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สมุดปกขาว 

สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ และ สภาทนายความ 
 

รายงานการศึกษาและวิเคราะห 
 

เรื่อง การทําธุรกรรมซื้อขายหุนและหลักทรัพย 
กรณีของ บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ที่มีการแปลความใหขัดกับหลักการจัดเก็บภาษีที่ชอบดวยกฎหมาย 
และ 

เปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมายความมั่นคงของชาติ 
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คํานํา 
 สมุดปกขาวฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนเพื่อเปนกรณีศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมซื้อขาย “หุนและ
หลักทรัพย” ขามประเทศ  โดยเฉพาะหุนนั้นเปนหุนในบริษัทที่ไดรับกิจการสัมปทานจากหนวยงานของรัฐใน
ประเทศไทย  ประเด็นแหงการศึกษานั้นสืบเนื่องมาจากขาวการเปดเผยการซื้อหุนและขายหลักทรัพยครั้งท่ียิ่งใหญ
ท่ีสุดในประวัติศาสตรของประเทศไทยวามีการวางแผนการจัดการเพื่อใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับ
ประเด็นการยินยอมใหทุนของรัฐบาลตางชาติเขามาครอบครองสัมปทานที่ไดรับจากหนวยงานของรัฐไดเปน
จํานวนสูงสุดเทาท่ีกฎหมายฉบับแกไขเพิ่มเติมใหมจะอนุญาต และบางบริษัทในกลุมไดรับสิทธิพิเศษการยกเวน
ภาษีเงินไดจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งท้ังสองประเด็นนี้เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
ประโยชนสาธารณะและประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐในอธิปไตยของการบริหารกิจการโทรคมนาคมซึ่งเปน
สัมปทานที่สําคัญและไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 วรรคทาย วา 
“การดําเนินการนั้นจะตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น ท้ังในดาน
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น ๆ” เปนที่ตั้ง 

 สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ และ สภาทนายความ ไดออกแถลงการณรวมกันเมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2549 ไววา เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาใจและเรียนรูถึงกระบวนการตาง ๆ ท่ีมีความซับซอนซอนเงื่อนอยาง
มากในการทําธุรกรรมดังกลาวขางตน จึงไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมาย สภาทนายความ
ดําเนินการจัดทํารายงานทางวิชาการใน 2 หัวขอนี้ เพื่อเปนบรรณาการทางวิชาการเผยแพรแกประชาชนเจาของ
ประเทศที่สนใจและใครท่ีจะรูความเปนมาและความเปนไปในการลงทุนของนักลงทุนไทยและจากตางประเทศ 
รวมท้ังไดรับรูวาผลประโยชนท่ีควรจะตกกับแผนดินและปวงชนชาวไทยที่ถูกที่ควรแลวควรจะตองเปนอยางไร  
การวิจัยและวิเคราะหขอมูลเทาท่ีปรากฏในสมุดปกขาวเลมนี้เปนการรวบรวมขอมูลขาวสารดังท่ีปรากฏเปนขาว
สาธารณะ บุคคลที่เกี่ยวของและไดพิจารณาอยูในเอกสารตาง ๆ แลว การอางอิงท้ังหมดก็เพื่อประโยชนใน
การศึกษาและการคุมครองประโยชนสาธารณะซึ่งสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ และ สภาทนายความ เห็นพอง
ตองกันและเห็นสมควรใหเปนกรณีท่ีใชเปนบรรทัดฐานในการที่จะใหเจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาท่ี
ดวยดวยความโปรงใส เปนธรรม และรักษาผลประโยชนสูงสุดของชาติเปนที่ตั้ง 

 การทําความจริงใหปรากฏตอสาธารณชนเปนหนาท่ีของวิชาชีพของสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติ และการใชวิชาขอเท็จจริงเพื่อวิเคราะหปญหา ศึกษาความเปนมาและเสนอผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะเปนหนาท่ีของวิชาชีพของสมาชิกสภาทนายความ  ขอขอบคุณทุกทานที่ใหขอมูลและกําลังใจในการจัดทํา 

 20  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2549  กรุงเทพมหานคร 
 
 
 (นายพงษศักดิ์   พยัฆวิเชียร) (นายเดชอุดม   ไกรฤทธิ์) 
 ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ นายกสภาทนายความ 
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วิเคราะหธุรกรรมการโอนหุนกับความรับผิดทางภาษีอากร 
กรณี ซื้อขายหุนของบริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 
ขอเท็จจริง 
 1. วันท่ี 12 มีนาคม 2542  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดจัดตั้งบริษัท Ample Rich Investment Limited 
(“บริษัท Ample Rich”) โดยถือหุนเอง 100% จํานวน 32,920,000 หุน1 

 2.  วันท่ี 11 มิถุนายน 2542  บริษัท Ample Rich เปนบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลใน British Virgins  
Islands ไมมีสํานักงานประกอบการในประเทศไทย มีนายพานทองแท ชินวัตร และนางสาวพิณทองทา ชินวัตร 
เปนกรรมการ บริษัทฯ ประกอบกิจการซื้อขายหลักทรัพย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2542 บริษัทฯ ไดซ้ือหุน
บริษัท ชินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ชินคอรป”) ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ในประเทศไทยจํานวน 32,920,000 หุน ในราคาพาร 10 บาท 
  (หมายเหตุ: ในระหวางที่ถือหุนอยู บริษัท ชินคอรปฯ ไดลดราคาพารลงเหลือ 1 บาท ทําใหมี
จํานวนหุนเพิ่มเปน 329,200,000 หุน)2 

 3. วันท่ี 1 ธันวาคม 2543  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดขายหุนทั้งหมด 100% แกนายพานทองแท ชินวัตร  
กอนการเลือกตั้งทั่วไปในป 25443 
 4. วันท่ี 21 พฤษภาคม 2545 นายกรัฐมนตรีเตือนบริษัทไทยอยาตั้งบนเกาะ “บริติช เวอรจิ้น” 
British Virgins Islands โดยกลาววา “เมื่อวานผมไดดูขาวจากซีเอ็นเอ็น ทราบวาขณะนี้สภาของสหรัฐฯ กําลัง
แกไขกฎหมายใหม ทั้งนี้เพราะบริษัทตาง ๆ แมมีสํานักงานใหญในสหรัฐ แตก็ไปจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ 
เชน ในปานามา หรือบริติช เวอรจิ้น ไอสแลนด ซ่ึงถือวาเปนบริษัทไมรักชาติ (Non-Patriotic) เพราะถือวา
เปนการเลี่ยงภาษี ซ่ึงเห็นไดวาแมสหรัฐจะเปนประเทศที่มีเสรีภาพสูง ยังมีการดําเนินการเชนนี้ ก็อยากฝากให
คนไทยและบริษัทตาง ๆ มีความรักชาติ”4 
 (หมายเหตุ: นอกจาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จะตั้งบริษัท Ample Rich มาตั้งแตป 2542 แลว กลุม
บริษัทในเครือก็มีการตั้งบริษัทในกลุมประเทศที่มีการเลี่ยงภาษีอีกหลายกรณี เชน บริษัท ไอพีสตาร บริษัท 
วินวิน เวนเจอรแคปปตอล และบริษัท เมอรร่ี อินเตอรเนชั่นแนล จดทะเบียนที่เกาะมอริเชียส (Mauritius) 

                                                 
1  คําชี้แจง ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร โฆษกประจําตระกูลชินวัตร-ดามาพงศ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 หนังสือพิมพคม-ชัด-ลึก เจาะขาว ทั่วไทย 
2  จดหมายตอบขอหารือของกรมสรรพากร ที่ กค 0706/7896 ลงวันที่ 21 กันยายน 2548 เร่ือง ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กรณีการซื้อหุนของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจากบริษัทผูขายในตางประเทศ ถึงนางสาวปราณี  เวชพฤกษพิทักษ 
3  อางแลวใน (1) 
4  มติชน หนา 8 วันที่ 21 พฤษภาคม 2545 
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โดยเฉพาะการรวมทุนกับบริษัท Air Asia บริษัทที่มารวมทุนดวยถือหุน 49% นั้นถือสัญชาติ “ลาบวน”5 ก็
เปนเกาะอยูระหวางเกาะบอรเนียวกับเกาะโกตากินาบารูของมาเลเซีย เปนเกาะแหงการเลี่ยงภาษีอีกเชนกัน) 

 5. วันท่ี 15 พฤษภาคม 2548  นายพานทองแท ชินวัตร ไดโอนหุนจํานวน 20% ใหแกนางสาว 
พิณทองทา ชินวัตร และลดสัดสวนการถือหุนในบริษัท Ample Rich ของตัวเองลงเหลือ 20%6 

 6.  วันท่ี 1 กรกฎาคม 2548  นางสาวปราณี เวชพฤกษพิทักษ ไดมีหนังสือหารือกรมสรรพากรแทน 
นายพานทองแท ชินวัตร และนางสาวพิณทองทา ชินวัตร วาบริษัท Ample Rich ไดตกลงขายหุนบริษัท ชินคอรป
ฯ 
ที่บริษัท Ample Rich ถือไวทั้งหมดจํานวน 329,200,000 หุน ใหกับนายพานทองแท ชินวัตร และนางสาวพิณทองทา 
ชินวัตร ในราคาพาร 1 บาท โดยไมผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (รูปที่ 1) 

ตกลงจะซื้อ “หุน” นอกตลาดในราคา Par ซึ่งต่ํากวาที่จะซื้อเปน “หลักทรัพย”
ในตลาดหลักทรัพย เมือ่ประมาณเดือนสิงหาคม  2548 โดยใหตัวแทนไปสอบถาม
ภาษีอากรจากกรมสรรพากร  ตามหนังสอืลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548 กอนท่ีจะ
ซ้ือจริงถึง 6 เดอืน

(รูปที่ 1)
 

 7. วันท่ี 21 กันยายน 2548  กรมสรรพากรตอบขอหารือสรุปวาการซื้อขายหุนรายนี้เปนการซื้อขาย
สินคาตามปกติ ดังนี้ 
  7.1 ตามขอเท็จจริง การขายหุนบริษัท ชินคอรปฯ ในราคาหุนละ 1 บาท ใหกับนายพานทองแท 
ชินวัตร และนางสาวพิณทองทา ชินวัตร กรณีเร่ืองของการซื้อขายทรัพยสินระหวางบริษัท Ample Rich ซ่ึง
เปนผูขายกับนายพานทองแท ชินวัตร และนางสาวพิณทองทา ชินวัตร ซ่ึงเปนผูซ้ืออันเปนเรื่องปกติในทาง
การคา สวนราคาที่ตกลงซื้อขายกันต่ํากวาราคาตลาด ผูขายและผูซ้ือมีสิทธิตกลงกันได โดยผูซ้ือตองใชราคา

                                                 
5  บัญชีผูเพิ่มทุน (บอจ.5) ลงวันที่ 30 เมษายน 2548  
6  อางแลว (1) 
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ทรัพยสินตามที่ตกลงนั้น ตามมาตรา 4537 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับประเด็นภาระภาษี
การซื้อขายหุนดังกลาว 
   (1) กรณีบริษัทฯ ซ่ึงเปนผูขายผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุน ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเปน
เงินไดเกินกวาเงินลงทุน ถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ช)8 แหงประมวลรัษฎากร หากการขาย
หุนดังกลาวต่ํากวาราคาตลาด โดยไมมีเหตุอันสมควร เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินคาตอบแทนตาม
ราคาตลาดในวันที่โอนหุนไดตามมาตรา 65 ทวิ (4)9 แหงประมวลรัษฎากร เนื่องจากตามขอเท็จจริง บริษัทฯ 
เปนบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลใน British Virgins Islands ไมมีสถานประกอบการในประเทศไทย และไมมี
อนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย ดังนั้น หากบริษัทฯ มิไดเขามาในประเทศไทยเพื่อการขายหุนดังกลาว
หรือไดขายหุนดังกลาวผานลูกจาง หรือผูทําการแทน หรือผูทําการติดตอในการประกอบกิจการในประเทศ
ไทย กรณียังถือไมไดวา บริษัทฯ กระทํากิจการในประเทศไทย ที่อยูในบังคับตองเสียภาษีเงินไดตามมาตรา 
66 วรรคสอง10 และมาตรา 76 ทวิ11 แหงประมวลรัษฎากร และเมื่อมีการจายเงินคาหุนดังกลาวไปใหกับ
                                                 
