บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ
สาขาสื่อสารโทรคมนาคม
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ ๑
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน
๓. นายพิทย อุทัยสาง
๔. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
๕. นายพชร อนันตศิลป

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
๑. ศาสตราจารยสุกัญญา สุดบรรทัด
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิรงรอง รามสูต
๓. นายกิตติน อุดมเกียรติ
๔. นายรัฐชทรัพย นิชิดา
๕. นายวันชัย รุงรักสกุล

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
๑. นายอภิโชติ แกวสุขนนท
๒. นายวันชัย ศิริธรรม
๓. นายอุทัยพันธ จารุวัฒนกิตติ
๔. นายยงยุทธ เหลี่ยมมุกดา
๕. นายวีระ บูรณะกิจเจริญ
๖. นายภัทรพล จําปารัตน

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูเขารวมประชุม
๑. นายวราวุธ ตีระนันทน
๒. นายประยุทธ อินทรตลาดชุม
๓. นายสิรวิชญ สงวนสันติกุล
๔. นายไชยกร ยอดจิตร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาว
เปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
- นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวขอบคุณ อนุกรรมาธิการ
และที่ปรึกษาทุกทานที่ไดเสียสละเวลาสวนตัวมาทํางานเพื่อประเทศชาติในการรวมกันพิจารณาศึกษาแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศใหดาํ เนินธุรกิจตอไป
ในอนาคตไดอยางมั่นคง ซึง่ ในการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมนั้นมีระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาเปนเวลา ๖ เดือน
จากนัน้ จะทําการรวบรวมและสังเคราะหผลการพิจารณาศึกษาและจัดทําเปนรูปเลม และสงไปยังหนวยงาน
หรือองคกรตางๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อประโยชนในการพัฒนา
ของรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมตอไป
: ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม

(ไมมี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวตอที่ประชุมสรุปไดดังนี้
เนื่องจากในปจจุบันรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ อาทิเชน บริษัท TOT จํากัด
(มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) บริษัท อสมท. จํากัด(มหาชน) บริษัท ไปรษณียไทย
จํากัด มีรายไดหลักจากผลตอบแทนจากสัญญาสัมปทานตางๆที่ไดทํากับบริษัทเอกชน ซึ่งหากในอนาคต
รัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมเหลานั้นตองปราศจากรายไดในสวนที่มาจากสัญญาสัมปทานแลว
ก็จะทําใหรัฐวิสาหกิจสาขาสือ่ สารโทรคมนาคมเหลานัน้ ประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา จึงไดแตงตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการพิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจสาขาสือ่ สารโทรคมนาคมขึ้น โดยมีภารกิจ
หนาที่ในการพิจารณาศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสาร
โทรคมนาคม และวิเคราะหปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน ตลอดจนเสริมสรางความรวมมืออัน
ดีในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจสาขาสือ่ สารโทรคมนาคมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนสูงสุด
ตอประเทศชาติและประชาชน
จากนัน้ ที่ประชุมไดอภิปรายในประเด็นทีเ่ กี่ยวของกับแนวทางการดําเนินงานและ
แนวนโยบายการทํางานของคณะอนุกรรมาธิการอยางกวางขวางสรุปไดดังนี้
๑. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสาร
โทรคมนาคม กําหนดเปาหมายที่จะดําเนินการพิจารณาศึกษาหาแนวทางใหรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสาร
โทรคมนาคมของประเทศ เชน บริษัท TOT จํากัด(มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)

