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(อม.๔๙)
คําพิพากษาชัน้ วินจิ ฉัยอุทธรณ

คดีหมายเลขดําที่ อม.อธ. ๔/๒๕๖๑
คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. ๖/๒๕๖๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกา
วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

โจทก

นายทักษิณ หรือ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร

จําเลย

ระหวาง
เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
โจทกอุทธรณคัด คานคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ลงวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ องคคณะวินิจฉัยอุทธรณ รับวันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๑
โจทกฟองและแกฟองวา จําเลยดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีในวาระแรกตั้งแตวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ และไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นายกรั ฐ มนตรีในวาระที่ สองตั้ ง แตวั น ที่ ๙ มี น าคม ๒๕๔๘ จนถึง วัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙
จําเลยจึงมีฐานะเปนขาราชการการเมืองตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
และมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑ (๑) (๓) (๙)
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จําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีตองกํากับ ดูแล และควบคุมการบริหารราชการของกระทรวงการคลัง
โดยผ าน ร อยเอก สุ ช าติ เชาว วิ ศิ ษ ฐ รั ฐ มนตรี วา การกระทรวงการคลั ง (ในขณะนั้ น ) เพื่ อ ให
การเปนไปตามกรอบแหงอํานาจและหนาที่ของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อระหวางวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ ถึงวัน ที่
๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ เวลากลางวันและกลางคืนตอเนื่องกัน จําเลยขณะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดรวมกับ
รอยเอก สุชาติ กระทําความผิดตอกฎหมายอาญา ดังนี้ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จําเลยไดเชิญตัวแทน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เจาหนี้ และผูบริหารของบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด
(มหาชน) ลูกหนี้ หรือทีพีไอในคดีลมละลายของศาลลมละลายกลางเขารวมหารือที่บานพิษณุโลกเกี่ยวกับ
การฟนฟูกิจการของทีพีไอและการตั้งผูบริหารแผนคนใหมของทีพีไอ จําเลยเสนอแนวทางในการแกไขปญหา
ความขัดแยงโดยขอใหฝายเจาหนี้และทีพีไอเสนอตัวแทนมาฝายละ ๑๕ คน คัดเลือกใหเหลือฝายละ ๗ คน
เสนอตอรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และจะตั้งตัวแทนของฝายรัฐบาล ๑ คน
เปนผูบริหารแผนคนใหม ตอมาศาลลมละลายกลางโดยอธิบดีผูพิพากษาศาลลมละลายกลางมีหนังสือถึงจําเลย
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ขอใหสงตัวแทนเขาประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องผูบริหารแผนคนใหม
เพื่อจะใหการบริหารแผนฟนฟูกิจการของทีพีไอสําเร็จ ตอมาวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ศาลลมละลายกลาง
นัดไกลเกลี่ยโดยมีตัวแทนคณะกรรมการเจาหนี้ ผูบริหารของทีพีไอ ผูอํานวยการสํานักฟนฟูกิจการ
และตัวแทนของกระทรวงการคลังเขารวมไกลเกลี่ย แตการหารือไมสามารถหาขอยุติได ระหวางวันที่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่ง (ตอนที่ ๑๕)
ในคดีหมายเลขดําที่ ฟ. ๒/๒๕๔๓ คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖
โดยพิเคราะหแลวเห็นวาสมควรที่จะขอใหกระทรวงการคลังเขามาเปนผูบริหารแผนคนใหมตามมติที่ประชุม
เจาหนี้หากกระทรวงการคลังมีหนังสือยินยอม หลังจากนั้น สํานักฟนฟูกิจการของลูกหนี้มีหนังสือดวนที่สุด
ที่ ยธ ๐๕๒๒/๖๒๔๐ ลงวั น ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๖ ถึ ง รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง
(รอยเอก สุชาติ เชาววิศิษฐ) ขอหนังสือยินยอมใหกระทรวงการคลังเปนผูบริหารแผนคนใหมของทีพีไอ
ตอมา รอยเอก สุชาติ กับจําเลยไดตกลงรวมกันกรณีกระทรวงการคลังจะเขามาเปนผูบริหารแผนของทีพีไอ
โดยจํ า เลยเห็ น ชอบและยิ น ยอมให ก ระทรวงการคลั ง เข า มาเป น ผู บ ริ ห ารแผนของที พี ไ อ ทั้ ง ที่ รู ว า
