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[ ค�ำน�ำ ]
บ่อยครั้งที่เราได้ยินเรื่องราวการแปรรูป ปตท. ในอดีต กับการทวงคืน ปตท. ที่เผย
แพร่ตามสื่อต่างๆ
แต่เมือ่ คณะผูว้ จิ ยั ได้คน้ คว้าเพือ่ หาข้อเท็จจริง กลับพบว่าเรือ่ งการแปรรูป ปตท. ไม่ได้มี
การศึกษาวิจัยในเชิงลึกด้วยแง่มุมตามหลักวิชาการ มีเพียงแต่เอกสารหลักฐาน และการ
กล่าวถึงด้วยวาจาที่น�ำเสนอในวาระต่างๆ ท�ำให้ยังคงมีข้อสงสัยจากภาคประชาชนที่เกิดขึ้น
เสมอมา แม้ว่าการแปรรูปนี้จะเกิดขึ้นและเสร็จสิ้นไปนานแล้วก็ตาม
การน�ำเสนอข้อมูลเพียงบางส่วนของการแปรรูป ปตท. อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในวงกว้าง
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ภาคธุรกิจ และประชาชนที่สนใจเรื่องราว
ความเป็นไปของการแปรรูป ปตท. และได้รับทราบข้อเท็จจริง คณะผู้วิจัยจึงใช้หลักการ
วิเคราะห์และการศึกษาเปรียบเทียบตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและเป็นกลางอย่างแท้จริง
โดยไม่เลือกน�ำเสนอข้อมูลเพียงบางส่วน แต่เป็นการศึกษาวิจัยที่ท�ำการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่
ที่มา หลักการ เหตุผล และความถูกต้องตามหลักกฎหมายในขณะที่มีการด�ำเนินการแปรรูป
เป็นส�ำคัญ
คณะผู้วิจัยจึงท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการ
แปลงสภาพและแปรรูป ปตท. ซึ่งมีทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อวิเคราะห์ที่มา
และเหตุผลของการด�ำเนินการแปรรูป ปตท. จากนั้น ได้ศึกษารวบรวมปัญหาและอุปสรรค
ของขั้นตอนการด�ำเนินการแปรรูป เพื่อค้นคว้าลงไปในแต่ละขั้นตอนว่าได้มีการด�ำเนินการที่
ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องทัง้ หมด ณ ขณะนัน้ หรือไม่ คณะผูว้ จิ ยั
ยังได้รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาการกระจายหุ้นหลังการแปรรูป ปตท. โดยท�ำการศึกษาทั้ง
วิธกี ารและผลลัพธ์ของการกระจายหุน้ ว่ามีความโปร่งใสตลอดกระบวนการหรือไม่ รวมตลอด
ถึงการศึกษาว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นเช่นไร  นอกจากนั้น คณะผู้วิจัย
ยังได้รวบรวมข้อมูลผลประกอบการของ ปตท. ก่อนและหลังการแปรรูป เพือ่ วิจยั เปรียบเทียบ
ว่าการ แปรรูป ปตท. นั้น บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และภายกลังการแปรรูป ปตท.
มีการด�ำเนินงานที่แตกต่างไปจากก่อนแปรรูปหรือไม่ และศึกษาว่าการด�ำเนินงานหลังจาก
การแปรรูป จวบจนถึงปัจจุบนั สะท้อนว่าผูบ้ ริหารได้คำ� นึงถึงผลประโยชน์ทงั้ ของผูถ้ อื หุน้ และ
ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
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คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณหน่วยงานและบุคคลผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ความ
ร่วมมือ ในด้านข้อมูลและการให้ความเห็นจากประสบการณ์ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องในกระบวนการ
แปรรูป ปตท. หลายหน่วยงานและหลายท่าน
คณะผู้วิจัยหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อแวดวงวิชาการ และ
บุคคลทั่วไปที่อาจเคยมีค�ำถามมากมายเกี่ยวกับการแปรรูป ปตท.  
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บทที่

1
ท�ำไมต้องแปลงสภาพและแปรรูป
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ก่อนอื่น ขอเริ่มที่ความเป็นมาฉบับย่อของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ที่หลายคนเรียก
ว่า ปตท.
ย้อนกลับไปปี 2521 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 ซึง่ ควบรวมองค์การเชือ้ เพลิงและองค์การก๊าซธรรมชาติ
แห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
ถ้ายังจ�ำกันได้กอ่ นทีจ่ ะมีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ประเทศไทยมีองค์การเชือ้ เพลิง
ภายใต้สัญลักษณ์ตราสามทหารเป็นรัฐวิสาหกิจที่ด�ำเนินงานด้านสถานีบริการน�้ำมัน จัดหาและ
กลัน่ น�ำ้ มัน ซึง่ ผูใ้ ช้บริการปัม๊ น�ำ้ มันในประเทศไทยในสมัยนัน้ คุน้ เคยกันดีวา่ ถ้าไม่เติมน�ำ้ มันทีป่ ม๊ั
ตราของต่างชาติ ก็มีทางเลือกคือ “ปั๊มตราสามทหาร” ของไทยเรานั่นเอง
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยถือเป็นองค์กรของรัฐแห่งแรกที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การปิโตรเลียมโดยตรง หลังจากนั้น ปั๊มน�้ำมันตราสามทหารค่อย ๆ ลดความนิยมจนสูญหาย
ไปในที่สุด ปัจจุบัน ใครอยากเห็นปั๊มน�้ำมันสามทหาร คงต้องไปดูที่พิพิธภัณฑ์ขนาดกะทัดรัดใน
สวนคุณธรรมสมานสามัคคี อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
บทแรกนี้ คณะผู้วิจัยจะน�ำท่านผู้อ่านย้อนเวลาหาอดีตไปทบทวนล�ำดับเหตุการณ์ของ
การปรับเปลีย่ นตัง้ แต่เป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมาจนถึงบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ในวันนี้

บทที่ 1 ท�ำไมต้องแปลงสภาพและแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ก่อนไปต่อ ขอพักที่ค�ำว่า “ปตท.”
เดิมนั้น ค�ำว่า “ปตท.” เป็นค�ำเรียกย่อของ “การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” อันนี้เป็น
ไปตามกฎหมายเลย คือพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 มาตรา
5 ต่อมา ปตท. แปลงสภาพและแปรรูปมาเป็นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ที่เราเห็นอยู่ใน
ปัจจุบัน แต่ปรากฏว่าคนทั่วไป สื่อ รวมทั้งในเว็บไซต์ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ต่าง
ก็เรียกบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ว่า “ปตท.” ตามชื่อเดิม เรียกว่า ใครอยากแปลงสภาพ
แปรรูปก็ท�ำไป แต่ชื่อเรียกที่ใช้กันทั่วไปยังเหมือนเดิม ซึ่งก็เข้าใจกันดี สรุปว่า โดยทั่วไป เรา
เรียกทั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ว่า “ปตท.” ส่วนตรง
ไหนจะหมายถึงองค์กรไหน ให้เดากันเอาเอง
อย่างไรก็ตาม หลายบทในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความเป็นมาและการส่งผ่านภาระ
หน้าที่ระหว่าง ปตท. กับบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งต้องกล่าวถึงทั้งสององค์กรไปด้วยกัน
ดังนัน้ เพือ่ ความชัดเจนของเนือ้ หา คณะผูว้ จิ ยั ขอใช้ชอื่ แยกกัน กล่าวคือ ค�ำว่า “ปตท.” หมายถึง
“การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” ส่วนถ้ากล่าวถึงบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน
ก็จะเรียกเต็ม ๆ ว่า บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2439 ถึง 2520
ย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยเริ่มมีรถรางใช้เป็นครั้งแรกและเริ่มมีบริษัท
น�้ำมันต่างชาติคือบริษัท รอยัลดัทช์ ปิโตรเลียม จ�ำกัด เข้ามาด�ำเนินธุรกิจในไทย จ�ำหน่าย
น�้ำมันก๊าดเขม่าควันน้อยที่ให้แสงสว่างกว่าน�้ำมันมะพร้าว จน พ.ศ. 2439 พระยาสุรศักดิ์มนตรี
เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการในขณะนั้นน�ำรถยนต์คันแรกมาวิ่งบนถนนในกรุงเทพมหานคร
อีก 6 ปีต่อมา ประเทศไทยเริ่มมีรถเมล์ขาวที่ใช้น�้ำมันเบนซิน ขณะนั้นยังต้องซื้อน�้ำมันเบนซิน
จากบริษัทต่างชาติ
หลังจากการเปลีย่ นระบบการปกครอง กระทรวงกลาโหมจัดตัง้ แผนกเชือ้ เพลิงขึน้ ใน พ.ศ.
2476 ก�ำหนดให้มภี ารกิจจัดหาน�ำ้ มันเบนซิน น�ำ้ มันก๊าดและน�ำ้ มันหล่อลืน่ แล้วยกระดับขึน้ เป็น
กรมเชือ้ เพลิงใน พ.ศ. 2480 และสร้างคลังเก็บน�ำ้ มันทีช่ อ่ งนนทรีเพือ่ ขจัดปัญหาน�ำ้ มันขาดแคลน
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยในขณะนั้นพึ่งพาการน�ำเข้าน�้ำมันจากต่างชาติเป็นหลัก
ขาดความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญในหลายสถานการณ์ ตัวอย่างส�ำคัญเช่น
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทน�้ำมันต่างชาติหยุดท�ำการค้าน�้ำมันให้กับไทย โรงกลั่นน�้ำมัน
ในประเทศทีส่ ามารถกลัน่ น�ำ้ มันได้เพียง 1,000 บาเรลต่อวันถูกระเบิดเสียหาย แม้แต่เรือบรรทุก
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น�้ำมัน "สมุย" ก็จมลงเพราะถูกระเบิด เป็นต้น นอกจากนี้ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง
ประเทศไทยต้องยอมยุบกรมเชือ้ เพลิง พร้อมทัง้ ขายกิจการและทรัพย์สนิ ทัง้ หมดให้บริษทั น�ำ้ มัน
ต่างชาติและสัญญาว่ารัฐบาลไทยจะไม่ท�ำการค้าน�้ำมันอีก
ใน พ.ศ. 2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรียกเลิกข้อผูกพันที่ท�ำไวักับบริษัท
น�้ำมันต่างชาติและจัดตั้งองค์การเชื้อเพลิงขึ้นเป็นรัฐวิสาหกิจในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2503
โดยใช้สัญลักษณ์ตราสามทหาร เพื่อด�ำเนินธุรกิจสถานีบริการน�้ำมัน และธุรกิจจัดหาและกลั่น
น�้ำมัน

ต่อมา หลังจากส�ำรวจพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยที่มีปริมาณมากพอเพื่อ
การพาณิชย์ ประเทศไทยจึงได้จัดตั้งองค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทยขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2520 เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการน�ำก๊าซธรรมชาติมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์
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พ.ศ. 2521 ถึง 2541
แม้ประเทศไทยมีองค์การเชื้อเพลิงและองค์การก๊าซธรรมชาติ แต่หน่วยงานทั้งสองต่าง
ไม่สามารถด�ำเนินงานครอบคลุมตลอดวงจรธุรกิจ องค์การเชื้อเพลิงไม่มีกลไกหรือเครือข่าย
ของตนเองในการเจรจาติดต่อซื้อน�้ำมันจากต่างประเทศโดยตรง ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 รัฐบาลให้
บริษัท ซัมมิทอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น (ปานามา) จ�ำกัด (บริษัทซัมมิทฯ) เช่าด�ำเนินกิจการ
โรงกลั่นน�้ำมันบางจาก โดยก�ำหนดให้บริษัทซัมมิทฯ ต้องจ�ำหน่ายน�้ำมันให้แก่องค์การเชื้อเพลิง
แต่เมือ่ บริษทั ซัมมิทฯ จงใจผิดสัญญาด้วยการน�ำน�ำ้ มันทีไ่ ด้โควตาในนามรัฐบาลไทยออกจ�ำหน่าย
ในตลาดจรแทนที่จะจ�ำหน่ายให้แก่องค์การเชื้อเพลิง องค์การเชื้อเพลิงก็ไม่สามารถด�ำเนินการ
ใดๆเพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ส่วนองค์การก๊าซธรรมชาติกต็ ดิ ปัญหาด้านโครงการพัฒนาก๊าซ
ธรรมชาติที่ยังไม่สามารถน�ำขึ้นมาใช้ได้ก่อนปี 2524 อีกทั้งไม่มีอ�ำนาจด�ำเนินธุรกิจน�้ำมันใด ๆ
ด้วย เมือ่ เกิดวิกฤตการณ์พลังงาน จึงไม่สามารถช่วยบรรเทาหรือลดผลกระทบได้อย่างครบวงจร
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2521 รัฐบาลประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 อันมีผลเป็นการจัดตั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
ให้ด�ำเนินการประกอบและส่งเสริมธุรกิจปิโตรเลียม รวมถึงด�ำเนินการธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือ
ต่อเนื่องกับการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่เศรษฐกิจและความ
มั่นคงของประเทศ และยังมีผลให้เกิดการโอนกิจการขององค์การเชื้อเพลิงและองค์การก๊าซ
ธรรมชาติแห่งประเทศไทยไปเป็นของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึง่ การโอนกิจการจะเสร็จ
สิ้นสมบูรณ์เมื่อรัฐมนตรีได้มีการประกาศก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษา เช่น กรณีขององค์การ
ก๊าซธรรมชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง
การโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างขององค์การก๊าซธรรมชาติแห่ง
ประเทศไทยไปเป็นของ ปตท. เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 25221 นอกจากการโอนกิจการของ
องค์การเชือ้ เพลิงและองค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย ยังมีการโอนกิจการของกรมการ
พลังงานทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหมไปเป็นของ ปตท. ด้วย
ปตท. ถูกจัดตัง้ ขึน้ พร้อม ๆ กับวิกฤตการณ์นำ�้ มันโลกครัง้ ที่ 2 เมือ่ เกิดสงครามในประเทศ
อิหร่านปี 2522 อันเป็นประเทศผู้ผลิตน�้ำมันดิบรายใหญ่ของโลก ส่งผลให้ราคาน�้ำมันดิบสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว ประเทศไทย ณ ขณะนั้นยังคงพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศทั้งหมด รัฐบาล
จึงจ�ำเป็นต้องปรับราคาขายปลีกน�้ำมันส�ำเร็จรูปตลอดปี ซึ่ง ปตท. สามารถคลี่คลายปัญหา
1
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ดังกล่าวได้ในระดับหนึ่งด้วยการเจรจากับบริษัทค้าน�้ำมันต่าง ๆ และได้ด�ำเนินเจรจาซื้อน�้ำมัน
ดิบแบบรัฐต่อรัฐกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นอกจากนั้นยังได้เข้าร่วมลงทุนและด�ำเนินกิจการ
โรงกลั่นน�้ำมันกับบริษัทไทยออยล์ โดยถือหุ้นร้อยละ 49 ด้วย แม้ว่าในปี 2523 ราคาน�้ำมันยัง
คงปรับตัวสูงขึ้น แต่จากการด�ำเนินมาตรการจัดหาน�้ำมันอย่างรัดกุมของ ปตท. ท�ำให้ปัญหา
ขาดแคลนน�้ำมันในประเทศทุเลาลง
ในปี 2524 รัฐบาลบอกเลิกสัญญาเช่าโรงกลั่นน�้ำมันบางจากกับบริษัทซัมมิทฯ ก่อนหมด
สัญญาเช่า เนื่องมาจากพฤติกรรมของบริษัทซัมมิทฯ ที่ไม่ส่งมอบน�้ำมันตามข้อตกลง แต่กลับ
น�ำไปขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และในตลาดน�้ำมันที่สิงคโปร์เพื่อสร้าง
ก�ำไรจ�ำนวนมาก ซ�้ำเติมภาวะขาดแคลนน�้ำมันในประเทศ นอกจากนั้น รัฐบาลยังได้เจรจากับ
ราชอาณาจักรซาอุดอี าระเบียเพือ่ เปลีย่ นแปลงสิทธิการจัดหาน�ำ้ มันจากบริษทั ซัมมิทฯ คืนให้กบั
รัฐบาลไทยโดยตรง โดยให้ ปตท. เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ และก�ำหนดให้กระทรวงกลาโหม
โอนกิจการโรงกลั่นให้เป็นของ ปตท.
ทั้งนี้ การด�ำเนินการโอนกิจการดังกล่าวมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง เริ่มจากความไม่
คล่องตัวในการด�ำเนินงานของโรงกลัน่ รวมทัง้ ภาระหนีส้ นิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ และราคาน�ำ้ มันส�ำเร็จรูปใน
ขณะนั้นต�ำ่ กว่าราคาน�้ำมันดิบ มีผลให้ยังไม่สามารถโอนกิจการโรงกลั่นในปี 2526 ได้ รัฐบาล
จึงแก้ปัญหาโดยการจัดตั้งบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด ขึ้นในปี 2527 ให้เข้ามาบริหาร
กิจการโรงกลั่น ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยมี ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 75 ส่วนกระทรวง
การคลัง ธนาคารกรุงเทพ และเอเชียทรัสต์ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 25
ต่อมา การโอนกิจการไม่สามารถท�ำได้สำ� เร็จตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ส่วนหนึง่ เนือ่ งจากมี
ข้อโต้แย้งระหว่างกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กับ ปตท. เกี่ยวกับทรัพย์สินของโรงกลั่น
ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นทีร่ าชพัสดุ โดยกระทรวงการคลังเห็นว่าทรัพย์สนิ ของโรงกลัน่ เป็นของกรมธนารักษ์
ในขณะที่พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 มาตรา 59 บัญญัติให้โอน
บรรดากิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี้ ตลอดจนงบประมาณทีเ่ กีย่ วกับโรงกลัน่ น�ำ้ มันไปเป็นของ ปตท. เป็น
เหตุให้เกิดข้อโต้แย้งในทรัพย์สินบางส่วนของโรงกลั่นน�้ำมันว่าเป็นของกรมธนารักษ์หรือ ปตท.
ถือว่าเป็นโชคดีที่ข้อโต้แย้งดังกล่าวยุติได้ด้วยดี โดย ปตท. เห็นในขณะนั้นว่าเพื่อให้
โรงกลั่นน�้ำมันสามารถด�ำเนินงานไปโดยไม่ต้องหยุดชะงัก ปตท. ยอมให้มีการประเมินราคา
ทรัพย์สินถาวรของโรงกลั่น โดย ปตท. จ่ายเงินลงหุ้นเท่าเดิม อันส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด เปลีย่ นแปลงไป โดยกระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ถือหุน้
ร้อยละ 61 ส่วน ปตท. และธนาคารกรุงไทย ถือหุน้ ลดลงเหลือร้อยละ 33 และร้อยละ 6 ตามล�ำดับ
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บทที่ 1 ท�ำไมต้องแปลงสภาพและแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ในปี 2528 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ ปตท. จัดตั้ง "บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
จ�ำกัด" เพื่อด�ำเนินการส�ำรวจ ค้นหา และผลิตปิโตรเลียม ทั้งในและต่างประเทศ ภายหลังยัง
ได้มีการจัดตั้ง "บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จ�ำกัด" เพื่อด�ำเนินการกิจการปิโตรเคมีและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม ในยุคเริม่ ต้นของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยภายใต้สถานะรัฐวิสาหกิจ
เต็มร้อย ยังต้องพึ่งพาการกู้ยืมเงินเป็นจ�ำนวนมากทั้งจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ และ
การออกพันธบัตรที่ได้รับการค�้ำประกันจากรัฐบาล เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการด�ำเนินกิจการ
จนเมื่อฐานะทางการเงินเข้มแข็งขึ้นเป็นล�ำดับ จึงได้มีการร่วมลงทุนขยายกิจการท�ำ
โรงกลั่นน�้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมี และระบบขนส่ง ด้วยการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์
ทั้งในและต่างประเทศ ส่วนมากเป็นการกู้ยืมเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากอัตราดอกเบี้ย
ต�่ำกว่ากู้ยืมสกุลเงินบาท จึงท�ำให้ ปตท. ณ ขณะนั้นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากคงที่เป็นลอยตัว
เฉกเช่นเดียวกับกิจการอื่น ๆ ในห้วงเวลาก่อนเกิดวิกฤตต้มย�ำกุ้งในปี 2540
จนเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2540 รัฐบาลประกาศลอยค่าเงินบาท เป็นผลให้ภาระหนี้
ของ ปตท. เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก บริษัททั้งหลายที่ ปตท. เข้าร่วมทุนด้วยก็ประสบปัญหา
ในลักษณะเดียวกัน ทั้งหมดนี้ท�ำให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อโครงสร้างเงินทุนและฐานะการ
เงินของ ปตท. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ ปตท. มีค่าสูงถึง 8.3 และ 6.7 ในปี 2542 และ
2543 ตามล�ำดับ อันเป็นเหตุผลส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ ปตท. มีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการแปลงสภาพ
และแปรรูปและเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ท่านผูอ้ า่ นทีเ่ กิดไม่ทนั เหตุการณ์วกิ ฤตต้มย�ำกุง้ อาจไม่ทราบว่าวิกฤตต้มย�ำกุง้ ไม่ได้สง่ ผล
กระทบเพียงแค่ ปตท. แต่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและธุรกิจเอกชนเป็นจ�ำนวนมาก โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์หลายโครงการต้องปิดกิจการลง ลูกค้าทีช่ ำ� ระเงินจองหรือเงินผ่อนค่างวดบ้าน
และอาคารของโครงการเหล่านี้ต่างประสบปัญหากันเป็นจ�ำนวนมาก
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนในบ้านและที่ดินในยุคนั้นส่วนหนึ่งตัดสินใจซื้อบ้านและที่ดินเพื่อเก็งก�ำไร
ระยะสัน้ โดยหวังทีจ่ ะขายบ้านและทีด่ นิ ต่อเพือ่ เอาก�ำไรส่วนต่าง ลูกค้าเหล่านีไ้ ม่มเี จตนาในการ
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้เป็นระยะยาว อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์
ปิดตัวลง นอกจากเงินกูข้ องธนาคารพาณิชย์ทไี่ ด้ให้กบั โครงการเหล่านีจ้ ะกลายเป็นหนีเ้ สียแล้ว
ลูกค้าโครงการเหล่านีต้ า่ งกลายเป็นหนีเ้ สียของธนาคารพาณิชย์จากสัญญาเงินกูเ้ พือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น ถึงแม้ว่าสัญญาเงินกู้เพื่อธุรกิจของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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และสัญญาเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเหล่านี้จะมีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน หลักทรัพย์ส่วนมากคือ
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้รับการประเมินมูลค่าสูงเกินจริง
ก่อนเกิดวิกฤตต้มย�ำกุง้ ในปี 2540 ประเทศไทยมีธนาคารพาณิชย์รวม 15 ธนาคาร (ไม่รวม
ธนาคารเฉพาะกิจทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยรัฐบาล) สองในสิบห้าธนาคารดังกล่าวเป็นธนาคารทีร่ ฐั บาลเป็น
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่คอื ธนาคารทหารไทยและธนาคารกรุงไทย ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์นนั้ มีสำ� นักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ท�ำให้มีธนาคารพาณิชย์ที่เป็นของเอกชนรวม
ทั้งสิ้น 12 ธนาคาร หลังจาก พ.ศ. 2540 เก้าจากสิบสองธนาคารพาณิชย์ของเอกชนดังกล่าว
กลายเป็นธนาคารที่ประสบปัญหาทางการเงิน บางธนาคารได้รับค�ำสั่งจากกระทรวงการคลัง
ให้ปิดท�ำการ ในขณะที่บางส่วนควบรวมกิจการเข้ากับธนาคารต่างชาติหรือยอมให้ธนาคาร
ถูกซื้อโดยต่างชาติ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจและปริมาณหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้
จ�ำนวนมาก และอีกส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการด�ำเนินการตามแผนฟืน้ ฟูภายใต้เงือ่ นไขทีร่ ฐั บาล
ตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF หลังจากทีร่ ฐั บาลได้ตดั สินใจเข้าขอรับความ
ช่วยเหลือจาก IMF
ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ ปตท. ต้องเผชิญ อีกทั้งการแปลงสภาพและ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งย่อมก่อให้เกิดความยุ่งยากในการ
ท�ำความเข้าใจเหตุผลความจ�ำเป็น ทั้งกับบุคลากรภายในองค์กรเองและกับบุคคลทั่วไป

