีเมื่อสัญญาสิ้นสุด แตระยะเวลาสัญญานี้ทั้งตัวเครื่องและตูโทรศัพท
ตองอยูในสภาพดใีชงานไดตลอดเวลา และไมตํ ่ากวามาตรฐานทีท่ศท. ก ําหนด หากช ํารุดตองหามาเปลีย่น
โดยบริษัทออกคาใชจายเอง

บริษัทเปนผูลงทุนจัดหา ติดตั้ง ควบคุม บํ ารุงรักษาอุปกรณในระบบและสงมอบ        
ใหครบถวนภายในวันที่ 30 กันยายน 2539 ทั้งบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)  และบริษัท 
ททีแีอนดที จํ ากัด (มหาชน) สามารถดํ าเนินการติดตั้ง แลวทยอยสงมอบให ทศท.ในแตละงวด    
เรว็กวาเปาหมาย

ผูใชโทรศัพทที่ติดตั้งตามสัญญานี้ จะเสียคาบริการในอัตราเดียวกันกับผูใชโครงขาย
ขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) แตบริษทัอาจเสนอใหองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
(ทศท.) รวมกนัพจิารณาปรบัคาบรกิารและคาเชาไดตามสมควร โครงการขยายโทรศพัททัง้ 2 โครงการ
นับวามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณของชุมสายและเครือขายสื่อสัญญาณเปนระบบดิจิตอล        
ซ่ึงแตกตางจากระบบโทรศพัทปจจบุนั เพราะสามารถพฒันาโครงขายใหบริการเสรมิตางๆ นอกเหนอื
จากการใหบริการโทรศัพทพื้นฐานธรรมดา บริการเสริมที่วานี้ ไดแก ผูที่ติดตั้งหมายเลขโทรศัพท
จากโครงการนี้สามารถซื้อหาโทรศัพทมาใชอีกเครื่องหนึ่งที่เรียกวา โทรศัพทพีซีที (Personal 
Communication Telephone: PCT) ซ่ึงใชหมายเลขเดียวกันกับโทรศัพทที่บานหรือสํ านักงาน 
สามารถพกพาออกนอกสถานที่ได บริการอื่นๆ เชน รับสายเรียกซอน บริการสื่อสารรวมระบบ
ดิจิตอล (ISDN) ทีส่ื่อสารไดทั้งภาพ เสียง และขอมูล มี ISDN เพียง 1 คูสาย สามารถตอโทรศัพท  
ใชในส ํานกังานไดอีก 8 เครือ่ง ผูใชสามารถใชอุปกรณส่ือสาร 2 เครือ่ง ในเวลาเดยีวกนัโดยไมรบกวนกนั
เปนตน
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นอกจากนีก้ม็ขีอก ําหนดใหผูรับสมัปทานตดิตัง้โทรศพัทสาธารณะดวย ดงันัน้จงึมขีอตกลง
การแบงรายไดคาบรกิารระหวางองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) กบั บริษทัหลายขัน้ตอน
โดยองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) เปนผูเกบ็เงนิคาใชโทรศพัททัง้หมดจากผูเชาเลขหมาย
ของทัง้ 2 โครงการ แลวคอยโอนสวนแบงใหบริษัท สวนรายไดจากโทรศัพทสาธารณะ บริษัท   
เปนผูจัดเก็บแลวรวบรวมใหองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) จากนั้นองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย (ทศท.) จะแบงรายไดคาใชจายบริการโทรศัพทสาธารณะให ดังนี้

1. รายไดที่องคการโทรศัพทแหงประเทศ (ทศท.) ไดรับจริงจากโทรศัพทพื้นฐาน
กอนหกัคาใชจาย (หลังจากการหักภาษีมูลคาเพิ่มออกแลว)

 องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) แบงให บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด 
(มหาชน) 84% สํ าหรับโครงขาย 2 ลานเลขหมาย และ 79% สํ าหรับโครงขาย 6 แสนเลขหมาย  
แบงใหบริษัท ททีแีอนดที จํ ากัด (มหาชน) 56.9% สํ าหรับโครงขาย 1 ลานเลขหมาย และ 55.5%   
สํ าหรับโครงขาย 5 แสนเลขหมาย กรณีบริษัทมีกํ าไรสวนเกินหลังจากหักภาษีเงินไดรอยละ 16 -20 
ทั้งบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) ตองแบงให 
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) 30% ถากํ าไรสวนที่เกินจากรอยละ 20 ตองแบงองคการ
โทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) 60%

2. รายไดที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ไดรับจริงจากคาบริการ
โทรศพัทพืน้ฐานใชนอกสถานที ่(PCT) หลังจากหกัภาษมีลูคาเพิม่ องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
(ทศท.) แบงให บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) 82% กรณมีกี ําไรสวนเกินใหบริษัทแบงให 
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับในขอ 1.

3. รายไดจากโทรศพัทสาธารณะ บริษทัเปนผูจดัเกบ็เงนิคาใชบริการโทรศพัทสาธารณะ
รวบรวมใหองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) แลว ทศท. จะแบงรายไดคาใชบริการโทรศพัท
ใหบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) 76.5%        
(หลังจากหกัภาษีมูลคาเพิ่ม) ซ่ึงเปนอัตราเดียวกันกับการแบงรายไดจากโทรศัพทสาธารณะทางไกล
ไปประเทศเพื่อนบาน และโทรผานการสื่อสารแหงประเทศไทย ทศท. ไดรับจากการสื่อสารนาทีละ 
6 บาท แลว ทศท. แบงใหบริษัท หลังจากแบงแลว ถาบรษิัทยังมีกํ าไรสวนเกินใหบริษัทแบงรายได
แก ทศท. (โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับขอ 1.)31

                                                
31 พรายพล คุมทรัพย และสมัย โกรธินทาคม. (ม.ป.ป.). สัมปทานในกิจการสาธารณูปโภค. หนา 54-60.
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กลาวโดยสรุปวา สวนแบงรายไดที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย แบงใหกับบริษัท 
ทรู คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) และ บริษทั ททีแีอนดท ีจ ํากดั (มหาชน) จะมอัีตราการแบงทีไ่มเทากนั
ก็เนื่องดวยตนทุนในการดํ าเนินการกอสรางมีความยากงายกวากัน ประเด็นดังนี้มิไดเปนปญหา    
แตเมื่อองคการโทรศัพทไดแปรรูปเปนบริษัทมหาชนจํ ากัด ปญหาในประเด็นสวนแบงรายได     
เปนปญหาถกเถียงกันอยางมาก ซ่ึงผูวิจัยทํ าการวิเคราะหในบทตอไป สัญญาที่องคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยหรอื ทศท. ท ําไวกบับรษิทัทัง้ 2 ดงักลาวนัน้ เปนสญัญาทางปกครองซึง่หมายความวา
สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทํ าแทนรัฐและ
ที่มีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทํ าบริการสาธารณะหรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค32

เปนสัญญาทีอ่งคการโทรศพัทแหงประเทศไทยมอํี านาจเหนอืเอกชนทีเ่ปนคูสัญญา แตสัญญาทางปกครอง
ไมยดึหลักสัญญาตองเปนสัญญาอยางเครงครัด เหมือนกับสัญญาทางแพงที่ยึดวา สัญญาตองไดรับ
การปฏิบัติตามสัญญา จะผิดสัญญาไมได หรือจะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยที่คูสัญญาไมยินยอม
ไมได แตวาสัญญาทางปกครองก็ยึดหลักเชนเดียวกันเพียงแต “ถาขอเท็จจริงเปลี่ยนไปฝายปกครอง
สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขขอสัญญาได” หรือเอกชนก็สามารถยื่นคํ ารองขอเปลี่ยนแปลงแกไข    
ขอสัญญาได33

จากการศึกษาพบวา สัญญาที่องคการโทรศัพททํ ากับบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด 
(มหาชน) และทํ ากับบริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) เปนสัญญาทางปกครองที่องคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยมีอํ านาจเหนือบริษัทคูสัญญาทั้งสอง คือ มีอํ านาจกํ ากับดูแลซึ่งในประเด็นนี้
สัญญาที่บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ท ํากบัองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยกํ าหนด
ไวในสัญญาขอที่ 38 วาในกรณีสถานภาพขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป 
อํ านาจหนาที่อันเปนขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย รวมทั้งอํ านาจในการกํ าหนดมาตรฐาน
การบ ํารุงรักษา จะไมโอนไปเปนของเอกชนใดจนสามารถมอํี านาจหนาทีต่รวจสอบควบคมุบรษิทัได
ในกรณเีชนนีใ้หอํ านาจหนาทีด่งักลาวขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทยเปนของกระทรวงคมนาคม
และสญัญาระหวางองคการโทรศพัทแหงประเทศไทยกบับรษิทั ททีแีอนดท ีจ ํากดั (มหาชน) กไ็ดก ําหนด
ไวในขอ 37 มีขอความเชนเดียวกันทุกประการ เมื่อองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยแปรรูป     
เปนบรษิทั ทศท. คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) ๆ นัน้ กย็งัคงใชอํ านาจในการก ํากบัดแูลตามขอสัญญา
ทีก่ ําหนดไวในขอ 37 กับบริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) ประเด็นปญหาดังกลาว ไดพัฒนา   
เปนขอพพิาทกบับรษิทั ททีแีอนดท ีจ ํากดั (มหาชน) ๆ ไดน ําขอพพิาทดงักลาวฟองตอศาลปกครองกลาง
และศาลปกครองกลางไดพิพากษามีสาระสํ าคัญดังนี้
                                                

32 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 3.
33 กมลชัย รัตนสกาววงศ. (2546). กฎหมายปกครอง. หนา 41-42.
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ค ําพพิากษาศาลปกครองกลางเกี่ยวกับการใชอํ านาจกํ ากับดูแล
ศาลปกครองกลางไดมคี ําพพิากษาโดยมสีาระส ําคญัโดยยอเกีย่วกบัการใชอํ านาจในการก ํากบั

ดแูลระหวาง บริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํ ากัด หรือ บริษัท 
ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) วา เมือ่พระราชบญัญตัอิงคกรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ํากบักจิการวทิยกุระจายเสยีง
วทิยโุทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2543 และ
มาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว มีบทบัญญัติใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
หรือ กทช. มีอํ านาจพิจารณาอนุญาตและกํ ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และมาตรา 78 
วรรค 4 บัญญัติใหการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย รวมทั้ง
ผูทีไ่ดรับการอนญุาตสมัปทาน หรือสัญญาจากองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย ใหอยูในการก ํากบั
ดแูลของ กทช. ดงันัน้อ ํานาจของ องคการโทรศพัทแหงประเทศไทยในการก ํากบัดแูลกจิการโทรคมนาคม
จึงหมดไปโดยผลของกฎหมาย ในกรณีองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยถูกยกเลิกและมีการโอน
กจิการ สิทธิ ความรับผิด และสินทรัพยทั้งหมดขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไปเปนของ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยโดยองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไมมีอํ านาจกํ ากับดูแล  
การประกอบกจิการโทรคมนามอกีตอไป จงึถือวา องคการโทรศพัทแหงประเทศไทยไดมกีารเปลีย่นแปลง
สถานภาพไปแลว องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยซึ่งเปนผูรับโอนกิจการขององคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยจึงตองโอนอํ านาจการกํ ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอ 37    
ของสัญญารวมรวมงานและรวมการลงทุน เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาอํ านาจกํ ากับดูแลการประกอบ
กจิการโทรคมนาคมดังกลาวไดมีการโอนไปเปนของ กทช. โดยผลของกฎหมายแลวตามาตรา 51 
ประกอบมาตรา 78 วรรค 4 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํ ากับกิจการ       
วทิยกุระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และไดทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
กทช. แลว กอนศาลมีคํ าพิพากษาคดีนี้ บริษทั ททีแีอนดที จํ ากัด (มหาชน)ในฐานะผูรับอนุญาต  
จากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยใหเปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมอยูแลวกอนวันที่   
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ใชบังคับ จึงมีสิทธิประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตามขอบเขตและสทิธทิีม่อียูเดมิจนกวาการอนญุาตจะสิน้สดุลง ซ่ึงการประกอบกจิการ
โทรคมนาคมของบริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) จะตองอยูภายใตการกํ ากับดูแลของ กทช.     
ตามมาตรา 51 ประกอบมาตรา 78 วรรค 4 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํ ากับ
กจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543  พพิากษาใหผูถูกฟองคดี
ระงบัการใชอํ านาจก ํากบัดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคมในสวนทีเ่ปนอ ํานาจของ กทช. ในกรณี
ผูฟองคดีประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสัญญารวมการงานและรวมลงทุน34

                                                
34 ศาลปกครองกลาง คํ าพิพากษาหมายเลขแดงที่ 588/2548.
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3.6  องคกรกํ ากับดูแลหลังการแปรรูป

ตามพระราชบญัญตัอิงคกรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ํากบัวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ไดบทบัญญัติเกี่ยวกับองคกรกํ ากับดูแลในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ซ่ึงไดบัญญัติไวในมาตรา 46 ใหมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ       
เรยีกโดยยอวา “กทช.” ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึง่ และกรรมการอืน่อีกหกคน ซ่ึงพระมหากษตัริย
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามคํ าแนะนํ าของวุฒิสภา ใหเลขานุการกทช. เปนเลขานุการ 
กทช. และบัญญัติในมาตรา 51 ใหกทช. มอํี านาจที่สํ าคัญดังตอไปนี้

1. ก ําหนดนโยบายจดัท ําแผนแมบทกจิการโทรคมนาคม และแผนความถีว่ทิยใุหสอดคลอง
กบับทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แผนแมบทการบริหารคล่ืนความถี่และตารางกํ าหนดคลื่นความถี่

2. ก ําหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม
3. พจิารณาอนุญาตและกํ ากับดูแลการใชคล่ืนความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม
4. พจิารณาอนุญาตและกํ ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม
5. ก ําหนดหลกัเกณฑและวธีิการเกีย่วกบัการอนญุาตเงือ่นไขคาตอบแทน หรือคาธรรมเนยีม

การอนุญาตตาม (3) และ (4) รวมทั้งการกํ ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม
6. ก ําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในกิจการโทรคมนาคม
7. ก ําหนดโครงสรางและอตัราคาธรรมเนยีมและคาบรกิารในกจิการโทรคมนาคม หรือ

ระหวางผูใหบริการกิจการโทรคมนาคม
8. กํ าหนดมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการกระทํ าอันเปนการผูกขาด หรือกอใหเกิด

ความไมเปนธรรมในการแขงขันในกิจการโทรคมนาคม
9. ก ําหนดมาตรการใหมกีารแขงขนัโดยเสรอียางเปนธรรม ระหวางผูประกอบในกจิการ

โทรคมนาคมและกจิการทีเ่กีย่วเนือ่ง และการกระจายบรกิารดานโทรคมนาคมใหทัว่ถึงและเทาเทยีมกนั
ทั่วประเทศ

อํ านาจหนาท่ีในการเปนคณะกรรมการรวมของกทช.
ให กสช. และ กทช. เปนคณะกรรมการรวม ทํ าหนาที่บริหารคล่ืนความถี่ และให

เลขาธกิาร กทช. เปนเลขานุการคณะกรรมการรวม ใหกรรมการรวมมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
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1. การก ําหนดนโยบายและจัดทํ าแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถี่ ใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

2. จดัท ําตารางกํ าหนดคลื่นความถี่แหงชาติ
3. กํ าหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหวางคลื่นความถี่ทีใ่ชในกจิการวทิยกุระจายเสยีง

และวทิยุโทรทัศนและกิจการวิทยุโทรคมนาคม
4. วนิจิฉยัช้ีขาดเกีย่วกบัการก ําหนดลกัษณะ และประเภทของกจิการกระจายเสยีงกจิการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
5. กํ าหนดหลักเกณฑการใชคล่ืนความถี่ เพื่อใหการใชคล่ืนความถี่เปนไปอยางมี

ประสิทธภิาพและปราศจากการรบกวนซึง่กนัและกนั ทัง้ในกจิการประเภทเดยีวกนัและระหวางกจิการ
แตละประเภท

6. วนิจิฉยัผลการตรวจสอบเฝาฟงการใชคล่ืนความถี่ เพื่อใหมีการแกไขปญหาการใช
คล่ืนความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน

7. ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคล่ืนความถี่ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
8. สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดานการใชคล่ืนความถี่ใหมี

ประสิทธิภาพ
9. จดัท ํารายงานผลการดํ าเนินงานของคณะกรรมการรวม เสนอตอคณะรัฐมนตรีสภา

ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และใหเผยแพรตอสาธารณชนดวย
10. ด ําเนนิการในฐานะหนวยงานดานอํ านายการของรัฐบาล ในกิจการสื่อสารระหวาง

ประเทศกบัองคการระหวางประเทศ รัฐบาลและหนวยงานตางประเทศ ดานการบริหารคล่ืนความถี่  
กจิการกระเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

11. ปฏิบตักิารอืน่ใดตามที่กํ าหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ซ่ึงกํ าหนด
ใหเปนอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการรวม

การโอนอํ านาจหนาท่ีตามกฎหมายที่เก่ียวของไปเปนอํ านาจหนาท่ีของกทช.
นบัแตพนกํ าหนด 30 วันที่พระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้ง กทช.ใหโอนบรรดา

อํ านาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข 
หรือเจาหนาที่ของรัฐอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การจัดสรรคลื่นความถี่ การอนุญาต
และการกํ ากับดูแลหรือการควบคุมการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม ตามกฎหมายวาดวยวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน พ.ศ. 2543 และกฎหมายวาดวย
วิทยุคมนาคม กฎหมายวาดวยโทรเลขและโทรศัพท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเปนอํ านาจหนาที่
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ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) หรือที่เปนอํ านาจของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ หรือ กสช. หรือคณะกรรมการรวมแลวแตกรณี35

จากกรณีปญหาดังกลาวขางตนผูเขียนทํ าการวิเคราะหในบทถัดไปในประเด็นเกี่ยวกับ
อํ านาจ สิทธิ ประโยชนตกทอดจากการแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทยเปนบรษิทั ทโีอที จ ํากดั
(มหาชน)

                                                
35 http://www.ntc.or.th
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บทที่ 4
วเิคราะหอํ านาจ สิทธิ ประโยชนตกทอดจากการแปรรูป

องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

ในการแปรรูปองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท) ประเด็นที่เกี่ยวกับอํ านาจ 
สิทธ ิ ประโยชนตกทอดที่ชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงกระทรวงการคลังชอบที่จะไดรับ จากการแปรรูป
เพือ่คงไวซ่ึงประโยชนตางๆ ของภาครัฐและอํ านาจสิทธิประโยชนที่จะตกแกบริษัท ทีโอที จํ ากัด
(มหาชน) เพื่อคงไวในการประกอบกิจการเพื่อเปนการถวงดุลในการคาเสรีและปองกันการผูกขาด
สรางความเสมอภาคใหแกผูประกอบการทุกราย อันจะเกิดประโยชนโดยรวมใหกับประชาชนและ
ประเทศชาติในการที่ดํ าเนินการเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของการแปรรูปและตามเจตนารมณ
ของกฎหมายรฐัธรรมนญู ป พ.ศ. 2540 และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วของ ผูเขยีนจะท ําการวเิคราะหอํ านาจ
สิทธ ิประโยชนตกทอดจากการแปรรูป โดยแบงหัวขอการวิเคราะหในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้

4.1  วิเคราะหอํ านาจกํ ากับดูแล

             เมือ่พิจารณา เจตนารมณของ รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2540 พบวา มาตรา 40 วรรคหนึ่ง รับรอง
ส่ือสัญญาณ คล่ืนสญัญาณทีใ่ชในกจิการโทรคมนาคมเปนทรพัยากรของรฐั ถือวาเปนของประชาชน
ทัง้ประเทศ ไมใชของรฐับาล ไมใชของหนวยราชการ  ไมใชของบรษิทัเอกชนรายใด ในการด ําเนนิการ
ทีเ่กีย่วของกบักจิการโทรคมนาคมจะตองด ําเนนิการเพือ่ประโยชนสวนรวมของประเทศ แตเนือ่งดวย
ธุรกจิโทรคมนาคมเปนธุรกิจที่มีผลประโยชนมหาศาล รัฐธรรมนูญป 2540 จึงไดกํ าหนดขั้นตอน
และองคกรอิสระที่มีอํ านาจในการควบคุมเพื่อดํ าเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการใช  
คล่ืนความถีอ่ยางมปีระสิทธภิาพและเปนธรรม โดยใหองคกรอสิระมหีนาทีห่ลัก คอื จดัสรรคลืน่ความถี่
และการควบคุมการใชคล่ืนความถี่อยางมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กํ าหนดโดย
เทาเทียมกันในระหวางผูประกอบการทุกราย ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร   
คล่ืนความถี่และกํ ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 
มาตรา 46 ใหมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรยีกโดยยอ “กทช.” ประกอบดวย
ประธานกรรมการคนหนึง่และกรรมการอืน่อีกหกคน ซ่ึงพระมหากษตัริยทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ  
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แตงตั้งตามคํ าแนะนํ าของวุฒิสภา โดยใหมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ มีหนาที่
ตาม มาตรา 51 ให กทช. มีอํ านาจหนาที่ที่สํ าคญัดงันี้ เพื่อกํ าหนดรายละเอียดเงื่อนไขและขั้นตอน
ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม คือ การกํ าหนดหลักเกณฑ การกํ าหนดนโยบายแผนแมบท 
กํ าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาต การเชื่อมตอ กํ าหนดการโครงสรางอัตราคาธรรมเนียม 
ก ําหนดบทบาทการใหมกีารแขงขนัอยางเปนธรรมปองกนัการผกูขาด และก ํากบัดแูลการใชคล่ืนความถี่
และการประกอบการโทรคมนาคม ทั้งใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือกทช.    
มีอํ านาจกระทํ าการดังกลาวเมื่อพนกํ าหนด 30 วัน นับแตวันที่พระมหากษัติยทรงแตงตั้ง กทช.   
โดยใหโอนบรรดาอํ านาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดี  
กรมไปรษณียโทรเลข หรือเจาหนาที่ของรัฐอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การจัดสรร
คล่ืนความถี ่ การอนญุาตและก ํากบัดแูล หรือการควบคมุการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวทิยคุมนาคม กฎหมายวาดวยโทรเลขและโทรศพัท  และกฎหมายอืน่
ทีเ่กี่ยวของ เปนอํ านาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม กทช1

ประเด็นปญหาของการกํ ากับดูแลจากเดิมนั้น องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย      
เปนรฐัวสิาหกจิมอํี านาจผกูขาดในการประกอบกจิการโทรศพัทพืน้ฐานเพยีงรายเดยีว แตดวยความจ ําเปน
ในการขยายการบรกิารเพือ่ใหเขาถึงแกประชาชน มขีอจ ํากดัดวยเงนิทนุทีจ่ะน ํามาลงทนุในการขยาย
บริการใหแกประชาชน จึงเปดโอกาสใหเอกชนที่สนใจที่จะลงทุนในกิจการโทรศัพทพื้นฐาน     
เปนการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ซ่ึงในขณะนั้น ทศท. เปนรัฐวิสาหกิจเปนตัวแทนที่ใหอํ านาจรัฐ   
ในการที่จะอนุญาตใหเอกชนรายใดไดใชสิทธิผูกขาดของทศท. ที่มีอยูแตผูเดียวโดยใหรวมลงทุน
ในโครงการโทรศัพทพื้นฐานในรูปแบบของสัญญาสัมปทาน BTO (Build Transfer Operate)       
ซ่ึงเปนสญัญาปกครองชนดิหนึง่ รองศาสตราจารย ดร.กมลชยั รัตนสกาววงศ ไดใหนยิามความหมาย
ของสญัญาปกครองไววา สัญญาที่หนวยงานของรัฐไดกระทํ าภายในขอบเขตของกฎหมายปกครอง
เปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหคูสัญญาดํ าเนินกิจการสาธารณะ สัญญาที่มีวัตถุประสงคเพื่อจัดให
มกีารสาธารณูปโภค สวนความหมายของสัญญาสัมปทานนั้น ศาสตราจารย ดร.ประยูร กาญจนกุล  
ไดใหความหมายโดยใหคํ าจํ ากัดความวา สัญญาสัมปทานสาธารณะวา หมายถึง การที่ฝายปกครอง
มุงหมายใหเอกชนจดัท ําสาธารณะอยางใดอยางหนึ่งในระยะเวลาที่กํ าหนดดวยทุนและความเสี่ยงภัย
ของตนเอง โดยฝายปกครองไมไดจายเงินคาจางใหแกผูรับจากรายไดที่ประชาชนไดใชบริการ   
ของโครงการลงทุน รองศาสตราจารย ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ อธิบายไววา สัญญาปกครอง    
เปนสญัญาทีฝ่ายปกครองเปนผูมอํี านาจเหนอืคูสัญญาทีเ่ปนฝายเอกชน ดงันัน้ เมือ่น ํามาวเิคราะหแลว  
                                                

1 พระราชบัญญัติคลื่นความถี่และกํ ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2543.
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สัญญาสัมปทานที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ทํ ากับบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) เปนสัญญาปกครองที่มีลักษณะเปนสัญญา
สัมปทานบริการสาธารณะที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ใหความผูกขาดของตนเอง
ในการประกอบกิจการโทรศัพทโดยไดรับผลตอบแทนเปนคาสัมปทาน และองคการโทรศัพท   
แหงประเทศไทย (ทศท.) มอํี านาจเหนอืบริษทั ทรู คอรปอเรชัน่จ ํากดั (มหาชน) และบรษิทั ททีแีอนดที
จํ ากัด (มหาชน) ในการควบคุมกํ ากับดูแล ซ่ึงหลักเกณฑนี้ไดถูกกํ าหนดไวในสัญญาระหวาง      
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) กับบริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) ขอที่ 37 และ    
ถูกก ําหนดไวในสญัญาระหวาง  องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย  (ทศท.) กบับรษิทั ทรู คอรปอเรชัน่
จ ํากดั (มหาชน) ขอ 38 ซ่ึงในสัญญาที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  (ทศท.) ทํ ากับบริษัททั้ง 2 
ดงักลาวมขีอความตรงกนัโดยมใีจความวา ในกรณทีีส่ถานภาพขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
(ทศท.) เปลีย่นแปลงไป อํ านาจหนาทีอั่นเปนขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) รวมทัง้
อํ านาจในการก ําหนดมาตรฐานการบ ํารงุรกัษา จะไมโอนไปเปนของเอกชนใดจนสามารถมอํี านาจหนาที่
ตรวจสอบและควบคุมบริษัทได ในกรณีเชนวานี้ ใหอํ านาจหนาที่ดังกลาวขององคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย  (ทศท.)  เปนของกระทรวงคมนาคม ดังนั้นวิเคราะหแลว เหน็วา สัญญาระหวาง
บริษทั ทรู คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) และบรษิทั ททีแีอนดท ีจ ํากดั (มหาชน) กบัองคการโทรศพัท
แหงประเทศไทย (ทศท.) เปนของกระทรวงคมนาคมเปนสญัญาสมัปทานสาธารณะทีอ่งคการโทรศพัท
แหงประเทศไทย (ทศท.) มีอํ านาจเหนือคูสัญญา คือ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) และ
บริษทั ททีแีอนดที จํ ากัด (มหาชน) เพราะองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ในขณะนั้น
ถือวาเปนรัฐวิสาหกิจใชอํ านาจรัฐเปนอํ านาจมหาชน เมื่อองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) 
ไดแปรรูปเปนบริษัทมหาชน ประเด็นปญหาวา มีอํ านาจกํ ากับดูแลตามกฎหมายและตามสัญญา
ของทศท. วาคงมีอยูหรือไม เมื่อวิเคราะหตามกฎหมายดังกลาวแลว จะเห็นวา สัญญาปกครอง        
ที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) มีอํ านาจเหนือกวาเอกชนนั้น องคการโทรศัพท      
แหงประเทศไทย (ทศท.) เปนกิจการของรัฐ มีสิทธิใชอํ านาจมหาชนแตเมื่อแปลงเปนบริษัทแลว 
อํ านาจที่มีเหนือบริษัทเอกชนที่เปนคูสัญญาก็ตองหมดไป โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
มาตรา 30 ไดบัญญัติไววา บคุคลยอมเสมอกันในทางกฎหมายและไดรับความคุมครองเทาเทียมกัน 
ประกอบกบัมาตรา 50 บคุคลยอมมเีสรภีาพ ในการประกอบกจิการหรอืประกอบอาชพี และการแขงขนั
โดยเสรีอยางเปนธรรม ซ่ึงเมื่อนํ ามาเทียบเคียงกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศ
อังกฤษ จะเห็นวา รัฐบาลอังกฤษไดจัดตั้ง หนวยงานกํ ากับดูแลอิสระ (Independent Regulators) 
เพื่อรับผิดชอบกํ ากับดูแล และสงเสริมการแขงขันเสรีในสาขากิจการโทรคมนาคม เรียกวา        
(The office of Telecommunications Regulation (OFTEL)) ซ่ึงเทยีบไดกับคณะกรรมการกิจการ
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โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ํากบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศันและกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงพระราชบญัญตันิี้
ไดถูกตราขึ้นภายหลังพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 จึงทํ าให ทศท. 
มอํี านาจตาม มาตรา 9 (6) เปดโอกาสให บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท          
ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) ไดเขามารวมลงทุนในกิจการโทรศัพทพื้นฐานตั้งแต พ.ศ. 2534 และ
พ.ศ. 2535 ตามลํ าดับกอนรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2540 ถึง 6 ป และกอนพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํ ากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม     
พ.ศ. 2543 ถึง 9 ป จงึท ําใหในชวงเวลาดังกลาว ทศท.เปนองคกรตัวแทนภาครัฐในการกํ ากับดูแล
และจัดสรรคลื่นความถี่ และเมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544        
ถูกตราขึน้เพื่อเปนการรองรับอํ านาจ กทช. ในเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตโดยบัญญัติไวในมาตรา 7
วางหลกัไววาผูใดประสงคจะประกอบกจิการโทรคมนาคมตามลกัษณะและก ํากบักจิการวทิยกุระจายเสยีง
วทิยโุทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ตองไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ซ่ึงผูประกอบการ
จะมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทใด รวมทั้งมีขอบเขตการใหบริการ
เพยีงใด ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกํ าหนด ซ่ึงตองสอดคลองกับลักษณะการประกอบ
กิจการของใบอนุญาตแตละแบบที่กํ าหนดไว และตองคํ านึงถึงการพัฒนาการใหบริการกิจการ   
โทรคมนาคมที่หลากหลาย รวมทั้งความเปนธรรมในระหวางผูประกอบกิจการดวยโดยกํ าหนดให
ผูประสงคจะประกอบกิจการโทรคมนาคม ตองไดรับอนุญาตจากกทช. พระราชบัญญัติดังกลาว   
ไดบัญญัติใหกทช. ดํ าเนินการออกใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติ   
ใหแกองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 79 บัญญัติให กทช.  
ดํ าเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมใหแกองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
(ทศท.) ตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ ขอบเขตการใชบริการ รวมทั้งสิทธิตางๆ  
ในการใชบริการโทรคมนาคมเทาทีอ่ยใูนความรบัผิดชอบด ําเนนิการขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
(ทศท.) ตามที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ใชบังคับ 
และในระหวางที่มียังไมไดรับในอนุญาตใหองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมตอไปได ในมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ไดวางหลักไววา ในการประกอบกิจการ    
โทรคมนาคมขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 79      
ถาหนวยงานดงักลาวไดมกีารใหใบอนญุาตสมัปทาน หรือสัญญาใดเปนผูประกอบกจิการโทรคมนาคม
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคมใชบังคับ ใหผูไดรับใบอนุญาตสัมปทาน  
หรือสัญญา ผูนัน้ยงัมสิีทธปิระกอบกอบกจิการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสทิธทิีม่อียูเดมิตามทีไ่ดรับ
อนญุาต สัมปทาน หรือสัญญานัน้ตอไป จนกวาการอนญุาต สัมปทาน หรือสัญญาดงักลาวจะสิน้สดุลง
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และในมาตรา 80 วรรค 2 บัญญัติวา การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผูไดรับอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาตามวรรคหนึ่ง ตองอยูภายใตหลักเกณฑตามพระราชบัญญัตินี้และตามเงื่อนไขที่กทช. 
กํ าหนดบทพื้นฐานของหลักการแขงขันโดยเสรีและอยางเปนธรรม ในการนี้ใหถือวาผูนั้นมีสิทธิ
หนาทีแ่ละความรบัผิดเชนเดยีวกบัผูรับใบอนญุาตตามพระราชบญัญตันิีด้วย และเมือ่องคการโทรศพัท
แหงประเทศไทย (ทศท.) ไดแปรรูปเปนบริษัทจํ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545       
โดยพระราชกฤษฎีกากํ าหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  
พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 เปนตนไป และไดจดทะเบียนเปนบริษัท  
ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 จึงถือวา องคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย (ทศท.) ไดเปลีย่นสถานะภาพแลว ผูเขียนมีความเห็นวา เมื่อองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยไดถูกเปลี่ยนแปลงสถานภาพแลว ซ่ึงในขณะที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  
(ทศท.) แปรรปู คณะกรรมการโทรคมนาคมแหงชาต ิกทช. ยงัไมไดเกดิขึน้ ชองวางในการก ํากบัดแูล
การประกอบกิจการโทรคมนาคม ในประเด็นปญหานี้คณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีความเห็นไวใน
เร่ืองเสรจ็ที ่ 256/2546 สรปุไดวา นายกรฐัมนตรหีรือรัฐมนตรวีาการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร อาจใชอํ านาจตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. 2534 มาตรา 112