กระทรวงการคลังเปนสวนราชการ ซึ่งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผนดิน การประเมินราคาทรัพยสิน
การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพยสินของแผนดิน ภาษีอากร การรัษฎากร
กิจการหารายไดที่รัฐมีอํานาจดําเนินการไดแตผูเดียวตามกฎหมาย และไมอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการอื่น
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การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ และมีอํานาจหนาที่
ในราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญญัติปรับ ปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง กรอบอํานาจดังกลาวจํากัด
เฉพาะการบริห ารทรัพยสิน ของรัฐ เทานั้น และไมป รากฏวามีบทบัญ ญัติแ หงกฎหมายอื่น ใดบัญ ญัติ
ใหอํานาจและหนาที่แกกระทรวงการคลังในการเขาไปบริหารกิจการหรือจัดการทรัพยสินของบริษัทเอกชน
อีกทั้งจําเลยยังเสนอชื่อ พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ เปนประธานคณะผูบริหารแผน และ นายทนง พิทยะ
เปนหนึ่งในคณะผูบริหารแผน ตอมา รอยเอก สุชาติ ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีหนังสือดวนที่สุด
ที่ กค ๐๑๐๐/๙๗๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ยินยอมใหกระทรวงการคลังเขาเปนผูบริหารแผน
ของทีพีไอ พรอมเสนอรายชื่อคณะผูบริหารแผน ไดแก นายพละ สุขเวช พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ
และ นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธ ยา และมีห นั ง สื อดว นที่ สุด ที่ กค ๐๑๐๐/๙๙๒ ลงวัน ที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจงรายชื่อเพิ่มเติมผูบริหารแผน ไดแก นายทนง พิทยะ และ นายอารีย วงศอารยะ
โดยรายชื่อดังกลาวเปนไปตามที่จําเลยเคยเสนอไว การคัดเลือกผูบริหารแผนของกระทรวงการคลังดังกลาว
ไมปรากฏวามีกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดรองรับในการคัดเลือกแตอยางใด การกระทําของจําเลยดังกลาว
เปนผลใหศาลลมละลายกลางมีคําสั่ง (ตอนที่ ๑๕) ในคดีหมายเลขดําที่ ฟ. ๒/๒๕๔๓ คดีหมายเลขแดงที่
ฟ. ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ตั้งกระทรวงการคลังเปนผูบริหารแผนคนใหมของทีพีไอ
ตามมติของที่ประชุมเจาหนี้ และการกระทําดังกลาวเปนผลใหมีการจายคาตอบแทนแกคณะผูบริหารแผน
ซึ่งเปนพรรคพวกของจําเลย รวมเปนเงินในอัตราเดือนละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอมา รอยเอก สุชาติ
มีหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๑๐๐/๑๕๙๔๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๖ นําเรื่องที่
กระทรวงการคลังยินยอมเขาเปนผูบริหารแผนของทีพีไอเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ แตจําเลย
ในฐานะนายกรัฐ มนตรีมิ ไ ดทักทว งกรณีที่ กระทรวงการคลั งยิน ยอมเขาเป น ผูบ ริห ารแผนของทีพีไ อ
ทั้งที่จําเลยทราบดีวากระทรวงการคลังเปนสวนราชการไมมอี ํานาจหนาที่เขาไปบริหารกิจการหรือจัดการทรัพยสนิ
ของบริษัทเอกชน โดยจําเลยตองสั่งการใหกระทรวงการคลังปฏิเสธการทําหนาที่เปนผูบริหารแผนของทีพีไอ
แตจําเลยกลับละเวนไมสั่งการใหมีการแกไขเกี่ยวกับการยินยอมใหกระทรวงการคลังเปนผูบริหารแผนของทีพีไอ
ซึ่งเปนบริษัทเอกชนโดยมิชอบดวยกฎหมายตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ การกระทําของจําเลยดังกลาวจึงเปนการแสวงหาประโยชนที่มิควรได
โดยชอบดวยกฎหมายใหแกคณะผูบริหารแผนซึ่งเปนพรรคพวกของจําเลย ทั้งยังกอใหเกิดความเสียหาย
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แกระบบการบริหารราชการกระทรวงการคลังและกิจการของทีพีไอ อันสงผลกระทบแกการบริหารกิจการของรัฐ
และบริษัทเอกชนโดยรวม เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง การกระทําของจําเลย
จึงเปนความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัตหิ รือละเวนการปฏิบัตหิ นาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหาย
แกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัตหิ รือละเวนการปฏิบตั ิหนาที่โดยทุจริต เหตุเกิดที่กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และทําเนียบรัฐบาล แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตอเนื่องกัน กอนคดีนี้จําเลยเคยตองคําพิพากษาและเปนบุคคลคนเดียวกับจําเลยที่ ๑ ในคดีหมายเลขดําที่
