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ปี 2543 นายกทกัษิณโอน-ขายหุ้นของบริษัทชินคอร์ปทัง้หมด (1,400 ล้านหุ้น) ให้ลกูและญาติทัง้นีก็้เพื่อให้
เป็นไปตามกม.รัฐธรรมนญูปี 2540 วา่ด้วยเร่ืองการถือหุ้น  และได้มีการแจ้งเร่ืองดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบ 
ก็คือ ได้มีการเปลีย่นช่ือผู้ถือหุ้นจากนายกทกัษิณเป็นช่ือของลกูและญาตเิรียบร้อยแล้ว 

ปี 2544 นายกทกัษิณเข้าสูว่งการเมือง (พรรคไทยรักไทย)  

ปี 2549 (เดือนมกราคม) ลกูและญาติได้ขายหุ้นชินคอร์ปฯไปทัง้หมด (1,400 ล้านหุ้น) 
เหตุที่ท่านนายกทกัษิณได้แนะน าให้ลูกและญาติขายหุ้นชินคอร์ปฯทัง้หมด ก็เพื่อจะได้หมดข้อครหาเร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน  (ราคาขายหุ้นละ 49.25 บาท มลูคา่ทัง้หมด 7.6 หมื่นล้านบาท) 

ปี 2549 (19 ก.ย.) คมช.ท ารัฐประหารและได้ตัง้คตส.เพื่อกลา่วหานายกทกัษิณวา่ ใช้ต าแหนง่นายกเอือ้ผลประโยชน์
ให้ธุรกิจของตวัเอง มีผลท าให้ราคาหุ้นของชินคอร์ปฯสงูขึน้ซึง่น าไปสูก่ารฟอ้งต่อศาล 

ปี 2553 (ปลายเดือน กพ.) ศาลตดัสนิวา่ นายกทกัษิณไมไ่ด้ขายหุ้นให้ลกูและญาตจิริง (ซกุหุ้น) และใช้ต าแหนง่
นายกเอือ้ประโยชน์ธุรกิจของตวัเองจนท าให้ราคาหุ้นเพิม่ขึน้ จึงได้พิพากษาให้ยดึเงินท่ีได้จากการขายหุ้นจ านวน 
4.6 หมื่นล้านบาทให้ตกเป็นเงินของรัฐ 
ศาลจะตดัสินยึดทรพัย์ได ้ ตอ้งพิพากษาว่าหุน้ชินคอร์ปฯยงัเป็นของนายกทกัษิณ (ไมไ่ด้มีการขายหุ้นให้ลกูและ
ญาติจริง) ตอนที่นายกทกัษิณขายหุ้นให้ลกูและญาตเิมื่อปี 2543 ลกูและญาติไมไ่ด้ช าระคา่หุ้นทัง้หมดในทนัที 
แตใ่ช้วิธีผอ่นช าระคา่หุ้นโดยน าเอาเงินปันผลทีไ่ดร้บัในแต่ละครัง้มาช าระใหน้ายกทกัษิณ ประเดน็นีแ้หละที่ศาล
ยกขึน้มาอ้างวา่นายกทกัษิณไมไ่ด้มีการขายหุ้นให้ลกูและญาติจริง 

ถ้าท่านทักษิณสามารถใช้ต าแหน่งนายกท าให้ราคาหุ้นสูงขึน้ได้ แสดงว่าราคาหุ้นของชินคอร์ปต้องขึน้สูง
กว่าราคาหุ้นของบริษัทอื่นๆ ราคาหุ้นของบริษัทตา่งๆเมื่อต้นปี 2549 เพิ่มขึน้จากตอนต้นปี 2545 เป็นดงันี ้
ศนูย์บริการเหลก็สยาม 21.9 เทา่, รพ.รามค าแหง 19.6 เทา่, อะโรเมติกส์ 11.4 เทา่, ปตท. 5.6 เทา่, ปนูซิเมนต์
ไทย 4.3 เทา่, รพ.กรุงธน 3.9 เทา่, ธ.กสกิรไทย 2.8 เทา่, ธ.ไทยพาณิชย์ 2.1 เทา่, ธ.กรุงเทพ 1.9 เทา่, ชินคอร์ปฯ 
1.8 เท่า, UCOM (DTAC) 1.7 เทา่  [ราคาหุน้ทีน่ ามาค านวณ น ามาจาก factbook ของ กลต.] 
อตัราการเพิ่มขึน้ของราคาหุ้นของบริษัทตา่งๆเป็นเคร่ืองยืนยนัได้เป็นอยา่งดีวา่ นายกทกัษิณใช้ต าแหนง่นายกท า
ให้ราคาหุ้นสงูขึน้ได้จริงหรือไม ่

ข้อเท็จจริงก็คือ ปัจจยัที่มีผลตอ่การขึน้ลงของราคาหุ้น มีหลายอยา่ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทนัน้ๆ เป็นต้น ผลการด าเนินงานของบริษัทนัน้ ถือวา่มีสว่นส าคญัมาก จะออกมาดีมีก าไร
มากขนาดไหน ขึน้อยูค่วามสามารถของผู้บริหารของบริษัทในการก าหนด ทิศทางของบริษัท กลยทุธ์ของบริษัท 

ธุรกิจของนายกทกัษิณก าไรมากกว่าบริษัทอื่นหรือไม่? อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ภาษาชาวบ้านก็คอื 
“ก าไรเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทนุ” ) ของบางบริษัทตัง้แตปี่ 2544 – 2549 (คิดโดยเฉลีย่) :  
ปูนซิเมนต์ไทย 48%, ปตท 36%, อมตะคอร์ปฯ 30%, ซีเอ็ด 28%, แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 24%, น า้มนัพืชไทย 21%,
ชินคอร์ปฯ 20%  [อตัราก าไรเหล่านีน้ ามาจากรายงานประจ าปีของแต่ละบริษัท] 