7  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ตอ) 
  มาตรา 453  อันวาซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝายหนึ่งเรียกวาผูขาย โอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหแกบุคคลอีกฝายหนึ่งเรียกวาผูซื้อ 
และผูซื้อตกลงวาจะใชราคาทรัพยสินนั้นใหแกผูขาย 
8  ประมวลรัษฎากร 
 “มาตรา 40 เงินไดพึงประเมินนั้น คือเงินไดประเภทตอไปนี้ รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับ
เงินไดประเภทตาง ๆ ดังกลาวไมวาในทอดใด 
 “(4) เงินไดที่เปน 
  (ช)  ผลประโยชนที่ไดจากการโอนการเปนหุนสวน หรือโอนหุน หุนกู พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก  ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน” 
9  ประมวลรัษฎากร 
  “มาตรา 65 ทวิ  การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในสวนนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  (4)  ในกรณีโอนทรัพยสิน ใหบริการ หรือใหกูยืมเงิน โดยไมมีคาตอบแทน คาบริการหรือดอกเบี้ย หรือมีคาตอบแทน คาบริการ 

หรือดอกเบี้ยต่ํากวาราคาตลาดโดยไมมีเหตุอันสมควร เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินคาตอบแทน คาบริการ หรือดอกเบี้ยนั้น ตามราคา
ตลาดในวันที่โอน ใหบริการ หรือใหกูยืมเงิน” 

10  ประมวลรัษฎากร 
 มาตรา 66 วรรคสอง  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และกระทํากิจการในที่อื่น ๆ รวมทั้งใน
ประเทศไทย ใหเสียภาษีในกําไรสุทธิจากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการที่ไดกระทําในประเทศไทยในรอบระยะเวลาบัญชีและการคํานวณกําไร
สุทธิ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับมาตรา 65 และมาตรา 65 ทวิ แตถาไมสามารถจะคํานวณกําไรสุทธิดังกลาวแลวได ใหนําบทบัญญัติวาดวยการ
ประเมินภาษีตามมาตรา 71 (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
11  ประมวลรัษฎากร 
 “มาตรา 76 ทวิ  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศมีลูกจาง หรือผูทําการแทน หรือผูทําการ
ติดตอ ในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเปนเหตุใหไดรับเงินไดหรือผลกําไรในประเทศไทย ใหถือวาบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
นั้นประกอบกิจการในประเทศไทย และใหถือวาบุคคลผูเปนลูกจาง หรือผูทําการแทน หรือผูทําการติดตอเชนวานั้น ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล เปนตัวแทนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และใหบุคคลนั้นมีหนาที่และความรับ
ผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินไดหรือผลกําไรที่กลาวแลว 
 ในกรณีที่กลาวในวรรคแรก ถาบุคคลผูมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีไมสามารถจะคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ได ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประเมินภาษีตามมาตรา 71(1) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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บริษัทฯ ซ่ึงมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย เนื่องจากเงินไดที่ไดรับไมเขาลักษณะตามเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6)12 แหงประมวลรัษฎากร กรณีจึงไมมีหนาที่ตองนําสงภาษีเงินไดตาม
มาตรา 7013 แหงประมวลรัษฎากร 
   (2)  กรณีนายพานทองแท ชินวัตร และนางสาวพิณทองทา ชินวัตร ซ่ึงเปนผูซ้ือ การไดซ้ือ
หุนในราคาต่ํากวาราคาตลาด เปนการซื้อทรัพยสินในราคาถูกซึ่งเปนเรื่องของการตกลงกันระหวางผูซ้ือและ
ผูขายอันเปนเรื่องปกติทั่ว ๆ ไปของการซื้อขายตามมาตรา 45314 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
สวนตางของราคาซื้อกับราคาตลาด จึงไมเขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 3915 แหงประมวล
รัษฎากร (รูปที่ 2) 

                                                                                                                                                        
  ในกรณีการประเมินตามความในมาตรานี้ จะอุทธรณการประเมินก็ได” 
12  ประมวลรัษฎากร 
 มาตรา 40 เงินไดพึงประเมินนั้น คือเงินไดประเภทตอไปนี้ รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงิน
ไดประเภทตาง ๆ ดังกลาวไมวาในทอดใด 
 “(1) เงินไดเนื่องจากการจางแรงงาน ไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินคาเชาบานฯ ... หรือ
ประโยชนใด ๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน 
 (2) เงินไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานใหฯ ... เงินที่ผูจายเงินไดจายชําระหนี้ใด ๆ ซึ่งผูมีเงินไดมี
หนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากหนาที่ หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานใหนั้น ไมวา
หนาที่หรือตําแหนงงาน หรืองานที่รับทําใหนั้นจะเปนการประจําหรือชั่วคราว” 
 “(3)  คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์ฯ  
 “(4) เงินไดที่เปน 
  “(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ... ฯลฯ” 
  “(ข) เงินปนผล เงินสวนแบงของกําไร ... ฯลฯ” 
  “(ค) เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุน ...ฯ” 
  (ง) เงินลดทุน ... ฯ” 
  (จ) เงินเพิ่มทุน ... ฯ” 
  (ฉ) ผลประโยชนที่ไดจากการที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน ... ฯ” 
  (ช)  ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนการเปนหุนสวน หรือโอนหุน หุนกู พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ี
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก  ท้ังนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาท่ีลงทุน” 
 “(5) ... ฯลฯ” 
13  ประมวลรัษฎากร 
 “มาตรา 70  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย แตไดรับเงิน
ไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ที่จายจากหรือในประเทศไทย ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเสียภาษี โดยใหผูจาย
หักภาษีจากเงินไดพึงประเมินที่จายตามอัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล แลวนําสงอําเภอทองที่พรอมกับยื่นรายการตาม
แบบที่อธิบดีกําหนดภายในเจ็ดวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงินไดพึงประเมินนั้น  ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 54 มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
14  อางแลวใน (7) 
15  ประมวลรัษฎากร 
 “มาตรา 39 ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 
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ไดรับคําตอบจากกรมสรรพากรท่ีตอบขอหารือกอนวาซื้อขาย
“หุน” นอกตลาดในราคาถูกทําไดและเมื่อยังไมมี “เงินได”
เพราะวายังไมไดขาย “หุน” จึงยังไมตองเสียภาษ ีตาม
หนังสือท่ี กค 0706/7896 ลงวันที่ 21 กันยายน 2548 กอนที่จะ
ซ้ือจริง 4 เดือน ซ่ึงเปนเร่ืองที่ผิดปกติอยูมาก

(รูปที่ 2)  
  7.2 กรณีบริษัทฯ ไดขายหุนบริษัท ชินคอรปฯ ที่บริษัทไดถือไวใหกับนายพานทองแท ชินวัตร 
และนางสาวพิณทองทา ชินวัตร ซ่ึงเปนกรรมการของบริษัทฯ ตามขอเท็จจริงดังกลาว หุนที่บริษัทฯ ไดซ้ือ
ไวเปนทรัพยสินหรือสินคาของบริษัทฯ มิใชเปนหุนของบริษัทฯ เปนผูออกเอง กรณีจึงไมเขาลักษณะตามคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 28/253816 เร่ือง ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษี
                                                                                                                                                        
 “เงินไดพึงประเมิน” หมายความวา เงินไดอันเขาลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ เงินไดที่กลาวนี้ใหหมายความรวมตลอดถึงทรัพยสิน
หรือประโยชนอยางอื่นที่ไดรับ ซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ตาม
มาตรา 40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ ดวย” 
16  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ท่ี 28/2538 เรื่อง ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีในกรณีไดรับแจกหุน หรือไดซื้อ
หุน ในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดตามขอตกลงพิเศษ 

 ดวยกรมสรรพากรไดขอใหคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยวา กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนําหุนไปแจก หรือขาย
ในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาด ใหกับพนักงาน ลูกจาง กรรมการ ที่ปรึกษา หรือบุคคลผูรับทํางานใหในลักษณะทํานองเดียวกัน ถือวาบุคคลดังกลาว
ไดรับเงินไดพึงประเมินที่จะตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือไม จํานวนใด 
 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาและไดมีคําวินิจฉัยในการประชุมคร้ังที่ 33/2538 วันที่ 10 มกราคม 2538 วา กรณีที่บริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลนําหุนไปแจกใหพนักงาน ลูกจาง กรรมการ ที่ปรึกษา หรือบุคคลผูรับทํางานใหในลักษณะทํานองเดียวกัน หรือนําหุนไปขาย
ใหกับบุคคลดังกลาวตามขอตกลงพิเศษในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาด กรณียอมถือไดวาบุคคลดังกลาวไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 39 แหง
ประมวลรัษฎากรแลว จึงตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปภาษีที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน ไมวาหุนดังกลาวจะมี
เงื่อนไขหรือไมมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการจําหนายจายโอน และไมวาหุนดังกลาวจะเปนหุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
นอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 สําหรับจํานวนเงินไดพึงประเมิน ใหถือตามมูลคาหุน ดังนี้ 
 1.  ในวันที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนดังกลาว เปนหุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  (1) หากหุนดังกลาวมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public Offering) ใหถือมูลคาหุนเทากับราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป 
  (2) หากหุนดังกลาวไมมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public Offering) ใหถือมูลคาหุนเทากับราคาเฉลี่ยในตลาด
หลักทรัพยในเดือนที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน 
 2.  ในวันที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุนดังกลาว เปนหุนที่ไมมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ในกรณีไดรับแจกหุน หรือไดซ้ือหุนในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดตามขอตกลงพิเศษ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 253817 
 8. วันท่ี 20 มกราคม 2549  บริษัท Ample Rich ขายหุนนอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
จํานวน 329,200,000 หุน ราคาหุนละ 1 บาท ใหกับนายพานทองแท ชินวัตร และนางสาวพิณทองทา ชินวัตร18 

 9. วันท่ี 20 มกราคม 2549  นายพานทองแท ชินวัตร และนางสาวพิณทองทา ชินวัตรไดมอบ “หุน”
จํานวน 329,200,000 หุน ใหบริษัทหลักทรัพยซ่ึงเปนตัวแทนนายหนาขายหลักทรัพย “ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย” เพื่อขายเปนหลักทรัพยใหกับบุคคลทั้งสอง (รูปที่ 3) 

การมอบ “หุน” ใหตัวแทนนายหนาถือวา “ขาย” วันท่ีมอบ 
“หุน” (20 ม.ค. 49) จึงตองถือวาขาย “หุน” (มาตรา 40, มาตรา 
77/1 (8) (ข) ประมวลรัษฎากร) เพื่อจะเปลี่ยนเปน “หลักทรัพย”

ไปขายในตลาดหลักทรัพย

(รูปที่ 3)

ดังน้ัน ผลตางราคา ณ วันและเวลามอบ
หุนใหตัวแทน คือราคาหลักทรัพยใน
ตลาด ณ วัน/เวลานั้น ถาเทากับ 42 บาท 
ก็จะมีกําไรจากการขาย “หุน” เพ่ือให
เปนหลักทรัพย (เทากับ 42-1) ทําใหมี
ผลกําไรจากการขายหุนที่ตองเสียภาษี
เงินได 41 บาท ของทุกหุน โดยตองเสีย
ภาษีในอัตรากาวหนาสูงสุดถึง 37% 
ของทุก 41 บาท

 