อม. ๑/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๐ ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ ศาลพิพากษาลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑) วรรคสาม และมาตรา ๑๒๒
วรรคหนึ่ ง ให จํา คุก ๒ ป จํ า เลยเปน บุ คคลคนเดีย วกับ จํา เลยที่ ๑ ในคดีอ าญาหมายเลขดํ า ที่
อม. ๑/๒๕๕๑, อม. ๓/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๐/๒๕๕๒, อม. ๕๕/๒๕๕๘ ตามลําดับ
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง ทางการเมือง จําเลยเปน บุคคลคนเดียวกับ จําเลย
ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ อม. ๓/๒๕๕๑, อม. ๙/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๔/๒๕๕๑, อม. ๕/๒๕๕๑
ตามลําดับ ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗ และขอใหนับโทษของจําเลยตอจากโทษของจําเลยที่ ๑ ในคดีอาญาหมายเลขดําที่
อม. ๑/๒๕๕๐, อม. ๑/๒๕๕๑, อม. ๓/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๐, อม. ๑๐/๒๕๕๒,
อม. ๕๕/๒๕๕๘ ตามลําดับ ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และนับโทษจําเลย
ตอจากโทษของจําเลยในคดี ห มายเลขดําที่ อม. ๓/๒๕๕๑, อม. ๙/๒๕๕๑ คดี ห มายเลขแดงที่
อม. ๔/๒๕๕๑, อม. ๕/๒๕๕๑ ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ศาลสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยทราบโดยชอบแลว จําเลยไมมาศาลไดออก
หมายจั บ จํ า เลยแล ว แต ไ ม ส ามารถจั บ จํ า เลยได ภ ายในกํ า หนด จึ ง พิ จ ารณาคดี โ ดยไม ต อ งกระทํ า
ตอหนาจําเลยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘ จํา เลยไม มาศาลในนัด พิจารณาครั้ง แรก ถือวา จําเลย
ใหการปฏิเสธตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๓ วรรคสาม
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษายกฟอง
โจทกอุทธรณตอที่ประชุมใหญศาลฎีกา ขอใหลงโทษจําเลยตามฟอง
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พิเ คราะห อุ ทธรณข องโจทก รายงานและสํ านวนการไต สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
และพยานหลักฐานที่ศ าลฎีก าแผนกคดีอ าญาของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือ งไต สวนเพิ่ ม เติ ม แล ว
ขอเท็จจริงเบื้องตนรับฟงไดวา จําเลยดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีในวาระแรกตั้งแตวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ และไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นายกรั ฐ มนตรีในวาระที่ สองตั้ ง แตวั น ที่ ๙ มี น าคม ๒๕๔๘ จนถึง วัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๓ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กับพวก เจาหนี้ ยื่นคํารอง
ต อศาลล มละลายกลางขอฟ น ฟู กิ จการของบริ ษั ท อุ ตสาหกรรมป โตรเคมี กั ลไทย จํ ากั ด (มหาชน)
หรือทีพีไอ ลูกหนี้ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของทีพีไอ
และมีคําสั่งตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด เปนผูทําแผนและเปนผูบริหารแผน ตอมาผูบริหาร
ของที พีไ อและเจาพนั กงานพิทัก ษทรัพ ยยื่น คํารอ งขอใหบ ริ ษัท เอ็ฟ เฟคที ฟ แพลนเนอรส จํากั ด
พนจากการเปนผูบริหารแผนเนื่องจากกระทําไมชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกทีพีไอ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖
ศาลลมละลายกลางไตสวนแลวมีคําสั่งใหบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด พนจากการเปน
ผูบริหารแผน ใหตั้งทีพีไอและเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูบริหารแผนชั่วคราวจนกวาที่ประชุมเจาหนี้
จะมีมติเลือกผูบริหารแผนคนใหมได วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จําเลยเชิญตัวแทนธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) เจ า หนี้ และผูบ ริ ห ารของที พีไ อเข าร ว มหารื อ ที่ บา นพิ ษ ณุโ ลกเกี่ย วกั บ การฟ น ฟูกิ จ การ
ของที พี ไ อตามคํ า สั่ ง ศาลล ม ละลายกลางและการตั้ ง ผู บ ริ ห ารแผนคนใหม จํ า เลยเสนอแนวทาง
