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สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
 

มติชนรายวนั วนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปีท่ี 29 ฉบบัท่ี 10329 
 
*หมายเหตุ* : บทวจิยัเร่ือง "สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยก์บับทบาทการลงทุนทางธุรกิจ" โดย รศ.ดร.พอพนัธ์ 
อุยยานนท ์สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเมธีวจิยัอาวโุส สกว. ศ.ดร.ผาสุก 
พงษไ์พจิตร เร่ืองโครงสร้างและพลวตัทุนไทยหลงัวกิฤตเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดบางส่วนท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
 
**บทบาท และพลงัเหนือรัฐของ"สาํนกังานทรัพยสิ์นฯ" 
 
การปรับบทบาทของสาํนกังานทรัพยสิ์นฯโดยจาํกดัอยูก่ารลงทุนระยะยาว โดยการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่อยูใ่นธุรกิจหลกั 
ประกอบดว้ย เครือซีเมนตไ์ทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และเทเวศประกนัภยั รวมทั้งการนาํท่ีดิน และอสงัหาริมทรัพยอ่ื์นๆเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชนเ์ชิงพาณิชยเ์ป็นนโยบายและการบริหารงานท่ีถูกทิศทาง 
 
นอกจากน้ี การโอนสินทรัพยข์องสาํนกังานทรัพยฯ์ ไปใหบ้ริษทัทุนลดาวลัยจ์ดัการดูแลในการบริหารการลงทุน ในการซ้ือขาย
หุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์และไม่ผา่นตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งใหบ้ริษทัวงัสินทรัพยบ์ริหารท่ีดินและอสงัหาริมทรัพย ์สามารถ
สร้างรายไดแ้ก่สาํนกังานทรัพยสิ์นฯเป็นจาํนวนมาก 
 



พลงัของ "สาํนกังานทรัพยสิ์นฯ" ในฐานะองคก์รท่ีเหนือรัฐไดแ้สดงออกมาภายหลงัวกิฤตการณ์ปี 2540 กล่าวคือ ในช่วงปี 
2540-2545 ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินทุกแห่งประสบกบัความเสียหายอยา่งหนกั ส่งผลใหส้าํนกังาน
ทรัพยสิ์นฯตอ้งเพ่ิมทุนเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และกอบกูส้ถานการณ์วิกฤตของธนาคารไทยพาณิชย ์ตาม 
"โครงการ 14 สิงหา" ความพยายามท่ีจะเพ่ิมทุนของสาํนกังานฯในเบ้ืองตน้ประสบความลม้เหลวและมีทุนนอ้ยประมาณ 7 
พนัลา้นบาทเท่านั้น 
 
โดยการเพ่ิมทุนตามโครงการ 14 สิงหานั้น ตอ้งการทั้งส้ินเท่ากบั 32,500 ลา้นบาท มีผลใหส้าํนกังาน ถูกลดสดัส่วนใน
การถือหุน้เท่ากบัร้อยละ 11.8 ในช่วงปี 2547-2546 โดยท่ีกระทรวงการคลงัไดเ้ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ร้อยละ 38.8) 
 
สาํนกังานทรัพยสิ์นฯโดย ดร.จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา ไดน้าํท่ีดินของสาํนกังานทรัพยสิ์นฯยา่นทุ่งพญาไท หรือบริเวณถนนราช
วถีิตั้งแต่อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ (ยกเวน้ มูลนิธิคนตาบอด) ซ่ึงเป็นท่ีดินในหน่วยงานราชการเช่า จาํนวน 484.5 ไร่ มูลค่า
ประมาณ 16,500 ลา้นบาท แลกกบัหุน้ของธนาคารไทยพาณิชยท่ี์กระทรวงการคลงัถืออยู ่ภายหลงัจากเกิดวกิฤตการณ์ปี 
2540 และในท่ีสุด สาํนกังานทรัพยสิ์นฯกก็ลบัมาเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่อีกคร้ัง คือมีสดัส่วนการถือหุน้ในธนาคารไทยพาณิชย์
เท่ากบัร้อยละ 25 ในปี 2544 
 
