คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2535

ไมมีความกลาหาญทางจริยธรรมในองคการโทรศัพทฯ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ใครคือคนหนาดานแหงองคการโทรศัพทฯ ?
นายนุกูล ประจวบเหมาะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม มิไดตั้งคําถาม
ขางตนนี้ เพียงแตปรารภวา จนถึงวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2535 ยังไมมีเจาหนาที่ระดับสูงคนใด
ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยลาออกจากตําแหนง และกลาวตอไปวา หากมีความละอาย
ใจอยูบาง ควรจะตองพิจารณาตนเอง (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2535)
โครงการขยายบริการโทรศัพท 3 ลานเลขหมาย ซึ่งรัฐบาลเปดโอกาสใหเอกชน
รวมการงานและรวมลงทุนกับรัฐบาล เปนที่มาของการถามหาคนหนาดานแหงองคการโทรศัพทฯ
ข า งต น นี้ ดั ง เป น ที่ ท ราบกั น ดี ว  า โครงการดั ง กล า วนี้ ริ เ ริ่ ม ขึ้ น ในยุ ค รัฐ บาลพลเอกชาติช าย
ชุณหะวัณ และนายมนตรี พงษพานิช ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม รัฐบาลในขณะนั้น
ตัดสินใจใหสัมปทานแกบริษัท C.P. Telecommunication ซึ่งเปนบริษัทในเครือกลุมเจริญ
โภคภัณฑ โดยกําหนดระยะเวลาสัมปทานยาวนานถึง 25 ป และคาดวาจะตองใชเงินลงทุนถึง
150,000 ลานบาท (คํานวณจากคาใชจาย 50,000 บาทตอหนึ่งเลขหมาย) แตยังมิทันที่จะมีการ
ลงนามในสัญญาระหวางรัฐบาลกับบริษัท C.P. Telecommunication ก็เกิดการรัฐประหารเมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เสียกอน
เมื่อรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนเขามาบริหารราชการแผนดิน โดยนายนุกูล
ประจวบเหมาะ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐบาลอานันท 1 พบวา การ
พิจารณาใหสัมปทานแก C.P. Telecommunication เปนไปโดยรวบรัด และไมรักษาผลประโยชน
ของแผนดินเทาที่ควร จึงมีการพิจารณาทบทวนรางสัญญาและตัวโครงการใหมทั้งหมด การรื้อ
โครงการโทรศัพทดังกลาวนี้กอใหเกิดความไมพึงพอใจในหมูผูนํา รสช. อยางมาก นับเปนเรื่อง
นาประหลาดใจอยางยิ่ง เพราะในการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 คณะ รสช. ไดหยิบยก
การฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปนเหตุผลประการหนึ่งในการ
โค น ล ม รั ฐ บาลนั้ น และการให สั ม ปทานโครงการขนาดใหญ ข องกระทรวงคมนาคมก็อยูใน
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ขอบขายความเคลือบแคลงใจนี้ดวย ในขณะที่รัฐบาลอานันท 1 เพียรพยายามที่จะเจรจากับ
กลุมเจริญโภคภัณฑเพื่อใหรัฐบาลไดรับสวนแบงผลประโยชนเพิ่มขึ้น ผูนํา รสช. บางคนกลับ
กดดันใหรัฐบาลอนุมัติสัมปทานใหแกกลุมเจริญโภคภัณฑ โดยอางเหตุความลาชาและความ
จํ าเปนที่จักตองจัดสรรบริการโทรศัพทใหแกประชาชนโดยเร็ว ประพฤติกรรมของผูนํา รสช.