ในการแก ไ ขป ญ หาความขั ด แย ง โดยขอให ฝ า ยเจ า หนี้ แ ละที พี ไ อเสนอตั ว แทนมาฝ า ยละ ๑๕ คน
คัด เลือกใหเหลือฝายละ ๗ คน เสนอตอรองนายกรัฐมนตรีแ ละรัฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลัง
และจะตั้งตัวแทนของฝายรัฐบาล ๑ คน รวมกันเปนผูบริหารแผนคนใหม วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖
ทนายความเจาหนี้ที่ ๑๘๗ ที่ ๑๙๐ ที่ ๒๙๒ แถลงตอศาลลมละลายกลาง ขอหารือรัฐบาลเกี่ยวกับ
การคัด เลือกผูบ ริห ารแผนคนใหมแ ละการแกไ ขแผนฟน ฟูกิจการและขอใหศาลลมละลายกลางเชิญ
นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมารวมหารือ ตอมาวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖
มีตัวแทนของกระทรวงการคลังประกอบดวย นายกิตติ ลิ่มสกุล ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
และ นายนิพัทธ พุกกะณะสุต ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกับคณะ เขารวมหารือกับผูบริหาร
ของทีพีไ อ ตัว แทนของคณะกรรมการเจาหนี้ และเจาพนักงานพิทักษทรัพยที่ศาลลม ละลายกลาง
โดยศาลลมละลายกลางเปนผูดําเนินการไกลเกลี่ย รัฐบาลเสนอเขามามีบทบาทในการเปนผูบริหารแผนคนใหม
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และการแกไขแผนฟนฟูกิจการ แตการหารือไมสามารถหาขอยุติใหเปนที่พอใจของฝายผูบริหารทีพีไอ
และฝายคณะกรรมการเจาหนี้ได วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการ
ประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกผูบริหารแผนคนใหม ที่ประชุมเจาหนี้มีมติเลือกบริษัท ผูบริหารแผนไทย จํากัด
เปนผูบริหารแผนคนใหม โดยทีพีไอและบริษัท ทีพีไอ อินเตอรเน็ต พอรทัล จํากัด เจาหนี้รายที่ ๒๐๗ โตแยง
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งไมเห็นชอบในการตัง้ บริษัท ผูบริหารแผนไทย จํากัด
เปนผูบริหารแผนคนใหมตามมติที่ประชุมเจาหนี้ และเห็นสมควรขอใหกระทรวงการคลังเขามาเปน
ผูบริหารแผนคนใหมตามมติทปี่ ระชุมเจาหนี้หากกระทรวงการคลังมีหนังสือยินยอม เจาพนักงานพิทักษทรัพย
จึงแจงแกกระทรวงการคลังเพื่อขอหนังสือยินยอมในการเปนผูบริหารแผนคนใหม สํานักฟนฟูกิจการ
ของลู ก หนี้ จึ ง มี ห นั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด ที่ ยธ ๐๕๒๒/๖๒๔๐ ลงวั น ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๖
ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (รอยเอก สุชาติ เชาววิศิษฐ) ขอหนังสือยินยอมใหกระทรวงการคลัง
เขาเปนผูบริหารแผนคนใหมของทีพีไอ ตอมา รอยเอก สุชาติ ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
มีหนังสือดวนที่สุด ที่ กค ๐๑๐๐/๙๗๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ยินยอมใหกระทรวงการคลัง
เข า เป น ผูบ ริ ห ารแผนของที พี ไ อ พร อ มเสนอรายชื่ อ คณะผู บริ ห ารแผน ได แ ก นายพละ สุ ข เวช
พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ และ นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา กับมีหนังสือดวนที่สุด ที่ กค ๐๑๐๐/๙๙๒
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจงรายชื่อเพิ่มเติมผูบริหารแผน ไดแก นายทนง พิทยะ และ นายอารีย วงศอารยะ
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกผูบริหารแผนคนใหม
ที่ป ระชุมเจาหนี้มีมติเลือกกระทรวงการคลัง วัน ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ศาลลม ละลายกลาง
มีคําสั่งในคดีหมายเลขดําที่ ฟ. ๒/๒๕๔๓ คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๘/๒๕๔๓ ใหตั้งกระทรวงการคลัง
เป น ผู บ ริ ห ารแผนคนใหม ข องที พี ไ อ ตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม เจ า หนี้ วั น ที่ ๒๖ สิ ง หาคม ๒๕๔๖
คณะผูบริหารแผนตกลงวาจางบริษัท ซินเนอจี โซลูชั่น จํากัด ดําเนินการบริหารจัดการกิจการทรัพยสิน
ของทีพีไอ ตอมา รอยเอก สุชาติ มีหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๑๐๐/๑๕๙๔๙ ลงวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๔๖ เสนอเรื่องที่กระทรวงการคลังยินยอมเขาเปนผูบริหารแผนคนใหมของทีพีไอ
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอตอที่ประชุม
คณะรัฐ มนตรีเพื่อทราบ จําเลยในฐานะนายกรัฐ มนตรีมิไ ดทักทว งกรณีที่กระทรวงการคลังเขาเปน