การกระทาํดงักล่าวสะทอ้นภาพของการมีอาํนาจของสาํนกังานทรัพยสิ์นฯเหนือกระทรวงการคลงั ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ 
เพราะ "การแลกเปล่ียนท่ีดินกบัหุน้นั้น เป็นการกระทาํท่ีกฎหมายไม่อนุญาตใหก้ระทรวงการคลงักระทาํไดด้ว้ย โดยท่ีกฎหมาย
ระบุชดัเจนวา่ การแลกเปล่ียนท่ีดินตอ้งเป็นการแลกเปล่ียนท่ีดินของฝ่ายหน่ึง กบัอีกฝ่ายหน่ึงในราคาท่ีตอ้งเท่าเทียมกนัดว้ย" 
 
ประเดน็น้ี ก่อใหเ้กิดความสงสยัวา่ทั้งๆ ท่ีธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีดาํเนินการโดยภาคเอกชนเป็นสาํคญั และ
ไม่ใช่เป็นรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงรัฐเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่มากกวา่ร้อยละ 50 ทาํไมกระทรวงการคลงัถึงอนุญาตทาํได ้และหากกรณีน้ี
เกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย กระทรวงการคลงัจะอนุญาตใหท้าํไดห้รือไม่ และใช้
มาตรฐานอะไร 
 
นอกจากน้ี เงินทุนท่ีกระทรวงการคลงันาํมาเพ่ิมทุนในธนาคารพาณิชยใ์นปี 2542 กม็าจากการระดมทุนจากประชาชน ดว้ย
การออกพนัธบตัรตอ้งมีภาระจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.25 ต่อปี จนถึงปี 2552 (จ่ายค่าดอกเบ้ียทุก 6 เดือน) และหาก
ท่ีดินท่ีไดจ้ากสาํนกังานทรัพยสิ์นฯไม่สามารถนาํไปหาผลประโยชน์ได ้กระทรวงการคลงัจะนาํเงินจากแหล่งใด มาไถ่ถอน
พนัธบตัรดงักล่าว ในท่ีสุดกค็งตอ้งมาจากภาษีของประชาชนนัน่เอง 
 
**นโยบายค่าเช่าและการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
สาํนกังานทรัพยสิ์นฯไดป้รับนโยบายค่าเช่ารวมทั้งการนาํท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอ่ื์นๆ มาแสวงหารายไดใ้นเชิงพาณิชยม์าก
ข้ึน ในอดีตก่อนปี 2546 รายไดจ้ากผลประโยชน์จากท่ีดินและอสงัหาริมทรัพยอ์ยูใ่นระดบัตํ่า และขยายตวัอยา่งเช่ืองชา้ 
มาตรการหลายอยา่งท่ีมีผลต่อการเพ่ิมพนูผลประโยชนจ์ากท่ีดินและอสงัหาริมทรัพย ์เช่น การเพิ่มค่าเช่าท่ีดิน ในยา่นท่ีมีการ
ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ ใหใ้กลเ้คียงกบัราคาตลาดมากข้ึน 
 



นอกจากน้ี สาํนกังานทรัพยสิ์นฯมีแผนงานและโครงการท่ีจะนาํท่ีดินมาเพ่ิมผลประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์โดยมีโครงการท่ีสาํคญั
คือ 1.ท่ีดินบริเวณโรงเรียนเตรียมทหารเดิม จาํนวน 120 ไร่ (ขณะน้ีใหเ้ช่าชัว่คราวเป็นสวนลุมไนทบ์าซาร์) มาพฒันาเป็น
คอมเพลก็ซ์ขนาดใหญ่ ขณะน้ีกาํลงัเปิดรับประมูลจากผูป้ระกอบการ 2.โครงการพฒันาบริเวณถนนราชดาํเนินกลาง เพ่ือพฒันา
เป็นกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นตน้ โดยคาดวา่โครงการดงักล่าวจะนาํมาซ่ึงรายไดเ้ป็นจาํนวนมากแก่
สาํนกังานทรัพยสิ์นฯในอนาคต 
 
**กลุ่ม"ทุน"พนัธมิตรของสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ 
 
นอกจากความสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี เช่น ตระกูลเอ้ือชูเกียรติ และกลุ่มพลงังานอ่ืนๆ เช่น ปตท.และบริษทัในเครือแลว้ 
สาํนกังานทรัพยสิ์นฯมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มทุนชั้นนาํในระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงก็คือกลุ่มทุนเทมาเส็ก ซ่ึง
รัฐบาลสิงคโปร์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่นัน่เอง 
 