 10. วันท่ี 23 มกราคม 2549  บริษัทหลักทรัพยตัวแทนนายพานทองแท ชินวัตร และนางสาวพิณทอง
ทา ชินวัตร ไดทําธุรกรรมการขาย “หลักทรัพย” จํานวน 329,200,000 หลักทรัพย ใหแกตัวแทนนายหนาขาย
หลักทรัพยของบริษัท Temasek Holdings ผูซ้ือ ซ่ึงเปนบริษัทรัฐวิสาหกิจลงทุนของประเทศสิงคโปร (รูปที่ 4) 
                                                                                                                                                        
  (1) หากหุนดังกลาวมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public Offering) ใหถือมูลคาหุนเทากับราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป 
  (2) หากหุนดังกลาวไมมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public Offering) ใหถือมูลคาหุนเทากับมูลคาทางบัญชีในรอบ
ระยะเวลาบัญชีกอนรอบ ระยะเวลาบัญชีที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน 
 กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใดจะเสนอหุนใหพนักงาน ลูกจาง กรรมการ ที่ปรึกษา หรือบุคคลผูรับทํางานใหในลักษณะ
ทํานองเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับหุนดังกลาว และประสงคที่จะทําความตกลงเกี่ยวกับการคํานวณมูลคาหุนเพื่อประโยชนในการเสียภาษี
ของบุคคลดังกลาว ใหยื่นคําขอตอกรมสรรพากรเพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาตอไป 
 สั่ง  ณ  วันที่  7  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2538 
  อรัญ  ธรรมโน (ปลัดกระทรวงการคลัง, ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร) 
17  อางแลวใน (2) 
18  อางแลวใน (1) 
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ใหนายหนา / ตัวแทน ขายเปน “หลักทรัพย” ในตลาดหลักทรัพยเม่ือวันที่ 23 
มกราคม 2549 เพื่อไมตองเสียภาษีของบุคคลธรรมดา (กฎกระทรวงฉบับท่ี 126
ขอ 2 (23) ถาขายให Temasek Holdings ท่ี 49.25 บาทตอหุน ก็จะมีผลตางกําไร
จากการขาย “หลักทรัพย” เทากับ 49.25-42
คือ 7.25 บาทตอหลักทรัพยเทาน้ันท่ี
ไมตองเสียภาษี

(รูปท่ี 4)  
 ซ่ึงในที่สุด การวางแผนที่จะเลี่ยงภาษีก็จะปรากฏเปนภาพ (รูปที่ 5)  

ผังโครงสรางความรับผิดในการเสียภาษีท่ีตองถือวามีการขายหุนกอนเขาตลาดหลักทรัพย 
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ใหนายหนา / ตัวแทนซ้ือและขาย “หลักทรัพย” ในตลาดหลักทรัพยเม่ือ
วันท่ี 23 มกราคม 2549 เพ่ือไมตองเสียภาษีของบุคคลธรรมดา (กฎกระทรวง
ฉบับท่ี 126 ขอ 2 (23))

ตกลงจะซื้อ “หุน” นอกตลาดในราคา Par ซ่ึงต่ํากวาท่ีจะซ้ือเปน “หลักทรัพย”
ในตลาดหลักทรัพย เม่ือประมาณเดือนสิงหาคม 2548 โดยใหตัวแทนไปสอบถาม
ภาษีอากรจากกรมสรรพากร  ตามหนังสือลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548 กอนท่ีจะซ้ือจริง
ถึง 6 เดือน

ไดรับคําตอบจากกรมสรรพากรท่ีตอบขอหารือกอนวา
ซ้ือขาย “หุน” นอกตลาดในราคาถูกทําไดและเม่ือยังไมมี
“เงินได” เพราะวายังไมไดขาย “หุน” จึงยังไมตองเสียภาษี 
ตามหนังสือท่ี กค 0706/7896 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2548
กอนท่ีจะซื้อจริง 4 เดือน

การมอบ “หุน” ใหตัวแทนนายหนาถือวา “ขาย” วันท่ีมอบ 
“หุน” (20 ม.ค. 49) จึงตองถือวาขาย  “หุน” (มาตรา 40,
มาตรา 77/1 (8) (ข) ประมวลรัษฎากร) เพ่ือจะเปลี่ยนเปน
“หลักทรัพย” ไปขายในตลาดหลักทรัพย

(รูปที่ 5) 

 ดังนั้น ถาหากกรมสรรพากรหรือเจาพนักงานประเมินแปลความหมายของการขาย “หุน” นอกตลาด
ใหขามไปถือวาเปน “หลักทรัพย” ไดอยางกรณีของผังรูปภาพทั้งหมดนี้แลว จะเปนชองทางใหมีการหนีอยาง
มโหฬารตอไปในอนาคต โดยเฉพาะผูที่เปนกลุมทุนทั้งหลายในตลาดหลักทรัพยสามารถจะโอนหุนให
ลูกหลานในราคา 1 บาท ไดเชนเดียวกัน และอยูมาวันดีคืนดีก็ใหลูกหลานไปขายในตลาดหลักทรัพยอางวา
เปน “หลักทรัพย” ไดในทันที เปรียบเทียบไดกับวาตนเองซื้อ “หุน” มาราคา 1 บาท มีคุณคาเทากับ “เศษ
ตะกั่ว” แตอยูมาวันหนึ่งเปลี่ยนใจบอกวาที่เคยบอกวาเปน “หุน” หรือ “เศษตะกั่ว” นั้น ตอนนี้เปน “ทองคํา” 
หรือ “หลักทรัพย” แลวรีบหนีเขาไปขายในตลาดหลักทรัพยในลักษณะที่เปน “หลักทรัพย” เพื่อใหยกเวน
ภาษีเงินไดเลยนั้น  กรณีเชนนี้จึงไมมีบทกฎหมายในประเทศไหนที่ใหทําไดรวมทั้งของประเทศไทย เพราะ
จะเปนกรณีที่รวบรัดแปลความขามขั้นตอนใหมีการหลีกเลี่ยงภาษีไดโดยงาย โดยเฉพาะในประมวลรัษฎากร
ของประเทศไทยนั้นไดมีบทบัญญัติที่เปนกรณีที่ถือวาขายทรัพยสินไวในมาตรา 77/1 (8) (ข) โดยชัดแจงแลว 
จึงไมมีขอที่จะปฏิบัติหรือขออางอยางใดที่เจาพนักงานประเมินของกรมสรรพากรจะตองทําการประเมินภาษี
ในสวนนี้โดยทันทีเมื่อครบกําหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของผูที่ทําธุรกรรมดังกลาว หากละเวนตอง
ถือวามีความผิดตอการปฏิบัติหนาที่ราชการและหากมีสวนเกี่ยวของหรือสงเสริมใหมีการทุจริตก็จะมีโทษ
ทางอาญาติดตามไปดวย  
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การวิเคราะหขอเท็จจริงและความเห็น 
 ก) ความรับผิดทางภาษีอากรกรณีตอนซื้อหุน 
  1) กรณีผูซ้ือที่ซ้ือของไดในราคาถูกตามที่กรมสรรพากรพิจารณาวาเปนเรื่องของบริษัทขายให
กรรมการและไมมีภาระภาษีที่จะตองเสีย เพราะสามารถซื้อไดในราคาถูกนั้น ความจริงขอนี้มีประเด็นขอ
กฎหมายสําคัญที่จะพิจารณาเพราะเปนหนาที่ของเจาพนักงานประเมินตามมาตรา 3919 ที่จะปฏิเสธหรือรับวา
ตามที่ผูมีเงินไดประเมินความรับผิดในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของตนเองโดยถือวาเปน “หุน” ทํา
ใหกรมสรรพากรเชื่อและยอมรับไดหรือไม แตเร่ืองนี้เปนกรณีที่กรมสรรพากรไดตอบไวกอนลวงหนาแลว
ถึง 6 เดือนกอนที่จะมีการซื้อหุนจริง  ดังนั้นในกรณีที่ผูประเมินอางวาไมตองเสียภาษีเพราะวาซื้อในราคาที่
ลดลงมาจากราคาในตลาดเพราะเปนหุนที่ขายนอกตลาดคือตกลงซื้อกันในราคาพาร 1 บาท นั้น สรรพากรจึง
ไมกลาที่กลับคําพูด  ทั้ง ๆ ที่ในขณะที่ ซ้ือมาผู ถือหุน  (ผู ซ้ือ) ก็ทราบดีอยูแลววาหากยอมรับวาเปน 
“หลักทรัพย” ก็จะมีราคาแตกตางกันอยางเห็นไดชัดแจง  

  2) ดังนั้น จึงไมมีเหตุผลใดที่กรมสรรพากรจะยืนตามความเห็นเดิม เพราะเปนหนาที่ของเจา
พนักงานประเมินที่จะตองไปทําการตรวจสอบธุรกรรมรายนี้วา ณ วันที่ผูซ้ือหุนในราคาพาร 1 บาทนั้นมี
ประโยชนอยางอื่นอันอาจถือคํานวณไดเปนเงินไดหรือไม หากมีและเปนเงินไดในความหมายของมาตรา 39 
แลว ก็ไมจําตองยอมรับการประเมินของผูซ้ือในราคา 1 บาทได  โดยปกติหนาที่ของเจาพนักงานประเมินก็
หาใชที่จะยอมรับการประเมินของผูเสียภาษีผูหนึ่งผูใดโดยงายเชนในกรณีนี้หรือออกมาชี้แจงแทนผูเสียภาษี
เลย จึงเปนหนาที่อยางสําคัญของเจาพนักงานประเมินที่จะตองระมัดระวังไมใหภาษีตกหลนหายไปจาก
ธุรกรรมที่มีขนาดใหญเพียงเพราะผูประเมินอางวาไมตองเสียภาษี  โดยหลักแลวเจาพนักงานประเมินทุกคน
มีหนาที่รับผิดชอบที่จะตองประเมินภาษี20 ไมใชมาทําหนาที่แปลความหรือยอมรับการแปลความของผูเสีย
ภาษีเสียแตเบื้องตนอยางเชนในกรณีนี้โดยเปดทางใหผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดไปจัดทําธุรกรรมทําคําชี้แจง
แลวมาอางภายหลังวานี่เปนคําวินิจฉัยของหนวยงานที่มีหนาที่จัดเก็บภาษี  ซ่ึงตามความเปนจริงมีคํา
พิพากษาฎีกาหลายกรณีที่วางไวและโดยเฉพาะขอตอสูของกรมสรรพากรในหลายคดีที่ผานมา 
กรมสรรพากรก็จะยกเปนประเด็นขอตอสูเสมอมาวาความเห็นที่ตอบไปนั้นเปนแตเพียงการตอบขอหารือ
ตามขอเท็จจริงในขณะนั้นและสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคําวินิจฉัยไดตลอดเวลาหากขอเท็จจริงเปลี่ยนไป 

  3) ในกรณีนี้เห็นไดชัดเจนวาขอเท็จจริงกอนที่มีการสอบถามและเมื่อมาทําธุรกรรมนั้นตางไป
จากขอเท็จจริงที่พิจารณาอยูในหนังสือสอบถามเพราะผูทําธุรกรรมการขายคือบริษัท Ample Rich มี

                                                 
19  อางแลวใน (15) 
20  ประมวลรัษฎากร 
  “มาตรา 38 ภาษีเงินไดนี้อยูในประเภทภาษีอากรประเมิน และใหเจาพนักงานประเมินเปนผูประเมินเกี่ยวกับภาษีในหมวดนี้” 
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ภูมิลําเนาเพื่อการเสียภาษีอยูในประเทศไทย คือมีกรรมการอยูถึง 2 คน คือนายพานทองแท ชินวัตร และ
นางสาวพิณทองทา ชินวัตร เมื่อมีผูทําการแทน (กรรมการบริษัท Ample Rich) อยูในประเทศไทยตามนัย
มาตรา 76 ทวิ21 แหงประมวลรัษฎากร จึงมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย 

   ดังนั้น ตามที่กรมสรรพากรไดวินิจฉัยขอเท็จจริงโดยรีบดวนสรุปไปกอนวา บริษัท Ample 
Rich ไมมีตัวแทนหรือผูทําการแทนติดตอในประเทศไทย กรณีการขายหุนนอกตลาดหลักทรัพยใหแก นาย
พานทองแท ชินวัตร และนางสาวพิณทองทา ชินวัตร นั้น  จึงเปนเรื่องไมถูกตองเพราะทั้ง 2 ทานเปน
กรรมการทําการแทนบริษัทดังกลาวไดแลวในประเทศไทย 