ผูบริหารแผนคนใหมของทีพีไอ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ นายบุญเลิศ ไพรินทร ผูถือหุนรายยอย
ของทีพไี อรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพื่อใหดําเนินคดีแกกระทรวงการคลังและคณะผูบริหารแผนของทีพีไอ
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ฐานเปนเจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการหรือรักษาทรัพยของผูอื่นเบียดบังเอาทรัพยไปโดยมิชอบสําหรับตนเอง
หรือผูอื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอื่นเอาทรัพยนั้นไป เปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูห นึ่งผูใดหรือปฏิบัติห รือละเวน การปฏิบัติหนาที่โ ดยทุจริต
และในฐานะเปนผูไดรับมอบหมายใหจัดการทรัพยสินรวมกันกระทําผิดหนาที่ของตนดวยประการใด ๆ โดยทุจริต
จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสินของทีพีไอ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘
นายบุญเลิศ ไพรินทร นายสนิท จันทรวงศ นายคํานวณ เหมาะประสิทธิ์ ยื่นหนังสือตอประธานกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กลาวหา รอยเอก สุชาติ กับพวกดวยขอกลาวหาเชนเดียวกัน
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน ยื่นหนังสือตอประธานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจ ริต แหง ชาติ กล าวหาจํ าเลย รอ ยเอก สุช าติ นายสมคิด จาตุศ รี พิทั ก ษ
และคณะผูบริหารแผนทั้งหาวาปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตั้งอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริงแลวลงมติวาขอกลาวหา
ไมมีมูลความผิด แตต อมาวัน ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการปองกัน และปราบปราม
การทุจริตแหงชาติประชุมและมีมติวาการกระทําของผูถูกกลาวหามีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗ มีมติใหสงสํานวนใหอัยการสูงสุดฟองคดี วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ อัยการสูงสุด
มีหนังสือแจงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหสอบสวนเพิ่มเติม และตั้งคณะทํางาน
ผูแทนอัยการสูงสุดเปนคณะทํางานรวมกับคณะทํางานของฝายคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ แตคณะทํางานรวมไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการฟองคดีได อัยการสูงสุดจึงสงคืนสํานวน
การไตสวนขอเท็จจริงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อยื่นฟองคดีเอง
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลฎีกามีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๔๘/๒๕๕๗ ใหกระทรวงการคลัง
ในฐานะผูบริหารแผนคืนเงินสวนที่เปนคาจางของบริษัท ซินเนอจี โซลูชั่น จํากัด จํานวน ๒๒๔,๗๗๔,๑๙๓ บาท
แกทีพีไอ พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันมีคําพิพากษาจนกวาจะชําระเสร็จ
มีปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณโจทกวา การกระทําของจําเลยเปนความผิดตามฟองหรือไม
โจทกอุทธรณวา ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดที่ใหอํานาจกระทรวงการคลังเขาไปเปนผูบริหารแผน
ของที พี ไ อซึ่ ง เป น บริ ษั ท เอกชน แม ว า กระทรวงการคลั ง ซึ่ ง เป น องค ก รฝ า ยบริ ห ารจะมี ห น า ที่ ห ลั ก
ในการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมถึงการพยุงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
มิใหเกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมมากยิ่งขึ้นก็ตาม แตแนวปฏิบัติในการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ
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เขาไปแทรกแซงกิจการหรือดําเนินงานของเอกชนนั้น จะตองมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสาธารณะ
คือตอบสนองตอความตองการของประชาชนทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน มิใชเพื่อประโยชน
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุมหนึ่งกลุมใด เห็นวา พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ บัญญัติวา “กระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเงินการคลังของแผนดิน
การประเมินราคาทรัพยสิน การบริหารงานพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพยสินของแผนดิน
ภาษี อ ากร การรั ษ ฎากร กิ จ การหารายได ที่ รั ฐ มี อํ า นาจดํ า เนิ น การได แ ต ผู เ ดี ย วตามกฎหมาย
และไมอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการอื่น การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
และหลั กทรัพ ยข องรั ฐ และมีอํ านาจหนา ที่ใ นราชการอื่น ที่มี กฎหมายกํ าหนดให เปน อํา นาจหนา ที่
ของกระทรวงการคลังหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง” จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา
แมกฎหมายจะไมไดบัญญัติใหกระทรวงการคลังมีอํานาจในการเขาไปบริหารกิจการหรือทรัพยสินของเอกชน
เชน การเขาไปเปน ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการของบริษัทเอกชนไวโดยชัดแจง แตกระทรวงการคลัง
เปนองคกรฝายบริหารมีหนาที่หลักในการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมถึงการพยุง
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมิใหเกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นจนยากแกการแกไข แมตามแนวปฏิบัติ
ในการใชอาํ นาจโดยองคกรของรัฐเขาไปแทรกแซงกิจการหรือการดําเนินงานของเอกชนจะตองมีวัตถุประสงค
เพื่อสาธารณประโยชน คือ ตอบสนองความตองการของประชาชนทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
มิใชเพื่อประโยชนของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุมหนึ่งกลุมใดโดยเฉพาะ และการเขาไปเปนผูบริหารแผน
ของทีพีไ อมีลักษณะเปนการทําเพื่อ ประโยชนของทีพีไ อเทานั้น แตไ ดความวาทีพีไ อประกอบธุร กิจ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีขนาดใหญของประเทศ มีโรงกลั่นน้ํามัน โรงงานผลิตปโตรเคมี เม็ดพลาสติก โรงไฟฟา
และทาเรือน้ําลึก ซึ่งเปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของประเทศ หากทีพีไอไมสามารถฟนฟูไดและตกเปนผูลมละลาย
กิจการเหลานั้นอาจหยุดชะงัก ประเทศชาติและประชาชนยอมไดรับผลกระทบอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได
ไมทางตรงก็ทางออม ฉะนั้น การที่กระทรวงการคลังเขาไปแกไขปญหาเพื่อใหวิกฤติการณครั้งนี้ผานพนไปได
ยอมถือไดวาเปนการทําไปเพื่อประโยชนสาธารณะอยางหนึ่ง เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูบริหารแผน
ของทีพีไอคนเดิมไมอาจบริหารแผนฟนฟูกิจการใหประสบผลสําเร็จไดจนตองหาผูบริหารแผนคนใหม
ในขณะที่กระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจในการกํากับดูแลนโยบายการเงินการคลัง
ของแผนดินและดูแลแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศซึ่งอาจสงผลกระทบ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อย างรุน แรงไปสู เศรษฐกิ จด านตา ง ๆ ของประเทศอย างตอ เนื่ องจนยากที่ จะฟน ตัว ในเวลาอัน สั้ น
สอดคลองกับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเอกสารหมาย จ.๔๖ ขอ ๒.๑ นโยบายดานการคลังที่ตองการหยุด
การทรุดตัว ทางเศรษฐกิจ เมื่อพฤติการณมีความจําเปน อยางยิ่งและเรงดวนและกระทรวงการคลัง
มีห น าที่ ต องปฏิบั ติ ต ามนโยบายดัง กลา วดว ย เมื่ อได รับ การร องขอให ชว ยเหลื อกระทรวงการคลั ง
จึงเขาไปเปนผูบริหารแผนของทีพีไอได อุทธรณของโจทกขอนี้ฟงไมขึ้น
ที่โจทกอุทธรณวา แมเจาหนี้และทีพีไอจะเห็นชอบและยินยอมใหกระทรวงการคลังเขาเปน
ผูบริหารแผนของทีพีไอ แตก็เกิดจากการที่ศาลลมละลายกลางพิเคราะหแลวเห็นวาเปนการสมควร
ที่จะขอใหกระทรวงการคลังเขามาเปนผูบริหารแผนคนใหม และการเห็นชอบยินยอมของเจาหนี้และทีพีไอเชนนั้น
ไมเปนเหตุผลหรือเงื่อนไขใหกระทรวงการคลังเขามาเปนผูบริหารแผนของทีพีไอได เนื่องจากกระทรวงการคลัง
ไมมีอํานาจเปนผูบริหารแผนของทีพีไอซึ่งเปนบริษัทเอกชนและเปนการกระทําเพื่อเอื้อประโยชนแกทีพีไอ
เพียงรายเดียว โดยจําเลยเปน ผูสั่งการใหกระทรวงการคลัง เขามาเปนผูบ ริห ารแผนของทีพีไอ นั้น
เห็นวา การที่ศาลลมละลายกลางพิเคราะหแลวเห็นควรใหกระทรวงการคลังเปนผูบริหารแผนของทีพีไอ
เปนเพียงการเสนอแนวทางในการแกปญหาความขัดแยงในการสรรหาผูบริหารแผนคนใหม ซึ่งศาลลมละลายกลาง
ทําการไกลเกลี่ยแลวหาขอยุติไมได ประกอบกับกรณีมีความจําเปนตองไดผูที่มีศักยภาพสูงมาทําหนาที่
บริ ห ารแผนฟ น ฟู กิจ การของที พีไ อ ศาลล ม ละลายกลางจึง ให มีห นั ง สื อสอบถามกระทรวงการคลั ง