นายชุมพล ณ ลาํเลียง อดีตกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เครือซีเมนตไ์ทย ไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษทั สิงคโปร์เทเล
คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั หรือท่ีเรียกวา่ Singtel (ตั้งแต่ปี 2547) ซ่ึงถือเป็นบริษทัโทรคมนาคมรายใหญ่ของภูมิภาคน้ี 
 
นอกจากน้ี ธนาคารไทยพาณิชยใ์นฐานะบริษทัในเครือของสาํนกังานทรัพยสิ์นฯไดป้ล่อยเงินกูร่้วมกบัธนาคารกรุงเทพ รวม
ทั้งส้ิน 3 หม่ืนลา้นบาท (โดยแบ่งกนัในสดัส่วนร้อยละ 50) เพ่ือปล่อยเงินกูใ้หก้บัซีดาร์ โฮลด้ิงส์ ท่ีมีธนาคารจากสิงคโปร์คํ้า
ประกนัอยู ่
 
ทั้งน้ี เพ่ือซ้ือหุน้ของชินคอร์ป ซ่ึงมีผลใหก้ลุ่มทุนเทมาเส็กถือหุน้รายใหญ่ท่ีสุดของชินคอร์ปในตน้ปี 2549 
 
นอกจากน้ี ในคณะกรรมการของธนาคารไทยพาณิชยก์มี็ตวัแทนจากกลุ่มเทมาเส็กอยูด่ว้ย คือปีเตอร์ เซียะ ลิมฮวด (ซ่ึงใน
ปัจจุบนัเขาดาํรงตาํแหน่ง Temasek Advisory Paned Capital Land Limited, และ 
Government of Singapore Investment Corporation และเคยดาํรงตาํแหน่ง Singapore 
Technology etc ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ี เป็นบริษทัในเครือของกลุ่มเทมาเส็กทั้งหมด (รายงานประจาํปี ธนาคารไทยพาณิชย ์
2548) 
 
นอกจากน้ี สาํนกังานทรัพยสิ์นฯโดยธนาคารไทยพาณิชยแ์ละทุนลดาวลัยไ์ดร่้วมทุนกบับริษทัในเครือของ Capital Land 
(อนัเป็นบริษทัของกลุ่มทุนเทมาเส็ก)กลุ่มอิตลัไทย และอิสระ วอ่งกศุลกิจ (กลุ่มนํ้าตาลมิตรผล) ตั้งบริษทั พรีมสั (ประเทศไทย) 
เขา้มาจดัการธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นเครือทรัพยสิ์นดว้ย ซ่ึงแสดงถึงการขยายอาณาจกัรทางธุรกิจทางดา้นอสงัหาริมทรัพย ์และ
อาจจะรวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ดว้ย 
 
หนา้ 20 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 



สํานักงานทรัพย์สินฯ กบั บทบาทการลงทุนทางธุรกจิ 
ประชาชาติธุรกิจ วนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปีท่ี 30 ฉบบัท่ี 3803 (3003) 
 
"ประชาชาติธุรกิจ" นาํเสนอเน้ือหาบางส่วนจากงานวจิยัเร่ือง "สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์กบับทบาทการลงทุน
ทางธุรกิจ" ของ รศ.ดร.พอพนัธ์ อุยยานนท ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีจะนาํเสนอในโครงการ
เมธีวจิยัอาวโุส สกว. ศ.ดร.ผาสุก พงษไ์พจิตร ในหวัขอ้ "โครงสร้างและพลวตัทุนไทยหลงัวกิฤตเศรษฐกิจ" 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
 
ภายหลงัวกิฤตการณ์ปี 2540 
 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจภายหลงัวกิฤต การณ์ปี 2540 โดยเฉพาะหลงัปี 2543 มีผลต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ของ
บริษทัในเครือของสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัคือ ระดบัอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่า ค่าเงินบาทท่ีอ่อนตวัลง 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลท่ีมีส่วนส่งเสริมและสนบัสนุนการขยายตวัของภาคอสงัหาริม ทรัพยใ์หข้ยายตวั เช่น สามารถนาํ
ค่าใชจ่้ายท่ีซ้ืออสงัหาริมทรัพยใ์ชล้ดหยอ่นภาษีเงินได ้เป็นตน้ ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้มีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั และมีผลต่อ
การขยายตวัของธุรกิจของสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ 
 
อตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัตํ่ามากคือ ไม่เกินร้อยละ 3-4 ต่อปี มีผลต่อการก่อสร้าง โดยเฉพาะการขยายตวั ของภาค
อสังหาริมทรัพย ์เช่น การก่อสร้างบา้น ภาคการก่อสร้างมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ประมาณมากกวา่ร้อยละ 10 ในช่วงปี 
2544-2548 พ้ืนท่ีก่อสร้างในเขตเทศบาลทัว่ประเทศเพ่ิมอยา่งรวดเร็วเป็น 18,571,000 ตารางเมตร ในปี 2546 
เป็น 22,698,000 ตารางเมตร ในปี 2547 
 
โดยจาํแนกเป็นพ้ืนท่ีก่อสร้างของท่ีอยูอ่าศยั 13,205,000 ตารางเมตร และเพ่ิมเป็น 16,111,000 ตารางเมตร 
ในช่วงเดียวกนัพ้ืนท่ีก่อสร้างสาํหรับการพาณิชยเ์ท่ากบั 3,363,000 ตารางเมตร และ 3,640,000 ตารางเมตร ในช่วง
เดียวกบั และพื้นท่ีก่อสร้างเพ่ือการอุตสาหกรรมเท่ากบั 2,002,200 ตารางเมตร และ 2,946,200 ตารางเมตร 
 
ในช่วงเดียวกนั การเติบโตของภาคก่อสร้างส่งผลใหธุ้รกิจซีเมนตร์วมทั้งธุรกิจผลิตภณัฑก่์อสร้าง เช่น กระเบ้ืองหลงัคา กระเบ้ือง
เซรามิกปูพ้ืนบุผนงั บลอ็กปูพ้ืนสุขภณัฑ ์และก๊อกนํ้า ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ยอดขายสุทธิของธุรกิจซีเมนตใ์นปี 2545 เท่ากบั 
27,269 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเป็น 41,630 ลา้นบาท ในปี 2548 หรือเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 34 ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
ส่วนผลิตภณัฑก่์อสร้างในปี 2545 มียอดขายสุทธิเท่ากบั 16,129 ลา้นบาท และเพ่ิมข้ึนเป็น 22,227 ลา้นบาท ในปี 
2548 หรือเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 27 ในช่วงเวลาเดียวกนัซ่ึงนบัวา่ เป็นอตัราการขยายตวัท่ีสูงมาก สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั และ
ส่วนบุคคลของธนาคารไทยพาณิชยก์็เพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของภาคก่อสร้างนัน่เอง อตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่า ประกอบกบัการ
ขยายตวัของภาคก่อสร้าง โดยเฉพาะสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วจาก 156,391 ลา้นบาทใน ปี 2547 
และเป็น 184,743 ลา้นบาท ในปี 2548 ซ่ึงเป็นอตัราการขยายตวัสูงสุดของการใหสิ้นเช่ือคือร้อยละ 16 ในช่วงเวลา



เดียวกนั การขยายตวัดงักล่าวส่งผลใหห้น้ีท่ีไมก่อใหเกิดรายได ้(NPL) อนัเกิดจากภาคอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นสาํคญัไดล้ดลง
อยา่งต่อเน่ือง 
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ามีผลสาํคญัต่อการเคล่ือนยา้ยเงินทุนของระบบเศรษฐกิจจากภาคธนาคารพาณิชย ์เขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพ่ือลงทุนในตลาดทุนเพ่ือแสวงหาผลตอบแทน จากการลงทุนท่ีสูงกวา่ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(market 
capitalization) เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ราคาของหุน้โดยทัว่ไปมีแนวโนม้สูงข้ึน ส่งผลใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์กลายเป็น
แหล่งดึงดูดนกัลงทุนทั้งประเภทสถาบนัและส่วนบุคคลทั้งภายในและต่างประเทศ บริษทัทุนลดาวลัยใ์นฐานะเป็นหน่วยงานใน
พอร์ตลงทุนในตลาดหุน้ของสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ ก็สามารถบริหารจดัการการลงทุน และนาํมาซ่ึงผลกาํไรในระดบัสูง 
 
นอกจากน้ีบริษทัในเครือของสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ กมี็รายไดจ้ากการขายหลกัทรัพย ์เช่น ธนาคารไทยพาณิชย ์มีกาํไรจากการ
ขายหลกัทรัพยสู์งถึง 8,257 ลา้นบาทในปี 2547 ซ่ึงคิดเป็นรายไดร้้อยละ 18.8 ของรายไดท้ั้งหมด 
 
ค่าเงินบาทไทยท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัเงินตราสกลุอ่ืนๆ ภายหลงัวกิฤตการณ์ ปี 2540 กมี็ผลสาํคญัต่อการขยายตวั ของธุรกิจใน
เครือคือ เครือซิเมนตไ์ทย โดยเฉพาะผลิตภณัฑเ์พ่ือการส่งออกค่าเงินบาทท่ีอ่อนตวัลง ความตอ้งการ สินคา้จากต่างประเทศ
สูงข้ึน ทาํใหย้อดขายผลิตภณัฑข์องเครือซิเมนตไ์ทย อนัประกอบไปดว้ยธุรกิจปิโตรเคมี 
 
ซีเมนตแ์ละกระดาษก็ขยายตวัในระดบัสูง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจปิโตรเคมีมีการขยายตวัท่ีสูงมาก รายไดจ้ากธุรกิจปิโตรเคมี 
เม่ือคิดเป็นรายไดท้ั้งหมดของเครือซิเมนตไ์ทยเพ่ิมสูงข้ึนจากร้อยละ 25.5 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 34.1, 39.0 และ 
39.0 ในปี 2546, 2547 และ 2548 
 
การเติบโตของรายไดอ้ยา่งรวดเร็วส่งผลต่อการขยายตวัทางธุรกิจอยา่งขนานใหญ่ โดยการขยายการลงทุนไปต่างประเทศ และ
ตอ้งการสร้างความเป็นผูน้าํในระดบัภูมิภาคท่ีสาํคญั เช่น ตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนตท่ี์กมัพชูา (มูลค่าลงทุน 3,200 ลา้นบาท) 
โรงงานกระเบ้ืองหลงัคาคอนกรีตท่ีเวยีดนาม (160 ลา้นบาท) ลงทุนเพ่ิมในธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือผลิตพีวีซีท่ีอินโดนีเซีย (300 
ลา้นบาท) ร่วมลงทุนตั้งโรงงานผลิตเคมีภณัฑท่ี์อิหร่าน (1,000 ลา้นบาท) และไดข้ยายการลงทุนภายในประเทศ โดยร่วมกบั 
Dow Chemical ตั้งโรงงาน โอเลฟินส์แห่งท่ี 2 (44,000 ลา้นบาท) และโครงการ Downstream 
(16,000 ลา้นบาท) รายงานประจาํปี 2548, บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
 
ทั้งการเติบโตอยา่งรวดเร็วของธนาคารไทยพาณิชยแ์ละเครือซิเมนตไ์ทย ส่งผลใหธุ้รกิจในเครือของสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ คือ บจ
ม.เทเวศประกนัภยั ไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็วดว้ย เพราะ บมจ.เทเวศประกนัภยัไดร้ายไดจ้ากเบ้ียประกนัภยั เช่น การประกนั
อคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง เป็นตน้ โดยรายไดข้องเบ้ียประกนัส่วนสาํคญั มาจากธุรกิจของเครือซิเมนตไ์ทย 
ธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชยแ์ละบริษทัในเครือส่งผลใหร้ายไดข้อง บมจ.เทเวศประกนัภยัเพิ่มข้ึน 
 
การเติบโตอยา่งรวดเร็วส่งผลใหส้าํนกังานทรัพยสิ์นฯไดเ้พ่ิมการถือหุน้จาก 2,999,940 หุน้ (หรือคิดเป็นร้อยละ 24.99 
ของการถือหุน้ทั้งหมด) ในปี 2548 เป็น 10,401,846 หุน้ ในปี 2549 ซ่ึงทาํใหส้าํนกังานทรัพยสิ์นฯ มีสดัส่วน
เท่ากบัร้อยละ 86.6 ของการถือหุน้ทั้งหมด (www.deves.co.th) 