ประเดน็ต่างๆท่ีคตส.กล่าวหานายกทักษิณและน าไปสู่การตัดสินยดึทรัพย์ 

ลดคา่สมัปทานให้ AIS  

เดือนเมษายนปี 2544  DTAC ได้รับการแก้ไขสญัญาให้จา่ยในอตัรา 18% ของรายได้ ดงันัน้ AIS จึงได้ร้องขอ
ความเป็นธรรมและได้รับการลดอตัราคา่สมัปทานในเดือนพฤศจิกายน จาก 25% เหลอื 20% แม้วา่ตัง้แตปี่ 2545 - 
2549   AIS จะจ่ายคา่สมัปทานในอตัราที่ลดลงก็ตาม แตรั่ฐกลบัได้รับผลประโยชน์จาก AIS ตัง้แตปี่ 2545 - 2549 
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เพิ่มขึน้จากปี 2544 ในรูปของคา่สมัปทาน ภาษีสรรพสามิต และ ภาษีเงินได้นิติบคุคล รวมเป็นเงินประมาณกวา่ 
5 หมื่นล้านบาท และเมื่อ AIS ได้รับการลดอตัราคา่สมัปทาน ก็ได้ลดคา่โทรให้แก่ผู้ใช้มือถือลงเป็นอยา่งมาก ใน
ปัจจบุนัคา่โทรมือถือถกูลงไมน้่อยกวา่คร่ึงหนึง่เมื่อเทียบกบัคา่โทรในปี 2544  การลดคา่สมัปทานจึงได้รับประโยชน์
ด้วยกนัทัง้ 3 ฝ่าย คือ ผู้ใช้มือถือ รัฐ และบริษัทมือถือ  

จ านวนผู้ใช้มือถือ  

ข้อความในข้อกลา่วหา “บริษัท เอไอเอส มีผู้ใช้บริการในปี 49 ไมน้่อยกวา่ 17 ล้านราย จากเดิมทีม่ีผู้ใช้บริการใน 
ปี 42 เพียง 23,000 ราย” ข้อเท็จริงก็คือ จ านวนผู้ใช้มือถือของคา่ย AIS ในปี 2549 เพิ่มขึน้ประมาณ 2.7 เทา่
เมื่อเทยีบกบัปี 2544 ในขณะท่ี DTACเพิ่มขึน้ 3.5 เทา่ 

รายได้ของ AIS เปรียบกบั DTAC (ปี 2544 – 2548)  

รายได้แตล่ะบริษัทเพิ่มขึน้จากปีก่อน (คิดโดยเฉลีย่)    AIS เพิ่มขึน้ 19%  ,  DTAC เพิ่มขึน้ 18% 
ถ้าใช้วิธีเปรียบเทียบรายได้ปี 2548 กบั ปี 2544    AIS เพิ่มขึน้ 91.1%  ,  DTAC เพิ่มขึน้  90.9% 
อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้ของ AIS มากกวา่ DTAC เลก็น้อย ไมไ่ด้เกิดจากการ เอือ้ประโยชน์ของทา่นทกัษิณ
อยา่งแนน่อน แตเ่กิดจากคณุภาพสญัญาณโทรศพัท์ของ AIS ดีกวา่ของ DTAC ข้อเท็จจริงอนันีเ้ช่ือวา่ทกุคนที่ใช้
มือถือในช่วงปี 44 – 48 รู้เป็นอยา่งดี  

ออกกฎหมายแปลงคา่สมัปทานโทรศพัท์เป็นภาษีสรรพสามติ  

ก่อนออกกฎหมายไมว่า่จะเป็น AIS หรือ DTAC จะจ่ายคา่สมัปทานทัง้หมดให้แก่ ทีโอที หรือ กสท. ในอตัรา 20 – 25% 
ของรายได้ โดยจ่ายตอนสิน้ปี (สมมติวา่แตล่ะบริษัทจ่ายปีละ 240 ล้านบาท) แตเ่มื่อแก้กฎหมายแล้ว แตล่ะบริษัท
ยงัคงจา่ยปีละเทา่เดมิคือ 240 ล้านบาท โดยจา่ยให้ ทีโอที หรือ กสท 120 ล้านบาท สว่นอีก 120 ล้านบาทไปจ่าย
ให้กรมสรรพสามติ (ต้องจ่ายเป็นรายเดือนๆละ 10 ล้านบาท) จะเห็นได้วา่รัฐได้ประโยชน์มากกวา่เพราะวา่เงินเข้า
รัฐโดยตรงและเข้าเป็นรายเดือน แต่ถา้ไม่มีการแปลงค่าสมัปทาน ทีโอที หรือ กสท. ก็จะน าเอาเงินส่วนนีไ้ปถลงุ 
เช่น จ่ายเงินปันผลใหพ้นกังาน ในอดีตประชาชนเคยเจ็บช า้กบัการขอหมายเลขโทรศพัท์บ้าน ขอยากเย็นมากใน
เขตกทม.ต้องเสยีเป็นแสนบาทจงึจะได้เบอร์โทรศพัท์ คา่โทรศพัท์ทางไกลท่ีแสนจะแพงมหาโหด โทรจากกรุงเทพ
ไปเชียงใหมน่าทีละ 18 บาท ทีโอทีไมใ่ช่หรือที่สร้างความเจ็บช า้ให้กบัพวกเรา 