กอนวาจะยิ น ยอมเปน ผูบ ริห ารแผนของทีพีไ อหรือไม ทั้ง นี้ เพื่อเปน ขอมูลสําหรับ ที่ป ระชุม เจาหนี้
ใชในการเลือกผูบริหารแผนคนใหมตอไป ซึ่งในการประชุมเจาหนี้ ที่ประชุมจะเลือกใครยอมแลวแตที่ประชุม
จะมีมติ มิไดผูกมัดวาจะตองเลือกกระทรวงการคลัง ปรากฏวาที่ประชุมเจาหนี้มีมติเลือกกระทรวงการคลัง
เปนผูบริห ารแผน ศาลจึง มีคําสั่ง ตั้ง ใหตามนั้น โดยผูที่เสนอใหกระทรวงการคลัง เปน ผูบ ริหารแผน
ไดแก ทีพีไอซึ่งเปนลูกหนี้กับบริษัท ทีพีไอ อินเตอรเน็ต พอรทัล จํากัด และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด
ซึ่งเปนเจาหนี้ มิใชศาลลมละลายกลางมีคําสั่งไปโดยพลการ และไมปรากฏพยานหลักฐานวาจําเลย
เขามาสั่งการในเรื่องนี้แตอยางใด เมื่อที่ประชุมเจาหนี้มีมติเห็นชอบใหกระทรวงการคลังเปนผูบริหารแผนของทีพีไอ
โดยทั้งเจาหนี้และทีพีไอตางยินยอมพรอมใจใหกระทรวงการคลังเปนผูบริหารแผน ครบถวนตามเงื่อนไข
ของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๖๘ วรรคสี่ ประกอบมาตรา ๙๐/๕๒
และมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสองและวรรคหก ศาลลมละลายกลางจึงมีคําสั่งใหกระทรวงการคลังเขาเปนผูบริหารแผน
จึงถือไดวาการแตงตัง้ ผูบริหารแผนครั้งนีถ้ ูกตองครบถวนแลว ทั้งการที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งเชนนั้น
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หากคูความเห็นวาเปนไปโดยไมชอบก็ยังมีทางแกไขไดดวยการอุทธรณคําสั่ง แตก็ไมปรากฏวามีฝายใด
อุทธรณคําสั่งเชนนั้น คําสั่งศาลลมละลายกลางจึงถึงที่สุด กระทรวงการคลังจึงเขาเปนผูบริหารแผน
ของทีพีไอไดโดยไมขัดตอกฎหมาย อุทธรณขอนี้ของโจทกจึงฟงไมขึ้น
ที่โจทกอุทธรณวา จําเลยมีความประสงคที่จะครอบครองกิจการของทีพีไอ โดยจําเลยเปนผูริเริ่ม
ผลักดันใหกระทรวงการคลังเขามาเปน ผูบริห ารแผนของทีพีไอ และเปนตัวการรวมในการเห็นชอบ
และยินยอมใหกระทรวงการคลังเขาไปเปนผูบริหารแผน อาศัยกลไกของรัฐเพื่อใหกิจกรรมของทีพีไอ
ซึ่งเปนบริษัทเอกชนดําเนินการตอไป โดยรูอยูแลววาการดําเนินการดังกลาวไมมีกฎหมายใหอํานาจ
กระทรวงการคลังที่จะกระทําได เห็นวา ตามคําเบิกความของ นายประชัย ที่อางวา รอยเอก สุชาติ
เคยบอกกับ นายประชัย วา “my boss wants it” ซึ่งมีความหมายวา นายอยากได และคําวา นาย
หมายถึงจําเลยนั้น ผูที่พูดขอความดัง กลาวคือ รอยเอก สุชาติ ไมใชจําเลย และที่อางทํานองวา
จําเลยมีความตองการที่จะครอบครองกิจการของทีพีไอนั้น คําเบิกความของ นายประชัย ดังกลาว
ก็เปนเพียงพยานบอกเลาซึ่งมีน้ําหนักนอยตองฟงพยานหลักฐานอื่นประกอบ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
จําเลยเพียงแตเชิญตัวแทนธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เจาหนี้ และผูบริหารของทีพีไอมาหารือ
ที่บานพิษณุโลกเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของทีพีไอและการตั้งผูบริหารแผนคนใหม โดยจําเลยเสนอแนวทาง
ในการตั้ ง ผูบ ริห ารแผนคนใหม แตที่ป ระชุม เจาหนี้ไ ดลงมติเลือกบริษัท ผูบ ริห ารแผนไทย จํากั ด
เปนผูบริหารแผน โดยไมไดทําตามขอเสนอของจําเลยแตอยางใด และหลังจากนั้น จําเลยก็ไมไดเขาไปเกี่ยวของ
กับเหตุในคดีนี้อีก และศาลลมละลายกลางมีคําสั่งตั้งกระทรวงการคลังเปนผูบริหารแผนคนใหมของทีพีไอ
ตามมติของที่ประชุมเจาหนี้โดยชอบดังที่ไดวินิจฉัยมาแลว ขอเท็จจริงจึงฟงไมไดวา จําเลยริเริ่มผลักดัน
และเป น ตั ว การร ว มใหก ระทรวงการคลั ง เข ามาเป น ผู บ ริห ารแผนเพื่อ ครอบครองกิจ การของทีพี ไ อ
ตามที่โจทกอุทธรณ อุทธรณขอนี้ของโจทกฟงไมขึ้น
ที่โจทกอุทธรณวา จําเลยทราบและมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการเพื่อสรรหาผูบริหารแผน
ดั ง กล า วมาแต ต น กระทรวงการคลั ง นํ า เรื่ อ งที่ ก ระทรวงการคลั ง เข า เป น ผู บ ริ ห ารแผนของที พี ไ อ
เสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระเพื่อทราบ จําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งมีอํานาจกํากับทั่วไปในการบริหาร
ราชการแผนดิน ยอมมีอํานาจทักทวงเปลี่ยนเปนวาระเพื่อพิจารณาหรือยับยั้งสั่งการให รอยเอก สุชาติ
รัฐ มนตรีว า การกระทรวงการคลั ง มี ห นั ง สื อ ขอยกเลิ กการยิ น ยอมเขา เปน ผู บ ริ ห ารแผนของทีพี ไ อ