พ.ศ. 2542 ถึง 2544
หลังวิกฤตต้มย�ำกุง้ ในปี 2540 รัฐบาลไทยต้องรับเงินกูฉ้ กุ เฉินจาก IMF ซึง่ IMF ก�ำหนด
เงื่อนไขการกู้ยืมให้รัฐบาลไทยต้องด�ำเนินนโยบายที่จะท�ำให้สังคมเศรษฐกิจไทยฟื้นจากวิกฤติ
หนึ่งในเงื่อนไขดังกล่าวคือ รัฐบาลไทยต้องด�ำเนินการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ (corporatization) เพื่อลดภาระงบประมาณของรัฐบาล และเพื่อเสริมสร้างให้รัฐวิสาหกิจสามารถมีสถานะ
ทางการเงินทีเ่ ข้มแข็งได้ รัฐบาลในสมัยทีน่ ายชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีจงึ ได้ออกกฎหมาย
ชื่อ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ขึ้น เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของการปฏิบัติตาม
ข้อผูกพันที่มีต่อ IMF
นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมิใช่เรื่องใหม่ส�ำหรับประเทศไทย เมื่อรัฐบาลสมัยที่พล
เอกเปรม ติณสูลานนท์ ขอเงินกู้ฉุกเฉินจาก IMF ในพ.ศ. 2525 พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2528 ก็
มีการก�ำหนดให้การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นเงื่อนไขการด�ำเนินนโยบายประการหนึ่งของการให้
กู้ยืมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การแปรรูปรัฐวิสาหกิจมิได้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย
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บทที่ 1 ท�ำไมต้องแปลงสภาพและแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

แรงต้านจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ อีกทั้งรัฐวิสาหกิจรวมทั้งรัฐบาลไทยเองก็ยังไม่
ได้ประสบผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รุนแรงอย่างวิกฤตต้มย�ำกุ้ง และในขณะนั้น ถึงแม้รัฐบาล
จะมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แต่ IMF ก็ไม่ได้ใช้อ้างเป็นเหตุในการลดหรือ
ยกเลิกเงินให้กู้ยืมแก่รัฐบาลไทย		
การระบุให้มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นเงื่อนไขของการให้รัฐบาลไทยกู้ยืมเงินจาก IMF
ปรากฏชัดเจนในจดหมายแสดงเจตจ�ำนง (Letter of Intent) ฉบับทีส่ อง ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2540 โดยระบุวา่ รัฐบาลไทยตกลงตามเงือ่ นไขของ International Monetary Fund (IMF)
ในการด�ำเนินนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และก�ำหนดที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจ�ำกัด
อยูก่ อ่ นแล้ว รวมทัง้ รัฐบาลไทยตกลงว่าจะมีการตรากฎหมายเพือ่ ท�ำให้เกิดการแปลงรัฐวิสาหกิจ
เป็นบริษัทจ�ำกัด
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ถูกบัญญัติขึ้นสมัยนายชวน หลีกภัย เป็น
นายกรัฐมนตรี มีผลบังคับใช้วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มีลักษณะ
เป็นกฎหมายทีว่ างหลักเกณฑ์ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นการทัว่ ไป และไม่จำ� เป็นต้องออกพระ
ราชบัญญัติแยกเป็นแต่ละฉบับส�ำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง กระบวนการตามพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจนี้เรียกกันว่า การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัท (corporatization) โดย
พระราชบัญญัตนิ มี้ ไิ ด้กา้ วล่วงไปถึงการน�ำหุน้ ออกขายในตลาดหลักทรัพย์เพือ่ ถ่ายโอนความเป็น
เจ้าของไปสูภ่ าคเอกชน (privatization) ซึง่ จะท�ำให้รฐั วิสาหกิจกลายเป็น “องค์กรธุรกิจอย่างเต็ม
รูปแบบ” ถึงแม้รฐั วิสาหกิจจะแปลงเป็นบริษทั แล้ว บริษทั นัน้ ก็ยงั คงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่
เช่นเดิม อย่างไรก็ตาม เจตนารมณ์ในการร่างพระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจ ปรากฏในหมายเหตุ
ท้ายกฎหมายดังนี้
"เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมาย
ที่จะเป็นเครื่องมือของรัฐเมื่อมีความจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ จากรูปแบบเดิม
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐตามที่กฎหมายจัดตั้งขึ้น ให้เป็นรูปแบบบริษัทจ�ำกัด
หรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด แต่ยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่ง โดยมีการเปลี่ยนทุน
จากรัฐวิสาหกิจเดิมเป็นทุนของบริษทั ทีร่ ฐั ถือหุน้ ทัง้ หมด และยังคงให้มอี ำ� นาจหน้าทีเ่ ช่นเดิม รวมทั้ง
ให้พนักงานมีฐานะเป็นเช่นเดียวกับทีเ่ คยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิม ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดความคล่อง
ตัวในการด�ำเนินกิจการ และเป็นพืน้ ฐานเบือ้ งต้นทีจ่ ะแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์กรธุรกิจอย่าง
เต็มรูปแบบให้กระท�ำได้โดยสะดวก เมื่อได้มีการเตรียมการในรายละเอียดเกี่ยวกับการแปรรูป
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รัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว โดยการกระจายหุ้นที่รัฐถือไว้ให้แก่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการลงทุนและการบริหารจัดการในกิจการที่รัฐวิสาหกิจเดิมด�ำเนินการอยู่ได้ต่อไปในอนาคต
จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้"
นอกจากนี้ หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจระบุไว้ชัดเจนว่า รัฐวิสาหกิจที่
รัฐบาลจะน�ำเข้าสูก่ ระบวนการแปลงเป็นบริษทั จ�ำกัดหรือบริษทั มหาชนจ�ำกัดได้แก่ “รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณที่ไม่ใช่บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด”
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจก�ำหนดขั้นตอนและขอบเขตการแปลงเป็นบริษัทไว้อย่าง
ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถน�ำไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้หลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมส�ำหรับ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ดังนี้
 รัฐวิสาหกิจหนึ่งจะเปลี่ยนทุนเป็นทุนเรือนหุ้นและจัดตั้งเป็นบริษัทเพียงบริษัทเดียว
ทั้งหมดก็ได้
 รัฐวิสาหกิจหนึ่งจะเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นและจัดตั้งเป็นบริษัทหลายบริษัทก็ได้ และจะ
กระท�ำในคราวเดียวกันหรือไม่ก็ได้
 รวมกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของหลายรัฐวิสาหกิจมาจัดตั้งเป็นบริษัทเดียวหรือ
หลายบริษัทก็ได้
ในช่วงเวลาที่มีการออกพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจนั้น พรรคประชาธิปัตย์ถูกโจมตี
ทางการเมืองอย่างหนักว่าออกกฎหมายขายชาติ แต่เนือ้ หาของพระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจที่
ก�ำหนดให้การแปรรูปรัฐวิสาหกิจท�ำได้งา่ ยขึน้ จะสามารถถูกตีความว่าเป็นกฎหมายขายชาติหรือ
ไม่นั้น คงเป็นสิ่งที่ผู้อ่านแต่ละท่านมีความเห็นแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ ผลกระทบเกี่ยวเนื่องส�ำคัญ
คือ หากรัฐวิสาหกิจแห่งใดได้รับผลกระทบในทางลบจากวิกฤตต้มย�ำกุ้ง ขาดทุน และไม่มีการ
ด�ำเนินการแปรรูปเพิ่มระดมเงินมาช�ำระหนี้และใช้จ่ายในการด�ำเนินกิจการ ภาระหนี้และค่าใช้
จ่ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็จะตกเป็นภาระงบประมาณของรัฐบาลไทย หรือว่าไปแล้วก็คือ กลาย
เป็นภาระบนภาษีที่เราทุกคนร่วมจ่ายนั่นเอง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ปตท. ด�ำเนินการแปลงสภาพ
และแปรรูป เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2544 ออกพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเงื่อนเวลายกเลิก
กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพื่อยุบเลิก ปตท. หรือการปิโตรเลียมแห่ง
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บทที่ 1 ท�ำไมต้องแปลงสภาพและแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ประเทศไทย และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2544 ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,000
ล้านหุน้ โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ซึง่ ในวันทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ดังกล่าว
บรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ความรับผิดชอบ พนักงาน ลูกจ้าง และส่วนธุรกิจทั้งหมดของ
ปตท. ได้โอนไปเป็นของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และเพื่อให้คนไทยสามารถเป็นเจ้าของร่วมกัน ต่อมา การเสนอขายหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกเกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2544 บริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จึงเป็นรัฐวิสาหกิจแรกที่แปลงสภาพและแปรรูปได้ส�ำเร็จ

ประโยชน์ของการแปลงสภาพและแปรรูป ปตท.
เมือ่ เราได้ยอ้ นเวลาหาอดีตทบทวนความเป็นมาของการเกิดบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
อย่างย่อ ๆ แล้ว ประเด็นส�ำคัญต่อไปคือ แล้วการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ท�ำการแปลง
สภาพและแปรรูป ปตท. ดังกล่าวท�ำให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติและประชาชนอย่างไรบ้าง
ซึ่งคงพอจะสรุปรวมได้ดังต่อไปนี้
1) บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินธุรกิจ สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและช่องทางการระดมทุนที่เหมาะสม เพื่อน�ำเงินทุนมาขยายกิจการที่
จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศและประชาชนไทยโดยไม่ต้องพึ่งพา
งบประมาณของประเทศ เช่น การลงทุนในธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพือ่ จัดหา
แหล่งพลังงานเพิ่มเติม การขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
สถานีเอ็นจีวี สถานีบริการน�้ำมัน และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง เป็นต้น
2) จากเดิมที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยก่อนการแปลงสภาพและแปรรูปมีสัดส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงเกิน 8 เท่า บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) สามารถปรับ
โครงสร้างหนี้บริษัทในกลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมีจนท�ำให้บริษัทเหล่านี้เข้มแข็งพอที่
จะด�ำเนินภารกิจต่อยอดที่ส�ำคัญของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้ นอกจากนั้น
สิง่ ทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ คือ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) สามารถลดการพึง่ พางบประมาณ
จากภาครัฐในการสนับสนุนการลงทุนได้มาก รวมถึงการค�ำ้ ประกันหนีส้ นิ ของภาครัฐ
3) ประโยชน์ส�ำคัญประการหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจทุกแห่งเชื่อและหวังว่าจะได้รับจากการ
แปลงสภาพและแปรรูปคือ การเพิม่ ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารงาน
โดยเชือ่ ว่าเมือ่ เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วจะถูกก�ำกับโดยส�ำนักงาน
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คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใต้กฎหมายบริษทั
มหาชนและพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีนกั ลงทุน
ทั้งรายสถาบันและรายย่อยที่คอยจับตาการบริหารงานของกรรมการและผู้บริหาร
4) หากการแปลงสภาพและแปรรูปสามารถส่งผลให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
มีผลประกอบการที่ดีขึ้น ก็นับเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลในรูปของเงินปันผล
ภาษีเงินได้ และมูลค่าหุน้ เพราะถึงแม้วา่ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จะจดทะเบียน
ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปัจจุบันสถานะของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นมากกว่า ร้อยละ 50