ให้พมา่กู้ เงินรัฐบาลไทยซือ้สนิค้าซือ้สนิค้าชินคอร์ป  

หน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายแห่งของพม่า ซือ้บริการจากดาวเทียมไทยคมและอุปกรณ์ต่างๆจาก
บริษัทชนิแซตมาตัง้แต่ปี 2541 (ก่อนทกัษิณเป็นนายก) ในปี 2546 ไทย พมา่ ลาว กมัพชูา และ เวียดนาม 
ร่วมมือกนัท า ยทุธศาสตร์ความมือกนัทางเศรษฐกิจ ไทยจงึประกาศให้วงเงินกู้แก่สมาชิกประเทศละประมาณ 
4,000 ล้านบาทผา่นธนาคารเพื่อการและน าเข้าของไทย (EXIM Bank) เพื่อใช้ช าระคา่สนิค้าหรือบริการที่ซือ้จาก
บริษัทของไทย เพื่อน าไปใช้ส าหรับโครงการสาธารณปูโภคของประเทศนัน้ ในปี 2547 พม่าใชว้งเงินกู้ไปประมาณ 
300 ลา้นเพือ่ช าระค่าอปุกรณ์/บริการดาวเทียมใหแ้ก่ไทยคม ต่อมาในปี 2549 พม่าก็ไดซ้ื้ออปุกรณ์/บริการจาก
ไทยคมอีก แต่จ่ายช าระใหไ้ทยคมดว้ยเงินของตนเองทัง้ๆทีย่งัมีวงเงินกูเ้หลืออยู่ ส่วนลาวและกมัพูชาก็ใช้บริการ
ของไทยคมมาตลอดแตไ่มเ่คยใช้วงเงินกู้ เพื่อช าระคา่อปุกรณ์/บริการเลย พมา่ไมไ่ด้มกีารเบีย้วเงินกู้แตอ่ยา่งใด
และไมม่ีปัญหาเร่ืองการช าระหนีเ้งินกู้  เพราะพมา่มีรายได้เป็นจ านวนมากจากสมัปทานตา่งๆ เช่น ปตท.ต้องจ่าย
คา่แก๊สและน า้มนัให้พมา่ปีละหลายหมื่นล้าน ผลพวงจากการให้วงเงินกู้ ก็คือ ปตท.ได้สมัปทานบอ่แก๊สนบัแสน
ล้านบาท นอกจากนีน้ายกทกัษิณยงัได้ขอให้พมา่ช่วยจดัการแหลง่ผลติยาเสพตดิในพมา่ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ที่ท าให้
นโยบายปราบยาเสพตดิของนายกทกัษิณได้ผล 
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ทักษิณขายหุ้น VS ลุงท่ีเชียงรายขายทองค า (ภาค 1) 

ผมได้มีโอกาสไปปฏิบตัิธรรมที่จงัหวดัเชียงรายเมื่อปี 50 - 51 และได้มีโอกาสพดูคยุกบัชาวไร่ชาวนา  

มีลงุคนหนึง่ถามผมวา่ 
“รัฐเขาจะยดึเงินทกัษิณเป็นหมื่นล้านเพราะทกัษิณทจุริต โกงกินเงินของชาตใิชม่ัย๊” 
ผมก็เลยตัง้ค าถามกลบัไปวา่ 
“ถ้าเมื่อสบิปีที่แล้วลงุมีทองค า 1 เส้นหนกั 10 บาท ตอนนัน้ราคาทองค าบาทละ 5,000 บาท      พอมาถงึปีนี ้
ทองค าราคาบาทละ 15,000 บาท ลงุก็เลยขายทองค าทัง้ 10 บาทออกไป 
ได้เงิน 150,000 บาท แล้วมีคนกลา่วหาลงุวา่ ลงุร ่ารวยผิดปกติ ไปโกงเขามา ไปลกัขโมยเขามา 
ลงุวา่มนัถกูต้องไหมละ่ “ 

ลงุแกตอบผมวา่ 
“อ้าว ก็เมื่อสบิปีที่แล้วลงุมีทองค าหนกั 10 บาท และตอนขายลงุก็มีทองค าหนกั 10 บาทเหมือนเดมิ แล้วจะ
กลา่วหาวา่ลงุไปขโมยของคนอื่นมาได้อยา่งไร” 

ผมก็เลยบอกลงุไปวา่ 
“ก่อนจะเลน่การเมืองคณุทกัษิณเขามีหุ้นอยู ่1,400 ล้านหุ้น พอมาถึงปี 2549 คณุทกัษิณจงึขายหุ้น 1,400 ล้าน
หุ้นออกไปได้เงิน 76,000 ล้านบาท รัฐเขาจะยดึเงิน 76,000 ล้านบาทน่ีแหละ” 
ผมถามตอ่ "ลงุรู้ไหมวา่หุ้นคืออะไร” 

ลงุแกตอบผมวา่ “ลงุไมรู้่จกัหลอก ไอ้หุ้นเหิ่นเนี่ย “ 

ผมก็จึงบอกวา่ “หุ้นมนัก็ไมต่า่งจากทองค าหลอกลงุ” 

ลงุแกก็พดูตอ่ “อ้อ เร่ืองมนัอยา่งนี ้น่ีเอง” 