ดังกลาวนี้กอใหเกิดขอกังขาในใจของปวงชนชาวไทยวา ขุนทหารซึ่งอางตนวารักชาติบานเมือง
เหลานี้กํ าลังกระทํ าการเพื่อปกปองผลประโยชนของกลุมทุนยิ่งกวาผลประโยชนของแผนดินใช
หรือไม
ดวยเหตุที่มีแรงกดดันและการตีรวนจากผูนํา รสช. บางคน การทบทวนโครงการ
โทรศัพท 3 ลานเลขหมายจึงเปนไปอยางทุลักทุเล คณะทํางานขององคการโทรศัพทฯอันมีพลเอก
ชัชชม กันหลง เปนประธานยุติบทบาทโดยไมมีรายงานสรุปผลการศึกษา เนื่องจากพลเอกชัชชม
ขอลาออกจากตําแหนง คณะกรรมการในระดับกระทรวงอันมีนายนุกูลเปนประธานก็จบบทบาท
ในมรรควิถีเดียวกัน ในที่สุดนายกรัฐมนตรีตองกระโดดลงมาเปนผูนําในการเจรจาแกไขสัญญา
กับกลุมเจริญโภคภัณฑเอง จนการเจรจาสําเร็จลุลวงดวยดี โดยมีการกําหนดหลักการสําคัญ
หลายประการ หลักการที่สําคัญที่สุดในบรรดาขอตกลงเหลานี้ ก็คือ การปองกันการผูกขาด
ในธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม อันเกี่ยวเนื่องกับการใชคูสายขององคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย รัฐบาลยินยอมใหสัมปทานการติดตั้งโทรศัพท 2 ลานเลขหมายในเขตกรุงเทพมหานครแก
กลุมเจริญโภคภัณฑ ระยะเวลาสัมปทาน 25 ปตามสัญญาเดิม สวนสัมปทานการติดตั้งโทรศัพท
1 ลานเลขหมายในสวนภูมิภาคจะเปดใหมีการประมูลในภายหลัง โดยกลุมเจริญโภคภัณฑ
สละสิทธิ์ในการประมูล กลุมเจริญโภคภัณฑตกลงที่จะแบงรายไดกอนหักคาใชจายใหแกองคการ
โทรศัพทฯ 16% หากผูรับสัมปทานมีกําไรสวนเกินหลังหักภาษีมากกวา 16% จะตองแบงกําไร
ใหรัฐ 30% สําหรับกําไรชวง 16-20% กําไร สวนที่เกินกวา 20% จักตองแบงใหรัฐ 60% ระบบ
การแบงปนผลประโยชนจึงเปนระบบที่มีอัตรากาวหนา ผูรับสัมปทานยินยอมที่จะไมขอรับการ
สงเสริมการลงทุน และยินยอมที่จะรับภาระการเสี่ยงจากการลงทุนและการดําเนินงาน รวมตลอด
ทั้งการรับภาระรายจายบางรายการขององคการโทรศัพทฯที่เกิดจากการขยายบริการโทรศัพทตาม
โครงการนี้ กลุมเจริญโภคภัณฑตกลงในหลักการวา กลุมฯจะถือหุนอยางนอย 51% ในบริษัท
ที่ไดรับสัมปทานนี้ในชวง 5 ปแรก โดยมีสถาบันการเงินรวมถือหุนอยางนอย 29% ในชวง 3 ปแรก
แมการตกลงในหลักการสําคัญจะสํ าเร็จลุลวงดวยดี แตแลวความขัดแยงใหม
ก็เกิดขึ้นในเรื่องเกณฑการแบงปนผลประโยชน ในขณะที่รัฐบาลตองการยึดเกณฑ ROE กลาวคือ
กํ าไรสวนเกินคํ านวณจากสวนตางระหวางรายไดกับรายจายที่เกิดขึ้นแตละป แตกลุมเจริญ
โภคภัณฑตองการใหยึดเกณฑ IRR กลาวคือ รายไดที่จะนํามาคํานวณสวนเกินนั้น จักตองหัก
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คาใชจายเสียกอน คาใชจายนี้คลุมถึงการหักสวนขาดทุนสะสม การหักดอกเบี้ยเงินกูในชวงที่
ผลการดํ าเนินงานขาดทุน และการหักเงินปนผลที่จายแกผูถือหุน กอนที่จะมีการแบงกํ าไร