การแปลงสภาพและแปรรูป ปตท. ท�ำไปเพื่อกลุ่มผลประโยชน์ใดหรือไม่
ในภาพรวมของข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการแปลงสภาพ
และแปรรูป ปตท. จ�ำนวนหนึง่ คณะผูว้ จิ ยั พบข้อสังเกตเบือ้ งต้นว่าผูบ้ ริหารและพนักงานทัง้ หมด
ของ ปตท. ได้ผ่านกระบวนการเตรียมการส�ำหรับการแปลงสภาพและแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป มีการปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานอย่างเหมาะสม
ยกตัวอย่างเช่น จัดการให้ความรูก้ บั พนักงานให้ตนื่ ตัวและรับรูต้ อ่ การเปลีย่ นแปลง ปรับเปลีย่ น
วิธีการท�ำงานของพนักงานไปตามล�ำดับ ท�ำการปรับปรุงระบบการจัดการ และระบบบัญชี
รวมไปถึงระบบการบริหารงานบุคคล เป็นต้น
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้การแปลงสภาพและแปรรูปของ ปตท. สามารถด�ำเนินไปได้อย่าง
ราบรื่นคือ การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ทุกคนได้ตระหนักว่าธุรกิจ
พลังงานทีม่ กี ารแข่งขันสูง จ�ำเป็นต้องมีการเปลีย่ นแปลง การด�ำรงไว้ซงึ่ สถานะรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็น
ของภาครัฐเต็มร้อย นอกจากจะท�ำให้ขาดความคล่องตัวในการท�ำงาน ยังอาจส่งผลระยะยาว
ถึงศักยภาพทางการแข่งขันของ ปตท. เอง การให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการพิจารณาขบวนการ
แปลงสภาพและแปรรูป รวมถึงการท�ำความเข้าใจกับพนักงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
คณะผูว้ จิ ยั พบว่า ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การด�ำเนินการแปลงสภาพและแปรรูป ปตท. ส�ำเร็จ
ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ
(1) ปตท. ณ ขณะนั้น เรียกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่ยังอายุน้อย เพิ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521
ต่างจากรัฐวิสาหกิจอายุมากแล้วที่การเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นไปได้ยากกว่า และ
(2) จ�ำนวนพนักงาน ปตท. ณ ขณะนั้นมีเพียงประมาณ 3,000 คน จึงไม่ยากนักในการ
ที่จะด�ำเนินการท�ำความเข้าใจกับพนักงาน ในขณะที่รัฐวิสาหกิจบางแห่งมีพนักงานจ�ำนวนมาก
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มีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง หากไม่ท�ำความเข้าใจกับสหภาพแรงงาน ย่อมถูกต่อต้าน เพราะ
พนักงานย่อมกลัวว่าการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อสภาพการจ้างงาน ผลประโยชน์ และ
สิทธิประโยชน์ของตน
ส�ำหรับการด�ำเนินการแปลงสภาพและแปรรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไปของ ปตท. นั้นเริ่ม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ที่ทาง ปตท. ท�ำการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งส�ำคัญ เกิดการแยก 4 หน่วย
ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจน�้ำมัน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจบริการกลางและธุรกิจปิโตรเคมี
นั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นของการแปลงสภาพและแปรรูป ปตท. เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2535
ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถึง 4 ครั้ง กล่าวคือ
ครั้งที่ 1 วันที่ 7 เมษายน 2535
นายอานันทน์ ปันยารชุน หมดวาระการเป็นนายกรัฐมนตรีลงหลังการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2534 ซึ่งท�ำให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
พลเอก สุจินดา คราประยูร ได้รับการทูลเกล้าฯ เสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2535
หลังเกิดเหตุพฤษภาทมิฬหรือม็อบมือถือ ด้วยข้อเรียกร้องของพลตรีจำ� ลอง ศรีเมือง ทีข่ อ
ให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง เป็นผลสืบเนื่องให้พลเอกสุจินดา คราประยูรต้อง
ลาออกจากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ท�ำให้นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งแทนเป็นการ
ชั่วคราว
ครั้งที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2535
นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในขณะนั้นทูลเกล้าฯ เสนอชื่อให้
นายอานันทน์ ปันยารชุน ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2535
นายชวน หลีกภัยได้รับโปรดเกล้าฯให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากที่พรรค
ประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2535
นับว่าการปรับโครงสร้างองค์กรของ ปตท. เกิดขึน้ ในช่วงความวุน่ วายทางการเมืองของ
ไทย และเป็นปีที่มีเรื่องตื่นเต้นตลอดทั้งปี
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ประเด็นสถานการณ์ทางการเมืองดังกล่าวมีความส�ำคัญต่อการปรับโครงสร้างองค์กรมาก
เพราะอย่าลืมว่า ปตท. ในขณะนัน้ ยังเป็นรัฐวิสาหกิจ 100% นโยบายและแผนการเปลีย่ นแปลง
ใดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นส�ำคัญ ดังนั้น ถ้าเราตั้งค�ำถามว่าท�ำไม ปตท.
ต้องแปรรูป ใครคือผู้มีอ�ำนาจอนุมัติในแต่ละห้วงเวลาจึงเป็นข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญ ที่ผู้อ่าน
จะได้พิจารณาประกอบกันไปว่านักการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยู่เบื้องหลังการแปรรูป ปตท.
จริงหรือไม่ และมีมูลความจริงเพียงใด
ในส่วนของ ปตท. ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2536 – 2538 ปตท. ได้ให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้ามา
ท�ำการศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กรเพื่อการแปลงสภาพและแปรรูป ปตท. ตามล�ำดับคือ
กุมภาพันธ์ถึงตุลาคม 2536 ปตท. ว่าจ้างบริษัท McKinsey & Company Inc. ท�ำการ
ศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กรและการแปรรูปในระยะที่ 1
สิงหาคม 2537 ถึงมิถุนายน 2538 ปตท. ว่าจ้างบริษัท McKinsey & Company Inc.
ท�ำการศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กรและการแปรรูปในระยะที่ 2 โดยระยะที่ 2 นี้ได้แบ่ง
การศึกษาออกเป็น 4 ส่วนคือ โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure), การประเมิน
ผล (Performance Measurement), กระบวนการวางแผน (Planning Process), และการ
ลงทุน (Capital Expenditure)
พฤษภาคมถึงธันวาคม 2538 ปตท. ได้ว่าจ้างบริษัท Booz Allen & Hamilton Inc.
จัดท�ำรายละเอียดของโครงสร้างองค์กรและรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องในการปรับโครงสร้าง ปตท.
ตามผลการศึกษาของ McKinsey & Company Inc.
วันที่ 23 มกราคม 2539 คณะรัฐมนตรีในสมัยทีน่ ายบรรหาร ศิลปอาชาเป็นนายกรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบให้นำ� แต่ละหน่วยธุรกิจ คือ ปตท. น�ำ้ มัน ปตท. อินเตอร์เนชัน่ แนล และ ปตท. ก๊าซ
ธรรมชาติ จัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมี ปตท. ส�ำนักงานใหญ่
เป็นเจ้าของ และก�ำหนดให้บริษทั ที่ ปตท. จัดตัง้ ขึน้ ใหม่ดงั กล่าวมีการด�ำเนินการในรูปแบบบริษทั
ของเอกชน โดยไม่น�ำค�ำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับรัฐวิสาหกิจ
ทั่วไปมาใช้บังคับ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539 ปตท. ได้ด�ำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรอีกครั้งให้สอดคล้อง
กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2539 โดยใช้มาตรฐานการด�ำเนินงานและ
การประเมินผลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล อันเป็น 1 ใน 5 แผนหลักที่จะน�ำองค์กรสู่ World
Class 2000
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ที่กล่าวมาข้างต้นเป็น ล�ำดับเหตุการณ์โดยย่อของการวางแผนและด�ำเนินการเตรียม
การเพื่อการแปลงสภาพและแปรรูป ปตท. ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนประเทศไทยจะประสบวิกฤต
เศรษฐกิจ ส�ำหรับภาพทางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว นายบรรหารประกาศยุบสภา และจัด
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ เป็นผลให้พลเอกชวลิต ยงใจยุทธเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 โดยนายอ�ำนวย วีรวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
หลังจากปัญหาค่าเงินบาทแย่ลงตามล�ำดับ นายอ�ำนวยลาออกจากต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 21
มิถุนายน 2540 นายทนง พิทยะได้รับการทาบทามให้มาด�ำรงต�ำแหน่งแทนและพบว่าธนาคาร
แห่งประเทศไทยในขณะนั้นได้น�ำเงินส�ำรองไปเข้าสู้ค่าเงินบาทจนหมด พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
จึงจ�ำเป็นต้องประกาศลอยค่าเงินบาท เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 และประกาศลาออกจาก
ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540
นายชวน หลีกภัยขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีอกี ครัง้ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2540
จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 ในห้วงเวลาหลังวิกฤตต้มย�ำกุ้งภายใต้การน�ำพาประเทศของ
นายชวน หลีกภัย ปตท. และแผนการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจก็ยังด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องตามล�ำดับ
ดังนี้
สิงหาคม 2540 หนึง่ เดือนหลังจากการลอยค่าเงินบาทอันเป็นจุดเริม่ ต้นของวิกฤตต้มย�ำ
กุ้ง ปตท. ด�ำเนินการตามแผนการแปรรูปต่อเนื่องโดยได้ว่าจ้างบริษัท Hay Management
Consultants (Thailand) Ltd. ท�ำการศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลใน
การปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการแปรรูปของ ปตท.
มีนาคม 2541 ปตท. ได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทั้งหมด 9 บริษัท ได้แก่ บริษัท
เงินทุน ทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์
เอกธ�ำรง จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด บริษัทกรุงไทยธนกิจ จ�ำกัด
บริษัท Merrill Lynch (Asia Pacific) Plc Ltd. บริษัท Credit Suisse First Boston บริษัท
Lehman Brother และ บริษัท Morgan Stanley เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์กรและธุรกิจของ
ปตท. ในการก�ำหนดรูปแบบของโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเพื่อการแปรรูป
การศึกษาทั้งหมดน�ำไปสู่การสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการแปรรูปให้พนักงาน
ทั่วทั้งองค์กรทราบเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2541 ทั้งนี้ การด�ำเนินการเพื่อแปรรูปที่กล่าวมาได้
ท�ำไปตามล�ำดับและต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มย�ำกุ้งและก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติทุนของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
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ในส่วนนี้ จะได้ล�ำดับกระบวนการแปรรูปโดยภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
เหตุการณ์ส�ำคัญตามล�ำดับคือ
วันที่ 1 กันยายน 2541 คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ระบุสาระ
ส�ำคัญเกี่ยวกับความเป็นมาสถานการณ์ของรัฐวิสาหกิจในขณะนั้น ผลประโยชน์ที่ประเทศชาติ
จะได้รับ และบทบาทความรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการแปรรูป ตลอดจนบทบาท
ของรัฐบาลในอนาคต การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย การก�ำกับดูแลรูปแบบและวิธีการใน
การแปรรูป การจัดการรายได้จากการแปรรูป การก�ำหนดระบบธรรมรัฐและระบบประเมินและ
ติดตามผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมตลอดถึงข้อควรค�ำนึงถึงในด้านสังคม แรงงาน
และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติแผนแม่บทประชาสัมพันธ์และแผนแม่บท
รายสาขา ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 สาขา คือ สาขาขนส่ง สาขาโทรคมนาคม สาขาประปา สาขา
พลังงาน และสาขาอื่น ๆ
วันที่ 16 กันยายน 2541 คณะกรรมการ ปตท. มีมติให้ ปตท. ท�ำการแปรรูปโดยลักษณะ
รวมกิจการคือ จัดโครงสร้างแบบ Operating Holding Company กล่าวคือ ให้น�ำ ปตท. ทุก
กิจการ รวมเข้าเป็นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเกิดภาวะวิกฤต
ทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา ท�ำให้การแยกหน่วยธุรกิจไปจัดตั้งเป็นบริษัทและน�ำ
เข้าตลาดหลักทรัพย์จะได้มูลค่าเฉพาะที่ผลประกอบการดี ส่วนธุรกิจที่ผลประกอบการไม่ดีนัก
อาจไม่สามารถขายหุน้ ได้ทรี่ าคาทีเ่ หมาะสมหรืออาจจะขายไม่ได้เลย รวมทัง้ จะท�ำให้การท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างบริษัทไม่เป็นไปตามที่วางแผน เพราะอาจเกิดประเด็นขัดแย้งทางผลประโยชน์
เดือนพฤษภาคม 2542 ฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ได้ร่วม
กับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท�ำการวิจัยภาพลักษณ์
ของ ปตท. เนื่องจากต้องการทราบถึงทัศนคติของผู้บริโภคในแง่ต่าง ๆ รวมถึง ทัศนคติที่มีต่อ
การแปรรูป ปตท. ด้วย
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2542 คณะผู้บริหาร ปตท. ร่วมกับสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ปตท. หรือ สพร.ปตท. จัดสัมมนา เรือ่ ง “การแรงงานสัมพันธ์กบั การแปรรูป ปตท.” ณ ศูนย์ฝึก
อบรม คลังปิโตรเลียมศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอีกเวทีส�ำคัญส�ำหรับการสื่อสารกับบุคลากร
ภายในองค์กร และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงสภาพและแปรรูป
ปตท.
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วันที่ 17 ธันวาคม 2542 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจมีผลบังคับใช้
ปี 2543 ปตท. ประกาศวิสัยทัศน์ขององค์กรใหม่เพื่อเตรียมก้าวไปสู่องค์กรระดับสากล
(World Class 2000) มีการปรับโครงสร้างองค์กรอีกครั้ง โดยครั้งนี้ปรับมาสู่รูปแบบบริษัทใน
เครือ มีการออกแบบระบบงานใหม่และน�ำระบบการวัดผลการด�ำเนินงาน โดยใช้ผลการปฏิบัติ
งานเป็นพื้นฐาน
วันที่ 5 มกราคม 2543 คณะกรรมการบริหารของ ปตท. มีมติให้ ปตท. ด�ำเนินการศึกษา
แนวทางการแปรรูปใหม่ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นยังไม่ดีขึ้น รวมทั้งความต้องการ
พลังงานก็ลดลง ประกอบกับมีความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ นโยบายการ
เปิดเสรีในกิจการด้านพลังงาน ตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงมากขึ้น การประชุมของ
คณะอนุกรรมการ ปตท. ชุดกลั่นกรองมีการพิจารณาข้อดีและข้อด้อยระหว่างพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
วันที่ 3 มีนาคม 2543 คณะกรรมการ ปตท. มีมติรับทราบผลการศึกษาแนวทางใหม่ใน
การแปรรูป ปตท. ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการน�ำไปหารือกับผู้แทนพนักงานเพื่อ
น�ำผลการหารือเสนอคณะกรรมการ ปตท. ต่อไป คณะกรรมการ ปตท. ยังได้เห็นชอบหลักการ
ว่าด้วยสิทธิประโยชน์และความมั่นคงของพนักงานต่อสภาพการจ้างว่าจะต้องไม่น้อยกว่าเดิม
ไม่ว่าจะปรับโครงสร้างและแปรรูปในกรณีใดก็ตาม
วันที่ 22 มีนาคม 2543 คณะกรรมการ ปตท. มีมติให้ผู้บริหาร ปตท. ชี้แจงและท�ำความ
เข้าใจกับพนักงานถึงแนวทางการแปรรูป รวมถึงสิทธิประโยชน์และสถานภาพพนักงานให้ชดั เจน
ก่อนด�ำเนินการตามขั้นตอนการแปรรูปต่อไป
เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2543 ปตท. จัดการสัมมนาผูบ้ ริหารและพนักงานเพือ่ แลก
เปลีย่ นความคิดเห็นเรือ่ งการแปรรูป รวมถึงจัดการประชุมเพือ่ รับฟังเสียงสะท้อนจากพนักงาน
ผู้แทนพนักงานและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ปตท. (สร.ปตท.) นอกจากนี้ยังมีการสื่อความ
ผ่านทางสือ่ ประเภทต่าง ๆ ทัง้ สือ่ สารสนเทศ สือ่ เสียงตามสาย สือ่ สิง่ พิมพ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
เป็นต้น
วันที่ 8 สิงหาคม 2543 ผู้ว่าการ ปตท. ออกหนังสือประกาศเพื่อชี้แจงท�ำความเข้าใจกับ
พนักงานถึงแนวทางการแปรรูป รวมถึงการให้ความมั่นใจแก่พนักงานในเรื่องสิทธิประโยชน์
และสถานภาพพนักงาน
วันที่ 24 สิงหาคม 2543 คณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบหลักการแนวทางการแปรรูปของ
ปตท. ให้จัดตั้งบริษัท ปตท. จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติครบวงจร โดยมี
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ลักษณะเป็น Operating Holding Structure ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยมี
ปตท. รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100 และด�ำเนินการแปลงสภาพเป็นบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ บมจ.ปตท. เพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยจะแยก
กิจการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มาจัดตั้งเป็นบริษัท ปตท. ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จ�ำกัด โดยมี
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100
เดือนกันยายนถึงธันวาคม 2543 ปตท. ด�ำเนินการขออนุมตั ติ อ่ ภาครัฐในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่าง ๆ กับการแปรรูปองค์กร และหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
ได้รับทราบความคืบหน้าแนวทางการแปรรูป ปตท. วันที่ 27 ธันวาคม 2543 กพช. ได้
มอบหมายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) เป็นแกนกลางในการ
ร่วมพิจารณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความชัดเจนใน 5 ประเด็นหลัก คือ (1) รูปแบบ
โครงสร้างที่เหมาะสม (2) การใช้กฎหมาย (3) การขอยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(4) แนวทางของแผนระยะเวลา เงื่อนไข และ (5) ประเด็นอื่น
ทั้งนี้ การหารือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการ
คลัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ สพช. มีผลสรุปให้ทำ� หนังสือขอความเห็นจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นความเป็นไปได้ในด้านโครงสร้างการแปรรูป และกฎหมายที่
ใช้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) ซึง่ คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า ปตท. จะต้อง
ด�ำเนินการแปรรูปโดยใช้พระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ รัฐบาลได้มนี โยบายให้ ปตท.
ด�ำเนินการแปลงสภาพและขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2544
ในฝั่งของสถานการณ์การเมืองขณะนั้น นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบ
สภาฯ และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งนายทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทยชนะการเลือก
ตั้งเสียงข้างมาก และได้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่ 2 กรกฎาคม 2544 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่
3/2544 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ 4 ประเด็นส�ำคัญคือ
(1) ประเด็นนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำหนดแนวทางการแปรรูป ปตท. และมอบหมาย
ให้สำ� นักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) เป็นแกนกลางในการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการจัดท�ำประเด็นนโยบาย
(2) แนวทางการแปรรูป ปตท. โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม
และ สพช. ด�ำเนินการ
(3) เพื่อให้สามารถน�ำ ปตท. เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างช้าภายในเดือน
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พฤศจิกายน 2544 ตามนโยบายรัฐบาล เมื่อคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจรับทราบ
มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบแนวทางการแปรรูป ปตท. โดยการแปลงทุนของ ปตท. เป็นหุ้น
ทัง้ หมดในคราวเดียวกันแล้ว ให้คณะกรรมการเตรียมการจัดตัง้ ของ ปตท. ตามพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ มาตรา 16 เร่งด�ำเนินการได้ก่อนการน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
(4) ให้ ปตท. และ/หรือบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 และ/หรือบริษัทที่ ปตท.
และหน่วยงานของรัฐถือหุ้นร่วมกันมากกว่าร้อยละ 50 บริหารงานในรูปแบบบริษัทเอกชน
โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม ค�ำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้กับ
รัฐวิสาหกิจทั่วไป
วันที่ 10 กรกฎาคม 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติครั้งที่ 3/2544 เรื่องแนวทางการแปรรูป ปตท.
เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 2544 ปตท. จัดเตรียมเอกสารและความพร้อมด้านต่าง ๆ
เพือ่ ยืน่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะเดียวกันได้มกี ารด�ำเนินกิจกรรม
ทางการตลาดเพื่อการขายหุ้นและก�ำหนดมูลค่าหุ้นของ ปตท.
วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2544 ปตท. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มี
ส่วนได้เสียจากการแปลงสภาพและแปรรูป ปตท.
วันที่ 25 กันยายน 2544 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แปลงทุนเป็นหุ้นและอนุมัติรายละเอียด
การจัดตั้งบริษัท
วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ปตท. จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 ตุลาคม 2544 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมติ กพช. ทีอ่ อกมาวันที่ 26 กันยายน 2544
เรื่องการอนุมัติหลักการและแนวทางการขายหุ้น ปตท.
วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2544 ปตท. ท�ำการเดินสายเพื่อชี้แจงข้อมูลบริษัท
และข้อมูลการขายหุ้นของบริษัทต่อนักลงทุน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 ปตท. เปิดรับจองซื้อหุ้นจากนักลงทุนเป็นวันแรกโดยตั้ง
ราคาไว้ที่ 31 ถึง 35 บาทต่อหุ้น
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 คณะกรรมการด�ำเนินการระดมทุน ก�ำหนดราคาขายสุดท้าย
ของหุ้นที่ระดับราคา 35 บาทต่อหุ้น
วันที่ 6 ธันวาคม 2544 ปตท. น�ำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น
วันแรก
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การด�ำเนินการทั้งหมดมาส�ำเร็จหลังจากที่นายทักษิณ ชินวัตร ด�ำรงต�ำแหน่งนายก
รัฐมนตรีเพียง 10 เดือน ตรงนี้เองที่ท�ำให้เกิดข้อครหาในภายหลังว่านายทักษิณเป็นผู้สั่งการ
ให้แปลงสภาพและแปรรูป ปตท. โดยเชือ่ กันไปว่านายทักษิณ ชินวัตรและพวกคงจะได้ประโยชน์
จากการแปลงสภาพและแปรรูป ปตท. ซึ่งคณะผู้วิจัยเองก็กังขากระบวนการแปรรูป ปตท. ใน
ประเด็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาข้างต้น จึงพยายามสืบค้นข้อมูลและรวบรวมหลักฐานทั้งภายใน
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เอง และข้อมูลจากหน่วยงานอื่นภายนอก เพื่อไล่เรียงล�ำดับ
เหตุการณ์ของการแปลงสภาพและแปรรูป ปตท. ให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาข้างต้น
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏคือ การด�ำเนินการแปลงสภาพและแปรรูป ปตท. เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่
หลายรัฐบาลก่อนหน้ารัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร จะว่าไปแล้ว การแปลงสภาพและแปรรูป ปตท.
ผ่านร้อนผ่านหนาวมาทั้งสิ้น 9 รัฐบาล 9 นายกรัฐมนตรี ถ้ารวมระยะเวลาตั้งแต่จุดเริ่มต้นใน
ปี 2535 ก็นับเป็นเวลารวมกันประมาณ 9 ปี นอกจากนั้น พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจและ
มติคณะรัฐมนตรีในการให้แปรรูปรัฐวิสาหกิจเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัยเสีย
ด้วยซ�้ำ แต่เมื่อกาลเวลาล่วงเลยไปนาน ๆ แล้วมาดูสรุปเอาเพียงแค่ตอนปลายทางที่ท�ำส�ำเร็จ
แล้ว โดยลืมล�ำดับเหตุการณ์ทั้งหมด ก็อาจจ�ำกันได้เพียงแค่ว่า อ้อ! มาแปลงสภาพและแปรรูป
ส�ำเร็จเสร็จสิ้นในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดไปได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมองว่าการแปลงสภาพและแปรรูป ปตท. เกิดจากรัฐบาลของ
นายทักษิณ เพราะมาท�ำส�ำเร็จหลังจากที่นายทักษิณ ชินวัตรด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี 10
เดือน เฉพาะเรื่องระยะเวลาประเด็นเดียวก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้
การแปลงสภาพและแปรรูป ปตท. ประกอบด้วยขั้นตอนมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การ
ปรับเปลี่ยนองค์กร การเตรียมการแปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทจ�ำกัด การน�ำหุ้นเข้า
เสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งไม่มีใครท�ำได้โดยใช้ระยะเวลาเพียง 10 เดือน หากจะ
เทียบให้เห็นชัดเจน เพียงแค่การปรับเปลี่ยนองค์กรขนาดเล็กอย่างบริษัทเอกชน ที่ไม่ต้องผ่าน
กระบวนการแปลงสภาพและไม่ต้องอาศัยการแก้ไขกฎหมายเลย ยังต้องใช้ระยะเวลามากกว่า
หนึง่ ปีในการด�ำเนินการเพือ่ จะเข้าจดทะเบียนและเสนอขายหุน้ เพือ่ ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ยังมีข้อกังขาอีกมากมายหลายประเด็นที่คณะผู้วิจัยยังสงสัย ค�ำถามหนึ่งที่ต้องตรงกับ
ท่านผู้อ่านคือ ท�ำไมจึงดูเหมือนมีคนเกลียดและชิงชัง ปตท. แบบที่เรียกว่าไม่เผาผีกัน
ข้อกังขาข้างต้นท�ำให้คณะผูว้ จิ ยั มาร่วมกันแยกแยะประเด็นย่อยเพือ่ เจาะลึกการแปรรูป
ปตท. และในทีส่ ดุ กลายเป็นข้อสรุปว่าเราต้องการตอบค�ำถามตามล�ำดับ โดยแยกเป็นประเด็น
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บทที่ 1 ท�ำไมต้องแปลงสภาพและแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ดังต่อไปนี้ (1) ความมัน่ คงทางพลังงานมีความส�ำคัญอย่างไร (2) กระบวนการแปลงสภาพและ
แปรรูป ปตท. ท�ำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ (3) การกระจายหุ้น IPO ของ ปตท. เป็นธรรม
หรือไม่ เอื้อกลุ่มผลประโยชน์ใดหรือไม่ (4) บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เติบโตมาจากอะไร
(5) ตกลง บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นของไทยหรือต่างชาติ หรือนอมินี (6) บริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) ผูกขาดตลาดพลังงานจริงหรือ (7) ท่อก๊าซเป็นของใคร (8) การแปรรูปบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) บรรลุเป้าหมายเพื่อประเทศชาติจริงหรือไม่ และ (9) โครงสร้างพลังงาน
ไทยเป็นอย่างไร บรรจุไว้ในภาคผนวก
ในหนังสือเล่มนี้ คณะผูว้ จิ ยั ประกอบด้วยนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันเสนอค�ำตอบต่อข้อกังขา
เหล่านี้เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและแวดวงวิชาการ โดยแยกวิเคราะห์คำ� ถามหลักดังกล่าว
ไว้ในแต่ละบทและพิจารณาร่วมกับปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ท้ายที่สุด ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องหลักกาลามสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้แก่
พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใดอย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นถึงคุณหรือโทษ เหตุ
และผล ก่อนที่จะเชื่อสิ่งใด ซึ่งในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในต่างประเทศทุกวันนี้ก็สอนเน้นใน
ทักษะนี้ เพียงแต่ในหลักสูตรสากลเขาเรียกทักษะนี้ต่างไปว่า critical thinking หรือ การคิด
เชิงวิพากษ์ นั่นเอง ที่สอนให้พิจารณาข้อมูลประกอบ เหตุผลต่างๆโดยรอบคอบ และรอบด้าน
ก่อนทีจ่ ะเชือ่ ข้อมูลใด อันจะน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจในทางใดทางหนึง่ โดยไม่ดว่ นสรุปหรือเห็นคล้อย
ตามค�ำพูดใด ค�ำกล่าวอ้างใด หรือแม้แต่ผลสรุปจากงานวิจัยใดโดยง่าย
หลักกาลามสูตรหรือทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ยังถือเป็นหลักพิจารณาที่ใช้ได้ในทุกเรื่อง
ทุกเวลา คณะผู้วิจัยเพียงเสนอข้อมูลของหนังสือเล่มนี้ ท่านผู้อ่านเป็นผู้พิจารณา