  4) ดังนั้นกรณีตามปญหาภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท Ample Rich ในประเทศไทยที่ตองรับ
ผิดตามขอเท็จจริงขางตนที่มีผูทําการแทนคือนายพานทองแท ชินวัตร และนางสาวพิณทองทา ชินวัตร และ
ไดแจงวาประกอบกิจการธุรกิจการขายหลักทรัพยดวย การมีกรรมการซึ่งเปนคนไทยอยูในประเทศไทยจึง
เทากับมีผูแทนหรือผูทําการติดตอในประเทศไทยเพื่อขายหลักทรัพยที่ตนเองถืออยู  กรณีจึงไมใชบริษัท 
Paper Company ที่ตั้งไวเพื่อจะไปลงทุนในตลาดหลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกาตามที่อาง  ดังนั้นยอด
การขายหุนจํานวน 329,200,000 บาท (ในราคาหุนละ 1 บาท) จึงตกอยูภายใตบังคับการที่ตองเสียภาษีใน
ประเทศไทยเพราะธุรกรรมการซื้อขายเปนผลใหมีการเปลี่ยนการถือกรรมสิทธิ์ของหุนจากบริษัทที่มีตัวแทน
ประกอบการในประเทศไทยไปเปนของบุคคลธรรมดาสวนตัวของนายพานทองแท ชินวัตร และนางสาวพิณ
ทองทา ชินวัตร ซ่ึงทั้งสองทานมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
มาตรา 76 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร โดยจะตองจัดทําบัญชีงบดุล บัญชีงบกําไรขาดทุน ซ่ึงจะตองเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลตามกฎหมาย แตหากไมอาจทําไดก็จะใชสิทธิเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 5 ตาม
มาตรา 71 (1) แหงประมวลรัษฎากรก็ได 

  5) ในขณะเดียวกันผูรับซื้อซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาตองถือวาการที่ตกลงเลี่ยงไปซื้อขายกันเปน 
“หุน” ในราคา 1 บาท จากบริษัทที่ตนเปนกรรมการอยูดวยนั้น ยอมสอเจตนาที่จะเลนคําเลี่ยงภาษี เพราะโดย
สภาพของทรัพยสินซึ่งความจริงคือ “หลักทรัพย” มีราคาตลาดอยูชัดแจง ผูซ้ือจึงไดรับ “ทรัพยสินหรือ
ประโยชนอยางอื่นที่ไดรับ ซ่ึงอาจคํานวณไดเปนเงิน” ตองถือและประเมินไดวาเปนเงินไดตามมาตรา 39 
และมาตรา 40 (4) (ช)  ตามแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 28/2538 ไดวินิจฉัยภาษีหุน 
                                                 
21  ประมวลรัษฎากร 
 “มาตรา 76 ทวิ  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศมีลูกจาง หรือผูทําการแทน หรือผูทําการ
ติดตอ ในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเปนเหตุใหไดรับเงินไดหรือผลกําไรในประเทศไทย ใหถือวาบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
นั้นประกอบกิจการในประเทศไทย และใหถือวาบุคคลผูเปนลูกจาง หรือผูทําการแทน หรือผูทําการติดตอเชนวานั้น ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล เปนตัวแทนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และใหบุคคลนั้นมีหนาที่และความรับ
ผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินไดหรือผลกําไรที่กลาวแลว 
 ในกรณีที่กลาวในวรรคแรก ถาบุคคลผูมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีไมสามารถจะคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ได ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประเมินภาษีตามมาตรา 71(1) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ในกรณีการประเมินตามความในมาตรานี้ จะอุทธรณการประเมินก็ได” 
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กรณีลูกจางของบริษัทไดรับสิทธิ์ซ้ือหุน (Treasury Shares) ของบริษัทไวในราคาพาร ในขณะที่ราคา IPO 
กอนจะเขาตลาดหลักทรัพยสูงกวาจึงตองถือราคาที่สูงกวาหักลบกับราคา Par เปนผลตางจากการขายหุน (แม
จริง ๆ จะยังไมไดขาย) ตองเสียภาษีเงินไดเนื่องจากผลตางนี้เปนประโยชนตอบแทนจากการซื้อหุนราคาต่ําที่
สามารถคํานวณเปนเงินได 

 6) นอกจากนี้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรฯ ยังไดวางหลักเกณฑที่สําคัญและถือปฏิบัติกัน
ตลอดมาคือ (1) คําวินิจฉัยไดยืนยันชัดเจนวาสวนตางจากการซื้อหุนในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดเปนเงินไดพึง
ประเมินที่ลูกจางตองนําไปเสียภาษี (2) ใหลูกจางเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในปภาษี (ปปฏิทิน) ที่ไดรับ
กรรมสิทธิ์ในหุนโดยไมตองรอใหพนักงานขายหุนที่ซ้ือไดในราคาต่ํากวาราคาตลาดออกไปกอน และ (3) 
กําหนดวิธีคํานวณจํานวนเงินไดพึงประเมินที่พนักงานตองนํามาเสียภาษีในอัตราภาษีกาวหนา คือ 5% - 37% 
กรมสรรพากรไดใชคําวินิจฉัยที่ 28/2538 ที่ถือวาสวนตางจากการซื้อหุนในราคาต่ําเปน “เงินไดพึงประเมิน” 
มาตลอด โดยเฉพาะการตอบขอหารือใหกับองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.) การทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทย (ทอท.) เมื่อรัฐวิสาหกิจทั้งสองแหงถูกแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและนําหุนไปจด
ทะเบียนเปน “หลักทรัพย” ลูกจาง/พนักงานทุกคนที่ไดใชสิทธิซ้ือหุนในราคา Par ลวนแลวแตตองเสียภาษี
สําหรับสวนตางดังกลาวทั้งสิ้น ที่กรมสรรพากรอางวากรณีการขายหุนของ อสมท. และ ทอท. นั้นเปนกรณี
ขายหุนตนเอง ตางกับบริษัท Ample Rich ที่ขายหุนบริษัท ชินคอรปฯ เหตุผลดังกลาวนี้ก็ไมถูกตองเพราะหุน
ทั้งสองชนิดก็คือทรัพยสินของบริษัท มีราคาและถือเอาได การแกตัวของเจาหนาที่แบบชนิดน้ําขุน ๆ เชนนี้
ทําใหประเทศชาติเสียหาย ขัดกับหนาที่ของเจาพนักงานประเมินตามมาตรา 38 หากละเวนเมื่อถึงเวลาที่ตอง
ประเมินแลวจะถือวาผิดวินัย และละเวนการปฏิบัติหนาที่มีความผิดทั้งทางแพงและอาจรวมถึงทางอาญาดวย 
หากชวยเหลือโดยมีเจตนาทุจริต เชนไดผลตอบแทนจากการปรับตําแหนงใหสูงขึ้นโดยเฉพาะขามหนา
เจาหนาที่ของรัฐคนอื่น 

 ข) ความรับผิดทางภาษีอากรเมื่อขายหุน 
  1) วันที่ 20 มกราคม 2549  นายพานทองแท ชินวัตร และนางสาวพิณทองทา ชินวัตรไดมอบ
หุนจํานวน 329,200,000 หุน ใหบริษัทหลักทรัพยตัวแทนนายหนาของคนทั้งสอง เพื่อใหขายเปนหลักทรัพย 
“ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”  จํานวน 329,200,000 หลักทรัพย 

  ผลตางระหวางราคาทุนของหุนที่ซ้ือมาคือ 1 บาท กับราคาขายหุน (ถือวาขาย) เพื่อใหเปน
หลักทรัพยคือวันที่สงมอบใหกับตัวแทนนายหนาในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 329,200,000 
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หุน นั้น ถือเปนธุรกรรมจากการขายหุนเพื่อใหเปนหลักทรัพยนัยมาตรา 3922, มาตรา 4023 และมาตรา 77/1 (8) 
(ข)24 แหงประมวลรัษฎากร 

  การซื้อและการขายหุนในราคาพาร 1 บาท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 เปนการซื้อและขายหุนที่
ไดทําขึ้นหลังจากที่ไดมอบหมายใหตัวแทนไปสอบถามกรมสรรพากรไวกอนลวงหนาเปนระยะเวลาถึง 6 
เดือนคือตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 และกรมสรรพากรมาตอบเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549  กรณียิ่งเห็นได
ชัดวาไดมีการเตรียมการที่จะขายหุนของ บริษัท Ample Rich นอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมากอน
แลว แตธุรกรรมการซื้อขายยังไมอาจทําไดเนื่องจากยังตรวจสอบทรัพยสิน หนี้สิน และเรื่องอื่น ๆ (Due 
Diligence) ของกลุมบริษัทไมหมด  จนกระทั่งเมื่อแนใจแลวจึงไดมาทําธุรกรรมการซื้อขายขึ้นในวันที่ 20 
มกราคม 2549  กรณีดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงขอเท็จจริงไดวาไดมีการเตรียมแผนซื้อขายหุนไวกอน
ลวงหนาแลว และโดยความเปนจริงการขายหุนดังกลาวไมวาจะถือวาเปนกําไรจากการขายหุนตามมาตรา 40 
(4) (ช)25 หรือวาเปนการขายตามปกติการคาของธุรกิจก็ตกอยูภายใตการเสียภาษีเงินไดทั้งสิ้น เพราะบริษัท 
Ample Rich มีผูทําการแทนในประเทศไทย 

  ตรงที่อางวาเปนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยจึงไมตองเสียภาษีก็เฉพาะหลักทรัพยไมใชหุน 
ยอมรับหรือไมวาตอนที่ไดมาเปนหุนอยูนอกตลาดหลักทรัพย ตรงนี้ตองตีความใหชัด ตลาดทุนนั้นยกเวน
เฉพาะหลักทรัพยที่จดทะเบียน แตตอนที่เขามาถึงแมจะมีช่ืออยูในตลาดหลักทรัพย แตไมใชไดมาในฐานะ
เปน “หลักทรัพย” เพราะไดประเมินทรัพยสินที่ไดมาเองวาไดมาในฐานะที่เปน “หุน”  

  2) วันที่ 23 มกราคม 2549  บริษัทหลักทรัพยซ่ึงเปนตัวแทนนายหนาขายหลักทรัพยของนาย
พานทองแท ชินวัตร และนางสาวพิณทองทา  ชินวัตรไดทําธุรกรรมการขาย  “หลักทรัพย” จํานวน 
329,200,000 หลักทรัพย ใหแกบริษัทหลักทรัพยฯ ซ่ึงเปนตัวแทนของบริษัทผูซ้ือคือ Temasek ของสิงคโปร   

 ( ขอสังเกต : ธุรกรรมเชนนี้การที่จะไดรับการยกเวนภาษีจะเรียกวาการขาย “หลักทรัพย” ไมใช
การขาย “หุน” ตามที่เขาใจกันอยูกันโดยทั่วไปเพราะรายไดจากการขาย “หลักทรัพย” ในตลาดหลักทรัพย
เทานั้นจึงจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ) 

                                                 
22  อางแลวใน (15) 
23  อางแลวใน (12) 
24  ประมวลรัษฎากร 
 “มาตรา 77/1 ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 
 (8) “ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย โอนสินคา ไมวาจะมีประโยชนหรือคาตอบแทนหรือไม และใหหมายความรวมถึง 
  (ก) ..... 
  (ข) สงมอบสินคาใหตัวแทนเพื่อขาย 
  (ค) ...... -  (ช) ....... 
25  อางแลวใน (8) 
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 ดังนั้น เฉพาะผลตางระหวางราคาหลักทรัพยที่ตัวแทนไดรับ ณ วันที่รับมอบหุนเพื่อเขาจําหนายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามขอ 6 และราคาซื้อหลักทรัพยที่เปนธุรกรรมการขายหลักทรัพยตามขอ 
7 เทานั้นที่เปนการขาย “หลักทรัพย” ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ไมตองเสียภาษีตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 126 ขอ 2 (23)26 