ออกระเบยีบเพื่อมากํ ากับดูแลบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ได แตจะตองไมกระทบ
สิทธขิองผูประกอบการเอกชนตามสญัญาทีอ่งคการโทรศพัทแหงประเทศไทยท ําไวกบัเอกชน เนือ่งจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 335 (2)3 และมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติ

                                                
2  มาตรา 11 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํ านาจหนาที่ดังนี้

(1) ก ํากบัโดยทัว่ไปซึง่การบรหิารราชการแผนดนิ เพือ่การนีจ้ะสัง่ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค
และสวนราชการซึ่งมีหนาที่ควบคุมราชการสวนทองถิ่น ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น ทํ ารายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติ
ราชการ ในกรณจี ําเปนจะยบัยัง้การปฎบิติัราชการใดๆ ทีข่ดัตอนโยบายหรอืมตขิองคณะรฐัมนตรกีไ็ดและมอี ํานาจสั่ง
สอบสวนขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัการปฏบิติัราชการของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค และราชการสวนทองถิน่

(8) วางระเบยีบปฎบิติัราชการ เพือ่ใหการบรหิารราชการแผนดนิเปนไปโดยรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น

3 มาตรา  335  ในวาระเริ่มแรก  มิใหนํ าบทบัญญัติดังตอไปนี้มาใชบังคับกับกรณีตางๆ  ภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้

(1) มิใหนํ าบทบัญญัติมาตรา  29  วรรคสอง และสาม มาใชบังคับกับกฎหมายที่มีผลใชบังคับอยูใน
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  หรือที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลวกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ  แตเมื่อมี
การตรากฎหมายในเรื่องดังกลาวขึ้นใหม  หรือมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาว การดํ าเนินการนั้นตองเปนไป
ตามมาตรา 29 ทั้งนี้ นํ าไปใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดวย
โดยอนุโลม
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การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 บัญญัติใหผูประกอบกิจการเอกชน ยังคงมีสิทธิ
ประกอบกจิการโทรคมนาคมตามขอบเขต และสทิธิทีม่อียูเดมิตามทีไ่ดรับอนญุาต สัมปทาน จนกวา
สัญญานั้นจะสิ้นสุดลง

เมือ่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) แปลงสภาพเปลี่ยนทุนเปนหุนโดยอาศัย 
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เปนเครื่องมือในการแปรรูปโดยใชช่ือวาบริษัท ทศท. 
คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงพระราชบัญญัติ มาตรา 24 ไดบัญญัติวา ในวันจดทะเบียนบริษัท  
ตามมาตรา 22 ใหบรรดากจิการ สิทธ ิหนี ้ความรบัผิด  และสนิทรพัยของรฐัวสิาหกจิ ตามทีค่ณะรฐัมนตรี
อนุมัติโอนไปเปนของบริษัทหรือเปนของกระทรวงการคลังแลวแตกรณี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
โอนกจิการ สิทธิ หนี้ สินทรัพย ความรับผิดชอบทั้งหมดไปยังบริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํ ากัด 
(มหาชน) ทั้งหมด โดยแปลงทุนเปนหุน จํ านวน 60,000 หุนๆ ละ 10 บาท โดยหุนทั้งหมด  
กระทรวงการคลงัไดถือไวตามทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา 23 แหงพระราชบญัญตัทินุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542
จนกวาจะมีการโอนหุนที่ถืออยูใหแกบุคคลอื่น ซ่ึงแสดงวาหุนในบริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํ ากัด 
(มหาชน) หรือ บริษทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) ในปจจบุนั ทีย่งัมไิดมกีารกระจายหุนกระทรวงการคลงั
ซ่ึงเปนหนายงานของรัฐถือหุนไวอยู 100 เปอรเซ็นต เพื่อใหการดํ าเนินการและมีประสิทธิภาพ     
ในกรณีกอนที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ไดเปลี่ยนแปลงสถานะจากเดิมไปแลว   
ผูเขยีนวเิคราะหเหน็วากระทรวงการคลงัไดถือหุนไวแทนชัว่คราวเทานัน้ เพือ่รอเวลาการกระจายหุน
และเมื่อนับแตวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํ ากับ     
การวทิยกุระจายเสยีงวทิยโุทรทศันและกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ออกใชบงัคบั ซ่ึงในพระราชบญัญตัิ
ไดก ําหนดให กทช. เปนผูมีอํ านาจในการกํ ากับดูแลผูประกอบกิจการทุกราย รวมทั้งบริษัท ทศท. 
คอรปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน) หรือภายใตช่ือใหมวา บริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) ตองอยูภายใต
การก ํากบัดแูลของกทช. โดยเสมอภาคกัน ดังนั้นผูเขียนเห็นวา บริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) จะใช
อํ านาจการกํ ากับดูแลตามสัญญา ขอที่ 37 ตอบริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) และตามสัญญา   
ขอที ่ 38 ตอบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) หาไดไม นับตั้งแตพนกํ าหนด 30 วัน ที่กทช.  
ไดรับการโปรดเกลาแตงตั้งจากพระมหากษัตริย เทียบเคียงไดกับคํ าพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 
588/2548 ซ่ึงไดวินิจฉัยไวโดยสรุปดังนี้

                                                                                                                                           
(2) มิใหนํ าบทบัญญัติ มาตรา 40 มาใชบังคับ จนกวาจะมีการตรากฎหมายอนุวัตการใหเปนไปตาม 

บทบัญญัติดังกลาว ซึ่งตองไมเกินสามปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ กฎหมายที่จะตราขึ้นจะตอง     
ไมกระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาซึ่งมีผลสมบรูณอยูในขณะที่กฎหมายดังกลาวมีผลใช
บังคับจนกวาการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะสิ้นผล
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ในการตคีวามสญัญารวมการงานและรวมลงทนุ ขอ 37 เหน็วา แตเดมิกอนมพีระราชบญัญตัิ
องคกรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ํากบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2543 ใชบงัคบั องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) มอํี านาจประกอบกจิการโทรคมนาคม
และมอํี านาจก ํากบัดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคมดวย ขณะผูฟองคด ีบรษิทั ททีแีอนดท ีจ ํากดั
(มหาชน) ท ําสญัญารวมการงานและรวมลงทนุกบัองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) คูสัญญา
รูวาในชวงเวลาขางหนา องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) จะตองมกีารเปลีย่นแปลงสถานภาพ
โดยจะเปนเพยีงผูประกอบการโทรคมนาคม แตไมมอํี านาจก ํากบัดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคม
อีกตอไป ทั้งนี้เพื่อใหมีการแขงขันโดยเสรีและอยางเปนธรรม สัญญารวมการงานและรวมลงทุน  
จงึมขีอ 37 ก ําหนดในกรณสีถานภาพขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) เปลีย่นแปลงไป
ใหอํ านาจหนาที่อันเปนขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ที่มีอํ านาจตรวจสอบและ
ควบคมุบรษิัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) ผูฟองคดีโอนไปเปนของกระทรวงคมนาคม ซ่ึงในขณะ
ท ําสัญญารวมการงานรวมการลงทนุดงักลาว องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) เปนรัฐวสิาหกจิ
อยูภายใตการกํ ากับดูแลของกระทรวงคมนาคม ยังไมมีการตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารทีจ่ะมากํ ากับดูแลองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) และยังไมมีกฎหมายวาดวย
องคกรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ํากบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม
ทีใ่หมกีทช. และให กทช. เปนผูก ํากบัดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคม ดงันัน้ การตคีวามขอ 37
ของสัญญารวมการงานและรวมลงทุน จงึตองพิจารณาทั้งตัวอักษรประกอบเจตนารมณของคูสัญญา
ซ่ึงคูสัญญามเีจตนารมณวา ถาองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) มกีารเปลีย่นแปลงสถานภาพ
และไมมีอํ านาจกํ ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกตอไป ใหโอนอํ านาจกํ ากับดูแล   
การประกอบกจิการโทรคมนาคมดงักลาวไปเปนของหนวยงานราชการอืน่ ทัง้นีเ้พือ่ใหมกีารแขงขนั
โดยเสรีและอยางเปนธรรม ตอมาเมื่อพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํ ากับกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2543 มาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติ     
ให กทช. มอํี านาจพจิารณาอนญุาตและก ํากบัดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคมขององคการโทรศพัท
แหงประเทศไทย (ทศท.) รวมทัง้ผูทีไ่ดรับการอนญุาตสมัปทาน หรือสัญญาจาก ทศท. ใหอยูในการก ํากบั
ดแูล การประกอบกจิการโทรคมนาคมจงึหมดไปโดยผลของกฎหมาย และมบีทเฉพาะกาล มาตรา 80
แหงพระราชบญัญตัดิงักลาว บญัญตัใิหในวาระเริม่แรกทีก่ารคดัเลอืกและแตงตัง้ กทช. ยงัไมแลวเสรจ็
ใหนายกรฐัมนตรี รัฐมนตรี อธิบดี หรือเจาหนาที่ของรัฐอื่นใด ที่เกี่ยวของกับการกํ ากับดูแลหรือ
ควบคมุการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม กฎหมายวาดวยโทรเลข
และโทรศัพท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ มีอํ านาจหนาที่ตามที่กฎหมายจนถึงวันพนกํ าหนดเวลา
สามสบิวนันบัแตวนัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ กทช. ในกรณอีงคการโทรศพัทแหงประเทศไทย  
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(ทศท.) ถูกยกเลกิและมกีารโอนกจิการสทิธิ ความรบัผิด และสนิทรพัยทัง้หมดขององคการโทรศพัท
แหงประเทศไทย (ทศท.) ไปเปนขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยโดยองคการโทรศัพท   
แหงประเทศไทยไมมีอํ านาจกํ ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกตอไป เพราะถือวา  
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ไดมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพไปแลว บริษัท ทีโอที 
จ ํากดั (มหาชน) ซ่ึงเปนผูรับโอนกิจการขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) จึงตองโอน
อํ านาจการกํ ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมไปใหหนวยงานอื่นที่มีอํ านาจกํ ากับดูแล  
การประกอบกจิการโทรคมนาคมตามขอ 37 ของสญัญารวมการงานและรวมการลงทนุ แตขอเทจ็จรงิ
ปรากฎวา อํ านาจการก ํากบัดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคมดงักลาวไดมกีารโอนไปเปนของกทช.  
โดยผลของกฎหมายแลวตามมาตรา 51 ประกอบมาตรา 78 วรรคสี ่แหงพระราชบญัญตัอิงคกรจดัสรร
คล่ืนความถี่และกํ ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วทิยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 
และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง กทช. แลว กอนศาลมีคํ าพิพากษาคดีนี้ บริษัท ทีทีแอนดที 
จ ํากดั (มหาชน) ในฐานะผูรับอนญุาตจากองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) ใหเปนผูประกอบ
กจิการโทรคมนาคมอยูแลว กอนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
ใชบงัคบั จึงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) จะตองอยู
ภายใตการกํ ากับดูแลของกทช. ตามมาตรา 51 ประกอบมาตรา 78 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ   
องคกรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ํากบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2543 จงึมคีวามจ ําเปนตองออกค ําบงัคบัใหองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) โอนอํ านาจ
ก ํากบัดแูลดังกลาวไปเปนของกทช. อีก และเมื่ออํ านาจกํ ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ไดโอนมาเปนกทช. โดยผลของกฎหมายแลว      
เปนผลใหขอตกลงใดในสญัญารวมการงานและรวมลงทนุทีเ่ปนอ ํานาจก ํากบัดแูลการประกอบกจิการ
โทรคมนาคมของกทช. ขอตกลงนัน้ไมมผีลผูกพนัคูสัญญาอกีตอไป สวนขอตกลงใดทีม่ใิชเปนการใช
อํ านาจกํ ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของกทช. ขอตกลงนั้นยังคงมีผลผูกพันคูสัญญา
ทีจ่ะตองปฎิบัติตามตอไป ซ่ึงในทางปฎิบัติ บริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) ควรจะไดหารือกับ  
กทช. เพื่อเปนแนวทางปฎิบัติวา ขอตกลงใดในสัญญารวมการงานและรวมการลงทุนเปนการใช
อํ านาจก ํากบัดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคมซึง่เปนอ ํานาจของกทช. พพิากษาใหองคการโทรศพัท
แหงประเทศไทย (ทศท.) ระงับการใชอํ านาจกํ ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในสวน
ซ่ึงเปนอํ านาจของกทช.
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เนือ่งจากสัญญารวมการงานและรวมการลงทุนของ บริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) 
กบัองคการโทรศัพทแหงเทศไทย (ทศท.) กอนการแปลงสภาพเปนบริษัท ทศท คอรปอรปอเรชั่น 
จ ํากดั (มหาชน) ซ่ึงปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงมีขอความเขียนไว 
เหมอืนกนัในสัญญารวมการงานและรวมลงทุนระหวางบริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) กับบริษัท  
ทรู คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) ทกุตวัอักษรและเปนการท ําสญัญาภายใตเจตนารมณเดยีวกนั ดงันัน้
ในประเด็นเรื่องอํ านาจกํ ากับดูแลแมวาศาลปกครองไดตัดสินคดีตามที่บริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด 
(มหาชน) เปนผูฟองคด ี แตเมือ่พเิคราะหหลักการและเหตผุลตลอดจนค ําพพิากษาของศาลปกครองกลาง
ที ่ 588/2548 บริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) ก็ตองหยุดทํ าหนาที่กํ ากับดูแลใหเปนอํ านาจของกทช.  
โดยผลของกฎหมายและสอดคลองกับแนวความคิดของการแปรรูปของประเทศอังกฤษ ที่กํ าหนด
ใหมีองคกรอิสระทํ าหนาที่กํ ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมใหเปนไปตามหลักการแขงขันอยางเสรี
และเปนธรรมเพื่อความเสมอภาค ซ่ึงจะนํ าสูประโยชนของประชาชนสวนรวมและประโยชน    
ของประเทศชาติ

กลาวโดยสรุป ใหบริษัททีโอที จํ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) 
บริษทั ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) อยูภายใตการกํ ากับดูแลของกทช. ตามพระราชบัญญัติ  
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํ ากับการวิทยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2543 ประกอบกบัพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเพือ่ความเสมอภาค
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

4.2  วิเคราะหสิทธิ

ในขณะทีอ่งคการโทรศพัทแหงประเทศ (ทศท.) ด ํารงสถานะเปนรัฐวสิาหกจิ ทศท. ไดรับ
อํ านาจผูกขาดในการประกอบกิจการโทรศัพทพื้นฐานและธุรกิจตอเนื่องใกลเคียงแตผู เดียว        
ตามพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 มาตรา 16 ใหองคการโทรศัพท
ไดสิทธแิละหนาทีต่างๆ บรรดาทีก่ฏหมายใหไวแกกรมไปรษณยีโทรเลขในสวนทีว่าดวยการโทรศพัท
เพื่อใหการประกอบกิจการบริการสาธารณะเปนไปโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพในระหวาง    
เปนรัฐวิสาหกิจที่เปนตัวแทนรัฐในดํ าเนินการกิจการโทรศัพทซ่ึงองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
กฎหมายยอมใหองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) มอํี านาจหรอืสิทธิบางประการอยูเหนอืกวา
ประชาชนและผูประกอบกจิการโทรคมนาคมโดยทัว่ไป ดวยเหตผุลวาองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
เปนรัฐวิสาหกิจประกอบกิจการสาธารณูปโภคเพื่อใหบริการแกประชาชน กฎหมายจึงยอมใหสิทธิ
บางประเหนือประชาชน เชน
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4.2.1 สิทธิพิเศษ และ
 4.2.2 สิทธทิีย่อมใหอํ านาจผกูขาด ในการประกอบกจิการโทรศพัทพืน้ฐานแกผูประกอบการ
รายอื่นภายใตสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ

ในประเด็นเรื่องสิทธิ ผูเขยีนจะวเิคราะหโดยแยกเปน 2 ประเด็นดังกลาวขางตนดังนี้

4.2.1 สิทธิพิเศษ
ผูเขียนเห็นวา สิทธิพิเศษที่กฏหมายยอมใหมีมากกวาประชาชนโดยทั่วไปก็เพื่อ

