


Socialism for the Rich, 
Capitalism for the Poor



”8 เหตผุลท่ี
ผมไม่ต้องการให้
พล.อ. ประยุทธ์ 
จนัทรโ์อชา

เป็นนายกรฐัมนตรอีีก”
ม.ร.ว. ปรดีียาธร เทวกลุ



สํานักข่าวต่างชาติ
ASIA TIMES
ความสัมพันธ์
“กลุ่มทุน”

กับ
”นายกรฐัมนตร”ี



รบัรถไฟฟา้
สายสีทอง
เพ่ิมม้ัยครบั

CR: https://web.facebook.com/GoldlineBangkok/?_rdc=1&_rdr

https://web.facebook.com/GoldlineBangkok/?_rdc=1&_rdr


ภาพรวม
โครงการ

คลองสาน



สายสีเขียว



สายสีแดง
หัวลําโพง
ยังไม่เปิด
ประมูล



สายสีม่วง
คาดว่าจะ
เสรจ็

ปี 2569



สถานี G1
เชื่อมต่อ

BTS กรุงธนบุรี



สถานี G2
เจรญินคร



สถานี G3
คลองสาน
จุดเชื่อมต่อ 
สายสีแดง

“ลกูไม่มีพ่อ”
เสรจ็ ตค 63

คลองสาน



รถไฟฟา้
“ลกูไม่มีพ่อ”

เฟสท่ี2
เสรจ็ 2569

คลองสาน



รถไฟฟา้สายสีทอง โครงการหอชมเมือง การยืดหน้ี โทรคมนาคม โครงการรถไฟฟา้เชื่อมสามสนามบิน

ความเสียหาย
2,080 ล้านบาท



รบั
หอชมเมือง
เพ่ิมม้ัยครบั

CR: http://www.realist.co.th/blog/หอชมเมือง



ความ
ภาคภมูิใจ

ของชาวกทม 
บนท่ีดิน
ตาบอด?!

CR: https://www.google.co.th/maps

https://www.google.co.th/maps
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เป็นโครงการ
ตามนโยบายรฐั

ท่ีต้อง
“เรง่รดั”
จงึไม่ต้อง
ประมูล?!

ผ่านไป 2 ปี 8 เดือน…



หมายเหตุ

(ก) ราคาประเมินโดยกรมธนารกัษ์ อ้างองิจากมติ ครม. เมื่อวนัท่ี และ ราคาตลาดอ้างองิ จากศูนย์
ข้อมูลวจิยัและประเมินค่าอสังหารมิทรพัย์ไทย 
(ข) ค่าธรรมเนียมการเชา่ 60 ล้านบาท และ ค่าเชา่ 400,000 บาท ต่อปี โดยเพ่ิมข้ึน 15% ทุก 5 ปี 
(อตัราคิดลด 3.5%) ระยะเวลา 30 ปี
(ง) อตัราค่าเชา่สินทรพัย ์(Leaseholder) ระยะเวลา 30 ปี อตัราคิดลดรอ้ยละ 3.5 ของ
สิงค์โปร์ โดย Singapore Land Authority (SLA) 

เชา่ท่ีราชพัสดุ 30 ปี



ท่ีจอดไม่พอ 
ก็ไป

”ตึกข้างๆ”

ท่ีมา: รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการหอชมเมืองกรงุเทพมหานคร



หอชมเมือง
ของชาว
กรุงเทพฯ 
หรอื 

ของใคร?

ท่ีมา: รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการหอชมเมืองกรงุเทพมหานคร



รถไฟฟา้สายสีทอง โครงการหอชมเมือง การยืดหน้ี โทรคมนาคม โครงการรถไฟฟา้เชื่อมสามสนามบิน

ความเสียหาย
262 ล้านบาท



ต่อความยาว 
เล่าความเท็จ
ยืดหน้ีฟร ี
ด้วยภาษี
ประชาชน



ระยะเวลาการจา่ยหน้ีท่ีถกูยืดดดดดดดดออกไป



ระยะเวลาการจา่ยหน้ีท่ีถกูยืดดดดดดดดออกไป

ให้เอกชนรบัการจดัสรรคล่ืน
ความถ่ี 700 MHz





1. สภาพปัญหาจากการแข่งขันทางธุรกิจสําหรบักิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม



1. สภาพปัญหาจากการแข่งขันทางธุรกิจสําหรบักิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

2. ปัญหาด้านความพรอ้มท้ังในภาครฐัและภาคเอกชน



1. สภาพปัญหาจากการแข่งขันทางธุรกิจสําหรบักิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

2. ปัญหาด้านความพรอ้มท้ังในภาครฐัและภาคเอกชน

3. ผลกระทบจากรายได้ของผู้ประกอบการท่ีสุจรติ ส่งผล
ต่อความสามารถในการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 



กําไรสุทธิของบรษัิทโทรคมนาคม
และโทรทัศน์

ปี 2560 – 2562 (ไตรมาสท่ี 3)

หน่วย : ล้านบาท
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1. สภาพปัญหาจากการแข่งขันทางธุรกิจสําหรบักิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

2. ปัญหาด้านความพรอ้มท้ังในภาครฐัและภาคเอกชน

3. ผลกระทบจากรายได้ของผู้ประกอบการท่ีสุจรติ ส่งผล
ต่อความสามารถในการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

4. สรา้งแรงจงูใจใหผู้้ประกอบการกิจการดังกล่าวเข้ารว่ม
ประมูลคล่ืนความถ่ีย่าน 700 MHz และ 2600 MHz



11 เม.ย. 62 10 ก.ค. 6224 มี.ค. 62 7 พ.ค. 62

ประกาศคําส่ังหัวหน้า 
คสช. 4/2562 เลือกต้ังสภาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร

กกต. รบัรองผล
การเลือกต้ังอย่าง

เป็นทางการ

โปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังรฐัมนตรี

ประยุทธ์ลักหลับประเทศไทย
10 ต.ค. 63

วนัชาํระใบอนุญาติ

คล่ืนความถ่ี 



ประเคน 
VS.
ประมูล

กล้วย 15 ใบ

ประมูล
เป็นเงนิสูงถึง 51,459 ล้านบาท

3,430.6  
ล้านบาท

กล้วย 60 ใบ
ประเคน
เป็นเงนิเพียง 52,752 ล้านบาท
ถกูกวา่ 4 เท่า

879.2 
ล้านบาท

รฐัสูญเสีย 153,084 ล้านบาท



AIS
80,949 ล้าน
(2559-2563)

TRUE
81,638 ล้าน
(2559-2563)

DTAC
40,729 ล้าน
(2561-2565)

จา่ยตามปกติ

AIS
80,949 ล้าน

(2559-2568)

TRUE
81,638 ล้าน
(2559-2568)

DTAC
40,729 ล้าน
(2561-25670)

จา่ยตามคําส่ัง 
คสช.

https://tdri.or.th/2019/04/7-things-to-know-section-44-assist-
telecom-operators/

https://tdri.or.th/2019/04/7-things-to-know-section-44-assist-telecom-operators/


TRUE
58,736 ล้าน

DTAC
28,227 
ล้าน

AIS
58,374 ล้าน

AIS
49,994 ล้าน

TRUE
49,955 ล้าน

DTAC
25,641 
ล้าน

มูลค่าปัจจบุัน 2562

จา่ยตามปกติ

จา่ยตามคําส่ัง 
คสช.



TRUE
58,736 ล้าน

DTAC
28,227ล้าน

จา่ยตามปกติ

AIS
58,374 ล้าน

AIS
49,994 ล้าน

TRUE
49,955 ล้าน

DTAC
25,641 
ล้าน

จา่ยตาม
คําส่ังคสช.

