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    The seizure of Dr. Thaksin Shinawatra's assets by a committee appointed 
by the coup leaders represents a major escalation in the Thai military 
junta's willingness to trample internationally accepted norms of due process 
and rule of law. 
 
 
 
    The junta's action evinces a willingness to continue its one-track 
political vendetta against our client, Dr. Thaksin, even though he has 
repeatedly emphasized his willingness to assist in the reconciliation process 
that is critical to Thailand's return to democracy and stability. Dr. Thaksin 
has committed himself publicly and unconditionally on numerous occasions to 
remain out of Thailand's politics. Most recently, Dr. Thaksin called on 
members of his former Thai Rak Thai (TRT) party to abide by the decision of 
Thailand's highest court to dissolve the party. Dr. Thaksin on his own accord 
followed up those calls for calm with a commitment that he would not provide 
any financial support for political activities by former members of TRT or 
other political parties. 
 
 
 
    Despite all of Dr. Thaksin's efforts, the junta is committed to finding 
means to circumvent any rule of law to persecute Dr. Thaksin, his family, his 
friends and his business activities. The junta's attacks on Dr. Thaksin 
amount to an arbitrary interference with his privacy and his family, his 
private property, his business interests as well as his honour and reputation 
which is abhorrent to principles of international justice. 
 
 
 
    It should also not be overlooked that, since overthrowing Thailand's 
civilian government and abrogating Thailand's 1997 constitution, the coup 
leaders have continually resorted to the most outrageous accusations against 
Dr. Thaksin: in January 2007, hours after a series of bombings rocked 
Bangkok, before any investigation could begin, the military accused Dr. 
Thaksin of ordering the attacks. After days of being called to task for these 
accusations, the coup leaders backed down from their accusations and affirmed 
that there was no evidence of Dr. Thaksin's involvement. 
 
 
 
    The international community should by now be no stranger to the modus 
operandi of Thailand's coup leaders. Whether it is threats to penalize 
outsiders by blocking their investments in Thailand, the censorship of CNN 
broadcasts and thousands of political websites and other political speech, or 
the reported threats to blackmail governments and companies to give up their 
intellectual property rights, the military junta has little regard for the 
norms and rules that are broadly accepted by the international community. 
The junta's decision to escalate its persecution of Dr. Thaksin has set 
back efforts to progress Thailand back to civilian rule and democracy. It has 
also sent a powerful reminder to all that Thailand remains in the grip of 
military rule that is divorced from the rule of law. 
 
 
 
    We have been authorized by Dr. Thaksin to vigorously evaluate all 
international options to protect his rights and interests. 
 



คํากลาวโดย  นายไมเคิล  โกลดเบริ์ก 
ประธานหนวยไกลเกล่ียขอพิพาทระหวางประเทศของสํานักงานกฎหมาย  Baker Botts L.L.P. 

 
การอายัดทรัพยของ พ.ต.ท.ดร.ทักษณิ  ชินวัตร  โดยกลุมที่ถูกแตงตั้งโดย คณะรัฐประหาร  แสดงให
เห็นถึงความพยายามของกลุมทหารดังกลาว  ที่จะละเมิดประเพณีปฏิบตัินานาชาติ  รวมถึงกระบวนการ
กฎหมายและหลักกฎหมาย   
 
การกระทําของรัฐบาลทหาร  แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นที่จะดําเนนิการรูปแบบเดยีวอยางตอเนือ่งใน  
การลางแคนทางการเมืองตอลูกความของสํานักกฎหมายนี้  ทั้ง ๆ ที่ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณฯ ไดย้ําใหเห็น
หลาย ๆ คร้ังวาทานมีความมุงมั่นในการชวยกระบวนการสมานฉันทในประเทศไทย  ซ่ึงเปนกลไก
สําคัญที่จะนําประชาธิปไตยและความมัน่คงกลับมาสูประเทศไทย  ดร.ทักษณิฯ ไดกลาวยอมรับตอ
สาธารณชนในหลาย ๆ คร้ังอยางไมมีเงื่อนไขที่จะไมยุงเกี่ยวกับการเมอืงไทย  และลาสุด ดร.ทักษณิฯ  ก็
ไดขอรองอดีตสมาชิกของพรรคไทยรักไทยใหเคารพคําตัดสินของศาลสูงสุด  ที่ตัดสินใหยุบพรรค และ
โดยที่ไมมีใครมาสั่ง ดร.ทักษิณฯ ยังออกมายืนยันวาเขาจะไมใหการสนับสนุนทางการเงินกับกจิการ
ทางการเมืองของอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย  หรือสมาชิกของพรรคอื่น ๆ   
 