ประโยชนในการประกอบกิจการบริการประชาชนใหไดรับความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สิทธิพิเศษขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยนั้นไดถูกกํ าหนดไวในพระราชบัญญัติองคการ
โทรศพัทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 และสทิธพิเิศษตามทีม่อียูตามกฎหมายอืน่ เชน ตามพระราชบญัญตัิ
แรงงานสมัพนัธ พ.ศ. 2534 และพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 โดยผูเขยีนจะขอยกเปนตวัอยาง
บางประเด็น เชน

1) สิทธิพเิศษตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 7 (3) ทีก่ ําหนด
ใหอาคารขององคการของรฐัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายทีใ่ชในกจิการขององคการหรอืใชเพือ่สาธารณประโยชน
ดวยเหตนุี้องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยจึงรับสิทธิพิเศษ โดยขออนุญาตกอสรางเหมือนดังเชน
เอกชนทั่วไป

2) สิทธทิีจ่ะเขาไปตรวจสอบ เครือ่งอปุกรณรวมทัง้สายโทรศพัททีอ่ยูในสถานที่
ทีม่อุีปกรณตั้งอยู โดยไมเปนการบุกรุก

3) สิทธิในดานภาษอีากรทีไ่ดรับยกเวน เชน ภาษบี ํารุงทองที ่ภาษปีาย ภาษเีงนิได
นติบิคุคลตามทีพ่ระราชบญัญตัอิงคการโทรศพัทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 มาตรา 19 ไดใชสิทธพิเิศษ
ไวในขณะเมื่อเปนรัฐวิสาหกิจ

4) สิทธิในการทีไ่มตองถูกยดึทรพัยบงัคบัคดใีนทรพัยสินทีใ่ช เพือ่ด ําเนนิกจิการ
และประสิทธิภาพแหงองคการโทรศัพทและคมนาคมสาธารณะตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497

5) สิทธิแตผูเดยีวในการทีอ่งคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) ในการจดัท ํา
จัดพิมพ โฆษณา จ ําหนาย หรือเผยแพรรายช่ือและหมายเลขโทรศัพท มาตรา 22 ทวิ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2530 ใหเหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติในมาตรา 22 ทวิ ใหองคการโทรศัพทมีสิทธิแตผูเดียวในการจัดทํ า จัดพิมพโฆษณา 
จํ าหนาย และเผยแพรรายช่ือและหมายเลขโทรศัพทของผูเชาโทรศัพทขององคการโทรศัพท ผูใด
กระท ําการตามวรรคหนึง่โดยไมไดรับอนญุาตจากองคการโทรศพัท ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิหนึง่ป

DPU



94

หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับ
แกหนวยงานของรฐัซ่ึงจดัท ําหรือจดัพมิพรายช่ือ และหมายเลขโทรศพัทเพือ่ใชในราชการ และเอกชน
ซ่ึงจัดทํ าหรือจัดพิมพรายช่ือและหมายเลขโทรศัพทของผูเชาโทรศัพทขององคการโทรศัพทเพื่อใช
ในกิจการของตน

ดงันัน้ การจัดทํ า จัดพิมพโฆษณา จํ าหนาย หรือเผยแพรรายช่ือและหมายเลข
โทรศัพทของผูเชาโทรศัพทขององคการโทรศัพทเปนสิ่งจํ าเปนในการใหบริการ และการใชบริการ
โทรศัพทในปจจุบัน รายช่ือและหมายเลขโทรศัพทของผูเชาโทรศัพทดังกลาวยอมตองมีการจัดทํ า 
จดัพมิพ เปลีย่นแปลง และเพิม่เตมิอยูเสมอ สมควรก ําหนดใหกจิการดงักลาวเปนอ ํานาจและเปนสิทธิ
ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยแตผูเดียว

นอกจากนี ้ องคการโทรศพัทมสิีทธิพเิศษเหนอืกวาประชาชนทัว่ไปดงักลาวมาแลว
ในสทิธพิเิศษเกี่ยวกับการเปนพนักงานขององคการโทรศัพทก็มีสิทธิพิเศษเชนเดียวกัน เชน

1) พนักงานขององคการโทรศัพทซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจ สามารถใชตํ าแหนง
ในการท ําสัญญาประกันตัวผูอ่ืนหรือตัวเอง ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน ในชั้นพนักงานอัยการ และ
ในชั้นศาล

2) สิทธใินการมโีอกาสทีจ่ะไดรับเครือ่งราชอสิริยาภรณตามระเบยีบส ํานกันายกรฐัมนตรี
วาดวยการการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณอันเปนทีเ่ชดิชยูิง่ชางเผือก และเครือ่งราชอสิริยาภรณ
อันมเีกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536

3) สิทธิที่ไดเขาเปนสมาชิกทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ ผูปฎิบัติงานองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยตามขอบังคับได อันเปนการสงเสริมการออมทรัพยของพนักงานและเปนการให
สวัสดิการแกผูปฎิบัติงานตลอดจนเปนหลักประกันใหแกสมาชิกและครอบครัว โดยหนวยงาน     
จะสมทบทนุสวนหนึง่เขากองทนุใหแกสมาชกิและสทิธปิระโยชน ตลอดจนสภาพการจางจากพระราชบญัญตัิ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543

ในการแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) เปนบรษิทั ทโีอท ีจ ํากดั
(มหาชน) นัน้ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทไดดํ าเนินการเตรียมการจัดตั้งบริษัทและเสนอ
ตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ เสนอตอรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบที่ให
องคการโทรศพัทแหงประเทศไทยด ําเนนิการแปรรปูเปนบรษิทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) ตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท คอื ใหโอนบรรดาอํ านาจสิทธิประโยชนทรัพยสิน และ
ความรบัผิดตางๆ ทีอ่งคการโทรศพัทมทีัง้หมดตามพระราชบญัญตัทินุรัฐวสิาหกจิ มาตรา 19 ประกอบ
มาตรา 24 โดยไมไดกํ าหนดใหสวนใดตกแกกระทรวงการคลัง ซ่ึงก็หมายความวาสิทธิพิเศษตางๆ 
ที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเคยไดตกทอดไปยังบริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) ทํ าให 
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บริษทั ทโีอที จํ ากัด (มหาชน) มีอํ านาจพิเศษเหนือประชาชนและผูประกอบการธุรกิจรายอื่น และ
เมื่อองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ไดแปรรูปเปนบริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน)         
ไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน ถึงแมวาจะมีมติคณะรัฐมนตรีใหแปลงทุนทั้งหมดขององคการ
โทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) เปนหุนแลวโอนใหกบับรษิทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) ตามมาตรา 24
แหงพระราชบัญญัติทุนวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ทั้งหมดโดยไมมีสวนใดตกแกกระทรวงการคลัง และ
ตามมาตรา 26 ไดวางหลกัไววา ในกรณทีีก่ฎหมายจดัตัง้รฐัวสิาหกจิทีม่กีารเปลีย่นทนุเปนหุนของบรษิทั
หรือกฎหมายอื่นมีบทบัญญัติใหอํ านาจรัฐวิสาหกิจดํ าเนินการใดๆ ตอบุคคล ทรัพยสิน หรือสิทธิ
ของบุคคล หรือมีบทบัญญัติใหการดํ าเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้นไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยการใด หรือไดรับยกเวนการปฎบิตัติามกฎหมายในเรือ่งใด หรือมบีทบญัญตัใิหสิทธิพเิศษ
แกรัฐวสิาหกจินัน้เปนกรณเีฉพาะ หรือมบีทบญัญตัคิุมครองกจิการ พนกังานหรอืลูกจางของรฐัวสิาหกจิ
ใหถือวาบทบัญญัตินั้นมีผลใชบังคับตอไป โดยบริษัทมีฐานะอยางเดียวกับรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ดงักลาว แตอํ านาจ สิทธิ หรือประโยชนทีว่านัน้อาจจ ํากดัหรืองดไดตามทีก่ ําหนดในพระราชกฤษฎกีา
และอาจก ําหนดในพระราชกฤษฎกีาใหอํ านาจนัน้เปนของคณะกรรมการคณะหนึง่คณะใดตามทีจ่ะก ําหนด
หรือจะใหแตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ

ในกรณีตามวรรคหนึ่งใหดํ าเนินการออกพระราชกฤษฎีกาใหบริษัทคงมีอํ านาจ 
สิทธิ หรือประโยชนเพียงเทาที่จํ าเปนแกการดํ าเนินงานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม       
โดยค ํานงึถึงความเปนธรรมในการแขงขนัทางธรุกจิ การควบคมุใหการใชอํ านาจทางกฎหมายเปนไป
โดยถูกตองและการรักษาประโยชนของรัฐประกอบดวย โดยจะกํ าหนดเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไข     
ใหตองปฎิบัติหรือใหกรณีใดจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งกอนก็ได และ
คณะกรรมการนโยบายทนุรัฐวสิาหกจิตองเสนอแนะใหทบทวนแกไขเพิม่เตมิพระราชกฤษฎกีาดงักลาว
ใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนั้นอยูเสมอ

ในกรณทีีรั่ฐวสิาหกจิทีม่กีารเปลีย่นทนุเปนหุนของบรษิทัไดท ําสญัญาทีม่ขีอก ําหนด
ใหบคุคลผูเปนคูสัญญาไดมสิีทธใินการด ําเนนิกจิการใด ใหถือวาคูสัญญาดงักลาวมสิีทธติามกฎหมาย
ที่จะดํ าเนินกิจการตามสัญญานั้นตอไป จนกวาสัญญาจะสิ้นสุด แมตอมาจะมีกฎหมายกํ าหนดให  
กจิการนั้นตองจัดใหมีการแขงขันโดยเสรีก็ตาม

อํ านาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ อํ านาจของรฐัมนตรผูีก ํากบัดแูล อํ านาจ
สิทธิ หรือประโยชนตามวรรคหนึ่งและวรรคสามเปนอันสิ้นสุดลง เมื่อมีการตรากฎหมายวาดวย
การด ําเนนิกจิการทีบ่ริษทัตามวรรคหนึง่หรอืคูสัญญาตามวรรคสามด ําเนนิการอยู โดยกจิการของบรษิทั
หรือของคูสัญญาดังกลาวแลวแตกรณี ตองอยูในบังคับแหงกฎหมายดวยการนั้นตามหลักการ     
แหงความเทาเทยีมกนัอยางเปนธรรมในการแขงขนัทางธรุกจิ และในกรณทีีก่ฎหมายดงักลาวก ําหนด
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ใหกจิการนัน้ตองไดรับอนญุาตหรอืสัมปทาน หรือตองด ําเนนิการใดๆ ถาบรษิทัหรอืคูสัญญาดงักลาว
มีคํ าขอก็ใหอนุญาตหรือใหสัมปทานหรือใหดํ าเนินการดังกลาวได สํ าหรับกรณีของคูสัญญาใหมี
สิทธิดังกลาวไดเทาระยะเวลาที่เหลืออยูตามสัญญา เวนแตคูสัญญาจะยินยอมสละสิทธิดังกลาว  
หรือคณะรฐัมนตรีมีมติใหสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงโดยชดเชยคาเสียหายใหตามความเปนธรรม

อํ านาจ สิทธิ หรือประโยชนตามวรรคหนึ่งใหส้ินสุดลง เมือ่บริษัทนั้นสิ้นสภาพ
การเปนรัฐวสิาหกจิตามกฎหมายวาดวยวธีิการงบประมาณ พ.ศ. 2502 คอื ภาครฐัถือหุนในอตัราสวน
ตํ่ ากวา 50 เปอรเซ็นต

ผูเขียนเห็นวา เพือ่ใหการดํ าเนินงานของบริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) จะได
ดํ าเนินงานตอไปอยางตอเนื่อง สิทธิประโยชนบางประการที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
(ทศท.) เคยไดรับในขณะด ํารงสภาพเปนรัฐวสิาหกจิซึง่หากโอนไปอยูกบับรษิทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน)
อาจเกดิความไมชอบธรรมและขดักบัหลักความเสมอภาคได ในกรณเีชนนี้ ผูเขยีนเหน็วา ควรก ําหนด
ใหมีการออกพระราชกฤษฎีกาจํ ากัดอํ านาจ สิทธิ ประโยชนของบริษัท ทีโอที จํ ากั ด (มหาชน)    
เพื่อจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติใหกระทํ าไดโดยอาศัยอํ านาจตาม      
พระราชบัญญัติแหงกฏหมายเชนเดียวกับกรณีการแปรรูปของการปโตเลียมแหงประเทศไทยและ
การสื่อสารแหงประเทศไทย โดยเปลี่ยนทุนเปนหุนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 
และโอนกิจการในสวนที่เกี่ยวกับกิจการไปรษณียของการสื่อสารแหงประเทศไทยไปใหแกบริษัท
ไปรษณยีไทย จํ ากัด ทั้งหมด และเพื่อควบคุมการใชอํ านาจทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตอง และ
รักษาประโยชนของรัฐ ประกอบดวยการดํ าเนินงานของบริษัทไปรษณียไทย จํ ากัด ในระยะแรก  
บริษทัยงัคงมคีวามจ ําเปนทีต่องไดรับอํ านาจ สิทธิ และประโยชนเชนเดยีวกบัทีก่ารสือ่สารแหงประเทศไทย
ไดรับตามกฎหมายวาดวยไปรษณยี กฏหมายวาดวยการสือ่สารแหงประเทศไทย และตามกฎหมายอืน่
ในบางกรณี เพื่อประโยชนตอสวนรวม ซ่ึงพระราชกฤษฎีกากํ าหนดอํ านาจ สิทธิ ประโยชน        
ของบรษิทัไปรษณียไทย จํ ากัด เชนเดียวกันในกรณีขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) 
กม็อํี านาจสทิธิประโยชนบางประการที่กลาวไวขางตนเชนเดียวกัน ผูเขียนเห็นวา องคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยไดแปลงสภาพเปนบริษัท ซ่ึงยังมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่ง แตก็เปน  
รัฐวสิาหกจิตามพระราชบญัญตัวิาดวยวธีิงบประมาณ พ.ศ. 2502 มไิดมอํี านาจเหมอืนเชนรฐัวสิาหกจิ
ทีไ่ดจดัตัง้ขึน้โดยบญัญตัแิหงกฎหมาย ซ่ึงสามารถใชอํ านาจรฐัทีม่อบหมายมาใหได ดงันัน้กฎหมายตางๆ
ทีใ่หสิทธพิเิศษแกองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) จงึยอมใชบงัคบัในขณะทีอ่งคการโทรศพัท
แหงประเทศไทย (ทศท.) เปนรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น ไมรวมถึง    
รัฐวสิาหกจิในรปูบรษิทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) ทีเ่ปนองคการเอกชนทีไ่มมอํี านาจรฐัและไมอาจไดรับ
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สิทธพิเิศษเหนือบุคคลอื่นหรือเหนือองคกรอ่ืนดังนั้น ควรมีการตราพระราชกฤษฎีกาจํ ากัด อํ านาจ 
สิทธปิระโยชนของบริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) แตอํ านาจ สิทธิ ประโยชนใหส้ินสุดลงเมื่อบริษัท 
ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) ส้ินสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวาดวยวิธีงบประมาณ  
พ.ศ. 2502 คือ กระทรวงการคลังถือหุนนอยกวา 50 เปอรเซ็นของมูลคาหุนทั้งหมด

4.2.2 สทิธิในสวนแบงรายไดตามสญัญารวมการงานและการลงทนุกบับรษิทั ทีทีแอนดที
จํ ากัด (มหาชน) และบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ระหวางกระทรวงการคลังกับบริษัท   
ทีโอที จํ ากัด (มหาชน)