 ถาหากพูดถึงการยกเวนในกรณีนี้ตามกฎหมายเขียนไวชัดเจนวา การยกเวนในฐานะที่เปนการซื้อ
ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ที่ตองเนนคําวา “หลักทรัพย” ก็เพราะวาผูที่ไดหุนมากอนที่จะมาเขาตลาด
หลักทรัพย หรือไดทรัพยสินมาในลักษณะที่เปนหุนซึ่งอยูนอกตลาดหลักทรัพยกอนจะเขาตลาดหลักทรัพย
ตองถือวามูลคาของหุนนั้นเปล่ียนแปลงไปแลว เพราะฉะนั้นวันที่แสดงเจตนาที่จะเอาหุนไปขายในตลาด
หลักทรัพยวันที่สงมอบหุนใหกับตัวแทนนายหนาที่จะขายหุนนั้น ราคาหลักทรัพย ณ วันนั้นราคาเทาใด จะ
เปนสวนที่เปนเงินไดที่สามารถคํานวณเพื่อเสียภาษี 

ขอสรุป ไมวาจะเปนกรณี “ซื้อ” หุน นอกตลาดตามเหตุผลท่ีสรุปในขอ (ก) หรือ กรณี “ขาย” 
“หุน” เมื่อมอบใหตัวแทนกอนที่จะเขาตลาดหลักทรัพย จะตองเสียภาษีเงินไดท้ัง 2 
กรณีการที่กรมสรรพากรจะแปลความขอเท็จจริงตามธุรกรรมนี้ใหเปนไปในทํานองที่
จะไมตองเสียภาษีเงินไดเลยทั้งขณะเมื่อ “ซื้อ” หรือ ขณะเมื่อ “ขาย” นั้น ไมมีขออาง
ใดตามเหตุผลทางกฎหมายจะอางไดเลย การทําหนาที่ประเมินภาษีในทั้งสองกรณีนี้
จึงไมอาจหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความรับผิดชอบได 

                                                 
26  กฎกระทรวง ฉบับท่ี 126  

ขอ 2 ใหกําหนดเงินไดตอไปนี้เปนเงินไดตาม (17) ของมาตรา 42 แหงประมวลรัษฎากรซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 
  (23)  เงินไดจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตไมรวมถึงเงินไดจากการขายหลักทรัพยที่เปนหุนกู
หรือพันธบัตร 
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วิเคราะหธุรกรรมการโอนหุนกับประเด็นความมั่นคงของชาติ 
กรณีซื้อขายหุนของบริษัท ชินคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 
ขอเท็จจริง  

1. ทําไมระบบ “โทรคมนาคม” จึงถือเปนประเด็นเกี่ยวกับ “ความมั่นคง” ของประเทศไทย 
 1.1 โทรคมนาคมควบคุมการติดตอส่ือสารทุกชนิดไมวาจะเปน “เสียง” “ภาพ” “ขอมูล” 

ดังนั้นการสนทนาหรือการสื่อสารถึงกันในระหวางบุคคลของชนชาติโดยเสรีจึงอยูภายใตความมั่นคงของ
ชาติมาโดยตลอดตัวอยางเชน พระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 249727 สนธิสัญญาทาง
ไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา ลงนาม ณ กรุงเทพฯ วันที่ 
29 พฤษภาคม 250928 แมแตบริษัท Microsoft ยังถูก EU บังคับใหเปดเผย Source Code เพราะเกรงวาจะถูก
รอบวาง Tap wired ไวในระบบ 

 1.2 การชิงความเปนเจาของเครือขายกับพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการแขงขันกันมากก็เพื่อสราง
ความมั่นคงใหรัฐไมวาจะเปนการวางสายเคเบิ้ลใตน้ําในยุคแรก ๆ การติดตั้ง Optical Fiber การวางจุดตําแหนง
วงโคจรของดาวเทียม การกําหนดคลื่นความถี่ของดาวเทียม ลวนแลวแตเปนการแขงขันกันในทุกประเทศ   

  รัฐบาลสิงคโปรไดแสดงออกโดยชัดแจง คัดคานการขุดคอคอดกระ การสรางสนามบิน
นานาชาติเพื่อแขงขันเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาค และสื่อมวลชนในประเทศดังกลาวจะประโคมขาวให

                                                 
27  พระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 
 “มาตรา 6 ใหจัดตั้งองคการขึ้นองคการหนึ่ง เรียกวา องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อจัดดําเนินการและนํามาซึ่ง
ความเจริญของกิจการโทรศัพท เพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชนและดําเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการโทรศัพทและธุรกิจอื่นที่ตอเนื่องใกลเคียง
กับ หรือซึ่งเปนประโยชนแกกิจการโทรศัพท” 
 “มาตรา 23  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการขององคการโทรศัพท และเพื่อประโยชนในการนี้รัฐมนตรีมี
อํานาจเรียกประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการหรือพนักงาน มาชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือใหทํารายงานยื่น” 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ทางราชการทหารมีความจําเปนจะตองจัดใหมีและใชโทรศัพทในราชการ
ทหารโดยเฉพาะขึ้นเพื่อประโยชนในการปองกันราชอาณาจักร แตพระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท พุทธศักราช 2477 และพระราชบัญญัติ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 กําหนดใหองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเทานั้นเปนผูมีสิทธิและหนาที่ในการจัดดําเนินการ
เกี่ยวกับกิจการโทรศัพททั้งสิ้น สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 เพื่อใหกระทรวงกลาโหมมี
อํานาจจัดทําและใชโทรศัพทดังกลาวได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น (เปนหมายเหตุของพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2517) 
28  สนธิสัญญาทางไมตรี และความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ระหวางราชอาณาจักรไทย กับ สหรัฐอเมริกา ลงนาม ณ กรุงเทพฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 
2509 สัตยาบัน ณ กรุงวอชิงตัน วันที่ 8 พฤษภาคม 2511 ขอ 4 วรรค 2 “ ภาคีแตละฝายสงวนสิทธิที่จะหามคนตางดาวมิใหจัดตั้งหรือไดมาซึ่ง
ผลประโยชนหรือที่จะจํากัดขอบเขตที่คนตางดาวอาจจัดตั้งหรือไดมาซึ่งผลประโยชนในวิสาหกิจซึ่งประกอบการภายในอาณาเขตของตน ในการ
คมนาคม การขนสง การหนาที่รับดูแลทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น การธนาคารที่เกี่ยวกับการหนาที่รับฝากเงิน การแสวงหาประโยชนจาก
ที่ดิน หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือในการคาภายในเกี่ยวกับผลิตผลทางเกษตรพื้นเมืองโดยมีเงื่อนไขวา ภาคีนั้นจะตองประสาทใหผลปฏิบัติใน
เร่ืองนี้แกคนชาติและบริษัทของภาคีอีกฝายหนึ่งที่เปนการอนุเคราะหไมนอยกวาที่ไดประสาทใหแกคนชาติและบริษัทของประเทศที่สามใด ๆ” 
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รายเสมอเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในเมืองไทย ไมวาจะเปนโรคไขหวัดนกหรือเร่ืองการเดินขบวนตอตาน
นโยบายของรัฐบาล เพราะตองการแขงขันในเรื่องความเปนศูนยกลางตาง ๆ จากประเทศไทย 

 1.3 ตัวอยางที่สําคัญในตางประเทศที่เขาถือวากิจการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความมั่นคงของ
ชาติจะตองไมใหมีหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศมาเขาครอบงํา อยางในประเทศสหรัฐอเมริกามีบริษัท 
CNOOC ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐบาลประเทศจีน (ในทํานองเดียวกันกับบริษัท Temasek Holdings ซ่ึงเปน
หนวยงานการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร) ไดขอเสนอซื้อบริษัท Unocal เปนจํานวนสูงถึง 18,500 ลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐ แตรัฐสภาสหรัฐอเมริกาโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งฝายรัฐบาลและฝายคานไดลงมติถึง 
398 ตอ 15 เสียง คัดคานการเขาถือหุนดังกลาวเพราะเปนอันตรายตอความมั่นคงของประเทศ ขอพิมพบันทึก
ยอของจดหมายขาวของรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไว ดังนี้ 

 
HUNTER APPLAUDS PASSAGE OF 

UNOCAL RESOLUTION 

 Washington, D.C. – Today, Congressman Duncan Hunter (CA-52) applauded the 
passage of H.Res. 344, a measure expressing the sense of the House of Representatives that a 
Chinese state-owned energy company exercising control over U.S. energy infrastructure and 
production capacity poses a threat to America’s national security.  As Chairman of the House 
Armed Services Committee, Congressman Hunter was a cosponsor of the resolution, which 
passed the House by an overwhelming bipartisan vote of 398-15. 
 
 H.Res. 344 was offered in response to the government-owned Chinese National 
Overseas Oil Company’s (CNOOC) recent $18.5 billion bid for U.S. energy producer 
Unocal.  A CNOOC takeover of Unocal would put some of America’s most important energy 
assets and technology under the control of the Chinese government, which claims 70% 
ownership of CNOOC. 

  
 ในขณะที่ รัฐสภาไทย  สภาผูแทนราษฎรผานมติสนับสนุนพระราชบัญญัติการประกอบ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ใหเพิ่มการถือหุนของตางชาติในธุรกิจโทรคมนาคม จากรอยละ 25% 
เปนรอยละ 49 ดวยคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 226 ตอ 0 และสมาชิกวุฒิสภา 45 ตอ 10 งด
ออกเสียง 3 

2. ตัวอยางขอสัญญาที่เกี่ยวของกับโทรคมนาคมที่กําหนดเงื่อนไขการสงวนสิทธิ์ที่จะเลิกสัญญา
หรือแกไขสัญญาหากเกี่ยวกับ “ความมั่นคงของรัฐ” มีอยูในสัญญาทุกฉบับตามเทาที่ไดรับจากผูรักชาติหลาย
ทานในขณะนี้ คือ 

 2.1 สัญญารวมดําเนินกิจการใหบริการโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกทําขึ้น ณ องคการ
สื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2532 ระหวางองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 
ในสัญญาเรียกวา “อ.ส.ม.ท.” ฝายหนึ่ง กับบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอรปอรเรชั่น จํากัด ใน
สัญญาเรียกวา “บริษัท” อีกฝายหนึ่ง โดยในขอ 1. กําหนดวา “อ.ส.ม.ท. และบริษัทตกลงรวมดําเนินกิจการ
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ใหบริการโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกดังมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ .....” และขอ 7. ของสัญญาไดระบุวา 
“ในระหวางอายุสัญญานี้ ถามติคณะรัฐมนตรีเห็นวามีความจําเปนเพื่อความมั่นคงของรัฐ อ.ส.ม.ท. มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนได โดยแจงใหบริษัททราบลวงหนาไมนอยกวา 180 วัน”  
 2.2 สัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการบริการสื่อสารขอมูลโดยใชระบบ Datakit Virtual Circuit 
Switch ในเขตชุมสายโทรศัพทนครหลวง ทําขึ้น ณ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 
2532 ระหวาง องคโทรศัพทแหงประเทศไทย  ในสัญญาเรียกวา “ทศท.” ฝายหนึ่ง กับบริษัท ชินวัตรเทเลคอม
มิวนิเคชั่น จํากัด ในสัญญาเรียกวา “บริษัท” อีกฝายหนึ่ง  โดยในขอ 1. กําหนดวา ทศท. ตกลงใหอนุญาตและ
บริษัทตกลงรับอนุญาตดําเนินกิจการบริการสื่อสารขอมูลใชระบบ Datakit Virtual Circuit Switch ในเขต
ชุมสายโทรศัพทนครหลวงซึ่งตอไปในสัญญาจะเรียกวา “Datakit” มีกําหนด 10 ป โดยเริ่มนับตั้งแตวันแรกที่
เปดบริการตามที่ระบุไวในหนังสือตอบยืนยันของ ทศท. ในการอนุญาตใหเปดบริการ และขอ 2 วรรคสอง 
กําหนดวา “บริษัทตองดําเนินการบริการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญานี้ และโดยถูกตองตามกฎหมาย 
หามบริษัทรับบริการเพื่อประโยชนอ่ืนใด นอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญานี้ หรือท่ีอาจกอใหเกิด
ภยันตรายตอสังคม หรือความมั่นคงของรัฐ หากบริษัทไมปฏิบัติตามสัญญานี้ ทศท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
และเรียกรองคาเสียหายอันพึงมีไดอีกดวย”  