๓

บริษัท อสมท. จํากัด(มหาชน) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด สามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางมัน่ คงใน
อนาคตที่มีการแขงขันทางการคาอยางเสรี
๒. วิธีการและแนวทางในการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ
๒.๑ เชิญหนวยงานหรือองคกรที่เปนรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ เชน บริษัท
TOT จํากัด(มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) บริษัท อสมท. จํากัด(มหาชน)
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อใหขอมูล ขอเท็จจริง ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคง
๒.๒ เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยือนผูบ ริหารของรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคม เพือ่ ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบ ริหารของรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ปญหาตางๆที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจ
สาขาสื่อสารโทรคมนาคมและแนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการพัฒนาตอไปในอนาคตของรัฐวิสาหกิจ
สาขาสื่อสารโทรคมนาคม
๒.๓ รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคม
จากกลุมเปาหมายอื่นๆ เชน ประชาชนทั่วไปในฐานะเปนผูใชบริการและผูเสียภาษี คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ(กทช.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ในฐานะ
เปนผูกํากับดูแลการดําเนินกิจการ สภาพแรงงานบริษัท TOT จํากัด(มหาชน) และสภาพแรงงานบริษัท
กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)
๓. ศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แผนแมบทกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ แผนงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเกี่ยวกับการสงเสริม
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม วาสามารถใหรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมดําเนินธุรกิจไดมากนอยเพียงใด
หรือรัฐวิสาหกิจสาขาสือ่ สารโทรคมนาคมสามารถดําเนินธุรกิจแขงขันกับเอกชนไดหรือไม และกฎหมายหรือ
ประกาศตางๆที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมมีขอบกพรองในเรื่องใดบาง
เพื่อที่คณะอนุกรรมาธิการจะไดทาํ การพิจารณาศึกษาเติมเต็มในสวนดังกลาว
ประเด็นสําคัญที่คณะอนุกรรมาธิการจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการพิจารณาศึกษา
ใหความชัดเจนคือประเด็นที่เปนขอหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๘๔ (๑) ที่กําหนดหามมิใหรัฐประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความ
จําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสว นรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค
ซึ่งแนวความคิดนีไ้ ดมีการบัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญตั้งแต รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ แลว แตปรากฏวาในทางปฏิบัตนิ ั้นบทบัญญัติดังกลาวไมมีสภาพของการใชบังคับเนื่องจากในการ
ดําเนินธุรกิจทีม่ ีลักษณะคลายกันนั้นเปนไปไดยากที่จะปราศจากการแขงขันกัน
และโดยเฉพาะอยางยิ่งหากในอนาคตกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง(กทช.) ไดออก
ใบอนุญาตการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนทีร่ ะบบ 3G แกทั้ง บริษัท TOT จํากัด(มหาชน) และบริษทั เอกชน
ที่ชนะการประมูลใบอนุญาตการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G ดังนั้น บริษัท TOT จํากัด(มหาชน)
และบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลใบอนุญาตการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G ก็จะดําเนินการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนทีร่ ะบบ 3G ดวยกันทั้งคู กรณีดังกลาวนัน้ จะถือวาเปนการที่รัฐประกอบกิจการที่มี

๔

ลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชนดวยหรือไม ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการจะไดทําการพิจารณาศึกษาในประเด็น
ดังกลาวเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคม
ในการนี้ ที่ประชุมจึงมีมติตงั้ คณะทํางานอันประกอบดวย นายประยุทธ อินทรตลาดชุม
นายอภิโชติ แกวสุขนนท ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาศึกษาปญหาทางขอกฎหมายเกี่ยวกับ
การดําเนินธุรกิจตางๆของรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมวามีความชอบดวยกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ
อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศหรือไม
๓. เมื่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสาร
โทรคมนาคม ไดดําเนินการพิจารณาศึกษาจนไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสาร
โทรคมนาคมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ จะดําเนินการตั้งกระทูถามนายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายหรือแนวทางพัฒนาในการพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อเปนการเรงรัดให
เกิดการพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมโดยเร็ว
๔. ที่ประชุมไดพิจารณาแนวทางและวิธีการในการพิจารณาศึกษาตามภารกิจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมาธิการดังกลาวแลวจึงมีมติดังนี้
๔.๑ เชิญกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท TOT จํากัด(มหาชน) เขาประชุมชี้แจงภาพรวมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและแผนยุทธศาสตรระยะเวลาภายใน ๓-๕ ป ในการดําเนินธุรกิจของ บริษัท TOT จํากัด
(มหาชน) ในวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
๔.๒ เชิญกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) เขาประชุมชี้แจง
ภาพรวมการเพิ่มประสิทธิภาพและแผนยุทธศาสตรระยะเวลาภายใน ๓-๕ ป ในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
๔.๓ เชิญประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ(กทช.) เขารวมประชุม เพื่อใหขอมูล
ขอเท็จจริง เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมใหสามารถดําเนินธุรกิจ
ไดอยางมั่นคงในอนาคตที่มีการแขงขันทางการคาอยางเสรี ในวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
๔.๔ เชิญประธานสหภาพแรงงาน บริษัท TOT จํากัด(มหาชน) และประธานสหภาพแรงงาน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) เขารวมประชุม เพื่อใหขอมูล ขอเท็จจริง เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงในอนาคตที่มีการแขงขัน
ทางการคาอยางเสรี ในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
๔.๕ เชิญผูแทนจากกระทรวงการคลัง เขารวมประชุม เพื่อใหขอมูล ขอเท็จจริง เกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงในอนาคตที่มีการ
แขงขันทางการคาอยางเสรี ในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ไมมี)
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา
นายวุฒิชัย ลีละสุนทเลิศ นิติกร ๓
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
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