ผมก็เลยถามตอ่ “แล้วลงุคิดวา่ทกัษิณโกงกินหรือไม”่ 

ลงุแกตอบวา่ “เมื่อก่อนลงุก็เช่ือตามที่ฟังขา่ว วา่ทกัษิณโกงกินจริง แตพ่อเอ็งยกตวัอยา่งเร่ืองทองค า ลงุจึงเข้าใจ” 
แล้วแกก็พดูตอ่วา่ “มันใส่ร้ายกนัน่ีหว่า น่าสงสารนายกทกัษิณจัง” 

ทักษิณขายหุ้น VS ลุงท่ีเชียงรายขายทองค า (ภาค 2) 

แล้วลงุแกก็ถามตอ่ "แล้วไอ้แอมเพิ่ลรงเพิล่ริชละ่ มนัเป็นอยา่งงยั" 

ผมก็เลยย้อนถามลงุวา่ “ถ้าเมื่อสบิปีที่แล้ว ทองค าของลงุ 10 บาทนัน้เป็น 2 เส้น  
เส้นหนึง่ 2 บาท และอีกเส้น 8 บาท ลกูชายลงุจะไปท างานในเขมร ลงุเลยเอา 
เส้น 2 บาทให้ลกูชาย เมื่อลกูชายกลบัมาก็เอามาคืนให้ลงุ แล้วลงุก็ขายทอง 
ทัง้สองเส้น รัฐฯเขาจะเก็บภาษีจากลงุ เพราะลงุไปซือ้ทองค าจากเขมรมา 
ราคาแคบ่าทละ 5,000 บาท แตต่อนนีล้งุขายได้บาทละ 15,000 บาท 
ทองค าเส้น 2 บาทลุงมีก าไร 20,000 กว่าบาท ลุงต้องเสียภาษี" 

ลงุแกพดูวา่ "ไอ้ทองเส้น 2 บาท เดิมมันอยู่ที่เชียงรายน่ี มันก็เป็นของลุงมาตัง้แต่ต้น และก็เป็นเส้นเดิมที่
ลุงให้ลูกชายไป ลูกชายลุงมันไม่ได้ไปเปลี่ยนเป็นทองค าของเขมรเลยน่ีหว่า" 
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แล้วผมก็บอกวา่ "ทกัษิณเขาเอาหุ้นสว่นหนึง่ไปให้แอมเพิ่ลริชเป็นผู้ ถือไว้ที่เกาะบริติชเวอร์จิน                        
ผา่นไป 7 ปี แอมเพิ่ลริชก็สง่หุ้นคนืทกัษิณ แล้วทกัษิณก็ขายหุ้นทัง้หมด" 

ลงุแกทา่ทางยงังงอยู ่??? 

ผมก็เลยพดูตอ่วา่ "หุ้นที่แอมเพิ่ลริชถอืไว้ที่เกาะบริตชิเวอร์จิน ก็เหมือนกบั ทองค าที่ลูกชายลุงใส่อยู่ที่
เขมร พอผา่นไป 10 ปี ลกูชายลงุก็เอามาคืนให้ลงุ แล้วลงุก็ขายทองทัง้สองเส้น" 

แล้วลงุก็ยงัถามผมตอ่ “และไอ้ที่เขาพดูกนัวา่ทกัษิณซุกหุ้นละ่ มนัเป็นยงังยักนั” 

ผมก็ตอบไปวา่ “การที่ทกัษิณเอาหุ้นไปให้แอมเพิลริชถือไว้ที่เกาะบริติชเวอร์จินนัน่แหละ เขาพากนัประนามวา่
ทกัษิณซุกหุ้น ถ้าจะเปรียบกบัทองค าของลงุ เขาก็จะประนามลงุวา่ซุกทองค าไว้ที่เขมร” 

ลงุพดูตอ่ “ข้านกึวา่ นายกทกัษิณไปขโมยหุ้นใครเขามาจงึต้องเอาไปซุกซอ่น คนในหมูบ้่านบางคนดา่ทกัษิณวา่ 
รวยเป็นเศรษฐีแล้วยงังกไปขโมยหุ้นคนอื่นไปซุกซอ่นอีก ที่แท้ก็เป็นหุ้นของเขาเอง” 

แล้วลงุก็ถามตอ่ “ท าไมต้องใช้ค าวา่ ซกุหุ้น ใช้ค าอื่นไมไ่ด้หรือไง” 

ผมตอบ “ใช้ค าวา่ ซุกหุ้น ก็เพื่อให้คนที่ได้ยินได้ฟังมีความรู้สกึวา่ ทกัษิณเป็นคนโกง เป็นคนเลวร้าย” 

ลงุแกพดูตอ่ "ชาวบ้านรักทักษิณเยอะ คนขีอ้ิจฉามนัทนไม่ได้ เลยใส่ร้ายท่าน" 

ข้อกล่าวหาซุกหุ้นที่ “แอมเพิ่ลริช” 

เดิมตระกลูชินวตัรถือหุ้นบริษัทชินคอร์ปฯ 1,400 ล้านหุ้น กลางปี 2542 ได้โอนหุ้นกวา่ 300 ล้านหุ้นไปอยูใ่นบริษัท
แอมเพิลริช (เป็นบริษัทท่ีนายกทกัษิณตัง้ขึน้บนเกาะบริตเิวอร์จิน้และถือหุ้น  100%) เพื่อเตรียมจะไปจดทะเบียน
ในตลาดหุ้นแนสแดกของสหรัฐฯ จดุประสงค์เพื่อจดัหาเงินทนุจากตลาดหุ้นแนสแดก เพื่อน ามาขยายการลงทนุด้าน
โทรคมนาคมในประเทศไทย (หุน้ 300 กว่าลา้นหุน้นี ้ จะสามารถซ้ือขายกนัไดที้ต่ลาดหุน้แนสแดก ถา้ไดมี้การจด
ทะเบียนเรียบร้อยแลว้) และเร่ืองนีก็้ได้มีการท าหนงัสอืชีแ้จงไปท่ีตลาดหลกัทรัพย์ ต้นปี 2549 โอนกลบัมา แล้ว
ขายหุ้นทัง้ 1,400 ล้านหุ้น ไม่ใช่เป็นเร่ืองโกงหรือทุจริตแต่อย่างใด เพราะเป็นหุ้น (ทรัพย์สนิ) ของนายก
ทักษิณที่มีมาก่อนเป็นนายก  