เดมิทีย่ังเปนองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท) นั้น ไดอาศัยบทบัญญัติ
พระราชบญัญตัอิงคการโทรศพัทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 มาตรา 9 (6)4 ใหอํ านาจ ทศท. ด ําเนนิการ
เพือ่ประโยชนแหงรัฐและประชาชน โดยเพิม่บทบาทภาคเอกชนในการด ําเนนิกจิการโทรศพัทพืน้ฐาน
ในเขตภูมิภาคและสวนกลางเพื่อแกไขสภาพความขาดแคลนบริการโทรคมนาคม โดยสนับสนุน
ใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนออกแบบ BTO (Build Transfer Operate) กลาวคือ เอกชน    
ผูรับสัมปทานจะเปนผูลงทุนออกแบบและดํ าเนินการกอสราง และเมื่อกอสรางแลวเสร็จผูรับสิทธิ
จะตองโอนทรัพยสินตางๆ ใหรัฐ แตเอกชนยังเปนผูบริหารกิจการตลอดอายุของสัญญารวมการงาน
และการลงทนุอนัเปนสญัญาสมัปทานบรกิารสาธารณะ เพราะฉะนัน้สญัญารวมการงานและการลงทนุ
กบับรษิทัททีีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงแมจะตาง
ระยะเวลาของการใหสัมปทาน แตลักษณะของสัญญาหรือขอความในสัญญามีความคลายคลึงกัน 
เพราะทัง้ บริษัททีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ตกลง   
เขารวมการงานและรวมการลงทนุตามมาตรา 9 (6) แหงพระราชบญัญตัอิงคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2497 โดยบริษัททีทีแอนดทีรวมการงานและรวมลงทุนกับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
ในการขยายบริการโทรศัพทพื้นฐานในพื้นที่เขตโทรศัพทภูมิภาคจํ านวน 1,000,000 เลขหมาย    
โดยองคการโทรศพัทไดแบงสวนแบงรายไดใหแกบริษทัททีแีอนดท ีจ ํากดั (มหาชน) 55.9 เปอรเซ็นต
ในกรณีนี้องคการโทรศัพทไดรับคาสัมปทานเปนสวนแบงรายได 44.1 เปอรเซ็นต และโครงขาย 
500,000 เลขหมาย องคการโทรศัพทแบงสวนแบงรายไดใหกับบริษัททีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) 
55.5 เปอรเซ็นต และสัญญารวมการงานและการลงทุนในเขตโทรศัพทพื้นฐานในสวนกลางซึ่ง
บริษทั ทรู คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) เปนผูไดรับสัมปทานจ ํานวน 2,000,000 เลขหมาย ในสญัญานี้
                                                

4 มาตรา 9 เพื่อดํ าเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาวในมาตรา 6 ใหองคการโทรศัพทมีอํ านาจ รวมถึง
 (6) รวมการงานหรอืสมทบกบับคุคลอืน่ เพือ่ประโยชนแหงกจิการขององคการโทรศพัท รวมทัง้การเขา

เปนหุนสวนหรือถือหุนในหางหุนสวนหรือนิติบุคคลใดๆ
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องคการโทรศัพทจะแบงสวนแบงรายไดใหแกบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) จํ านวน      
84 เปอรเซ็นต และ 79 เปอรเซ็นต สํ าหรับโครงขาย 600,000 เลขหมาย

 จากขอเทจ็เจรงิทีก่ลาวมานัน้ สวนแบงตามสญัญารวมการงานของทัง้สองบรษิทั
ไมเทากัน ก็เนื่องจากความยากงายของการดํ าเนินการกอสรางและติดตั้งอุปกรณของโทรศัพท      
ซ่ึงบริษัททีทีแอนดที จ ํากัด (มหาชน) และบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) จะลงทุนจัดหา 
ตดิตัง้ ควบคมุ ตลอดจนด ําเนนิการใหบริการสนองความตองการของประชาชนไดโดยลํ าดบัตามก ําหนดเวลา
ภายใตสัญญารวมการงานและการลงทุน และองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ตกลงให
บริษทัททีแีอนดท ีจ ํากดั (มหาชน) และบรษิทัทร ูคอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) มสิีทธิใช ครอบครอง
เวนแตกรณีตองหามตามกฎหมาย และไดผลประโยชนจากอุปกรณในระบบตามหลักเกณฑและ
เงือ่นไขภายใตสัญญารวมการงานรวมการลงทุน ซ่ึงบริษัททีทีแอนดที จ ํากัด (มหาชน) และบริษัท  
ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ลวนแตทํ าสัญญาสัมปทานแบบ BTO โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 
25 ปเทากัน ซ่ึงในสัญญารวมการงานและการลงทุนนี้ คูสัญญาทั้งสอง คือ บริษัททีทีแอนดที จํ ากัด 
(มหาชน) และบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) เพราะฉะนั้น บริษัทคูสัญญาตองสงมอบ
อุปกรณในระบบทีต่ดิตัง้แลวเสรจ็ในแตละสวนใหเปนกรรมสทิธิข์ององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย  
(ทศท.) ทนัท ี รวมถึงทีด่นิและอาคารทีซ้ื่อ หรือสรางขึน้ส ําหรับการตดิตัง้อปุกรณในระบบตามสญัญา
แตบริษัททีทีแอนดที จ ํากัด (มหาชน) และบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ยังคงมีสิทธิใช
หรือไดรับประโยชนจากการทีอ่งคการโทรศพัทยอมใหบคุคลอืน่มาใชประโยชนรวมเปนคราวๆ ไป
ทรัพยสินองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย รวมถึงทีด่นิและอาคารทีซ้ื่อ หรือสรางขึน้ส ําหรบัการตดิตัง้
อุปกรณในระบบตามสัญญา บริษัททีทีแอนดที จ ํากดั (มหาชน) และบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด 
(มหาชน) ยงัคงมสิีทธคิรอบครองหรอืบริหารกจิการเพือ่แสวงหาผลประโยชนจากอุปกรณตางๆ ดงักลาว
จนครบสัญญา (ทศท.) และในสัญญาองคการแหงประเทศไทย มีสิทธิที่จะไดรับสวนแบงรายได
ตามสัญญาตามสัดสวนรายไดดังกลาวไวและมีหนาที่อํ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมใหกับคูสัญญา บริษัททีทีแอนดที จ ํากดั (มหาชน) และบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด 
(มหาชน) ทัง้นีจ้ะตองน ํามาเปนรายไดแบงกบัองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) ตามจ ํานวน
การลงทุนของแตละบริษัท ตลอดจนความยากงายกวากัน เพราะฉะนั้น ประเด็นที่เปนปญหาก็คือ 
รายไดตางๆ ดังกลาวที่ทั้ง 2 บริษัท เก็บแลวนํ าสงใหกับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) 
และองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ไดจัดแบงรายไดตามเงื่อนไขในสัญญาใหกับบริษัท 
ทรู คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) และบรษิทัททีแีอนดท ีจ ํากดั (มหาชน) แลวแตกรณ ีโดยองคการโทรศพัท
แหงประเทศไทย (ทศท.) ไดหกัคาสมัปทานไวตามสวนทีต่กลงไว เพือ่เปนรายไดขององคการโทรศพัท
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แหงประเทศไทย (ทศท.) และนํ าสงรายไดนี้ตามระบบบัญชีขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
(ทศท.) ตอกระทรวงการคลัง
 เมือ่วิเคราะหตามพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 
จะเห็นวา สิทธิในการผูกขาดของทศท. นั้น เปนอํ านาจผูกขาดในกิจการโทรศัพทแตเพียงผูเดียว   
ในกจิการสาธารณปูโภคซึง่เปนอ ํานาจของรฐัโดยเฉพาะ ดงันัน้ การทีบ่ริษทัททีแีอนดที จ ํากดั (มหาชน)
และบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) มาลงทุนรวมการงาน จึงเปนสัมปทาน ซ่ึงเรียกวา
สัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ไมตองจายคาจาง    
ในการลงทุนใหกับบริษัททีทีแอนดที จ ํากดั (มหาชน) และบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) 
โดยก ําหนดเงือ่นไขในสญัญาไวใหบริษทัททีแีอนดที จ ํากดั (มหาชน) และบรษิทัทรู คอรปอเรชัน่ จ ํากดั
(มหาชน) เกบ็เงนิน ําสงองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) แลว องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
(ทศท.) จะแบงกลับคืนใหกับบริษัททีทีแอนดที จ ํากัด (มหาชน) และบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด 
(มหาชน) ตามเงื่อนไข ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ การที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.)      
ใหสัมปทานแกบริษัททีทีแอนดที จ ํากดั (มหาชน) และบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)      
จงึเปนการใชอํ านาจแทนอ ํานาจรฐัซ่ึงเปนอ ํานาจผกูขาดอยูเดมิในการใหสัมปทาน ดงันัน้ เมือ่องคการ
โทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) ไดแปรรปูเปนบรษิทัมหาชน (จ ํากดั) เมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
สิทธิที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ที่จะไดรับสวนแบงตามสัญญารวมการงานและ
การลงทุนก็ตองสิ้นสุดลงนับแตวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 เชนเดียวกัน เพราะบริษัทที่แปรรูป
คือ บริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) นั้น กม็เีปาหมายหลักในการแสวงหากํ าไรดังเชนบริษัททั่วไป     
ทีป่ระกอบธรุกจิในกจิการโทรคมนาคมและเมือ่น ําทนุโดยรวมขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
แปลงเปนหุนขายใหกบันกัลงทนุและประชาชนทัว่ไป ดงันัน้ในสวนแบงรายไดทีเ่กดิองคการโทรศพัท
แหงประเทศไทยไดรับกอนการแปรรูป ซ่ึงในขณะที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.)      
มสีถานะเปนรัฐวสิาหกจิมหีนาทีน่ ํารายไดสงใหกระทรวงการคลงั กต็กทอดเปนขององคการโทรศพัท
แหงประเทศไทย (ทศท.) คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทสามารถนํ าทุนสวนนี้แปลงเปนหุน 
ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มาตรา 19 (1) และ (3) ประกอบมาตรา 24 แตเมื่อ 
องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) แปรรปูเปนบรษิทัทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) สวนแบงรายได
ในสญัญารวมการงานและการลงทนุของบรษิทัททีแีอนดท ีจ ํากดั (มหาชน) และบรษิทัทรู คอรปอเรชัน่
จ ํากดั (มหาชน) ควรตกเปนของกระทรวงการคลงัเพือ่ความเสมอภาคในการประกอบกจิการโทรคมนาคม
เพือ่เปนการถวงดุลและแขงขันซึ่งเมื่อเปดเสรีทางธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม บริษัททีโอที จํ ากัด 
(มหาชน) จะเปนคูแขงในการคากันในกิจการโทรศัพทขั้นพื้นฐานในเขตนครหลวงกับบริษัททรู 
คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) และเปนคูแขงกบับรษิทัททีแีอนดท ีจ ํากดั (มหาชน) ในโทรศพัทพีน้ฐาน
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ในสวนภูมิภาค และทุนขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) จะตองถูกแปลงเปนหุน  
เพือ่ขายใหแกนกัลงทนุ และประชาชนจงึไมสมควรทีจ่ะไดน ําทนุทีม่าจากเงนิสวนแบงรายไดภายหลัง
ทีอ่งคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงสถานะจากรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทมหาชน จํ ากัด 
ดวยเหตุนี้องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยจึงหมดความชอบธรรมที่จะไดรับสวนแบงรายได  
ตามสัญญารวมการงานและลงทุนนับแตวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

4.3  วิเคราะหสินทรัพย

องคการโทรศพัทแหงประเทศไทยตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัอิงคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2497 โดยมีทุนเริ่มตนตามมาตรา 10 ประกอบดวย

1) ทนุประเดิมตามมาตรา 125

2) เงนิหรือทรัพยสินอื่นที่รับโอนตามมาตรา 136 และมาตรา 147

3) เงนิทีไ่ดรับจากงบประมาณแผนดนิทีจ่ายให ภายหลังเพือ่ด ําเนนิงานหรอืขยายกจิการ
4) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนที่รับโอนจากทางราชการ องคการของรัฐบาลหรือที่ไดรับ

จากตางประเทศตามขอ 4 ถามหีนีสิ้นอยูใหหกัออกแลว จงึใหโอนเขาเปนทนุได ทัง้ยงัก ําหนดใหโอน
บรรดาทรัพยสิน สินทรัพย ความรับผิด และธุรกิจของกองโทรศัพท กรมไปรษณียโทรเลขใหแก
องคการโทรศัพทดํ าเนินกิจการตอไปตามมาตรา 11 จะเห็นไดวา ทนุเริ่มตนขององคการโทรศัพท

                                                
5 มาตรา 12 ใหจายเงนิงบประมาณรายจายสามญัและรายจายวิสามญัลงทนุ ประจ ําปงบประมาณ พ.ศ. 2497

ของกองโทรศัพท กรมไปรษณียโทรเลขและงบประมาณอื่นใด ตามสิทธิที่กองโทรศัพทกรมไปรษณียโทรเลข 
ไดรับจากรัฐบาลอยูแลวเปนทุนประเดิมใหแกองคการโทรศัพท นอกจากเงินที่รัฐจายแลวใหนํ าสินทรัพยที่รับโอน
มาจากกรมไปรษณียโทรเลขเมื่อไดหักหนี้สินออกแลวเขาอยูในทุนประเดิมดวย

6 มาตรา 13 เมือ่ไดประกาศพระราชกฤษฎกีาใหใชบงัคบัพระราชบญัญติันีใ้นจงัหวัดใดใหโอนบรรดาทรพัยสนิ
สินทรัพย ความรับผิดและธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโทรศัพทในเขตจังหวัดนั้นจากกองโทรเลขกรมไปรษณียโทรเลข
ใหแกองคการโทรศพัทด ําเนนิกจิการตอไปในกรณดีงักลาวในวรรคกอนใหจายเงนิตามงบประมาณประจ ําปงบประมาณ
ในปที่ประกาศพระราชกฤษฎีกานั้นของกองโทรเลขกรมไปรษณียโทรเลข บรรดาที่เกี่ยวกับกิจการโทรศัพท     
ในเขตจังหวัดนั้นใหแกองคการโทรศัพท

7 มาตรา14  บรรดาทรัพยสิน สินทรัพย ความรับผิด และธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโทรศัพททางไกล จากเขต
จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีซึ่งติดตอกับเขตจังหวัดหนึ่งจังหวัดใด จะโอนจากกองโทรเลข กรมไปรษณีย
โทรเลขใหแกองคการโทรศัพทเมื่อใด ใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา ในกรณีเชนนี้ ใหนํ าความในมาตรา 13 
วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
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แหงประเทศไทยเปนการโอนกจิการระหวางหนวยงานของรฐัจงึไมอยูในบงัคบัของประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยวาดวยการแปลงหนี้ใหมเพราะเปนการโอนโดยผลของกฎหมาย

นับแตเร่ิมกอตั้งองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย กิจการก็ไดเจริญกาวหนามาตลอด
ทรพัยสินขององคการโทรศพัทเพิม่พนูมากขึน้ตามล ําดบั แตเมือ่รัฐบาลมนีโยบายแปรรปูรัฐวสิาหกจิ
และองคการโทรศัพทตองดํ าเนินการแปรรูปจากที่เคยเปนรัฐวิสาหกิจไปเปนบริษัทมหาชน จํ ากัด 
ภายใตกฏเกณฑตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจซ่ึงคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสนอ
กรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเสนอตอรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหโอนสินทรัพยทั้งหมดขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.)   
ไปยงับรษิทัทโีอที จํ ากัด (มหาชน) โดยไมไดมีสวนใดตกแกกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติ
ทนุรัฐวิสาหกิจ มาตรา 19 (1) ประกอบกับมาตรา 24 ประเด็นปญหามีอยูวา เดิมองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย (ทศท.) เปนรัฐวสิาหกจิไดรับสิทธิผูกขาดแตผูเดยีว และเพือ่ความเตบิโตของกจิการ
โทรศพัท เพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน และใหดํ าเนินธุรกิจโทรศัพทและธุรกิจอื่นที่ตอเนื่อง 
ใกลเคยีงซ่ึงเปนประโยชนแกกจิการโทรศพัทตามมาตรา 6 วาก ําหนดใหองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
(ทศท.) มีอํ านาจตามพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 มาตรา 9 (1)    
ใหถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินและทรัพยสินอื่นๆ มีทรัพยสินตางๆ ที่ไดมาจากการสราง ซ้ือ เชา 
ใหเชา ซ้ือ ยืม ใหยืม จัดหา จํ าหนาย ทํ าการแลกเปลี่ยน โอน และรับโอนดวยประการใดๆ ซ่ึงที่ดิน
ทรัพยสินอื่น หรือสิทธิรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให และใน (3) ใหอํ านาจกํ าหนดอัตราคาเชา คาดํ าเนิน
ธุรกจิตางๆ และคาบรกิารอืน่ๆ ของกจิการโทรศพัท และจดัระเบยีบเกีย่วกบัวธีิชํ าระคาตางๆ ในกจิการ
โทรศัพท