 2.3 สัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการบริการโทรศัพทติดตามตัวระบบ Digital Display Paging 
ทําขึ้น ณ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2532 ระหวาง องคโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย ในสัญญาเรียกวา “ทศท.” ฝายหนึ่ง กับบริษัท ดิจิตอล เพจจิ่ง เซอรวิส จํากัด ในสัญญาเรียกวา “บริษัท” 
อีกฝายหนึ่ง โดยในขอ 1. กําหนดวา ทศท. ตกลงใหอนุญาตและบริษัทตกลงรับอนุญาตดําเนินกิจการให
โทรศัพทติดตามตัวระบบ Digital Display Paging ทั่วประเทศซึ่งตอไปในสัญญาจะเรียกวา “DDP” มีกําหนด 
15 ป โดยเริ่มนับตั้งแตวันแรกที่เปดบริการตามที่ระบุไวในหนังสือตอบยืนยันของ ทศท. ในการอนุญาตให
เปดบริการ และขอ 2 วรรคสอง กําหนดวา “บริษัทตองดําเนินการบริการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญา
นี้ และโดยถูกตองตามกฎหมาย หามบริษัทรับบริการเพื่อประโยชนอ่ืนใด นอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
สัญญานี้ หรือท่ีอาจกอใหเกิดภยันตรายตอสังคม หรือความมั่นคงของรัฐ หากบริษัทไมปฏิบัติตามสัญญานี้ 
ทศท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกรองคาเสียหายอันพึงมีไดอีกดวย”  

 2.4 สัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี “Cellular Mobile Telephone” 
ทําขึ้น ณ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2533 ระหวาง องคโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย ในสัญญาเรียกวา “ทศท.” ฝายหนึ่ง กับบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด ในสัญญาเรียกวา 
“บริษัท” อีกฝายหนึ่ง โดยในขอ 1. กําหนดวา “ทศท. ตกลงใหอนุญาตและบริษัทตกลงรับอนุญาตดําเนิน
กิจการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ NMT900 และ GSM ทั่วประเทศ แบบคูขนานกันไปสัญญาเรียกวา 
Cellular 900 มีกําหนด 20 ป โดยเริ่มนับตั้งแตวันแรกที่เปดบริการตามที่ระบุไวในหนังสือตอบยืนยันของ 
ทศท. ในการอนุญาตใหเปดบริการ” และในขอ 2 วรรคสอง กําหนดวา “บริษัทตองดําเนินการบริการให
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เปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญานี้ และโดยถูกตองตามกฎหมาย หามบริษัทรับบริการเพื่อประโยชนอ่ืนใด 
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญานี้ หรือท่ีอาจกอใหเกิดภยันตรายตอสังคม หรือความมั่นคงของรัฐ หาก
บริษัทไมปฏิบัติตามสัญญานี้ ทศท.มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกรองคาเสียหายอันพึงมีไดอีกดวย”  

 2.5 สัญญาอนุญาตใหดําเนินการบริการโทรศัพทพกพา ระบบ Telepoint Service ทําขึ้น ณ 
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2533 ระหวาง องคโทรศัพทแหงประเทศไทย ใน
สัญญาเรียกวา “ทศท.” ฝายหนึ่ง กับบริษัท โฟนพอยต (ประเทศไทย) จํากัด ในสัญญาเรียกวา “บริษัท” อีก
ฝายหนึ่ง โดยในขอ 1. กําหนดวา “ทศท. ตกลงใหอนุญาตและบริษัทตกลงรับอนุญาตดําเนินการใหบริการ
โทรศัพทพกพาระบบ  Telepoint Service ทั่วประเทศ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “TPS” มีกําหนด 10 ป 
โดยเริ่มนับตั้งแตวันแรกที่เปดบริการตามที่ระบุไวในหนังสือตอบยืนยันของ ทศท. ในการอนุญาตใหเปด
บริการ” และในขอ 2 วรรคสอง กําหนดวา “บริษัทตองดําเนินการบริการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญา
นี้ และโดยถูกตองตามกฎหมาย หามบริษัทรับบริการเพื่อประโยชนอ่ืนใด นอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
สัญญานี้ หรือท่ีอาจกอใหเกิดภยันตรายตอสังคม หรือความมั่นคงของรัฐ หากบริษัทไมปฏิบัติตามสัญญานี้ 
ทศท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกรองคาเสียหายอันพึงมีไดอีกดวย 

 2.6 สัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ทําขึ้น ณ กระทรวงคมนาคม เม่ือ
วันท่ี 11 กันยายน 2534 ระหวาง กระทรวงคมนาคม ในสัญญาเรียกวา “กระทรวง” ฝายหนึ่ง กับบริษัท ชิน
วัตรคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด ในสัญญาเรียกวา “บริษัท” อีกฝายหนึ่ง โดยในขอ 1. กําหนด
วา  “สิทธิใหบริการวงจรดาวเทียม  กระทรวงตกลงใหบริษัทเปนผูดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ โดยกระทรวงตกลงใหบริษัทมีสิทธิในการบริหารกิจการและการใหบริการวงจรดาวเทียม 
(Transponder) เพื่อการสื่อสารภายในประเทศ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “วงจรดาวเทียม” และมีสิทธิ
เก็บคาใชวงจรดาวเทียมจากผูใชวงจรดาวเทียม ทั้งนี้ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี้” และขอ 2. 
กําหนดวา “ระยะเวลาดําเนินกิจการและการคุมครองสิทธิ กระทรวงตกลงใหบริษัทมีสิทธิในการดําเนิน
กิจการในขอ 1. มีกําหนดสามสิบ (30) ป นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “อายุ
สัญญา” และกระทรวงตกลงจะคุมครองสิทธิในการดําเนินกิจการและการใหบริการวงจรดาวเทียมของบริษัท 
โดยไมใหบุคคลอื่นเขามาดําเนินกิจการแขงขันและจัดใหผูใชวงจรดาวเทียมและสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน 
ใชวงจรดาวเทียมของบริษัทตามความในขอ 17. แหงสัญญานี้มีกําหนดระยะเวลาแปด (8) ป นับจากวันลง
นามในสัญญา หากพนกําหนดระยะเวลาแปด (8) ป ดังกลาวแลว การคุมครองสิทธิของบริษัทเปนอันหมด
ไป” และขอ 43. กําหนดวา “การใชสิทธิของกระทรวงตามกฎหมาย ภายใตบังคับของสัญญานี้กระทรวงรับ
วาจะไมกระทําหรืองดเวนการกระทําอยางหนึ่งอยางใดที่ขัดขวางหรือกระทบกระเทือนตอการดําเนินการใช
สิทธิของบริษัท เวนแตกรณีจําเปนเพื่อความมั่นคงของชาติ หรือเพื่อดําเนินการตามหนาท่ีตามกฎหมาย”   
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การวิเคราะหขอเท็จจริงและความเห็น 
 1. กรณีการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของชาติไวเปนขอสงวนสิทธิ์ของรัฐวิสาหกิจ
ในสัญญาสัมปทานทุกฉบับขางตนเปนเอกสิทธิ์ของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตอง
รวมกันรับผิดใหมีการบังคับใชไดเสมอ ซ่ึงตามขอเท็จจริงขอสงวนสิทธิ์นี้ถือไดวาเปนสาระสําคัญในสัญญา
ซ่ึงผูรับสัมปทานตองปฏิบัติตามตลอดเวลา  ดังนั้นเมื่อจะตองวิเคราะหมูลคาทรัพยสินของบริษัทตามสัญญา
ในขอนี้จึงเปนที่วิตกกังวลของผูที่จะมารวมลงทุนจากตางประเทศเสมอมาวารัฐบาลโดยรัฐวิสาหกิจผูให
สัมปทานสามารถยกเลิกสัญญาหรือแกไขสัญญาไดเสมอ ถาเปนกรณีเดียวกับความมั่นคงและความปลอดภัย
ของประเทศ เพราะตามขอเท็จจริงไดมีความพยายามที่จะขายหุนในกลุมทุนของบริษัทที่ไดรับสัมปทาน
โทรคมนาคมนี้มาแลว แตไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากนักลงทุนจากชาติตะวันตกเห็นความไมแนนอนใน
ขอสัญญาในขอนี้วาเปนเอกสิทธิ์ของรัฐบาลไทยผานทางหนวยงานของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของซึ่งมีสิทธิโดย
เด็ดขาดฝายเดียวที่จะเลิกสัญญาไดหากยกเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ (รูปที่ 
1) 

บริษัทชินและกลุมบริษัทผูรับสัมปทาน
(Shin Corp.)

ไมสามารถมีหุนท่ีซื้อขายไดในตลาดหุน (No Shares be traded or sold as securities), (1)ไมสามารถมีหุนท่ีซื้อขายไดในตลาดหุน (No Shares be traded or sold as securities), (1)

มีขอสงวนสิทธิ์ดานความมั่นคงแหงชาติ (Reservation Clause for National Security)มีขอสงวนสิทธิ์ดานความมั่นคงแหงชาติ (Reservation Clause for National Security)

รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise)

ลําดับข้ันตอนการลดสภาพความแข็งแกรง (ทางความมั่นคง)
ของรัฐวิสาหกิจไทย

(รูปท่ี 1)  

 (หมายเหตุ:  สถานะทางสัญญาของความเปนรัฐวิสาหกิจมีความแข็งแกรงเหนือกวาบริษัทเอกชน
เพราะเปนหนวยงานของรัฐ และเมื่อทําสัญญาทุกครั้งจะตองสงวนสิทธิ์ที่จะเลิกสัญญา
หรือแกไขสัญญาได หากเปนเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ) 

 2. กลุมทุนผูเปนเจาของบริการตามสัญญาสัมปทานทั้งหมดในกิจการโทรคมนาคมมีประสบการณ
กับปญหาขอสงวนสิทธิ์นี้เปนระยะเวลามาสิบกวาปแลววาเปนเสมือนหนามยอกอกที่ไมสามารถเพิ่มมูลคา
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ของทรัพยสินในบริษัทของตนไดเพราะติดขัดขอสัญญาสําคัญนี้ โดยเฉพาะในสายตาของการตรวจสอบ
ทรัพยสิน (Due Diligence) ของผูที่จะมารวมลงทุนจากตางประเทศ  ดังนั้นการเขาสูการเมืองเพื่อลดความ
เสียเปรียบในขอสัญญาดังกลาวจึงไดเร่ิมขึ้น โดยเฉพาะในชวงที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ
การเงินอยางรายแรงเพราะรัฐบาลในขณะนั้นทําผิดพลาดเรื่อง Currency Swap จนเปนเหตุฐานะทางการเงิน
ของประเทศงอนแงนแมจะมีผูกระทําผิดและมีคําพิพากษาไปแลวแตยังมีผูที่เกี่ยวของอีกหลายรายมาเปนที่
ปรึกษาและทํางานใหกับรัฐบาลชุดปจจุบัน 

 3. อาศัยความบอบช้ําทางเศรษฐกิจและใชนโยบายประชานิยมดวยการพักการชําระหนี้ แจกเงิน
ใหกองทุนหมูบาน สรางฐานคะแนนเสียง ทําใหประชาชนสําคัญผิดวาเมื่อผูมีฐานะทางการเงินที่ดีแลวมา
เลนการเมืองไมแสวงหาประโยชนอ่ืนใดอีก นั่นเปนภาพที่ขายไดดีทีเดียวสําหรับคนยากจนในชนบทที่ยังไม
เขาใจดี เพราะในอีกภาพหนึ่งที่ซอนอยูตลอดเวลาก็คือความพยายามที่จะลดบทบาทของรัฐวิสาหกิจผูเปน
เจาของสัมปทาน และเมื่อนํานโยบายการคาเสรีของ World Trade Organization (WTO) เขามา จึงสามารถใช
ใหเปนประโยชนไดเขาชองทางการลดบทบาทเจาของสัมปทานทันที  ดังนั้น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 
จึงไดมีการแปรสภาพขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2545 จึงไดมีการแปรสภาพของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยเปนบริษัท ทาอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 จึงไดมีการแปรสภาพของการสื่อสารแหงประเทศไทยเปน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 จึงไดมีการแปรสภาพขององคการ
ส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทยเปนบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)  และนอกจากนั้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2548 ไดมีการแปรสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ดวย (รูปที่ 2) 

การแปรสภาพรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทเอกชน (Privatization) การแปรสภาพรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทเอกชน (Privatization) 

ขอสงวนสิทธิ์ดานความมั่นคงแหงชาติ (Reservation: National Security), (3)ขอสงวนสิทธิ์ดานความมั่นคงแหงชาติ (Reservation: National Security), (3)

บริษัทจํากัด (มหาชน), (2)
Public Co. Ltd.