 
นโยบายค่าเช่าและการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
นโยบายค่าเช่าและการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์สาํนกังานทรัพยสิ์นฯ ไดป้รับนโยบายค่าเช่า รวมทั้งการนาํท่ีดิน หรือ
อสังหาริมทรัพยอ่ื์นๆ มาแสวงหารายไดใ้นเชิงพาณิชยม์ากข้ึน ในอดีตก่อนปี 2546 รายไดจ้ากผลประโยชนจ์ากท่ีดิน และ
อสังหาริมทรัพยอ์ยูใ่นระดบัตํ่าและขยายตวัอยา่งเช่ืองชา้ มาตรการหลายอยา่งท่ีมีผลต่อการเพิ่มพนูผลประโยชนจ์ากท่ีดิน และ
อสังหาริมทรัพย ์เช่น มี การปรับปรุงเพิ่มค่าเช่าท่ีดินในยา่นท่ีมีการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ ใหใ้กลเ้คียงกบัราคาตลาดมากข้ึน 
โดยเร่ิมจากปี 2544 เป็นตน้ไป 
 
ส่งผลใหบ้ริษทั วงัเพชรบูรณ์ ผูพ้ฒันาโครงการเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร์บนท่ีดินของสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ ซ่ึงมีปัญหาทางการเงิน 
ก่อนหนา้ปี 2540 แลว้ ถูกถอดถอนสิทธิผูเ้ช่าและทาํประโยชน ์โดยสาํนกังานไดเ้รียกร้องค่าเสียหายถึงกวา่ 6 พนัลา้นบาท 
เพราะคู่กรณีไดท้าํผดิสญัญา 
 
ในท่ีสุดสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ ก็ไดเ้ซ็นสญัญาใหม่กบั บมจ.เซ็นทรัลพฒันา (Central Pattana Plc) ของตระกลูจิ
ราธิวฒัน์ ซ่ึงสญัญามีอาย ุ30 ปี สาํนกังานทรัพยสิ์นฯ มีรายไดจ้ากค่าเช่าระยะยาวในโครงการน้ีเท่ากบั 2,000 ลา้นบาท 
รวมทั้งภาษีอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัเซ็นทรัลพฒันามีโครงการพฒันา (World Trade Centre) ใหเ้ป็นช็อปป้ิง คอมเพลก็ซ์ 
สาํนกังานใหเ้ช่า 45 ชั้น ศูนยก์ารคา้ โรงแรมระดบั 5 ดาว และโรงหนงั รวมทั้งท่ีจอดรถขนาดใหญ่ 
 
นอกจากน้ีสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ ยงัมีรายไดจ้ากค่าเช่าจากการต่อสญัญาเช่าท่ีดินแก่โรงแรมดุสิตธานีอีก 15 ปี (หลงัจากหมด
สญัญาเช่า 30 ปี) โดยมีมูลค่าถึง 1.1 พนัลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บการชาํระงวดแรกแลว้ประมาณ 300 ลา้นบาท ในส่วนของส่วน
ราชการไดมี้การปรับอตัราค่าเช่าเพ่ิมข้ึนตามลาํดบัจากอตัรา 0.2% จากราคาประเมินในปี 2548 ซ่ึงผลจากการเพ่ิมอตัราค่า
เช่าดงักล่าว ส่งผลใหร้ายไดจ้ากคา่เช่าอสงัหาริมทรัพยข์องหน่วยงานรัฐของสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ เพ่ิมข้ึนจาก 84.52 ลา้น
บาท ในปี 2544 และเพ่ิมเป็น 211.31 ลา้นบาท 422.62 ลา้นบาท 633.93 ลา้นบาท และ 845.25 ลา้นบาท 
ในปี 2545, 2546, 2547 และ 2548 ตามลาํดบั อยา่งไรกต็ามสาํหรับผูเ้ช่ารายยอ่ย เช่น ผูท่ี้อยูอ่าศยัทัว่ไปหรือ
ผลประโยชนพ์อยงัชีพจะไดรั้บค่าเช่าในอตัราตํ่า 
 
นอกจากน้ีสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ ไดมี้แผนงานและโครงการท่ีจะนาํ "ท่ีดิน" มาเพ่ิมผลประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์โดยมีโครงการท่ี
สาํคญัคือ 
(1) ท่ีดินบริเวณโรงเรียนเตรียมทหารเดิมจาํนวน 120 ไร่ (ขณะน้ีใหเ้ช่าชัว่คราวเป็นสวนลุม ไนทบ์าซาร์) มาพฒันาเป็นคอม
เพลก็ซ์ขนาดใหญ่ ในขณะน้ีกาํลงัเปิดรับประมูลจากผูป้ระกอบการ 
(2) โครงการพฒันาบริเวณถนนราชดาํเนินกลางเพื่อพฒันาเป็นกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นตน้ โดยคาดวา่
โครงการดงักล่าวขา้งตน้จะนาํมาซ่ึงรายไดเ้ป็นจาํนวนมากแก่สาํนกังานทรัพยสิ์นฯในอนาคต 
 