สวนเกิน นายอานันท ปนยารชุน ไดมอบหมายใหนายสุธี สิงหเสนห รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังเปนผูเจรจากับกลุมเจริญโภคภัณฑในเรื่องนี้ ทายที่สุดไดขอยุติวา รัฐบาลยินยอมให
หักสวนขาดทุนสะสมกอนที่จะแบงปนรายได แตผูรับสัมปทานตองรับภาระดอกเบี้ยเงินกูเอง
การลงนามในสัญญาสัมปทานการขยายบริการโทรศัพท 2 ลานเลขหมายในเขตกรุงเทพมหานคร
จึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2534
แมสัมปทานการขยายบริการโทรศัพทในเขตกรุงเทพมหานครจะลงนามไปตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2534 แตการพิจารณาการจัดสรรสัมปทานการขยายบริการโทรศัพทในสวนภูมิภาค
อีก 1 ลานเลขหมายกลับเปนไปอยางเชื่องชา ผูบริหารระดับสูงในองคการโทรศัพทฯจงใจเตะถวง
การพิจารณา เพื่อรอใหรัฐบาลอานันท 1 สิ้นอายุขัย หนังสือพิมพ The Nation ฉบับวันอังคารที่
7 กรกฎาคม 2535 รายงานวิธีการเตะถวงการพิจารณาโดยละเอียด ในการประมูลสัมปทานครั้งนี้
มีผูเขาประมูลรวม 4 กลุม คือ กลุม Shinnawatra Telephone กลุม SG Telecom กลุม
Loxley-Jasmine และกลุม B. Grimm Holding ในชวงที่มีการเตะถวงการพิจารณา สัมปทานนั้น
มีรายงานขาวปรากฏในหนาหนังสือพิมพวา กลุมเจริญโภคภัณฑลงทุนรวมกับกลุม B. Grimm
Holding ในการประมูลครั้งนี้ และการเตะถวงการพิจารณาก็เพื่อใหรัฐบาลใหมอนุมัติสัมปทาน
แกกลุม B. Grimm Holding หากกลุมเจริญโภคภัณฑเขาประมูลโดยอาศัยชื่อกลุม B. Grimm
Holding ยอมขัดตอขอตกลงที่ใหไวกับรัฐบาลที่วา เมื่อไดรับสัมปทานโทรศัพทเขตกรุงเทพฯ
แลว จักตองสละสิทธิ์การประมูลสัมปทานโทรศัพทภูธร อยางไรก็ตาม กลุมเจริญโภคภัณฑไดออก
ขาวปฏิเสธวา มิไดเขารวมการประมูลสัมปทานครั้งใหมแตประการใด
จากการเปดซองประมูลเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2535 ปรากฏวา กลุม LoxleyJasmine เสนอใหผลประโยชนสูงสุด 43.10% รองลงมาไดแกกลุม B.Grimm Holding 36.5%
กลุม S G Telecom 35.53% และกลุม Shinnawatra Telephone 31.31% แตกวาที่องคการ
โทรศัพทฯจะมีมติใหสัมปทานแกกลุม Loxley-Jasmine ก็ตองเสียเวลาไปอีกหนึ่งเดือน หลังจาก
ที่ถูกรัฐบาลอานันท 2 กระทุงแลวกระทุงเลา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการใหสัมปทานแกกลุม
Loxley-Jasmine เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2535 และมีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
ศกเดียวกัน
ขอที่นาสังเกตก็คือ เมื่อรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ตกลงที่จะใหสัมปทาน
3 ลานเลขหมายแกกลุมเจริญโภคภัณฑนั้น กลุมเจริญโภคภัณฑเสนอใหผลประโยชนแกรัฐบาล