ความเหน็ท่ีผิดพลาดของศาลในคดียดึทรัพย์ทักษิณ 

ความเห็นศาลในค าพิพากษายดึทรัพย์ หน้า 122 

…การได้รับสญัญาสมัปทานอนญุาตให้ด าเนินกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้ในช่วงระยะเวลาตามที่ก าหนด ยอ่มเป็นที่
คาดหมายได้วา่ ต้นทุนของการด าเนินการจะลดลงเป็นล าดับตามระยะเวลาของอายุของสญัญาสัมปทาน

ที่ได้รับ และในขณะเดยีวกนัยอ่มเป็นผลให้ได้มาซึง่ก าไรมากขึน้เป็นล าดบัเช่นกนั........... 

ข้อเท็จจริง 

การบญัชีต้นทนุจ าแนกต้นทนุตามพฤติกรรมของต้นทนุ (Cost Behavior) เป็น 2 รายการใหญ่คอื ต้นทนุผนัแปร 
(Variable Costs) และ ต้นทนุคงที่ (Fixed Costs) ต้นทนุผนัแปรจะเปลีย่นแปลงเป็นสดัสว่นโดยตรงกบัปริมาณ
กิจกรรม (Activity Level) เช่น คา่สมัปทานโทรศพัท์มือถือ จะเพิม่ขึน้เมื่อรายได้คา่โทรศพัท์เพิ่มขึน้  และจะลดลง
เมื่อรายได้คา่โทรศพัท์ลดลง ต้นทนุคงที่จะยงัคงเทา่เดิมในงวดเวลาและช่วงปริมาณกิจกรรมที่ก าหนด (Relevant 
Range) เมื่องวดเวลาหรือช่วงกิจกรรมเปลี่ยนไปต้นทนุประเภทนีจ้ะมีการเปลีย่นแปลง เช่น ยอดเงินเดือนแตล่ะเดือน
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ในปี 2551 เทา่กบั 20 ล้านบาท ไม่วา่รายได้คา่โทรศพัท์ในแต่ละเดือนจะเพิ่มขึน้หรือลงก็ตาม เงินเดือนในแตล่ะเดือนก็
ยงัคงเทา่กบั 20 ล้านบาท และเงินเดือนจะเพิ่มขึน้ในงวดเวลาถดัไป เช่น ในปี 2552 เงินเดือนเพิ่มเป็น 21 ล้านบาท 
ดูของจริงเอาเองครับว่า ต้นทุนลดลงหรือไม่ 

รายได้และต้นทนุของบริษัทที่ให้บริการมือถือ (จ านวนเงิน : พนัล้านบาท) 

 2544 2545 2546 2547 2548 2549 

AIS       
รายได้ 59.2 80.3 89.5 96.4 92.5 91.4 
ต้นทนุ 55.3 68.8 71.0 76.2 73.8 75.2 

DTAC            
รายได้ 30.1 32.0 31.8 38.9 43.1 48.5 
ต้นทนุ 28.3 29.9 29.2 34.5 38.5 43.5 

TRUE            
รายได้ 20.6 25.8 28.0 33.0 43.8 51.9 
ต้นทนุ 24.1 31.2 33.6 32.4 47.1 56.0 

ข้อมลูจาก Annual Report ของแตล่ะบริษัท (ต้นทนุ เทา่กบั รายได้ทัง้หมด หกัด้วย ก าไรสทุธิ) 

จากตวัเลขจะเห็นไดช้ดัว่าเมื่อรายไดเ้พ่ิมข้ึน ตน้ทนุจะเพ่ิมข้ึน และเมื่อรายไดล้ดลง ตน้ทนุจะลดลง ซ่ึงขดัแยง้กบั
ความเห็นของศาล 

ความเห็นศาลในค าพิพากษายดึทรัพย์ หน้า 151 

..........และการลดสดัสว่นการถือครองหุ้นลงประมาณร้อยละ 11 ดงักลา่วยอ่มเป็นผลให้บริษัทชินคอร์ปได้รับ
เงินทนุคืนจากการโอนขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปจ านวนดงักลา่วออกไปให้แก่ผู้ ถือหุ้นกลุม่อื่นด้วย........ 