ลําดับข้ันตอนการลดสภาพความแข็งแกรง (ทางความมั่นคง)
ของรัฐวิสาหกิจไทยใหกลายเปน บริษัทจํากัด (มหาชน)

บริษัทชินและกลุมบริษัทผูรับสัมปทาน
(Shin Corp.)

(รูปท่ี 2)  
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 (หมายเหต:ุ  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนบริษัทจํากัด (มหาชน) ก็เพื่อลดศักดิ์ศรีของความเปน
รัฐวิสาหกิจลง ทําใหเงื่อนไขขอสงวนสิทธิ์ดานความมั่นคงของประเทศลดความสําคัญ
ลง เพราะหนวยงานรัฐวิสาหกิจกลายเปนธุรกิจเอกชนไปแลว) 

 4. ความพยายามดังกลาวนั้นสัมฤทธิ์ผลทําใหมูลคาหุนเพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งทั้งกอนและหลังแลวแตที่
มีการวางแผนกันในการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพราะสภาพขององคกรที่
เปนรัฐวิสาหกิจทั้งหมดไดถูกแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดและมีสถานภาพไมแตกตางกันกับบริษัทผูรับ
สัมปทาน  ยิ่งไปกวานั้นยังนําบริษัทในเครือที่ลงทุนดานกิจการโทรคมนาคมทางดาวเทียมไปขอรับการ
สงเสริมการลงทุน ทําใหไดรับประโยชนจากการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีเงินไดจากเงินปนผล
ใหแกเจาของหุนเปนเวลาอีกไมนอยกวา 8 ป ซ่ึงเมื่อรวมผลประโยชนที่ไดรับการลดแลกแจกแถมเชนนี้ ทํา
ใหมูลคาหุนของบริษัท ชินคอรป ซ่ึงเปนบริษัทแมที่ถือหุนอยูในทุกบริษัทเพิ่มสูงขึ้นเปนประวัติการณ 
 5. นอกจากนั้น เพื่อใหขอสงวนสิทธิ์ดานความมั่นคงของชาติที่มีอยูในสัญญาลดน้ําหนักลง 
คณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีไดมีมติการออกพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546  เปลี่ยนโครงสรางทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจเดิมในสัญญา
สัมปทานที่มีอยูโดยอางเรื่องของการคาเสรีและใหมีการจัดเก็บภาษีเพื่อความเทาเทียมกัน ซ่ึงทําให
รัฐวิสาหกิจในรูปแบบของบริษัทจํากัด (มหาชน) ตกอยูในฐานะการเสียภาษีดวย แตในความเปนจริงนั้นเปน
ประโยชนแกบริษัทผูรับสัมปทานเปนอยางมากที่สามารถลดบทบาทของรัฐวิสาหกิจใหเปนบริษัทธรรมดา
ได ทั้ง ๆ ที่รัฐวิสาหกิจนั้นโดยขอเท็จจริงก็ไมตองเสียภาษีอยูแลว เพราะจะนํากําไรทั้งหมดใหกับรัฐบาลตาม
กฎหมายเสมอ   ดังนั้นขบวนการลดศักดิ์และศรีและความสําคัญขององคกรรัฐวิสาหกิจนอกจากในเรื่องของ
การแปรสภาพแลวยังไดลดสภาพของกิจการใหมีการเสียภาษีสรรพสามิต เพื่อเปนการสรางภาพวาบริษัทใน
กลุมของตนก็เสียภาษีเทากับบริษัทซึ่งเปนเจาของสัมปทานเดิมคือบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ดวย (รูปที่ 3) 

พ.ร.ก. แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527 (ฉบับที4่) พ.ศ. /2546
Royal Emergency Decree on Excise Tax (No. 4) B.E. 2546 

พ.ร.ก. แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527 (ฉบับที4่) พ.ศ. /2546
Royal Emergency Decree on Excise Tax (No. 4) B.E. 2546 

ลําดับขั้นตอนการลดสภาพความแข็งแกรง (ทางความม่ันคง)
ของรัฐวิสาหกิจไทย

บริษัทชินและกลุมบริษัทผูรับสัมปทาน
(Shin Corp.)

บริษัทจํากัด (มหาชน)
Public Co. Ltd.

รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise)

(รูปท่ี 3)  
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 (หมายเหต:ุ  พระราชกําหนดที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ เปนการยกระดับความสําคัญ 
(Leverage) ของบริษัทกลุมทุนที่ไดรับสัมปทานจาก ทศท. กสท. และ อสมท. เพื่อให
เห็นวาบริษัทของกลุมุทุนก็เสียภาษีการขายเชนเดียวกับบริษัทจํากัด (มหาชน) ที่แปร
สภาพจากรัฐวิสาหกิจ ในขณะที่กลุมบริษัทในเครือของตนบางบริษัทและผูถือหุนยัง
ได รับสิทธิยกเวนภาษี เงินไดอยู  จากคณะกรรมการสง เสริมการลงทุนซึ่ งมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธานโดยตําแหนง) 

 6. เมื่อมีความมั่นใจในการปรับเปลี่ยนโครงสรางขององคการรัฐวิสาหกิจดังกลาวแลวจึงไดออก
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 โดยมีความมั่นใจคณะกรรมการ กทช. ที่จะมี
การคัดสรรผานการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภานั้นจะอยูภายใตการชี้นําได
พอสมควร จึงมีการใชกฎหมายฉบับนี้ทั้ง ๆ ที่ควรจะใชมากอนหนานี้ตั้งนานแลว  นอกจากนั้นเมื่อสบ
โอกาสที่จะปรับปรุงและเพิ่มมูลคาหุนของตัวเองที่จะขายเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยมากขึ้นก็ไดออกพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254929 ขยาย
การถือหุนของตางชาติจาก 25% เปน 49% ที่เปนที่ทราบกันอยูโดยทั่วไป (รูปที่ 4) 

                                                 
29  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 หมวด 1 การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา 8 วรรคสาม กําหนดวา 
“ในการกําหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ (1) ผูขอรับอนุญาตแบบที่สอง และผูขอรับใบอนุญาตแบบ
ที่สาม ตองมิใชเปนคนตางดาว ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาวและตองมีสัดสวนการถือหุนของบุคคลผูมีสัญชาติไทยไม
นอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของทุนท้ังหมดในนิติบุคคลนั้นรวมท้ังตองมีกรรมการไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และผูมีอํานาจ
กระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นตองเปนผูมีสัญชาติไดดวย ในการนี้คณะกรรมการอาจกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ
บางลักษณะหรือบางประเภทที่เปนนิติบุคคลจะตองกําหนดขอหามการกระทําอื่นใดที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยบุคคลผูไมมีสัญชาติ
ไทยอีกดวยก็ได” บทเฉพาะกาลมาตรา 80 วรรค 3 กําหนดวา “การทําความตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาโดยมิใช
เปนการลดหรือจํากัดสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามระยะเวลาที่เหลืออยูของการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญานั้นมิใหถือวาเปน
การกระทําที่มีผลกระทบกระเทือนความสมบูรณของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาดังกลาว”  
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549  
  “มาตรา 3 ใหยกเลิกความใน (1) ของมาตรา 8 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และใหใช
ความตอไปนี้แทน  
  (1) ผูขอรับใบอนุญาตแบบที่สองและผูขอรับใบอนุญาตแบบที่สองตองมิใชเปนคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว ในการนี้คณะกรรมการอาจกําหนดใหผูรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการบางลักษณะหรือบางประเภทที่เปนนิติบุคคล
จะตองกําหนดขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวดวยก็ได”  
  “มาตรา 5 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 80/1 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544”    
  “มาตรา 80/1 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา 79 และมาตรา 80 ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยหรือองคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย หมายความถึง บริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนของการสื่อสารแหงประเทศไทยหรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เปนหุน
ของบริษัทนั้นตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมดวย” 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กิจการโทรคมนาคมบางลักษณะหรือบางประเภทเปนกิจการที่ตองใชทุน
เปนจํานวนมากในการดําเนินการและตองใชเทคโนโลยีสูง ซึ่งปจจุบันการพึ่งพาทุนและเทคโนโลยีจากตางประเทศยังมีความจําเปน การกําหนด
คุณสมบัติของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สองและแบบที่สามโดยใหมีสัดสวนการถือหุนของบุคคลผูมีสัญชาติไทยไม
นอยกวารอยละเจ็ดสิบหานั้น เปนปญหาและอุปสรรคตอการระดมทุนจากผูลงทุนจากตางประเทศ หรือหากจะรวมทุนกับตางประเทศก็จะติดขัด
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พระราชบัญญัติโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549
The Telecommunication Act. (No. 2) B.E. 2549
พระราชบัญญัติโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549

The Telecommunication Act. (No. 2) B.E. 2549

ลําดับขั้นตอนการลดสภาพความแข็งแกรง (ทางความมั่นคง)
ของรัฐวิสาหกิจไทย

บริษัทชินและกลุมบริษัท
ผูรับสัมปทาน

บริษัทจํากัด (มหาชน)
Public Co. Ltd.