จากการที่ไดวิเคราะหสัญญารวมการงานและการลงทุนพบวาสัญญาที่องคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยทํ ากับบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) และทํ ากับบริษัททีทีแอนดที จํ ากัด 
(มหาชน) เปนสัญญาสมัปทานแบบ BTO (Build Transfer Operate) คอื การสราง แลวโอนทรพัยสิน
ดงักลาวใหเปนกรรมสทิธ์ิขององคการโทรศพัท โดยผูรับสัมปทานมสิีทธิในการใชประโยชนทรัพยสิน
ดงักลาวนั้น เพือ่ประกอบกิจการโทรศัพทที่ไดรับสัมปทานภายใตกรอบของสัญญารวมการงานและ
การลงทุน ในการที่บริษัทที่รับสัมปทานไดโอนทรัพยสินใหกับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
ทรัพยสินนี้ เปนสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย เชน ที่ดินและอาคารสิ่งกอสราง และสิทธิ       
ในสญัญาเชาอสังหาริมทรัพย จากการศึกษาพบวา ทรัพยสินขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
ไดมาจากทนุเดมิทีเ่ริม่กอตัง้และไดมาจากการดํ าเนินกิจการของการใหบริการโทรศัพทและธุรกิจอื่น
ที่ตอเนื่องใกลเคียง และเนื่องจากรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติโดยสวนใหญจะมีอํ านาจ
มหาชนเพือ่ความสะดวกและประสิทธิภาพในการดํ าเนินการเชนเดียวกัน อํ านาจมหาชนนี้ก็มีอยูใน
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องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยในขณะที่มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นผูเขียนจะแบงทรัพยสิน
ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้

4.3.1 ทรัพยสินที่ไดมาโดยการประกอบกิจการขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
 4.3.2 ทรัพยสินที่ไดมาโดยใชอํ านาจรัฐขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

4.3.1 ทรัพยสินที่ไดมาโดยการประกอบกิจการขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
ทรัพยสินขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยจากทุนเริ่มตนนั้นเปนทรัพยสิน

ที่รัฐบาลใหมาเพื่อประกอบกิจการโทรศัพทอันเปนกิจการบริการสาธารณะในสาขาสาธารณูปโภค 
ทรัพยสินที่ไดมาโดยนิติกรรมสัญญาเชนการซื้อขาย แลกเปลี่ยน การสราง คาเชา รายได กํ าไร    
จากการประกอบกิจการ ผูเขียนเห็นวา เปนการไดมาโดยการประกอบธุรกิจการคา สวนที่ดินที่มี     
ผูอุทศิใหในการประกอบกิจการโทรศัพท ในประเด็นเกี่ยวกับที่ดินที่มีผูอุทิศใหเพื่อกิจการโทรศัพท
มีคํ าพิพากษาของศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวในเรื่องการยกที่ดินใหเปนที่สาธารณะประโยชนไววา      
การอทุศิทีด่นิใหใชเปนสาธารณะ เปนการสละทีด่นิใหเปนสาธารณะสมบตัขิองแผนดนิส ําหรบัพลเมอืง
ใชรวมกนัตามป.พ.พ. มาตรา 1304 ไมจ ําเปนตองจดทะเบยีนการใหตอพนกังานเจาหนาทีต่ามมาตรา 525
กม็ผีลสมบรูณ (ฎกีา 9/2538) ประเดน็นีจ้งึมอียูวา ทีด่นิทีม่ผูีอุทศิใหกบัองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
ตกเปนสาธารณะสมบัติของแผนดินตาม ป.พ.พ. มาตรา 1304 หรือไม ในประเด็นนี้ผูเขียนเห็นวา
องคการโทรศพัทแหงประเทศไทยเปนรฐัวสิาหกจิทีป่ระกอบกจิการโทรศพัทเพือ่ใหบริการตอประชาชน
เปนการด ําเนนิการเพือ่การบรกิารและแสวงหาก ําไรสวนหนึง่เพือ่น ํารายไดสงใหกบัรฐัเมือ่มาพเิคราะห
วตัถุประสงคขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทยแลว จะเหน็วาการทีอ่งคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
รับมอบที่ดินที่มีผูอุทิศใหนั้น ก็อุทิศใหก็เพื่อกิจการขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและ  
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยก็ใชประโยชนจากที่ดินที่ผูอุทิศใหตามวัตถุประสงคของผูอุทิศ
และในพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 มาตรา 9 (1) กใ็หสิทธิ           
ทีอ่งคการโทรศัพทจะรับมอบที่ดินที่มีผูอุทิศได ดังนั้นผูเขียนเห็นวาที่ดินที่ผูอุทิศใหเปนที่สาธารณะ
ประโยชนสํ าหรับประชาชนใชรวมกันที่ตกเปนของแผนดินนั้นแตกตางกับกรณีที่ผูอุทิศยกให    
เปนการเฉพาะในกจิการขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทยดวยเจตนาและวตัถุประสงคของการอทุศิให
ดงันัน้ทีด่นิทีม่ผูีอุทศิใหจงึเปนการไดมาโดยวธีิการประกอบธรุกจิและเมือ่น ําพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ
พ.ศ. 2518 มาวิเคราะหรวม จะเหน็วาในมาตรา4 ของพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุไดวางหลักไววา    
ทีร่าชพสัดุ หมายความวา อสังหารมิทรพัยอันเปนทรพัยสินของแผนดนิทกุชนดิ เวนแตสาธารณสมบตัิ
ของแผนดินดังตอไปนี้
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1) ทีด่นิรกรางวางเปลาและทีด่นิซึง่มผูีเวนคนืหรือทอดทิง้หรอืกลับมาเปนของแผนดนิ
โดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน

2) อสังหาริมทรัพยสํ าหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมือง
ใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางนํ้ า ทางหลวง ทะเลสาบ สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจ
ทีเ่ปนนิติบุคคล และองคการปกครองสวนทองถ่ินไมถือวาเปนที่ราชพัสดุ

เมื่อมีการแปรรูปองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนบริษัท ทีโอที จํ ากัด
(มหาชน) ที่ดินดังกลาวไมตกเปนที่ราชพัสดุและทรัพยสินที่อสังหาริมทรัพยที่บริษัทเอกชนตาม
สัญญารวมการงานและการลงทุนโอนกรรมสิทธิ์ใหตามสัญญา ก็ไมตกเปนที่ราชพัสดุเชนเดียวกัน 
ดงันัน้ผลก ําไรหรอืรายไดจากการด ําเนนิกจิการโทรศพัทตลอดจนทรพัยสินทัง้หมดขององคการโทรศพัท
แหงประเทศไทยที่ไดมาโดยวิธีการประกอบธุรกิจทั้งหมดตกทอดไปยังบริษัท ทีโอที จํ ากัด 
(มหาชน) เพื่อเปนทุนนํ ามาแปลงเปนหุนเมื่อแปรรูปเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดตามพระราชบัญญัติ
ทนุรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มาตรา 19 (1) ประกอบมาตรา 24 ในประเด็นนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดวินิจฉัยไวในเรื่องเสร็จที่ 845/2547 วา ที่ดินซึ่งเดิมเปนของบริษัทไฟฟาไทย คอรปอเรชั่น จํ ากัด 
จ ํานวน 15 โฉนดนั้น เหน็วาตามขอเท็จจริงที่ปรากฏตามเอกสารและคํ าชี้แจงเพิ่มเติมของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของชัดเจนวา รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยมีความมุงหมายที่จะใหการไฟฟากรุงเทพ     
เขาดํ าเนินกิจการของบริษัทไฟฟาไทย คอรปอเรชั่น จํ ากัด ซ่ึงหมดอายุสัมปทานลงมาตั้งแตแรก  
โดยใหกรมโยธาเทศบาลเปนผูควบคุมดํ าเนินกิจการจะเห็นไดจากการที่คณะรัฐมนตรีในขณะนั้น
ไดมีมติใหกระทรวงมหาดไทยกูเงินจากธนาคารไทยพาณิชยมาเปนคาซื้อกิจการทั้งหมดโดยให
กระทรวงการคลงัคํ ้าประกนั  แมตอมากระทรวงการคลงัจะมหีนงัสอืถึงกระทรวงมหาดไทยวาไมจ ําเปน
ตองกูเงนิเพราะจะตองเสยีดอกเบีย้ และไดส่ังการใหกรมบญัชกีลางเปนผูจายเงนิใหแกบรษิทัไฟฟาฯ แทน
กม็ไิดมผีลเปนการเปลีย่นแปลงความมุงหมายเดมิแตอยางใด สวนการทีก่ระทรวงมหาดไทยมหีนงัสอื
แจงใหกระทรวงการคลังเปนผูรับมอบที่ดินแทนการไฟฟากรุงเทพ เนื่องจากเหตุจํ าเปนที่ขณะนั้น
การไฟฟากรงุเทพยงัไมมสีภาพเปนนติบิคุคล ดงันัน้ เมือ่การจดัซ้ือกจิการและทรพัยสินของบรษิทัไฟฟาฯ
ซ่ึงรวมถึงที่ดินดังกลาวเปนไปเพื่อใหเปนทรัพยสินที่ใชในการดํ าเนินการของการไฟฟากรุงเทพ     
ที่ดินตามปญหาที่หารือจึงเปนที่ดินของการไฟฟากรุงเทพมาตั้งแตแรก การถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
โดยกระทรวงการคลงั จงึมลัีกษณะเปนการเขาถือครองแทนการไฟฟานครหลวง พ.ศ. 2501 ใชบงัคบั
ทีด่นิดงักลาวยอมตองโอนมาเปนของการไฟฟานครหลวงโดยผลของมาตรา 10 และเขาอยูในทนุประเดมิ
ของการไฟฟานครหลวงตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว
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สํ าหรับที่ดินซ่ึงเดิมเปนของกองไฟฟาหลวงสามเสน จํ านวน 5 แปลงนั้น       
เมือ่ปรากฏขอเทจ็จรงิตามเอกสารของการไฟฟานครหลวงวาเปนทีด่นิของกองไฟฟาหลวงสามเสนเดมิ
ทีใ่ชในการสรางโรงไฟฟาตามพระราชดํ าริของพระบาทสมเด็จพระจุลขอมเกลาเจาอยูหัว โดยใหมี
การจดัการอยางคาขายเพือ่ผลิตและจ ําหนายกระแสไฟฟาแกประชาชนทัว่ไป ในแถบตอนเหนอืขึน้ไป
จากคลองบางกอกนอยและบางลํ าพู และสํ ารองไวเพื่อประโยชนในการขยายกิจการ ซ่ึงในระยะแรก
ไดใชช่ือวา การไฟฟาหลวงสามเสน จงึเหน็วาการด ําเนนิการของการไฟฟาหลวงสามเสนนัน้ มลัีกษณะ
ท ํานองเดยีวกนักบัการไฟฟากรงุเทพ ซ่ึงด ําเนนิการอยางรฐัพาณชิยทีไ่มเปนนติบิคุคล ดงันัน้ ทรัพยสิน
ทีจ่ดัซือ้มาเพือ่ประโยชนแกกจิการไฟฟาซ่ึงรวมถึงทีด่นิดวยนัน้ จงึเปนทรพัยสินของการไฟฟาหลวง
สามเสน และกองไฟฟามาตัง้แตแรก ภายหลังเมือ่การไฟฟาหลวงสามเสนเปลีย่นไปเปนกองไฟฟาหลวง
สามเสน และกองไฟฟาหลวงในกรมโยธาเทศบาลตามล ําดบั ทีด่นินัน้ยอมตกเปนของกองไฟฟาหลวง
ในกรมโยธาเทศบาล และเมือ่พระราชบญัญตักิารไฟฟานครหลวง พ.ศ. 2501 ใชบงัคบั ทีด่นิดงักลาว
ยอมโอนมาเปนของการไฟฟานครหลวงโดยผลของมาตรา 10 และเขาอยูในทนุประเดมิของการไฟฟา
นครหลวงตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ที่ดินในสวนนี้จึงไมถือวาเปนที่ราชพัสดุ   
ทั้งนี้ดวยเหตุผลเชนเดียวกันกับกรณีที่ดินซึ่งเดิมเปนของบริษัทไฟฟาไทย คอรปอเรชั่น จํ ากัด 
จ ํานวน 15 โฉนดขางตน

อนึ่ง มีขอสังเกตวาพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 วรรคสอง     
กไ็ดยกเวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคล ไมรวมอยูในความหมายของที่ราชพัสดุ 
เพราะฉะนั้นที่ดินตามปญหาที่หารือจึงเปนที่ดินของการไฟฟานครหลวงมาตั้งแตเมื่อใชบังคับ   
พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. 2501

เมือ่ทีด่นิดงักลาวเปนทีด่นิของการไฟฟานครหลวงมใิชทีร่าชพสัดตุามพระราชบญัญตัิ
ทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 กระทรวงการคลงัจงึสามารถโอนทีด่นิ (เปลีย่นชือ่ในทะเบยีน) ใหการไฟฟานครหลวง
ไดโดยไมขัดตอกฎหมาย

เมือ่น ําความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีาจะพบวาทรัพยสินที่ไดมาโดยวิธีการ
คาขายหรอืไดมาโดยการประกอบธรุกจิเปนทรพัยสินขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทยสามารถ
น ํามาเปนทุนเพื่อแปลงเปนหุนไดซ่ึงสอดคลองกับแนวคํ าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่จะกลาว
ในหัวขอตอไป
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4.3.2 ทรัพยสินที่ไดมาโดยใชอํ านาจรัฐขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
ในสวนของประเด็นอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยการใชอํ านาจรัฐในการเวนคืน

มีคํ าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 5/2549 ไดวนิจิฉัยวางหลักไววา อสังหาริมทรัพยที่ไดมา
โดยวิธีอ่ืน เชน การคาขาย ไมตกเปนทีร่าชพสัด ุโดยมเีนือ้หาของการวนิจิฉยัวาทีด่นิการไฟฟาฝายผลติ
แหงประเทศไทยไดมาโดยการเวนคนืตามพระราชบญัญตักิารไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511
ประกอบดวยกฎหมายเวน คอื อสังหารมิทรพัย และสทิธเิหนอืพืน้ดนิเกีย่วกบัระบบสงไฟฟา รวมทัง้
สายสงไฟฟาเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไม ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา มาตรา 1304 (3) 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยก ําหนดวา สาธารณสมบตัขิองแผนดนินัน้ รวมทรพัยสินทกุชนดิ
ของแผนดินซ่ึงใชเพื่อสาธารณประโยชน หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน ทรัพยสินใช   
เพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เปนตนวา ปอมและโรงทหาร สํ านักราชการบานเมือง เรือรบ 
อาวุธยุทธภัณฑ และมาตรา 4 วรรคหนึ่ง (2) แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 กํ าหนดไววา 
ที่ราชพัสดุ หมายความวา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด เวนแต
อสังหาริมทรัพยสํ าหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา    
ทีช่ายตลิ่ง ทางนํ้ า ทางหลวง ทะเลสาบ และวรรคสอง กํ าหนดวา อสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจ  
ที่เปนนิติบุคคลและขององคการปกครองทองถ่ินไมถือวาเปนที่ราชพัสดุ สํ าหรับที่ดินที่การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมาโดยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยนั้น ผูถูกฟองคดีทั้งหาใหการวา  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดที่ดินมาจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพยจํ านวนหนึ่งแปลง  
ในทองที่ตํ าบลบางปะกง อํ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อประโยชนของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย เนื้อที่ประมาณ 176 ไร ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองที่ 
ต ําบลบางปะกง อํ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา พ.ศ. 2521 อันเปนการด ําเนนิการโดยอาศยัอํ านาจ
ตามบทบญัญตัวิาดวยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย พ.ศ. 2497 ทีด่นิแปลงนีจ้งึเปนทีด่นิทีก่ารไฟฟาฝายผลติ
แหงประเทศไทยซึง่เปนองคการของรฐักรรมสทิธิ ์มาโดยอาศยัอํ านาจตามบญัญตัแิหงกฎหมายเฉพาะ
เพือ่การอนัเปนสาธารณปูโภคดานพลงังานไฟฟา จงึเปนสาธารณสมบตัขิองแผนดนิทีใ่ชเพือ่ประโยชน
ของแผนดนิโดยเฉพาะและถอืเปนทีร่าชพสัด ุสวนอสงัหารมิทรพัยของการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย
ทีไ่มถือวาเปนที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 นั้น
ยอมหมายความถงึ เฉพาะอสงัหารมิทรพัยทีรั่ฐวสิาหกจิไดมาโดยวธีิการอืน่ซึง่มใิชการใชอํ านาจเวนคนื
ตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เชน ไดมาโดยวิธีการซื้อ จัดหา หรือแลกเปลี่ยน
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบญัญตักิารไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 สํ าหรบัสทิธิเหนอืพืน้ดนิ
เกีย่วกบัระบบสงไฟฟา รวมทัง้สายสงไฟฟาซึง่เปนทรพัยสิทธอัินตดิอยูกบัทีด่นิและเปนอสงัหารมิทรพัย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นเปนสิทธิที่กอตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต
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แหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 โดยการใชอํ านาจมหาชนของรฐั และยงัมอียูตราบเทาทีม่กีารใชประโยชน
เพือ่การนัน้อยู ดงันัน้ สิทธเิหนอืพืน้ดนิเกีย่วกบัระบบสงไฟฟารวมทัง้สายสงไฟฟา จงึเปนสาธารณสมบตัิ
ของแผนดนิทีใ่ชประโยชนของแผนดนิโดยเฉพาะตามมาตรา 1304 (3) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
และเปนที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ดวยเชนกัน