ข้อเท็จจริง 

เดิมบริษัทชินคอร์ปฯถือหุ้นในบริษัทชินแซทฯประมาณ 52% เมือ่บริษัทชินแซทฯ ขายหุ้นเพิม่ทนุให้แก่นกัลงทนุ
สถาบนัและนกัลงทนุรายยอ่ยแล้ว ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทชินคอร์ปในบริษัทชินแซทลดลงเหลอื
ประมาณ 41% ไม่ได้หมายความว่าชินคอร์ปฯขายหุ้นที่ตนเองถอือยู่ให้ผู้อื่น 11% แล้วได้รับเงนิทุนคนื

จากการโอนขายหุ้น แตเ่ป็นเร่ืองของการน าหุ้นของชินคอร์ปฯออกจ าหนา่ยเพิม่เติมให้แก่ผู้ ถือหุ้นกลุม่อื่น 

ยกตวัอยา่งงา่ยแบบนีค้รับ นาย ก. และ นาย ข. ร่วมกนัลงทนุท าธุรกิจคนละ 10,000 บาท แบบนีก้ลา่วได้วา่นาย 
ก. และ นาย ข. มีสดัสว่นในการถือหุ้นคนละ 50% ตอ่มาเงินทนุไมพ่อจึงไปชวน นาย ค.มาร่วมลงทนุด้วย โดยให้
นาย ค. ลงทนุ 10,000 บาท เพราะฉะนัน้ เงินลงทนุของธุรกิจจะมีเทา่กบั 30,000 บาท ดงันัน้ สดัสว่นการถือหุ้น
ของนาย ก. หรือ นาย ข. จะลดลงจาก 50% เหลอื 33.3% นาย ก. หรือ นาย ข. ไมไ่ด้รับเงินทนุคืนแตอ่ยา่งใด 
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ตวัเลขของจริงจากรายงานประจ าปีของบริษัทชินแซทฯ 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทชินแซท 
ก่อนเพิ่มทนุ  หลงัเพิ่มทนุ 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) %  จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) % 

บริษัทชินคอร์ป 451 52  451 41 
รายอื่น 424 48  424 39 
รายใหม ่    216 20 
รวม 875 100  1,091 100 

จะเห็นได้วา่ก่อนเพิ่มทนุและหลงัเพิ่มทนุ บริษัทชินคอร์ปฯยงัถือหุ้นของบริษัทชินแซทฯในจ านวนเทา่เดมิคือ 451 
ล้านหุ้น ดงันัน้การท่ีศาลให้ความเห็นวา่ บริษัทชินคอร์ปได้รับเงินทนุคืนจากการโอนขายหุ้น จึงเป็นสิง่ที่ไมถ่กูต้อง 
ค าพิพากษามีความยาวมากเกือบ 200 หน้า เทา่ที่จ าได้มีความผิดพาดอีกหลายประเด็น ยกประเด็นทางบญัชีมา
เพียง 2 ประเด็นที่สามารถจะพิสูจน์ให้เหน็ความผิดพลาดได้อย่างชัดเจน ไม่อาจที่จะปฏิเสธความ

ผิดพลาดได้ (เพราะเร่ืองของคณิตศาสตร์ไมอ่าจจะน าเร่ืองของการตีความมาใช้ได้)  

ถงึเวลาหรือยงัที่ประเทศไทยจะใช้ “ระบบลูกขุน” ” ในการพิจารณาคดีในศาลไทยในการพิจารณาคดีในศาลไทย 

นกักฎหมายของไทยสว่นใหญ่มคีวามรู้ศาสตร์ด้านอื่นๆ (นอกเหนือจากกฎหมาย) คอ่นข้างน้อยเมื่อเทียบกบันกั
กฎหมายแถบอเมริกาหรือยโุรป ท าให้การตดัสนิคดีความตา่งๆที่มีความเก่ียวข้องกบัศาสตร์ด้านอื่นๆมีความผิด
เพีย้นบกพร่องเกิดขึน้ 

คดีความตา่งๆในอดีตเป็นเป็นเร่ืองพืน้ๆแบบชาวบ้าน แตเ่มื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตา่งๆพฒันาไปอยา่ง
รวดเร็วและแผข่ยายไปทัว่ทกุมมุโลก ท าให้คดีความตา่งๆมนัมีเร่ืองของศาสตร์อื่นๆเข้ามาเก่ียวข้องด้วย เช่น 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ เภสชั แพทย์ศาสตร์ การบญัชี และ การเงิน เป็นต้น 

ผู้ตดัสนิคดีความตา่งๆจะต้องมีความเข้าใจในศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้องกบัคดีความนัน้ด้วย ไมใ่ช่พิจารณาในข้อกฎหมาย
อยา่งเดยีว การขาดความเข้าใจในศาสตร์อืน่ที่เกี่ยวข้องกับคดีความน้ัน อาจจะท าให้การตัดสนิคดีความ
ต่างๆมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ แม้ผู้ตัดสนิคดีจะมีความเทีย่งตรงหรือเที่ยงธรรมก็ตาม 

ทักษิณแปรรูปรัฐวิสาหกิจ “ ขายชาต ิชาตจิะหายนะ ” จริงหรือ ??? 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ถกูกลา่วหาวา่ขายทรัพย์สมบตัิของชาต ิ และอีกหลายๆวาทะกรรมที่ชว่ยกนัประดษิฐ์
ขึน้มาเพื่อท าลายนายกทกัษิณ รัฐวิสาหกิจก็คอืธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ ตอ่มาต้องการให้เอกชนมาร่วมลงทนุด้วย 
ดงันัน้ต้องไปจดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัท ทนุจดทะเบียนเป็นเทา่ใด เช่น 1 พนัล้านหุ้น ราคาตามมลูคา่หุ้นละ 10 บาท  
แล้วน าหุ้นออกขายให้เอกชน จ านวนหุ้นที่น าออกขายให้เอกชนต้องน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