8,781 ล้าน 2,586 
ล้าน8,380 ล้าน

มูลค่าความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน

+ + = 19,747 ล้าน



รถไฟฟา้สายสีทอง โครงการหอชมเมือง การยืดหน้ี โทรคมนาคม โครงการรถไฟฟา้เชื่อมสามสนามบิน

ความเสียหาย
172,831 ล้านบาท





ท่ีมา : Home.co.th

พญาไท - สุวรรณภมูิ

ดอนเมือง - พญาไท

สุวรรณภมู ิ- อูต่ะเพา

: ส่งมอบได้ทันที 100 %

: เรง่รดัส่งมอบภายใน 2 ปี 3 เดือน
ภายในสัญญา 4 ปี

: เรง่รดัส่งมอบภายใน 1 ปี 3 เดือน
ภายในสัญญา 2 ปี

ส่งมอบไม่ครบ : ขยายเวลา
ส่งมอบไม่ได้เลย : ยกเลิกสัญญาได้



8 ราย

1. บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส์ จาํกัด 
2. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจเีนียริ่ง แอนด์ 

คอนสตรคัชัน่ จาํกัด 
3. บริ ษัท  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง

จาํกัด

1. บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์โฮลด้ิง
จาํกัด

2. บรษัิท อติาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จาํกัด 

3. บรษัิท ทางด่วนและรถไฟฟา้
กรงุเทพ จาํกัด 

4. China Railway Construction 
Corporation Limited

5. บรษัิท ช.การชา่ง จาํกัด

BRS

CP
เอกชน 31 ราย

รูปแบบประมูล เหลือผู้แข่งขันแค่ 2ราย



การลงทุนรถไฟฟา้ความเรว็สูง



แยกประมูล
ก็สรา้งกําไร
ทําไมไม่แยก

FIRR (ท่ีดิน)
10.77%

FIRR (รถไฟ)
6.85%

FIRR (รวม)
8.4%

>

FIRR : อตัราผลตอบแทนทางการเงนิ
WACC : ต้นทุนของเงนิทุนเฉล่ีย

WACC
CP: 2.375%
BSR: 6%
บ.ท่ีปรกึษา: 5%

50ปี



11 ข้อเสนอ
จากเอกชน

ข้อ ข้อเสนอซองท่ี 4

1 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศระบบราง

2 จดัต้ังโรงงานประกอบรถไฟฟา้

3 พัฒนาโครงการรว่มกับชมุชน

4 ใหร้ฐับาลการนัตีผลตอบแทนท่ี 6.75%
5 ใหร้ฐับาลจา่ยงบสนันสนุนในปีแรก

6 ใหร้ฐับาลหาแหล่งเงนิทุนท่ีเหมาะสม

7 ปรบับางชว่งใหส้รา้งในระดับดิน

8 ขยายเส้นทางอูต่ะเภา-ระยอง
9 สรา้งเส้นทางย่อยเชื่อมสถานี

10 ย้ายตําแหน่งสถานี

11 ลดสัดส่วนการถือหุน้ในอนาคต



รา่งสัญญารว่มลงทุน (RFP) 
VS

สัญญารว่มลงทุน (Contract)



ประเด็นท่ี 1
ลด แลก

4,440,000

SALEUP to 60%



ประเด็นท่ี 2
แจก แถม 
สิทธิประโยชน์

รา่งสัญญารว่มลงทุน
(RFP)

เอกชนสามารถเปล่ียนตําแหน่งท่ีต้ัง
สถานีของรถไฟฟา้ความเรว็สูงใหแ้ตกต่าง
จากข้อกําหนดของรฟท.

สัญญารว่มลงทุน
เอกชนคู่สัญญาสามารถขอ
เพ่ิม เปล่ียน หรอืย้ายตําแหน่ง
ท่ีต้ังของสถานีรถไฟความเรว็สูงให้
แตกต่างจากข้อกําหนดของ รฟท.

1

การเพ่ิมแนวเส้นทางรถไฟย่อย
ออกจากแนวเส้นทางรถไฟความเรว็สูง
ของโครงการ (Spur Line)

2

3
กรณี รฟท. ต้องการพัฒนาโครงการต่อ
ขยายจากสนามบินอูต่ะเพาถึงระยอง 
รฟท.ใหสิ้ทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน 
(First Right of Refusal)



ระบอบ นายทุนนิยม ของ พลเอกประยุทธ์
ก่อใหเ้กิดความเสียหายมากกวา่

175,173,000,000 บาท