20 เจาะลึก แปรรูป ปตท.

บทที่

2
ความมั่นคงทางพลังงาน

นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ปริมาณความต้องการใช้
พลังงานในระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น�้ำมัน ถ่านหิน และ
ก๊าซธรรมชาติ ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 หลายประเทศเริ่มคิดทบทวนทิศทางและแนวโน้มการ
ใช้พลังงานที่เน้นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปอย่างเช่น พลังงานฟอสซิล เป็นต้น และได้ร่วมกันหา
แนวทางสร้าง “ความมั่นคงทางพลังงาน (energy security)” ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน
ที่เริ่มทวีความรุนแรงและขยายตัวเป็นวงกว้าง
ประเด็นของความมัน่ คงทางพลังงานกลายเป็นเรือ่ งใกล้ตวั ผูบ้ ริโภคทุกคน ทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ
คือสถานการณ์ในต้นศตวรรษ 21 ราคาน�ำ้ มันพุ่งสูงถึง 140 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งสูงขึ้น
เป็นประวัตกิ ารณ์จากปัญหาความร่อยหรอของแหล่งน�ำ้ มันและปริมาณความต้องการใช้ทเี่ พิม่ ขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากสาธารณรัฐประชาชนจีนทีเ่ ศรษฐกิจขยายตัวในอัตราสูง
ต่อเนื่องในช่วงนั้น เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนจ�ำนวนมาก
โดยเฉพาะในประเทศที่พึ่งพาการน�ำเข้าพลังงาน เป็นผลสืบเนือ่ งให้ปญ
ั หาเศรษฐกิจและปัญหา
สังคมก่อตัวตามมา และเป็นอีกครัง้ หนึง่ ทีห่ ลายประเทศต้องหันมาให้ความสนใจกับพลังงานทาง
เลือกและพลังงานทดแทน รวมถึงเร่งผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนแผนการสร้างความ
มั่นคงทางพลังงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

บทที่ 2 ความมั่นคงทางพลังงาน

แม้ว่าในวันนี้ ราคาน�้ำมันจะปรับตัวลดลงเหลือเพียง 40 – 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
แต่เราก็ตอ้ งให้ความส�ำคัญกับประเด็นของความมัน่ คงทางพลังงานอย่างต่อเนือ่ ง เพราะพลังงาน
ส่วนใหญ่ในโลกที่มีอยู่และใช้กันอยู่เป็นหลักนั้น เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป หากเรายังคงใช้
พลังงานโดยปราศจากการวางแผนแล้ว ทิศทางพลังงานในอนาคตจะเป็นเช่นไร
ส�ำหรับประเทศไทยนั้น แม้จะสามารถผลิตน�ำ้ มันดิบและก๊าซธรรมชาติได้บางส่วน แต่
ปริมาณที่ผลิตได้ยังไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปัจจุบัน น�้ำมันดิบที่ใช้ในการกลั่นเป็นน�้ำมันส�ำเร็จรูปนั้น ประเทศไทยต้องน�ำเข้าน�้ำมัน
ดิบเกือบร้อยละ 80 เนื่องจากเราสามารถผลิตได้เพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ส่วนก๊าซธรรมชาติ
นัน้ ประเทศไทยใช้กา๊ ซธรรมชาติสว่ นใหญ่ในการผลิตไฟฟ้า ซึง่ สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้เอง
ร้อยละ 80 และต้องน�ำเข้าเพิม่ เติมอีกร้อยละ 20 จะเห็นได้วา่ ประเทศไทยเป็นประเทศผูน้ ำ� เข้า
พลังงานสุทธิ ดังนั้น ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นต้องใช้แนวคิดการบริหารจัดการพลังงานโดยยึดผล
ประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นส�ำคัญ โดยให้ความส�ำคัญกับ “ความมั่นคงทางพลังงาน” และ
“การก�ำหนดราคาที่เป็นธรรม”
เพือ่ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประเทศไทยก�ำหนดนโยบายเปิดเสรีให้เอกชนทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพือ่ แสวงหาและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมเพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศใน
ราคาที่เป็นธรรม เพื่อเอื้อต่อการด�ำรงชีวิตและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในบทนี้ เราจะมาท�ำความเข้าใจความหมายและความส�ำคัญของความมัน่ คงทางพลังงาน
รวมถึงการก�ำหนดราคาพลังงานที่เป็นธรรม

ความมั่นคงทางพลังงานคืออะไร ?
ความหมายง่าย ๆ ของความมั่นคงทางพลังงานคือ การที่เรามีแหล่งพลังงานใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้โดยไม่ขาดแคลนอย่างต่อเนือ่ ง ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ในราคาที่เหมาะสม
ปัจจุบัน พลังงานเป็นปัจจัยที่จ�ำเป็นในการใช้ชีวิตประจ�ำวันของทุกคน ถ้าไม่มีพลังงาน
ทุกคนก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้รถยนต์ไม่ได้ ใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารไม่ได้ นอกจากนี้ ในภาคธุรกิจ
หากไม่มีพลังงานอย่างเพียงพอ ก็จะไม่สามารถผลิตสินค้า ให้บริการ หรือขนส่งสินค้าได้ ท�ำให้
เศรษฐกิจประเทศชะงักงัน ดังนัน้ ความมัน่ คงทางพลังงานจึงจ�ำเป็นทัง้ ต่อการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำ
วันของประชาชน ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
ที่ผ่านมาในอดีต ประเทศไทยเคยประสบปัญหาวิกฤตพลังงานในปี 2516 เนื่องจาก
ราคาน�้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากปัญหาสงครามในตะวันออกกลาง

22 เจาะลึก แปรรูป ปตท.

ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน�้ำมันที่ต้องใช้ในประเทศ ประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศผู้
ผลิตน�้ำมัน ต่างเผชิญกับปัญหาการเติบโตของเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก จากนั้นอีก 5 ปี ปัญหา
ภายในประเทศอิหร่านส่งผลให้ปริมาณการส่งออกน�้ำมันลดลง ประกอบกับการรวมตัวกันขึ้น
ราคาน�ำ้ มันของประเทศกลุม่ OPEC ส่งผลให้ราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว
การขาดแคลนน�้ำมันหรือการที่น�้ำมันมีราคาแพงมาก ๆ นั้น มีผลกระทบต่อประเทศผู้บริโภค
น�ำ้ มันรวมถึงประเทศก�ำลังพัฒนาทีไ่ ม่มแี หล่งน�ำ้ มันเป็นของตัวเองและต้องพึง่ พาการน�ำเข้าน�ำ้ มัน
ผลกระทบลักษณะนี้ในประเทศก�ำลังพัฒนาจะเกิดการขาดดุลการค้ารุนแรง และน�ำไป
สู่การขาดดุลการช�ำระเงิน ยิ่งมีการขาดดุลต่อเนื่อง ก็จะยิ่งท�ำให้ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ
ลดลง ท้ายที่สุด เมื่อทุนส�ำรองระหว่างประเทศลดลง อัตราแลกเปลี่ยนก็จะอ่อนค่าลงตามไป
ด้วย นอกจากผลกระทบที่ว่ามาก่อนหน้านั้น ประชาชนทั่วไปจะได้รับผลกระทบเนื่องจากต้อง
บริโภคสินค้าและบริการในราคาที่แพงขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะ
เงินเฟ้อตามมา
เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า ปัจจุบัน แม้แต่ประเทศที่มีแหล่งน�้ำมันเป็นของตัวเอง แต่หาก
มีการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็สามารถน�ำไปสู่ปัญหาและวิกฤตพลังงานได้ เช่น
ในปี 2548 สาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องประสบปัญหาขาดแคลนน�้ำมันใช้ในประเทศ ทั้งที่อดีต
เคยเป็นประเทศผู้ส่งออกน�้ำมันและเป็นเคยเป็นสมาชิกกลุ่ม OPEC แต่เนื่องจากการหยุด
พัฒนาและแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ รวมถึงการปล่อยให้มกี ารใช้พลังงานอย่างไม่ประหยัด
ส่งผลให้อนิ โดนีเซียต้องน�ำเข้าพลังงานเพือ่ ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในทีส่ ดุ เช่นเดียวกับ
สาธารณรัฐเวเนซุเอล่า ที่ในปี 2558 ต้องด�ำเนินนโยบายประหยัดพลังงาน เนื่องจากมีน�้ำมันไม่
เพียงพอต่อการใช้งานและการผลิตกระแสไฟฟ้า รัฐบาลเปิดท�ำการเพียงแค่ 2 วันต่อสัปดาห์
และรณรงค์ให้เอกชนปฏิบัติตามเพื่อประหยัดพลังงาน ทั้งที่เวเนซุเอล่าเป็นประเทศที่มีแหล่ง
น�้ำมันส�ำรองอันดับ 1 ของโลก
ดังนัน้ ความมัน่ คงทางพลังงานจึงไม่ใช่เพียงแค่การมีพลังงานใช้ในราคาทีถ่ กู อย่างทีห่ ลาย
คนเข้าใจ แต่ยังมีมิติของความยั่งยืนในการใช้พลังงานระยะยาวของประเทศ โดยต้องสามารถ
มีแหล่งพลังงานจากทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
และอยู่ในราคาที่เหมาะสม
ดังนัน้ ความมัน่ คงทางพลังงานของแต่ละประเทศจึงต้องพิจารณาร่วมกับแหล่งพลังงาน
ของประเทศนั้น ส�ำหรับผู้อ่านที่สนใจ สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างอุตสาหกรรม
พลังงานของไทยได้ในภาคผนวก ก
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น�ำเข้าพลังงานท�ำไม ... ในเมื่อเรามีแหล่งพลังงานของเราเอง ...
มีเยอะขนาดส่งออกได้เลย!
แม้ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานภายในประเทศ แต่ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ส่งผลให้ต้องน�ำเข้าพลังงานมาโดยตลอด ในปี 2559 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานใน
ปริมาณ 79,929 พันตันเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ (bbl/day crude oil equivalent) หรือประมาณ 1.6
ล้านบาร์เรลต่อวันเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 2.1 คิดเป็นมูลค่า 868,105 ล้านบาท โดยน�้ำมัน
ส�ำเร็จรูปเป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.7 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด
รองลงมาคือ ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน และก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนร้อยละ 20.3, ร้อยละ 9
และร้อยละ 7.6 ตามล�ำดับ
ข้อมูลจากส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานระบุว่า ใน
ปี 2559 ประเทศไทยส่งออกน�้ำมันดิบจ�ำนวน 1,545 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ หรือประมาณ
30,958 บาร์เรลต่อวัน (bbl/day) แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า เราสามารถผลิตน�้ำมัน
ดิบได้เองเพียง 8,124 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ หรือประมาณ 162,789 bbl/day และมีการน�ำ
เข้าถึง 42,721 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ หรือประมาณ 856,045 bbl/day1 ดังนั้น โดยสุทธิ
แล้วนั้น เราน�ำเข้าน�้ำมันดิบมากกว่าส่งออก หรือพูดง่าย ๆ คือ เราเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพา
การน�ำเข้าน�้ำมันดิบนั่นเอง
ส�ำหรับน�้ำมันดิบที่ประเทศไทยส่งออกนั้น เป็นน�้ำมันดิบส่วนที่มีคุณลักษณะไม่เหมาะสม
กับโรงกลัน่ ในบ้านเรา เช่นเดียวกับน�ำ้ มันส�ำเร็จรูปทีส่ ว่ นใหญ่ได้จากการกลัน่ ภายในประเทศ แต่
ก็มนี ำ�้ มันส�ำเร็จรูปบางส่วนทีป่ ระเทศไทยกลัน่ ได้เกินความต้องการใช้ในบางช่วงเวลา เช่น น�ำ้ มัน
ดีเซล เป็นต้น จึงมีการส่งออกน�้ำมันส�ำเร็จรูปส่วนนี้ นอกจากนี้ ยังมีน�้ำมันส�ำเร็จรูปที่กลั่นได้ไม่
ตรงกับปริมาณความต้องการใช้หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามทีก่ ำ� หนด ซึง่ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูปเหล่านีก้ ็
จะถูกส่งออกเช่นกัน
ดังนัน้ การทีเ่ ราเห็นตัวเลขส่งออกพลังงานโดยเฉพาะน�ำ้ มันดิบหรือน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป ไม่ได้
หมายความว่าประเทศเราเป็นเศรษฐีนำ�้ มันหรือมีปริมาณน�ำ้ มันส�ำรองมากเพียงพอทีจ่ ะส่งออกได้
แต่การส่งออกเป็นการบริหารผลผลิตส่วนเกินทีไ่ ม่ตรงความต้องการหรือคุณภาพไม่เป็นไปตาม
ทีก่ ฎหมายประเทศเราก�ำหนด และโดยสุทธิแล้วนัน้ เรายังมีการน�ำเข้ามากกว่าส่งออกพลังงาน
ในด้านปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมนัน้ เรามีปริมาณน�ำ้ มันดิบและคอนเดนเสททีพ่ สิ จู น์แล้ว
เป็นอันดับที่ 49 ของโลกหรือมีปริมาณส�ำรองคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของปริมาณส�ำรองรวมทัง้ หมด
1

ข้อมูลจากส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน (http://www.eppo.go.th)
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ในขณะที่อัตราการบริโภคน�้ำมันกลับสูงเป็นอันดับที่ 16 ของโลก สูงกว่าประเทศมาเลเซียถึง
ร้อยละ 70 ทั้งที่ประเทศมาเลเซียมีปริมาณส�ำรองน�้ำมันที่พิสูจน์แล้วมากกว่าเรา 9.25 เท่า
เช่นเดียวกับก๊าซธรรมชาติ ประเทศไทยมีส�ำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วเป็นอันดับที่ 42
ของโลกหรือมีปริมาณคิดเป็นร้อยละ 0.15 ของปริมาณส�ำรองรวมทั้งหมด ในขณะที่มีอัตรา
การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับที่ 13 ของโลก สูงกว่าประเทศมาเลเซียที่มีปริมาณส�ำรองก๊าซ
ธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วมากกว่าเรา 4.7 เท่า2
จะเห็นได้ว่า เรามีปริมาณปิโตรเลียมน้อย แต่มีการใช้มาก ส่งผลให้ต้องมีการน�ำเข้า
พลังงานทุกประเภท โดยน�้ำมันดิบเป็นพลังงานที่มีการน�ำเข้าสูงที่สุด เนื่องจากน�้ำมันส�ำเร็จรูป
ที่ผลิตได้ในประเทศร้อยละ 80 นั้นมาจากน�้ำมันดิบที่น�ำเข้ามากลั่น ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติที่
เราใช้นนั้ แม้วา่ ส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งในประเทศ แต่เมือ่ เทียบต้นทุนในการส�ำรวจและพัฒนา
แหล่งก๊าซในประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจะพบว่า แหล่งก๊าซธรรมชาติของไทยมีลักษณะ
ทางธรณีวิทยาที่เป็นกระเปาะเล็ก ๆ หลายหลุม ส่วนใหญ่ไม่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้ในการผลิต
ต้องมีการเจาะหลุมจ�ำนวนมาก ท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าแหล่งอื่น ๆ
ดังนั้น ในภาพรวม ประเทศไทยจึงถือเป็นประเทศที่พึ่งพาการน�ำเข้าพลังงาน ซึ่งแม้ว่า
จะมีแหล่งพลังงานภายในประเทศแต่ก็มีในปริมาณที่น้อยหรือมีต้นทุนในการพัฒนาที่สูง ดังนั้น
เราจึงควรมีระบบการบริหารพลังงานทีด่ เี พือ่ สร้างความมัน่ คงทางพลังงาน และเพือ่ ให้ประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรม

ความเสี่ยงในการน�ำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
แม้วา่ เราจะสามารถจัดหาพลังงานจากต่างประเทศได้ แต่การน�ำเข้าพลังงานก็มคี วามเสีย่ ง
ส�ำคัญหลายด้าน ทั้งด้านราคาซึ่งนอกจากถูกก�ำหนดโดยราคาตลาดโลกแล้ว ยังมีความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนด้วย เช่น ถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
ไปเป็น 40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ราคาพลังงานทีน่ ำ� เข้ามาก็จะสูงขึน้ อย่างมาก และการน�ำเข้า
พลังงานที่มากเกินไป จะน�ำมาสู่ปัญหาการขาดดุลการค้า ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งอาจน�ำมา
สู่ปัญหาเศรษฐกิจอื่น นอกจากนี้ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จากต่างประเทศ เช่น สงครามใน
ตะวันออกกลาง การปิดท่อก๊าซจากสหภาพพม่า อาจท�ำให้การผลิตพลังงานในประเทศไทยเกิด
ความชะงักงัน
2
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เนื่องจากพลังงานเป็นสิ่งจ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวันทั้งประชาชนและภาคธุรกิจ หากเกิด
การขาดแคลน แม้จะเป็นในระยะสั้น แต่ก็ส่งผลให้ราคาแพงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นจาก
วิกฤตพลังงานในปี 2516 และปี 2522 ที่เกิดปัญหาทางการเมืองในตะวันออกกลางก่อให้เกิด
การขาดแคลนน�้ำมัน ส่งผลให้ราคาน�้ำมันในตลาดแพงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนรัฐบาลไทยในขณะ
นั้นต้องออกนโยบายรณรงค์ให้ดับไฟในบางช่วงเวลา นอกจากนี้ ราคาน�้ำมันที่แพงจะส่งผลต่อ
ปัญหาเงินเฟ้อเนื่องจากสินค้ามีราคาแพงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยที่รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม ก่อให้
เกิดปัญหาความขัดสนตามมา

ท�ำอย่างไรจึงจะเกิดความมั่นคงทางพลังงาน
การสร้างความมัน่ คงทางพลังงานเป็นกิจกรรมหรือพันธกิจระยะยาว โดยแนวทางในการ
สร้างความมั่นคงทางพลังงานอาจมาจาก
(1) การลงทุนพัฒนาและแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
เช่น แหล่งก๊าซในอ่าวไทย สหภาพพม่า หรือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปัจจุบัน บริษัท ปตท.
ส�ำรวจและผลิตปิโตเลียม จ�ำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรส�ำคัญทีท่ ำ� หน้าทีส่ ำ� รวจและพัฒนาแหล่ง
พลังงานเพิม่ เติม ซึง่ หากไม่มกี ารแสวงหาและพัฒนาเพิม่ เติม แหล่งพลังงานทีป่ ระเทศไทยมีรวม
ถึงที่ได้สัมปทานมานั้นก็จะหมดไป และหากไม่พัฒนาล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาที่ต้องการใช้ก็จะเกิด
ปัญหาขาดแคลน ดังเช่นกรณีทเี่ คยเกิดขึน้ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียตามทีก่ ล่าวมาแล้ว ปัจจุบนั
บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตเลียม จ�ำกัด (มหาชน) มีการลงทุนทั้งสิ้น 37 โครงการใน 10
ประเทศเพื่อจัดหาและลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศไทย
(2) พัฒนาพลังงานทดแทน เช่น เอทานอล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ซึง่ ปัจจุบนั
ภาครัฐมีนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) ปรับเป็น PDP 2015 (Alternative
Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) โดยแผนพัฒนา ดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนา
พลังงานทดแทนอย่างจริงจังเพื่อช่วยลดการพึ่งพาและการน�ำเข้าน�้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงาน
ชนิดอื่น อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
(3) รักษาแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถใช้งานได้นานที่สุด ทั้งการปิด
ซ่อมแซมหรือซ่อมบ�ำรุงแหล่งพลังงาน สร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตหรือการใช้พลังงาน รวมถึงรณรงค์ให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

26 เจาะลึก แปรรูป ปตท.

ความมั่นคงทางพลังงาน ... เพื่อใคร?
อ่านมาถึงจุดนี้คงพอเข้าใจแล้วว่า ธุรกิจของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทใน
เครือต่างมุ่งมั่นสืบสานนโยบายและแผนของภาครัฐในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่
ประเทศไทย เพื่อให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนระยะยาวและในราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเหตุผล
และความจ�ำเป็นที่เรามีแหล่งพลังงานภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น การ
พึง่ พาการน�ำเข้าพลังงานซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้ ประกอบกับต้นทุนในการส�ำรวจและพัฒนา
แหล่งพลังงานทัง้ ด้านจ�ำนวนเงินลงทุนและเวลาทีใ่ ช้ตา่ งมีมลู ค่ามหาศาล หากไม่มกี ารวางแผน
บริหารจัดการให้ดี ในอนาคตเราอาจมีพลังงานไม่พอใช้ หรืออาจต้องใช้พลังงานในราคาทีส่ งู มาก
ปัญหาการขาดแคลนพลังงานไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ หากแต่ยังส่งผลกระ
ทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ดังกรณีศึกษาในสาธารณรัฐเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่มี
แหล่งน�้ำมันส�ำรองมากที่สุดในโลก และสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งมีแหล่งน�้ำมันส�ำรองจ�ำนวน
มากและเคยเป็นสมาชิกกลุ่ม OPEC ที่จะกล่าวโดยละเอียดต่อไป

กรณีศึกษาเรื่องความมั่นคงทางพลังงาน
สาธารณรัฐเวเนซุเอลา ... ปริมาณน�้ำมันส�ำรองอันดับ 1 ของโลก3
สาธารณรัฐเวเนซุเอลาเคยเป็นประเทศที่ร�่ำรวยที่สุดในแถบอเมริกาใต้เนื่องจากเป็น
ผู้ส่งออกน�้ำมันรายใหญ่และเป็นหนึ่งในสมาชิก OPEC แต่ในวันนี้ สาธารณรัฐเวเนซุเอลา
เต็มไปด้วยปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาสังคมทีร่ มุ เร้ามากมาย คนมีเงินต้องอยูอ่ ย่างหวาดระแวง
ในขณะที่คนจนต้องดิ้นรนต่อสู้ให้มีชีวิตรอดไปได้ สินค้าหลายอย่างขาดแคลนและราคาสูงขึ้น
มากเนื่องด้วยอัตราเงินเฟ้อที่สูงมาก
หลายคนคงเกิดค�ำถามว่า เหตุใดประเทศที่มีปริมาณน�้ำมันดิบส�ำรอง (proven oil
reserve) สูงอันดับหนึ่งของโลก และสามารถผลิตน�้ำมันได้สูงถึง 2.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี
2015 จึงต้องมาเผชิญปัญหาเช่นนี้
นับแต่คน้ พบแหล่งน�ำ้ มันดิบจ�ำนวนมหาศาลในช่วงปี 2503 สาธารณรัฐเวเนซุเอลากลาย
เป็นประเทศที่ร�่ำรวยโดยมีรายได้หลักจากการส่งออกน�้ำมัน เศรษฐกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ในปี 2519 ประธานาธิบดีคาร์ลอส แอนเดรส เปเรซ (Carlos Andres Perez) ออกนโยบาย
3

ข้อบทความโดย Steve H. Hanke of the Johns Hopkins University สื บค้นจาก https://www.forbes.com/sites/
stevehanke/2017/03/06/venezuelas-pdvsa-the-worlds-worst-oil-company/#664aaab14105
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เศรษฐกิจที่เรียกว่า ลา แกรน เวเนซุเอลา (La Gran Venezuela) ซึ่งมีแนวคิดยึดเอากิจการ
พลังงานที่เคยเป็นของเอกชนมาเป็นของรัฐบาล แล้วตั้งบรรษัทพลังงานของรัฐบาลที่ชื่อว่า
พีดีวีเอสเอ (PDVSA : Petroleos de Venezuela S.A.) ขึ้นมาดูแลกิจการทั้งหมด โดยในช่วง
แรกการด�ำเนินงานก็เป็นไปด้วยดี สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ และรัฐบาลก็
สามารถน�ำรายได้เหล่านี้ไปพัฒนาประเทศ
จนกระทั่งในปี 2542 นายฮูโก ซาเวซ (Hugo Rafael Chvez Fras) ได้รับเลือกเป็น
ประธานาธิบดีและเดินหน้านโยบายประชานิยมจ�ำนวนมาก เช่น การก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยน
เองเพื่อให้ได้เปรียบเงินตราต่างประเทศ โครงการขายสินค้าราคาถูก รวมถึงนโยบายอุดหนุน
ค่าพลังงาน โดยประชาชนสามารถซื้อน�้ำมันได้ในราคาถูกมาก เป็นต้น
การบิดเบือนราคาตลาดของสินค้าและพลังงาน ตลอดจนการเดินหน้านโยบายประชา
นิยมกว่า 4,000 โครงการล้วนอาศัยเงินอุดหนุนจากการขายน�้ำมัน ต่อมา หลายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประสบปัญหาขาดทุนสะสม ผลที่ตามมาคือการใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวม
ถึงปัญหาการขาดแคลนสินค้าจนเกิดตลาดมืดเพื่อซื้อขายสินค้าขึ้น
ในปี 2557 ราคาน�้ำมันดิบปรับตัวลดลงจาก 100 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรลเหลือเพียง
30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2559 และแม้ปัจจุบันจะมีราคาอยู่ราว 50 – 60 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล รายได้จากการส่งออกน�้ำมันซึ่งเป็นรายได้หลักอย่างเดียวของสาธารณรัฐ
เวเนซุเอลาลดลงมหาศาล เป็นผลให้งบประมาณของรัฐลดลง นโยบายประชานิยมหลาย
โครงการประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการขายสินค้าราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็น หรือการ
ชดเชยราคาพลังงาน การยกเลิกโครงการเหล่านี้เหมือนจะเป็นทางเลือกที่ดี แต่คนเวเนซุเอลา
คุ้นชินกับโครงการประชานิยมมาช้านานและรัฐบาลเองก็ไม่กล้าพอที่จะท�ำลายฐานเสียงเหล่า
นี้ ทางเลือกของรัฐบาลที่เลือกคือ การพิมพ์เงินออกมาใช้เอง ซึ่งยิ่งส่งผลให้เงินเฟ้อพุ่งทะยาน
พร้อมกับค่าเงินดิ่งลงอย่างน่าใจหาย
บทความหลายชิน้ วิเคราะห์รากเหง้าปัญหาของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะการบริหารจัดการ
บรรษัทน�ำ้ มันแห่งชาติหรือ PDVSA ซึง่ เป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ ในช่วงปี 2537-2541
ภายใต้การบริหารของนาย Luis Giusti ก�ำลังการผลิตน�ำ้ มันเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง แต่แล้วใน
ปี 2542 ในยุคสังคมนิยมอย่างสุดโต่งภายใต้การน�ำของนายฮูโก ซาเวซ ก�ำลังการผลิตน�ำ้ มันลด
ลง เนือ่ งจากมีการขึน้ ภาษีและค่าภาคหลวงจนไม่มใี ครกล้ามาลงทุน ส่งผลให้รายได้เข้าประเทศ
ลดน้อยลงตามไปด้วย แม้วา่ ในภายหลัง ก�ำลังการผลิตน�ำ้ มันของ PDVSA จะปรับตัวสูงขึน้ บ้าง
แต่กำ� ลังการผลิตของ PDVSA ก็ลดลงมายังจุดต�ำ่ สุด นอกเหนือจากตัวเลขการผลิตทีล่ ดต�ำ่ ลง
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อัตราการสูญสิ้นของปริมาณน�้ำมันส�ำรอง (proven reserve depletion rate) ก็ปรับลดลงเป็น
ประวัติการณ์มาอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 0.36 (เทียบกับ Exxon Mobile ที่มีอัตราการสูญสิ้น
ของปริมาณน�้ำมันส�ำรองร้อยละ 8.15)
รูปที่ 2.1 ปริมาณการผลิตต่อวัน และอัตราการสูญสิ้นของปริมาณน�้ำมันส�ำรองของ PDVSA
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ค�ำถามคือ ... ท�ำไมเวเนซุเอลาจึงลดก�ำลังการผลิตน�้ำมันลง ทั้ง ๆ ที่กิจการมีหนี้สิน
รุงรัง (จากการน�ำรายได้ไปสนับสนุนโครงการประชานิยมของรัฐบาล) ค�ำตอบคือ ... การขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เดิมที PDVSA ถูกบริหารงานโดยเอกชนก่อนที่รัฐบาลจะ
ยึดมาเพื่อบริหารเอง ในช่วงแรก บุคลากรของ PDVSA ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ เติบโตมาจากการท�ำงานในธุรกิจพลังงาน เมื่อองค์กรเริ่มเกิดปัญหาเนื่องจาก
ถูกแทรกแซงจากรัฐบาล พนักงานในองค์กรจึงรวมตัวกันประท้วงครัง้ ใหญ่ในปี 2546 เหตุการณ์
ครั้งนั้นส่งผลให้นายฮูโก ซาเวซไล่พนักงานกว่า 20,000 คนออก ปัจจุบัน องค์กรนี้เต็มไปด้วย
บุคลากรทีข่ าดความเชีย่ วชาญและบริหารงานไปอย่างไร้ทศิ ทาง วันนี้ PDVSA กลายเป็นองค์กร
ที่อยู่รอดได้ด้วยเงินกู้ยืมจากประเทศจีนซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของเวเนซุเอลา
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รูปที่ 2.2 ภาระหนี้สินและกระแสเงินสดอิสระของ PDVSA

ที่มา Venezuela's PDVSA: The World's Worst Oil Company บทความโดย Steve H. Hanke

ในปี 2559 เวเนซุเอลาจ�ำต้องแก้ปัญหาโดยการลดการอุดหนุนราคาน�้ำมันและประกาศ
ขึ้นราคาน�้ำมันเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี โดยราคาน�้ำมันปรับขึ้นจากลิตรละ 0.01 ดอลลาร์
สหรัฐเป็นลิตรละ 0.60 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นถึง 60 เท่า
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ... หนึ่งเดียวในเอเชียที่เป็นสมาชิกกลุ่ม OPEC
สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่เป็นสมาชิกกลุ่ม OPEC และเป็น
ผู้ผลิตน�้ำมันรายใหญ่อันดับต้น ๆ ของโลก แต่ในปี 2547 สาธารณรัฐอินโดนีเซียกลับต้องเผชิญ
หน้ากับวิกฤติพลังงาน โดยมีการขาดแคลนพลังงานในหลายพื้นที่จนท�ำให้ขนส่งสาธารณะต้อง
หยุดให้บริการ ... ลองย้อนกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้
ในปี 2500 สาธารณรัฐอินโดนีเซียจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อด�ำเนินธุรกิจน�้ำมันแห่งแรกคือ
“เปอร์มินา” ต่อมาในปี 2503 ทางรัฐสภาสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ออกกฎหมายให้ทรัพยากร
ใต้ดิน แร่ ก๊าซและน�้ำมันจะต้องมีรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้วยทั้งหมด จึงได้จัด
ตั้งหน่วยงานอีกแห่งขึ้นมาคือ “เปอร์ตามิน” เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการส�ำรวจน�ำ้ มันและ
จัดเก็บผลประโยชน์เข้ารัฐ ต่อมาทางการก็ท�ำการทยอยซื้อคืนแหล่งน�้ำมันดิบทั่วประเทศ หรือ
Nationalization และจัดท�ำสัญญากันใหม่เรียกว่า “สัญญาแบ่งปันผลผลิต” และในปี 2505 ได้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปก และต่อมา “เปอร์มินา” ควบรวมกับ “เปอร์ตามิน” เป็นบริษัท
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น�้ำมันแห่งชาติคือ “เปอร์ตามินา” ที่เป็นทั้งผู้ก�ำกับดูแลของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ด�ำเนินธุรกิจ
น�้ำมันด้วยในปี 2511
นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ด�ำเนินนโยบายอุดหนุนราคา
น�ำ้ มันและไฟฟ้าอย่างสุดโต่งมาโดยตลอด ส่งผลให้ปริมาณการใช้นำ�้ มันเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ในขณะที่ปริมาณแหล่งน�้ำมันส�ำรองลดลงเรื่อย ๆ ท�ำให้ในปี 2552 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
จ�ำต้องลาออกจากกลุ่ม OPEC เนื่องจากไม่สามารถส่งออกน�้ำมันได้ตามที่ตกลงไว้
ผลกระทบจากการที่ประชาชนได้ใช้พลังงานน�้ำมันและไฟฟ้าในราคาถูก แม้ว่าจะมีผลดี
ต่อค่าครองชีพที่แสนถูกของประชาชน หากแต่คนอินโดนีเซียกลับมีการบริโภคพลังงานอย่าง
ฟุ่มเฟือย ประกอบกับข้อจ�ำกัดด้านความสามารถในการกลั่นของสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่
ต�่ำกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้น�้ำมันสูงถึง 1.15 ล้านบาร์เรล
ต่อวัน ท�ำให้สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศเดียวในกลุ่ม OPEC ที่ต้องพลิกบทบาทจาก
ผู้ส่งออกพลังงานสุทธิเป็นผู้น�ำเข้าพลังงานสุทธิแทน โดยเฉพาะการน�ำเข้าน�้ำมันส�ำเร็จรูปเข้า
มาใช้ เนื่องจากปริมาณน�้ำมันดิบรวมถึงความสามารถในการกลั่นภายในประเทศไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ รวมถึงขาดการลงทุนในการพัฒนาและส�ำรวจหาแหล่งน�้ำมันใหม่ ๆ ความ
ล้มเหลวของการบริหารงานด้านพลังงานท�ำให้ในปี 2556 รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียจ�ำเป็น
ต้องตัง้ งบประมาณในการอุดหนุนราคาน�ำ้ มันและไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 20 ของงบประมาณทัง้ หมด
การน�ำเข้าน�้ำมันเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ประเทศต้องขาดดุลการค้า
จ�ำนวนมาก รวมถึงการจัดสรรงบประมาณไปเพื่ออุดหนุนราคาพลังงานท�ำให้เกิดค่าเสียโอกาส
ในการน�ำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอืน่ เช่น พัฒนาสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบการศึกษา (ร้อยละ 10 ของงบประมาณปี 2556) หรือพัฒนา
ระบบสาธารณสุข (ร้อยละ 2 ของงบประมาณปี 2556) นอกจากจะท�ำให้คนใช้พลังอย่างไม่
ประหยัดแล้ว สาธารณรัฐอินโดนีเซียเคยประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานท�ำให้ต้องหยุดให้
บริการขนส่งสาธารณะ รวมถึงปัญหาไม่มีพลังงานใช้โดยเฉพาะในเมืองที่อยู่ห่างไกลออกไป
ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ การที่
ราคาน�้ำมันได้รับการอุดหนุนจนมีราคาถูกมากนั้น ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนหรือพลังงานทางเลือกอื่น
ปัญหาการขาดดุลการค้าจากการน�ำเข้าน�้ำมันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าเงินรูเปียห์อ่อน
ค่าต�ำ่ สุดนับตัง้ แต่หลังวิกฤตทางการเงินปี 2540 จึงถือได้วา่ ปัญหาขาดแคลนพลังงานเป็นปัญหา
เร่งด่วนทีร่ ฐั บาลอินโดนีเซียต้องรีบแก้ไข เพือ่ กอบกูเ้ สถียรภาพทางเศรษฐกิจและค่าเงินรูเปียห์
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ในเดือนมิถุนายน 2556 รัฐบาลอินโดนีเซียได้อนุมัติให้ด�ำเนินนโยบายลดการอุดหนุนราคา
พลังงานลง และเน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนหรือสนับสนุนให้ประชาชนใช้พลังงานทางเลือก
มากขึ้น อาทิ ก๊าซธรรมชาติ หรือไบโอดีเซล เป็นต้น และน�ำงบประมาณที่เคยใช้อุดหนุนราคา
พลังงานไปลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขนส่งมวลชนระบบรางแทนเพื่อหวังลดอัตรา
การใช้น�้ำมันลง