เช่น ของปตท. กระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหุ้น 52% ของหุ้นทัง้หมด สว่นอีก 48% น าออกขายให้เอกชน รัฐจะต้อง
ถือหุ้นไว้ให้เกินกวา่คร่ึงหนึง่ของจ านวนหุ้นทัง้หมด เพื่อให้สามารถก าหนดนโยบายการจดัการของบริษัทได้นัน่เอง 
เพราะวา่การโหวตในเร่ืองตา่งๆ เช่น เลอืกกรรมการบริษัท เขานบัจ านวนโหวตที่จ านวนหุ้น ไมไ่ด้นบัตามจ านวน
มือของผู้ ถือหุ้นท่ียก ดงันัน้ การโหวตเร่ืองตา่งๆรัฐบาลจะชนะทกุครัง้ 
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การแปรรูปการไฟฟา้ฝ่ายผลติ นายกทกัษิณถกูกลา่วหาวา่ ขายชาติ  จะท าให้ชาติลม่สะลาย ชาติจะเป็นแบบ
ประเทศอาร์เจนตินา ศาลปกครองตดัสนิวา่การแปรรูปการไฟฟา้ฝ่ายผลติเป็นการแปรรูปท่ีผิด  

ทกัษิณเป็นนายกสมยัแรกต้นปี 2544 มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทจ ากดัดงันี ้  ปตท. (PTT) ปลายปี 44 , 
ทศท. (TOT) กลางปี 45 , กสท. (CAT) กลางปี 46 ซึง่เป็นการแปรรูปภายใต้พระราชบญัญตัิทนุรัฐวิสากิจ พ.ศ. 
2542 (ขณะนัน้นายชวน หลกีภยั เป็นปลดัประเทศ) 

การแปรรูป ปตท. เป็น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

เร่ิมเมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2544 จ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียน 2,000 ล้านหุ้น ราคาตามมลูคา่ (Par Value) หุ้นละ 10 
บาท รวมเป็นทนุท่ีจดทะเบยีน 20,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมด มลูคา่หุ้นตามบญัชี 
16.82 บาทตอ่หุ้น (สว่นของผู้ ถือหุ้น 33,630 ล้านบาท / 2,000 ล้านหุ้น) 

ตอ่มาในวนัท่ี 2 ตลุาคม 2544 ปตท.ได้จดทะเบยีนเพิ่มทนุอกี 850 ล้านหุ้น โดยน าออกจ าหนา่ย 797.2 ล้านหุ้น 
ได้รับเงินจ านวน 25,965.3 ล้านบาท (จ าหนา่ยให้พนกังานและกองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานปตท.และบริษัท
ร่วมทนุจ านวน 47.2 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 10 บาท และจ าหนา่ยให้รายอื่นๆทัง้ในและตา่งประเทศจ านวน 750 
ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 35 บาท) 

ปี 2549 ปตท.น าหุ้นออกจ าหนา่ยอีก 7.7 ล้านหุ้นได้รับเงินจ านวน 1,405.4 ล้านบาท 

เงินท่ีได้จากการจ าหนา่ยหุ้นถกูน าไปใช้ในการขยายกิจการของปตท. เป็นการลดภาระทางการเงินแก่รัฐ เมื่อแปร
รูปแล้ว ปตท.สง่เงินเข้าคลงัเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

รายการ 
ผลประโยชน์ที่กระทรวงการคลงัได้รับจาก ปตท. (พนัล้านบาท) 

2545 2546 2547 2548 2549 รวม 

เงินปันผล 4.8 5.5 5.9 9.9 20.9 47.0 

ภาษีเงินได้ 1) 8.8 12.1 17.1 24.1 31.5 93.6 

รวม 13.6 17.6 23.0 34.0 52.4 140.6 

กระทรวงการคลงั ถือหุ้น 2) 69% 69% 52% 52% 52%  
1) รวมบริษัทยอ่ย    
 2) เป็นตวัเลข ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ( ณ วนัที่ 2 ตลุาคม 2544 คิดเป็น 71% และ สิน้ปี 2544 ลดลงเหลือ 69% ) 

ค านวณมาจากข้อมลูใน Annual Report ของ ปตท.          ปี 2544 (ก่อนการแปรรูป) ปตท. สง่เงินเข้าคลงัประมาณ 5 พนัล้านบาท 

จากตวัเลขในตารางจะเห็นได้วา่ แม้ว่ากระทรวงการคลงัจะลดสดัสว่นการถือหุ้นลงก็ตาม แตผ่ลประโยชน์ที่คลงั
ได้รับจาก ปตท.ก็เพิ่มขึน้ทกุปี  

สิน้ปี 2544 จ านวนหุ้นท่ีกระทรวงการคลงัถืออยูล่ดลง 62.2 ล้านหุ้น และปี 2547 ลดลง (จากปี 2546) จ านวน 
470 ล้านหุ้น (ทกัษิณขโมยไปซกุมัง๊) ถ้าเป็นการขายหุ้นในปี 2547  เงินจะกลบัเข้าคลงัอยา่งน้อยที่สดุ 6.4 หมื่น
ล้านบาท (ราคาหุ้นในปี 2547 สงูสดุ-ต ่าสดุ 192-136 บาท)  

ปตท. มีสนิทรัพย์ (ทรัพย์สนิ) มากที่สดุเมื่อเทียบกบับริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และมีมลูคา่ตลาด
เป็นอนัดบัหนึง่ ประมาณ 5.17 แสนล้านบาทเมื่อสิน้ปี 2546 (ราคาหุ้นละ 185 บาท)  
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การแปรรูป ทศท. (TOT) และ กสท. (CAT) 

TOT จดทะเบียน 600 ล้านหุ้น ราคาตามมลูคา่ (Par Value) หุ้นละ 10 บาท  
CAT จดทะเบยีน 1,000 ล้านหุ้น ราคาตามมลูคา่ (Par Value) หุ้นละ 10 บาท 
กระทรวงการคลงัถือหุ้น 100% ก็คือยงัไมไ่ด้มีการแปรรูปอยา่งแท้จริง (ยงัไมม่เีอกชนเข้าร่วมลงทนุนัน่เอง) 