กลุ่ม "ทุน" พนัธมิตรของสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ 
 



แรงกดดนัจากการเปิดเขตการคา้และการเงินเสรี การแข่งขนัของกลุ่มทุนต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ การเติบโตของการ
ลงทุน โดยผา่นตลาดทุน (โดยเฉพาะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) โดยเร่ิมมีความสาํคญัแทนท่ีสถาบนัการเงิน เช่น 
ธนาคารพาณิชยใ์นการระดมทุน รวมทั้งความอ่ิมตวัของตลาดภายในประเทศ เช่น ความตอ้งการซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง
ไดส่้งผลต่อการปรับตวัของสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ ในการขยายโอกาสในการลงทุนและหากลุ่มพนัธมิตรใหม่ๆ นอกจากมี
ความสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี เช่น ตระกูลเอ้ือชูเกียรติ และกลุ่มพลงังานอ่ืนๆ เช่น กบั ปตท.และบริษทัในเครือแลว้ 
สาํนกังานทรัพยสิ์นฯ ไดมี้ความสมัพนัธ์กบักลุ่ม "ทุน" ชั้นนาํในระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงกคื็อกลุ่มทุนเทมาเส็ก 
(Temasek Holding) ซ่ึงรัฐบาลสิงคโปร์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่นัน่เอง มีนายชุมพล ณ ลาํเลียง อดีตกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่เครือซิเมนตไ์ทย ไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษทัสิงคโปร์เทเลคอมมูนิเคชัน่ จาํกดั หรือท่ีเรียกวา่ Singtel 
(ตั้งแต่ปี 2547) ซ่ึงถือวา่เป็นบริษทัโทรคมนาคมรายใหญ่ของภูมิภาคน้ี 
 
นอกจากน้ีธนาคารไทยพาณิชยใ์นฐานะบริษทัในเครือของสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ ไดป้ล่อยเงินกูร่้วมกบัธนาคารกรุงเทพ รวม
ทั้งส้ิน 30,000 ลา้นบาท (โดยแบ่งกนัในสดัส่วนร้อยละ 50) เพ่ือปล่อยเงินกูใ้หก้บัซีอาร์ โฮลดิงส์ ท่ีมีธนาคารจาก
สิงคโปร์คํ้าประกนัอยู ่ทั้งน้ีเพ่ือซ้ือหุน้ของชินคอร์ป ซ่ึงมีผลใหก้ลุ่มทุน เทมาเส็กถือหุน้รายใหญ่ท่ีสุดของชินคอร์ปในตน้ปี 
2549 
 
นอกจากน้ีในคณะกรรมการของธนาคารไทยพาณิชยก์มี็ตวัแทนจากกลุ่ม เทมาเส็กอยูด่ว้ย คือ ปีเตอร์ เซียะ ลิม ฮวด (ซ่ึงใน
ปัจจุบนัเขาดาํรงตาํแหน่ง Temasek Advisory Paned Capital Land Limited, และ 
Government of Singapore Investment Corporation และเคยดาํรงตาํแหน่ง Singapore 
Technology etc ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ี เป็นบริษทัในเครือของกลุ่มเทมาเส็กทั้งหมด นอกจากน้ีสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ โดย
ธนาคารไทยพาณิชย ์และทุนลดาวลัยไ์ดร่้วมทุนกบับริษทัในเครือของ Capital Land อนัเป็นบริษทัของกลุ่มทุนเทมาเส็ก 
กลุ่มอิตลัไทย และอิสระ วอ่งกุศลกิจ (กลุ่มนํ้าตาลมิตรผล) ตั้งบริษทัพรีมสั (ประเทศไทย) เขา้มาจดัการธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์น
เครือทรัพยสิ์นดว้ย 
 
ซ่ึงแสดงถึงการขยายอาณาจกัรทางธุรกิจดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละอาจจะรวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ดว้ย 
หนา้ 2 

 