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16% สําหรับโครงการโทรศัพทในเขตกรุงเทพฯ และ 22% ในสวนภูมิภาค แตดวยการเจรจา
ตอรองของรัฐบาลอานนท 1 ผลประโยชนที่รัฐบาลไดจากการจัดสรรสัมปทานโทรศัพทในเขต
กรุงเทพฯ มีมากกวา 16% และในสวนภูมิภาคไดผลประโยชนสูงถึง 43.1% ซึ่งเมื่อเทียบกับ
22% ที่กลุมเจริญโภคภัณฑเสนอใหแลว ตางกันเกือบเทาตัว นอกจากนี้ กลุมบริษัทที่เขาประมูล
ทุ ก บริ ษั ท ล ว นแล ว แต เ สนอผลประโยชน ใ ห แ ก รั ฐ บาลมากกว า กลุ  ม เจริ ญ โภคภั ณ ฑ ทั้ ง สิ้ น
นายอานันทไดกลาวในพิธีการลงนามในสัญญากับกลุม Loxley-Jasmine วา จากการเจรจา
ตอรองกับกลุมเจริญโภคภัณฑ รัฐบาลมีรายไดเพิ่มขึ้นจากสัมปทานโทรศัพทในเขตกรุงเทพฯตลอด
อายุสัมปทาน 25 ปถึง 37,000 ลานบาท และมีรายไดเพิ่มขึ้นจากสัมปทานโทรศัพทภูธร 138,000
ลานบาท เมื่อคิดถึงการประหยัดรายจายการลงทุนและรายไดจากบริการอื่นๆดวยแลว รัฐบาล
มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการนี้ประมาณ 200,000 ลานบาท นายอานันทไดกลาวประณาม `บุคลากร
ของรัฐ' บางคนที่เห็นแกประโยชนสวนตัว และชวยเหลือเอกชนบางพวกดวยวิธีการที่ไมตรงไป
ตรงมาและไมโปรงใส โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนของแผนดิน ขอที่นายอานันทมิไดกลาวถึง
ก็คือ หากปราศจากแรงกดดันของผูนํา รสช. บางคน รัฐบาลอานันท 1 ยอมตอรองผลประโยชน
จากกลุมเจริญโภคภัณฑไดมากกวาที่ทําไปแลว
การประมู ล สั ม ปทานโทรศั พ ท ค รั้ ง นี้ นั บ เป น นิ ทั ศ น อุ ท าหรณ อั น ดี ยิ่ ง ว า การ
ฉ อราษฎร บัง หลวงและการประพฤติมิชอบมิไดมีเฉพาะแตนักการเมืองที่แสวงอํ านาจเพื่อหา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเทานั้น หากทวาเปนประพฤติกรรมที่ปรากฏโดยทั่วไปในหมูขุนนาง
ขาราชการและพนักงานของรัฐอีกดวย องคการโทรศัพทฯเปนแหลงผลประโยชนของผูนํ าใน
กองทัพบางกลุมมาเปนเวลาชานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ ผูบริหารระดับ
สูงในองคการแหงนี้บางคนไตเตาโดยการสยบเปนสมุนบริวารของผูนําในกองทัพ และกระทํา
การตางๆโดยไมคํ านึงถึงผลประโยชนของแผนดิน ดังเชนการจัดสรรสัมปทานสมุดโทรศัพท
ปกเหลือง และการจัดซื้ออุปกรณโทรศัพทที่มีคุณภาพตํ่ากวามาตรฐาน นับเปนเรื่องนาประหลาด
ใจอยางยิ่งที่พฤติกรรมอันมิชอบเหลานี้สามารถดํ ารงอยูในองคการโทรศัพทฯนานนับทศวรรษ
โดยปราศจากการชําระลางภายในองคกรดวยกันเอง
ไมนาเชื่อวา องคกรที่มีบุคลากรมากกวา 20,000 คนดังเชนองคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย จะไมมีผูที่มีความกลาหาญทางจริยธรรมมากพอที่จะชําระลางความโสมมภายใน
องคกรของตนเอง ถาเปนเชนนั้น เสียงรํ่าหาคนหนาดานแหงองคการโทรศัพทฯก็จะยังคงระงม
ตอไป