Temasek Holdings
(49%)

(รูปที่ 4)  
 (หมายเหต:ุ กรณีตามภาพขางตนจะเห็นไดชัดวาเปนการวางแผนขั้นตอนที่แยบยลเพื่อการพิจารณา

ภาระตามสัญญาสัมปทานที่เขมงวดในเรื่องความมั่นคงอีก  แตในขณะเดียวกันเปนการ
เพิ่มผลประโยชนใหกับกลุมของบริษัทที่ไดรับสัมปทานอยางมากมายมหาศาล) 

 7. นายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนประธานสภาความมั่นคงแหงชาติยอมไมอาจจะปฏิเสธความรับผิดของ
ตนเองตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 250230 ไปไดวากิจการที่เกี่ยวดวย

                                                                                                                                                        
ปญหาสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวดังกลาวสงผลใหผูรับใบอนุญาตทั้งรายเดิมและรายใหมไมสามารถพัฒนาโครงขายหรือเทคโนโลยี
โทรคมนาคม เพื่อจัดการใหบริการกับประชาชนอยางมีประสิทธิภาพไดเทาที่ควร สมควรแกไขสัดสวนการถือหุนเสียใหมเพื่อเอื้อตอการระดม
เงินทุนจากนักลงทุนตางประเทศ นอกจากนี้การกําหนดหามมิใหผูรับใบอนุญาตเรียกเก็บเงินอื่นที่มีลักษณะเปนการเรียกเก็บลวงหนานอกจาก
การหามเรียกเก็บเงินประกัน อาจทําใหเกิดความเขาใจวาหามเรียกเก็บเงินคาบริการลวงหนาดวยทั้งที่มิใชเปนเงินประกันอันอาจมีผลกระทบตอ
การใหบริการโทรคมนาคมประเภทเยกเก็บเงินคาบริการลวงหนาซึ่งเปนบริการที่ไดรับความนิยมและมีอัตราการเจริญเติบโตทางดานการตลาด
สูงมาก เนื่องจากผูใชบริการไดรับความสะดวกและสามารถควบคุมคาใชจายได สมควรกําหนดหามผูรับใบอนุญาตเรียกเก็บเฉพาะเงินประกัน
และเงินอื่นที่มีลักษณะเปนเงินประกันเทานั้น ประกอบกับปจจุบันการสื่อสารแหงประเทศไทย และองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ได
เปลี่ยนสถานะไปแลวตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ จึงอาจกอใหเกิดความไมชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรา 79 และมาตรา 80 แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 สมควรกําหนดใหหนวยงานทั้งสองดังกลาว หมายความถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการ
เปลี่ยนทุนเปนหุนเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
30  พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2502 
 “มาตรา 4  ใหสภาความมั่นคงแหงชาติประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รองนายกรัฐมนตรีเปนรองประธาน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และผูบัญชาการทหารสูงสุดเปนสมาชิก เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปน
สมาชิกและเลขานุการ 
 ประธานสภาความมั่นคงแหงชาติจะเชิญบุคคลใดมารวมการประชุมของสภาความมั่นคงแหงชาติ หรือใหมาชี้แจง แสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุมก็ได” 
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โทรคมนาคมโดยเฉพาะสถานีสง บรอดแบรนด รายละเอียดตาง ๆ เปนความลับของชาติ31 ซ่ึงกลุมผูบริหาร
บริษัทโทรคมนาคมตองรูดีวาการทํา Due Diligence คือการตรวจสอบทรัพยสิน หนี้สิน สถานะของบริษัท 
สัญญา คดีความของบริษัทผูขายและบริษัทในเครืออยางละเอียดของฝายผูซ้ือซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล
ตางประเทศที่มาลงทุนในกิจการจะไดสิทธิลวงรูถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดสงดาวเทียมทุกดวง
รวมทั้งผังวงโคจรดาวเทียมของประเทศ รวมทั้งสถานีกอสราง สถานีภาคพื้นดินตลอดจนอุปกรณที่สําคัญ
สําหรับการดําเนินการรวมทั้งระบบที่ใชในการสื่อสารของประเทศไดทั้งหมด  ถาไมเชนนั้นองคกร
รัฐวิสาหกิจที่เปนหนวยลงทุนของรัฐบาลตางประเทศจะไมเขามาซื้อหุนในราคามากมายมหาศาลเชนนี้ 

 8. นอกจากจะไดพยายามลดบทบาทเงื่อนไขขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งเปนขอสัญญาที่
สําคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติไปไดแลว เพราะทําใหองคกรรัฐวิสาหกิจที่เปนเจาของสัมปทานหมด
สภาพความเปนรัฐวิสาหกิจ ยังไดทําการใหรัฐวิสาหกิจและ/หรือบริษัทจํากัด (มหาชน) ใหมที่แปรสภาพมา
จัดสรรใหบริษัทในเครือรวมทั้งบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันนี้มีเลขหมายโทรศัพทไดมากกวาเจาของ
สัมปทานซึ่งไมนาจะเกิดขึ้นไดเลย หากไมมีการวางแผนรวมมือกันไว 

 9. การกระทําที่สําคัญและถือไดวาเปนการเปดเผยความลับของประเทศโดยฝาฝนบทบัญญัติของ
ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 12432 ประมวลกฎหมายอาญา เพราะถือได
วาผูที่ เปนตัวการ ผูสนับสนุนทุกคนมีสวนกระทําความผิดในดานของการเปดเผยความลับทางดาน
โทรคมนาคมอันเปนความลับและความปลอดภัยของชาติใหกับหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศอยางชัด
แจง33 เจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนใหไดขอเท็จจริงขึ้นจะทําใหประเด็นนี้มีความ

                                                                                                                                                        
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกิจการที่เกี่ยวแกความมั่นคงแหงชาติเสียใหมให
เปนผลดียิ่งขึ้น จึงตองยกเลิกกฎหมายวาดวยสภาปองกันราชอาณาจักร และตั้งสภาความมั่นคงแหงชาติขึ้น เพื่อใหมีหนาที่เกี่ยวแกการรักษา
ความมั่นคงแหงชาติ จึงจําเปนตองปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวแกการนี้เสียใหมเพื่อใหเปนไปตามความประสงคดังกลาวนี้ 
31  พระราชบัญญัติคุมครองความลับในราชการ พ.ศ. 2483 
 “มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ คําวา 
 “ท่ีสงวน” หมายความดังนี้ 
  (ก) สิ่งปลูกสรางทุกชนิดสําหรับการปองกันประเทศ ฐานทัพบก ฐานทัพเรือ ฐานทัพอากาศ โรงงานทําอาวุธหรือยุทธภัณฑ โรง
ชางแสง หรือคลังอาวุธยุทธภัณฑ อูเรือรบ ทาเรืออันใชเปนฐานทัพเรือ สถานีวิทยุหรือโทรเลขหรือสถานีสงหรือรับอาณัติสัญญาณ รวมทั้ง
สถานที่ใด ๆ ซึ่งใชในการสรางหรือซอมแซมเรือรบหรืออาวุธยุทธภัณฑ หรือวัตถุใดๆ เพื่อใชในการสงคราม” 
  “มาตรา 4 ที่สงวนตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือเปนความลับ ผูใดมิไดมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย กระทําการคัดลอก เขียน จําลอง 
หรือถายภาพที่สงวนตามพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
32  ประมวลกฎหมายอาญา 
  “มาตรา 124 ผูใดกระทําการใดๆ เพื่อใหผูอื่นลวงรูหรือไดไปซึ่งขอความ เอกสารหรือสิ่งใด ๆ  อันปกปดไวเปนความลับสําหรับความ
ปลอดภัยของประเทศ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป 
  ถาความผิดนั้นไดกระทําในระหวางประเทศอยูในการรบ หรือการสงครามผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป 
  ถาความผิดดังกลาวมาในสองวรรคกอน ไดกระทําเพื่อใหรัฐตางประเทศไดประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุก
ตลอดชีวิต” 
33  อางแลวใน (31) 
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กระจางวาการดําเนินงานดังกลาวของบรัษัทถูกขั้นตอนดังที่สภาการหนังสือพิมพแหงชาติและสภา
ทนายความไดนําเสนอขางตนมีขอเท็จจริงที่ควรจะตองดําเนินการกับผูหนึ่งผูใดหรือคณะบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดไดบาง  

 10. อยางไรก็ดีความสงางามของผูดํ ารงตําแหนงทางการเมืองโดยเฉพาะในฐานะของ
นายกรัฐมนตรีแหงประเทศและเปนรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้น สภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติและสภาทนายความเห็นวาไดหมดสิ้นไปแลวโดยสิ้นเชิงนับตั้งแตวันที่ทานไดตัดสินใจที่จะขาย
กิจการสัมปทานทั้งหมดใหกับองคกรรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลตางประเทศซึ่งเปนคูแขงในดานการสื่อสาร
อยางนี้และอยากไดมีวงจรสื่อสารเปนระยะเวลานานแลว รัฐบาลสิงคโปรเคยไปขอรวมลงทุนกับหนวยงาน
ซ่ึงเปนเจาของกิจการโทรคมนาคมในประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่น ๆ มาแลวแตก็ไมประสบผลสําเร็จ 
มาประสบผลสําเร็จในการเขาครอบงําในประเทศไทยไดถึง 49% ตามหลักฐานที่ปรากฏตอสาธารณชนใน
ขณะนี้เปนครั้งแรก  แมขอเท็จจริงจะมีคนไทยบางสวนเขาไปถืออีก 2 – 3 เปอรเซ็นต แตจะถือไวแทน
รัฐบาลสิงคโปรหรือไมบุคคลเหลานั้นยอมจะรูดี เพราะจากที่มีขาว ปรากฏเงินหลายหมื่นลานบาทของผูถือ
หุนคนไทยที่นําไปซื้อหุนในครั้งนี้ถืออยูอีก 2 – 3 เปอรเซ็นต นั้นมาจากเงินกูที่บริษัท Temasek Holdings 
เขาใหยืมมา  

 สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ และสภาทนายความเห็นวาธุรกรรมการซื้อและขายหุนดังกลาว
ขางตนเปนการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายโดยชัดแจง จึงตองถือวามีผลทําใหนิติกรรมดังกลาวเปนโมฆะ 
เปนการทําใหเกิดการสูญเสียอธิปไตยเรื่องความมั่นคงของราชอาณาจักรอันเปนการขัดตอบทกฎหมาย จึงขอ
เรียกรองใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายชวยกันรักษาผลประโยชนและทรัพยากรที่สําคัญของชาติไวใหตก
เปนของคนไทยทั้งหมดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญกฎหมายและสัญญาตนแบบที่มีเงื่อนไขกําหนดไว
โดยชัดแจง  โดยขอใหดําเนินการดังนี้ 
 (1) ใหผูอํานวยการหรือกรรมการผูจัดการใหญหรือกรรมการของบริษัทที่แปรสภาพทุกบริษัทและ
คณะกรรมการบอกเลิกสัญญาโทรคมนาคมขางตนดวยเหตุผลที่วาการโอนหุนใหกับบริษัทตัวแทนของ
รัฐบาลสิงคโปรเปนการขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และสัญญาโดยชัดแจงเพราะเปนกรณี
ความมั่นคงของชาติและมีการกระทําที่เขาขายความผิดเกี่ยวกับการเปดเผยความลับของชาติ 
 (2) ใหผูอํานวยการหรือกรรมการผูจัดการใหญหรือกรรมการของบริษัทที่แปรสภาพรายงานผลกระทบ
จากการเขามาซื้อหุนนี้ไปยังผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของเพื่อขอใหดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมายตอไปโดย
ทันที 
 (3) นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีหนาที่จะตองดําเนินการบังคับใชกฎหมายใหเปนประโยชน
ตอการรักษาความมั่นคงของชาติโดยจะตองมีมติใหยกเลิกสัญญาดังกลาวโดยทันทีโดยไมมีเงื่อนไข ไมวาจะ
เปนธุรกิจของกลุมทุนใดของประเทศใด และไมจํากัดเฉพาะกรณีของบริษัท Temasek Holdings เทานั้น โดย
ใหปฏิบัติเสมอภาคกันดวยความโปรงใส 
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 ขอใหองคกรเอกชน ประชาชนทุกหมูเหลาชวยกันเฝาระวังทรัพยสินของแผนดินที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงและความปลอดภัยของชาติและขอใหเก็บรวมรวมขอมูลตาง ๆ ที่ทานมีเพื่อดําเนินการในการหาตัว
บุคคลผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการคอรรัปชั่น การแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจากรัฐวิสาหกิจหรือจาก
หนวยงานใด ๆ ที่เปนของประเทศ  ซ่ึงสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ และสภาทนายความจะรวบรวมเพื่อ
ดําเนินการตามขอเท็จจริงและหลักฐานที่มีเพื่อเสนอโทษเอาผิดกับผูที่ เปนตัวการ ผูใชจางวาน และ
ผูสนับสนุนใหเกิดการกระทําความผิดใหเกิดมีการคอรรัปชั่นเกิดขึ้นในประเทศไทยในโอกาสตอไป 

 สถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมายสภาทนายความขอขอบพระคุณผูใหขอมูล ความเห็น ขอเท็จจริงจาก
ทุกสาขาวิชาชีพ ไมวาจะเปนนักเศรษฐศาสตร นักการเงินการธนาคาร นักหนังสือพิมพ และทนายความทุก
ทานที่ไดทําใหรายงานฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี  และเชื่อวาการรวมมือรวมใจกันเชนนี้จะสามารถทําให
ประเทศชาติกาวหนาไปในทางที่ถูกที่ควรตามวิถีทางที่นานาอารยประเทศถือปฏิบัติกัน 

________________________ 