อยางไรก็ตาม  ทางรัฐบาลทหารมิไดใหความสําคัญตอเจตนารมณที่ดีของ ดร.ทักษณิฯ  และยังยนืหยัดที่
จะดําเนินคดตีอ ดร.ทักษิณฯ  ครอบครัวของ ดร.ทักษิณฯ  เพื่อนฝูงของ ดร.ทักษณิฯ  และธุรกิจที่มคีวาม
เชื่อมโยงกับ ดร.ทักษณิฯ  โดยไมคํานึงถึงกระบวนการทางกฎหมายแตอยางใด  การโจมตีของกลุม
ทหารตอ ดร.ทักษิณฯ  แสดงใหเห็นถึงความพยายามของรัฐบาลทหารที่มุงมั่นจะแทรกแซงกิจการ
สวนตัวของดร.ทักษิณฯ และครอบครัว  รวมถึงทรัพยสินสวนตัวของทาน ผลประโยชนทางดานธุรกิจ
ของทาน และเกยีรติกับชื่อเสียงอันดีงามของทาน  การกระทําเหลานีข้าดหลักการ และเปนการไมให
เกียรติตอหลักยุติธรรมระหวางประเทศ   
 
นอกจากการทีรั่ฐบาลทหาร ไดยดึอํานาจจากรัฐบาลพลเรือน และไดฉีกรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2540 แลว  
ผูนํารัฐบาลทหารยังไดมกีารใสราย ดร.ทักษิณฯ  โดยที่คําครหาตาง ๆ ไดขาดหลักการอยางสิ้นเชิง  
กลาวคือ  เมื่อตนเดือนมกราคม 2550  หลังจากที่ไดมเีหตุระเบิดหลายจุดในกรุงเทพฯ  รัฐบาลทหารได
กลาวหา ดร.ทกัษิณฯ  วาเปนผูบงการในการกระทําดังกลาว   ทั้ง ๆ ทีย่ังไมไดริเร่ิมกระบวนการสืบสวน
แตอยางใด  อยางไรก็ตามไมกี่วันหลังจากที่เกิดเหตดุังกลาว เมื่อไดมกีารเรียกรองใหรัฐบาลทหารใหหา



หลักฐานมาสนับสนุนขอกลาวตอ ดร.ทกัษิณฯ  รัฐบาลทหารก็ไดกลับคํา และยืนยันวาไมมีหลักฐานที่
ช้ีใหเห็นชัดวา ดร.ทักษณิฯ มีความเกีย่วของแตประการใด   
 
สังคมตางประเทศคงเริ่มคุนเคยกับวิธีปฏิบตัิของคณะปฏวิัติของประเทศไทย   กลาวคือ  การออก
มาตรการที่ลงโทษชาวตางชาติ   โดยกีดกันชาวตางชาติไมใหเอาเงินลงทุนออกนอกประเทศ   การกีด
กันการเผยแพรสัญญาณของสถานีโทรทัศน CNN  การกีดกันการเผยแพรเว็ปไซดทางการเมืองนบัพัน   
การกีดกนัการเผยแพรคํากลาวทางการเมือง   การขมขูตอรัฐบาลและบริษัทตาง ๆ เพื่อนําไปสูการถูก
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาของรัฐบาลประเทศและบริษัทนั้น   ตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นวารัฐบาล
ทหารไมใหความเคารพตอกฎกติกา และธรรมเนียมปฏิบัติ   ซ่ึงใชกันอยูอยางเผยแพรในสังคมโลก   
ในทางกลับกนัรัฐบาลทหารไดเพิ่มแรงกดดันเพื่อลงโทษ  ดร.ทกัษณิฯ  และการกระทําดังกลาว      ได
ทําใหกระบวนการที่จะทําใหประชาธิปไตยกลับมาสูประเทศไทยขาดความตอเนื่อง   การกระทําของ
รัฐบาลทหาร  ไดเตือนใจทกุ ๆ คนวาประเทศไทยนั้น   ยังไมรอดพนจากอํานาจทหารและถูกตดัขาด
จากกระบวนการกฎหมายอยางสิ้นเชิง 
 
ดร.ทักษณิฯ  ไดอนุมัตใิหสํานักกฎหมายของเรา  หาวิถีทางในกระบวนการของตางประเทศ  เพื่อ
ปกปองสิทธิและผลประโยชนของทาน     
 