พลังงานราคาถูก...มีผลดีและผลเสียอย่างไร
กรณีศึกษาของสาธารณรัฐเวเนซุเอลาและสาธารณรัฐอินโดนีเซียแสดงให้เห็นประเด็น
ส�ำคัญประการหนึง่ ว่า การก�ำหนดราคาพลังงานให้มรี าคาถูกนัน้ มีผลดีตอ่ ผูบ้ ริโภคแค่ในระยะสัน้
กล่าวคือ เป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานท�ำให้ผบู้ ริโภคสามารถใช้พลังงานได้ตามความต้องการ
ก่อให้เกิดสวัสดิการ ความเป็นอยู่ที่ดีในปัจจุบัน แต่ในระยะยาว พลังงานที่ราคาถูกเกินไปจะมี
ผลต่อความยั่งยืน เนื่องจาก
(1) แหล่งพลังงานที่มีอยู่อาจหมดไปอย่างรวดเร็วเพราะมีการใช้งานที่มากเกินไปใน
ปัจจุบัน
(2) ราคาพลังงานที่ต�่ำไม่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อน�ำพลังงานส�ำรองใหม่ ๆ ที่มีอยู่
มาใช้ประโยชน์ได้ หรือ
(3) ไม่มีการพัฒนาพลังงานทดแทน เนื่องจากเกษตรกรไม่คุ้มที่จะเพาะปลูกพืชพลังงาน
หรือเอกชนไม่คุ้มที่จะลงทุนในการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
ที่ผ่านมาสาธารณรัฐเวเนซุเอลาและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่ง
พลังงานส�ำรองจ�ำนวนมากกว่าประเทศไทย แต่มีการก�ำหนดราคาพลังงานที่ถูกเกินไป ท�ำให้
เกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงานในสาธารณรัฐเวเนซุเอลา เนื่องจากไม่มีการลงทุนเพื่อน�ำ
แหล่งพลังงานส�ำรองมาใช้ได้ และเป็นผลให้สาธารณรัฐอินโดนีเซียเปลีย่ นจากประเทศทีส่ ง่ ออก
น�้ำมันเป็นน�ำเข้าน�้ำมันเนื่องจากมีการใช้พลังงานในประเทศที่สูง
รายงานวิจัยของ IMF ในปี 2556 ระบุว่า การอุดหนุนหรือการชดเชยราคาพลังงาน
นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้บริโภคไม่ให้ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงเกินไป แต่การที่รัฐ
ต้องน�ำเงินงบประมาณไปใช้ในการอุดหนุนและชดเชยราคาพลังงานนั้น ท�ำให้รัฐไม่สามารถน�ำ
งบประมาณไปใช้จา่ ยในโครงการอืน่ ทีจ่ ำ� เป็น โดยเฉพาะการลงทุนเพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของประเทศ นอกจากนี้ การอุดหนุนราคาพลังงานยังเป็นการกระตุ้นให้มีการบริโภคพลังงาน
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เกินความจ�ำเป็น ซึง่ จากรายงานของ IMF พบว่า แท้จริงแล้วผูท้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์จากการอุดหนุน
ราคาพลังงานกลับเป็นประชาชนทีม่ รี ายได้สงู แทนทีจ่ ะเป็นประชาชนทีม่ รี ายได้นอ้ ย ซึง่ จะก่อให้
เกิดความไม่เสมอภาคกันมากยิ่งขึ้น4
ประเทศไทยเองนั้นต้องพึ่งพาการน�ำเข้าพลังงาน จึงควรให้ความส�ำคัญกับองค์กรที่
ควบคุมและดูแลกิจการพลังงาน ตลอดจนการให้ความส�ำคัญกับความมั่นคงทางพลังงานใน
ระยะยาว ดังนัน้ การบริหารงานควรท�ำโดยบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และมีรฐั เป็นผูค้ วบคุม
ดูแลอยู่ห่าง ๆ และควรปล่อยให้ราคาพลังงานเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่แทรกแซงจนบิดเบือน
ไปจากความเป็นจริง

ราคาที่เป็นธรรมคืออะไร
การสร้างความมั่นคงทางพลังงานนั้น ควรส่งเสริมให้มีการก�ำหนดราคาพลังงานที่เป็น
ธรรมให้ประชาชนทั่วไปสามารถจ่ายได้และใช้งานในระดับที่เหมาะสมตามความจ�ำเป็น ไม่ให้มี
พลังงานน้อยเกินไปจนเกิดความขาดแคลน เช่น ระงับการออกอากาศโทรทัศน์ในบางช่วงเวลา
เพื่อการประหยัดไฟเหมือนในอดีต หรือไม่ใช้พลังงานมากเกินไปจนท�ำให้ไม่มีแหล่งพลังงานที่
พอเพียงในอนาคตเหมือนกรณีประเทศอินโดนีเซีย
จริงอยู่ ที่ใคร ๆ ก็อยากใช้พลังงานในราคาที่ถูก แต่การก�ำหนดราคาที่ต�่ำจนเกินไปนั้น
นอกจากจะส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานเกินความจ�ำเป็นหรือใช้อย่างไม่ประหยัดแล้วนั้น ราคา
ที่ต�่ำเกินไปยังไม่ช่วยสร้างแรงจูงใจหรือส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีการลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งพลังงาน
ต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งหากประเทศขาดการพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างต่อเนื่อง อาจก่อให้
เกิดการขาดแคลนพลังงานได้อย่างกรณีของสาธารณรัฐเวเนซุเอลา ซึง่ ประสบวิกฤตขาดแคลน
พลังงานทั้งที่มีแหล่งน�้ำมันส�ำรองจ�ำนวนมาก แต่ไม่สามารถพัฒนามาใช้งานได้ทันกับความ
ต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ราคาพลังงานที่ต�่ำเกินไปจะไม่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่ง
พลังงานทดแทนเพือ่ เป็นทางเลือกในการใช้พลังงานในอนาคตอย่างยัง่ ยืน แหล่งพลังงานทดแทน
เหล่านีม้ คี วามส�ำคัญกับประเทศไทยทีพ่ งึ่ พาการน�ำเข้าพลังงานในแต่ละปีเป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้
การเร่งพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนอาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน�้ำ พลังงานลม หรือ
ชีวมวล จะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคตได้
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ดังนั้น การก�ำหนดโครงสร้างราคาพลังงานหรือโครงสร้างราคาน�ำ้ มันจึงมีความส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก โดยราคาดังกล่าวควรเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อก่อให้
เกิดความยั่งยืนกับทั้งต่อผู้ใช้น�้ำมันและผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงเอื้อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจ
และไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสังคมในระยะยาวเช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น กล่าวโดยสรุปคือ
การก�ำหนดโครงสร้างราคาน�้ำมันที่เป็นธรรมควรค�ำนึงถึง
(1) ประชาชนผูใ้ ช้พลังงาน ซึง่ ราคาทีเ่ ป็นธรรมนัน้ ควรจะไม่แพงเมือ่ เทียบกับต้นทุนการ
ผลิตและภาษีที่ต้องจ่าย
(2) บริษัทน�้ำมัน โดยราคาที่ก�ำหนดนั้นต้องเพียงพอที่จะก่อให้เกิดก�ำไรเพื่อให้มีไว้ใช้
ส�ำหรับลงทุนในอนาคต เนื่องจากธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและมีความเสี่ยง
สูง ตั้งแต่การส�ำรวจขุดเจาะแหล่งน�้ำมัน การขยายก�ำลังการผลิตในธุรกิจโรงกลั่นให้เพียงพอ
กับความต้องการใช้น�้ำมันที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และสถานีบริการ
น�้ำมันให้ทั่วถึงเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังต้องมีการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
หากธุรกิจประสบปัญหาขาดทุนหรือมีรายได้ทไี่ ม่คมุ้ ต้นทุนของเงินทีใ่ ช้ลงทุน การยกเลิก
ด�ำเนินธุรกิจหรือการหยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว เช่นที่ผ่านมาบริษัทน�้ำมันต่างชาติหลายแห่งขายหุ้นในธุรกิจโรงกลั่น
เช่น Shell ขายหุ้นโรงกลั่นระยอง หรือธุรกิจสถานีบริการน�้ำมันต่างชาติก็ทยอยขายกิจการใน
หลายช่วงเวลา เช่น JET และ Petronas เป็นต้น หากเป็นเช่นนั้นต่อเนื่อง สถานีบริการน�้ำมัน
อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และบริการในสถานีบริการน�้ำมันอาจไม่ดีหรือ
สะดวกสบายเหมือนเช่นในปัจจุบัน
(3) รัฐบาล เนื่องจากการใช้ทรัพยากรส่วนรวมของประเทศได้แก่ น�้ำมันและก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตรวมถึงการบริโภค
พลังงานก็ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรจัดเก็บภาษี
ประเภทต่าง ๆ เพือ่ น�ำรายได้สว่ นนีม้ าใช้พฒ
ั นาประเทศในภาพรวม และเพือ่ ดูแลสวัสดิการเพือ่
ความเป็นอยูข่ องประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนเพือ่ ความมัน่ คงทาง
พลังงานในระยะยาว
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โครงสร้างราคาพลังงานไทย ... ใครก�ำหนด?
กระทรวงพลังงานโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะ
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เป็นผูก้ ำ� หนดโครงสร้างราคาพลังงานของประเทศไทย
องค์ประกอบของ กพช. มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการ โดยมีหน้าที่หลักในการก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก�ำหนดราคาพลังงาน
ในขณะที่องค์ประกอบของ กบง. ปัจจุบัน (ปี 2560) มีรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ) เป็นประธานและมีปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่
หลักในการเสนอความเห็นเกีย่ วกับแผนงานและโครงการทางด้านพลังงาน รวมถึงก�ำหนดราคา
และอัตราเงินกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงตามกรอบและแนวทางที่ กพช. มอบหมาย
จะเห็นได้ว่า การก�ำกับดูแลและการก�ำหนดราคาพลังงานของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น
ราคาน�้ำมัน ราคาก๊าซธรรมชาติ ราคาไฟฟ้า หรือราคาพลังงานทดแทนนั้น ถูกก�ำหนดโดย
ภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนและเป้าหมายของประเทศในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการและผู้บริโภคได้ใช้พลังงาน
ในราคาที่เป็นธรรม การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ตลอดจน
การป้องกันการขาดแคลนพลังงาน ความเข้าใจที่ว่าบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ก�ำหนด
ราคาน�้ำมันและพลังอื่นนั้น จึงไม่ถูกต้อง
ในส่วนต่อไป ผูเ้ ขียนจะอธิบายโครงสร้างการก�ำหนดราคาน�ำ้ มัน และราคาก๊าซธรรมชาติ
อย่างง่าย เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับราคาพลังงานที่เราใช้จ่ายกันอยู่ทุกวันว่า
ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

โครงสร้างราคาน�้ำมันและความสัมพันธ์ของราคาน�้ำมันแต่ละชนิดในประเทศไทย
ประเทศไทยแบ่งราคาน�้ำมันออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1.ราคา ณ โรงกลั่น 2.ราคาขายส่ง
และ 3.ราคาขายปลีก โดยราคาทั้ง 3 ชนิดนี้มีโครงสร้างดังนี้
1. ราคา ณ โรงกลั่น =
		
2. ราคาขายส่ง
=
3. ราคาขายปลีก =

ราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูปตลาดโลก + ค่าขนส่ง +
ค่าประกันภัย + ค่า Conversion + ค่าปรับปรุงคุณภาพ
ราคา ณ โรงกลั่น + ภาษีและเงินกองทุน
ราคาขายส่ง + ค่าการตลาด + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
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บทที่ 2 ความมั่นคงทางพลังงาน

และความสัมพันธ์ระหว่างราคาน�้ำมันทั้ง 3 ชนิด สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ราคา ณ โรงกลั่น คือ ราคาที่ผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน�้ำมันขายน�้ำมันส�ำเร็จรูปที่ได้
จากการกลั่น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือรายได้ที่ผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นจะได้รับจากการขายน�้ำมัน
ส�ำเร็จรูป ซึ่งราคา ณ โรงกลั่นนี้จะสะท้อนถึงต้นทุนในการกลั่นน�้ำมันดิบให้เป็นน�้ำมันส�ำเร็จรูป
ทั้งในส่วนของตัวเนื้อน�้ำมันดิบ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการตั้งราคาซื้อขายส�ำหรับสินค้าต่าง ๆ นั้น โดยทั่วไปจะมีวิธีการก�ำหนดราคาอยู่
2 รูปแบบ คือ การตั้งราคาสินค้าจากต้นทุนบวกก�ำไร (Cost Plus) และการตั้งราคาสินค้า
โดยใช้กลไกตลาดทีม่ กี ารแข่งขันหรือมีการซือ้ ขายอย่างเสรีในปริมาณสูง ซึง่ ในตลาดดังกล่าวนัน้
อุปสงค์และอุปทานของสินค้าจะเป็นตัวก�ำหนดราคา ซึง่ วิธกี ารหลังนีม้ กั จะใช้กบั สินค้าโภคภัณฑ์
(Commodity) เช่น น�้ำมัน ข้าว น�้ำตาล และสินค้าเกษตร เป็นต้น และราคาตลาดดังกล่าวจะ
ถูกใช้เป็นราคาอ้างอิง (Reference Prices) ส�ำหรับการซื้อขายในตลาดอื่น ๆ
ส�ำหรับน�้ำมันซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกันหรือทดแทนกันได้ ไม่ว่าจะซื้อ
ขายในที่ใด ดังนั้น การตั้งราคาน�้ำมันของประเทศไทยจึงใช้หลักการอ้างอิงกับราคาซื้อขายใน
ตลาดอื่น ๆ ซึ่งในประเทศไทยนั้น กระทรวงพลังงานเป็นผู้ก�ำหนดให้การตั้งราคา ณ โรงกลั่น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เทียบเท่าการน�ำเข้า (Import Parity Basis) โดยก�ำหนดให้มีสูตรการ
ค�ำนวณ ดังนี้
ราคา ณ โรงกลั่น = ราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูปตลาดโลก + ค่าขนส่ง + ค่าประกันภัย
+ ค่า Conversion + ค่าปรับปรุงคุณภาพ
โดยส่วนต่างระหว่างราคา ณ โรงกลั่น กับต้นทุนการผลิตของโรงกลั่น (ทั้งต้นทุนเนื้อ
น�้ำมันดิบและค่าใช้จ่ายในการกลั่นอื่น ๆ) ก็คือ ก�ำไรขั้นต้นของโรงกลั่น หรือที่เรียกกันว่า
ค่าการกลั่น นั่นเอง
ธุรกิจโรงกลั่นในประเทศไทยอยู่ภายใต้การแข่งขันเสรี โรงกลั่นของไทยไม่ได้แข่งขัน
เฉพาะกลุ่มโรงกลั่นในประเทศเท่านั้น โรงกลั่นในประเทศไทยยังต้องแข่งขันกับราคาน�ำเข้า
เนือ่ งจากผูค้ า้ น�ำ้ มันสามารถเลือกทีจ่ ะซือ้ น�ำ้ มันจากโรงกลัน่ ในประเทศหรือน�ำเข้าเองได้เนือ่ งจาก
รัฐบาลมีการเปิดเสรี โดยทั่วไปการน�ำเข้าจากตลาดสิงคโปร์จะท�ำให้ต้นทุนการน�ำเข้าของผู้ค้า
น�้ำมันถูกที่สุด เพราะเป็นตลาดที่อยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด ท�ำให้ค่าขนส่งถูกกว่าการน�ำเข้า
น�ำ้ มันจากทีอ่ นื่ ดังนัน้ การก�ำหนดราคาน�ำ้ มันส�ำเร็จรูปของโรงกลัน่ จึงต้องก�ำหนดราคาในระดับ

36 เจาะลึก แปรรูป ปตท.

ที่แข่งขันกับราคาน�ำเข้าที่ถูกที่สุด โดยใช้เกณฑ์อ้างอิงราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูปที่ตกลงซื้อขายและ
ประกาศราคากันที่สิงคโปร์
ราคาสิงคโปร์นั้นไม่ใช่ราคาที่ประกาศโดยประเทศสิงคโปร์หรือโรงกลั่นสิงคโปร์ แต่เป็น
ราคากลางของตลาดเอเชีย เนือ่ งจากประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการซือ้ ขายน�ำ้ มัน (ส่งออก/
น�ำเข้า) ของภูมิภาค โดยมีผู้ค้าน�ำ้ มันมากกว่า 300 รายตั้งบริษัทซื้อขายน�้ำมันอยู่ที่สิงคโปร์
ดังนั้น จึงมีปริมาณซื้อขายในระดับสูงเช่นเดียวกับตลาดในภูมิภาคอื่นๆ ท�ำให้ยากที่จะมีผู้ค้า
รายใดมีอิทธิพลในการก�ำหนดราคาได้ จึงถือว่าเป็นราคาตลาดที่มีความน่าเชื่อถือและมีการ
เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกเช่น ตลาดสหรัฐฯ หรือตลาด
ยุโรป ดังนั้น การอ้างอิงราคาตลาดโลกที่สิงคโปร์ ส�ำหรับประเทศไทยนั้น จึงเป็นราคาอ้างอิง
ทีเ่ หมาะสม เนือ่ งจากราคาสิงคโปร์สะท้อนอุปสงค์และอุปทานน�ำ้ มันทีแ่ ท้จริงของภูมภิ าคทีไ่ ม่มี
ผู้ค้ารายใดสามารถครอบง�ำได้
จะเกิดอะไรขึน้ หากโรงกลัน่ ในประเทศไทยก�ำหนดราคา ณ โรงกลัน่ เองโดยไม่อา้ งอิงราคา
ตลาดโลก เช่น สมมติให้ไทยก�ำหนดราคาเองสูงกว่าตลาดโลก ผู้ค้าน�้ำมันในประเทศก็จะไม่ซื้อ
น�้ำมันจากโรงกลั่นในประเทศ แต่จะหันไปน�ำเข้าน�้ำมันจากตลาดต่างประเทศมาจ�ำหน่ายแทน
ซึง่ ในทีส่ ดุ โรงกลัน่ ในประเทศก็ตอ้ งส่งออกน�ำ้ มัน (เพือ่ ไปขายในตลาดโลกทีร่ าคาต�ำ่ กว่าทีก่ ำ� หนด)
หรือต้องลดราคาขายในประเทศให้เท่ากับราคาในตลาดโลก หรือหากสมมติให้ไทยก�ำหนดราคา
เองต�่ำกว่าตลาดโลก กรณีนี้จะท�ำให้โรงกลั่นน�้ำมันไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาว
เนือ่ งจากโรงกลัน่ ขายน�ำ้ มันได้ในราคาถูกกว่าทีค่ วรจะเป็น คือถูกกว่าราคาทีโ่ รงกลัน่ ในประเทศ
อืน่ ขายได้ ทัง้ ทีม่ ตี น้ ทุนในการซือ้ น�ำ้ มันดิบมาในราคาตลาดโลกเท่ากันกับโรงกลัน่ ในประเทศอืน่
ท�ำให้ในที่สุดประเทศไทยก็จะไม่มีโรงกลั่นในประเทศเป็นของตนเอง และต้องน�ำเข้าน�้ำมันจาก
ต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนเท่ากับราคาน�้ำมันตลาดโลก
จะเห็นได้วา่ ไม่วา่ โรงกลัน่ น�ำ้ มันในประเทศไทยจะตัง้ ราคาขายสูงหรือต�ำ่ กว่าราคาน�ำ้ มัน
ในตลาดโลก สุดท้ายต้นทุนเนื้อน�้ำมันส�ำเร็จรูปของประเทศก็จะเท่ากับราคาตลาดโลกเสมอ
และนั่นจึงเป็นที่มาของการที่กระทรวงพลังงานก�ำหนดให้ใช้หลักการเทียบเท่าการน�ำเข้าใน
การค�ำนวณราคา ณ โรงกลั่นส�ำหรับประเทศไทย ส่วนตลาดโลกที่กระทรวงพลังงานก�ำหนด
ให้อ้างอิงนั้น คือ ตลาดสิงคโปร์ เนื่องจากเป็นตลาดโลกที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด มีค่า
ขนส่งมายังประเทศไทยต�่ำที่สุดนั่นเอง
การเปิดเสรีการน�ำเข้าน�้ำมันแก่ผู้ค้าน�้ำมันและการก�ำหนดราคา ณ โรงกลั่นให้อ้างอิง
กับราคาตลาดโลกนั้น เป็นอีกกลไกที่ส่งเสริมให้โรงกลั่นในประเทศต้องมีการพัฒนาปรับปรุง
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ประสิทธิภาพในการกลั่นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ ส่งผลดีต่อประเทศ
เพราะท�ำให้ประเทศไทยมีตน้ ทุนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เทียบเคียงได้กบั โรงกลัน่ นานาประเทศ
ไม่เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการที่ประเทศมีต้นทุนการผลิตสูงเกินจริง
ดังนั้น การก�ำหนดราคา ณ โรงกลั่น โดยอ้างอิงราคาสิงคโปร์ จึงถือได้ว่าเป็นธรรมกับ
ทั้งผู้บริโภคและโรงกลั่น เป็นกลไกที่ท�ำให้เกิดความสมดุลตามกลไกตลาด เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
และเป็นวิธีการปฏิบัติสากลที่ใช้ในการก�ำหนดราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูปทั่วโลก นอกจากนี้ การที่
ประเทศไทยมีโรงกลั่นเป็นของตัวเอง ยังช่วยให้ไทยมีความมั่นคงทางพลังงานโดยไม่ต้องพึ่งพา
การน�ำเข้าน�้ำมันส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศ
(2) ราคาขายส่ง คือต้นทุนน�้ำมันที่บริษัทผู้ค้าน�้ำมันซื้อมาจากโรงกลั่น โดยราคาขายส่ง
นัน้ เป็นราคาทีป่ ระกอบด้วยราคาน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป ณ โรงกลัน่ บวกด้วยภาษีและเงินกองทุนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องที่รัฐบาลเป็นผู้ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นรายได้ของรัฐบาล
ราคาขายส่ง = ราคาหน้าโรงกลั่น + ภาษีและเงินกองทุน
โดยปัจจุบัน ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บประกอบด้วย ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษี
มูลค่าเพิ่ม ซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ก�ำหนดอัตราโดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ช่วงเวลา ในส่วนของเงินกองทุนที่เกี่ยวข้องนั้น ประกอบด้วย กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง และ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีกระทรวงพลังงานเป็นผู้ก�ำหนดอัตรา โดยอาจมี
การเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาเช่นกัน
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ตารางที่ 2.1 อัตราภาษีสรรพสามิตและภาษีเทศบาล