เมื่อนํ าพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต พ.ศ. 2511 มาตรา 36 ซ่ึงบัญญัติไววา 
เมือ่มคีวามจํ าเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อไดมาซึ่งแหลงพลังงานตามาตรา 6 (2) หรือ
เพื่อใชตามมาตรา 9 (4) ใหด ําเนนิการเวนคืนตามกฏหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยและ  
ใหน ําบทบญัญตัแิหงกฏหมายวาดวยการเวนคนือสงัหารมิทรพัยมาใชบงัคบัโดยอนโุลม มาวเิคราะห
เปรยีบเทียบกับพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 นั้น จะเห็นวาองคการ
โทรศพัทแหงประเทศไทยไมมอํี านาจในการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ดงันัน้อสงัหารมิทรพัยทีอ่งคการ
โทรศพัทแหงประเทศไทยมีอยูเปนการไดมาโดยนิติกรรมสัญญา เชน การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให 
การเชา มีผูอุทิศให หรือผลกํ าไรจากการประกอบกิจการเปนการไดมาโดยวิธีอ่ืนเปนทรัพยสิน   
ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยในขณะที่ดํ ารงสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ในกรณีปญหานี้   
พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 มาตรา 4 วรรคสอง วางหลกัไววา ทรัพยสินทีเ่ปนอสงัหารมิทรพัย
ของรฐัวสิาหกจิทีเ่ปนนติบิคุคลไมตกเปนทีร่าชพสัด ุ ดงันัน้สนิทรพัยขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
ดงักลาว รวมทัง้สงัหารมิทรพัยและอสงัหารมิทรพัยรวมทัง้สวนควบของอสงัหารมิทรพัยเปนทรพัยสิน
ทีไ่ดมาโดยการประกอบกิจการอยางคาขาย เมื่อองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) แปรรูป
เปนบริษัททีโอที จํ ากัด (มหาชน) จงึตกทอดไปยงับริษัททีโอที จํ ากัด (มหาชน)

4.4  วิเคราะหการประกอบกิจการ

การประกอบกิจการขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) เปนรัฐวิสาหกิจ     
ทีจ่ดัตัง้ขึ้นโดยพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 กอนที่จะแปลงสภาพ 
องคการโทรศพัทแหงประเทศ (ทศท.) จงึเปนหนวยงานทางปกครอง มวีตัถุประสงคเพือ่จดัด ําเนนิการ
และนํ ามาซึ่งความเจริญของกิจการโทรศัพทเพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน และดํ าเนินธุรกิจ
อันเกี่ยวกับกิจการโทรศัพทและธุรกิจอื่นที่ตอเนื่องใกลเคียงกับหรือซ่ึงเปนประโยชนแกกิจการ
โทรศพัทตามมาตรา 6 และดํ าเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาว องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
(ทศท.) ในการด ําเนนิการแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) เพือ่จะไปประกอบกจิการ
โทรคมนาคมเชนเดยีวกนัดงัปรากฏตามวตัถุประสงคของบรษิทัทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) ซ่ึงเปนบรษิทั
ที่แปลงสภาพมาจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย การประกอบกิจการและใหบริการสื่อสาร
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โทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท โครงขายโทรคมนาคม รวมถึงกิจการซึ่งใหบริการสง การแพร  
หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตวัเลข และการใหบริการสงหรือแพรภาพและเสียง
ทางวิทยุโทรทัศน กระจายเสียง รวมถึงกิจการซึ่งใหบริการสงขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยัง
เครื่องรับที่สามารถรับฟงรับชมใหบริการนั้นๆ ได ไมวาจะสงโดยผานระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ 
ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟาอ่ืน หรือระบบอื่นระบบใดระบบหนึ่ง รวมทั้งการจัดทํ า จัดหาแถบ
บนัทึกภาพ เครื่องรับสงวิทยุ เครื่องรับสงโทรทัศน เครื่องรับสงวิดีโอ ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ  
และการดํ าเนินธุรกิจ กจิการกระจายเสียง กิจการการโทรทัศน และธุรกิจอื่นที่ตอเนื่องกับกิจการ   
ดงักลาวทัง้ในประเทศ ระหวางประเทศ และนอกประเทศ ประกอบกจิการการคาเครือ่งอเิล็กทรอนกิส  
ประกอบกิจการการใหบริการเกี่ยวกับสํ ารวจ ออกแบบ สราง ติดตั้ง โครงขายโทรคมนาคม และ
อุปกรณทกุประเภท ประกอบกจิการใหบริการเชือ่มโยงระบบคอมพวิเตอรของผูใชบริการกบัเครอืขาย
อินเตอรเนต  (INTERNET) เชิงพาณิชย เปนตน และองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยมีอํ านาจ  
ในการรวมการงานหรือรวมสมทบกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชนของกิจการ เชน ในกิจการของบริษัท 
เอซที ีโมไบล จ ํากดั ทีอ่งคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) รวมลงทนุกบัการสือ่สารแหงประเทศไทย
รวมทัง้กจิการทีอ่งคการโทรศพัทแหงประเทศไทยหรอืรวมลงทนุกบัเอกชนหรอืหนวยงานอืน่ ดงันัน้
จงึใหโอนกิจการทั้งหมดที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไปยังบริษัท ทโีอที จํ ากัด (มหาชน)

กลาวไดวาการประกอบกจิการขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) เปนโทรศพัท
ในระบบโทรคมนาคม ซ่ึงใชอุปกรณทางไฟฟาเปนเครื่องมือส่ือสารใหติดตอพูดกันได ในระยะไกล 
โดยใชสายตัวนํ าโยงติดตอกัน และอาศัยอํ านาจแมเหล็กไฟฟาเปนหลักสํ าคัญ ซ่ึงในการดํ าเนินการ
ธุรกจิอนัเกีย่วกบักจิการโทรศพัท จดัหา ตดิตัง้ ควบคมุ บ ํารุงรักษา สรางขายสาย ตลอดจนด ําเนนิการ
ใหบริการสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสาธารณะ

ดงันัน้การประกอบกจิการเดมิขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) ยงัคงถอืไดวา
เปนหนวยงานทางปกครองซึง่รัฐมอบหมายใหด ําเนนิกจิการ แตเนือ่งจากองคการโทรศพัทเปนรัฐวสิาหกจิ
มีอํ านาจในการผูกขาดแตเพียงผูเดียว เอกชนไมสามรถประกอบกิจการได เมื่อองคการโทรศัพท     
มีขอจํ ากัดในเรื่องความสามารถไมพอที่จะไปทํ าบริการสาธารณะใหกับประชาชนไดอยางทั่วถึง 
เหตุเพราะขาดปจจัยเร่ืองเงินทุน องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) จึงตองอาศัยเอกชน  
เพือ่ระดมทนุ และเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2534 องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) ไดประกาศ
เชญิชวนใหเอกชนยืน่ขอเสนอโครงการรวมการงานและรวมลงทนุขยายบรกิารโทรศพัทในเขตภมูภิาค
ทัง้นีว้ตัถุประสงคขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) เพื่อจะใหสัมปทานแกภาคเอกชน  
ดังนั้นสัญญาที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ทํ ากับคูสัญญาจึงมีลักษณะเปนสัญญา
สัมปทานซึง่เอกชนอยูภายใตการก ํากบัดแูล เมือ่เอกชนเขารวมทนุขยายบรกิารโทรศพัทในเขตภมูภิาค
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ในสญัญารวมการงานและรวมลงทนุ และเพือ่เปนการตอบแทนการลงทนุดงักลาว องคการโทรศพัท
แหงประเทศไทย (ทศท.) ตกลงใหผูรวมการงานหรือผูสมทบมีสิทธิใช ครอบครอง (เวนแตกรณี
ตองหามตามกฎหมาย) และไดผลประโยชนจากอุปกรณในระบบตามหลักเกณฑ

สัญญารวมการงานและรวมลงทนุจงึเปนสญัญาทีเ่อกชนและองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
รวมกนัลงนาม ท ําใหองคการโทรศพัทแหงประเทศไทยมอํี านาจหนาทีใ่นการจดัท ําบรกิารสาธารณะ
ไดมอบหมายใหเอกชน เปนลักษณะสัญญาสัมปทาน จึงเปนสัญญาทางปกครอง

ตอมาเมื่อองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ไดแปลงสภาพเปนบริษัทตาม
พระราชบญัญตัอิงคการโทรศพัทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 โดยใชช่ือวา บริษทั ทศท คอรปอเรชัน่
จ ํากัด (มหาชน) และตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ทโีอที จํ ากัด (มหาชน) ดังนั้น สิทธิ สินทรัพย
และความรบัผิดทัง้หมดขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) กโ็อนมาดวย การแปลงสภาพนี้
มีผลดังนี้

1) องคการโทรศพัทแหงประเทศไทยเปนนติบิคุคลตามกฎหมายมหาชนตามพระราชบญัญตัิ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการโทรศัพท    
เพื่อการบริการสาธารณะ

2) บริษัท ทโีอท ี จํ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท
เชนเดียวกับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยแตเนื่องดวยเจตนารมณของการแปรรูปองคการ
โทรศัพทแหงประเทศไทยตองการแปรรูปจากที่เคยเปนกิจการของรัฐใหเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
อยางเอกชนเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของโลกและ
เมื่อองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยแปรรูปเปนบริษัทมหาชนตามกฏหมายเอกชนก็เพื่อตองการ
ประกอบกิจการโทรศัพทตอเนื่องไปตามวัตถุประสงคเดิมและวัตถุประสงคใหมของการเปนบริษัท
มหาชน คอื การแสวงหาผลก ําไรมาแบงปนกนัในระหวางผูถือหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย  
มาตรา 1012 และมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทํ าบริการสาธาณะเพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน 
เชนวัตถุประสงคเดิมขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.)

3) ดานการบรหิารองคกรและการประกอบกจิการ การบรหิารงานตองเปนไปตามรปูแบบ
ของเอกชนทัว่ไป เพือ่ประสทิธภิาพในการท ํางาน เพิม่ความสะดวก รวดเรว็ ลดขัน้ตอน ตามแนวทาง
การบริหารอยางเอกชน มีระเบียบขอบังคับที่ใชการปฎิบัติงานเปนของตนเอง โดยเฉพาะในสวน    
ทีเ่กีย่วกบัการพสัด ุงบประมาณ การเงนิ การบญัช ีและการบรหิารงานบคุคล โดยไมตองน ําหลักเกณฑ
ค ําส่ัง กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั ตลอดจนมตคิณะรฐัมนตรทีีใ่ชกบัหนวยงานราชการและรฐัวสิาหกจิมาใช
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เมื่อพิจารณาแลว ผูเขียนมีความเห็นวา การประกอบกิจการขององคการโทรศัพท     
แหงประเทศไทย (ทศท.) เมือ่แปลงสภาพเปนบรษิทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) นัน้ การประกอบกจิการ
ซ่ึงเปนการงานที่ประกอบธุรกิจ ซ่ึงเปนการดํ าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโทรศัพท จัดหา ตดิตั้ง ควบคุม 
บ ํารุงรักษา สรางขายสายในระบบโทรคมนาคม ซ่ึงใชอุปกรณทางไฟฟาเปนเครือ่งมอืส่ือสารใหตดิตอ
พดูกนัไดในระยะไกล โดยใชสายตวัน ําโยงตดิตอถึงกนั และอาศยัอํ านาจแมเหล็กไฟฟาเปนหลักส ําคญั
จงึลวนเปนปจจัยที่มีความสํ าคัญในการดํ าเนินธุรกิจอยางยิ่งในการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ถวงดลุและสรางความเสมอภาคปองกันการผูกขาดโดยเอกชนรายใหม

ดงันัน้ การแปลงสภาพองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) เปนบรษิทั ทโีอท ีจ ํากดั
(มหาชน) แลวนั้นในสวนของการประกอบกิจการจึงโอนมายังบริษัท ทโีอที จํ ากัด (มหาชน) ตาม
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มาตรา 19 (1)8 ประกอบกับมาตรา 24 วรรคแรก9

                                                
8 มาตรา 19 ใหคณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิทัมหีนาทีเ่สนอแนะ รายละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัทีจ่ะจดัต้ังขึน้

โดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทนั้น ตามหลักการและแนวทางที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ตามมาตรา 13 (1) ทั้งนี้ โดยใหดํ าเนินการดังตอไปนี้

 (1) กํ าหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ สวนที่จะโอนใหแกบริษัท       
ที่จะจัดตั้งขึ้นและสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง

9 มาตรา 24 ในวนัทีจ่ดทะเบยีนบรษิทัตามมาตรา 22 ใหบรรดากจิการ สทิธ ิหนี ้ความรบัผดิ และสนิทรพัย
ของรฐัวิสาหกจิ ทัง้นีต้ามทีค่ณะรฐัมนตรอีนมุติัโอนไปเปนของบรษิทั หรอืเปนของกระทรวงการคลงั แลวแตกรณี
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

จากการศกึษาพบวาอํ านาจ สิทธิ ประโยชนตกทอดจากการแปรรปูรัฐวสิาหกจิเปนบรษิทั
มหาชนขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยนั้น เปนการวิเคราะหเนื้อหาของกฎหมายหรือ     
พระราชบญัญตัติางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย จากการเปนรัฐวสิาหกจิ
ไปสูการเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดที่มีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญ แตไมได 
เปนรัฐวสิาหกจิตาม พ.ร.บ. รัฐวสิาหกจิเดมิขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 จงึท ําให
ไมมีสิทธิพิเศษตางๆ ดวย ตรงกันขามกลับมีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจในรูปแบบใหมตาม พ.ร.บ. 
ทนุรฐัวสิาหกิจ พ.ศ. 2542 และพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544 ดวยเหตุนี้
การวเิคราะหเกีย่วกบัอ ํานาจ สิทธิ ประโยชนตกทอดจากการแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
พบประเด็นปญหาจากกรณีแปรรูปไปเปนบริษัทจํ ากัด (มหาชน) เพือ่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
จัดการใหมีความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน และระเบียบกฎเกณฑตางๆ เพื่อรองรับการแขงขัน  
การคาเสรใีนธรุกจิโทรคมนาคม จากประเดน็ปญหาตางๆ จงึจ ําเปนตองเชือ่มโยงกบักฎหมายหลายฉบบั
ซ่ึงพอจะสรุปประเด็นสํ าคัญๆ ไดรายละเอียดดังตอไปนี้

5.1  บทสรุป

ในการศึกษาครั้งนี้ เพราะมีเหตุจูงใจจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ทีใ่หความสํ าคัญ
กับการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม   
อันเปนทรพัยากรสือ่สารของชาตทิีรั่ฐและประชาชนตองมสีวนรวมในการรบัประโยชนกนัอยางทัว่ถึง
เปนธรรม โดยเฉพาะธุรกิจโทรคมนาคมที่เกี่ยวกับโทรศัพทประจํ าที่หรือโทรศัพทสาธารณะ หรือ
โทรศพัทพืน้ฐาน ซ่ึงเมือ่รัฐธรรมนญูไดก ําหนดใหมกีารแขงขนัโดยเสรอียางเปนธรรม จงึเปนหนาที่
ของรัฐบาลที่จะตองออกกฎหมายตางๆ มาใชบังคับเพื่อใหธุรกิจโทรคมนาคมสามารถดํ าเนินการ
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน แตดวยเหตุที่ภาครัฐไดทํ าหนาที่ใหบริการในนาม   
องคการโทรศพัทแหงประเทศไทยมาตัง้แตเร่ิมแรกและยาวนาน ยงัขาดประสทิธภิาพในการใหบรกิาร
ขาดเงนิทนุสนบัสนนุและเทคโนโลยสีมยัใหม ท ําใหกาวไมทนักบักระแสของการเปลีย่นแปลงในโลก
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รัฐบาลจงึมแีนวคดิในการแปรรปูหนวยงานของรฐัตางๆ ทีย่งัคงมสีถานะเปนรัฐวสิาหกจิใหเปนบรษิทั
มหาชนเพือ่ใหมคีวามคลองตวัในการบรหิารจดัการดานกจิการโทรคมนาคมไดดยีิง่ขึน้ ขณะเดยีวกนั
ไดออกเปนพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับเรื่องตางๆ ดังกลาวเปนจํ านวนมาก เปนตนวา พ.ร.บ.   
องคกรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ํากบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2543 พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และ  
พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544

การแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) จากรปูแบบของการเปนรัฐวสิาหกจิ
อีกรูปแบบหนึง่ไปเปนบรษิทัจ ํากดั (มหาชน) โดยมกีระทรวงการคลงัถือหุนรายใหญซ่ึงเปนรปูแบบ
รัฐวสิาหกจิอีกรูปแบบหนึ่งเรียกวา บริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) แตประเด็นที่เปนปญหา ก็คือ 
ระหวางการเปนรัฐวิสาหกิจนั้น พ.ร.บ. องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 ไดใหอํ านาจ
กบัองคการโทรศพัทแหงประเทศไทยในการผกูขาดการเปนผูใหบริการโทรศพัทพืน้ฐานแตเพยีงผูเดยีว
และยงัใหอํ านาจพิเศษบางประการอยูเหนือประชาชนโดยทั่วไป เพือ่ความสะดวกและประสิทธิภาพ
ในการดํ าเนินงาน เมื่อองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยตองการขยายการบริการใหกับประชาชน
โดยทั่วถึง เพื่อใหทันตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสามารถรองรับการใชบริการที่เพิ่มขึ้น
ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) จึงเปด
ประมูลเพื่อใหภาคเอกชนเขามาใชสิทธิผูกขาดรวมลงทุนในลักษณะของสัญญารวมการงานและ
รวมลงทุนในลักษณะสัญญาสัมปทานแบบ BTO (Build Transfer Operate) หรือเปนการที่เอกชน
เปนผูสรางและโอนใหเปนของ ทศท. โดยเอกชนรายนั้นมีสิทธิใชประโยชนจากสินทรัพย เครื่องมือ 
หรืออุปกรณทีส่รางขึน้นัน้ตามเงือ่นไขในสญัญา และในทีสุ่ดใหบริษทัเอกชนรวมรับสมัปทาน 2 บริษทั
คอื บริษทั ทรู คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) กบับรษิทั ทที ีแอนด ท ีจ ํากดั (มหาชน) ในป พ.ศ. 2534
และ 2535 ตามลํ าดับ เพราะฉะนั้น องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) จึงเปนองคกรตัวแทน
ภาครฐัในการใหสัมปทานกบัภาคเอกชน จนตอมามรัีฐธรรมนญูฉบบั พ.ศ. 2540 บงัคบัใช พรอมกบั
การใหมพีระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการใชโทรศพัท คล่ืนความถี ่วทิย ุโทรทศัน หรือโทรคมนาคมตาง  ๆขึน้
และประกาศใชในป พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2544 พรอมกับไดมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  
กทช. เพือ่เปนตวัแทนภาครฐัในการใหสัมปทานบรหิารคลืน่ความถี ่ วทิย ุ โทรคมนาคมตางๆ ทัง้หมด
ขณะเดยีวกนั ทศท. ไดมีการเปลี่ยนจากการเปนรัฐวิสาหกิจที่เปนอยูกลายเปนรัฐวิสาหกิจแบบใหม
ในนาม บริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงมีการบริหารจัดการแบบเอกชนแตกระทรวงการคลัง    
เปนผูถือหุนใหญ เพราะฉะนัน้สถานภาพขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.) เดมิ กลายเปน
บริษทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) และเปนองคกรรัฐวสิาหกจิอกีแบบหนึง่ ซ่ึงตองอยูภายใตการก ํากบัดแูล
จาก กทช. ดวยโดยผลของกฏหมาย แตเนื่องจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) เดิม   ได
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เปนผูใหสัมปทานกบับรษิทัเอกชน 2 บริษทั จงึกลายเปนปญหาตางๆ มากมาย เพราะในป พ.ศ. 2542
ไดม ี พ.ร.บ.ทนุรัฐวสิาหกจิเกดิขึน้ รัฐบาลมนีโยบายในการแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
(ทศท.) เปนบริษัทมหาชนจํ ากัดโดยแปลงทุนทั้งหมดขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
(ทศท.) เปนหุนเพื่อนํ าไปสูการเปนบริษัทจํ ากัด (มหาชน) ดังนั้น ทุนตางๆ ขององคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย (ทศท.) ทั้งสิทธิประโยชนตางๆ ทีเ่คยไดรับและสินทรัพยในรูปของที่ดิน อาคาร 
วัสดุอุปกรณตางๆ ที่มีอยูเดิม จึงตองแปลงเปนทุนทั้งหมดตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
มาตรา 24 ปะกอบกบัมาตรา 19 (1) ขณะเดยีวกนัสทิธพิเิศษทีอ่งคการโทรศพัทเคยมใีนขณะด ํารงสถานะ
เปนรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและตามกฎหมายอื่นก็ไมมี
พระราชกฤษฎีกามาจํ ากัดอํ านาจ สิทธิประโยชน ดังนั้นจึงสรุปไดวาการแปรรูปองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยเปนบรษิทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) เปนการโอนทรพัยสินและอ ํานาจ และสิทธิทัง้หมด
ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยซึ่งอํ านาจและสิทธิบางประการเปนอํ านาจและสิทธิที่กํ าหนด
ใหใชหรือใหมไีดเฉพาะองคการของรฐัเทานัน้ เมือ่การแปรรปูขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 จึงมีปญหาขัดกับหลักกฎหมายและ       
หลักความเสมอภาคสรุปไดดังนี้

1. อํ านาจก ํากบัดแูลจากการศกึษาและวเิคราะหปญหาดงักลาวนีใ้นบทที ่4 ผูเขยีนเหน็วา
อํ านาจก ํากบัดแูลทีอ่งคการโทรศพัทแหงประเทศไทยเคยใชอํ านาจก ํากบัดแูลบรษิทัเอกชนรวมการงาน
และการลงทนุเมือ่แปลงสภาพเปนบรษิทั ทโีอที จ ํากดั (มหาชน) แลว ตองตกทอดไปเปนของคณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือกทช. นับแตพนกํ าหนด 30 วัน ทีก่ทช. ไดรับโปรดเกลาแตงตั้ง
รวมทัง้บรษิทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) และบรษิทัรวมการงานและการลงทนุ คอื บริษทั ทรู คอรปอเรชัน่
จ ํากดั (มหาชน) และบรษิทั ททีแีอนดท ีจ ํากดั (มหาชน) ตองอยูภายใตการก ํากบัดแูลโดยคณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคมโดยเสมอภาคกัน (เทียบเคียงไดกับคํ าพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 588/2548)

2. สิทธพิเิศษทีอ่งคการโทรศพัทแหงประเทศไทยเคยไดรับจากพระราชบญัญตัอิงคการ
โทรศพัทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 และตามกฎหมายอืน่นัน้ ผูเขยีนเหน็วา ควรมกีารตราพระราชกฤษฎกีา
จ ํากดัอํ านาจ สิทธิประโยชนของบริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) เพื่อความเสมอภาค เทาเทียมกัน  
ตามเจตนารมณของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

3. สิทธใินสวนแบงรายไดตามสญัญารวมการงานและการลงทนุของบรษิทั ทรู คอรปอเรชัน่
จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน) เดิมนั้น องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
เปนรัฐวิสาหกิจมีอํ านาจผูกขาดแตเพียงผูเดียวในกิจการโทรศัพทพื้นฐานและเมื่อองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยน ําเอาความผกูขาดของตนเองไปใหเอกชนด ําเนนิกจิการโทรศพัทในรปูแบบของสญัญา
สัมปทานบริการสาธารณะและมีสิทธิในการไดรับคาตอบแทนในสวนแบงรายไดและรายไดนี้   
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องคการโทรศพัทแหงประเทศไทยกน็ ําสงเขากระทรวงการคลงัตามเงือ่นไขของการด ําเนนิการทางบญัชี
ระหวางกระทรวงการคลงักบัองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย ในกรณนีีผู้เขยีนเหน็วา เงนิสวนแบง
รายไดที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดรับกอนการแปลงสภาพนั้นเปนการชอบธรรม      
ตามเงื่อนไขในสัญญา แตเมื่อนับแตวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 เมื่อองคการโทรศัพทแปลงสภาพ
เปนบรษิทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) ซ่ึงเปนบรษิทัตามกฏหมายเอกชนไมไดอยูในสถานะภาพตามกฎหมาย
มหาชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากํ าไรดังเชนบริษัทเอกชนโดยทั่วไป ในประเด็นนี้ผูเขียน
เห็นวา เมือ่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยแปรรูปเปนบริษัท ทีโอที จํ ากัด ซ่ึงจะตองแขงขัน  
การใหบรกิารโทรศพัทแกประชาชนเชนเดยีวกบับรษิทั ทรู คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) ในเขตโทรศพัท
นครหลวง และบริษัท ทีทีแอนดที จํ ากัด (มหาชน)ในเขตโทรศัพทภูมิภาค ซ่ึงจะตองประกอบธุรกิจ
โดยความเสมอภาคกันตามเจตนารมณของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ดังนั้น สิทธิที่จะไดรับ
สวนแบงรายไดตามสญัญารวมการงานและการลงทนุกต็องยตุลิงนบัแตวนัทีไ่ดแปรรปูองคการโทรศพัท
แหงประเทศไทยเปนบริษัท ทีโอที จ ํากัด คือ นบัแตวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป      
ดวยเหตผุลวาสทิธิผูกขาดเปนสทิธิทีม่ไีดเฉพาะความเปนรัฐเทานัน้ ซ่ึงหมายความวา รัฐเทานัน้ทีจ่ะให
สิทธิในสัมปทานใหกับเอกชนได ดงันัน้ผูเขียนเห็นวา เงนิสวนแบงรายไดตามสัญญารวมการงาน
และการลงทนุจากบรษิทัเอกชนทัง้สองเปนสวนแบงทีเ่กดิขึน้เพราะมอํี านาจรฐัควรตกทอดไปใหกบัรัฐ
ในทีน่ีก้ระทรวงการคลงัเปนผูรวบรวมเงนิรายไดตางๆ ของรฐั เพือ่จดัท ําและจดัสรรเปนงบประมาณ
แผนดนิเพื่อใชในการบริหารประเทศ เงินสวนแบงรายไดตามสัญญารวมการงานและการลงทุนตอง
ตกทอดไปยังกระทรวงการคลังนับแตวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป

4. ทรัพยสิน มีคํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ 845/2547 ทรัพยสิน
ทีซ้ื่อมาเพือ่ประโยชนแกกจิการไฟฟาไมตกเปนทีร่าชพสัดแุละตอมามคี ําพพิากษาของศาลปกครองสงูสดุ
ที ่ฟ.5/2549 ไดวางแนวทางวาการไดมาของทรพัยโดยวธีิอยางคาขายทรพัยสินนัน้ไมตกเปนทีร่าชพสัดุ
และทรพัยทีไ่ดมาโดยใชอํ านาจรฐั เชน การเวนคนืทรพัยสินนัน้ตกเปนทีร่าชพสัดตุามพระราชบญัญตัิ
ทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 เมือ่ไดศกึษาพบวา องคการโทรศพัทแหงประเทศไทยถงึแมจะเปนรฐัวสิาหกจิ
ทีต่ัง้โดยพระราชบญัญตัไิดกไ็มไดมอํี านาจในการเวนคนืทีด่นิแตอยางใด ดงันัน้สนิทรพัยขององคการ
โทรศัพทแหงประเทศไทยในขณะดํ ารงสถานะเปนรัฐวิสาหกิจจึงไมมีการไดมาโดยใชอํ านาจรัฐ
ดวยเหตุผลนี้ อาคาร ส่ิงกอสรางที่เปนสวนควบของที่ดินก็ไมไดเปนสวนควบของอสังหาริมทรัพย
ทีไ่ดมาโดยใชอํ านาจรัฐ สรุปไดวา สินทรัพยขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนการไดมา
โดยวิธีอยางการคาขายจึงไมตกเปนที่ราชพัสดุ คณะกรรมการแตรียมการจัดตั้งบริษัทชอบแลวที่นํ า
ทนุสวนดงักลาวนี้ไปแปลงเปนหุนตกทอดใหกับบริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน)
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5. การประกอบกจิการ ในการกอตัง้องคการโทรศพัทแหงประเทศไทยนัน้ มวีตัถุประสงค
เพือ่ใหบริการโทรศพัทแกประชาชนซึง่เปนสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน ซ่ึงรัฐควรจดัใหมโีดยเปนสิทธิ
และอํ านาจของรฐัโดยเฉพาะ แตเมือ่รัฐบาลมนีโยบายในการแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
กเ็พือ่โอนการประกอบกจิการในรปูแบบของรฐัวสิาหกจิ ซ่ึงมรีะเบยีนและขัน้ตอนซึง่ยากแกการพฒันา
ระบบโทรศพัทใหมคีวามทนัสมยั ทนัตอสถานการณในปจจบุนั ดวยเจตนารมณของการแปรรปูแลว
วัตถุประสงคหลักของบริษัทที่แปลงสภาพมาจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย คือ บริษัท      
ทโีอท ี จ ํากดั (มหาชน) มวีตัถุประสงคในการประกอบกจิการดานโทรศพัทเชนเดยีวกนั ดงันัน้ผูเขยีน
เห็นวา กจิการโทรศัพทหรือที่ตอเนื่องเกี่ยวของกัน หรือกิจการที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
ไดไปรวมลงทนุกบันติบิคุคลอืน่ๆ ในกจิการโทรศพัท เชน บริษทั เอซีท ีโมไบล จ ํากดั ซ่ึงเปนกจิการ
ทีอ่งคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดรวมลงทุนกับการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนตน ตกทอด
ไปยงับรษิทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) เพือ่เปนการประกอบกจิการถวงดลุในการใหบริการโทรศพัทพืน้ฐาน
กบัผูประกอบการภาคเอกชนรายอื่นโดยเสมอภาคกัน

5.2  ขอเสนอแนะ

จากการศกึษาอ ํานาจ สิทธปิระโยชนตกทอดจากการแปรรปูองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
เปนบรษิทัจ ํากดั (มหาชน) นัน้ มคีวามจ ําเปนตองตองแกไขขอบกพรองเปนการดวนเพือ่ปองกนัมใิห
ปญหาความไมชัดเจนในเรื่องอํ านาจ สิทธิประโยชนตกทอด เกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงการคลัง  
ไดกระจายหุนใหกบันกัลงทนุและประชาชนทัว่ไป โดยผูศกึษาวจิยัขอเสนอแนวทางแกไขปญหาตางๆ
ดังตอไปนี้

5.2.1 ใหคณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิทัก ําหนดใหชัดเจนเกีย่วกบัทนุทีแ่ปลงเปนหุน
วาทุนชนิดใดเมื่อแปลงเปนหุนแลวใหเปนประโยชนที่ตกทอดเปนขององคกรใดหรือหนวยงานใด
ระหวางบรษิทั ทโีอท ีจ ํากดั (มหาชน) กบักระทรวงการคลงั เพราะกอนการจ ําหนายหุนออกสูสาธารณชนนัน้
ประชาชนจะไดรับรูวาสถานะของการเปนบรษิทัจ ํากดั (มหาชน) มลัีกษณะของโครงสรางการถอืหุน
อยางไร

5.2.2 ใหบริษัท ทีโอที จํ ากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) และ
บริษทั ทีที แอนด ที จํ ากัด (มหาชน) อยูในการกํ ากับดูแลของกทช.
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5.2.3 ตองออกกฎหมายใหชัดเจนวา เมือ่รัฐวสิาหกจิใดทีแ่ปรรปูเปนบรษิทัจ ํากดั (มหาชน)
แลว ยงัมบีริษทัเอกชนทีเ่ปนคูสัญญารวมการงานและรวมทนุ ตองหมดอ ํานาจในการก ํากบัตอบรษิทั
เอกชนดังกลาวทันที โดยไมตองรอใหบริษัทเอกชนยื่นฟองศาลหรือหนวยงานทางการปกครอง
วนิิจฉัยตีความ

5.2.4 ตองตราพระราชกฤษฎกีาเพือ่จ ํากดัอ ํานาจ สิทธิประโยชนของบรษิทั ทโีอท ี จ ํากดั
(มหาชน) ตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542

5.2.5 ตองทบทวนเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและรายไดแตละชนิด ทีเ่กิดจากการแปรรูป
ของรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทจํ ากัด (มหาชน) โดยใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท รับไป
พจิารณาตามมาตรา 19 (1) วาสิทธิประโยชนและรายไดชนิดใดควรตกทอดใหกระทรวงการคลัง
และสทิธปิระโยชนและรายไดชนิดใดควรตกทอดกับบริษัทจํ ากัด (มหาชน) ทีไ่ดแปรรูปไป หรือ
ตองตกทอดกับหนวยงานใด
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