รายได้ของทัง้ TOT และ CAT แยกออกเป็น 2 ชนิด ชนิดแรกเป็นรายได้จากคา่สมัปทานโทรศพัท์มอื AIS, DTAC, 
True Move, DPC (จะเรียกวา่คา่ตง๋ก็ได้) ชนดิที่สองเป็นรายได้ทีเ่กิดขึน้จากการด าเนินงานด้วยตวัเอง (เกิดจาก
ล าแข้งตวัเอง) ดงันัน้ ทัง้ TOT และ CAT นา่จะน าเงินสง่คลงัในแตล่ะปีมากกวา่คา่สมัปทานที่ได้รับจากบริษัทมือถือ 

รายการ 
เปรียบเทียบคา่สมัปทานท่ีได้รับ กบั เงินท่ีจา่ยให้คลงั (พนัล้านบาท) 

ปี 46 ปี 47 ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51 รวม 

TOT        
รายได้คา่สมัปทาน 10.1 10.8 9.3 9.7 17.4 19.5 76.7 
รวมจา่ยให้คลงั 11.8 10.0 14.3 9.8 3.7 8.1 57.7 
จ่ายมาก (น้อย) กวา่  1.7 (0.9) 5.0 0.2 (13.7) (11.3) (19.0) 

CAT              
รายได้คา่สมัปทาน 3.8 3.4 4.4 5.2 14.1 15.1 45.9 
รวมจา่ยให้คลงั 3.2 3.7 6.9 4.6 7.4 11.0 36.9 
จ่ายมาก (น้อย) กวา่  (0.6) 0.3 2.5 (0.5) (6.7) (4.1) (9.0) 

ข้อมลูจาก Annual Report ของ TOT and CAT (เงินจา่ยให้คลงัประกอบด้วย เงินน าสง่คลงั เงินปันผล และ ภาษีเงินได้) 

ปี 2546 – 2551 คา่สมัปทานที่ทัง้สองกิจการได้รับจากบริษัทมือถือรวมเป็นเงิน 1.23 แสนล้านบาท แตส่ง่เงินเข้า
คลงัเพียง 0.95 แสนล้านบาท ความจริงควรจะต้องสง่เงินเข้าคลงัมากกวา่ 1.23 แสนล้านบาทเสยีด้วยซ า้เพราะมี
รายได้ประเภทอื่นด้วย ทัง้สองกิจการเป็นรัฐวิสาหกิจที่ยงัมิได้แปรรูปเป็นบริษัทอยา่งแท้จริงเพราะคลงัยงัถือหุ้น
เต็ม 100% แต ่ปตท. ที่ได้มีการแปรรูปอยา่งแท้จริง (คลงัถือหุ้น 52%) ปี 2545 – 2549 สง่เงินเข้าคลงัสงูกวา่ 1.4 
แสนล้านบาท ทา่นคงจะเห็นแล้วา่ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจท าให้ชาติได้ประโยชน์หรือหายนะกนัแน่??? 

เร่ืองที่นา่แปลก ก็คือ ช่วงปี 2550 – 2551 TOT และ CAT ได้รับคา่สมัปทานเต็มจ านวน แตเ่งินท่ีจ่ายให้คลงัน้อย
กวา่คา่สมัปทานท่ีได้รับ แตถ้่าดทูี่ช่วงปี 2546 – 2549 ได้รับคา่สมัปทานน้อยกวา่ คือ โทรศพัท์แบบเติมเงิน 10% 
แบบรายเดือน 15% แตเ่งินท่ีจ่ายให้คลงับางปีมากกวา่คา่สมัปทานท่ีได้รับ บางปีจา่ยให้น้อยกวา่ (10% ของคา่
สมัปทานที่หายไป บริษัทมือถือน าไปจ่ายเป็นภาษีสรรพสามิตให้แก่คลงั ซึง่ยทุธ์เขายายเทีย่งยกเลกิเมื่อปี 2550)
คา่สมัปทานที่ได้รับจากบริษัทมือถือก็คือเงินท่ีพวกเราจา่ยให้บริษัทมือถือ นา่จะสง่เข้าคลงัทัง้หมด แล้วน าไปซือ้ 
Notebook แจกนกัเรียนที่ประถมหนึง่ทกุคนทกุปี แตล่ะปีมเีดก็เข้าเรียนประถม 1 ประมาณปีละ 1 ล้านคน ซือ้
จ านวนมากๆเช่นนีไ้มน่า่จะเกินเคร่ืองละ 6,000 บาท ปีหนึง่ก็ 6,000 ล้านบาทซึง่น้อยกวา่คา่สมัปทานที่ได้รับเสยี
อีก ถือเป็นการลงทนุท่ีล า้คา่จริงๆ ผลการด าเนินงานของ TOT และ CAT มีแตท่รุด  

 ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี หากไมไ่ด้รับคา่สมัปทาน (จ านวนเงิน : พนัล้านบาท) 
 ปี 46 ปี 47 ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51 รวม 
TOT 7.5 6.2 1.5 1.7 (8.5) (11.2) (2.9) 
CAT 1.4 1.4 2.0 1.3 (2.7) 0.7 4.2 
ค านวณจากข้อมลูที่แสดงในงบการเงินของกิจการทัง้สอง (ก าไรก่อนหกัภาษี หกัด้วย รายได้คา่สมัปทาน) 