ซึ่งอาจกระทําได แตจําเลยหาไดทําเชนนั้นไม เห็นวา การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖
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เปนเวลาภายหลังจากศาลลมละลายกลางมีคําสั่งแตงตั้งกระทรวงการคลังเปนผูบริหารแผนของทีพีไอ
ซึ่งเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมายแลว จําเลยจึงเพียงแตรับทราบเรื่องที่ รอยเอก สุชาติ ในฐานะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีหนังสือยินยอมใหกระทรวงการคลังเขาเปนผูบริหารแผนของทีพีไอ
ตามที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งมาเทานัน้ เชนเดียวกันกับรัฐมนตรีคนอื่น ๆ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ในวันดังกลาว หลังจากนั้น ก็ไมปรากฏวาจําเลยไดเขาไปเกี่ยวของกับเหตุในคดีนี้อีก การที่จําเลย
ในฐานะนายกรัฐมนตรีไมทักทวงเปลี่ยนจากวาระเพื่อทราบเปนวาระเพื่อพิจารณาและไมยับยั้งสั่งการ
จึงเปนการกระทําที่เปนไปตามลําดับขั้นตอนและชอบดวยกฎหมายแลว อุทธรณของโจทกฟงไมขึ้น
ที่ โ จทก อุ ท ธรณ ว า การที่ จํ า เลยเสนอชื่ อ พลเอก มงคล อั ม พรพิ สิ ฏ ฐ เป น ประธาน
คณะผูบริหารแผน และ นายทนง พิทยะ เปนหนึ่งในคณะผูบริหารแผน เปนการเอื้อประโยชนแกพวกพอง
และไมปรากฏวาคณะผูบริหารแผนที่จําเลยเปนผูเสนอเปนบุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือเคยมีประสบการณ
ในการบริหารแผนฟนฟูกิจการในคดีลมละลายมากอน อาจกอใหเกิดความเสียหายแกกระทรวงการคลัง
การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ นั้น เห็นวา แมขอเท็จจริง
ปรากฏวาจําเลยเปนผูเสนอชื่อ พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ เปนประธานคณะกรรมการผูบริหารแผน
และเสนอชื่ อ นายทนง พิ ทยะ เปน คณะผู บ ริ ห ารแผนด ว ยก็ ต าม แตก ารเสนอชื่ อบุ ค คลทั้ ง สอง
เป น เพี ย งการเสนอความเห็ น เบื้อ งต น ในฐานะนายกรั ฐ มนตรี แ ก รัฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง
ในเรื่องที่นํามาปรึกษาเทา นั้น สว นจะไดรับการแตงตั้งหรือไมตองเปน ไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
อีกชั้นหนึ่งกอน เมื่อศาลลมละลายกลางมีคําสั่งแตงตั้งบุคคลทั้งสองเปนประธานคณะกรรมการผูบริหารแผน
และคณะผูบริหารแผนของทีพีไอตามลําดับแลว ก็ไมปรากฏวาจําเลยเขาไปเกี่ยวของกับการบริหาร
แผนฟนฟูกิจการของทีพีไอ หรือการบริหารกิจการ หรือเขาไปรับโอนถือครองหุนของทีพีไออยางใด
จึ ง รั บ ฟ ง ไม ไ ด ว า การเสนอชื่ อ พลเอก มงคล เป น ประธานคณะผู บ ริ ห ารแผน และ นายทนง
เปนหนึ่งในคณะผูบริหารแผน เปนการเอื้อประโยชนแกพวกพองดังที่โจทกอุทธรณ สวนที่กระทรวงการคลัง
ตองคืนเงินสวนที่เปนคาจางของบริษัท ซินเนอจี โซลูชั่น จํากัด ในการบริหารจัดการกิจการทรัพยสิน
ของทีพีไอ ใหแกทีพีไอตามคําพิพากษาของศาลฎีกาที่ ๔๙๔๘/๒๕๕๗ นั้น ก็เปนผลจากการกระทํา
ของคณะผูบริหารแผนในการดําเนินการบริหารแผนฟนฟูกิจการซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลลมละลายกลาง
มีคําสั่งแตงตั้งใหกระทรวงการคลังเปนผูบริหารแผนแลว การที่กระทรวงการคลังในฐานะผูบริหารแผน
ของทีพีไอ ตองคืนเงินสวนที่เปนคาจางของบริษัท ซินเนอจี โซลูชั่น จํากัด หรือการที่กระทรวงการคลัง
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ขายหุนเพิ่มทุนของทีพีไอใหแกบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (กบข.) และกองทุนวายุภักษ ๑ ในราคาหุนละ ๓.๓๐ บาท หากทีพีไอหรือกระทรวงการคลัง
ไดรับความเสียหายอยางไร ทีพีไอหรือกระทรวงการคลังก็อาจไปวากลาวแกบุคคลที่เกี่ยวขอ งตอไป
เมื่ อ ไม ป รากฏในทางไต ส วนว า จํ า เลยได เ ข า ไปเกี่ ย วข อ งหรื อ รู เ ห็ น หรื อ มี พ ฤติ ก ารณ ที่ บ ง ชี้ ไ ด ว า
จําเลยมีเจตนาพิเศษประสงคตอผลเพื่อเอื้อประโยชนใหแกต นเองหรือผูอื่น การกระทําของจําเลย
จึงไมเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ตามฟอง ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษายกฟองมานั้นชอบแลว อุทธรณของโจทกทุกขอฟงไมขึ้น
พิพากษายืน.
นายธีระพงศ จิระภาค
นายประทีป ดุลพินิจธรรมา

นายนพพร โพธิรังสิยากร

นายอนันต วงษประภารัตน

นายโสฬส สุวรรณเนตร

นายวุฒิชัย หรูจติ ตวิวัฒน

นายจินดา ปณฑะโชติ

นายธงชัย เสนามนตรี

นายสมชาติ ธัญญาวินชิ กุล