หมายเหตุ อัตราภาษี ณ 29 ธันวาคม 2560
ที่มา
ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

จากตารางที่ 2.1 จะเห็นว่า อัตราภาษีสรรพสามิตส�ำหรับน�้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดนั้น
กระทรวงการคลังก�ำหนดอัตราเรียกเก็บทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ จะมีการเปลีย่ นแปลงอัตราไปในแต่ละ
ช่วงเวลา ในส่วนภาษีเทศบาลนั้น กระทรวงการคลังก�ำหนดให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 10 ของ
ภาษีสรรพสามิต ซึ่งรัฐจะอาศัยการเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นกลไกในการกระตุ้นหรือลดการใช้
น�้ำมันบางประเภท เพื่อท�ำให้ราคาขายปลีกน�้ำมันแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน เช่น การ
ที่ราคาน�้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์และเบนซิน 95 แตกต่างกันนั้น ส่วนหนึ่งมาจากอัตราภาษีสรรพ
สามิตที่จัดเก็บ กล่าวคือ ภาษีสรรพสามิตจะจัดเก็บเฉพาะส่วนของน�้ำมัน ดังนั้น เบนซิน 95
ก็จะเสียภาษีสงู สุดเพราะเป็นน�ำ้ มันทัง้ หมด ในขณะทีจ่ ดั เก็บภาษีนำ�้ มันกลุม่ แก๊สโซฮอล์นอ้ ยกว่า
เนือ่ งจากมีสว่ นผสมของเอทานอลอยูด่ ว้ ย ซึง่ เอทานอลจะไม่ถกู เก็บภาษีสรรพสามิต เพือ่ เป็นการ
อุดหนุนการใช้พลังงานทดแทน และส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกพืชพลังงาน
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ตารางที่ 2.2 อัตราเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงและ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุ อัตราภาษี ณ 29 ธันวาคม 2560
ที่มา
ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ในส่วนของการจัดเก็บเงินกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง5 นั้น ก�ำหนดอัตราการเรียกเก็บโดย
กระทรวงพลังงาน ดังแสดงในตารางที่ 2.2 โดยวัตถุประสงค์หลักของกองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงคือ
เพื่อน�ำมาใช้รักษาเสถียรภาพราคาน�้ำมัน เพื่อไม่ให้ราคาน�ำ้ มันมีความผันผวนมากเกินไป กล่าว
คือ ในภาวะที่ราคาน�้ำมันในตลาดโลกปรับตัวพุ่งขึ้นสูง กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกน�ำออกมา
ใช้ด้วยการปรับอัตราการเรียกเก็บให้ลดลงตามล�ำดับจนเป็นศูนย์ (คือไม่เรียกเก็บ) หรือติดลบ
(คือเอาเงินออกมาชดเชย) เพือ่ ท�ำให้ราคาขายปลีกน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงไม่ปรับตัวสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว
เท่ากับการปรับตัวขึน้ ของราคาตลาดโลกจนส่งผลกระทบและก่อให้เกิดภาระต่อผูบ้ ริโภค และใน
ทางกลับกัน เมือ่ ราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกลงต�ำ่ ลงอย่างรวดเร็ว จะมีการปรับเพิม่ อัตราการเรียก
เก็บให้สูงขึ้น เพื่อชดเชยเงินที่ได้น�ำออกมาใช้ไปในช่วงที่ราคาน�้ำมันตลาดโลกปรับตัวขึ้นสูง ซึ่ง
จะส่งผลให้ราคาขายปลีกน�ำ้ มันในประเทศปรับลดลงช้ากว่าการปรับลงของราคาน�ำ้ มันตลาดโลก
ปัจจุบัน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
บริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องเพียงพอกับรายรับและ
รายจ่ายที่เกิดขึ้น
5

ตามพระราชก�ำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ได้มีการออกค�ำสัง่ นายกรัฐมนตรี ที่ สร. 0201/9 ลงวันที่ 27
มีนาคม 2522 จัดตั้ง กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่ งรวมกองทุนรักษาระดับราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง กับกองทุนรักษาระดับราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง (เงินตรา
ต่างประเทศ) เข้าด้วยกัน โดย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นกลไกของรัฐในการป้องกันภาวะการขาดแคลนน�้ำมันเชื้อเพลิง และใช้ในการรักษาระดับราคา
ขายปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศ และในวันที่ 17 สิ งหาคม 2559 ครม. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการยกร่ างพ.ร.บ. กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ขึ้น
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ส�ำหรับเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ก�ำหนดอัตราการเรียกเก็บโดย
กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการคิดค้นหรือวิจัยเพื่อพัฒนา
พลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน รวมถึงพัฒนาโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยว
เนื่องกับการอนุรักษ์พลังงาน
(3) ราคาขายปลีก คือราคาที่ผู้บริโภคจ่าย ณ สถานีบริการน�้ำมัน ซึ่งราคาขายปลีก
ประกอบด้วย ราคาขายส่ง บวกค่าการตลาดและภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขายปลีก = ราคาขายส่ง + ค่าการตลาด + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยค่าการตลาดนั้น คือ ก�ำไรขั้นต้นที่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสถานีบริการน�้ำมัน
ทั้งระบบ (ทั้งบริษัทผู้ค้าน�้ำมันเชื้อเพลิงและตัวแทนจ�ำหน่ายเจ้าของสถานีบริการน�้ำมัน) ได้รับ
เพื่อน�ำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างคลังน�้ำมัน ระบบขนส่ง การก่อสร้างสถานีบริการ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ รวมถึงผลตอบแทนทางธุรกิจจากการด�ำเนินธุรกิจค้าปลีกสถานีบริการน�ำ้ มัน
ดังนั้น ค่าการตลาดจึงไม่ใช่ก�ำไรสุทธิของสถานีบริการน�้ำมัน แต่เป็นเพียงก�ำไรขั้นต้นที่บริษัท
ผู้ค้าน�้ำมันเชื้อเพลิงและตัวแทนจ�ำหน่ายเจ้าของสถานีบริการน�ำ้ มันต้องน�ำไปแบ่งกัน จากนั้น
จึงน�ำไปหักค่าใช้จ่ายในส่วนของตนต่อไป
รัฐบาลลอยตัวราคาขายปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ปี 2534 ดังนั้น ราคาขายปลีกจึงถูก
ก�ำหนดโดยกลไกของตลาด ผู้ค้ารายใดที่ก�ำหนดราคาขายปลีกถูกกว่า ก็อาจมีก�ำไรขั้นต้นจาก
การขายต�ำ่ กว่าผูค้ า้ รายอืน่ แต่กอ็ าจมีปริมาณการจ�ำหน่ายทีส่ งู กว่าผูค้ า้ รายอืน่ และในทางกลับ
กัน ผู้ค้าที่ก�ำหนดราคาขายปลีกสูงกว่า ก็จะมีก�ำไรขั้นต้นสูงกว่าผู้ค้ารายอื่น แต่ก็อาจต้องแลก
มาด้วยปริมาณการจ�ำหน่ายที่ต�่ำกว่าผู้ค้ารายอื่น ดังนั้น เราจึงมักพบว่าราคาขายปลีกของผู้ค้า
แต่ละรายมักไม่มีความแตกต่างกัน หรือแตกต่างกันเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น
ทั้งนี้ การค�ำนวณราคาขายปลีกน�้ำมันซึ่งมีที่มาจากสูตรการค�ำนวณราคา ณ โรงกลั่น
ที่กระทรวงพลังงานก�ำหนดได้ตามหลักการเทียบเท่าการน�ำเข้านั้น เป็นเพียงการค�ำนวณราคา
ขายปลีกเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงของกระทรวงพลังงานในการติดตามก�ำกับดูแลให้ราคาขาย
ปลีกน�้ำมัน ณ สถานีบริการน�้ำมัน อยู่ในระดับที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช่ราคาขายปลีกที่รัฐบาล
ก�ำหนดให้จ�ำหน่ายแต่อย่างใด เนื่องจากตลาดค้าปลีกน�้ำมันของประเทศไทยเป็นตลาดเสรี
มีกลไกตลาดเป็นผู้ก�ำหนดราคาขายปลีกดังได้กล่าวมาแล้ว
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รูปที่ 2.3 โครงสร้างราคาน�้ำมันไทย

ที่มา ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

จากรูปที่ 2.3 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างราคาน�้ำมันขายปลีกไม่ได้ประกอบด้วยต้นทุนเนื้อ
น�้ำมันเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีภาษีและเงินกองทุนต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย ดังนั้น
แม้ว่าทุกประเทศในเอเชียจะอ้างอิงราคาเนื้อน�้ำมันหรือราคาน�้ำมันจากตลาดสิงคโปร์เหมือน
กัน แต่เนื่องจากโครงสร้างราคาน�้ำมันที่แตกต่างกันท�ำให้ราคาน�้ำมันขายปลีกในแต่ละประเทศ
มีความแตกต่างกัน เช่น ในประเทศมาเลเซีย สหภาพเมียนมาร์ หรือบรูไน ไม่มกี ารเก็บภาษีและ
กองทุนน�้ำมัน หรือมีการเก็บในอัตราที่ต�่ำ หรือมีการชดเชยราคาให้ เช่นมาเลเซีย ที่ใช้ราคา
น�้ำมันส�ำเร็จรูป ณ โรงกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์เหมือนไทย แต่ราคาขายปลีกนั้นต�ำ่ กว่าไทย
เนื่องจากไม่มีการเก็บภาษีและเงินกองทุนและยังมีการจ่ายเงินชดเชยเพื่ออุดหนุนราคาน�้ำมัน
ให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย แม้ว่าตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มาเลเซียจะลดการอุดหนุนราคาพลังงาน
เนื่องจากต้องกลายมาเป็นผู้น�ำเข้าพลังงาน รวมถึงเริ่มมีการเก็บภาษีแต่เก็บในอัตราที่ต�่ำกว่า
ประเทศไทย ส่งผลให้ราคาน�้ำมันขายปลีกยังคงต�่ำกว่าประเทศไทยอยู่ ในขณะที่ประเทศไทย
มีการเก็บภาษีและเงินกองทุนน�้ำมันถึงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของราคาขายปลีก ส่งผลให้
ราคาน�้ำมันขายปลีกของไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม ราคาขาย
ปลีกในประเทศไทยก็ไม่ได้สูงที่สุดในอาเซียน
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รูปที่ 2.4 เปรียบเทียบราคาน�้ำมันขายปลีกของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

ที่มา ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

ที่ผ่านมา เงินภาษีที่ถูกจัดเก็บไปนั้น ได้ถูกน�ำไปใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศ ใน
ขณะที่เงินกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากใช้ในการรักษาเสถียรภาพราคาแล้วนั้น ในบางช่วง
เวลาได้ถูกน�ำมาชดเชยราคาน�้ำมัน เช่น ดีเซล และ LPG อีกด้วย เพื่อไม่ให้มีราคาแพงจนก่อให้
เกิดผลกระทบหรือเป็นภาระของผูบ้ ริโภคและในส่วนของกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
นั้น ได้ถูกน�ำไปใช้ในโครงการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการลงทุนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนตาม
แผนพลังงานแห่งชาติในระยะยาวอีกด้วย
โดยเมื่อปี 2557 รัฐบาลได้มีนโยบายปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อให้ราคาสะท้อน
ต้นทุนทีแ่ ท้จริง และมีสว่ นต่างระหว่างราคาขายปลีกของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงแต่ละชนิดทีเ่ หมาะสม
เพื่อผลักดันให้ผู้บริโภคเลือกใช้ชนิดน�้ำมันเป็นไปตามแผนงานที่กระทรวงพลังงานได้ก�ำหนด
ไว้ โดยปรับอัตราภาษีสรรพสามิตของกลุ่มน�้ำมันเบนซินและน�้ำมันดีเซลให้ใกล้เคียงกันมาก
ขึ้น สะท้อนต้นทุนมลภาวะ และปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเสียหายจากการขนส่งที่ท�ำให้ถนนช�ำรุด
เป็นต้น ทัง้ นี้ ราคาน�ำ้ มันส�ำเร็จรูปในตลาดโลกปี 2558 ได้ปรับตัวลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ราคา
ขายปลีกของไทยปรับตัวลดลงมากตามไปด้วย โดยทีส่ ดั ส่วนภาษีและกองทุนในโครงสร้างราคา
น�้ำมันขายปลีกเฉลี่ยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557
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จากรูปที่ 2.5 แสดงโครงสร้างราคาขายปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิง ณ 29 ธันวาคม 2560 จะ
เห็นได้ว่า ราคา ณ โรงกลั่นของน�้ำมันเบนซิน 95 (ULG) นั้นต�่ำกว่าราคาแก๊สโซฮอล์ เนื่องจาก
การผสมเอทานอลนั้นท�ำให้มีต้นทุนที่สูงกว่า ดังจะเห็นว่า E85 ซึ่งผสมเอทานอลในสัดส่วนมาก
ที่สุดจึงมีต้นทุนสูงที่สุด แต่เนื่องจากประเทศไทยมีเป้าหมายในระยะยาวที่จะสร้างความมั่นคง
ทางพลังงาน โดยลดการน�ำเข้าน�้ำมันดิบและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และส่งเสริม
เกษตรกรในการปลูกพืชพลังงาน ดังนั้น เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกของ E85 สูงจนไม่มีคนใช้
รัฐจึงเรียกเก็บภาษี E85 ในอัตราทีน่ อ้ ย รวมถึงน�ำเงินกองทุนน�ำ้ มันมาใช้อดุ หนุนราคา E85 และ
E20 ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณการใช้น�้ำมันเบนซิน 95 (ULG) รัฐจึงจัดเก็บภาษีรวมถึงเงินกองทุนใน
อัตราที่สูง เพื่อให้มีราคาขายปลีกที่สูงกว่าราคาขายปลีกน�้ำมันส�ำเร็จรูปประเภทอื่น
รูปที่ 2.5 โครงสร้างราคาขายปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิง

ที่มา ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ
เมื่อพูดถึง “ก๊าซธรรมชาติ” นั้น โดยทั่วไปหมายรวมถึง ก๊าซธรรมชาติ (natural gas
หรือ NG) ก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ (natural gas for vehicles หรือ NGV) และก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (liquefied petroleum gas หรือ LPG)
ส�ำหรับ NGV ทีน่ ำ� มาใช้เป็นเชือ้ เพลิงรถยนต์นนั้ มีสภาพเป็น “ก๊าซธรรมชาติเหลว” ทัง้ นี้
ก่อนทีจ่ ะน�ำมาใช้เป็นเชือ่ เพลิงรถยนต์ได้นนั้ ต้องน�ำก๊าซธรรมชาติผา่ นกระบวนการทีม่ คี วามเย็น
ต�ำ่ มากเพือ่ ให้กา๊ ซเปลีย่ นสถานะให้กลายเป็นของเหลว เพือ่ สะดวกในการขนส่ง โดย NGV เป็น
ก๊าซธรรมชาติที่น�ำมาผ่านกระบวนการแยกเอาอย่างอื่นออกไปจนเหลือแค่ก๊าซมีเทน
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ในขณะที่ LPG ชื่ออาจจะงง ๆ ว่าแล้วตกลงเป็นก๊าซหรือของเหลว เนื่องจากก๊าซมัน
เก็บยากจึงต้องอัดความดันจนท�ำให้กา๊ ซกลายสถานะเป็นของเหลวเพือ่ ให้สามารถบรรจุใส่ถงั เพือ่
ขนส่งได้งา่ ย จึงเป็นทีม่ าของชือ่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึง่ โดยทัว่ ไปเรารูจ้ กั กันดีวา่ “ก๊าซหุงต้ม”
ดังนัน้ การพูดถึงโครงสร้างราคาก๊าซจึงประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติ (NG) ซึง่ เป็นวัตถุดบิ
ตั้งต้น NGV ซึ่งใช้ในการขนส่ง และ LPG ซึ่งใช้ทั้งในอุตสาหกรรม ครัวเรือน และขนส่ง โดย
แต่ละชนิดมีโครงสร้างราคาดังนี้
ก๊าซธรรมชาติ (NG)
ในส่วนของราคาก๊าซธรรมชาตินั้น มีบางช่วงเวลาที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้จัดหาและค้าส่งเพียงรายเดียว ดังนั้นการก�ำหนดโครงสร้างราคาจ�ำหน่ายของธุรกิจค้าส่ง
และค้าปลีกก๊าซธรรมชาติจึงอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 และที่ผ่านมา การก�ำหนดราคาได้ถูกควบคุมโดย กกพ. ซึ่งได้ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ในการก�ำหนดราคาก๊าซธรรมชาติและอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้
ราคามีความโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีหลักการส�ำคัญ
คือ ราคาก๊าซธรรมชาติต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอัตราค่าบริการส่ง
ก๊าซธรรมชาติต้องจูงใจให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ
โดยทั่วไปการก�ำหนดราคาก๊าซธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทสัญญาตามลักษณะ
ของการซื้อขายคือ
(1) สัญญาที่มีความแน่นอน (firm) เป็นสัญญาซื้อขายก๊าซที่มีการตกลงปริมาณซื้อขาย
ก๊าซที่ชัดเจน โดยผู้ใช้ก๊าซของสัญญาประเภทนี้ไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงอื่นได้โดยง่าย
ในสัญญาที่มีความแน่นอน ราคาก๊าซ (P) ภายใต้สัญญาถูกก�ำหนดโดย ราคาเฉลี่ยเนื้อก๊าซ
(WH) ค่าตอบแทนในการจัดหาและจ�ำหน่าย (S) และอัตราค่าบริการส่งก๊าซ (T) ตามสูตรต่อ
ไปนี้
P = WH + S + T
ราคาเฉลีย่ เนือ้ ก๊าซ (WH) ค�ำนวณแบบถ่วงน�ำ้ หนักตามค่าความร้อนของราคาเนือ้ ก๊าซที่
ผู้จัดหาก๊าซรับซื้อมา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย Gulf Gas ซึ่งผลิตจากแหล่งก๊าซในอ่าวไทยและ
ส่งขายให้กับโรงแยกก๊าซ และก๊าซที่ขายให้ผู้ประกอบการประเภทอื่น ได้แก่ โรงไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผู้ใช้ก๊าซอื่น ซึ่งมา
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จากทั้งแหล่งก๊าซในอ่าวไทยส่วนที่เหลือจากที่ขายให้โรงแยกก๊าซ แหล่งก๊าซยาดานา-ยานากุน
จากสหภาพเมียนมา และก๊าซจากแหล่งอื่น รวมเรียกว่า Pool Gas
ในขณะที่อัตราค่าบริการส�ำหรับการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (S) จะประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค้าส่ง ซึ่งรวมค่าตอบแทนในการด�ำเนินการ และค่าความเสี่ยงใน
การรับประกันคุณภาพก๊าซและการส่งก๊าซให้ได้ตามปริมาณทีก่ ำ� หนดภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายก๊าซ
ธรรมชาติ โดยปัจจุบันใช้ค่าตอบแทนในการจัดหาและจ�ำหน่ายก๊าซ (M) เป็นตัวแทน คิดเป็น
อัตราร้อยละของราคาเฉลี่ยของเนื้อก๊าซ ดังนี้
 กฟผ. อัตราร้อยละ 1.75 ของราคาเฉลี่ยของเนื้อก๊าซ แต่ไม่สูงกว่า 2.1525 บาท/
ล้านบีทียู
 ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ อัตราร้อยละ 1.75 ของราคาเฉลี่ยของเนื้อก๊าซ แต่ไม่สูงกว่า
2.1525 บาท/ล้านบีทียู
 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก อัตราร้อยละ 9.33 ของราคาเฉลี่ยของเนื้อก๊าซ แต่ไม่สูงกว่า
11.4759 บาท/ล้านบีทียู
ส�ำหรับอัตราค่าบริการส่งก๊าซ (T) นั้น ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ต้นทุนคงที่ (demand
charge: Td) ซึ่งค�ำนวณจากต้นทุนการลงทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ในการด�ำเนินการ และต้นทุน
ผันแปร (commodity charge: Tc) ค�ำนวณจากต้นทุนการให้บริการผันแปร (variable cost)
ของการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ โดยการก�ำหนดอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติสำ� หรับ
การจ�ำหน่ายก๊าซให้กับลูกค้าแต่ละรายจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ตามระยะทางจากท่อ
ขนส่งที่เชื่อมต่อกับแหล่งผลิต
(2) สัญญาที่ไม่แน่นอน (non-firm) เป็นสัญญาซื้อขายก๊าซที่ปริมาณการซื้อขายก๊าซ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้ใช้ก๊าซของสัญญาประเภทนี้มีทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงอื่น
ทดแทนก๊าซได้ (alternative) สัญญาดังกล่าวจะจ�ำหน่ายโดยผู้ได้รับอนุญาตค้าปลีกก๊าซผ่าน
ระบบจ�ำหน่ายก๊าซ โดยใช้หลักการก�ำหนดราคาตามราคาเชื้อเพลิงที่ก๊าซเข้าไปทดแทนส�ำหรับ
ผู้ประกอบการแต่ละราย
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ก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ (NGV)
ในปี 2543 ครม. มีมติให้ก�ำหนดราคาขายปลีกของ NGV ไว้ที่ร้อยละ 50 ของราคา
ดีเซล ในปี 2545 ได้ปรับราคาขายปลีกจนเท่ากับร้อยละ 65 ของน�ำ้ มันเบนซิน 91 และใน
ปี 2552 ก�ำหนดเพดานราคา 10.34 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ในปี 2550 กพช. มีมติให้
ก�ำหนดโครงสร้างราคา NGV สะท้อนต้นทุน โดยให้ใช้ต้นทุนก๊าซธรรมชาติบวกค่าใช้จ่ายใน
การด�ำเนินการ
ราคาขายปลีก NGV = ต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ + ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ + VAT
แต่ระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนใช้ NGV เช่นในปี 2551 รัฐบาลมีน
โยบายส่งเสริมให้ใช้ NGV แทนน�้ำมันให้ได้ร้อยละ 20 ดังนั้น จึงมีมติคณะรัฐมนตรีให้ชะลอ
การปรับราคาของ NGV โดยให้ตรึงราคาขาย 8.50 บาทต่อกิโลกรัมจนถึงสิงหาคม 2553
ขณะเดียวกัน รัฐบาลก�ำหนดให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ลงทุนขยายสถานีบริการ NGV
อย่างต่อเนือ่ ง และ กพช. มีมตินำ� เงินกองทุนน�ำ้ มันมาชดเชยส่วนต่างราคาให้ 2 บาทต่อกิโลกรัม
แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อเดือน ในวันที่ 15 มกราคม 2555 คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ลดการชดเชย
ราคาและปรับขึ้นราคา NGV เดือนละ 0.5 บาทต่อกิโลกรัมจนถึงเดือนธันวาคม 2555 ต่อมา
ในเดือนกันยายน 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ตรึงราคา NGV ไว้ที่ 10.50 บาทต่อกิโลกรัม และ
ยกเลิกอุดหนุนเงินชดเชย
จะเห็นได้ว่า บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) คงราคาขายปลีก NGV ให้ต�่ำกว่าต้นทุน
เพือ่ เป็นการสนับสนุนให้คนใช้กา๊ ซ NGV แทนการใช้นำ�้ มันตามนโยบายรัฐบาล ยกตัวอย่างเช่น
เดือนกรกฎาคม 2558 ราคา NGV ที่ควรจะเป็นอยู่ที่ 15.14 บาทต่อกิโลกรัม แต่บริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดราคาขายปลีกที่ 13 บาทต่อกิโลกรัมส�ำหรับรถทั่วไป และ 10 บาทต่อ
กิโลกรัมส�ำหรับรถสาธารณะ ในปี 2558 ดังกล่าว บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีผลขาดทุน
จากการอุดหนุน NGV ประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท
ปัจจุบนั นับตัง้ แต่ราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวลดลง กบง. ลอยตัวราคา NGV ตาม
ต้นทุนเนื้อก๊าซ และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ก�ำหนดให้ลอยตัว
ได้ไม่เกินเพดานที่ 13.50 บาทต่อกิโลกรัม และเดือนกรกฏาคม 2559 ให้มีการลอยตัวแบบ
ไม่มีเพดาน โดยก�ำหนดให้มีการทบทวนราคาทุกวันที่ 16 ของเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุน
มากขึ้น ราคาล่าสุดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ราคาก๊าซ NGV เท่ากับ 13.59 บาทต่อกิโลกรัม
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ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
เดิม LPG มาจากกระบวนการกลั่นน�้ำมันและจากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ โดย
รัฐบาลก�ำหนดราคาขาย LPG ในประเทศให้เป็นราคาเดียวกับราคากลาง CP (contact price
ของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีการส่งออก
มากที่สุด) เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นมากตามราคาน�้ำมัน รัฐจึงประกาศให้ LPG เป็นราคาควบคุม
ประมาณ 333 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
ช่วงทีร่ าคาน�ำ้ มันแพงมากขึน้ จนผูใ้ ช้รถยนต์เริม่ หันไปใช้ LPG เป็นพลังงานทดแทนน�ำ้ มัน
ส่งผลให้ปริมาณการใช้ LPG เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้จากเดิมที่ไทยเราสามารถผลิต LPG ได้เพียงพอ
ส�ำหรับใช้ในประเทศต้องเริ่มน�ำเข้า โดยในเดือนเมษายน 2551 เป็นปีแรกที่ประเทศไทยน�ำเข้า
LPG ส�ำหรับราคานัน้ รัฐก�ำหนดราคาหน้าโรงกลัน่ และโรงแยกก๊าซไว้ทปี่ ระมาณ 333 ดอลลาร์
สหรัฐต่อตันหรือ 10-11 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งที่ราคาน�ำเข้าสูงกว่ามาก
ค�ำถามที่ตามมาก็คือส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้นนั้น ใครรับภาระไป?
การบิดเบือนราคา LPG เป็นระยะเวลานานส่งผลให้กองทุนน�ำ้ มันประสบปัญหาขาดทุน
และไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงประเภทอื่น อย่างเช่นน�้ำมันเบนซิน เนื่องจากล�ำพังเงิน
กองทุนน�้ำมันที่จัดเก็บจากการใช้ LPG ไม่เพียงพอที่จะชดเชยส่วนต่าง ส่งผลให้ต้องน�ำเงิน
กองทุนน�้ำมันที่จัดเก็บจากการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงประเภทอื่นมาชดเชยด้วย (cross subsidy)
ท�ำให้ในบางช่วงเวลา กองทุนน�้ำมันติดลบหลายหมื่นล้าน กลายเป็นหนี้สาธารณะของคนไทย
ในปี 2554 กพช. เห็นชอบให้มีการปรับราคา LPG ที่ขายแก่ภาคอุตสาหกรรมและภาค
ขนส่ง แต่ยังตรึงราคาภาคครัวเรือนอยู่ และมีมติในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เห็นชอบแนวทาง
การปรับโครงสร้างก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยให้ยกเลิกการก�ำหนดราคา ณ โรงกลั่นของ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติทรี่ ะดับ 333 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน พร้อมก�ำหนดราคาซือ้ ตัง้ ต้นของ LPG
ส�ำหรับการใช้ประเภทต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับเดียวกัน และปรับลดเงินจ่ายออกจากกองทุนน�ำ้ มัน
เพื่ออุดหนุนราคาก๊าซ LPG ให้มีค่าน้อยที่สุด โดยเปรียบเทียบราคา LPG ก่อนและหลังปรับ
โครงสร้างราคาได้ดังนี้
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รูปที่ 2.6 โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

ที่มา ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

ต่อมา คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติในวันที่ 7 มกราคม 2558
เห็นชอบการก�ำหนดหลักเกณฑ์การค�ำนวณราคา ณ โรงกลั่น ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นของก๊าซ
LPG โดยใช้ต้นทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหาเฉลี่ยแบบแบบถ่วงน�้ำหนัก (LPG Pool) ซึ่ง
ประกอบด้วย LPG จากโรงแยกก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน�้ำมันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติก และ
LPG จากการน�ำเข้า เพื่อให้ได้ราคาที่สะท้อนต้นทุนการจัดหา นอกจากนี้ ยังใช้การเก็บเงินและ
จ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน�้ำมันเป็นกลไกช่วยบริหารจัดการเพื่อเฉลี่ยต้นทุนจากแหล่งต่าง ๆ
ให้มคี วามเท่าเทียมกัน โดยหากแหล่งจัดหาแหล่งใดมีตน้ ทุนจัดหาต�ำ่ กว่าต้นทุนเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก
จะต้องส่งเงินส่วนต่างเข้ากองทุนน�้ำมัน ส่วนแหล่งจัดหาใดมีต้นทุนจัดหาสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนัก จะได้รับชดเชยส่วนต่างจากกองทุนน�้ำมัน
การก�ำหนดต้นทุนการจัดหาข้างต้นจะมีการทบทวนทุก 3 เดือน เพื่อให้ได้ค่าต้นทุนเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนักที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งจะน�ำมาใช้ก�ำหนดอัตราน�ำส่งเงินกองทุนน�้ำมันหรือ
การก�ำหนดราคาขายปลีกต่อไป (ดังจะเห็นว่าในการประชุม กบง. จะมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง
โครงสร้างราคา LPG ด้วยทุกครั้ง)
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นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้ขอความร่วมมือจากบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในการช่วย
เหลือประชาชนที่ใช้ LPG ในกลุ่มภาคครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ร้านค้าหาบเร่แผงลอยเป็นการ
ชัว่ คราว จนกว่าจะมีแนวทางอืน่ มาทดแทน ให้สามารถซือ้ LPG ได้ในระดับราคาเดิม เพือ่ เป็นการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคา LPG ของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์
2558 เป็นต้นมา
หลังจากปรับโครงสร้างราคา LPG ระยะหนึง่ กพช. มีมติเมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เห็น
ชอบแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG ซึ่งจะยกเลิกการก�ำหนดราคา LPG ณ โรงแยกก๊าซ
และราคา LPG ณ โรงกลั่น จากระบบ LPG Pool Price เป็นราคาสะท้อนต้นทุน LPG น�ำเข้า
(import parity) มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีมติเห็นชอบแนวทางเปิดเสรี
ธุรกิจก๊าซ LPG เป็น 2 ระยะ
ระยะแรกเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านก่อนจะเปิดเสรีทั้งระบบ (ช่วงปี 2560) โดยเปิดเสรี
เฉพาะในส่วนการน�ำเข้า แต่ยังคงควบคุมราคาโรงกลั่นน�้ำมันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติผ่าน
กลไกของกองทุนน�้ำมัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการน�ำเข้าและการแข่งขันมากยิ่งขึ้น และ
ระยะที่สองเป็นการเปิดเสรีทั้งระบบ ยกเลิกการควบคุมราคาและปริมาณของทุกแหล่ง
ผลิตและจัดหา เปิดเสรีการน�ำเข้าและส่งออกโดยสมบูรณ์ รวมถึงยกเลิกการประกาศราคา
ก๊าซ LPG ณ โรงกลั่นและราคาขายส่ง ณ คลังก๊าซ โดยจะเริ่มด�ำเนินการเมื่อตลาดมีความ
พร้อมด้านการแข่งขันที่เพียงพอ
ตามนโยบายของ กบง. จะยกเลิกการควบคุมราคาและปริมาณของทุกแหล่งผลิตและ
จัดหา เมื่อมีการเปิดเสรีก๊าซ LPG ทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการเปิดเสรีการน�ำเข้าและส่งออกโดย
สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต่อมาที่ประชุม กพช. วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ
LPG เต็มรูปแบบ ตามที่ กบง. มีมติวางแนวทางไว้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยให้ยกเลิก
การก�ำหนดราคาโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ำมันและโรงอะโรเมติก ยกเลิกการประกาศ
ราคาขายส่ง ณ คลังก๊าซ เพื่อให้ตลาดก๊าซ LPG มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ โดยให้ สนพ. และ
กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ติดตามและรายงานเฉพาะราคาอ้างอิงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก�ำกับ
ดูแลราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในประเทศ พร้อมมีกลไกการติดตามสถานการณ์ราคาอ้างอิง
การน�ำเข้าก๊าซ LPG และต้นทุนโรงแยกก๊าซฯ อย่างใกล้ชิดเป็นรายเดือน โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
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ปัจจุบันมีการเปิดเสรี LPG เต็มรูปแบบ แต่ภาครัฐยังคงรักษาระดับราคาขายปลีกโดย
ใช้กองทุนน�้ำมัน แต่เนื่องจากการบิดเบือนราคาตลาดมาเป็นระยะเวลานานท�ำให้ผู้บริโภคบาง
ส่วนเข้าใจว่าก๊าซ LPG ราคาถูก การทีร่ าคาก๊าซ LPG ทีไ่ ม่สะท้อนราคาตลาดโลก ส่งผลให้การ
ใช้ LPG เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทางเลือก อีกทั้งราคา
ที่ต�่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ยังก่อให้เกิดการลักลอบน�ำออกไปขาย ท�ำให้ประเทศสูญเสียเงิน
ตราต่างประเทศ และกองทุนน�้ำมันต้องมีภาระชดเชยมากขึ้น เหล่านี้ถือเป็นความท้าทายของ
ภาครัฐในการด�ำเนินนโยบายด้านราคาเพือ่ สะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริง และสนับสนุนการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผูบ้ ริโภคในการท�ำความเข้าใจกับกลไกราคาและปรับพฤติกรรมการ
ใช้พลังงานของประเทศในระยะยาว

บทสรุป ... ประเทศไทยกับความมั่นคงทางพลังงาน
มาถึงตรงนี้ ท่านผู้อ่านคงเห็นความส�ำคัญของค�ำว่า “ความมั่นคงทางพลังงาน” ชัดเจน
ขึ้น แม้ว่าในวันนี้ ราคาน�้ำมันจะปรับตัวจาก 140 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2551 ลดลง
มาเหลืออยู่เพียง 40 – 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2560 แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่
ต้องค�ำนึงถึงความมั่นคงทางพลังงานอีกต่อไป เนื่องจากพลังงานส่วนใหญ่ในโลกที่มีอยู่และใช้
เป็นหลักนั้นเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป หากเรายังคงใช้พลังงานโดยปราศจากการวางแผน
แล้ว ทิศทางพลังงานในอนาคตจะเป็นเช่นไร
ประเทศไทยน�ำเข้าพลังงานมาโดยตลอด และมีแนวโน้มการน�ำเข้าและการใช้พลังงาน
เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ ดังนั้น รัฐบาลจึงก�ำหนดแนวคิดในการบริหาร
จัดการพลังงานโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นส�ำคัญ โดยให้ความส�ำคัญกับ
“ความมัน่ คงทางพลังงาน” และ “การก�ำหนดราคาทีเ่ ป็นธรรม” และเพือ่ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
รัฐเปิดเสรีให้เอกชนเข้ามาลงทุนเพือ่ แสวงหาและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมเพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศ
ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อเอื้อต่อการด�ำรงชีวิตและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น นับตั้งแต่
การด�ำเนินงานของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จนมาเป็น บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ในปัจจุบัน การสร้างความมั่นคงทางพลังงานเป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญมากมาโดยตลอด
ภาครัฐเองก็มกี ำ� หนดนโยบายทีด่ แู ลไม่ให้การใช้พลังงานบางประเภทสูงเกินไป สนับสนุน
หรือส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาการน�ำเข้า ในส่วนการ
ก�ำหนดราคานั้น รัฐมีหน้าที่ต้องรักษาเสถียรภาพไม่ให้ราคาผันผวนมากเกินไป หรือสูงจนเป็น
ภาระของผู้บริโภค การปล่อยให้ราคาสะท้อนต้นทุนและเป็นไปตามกลไกตลาดนั้นสามารถลด
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ภาระในการอุดหนุนได้โดยตรง ในทางอ้อมยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่าง
ประหยัดด้วย
ดังนัน้ นอกจากการสร้างความมัน่ คงทางพลังงานจะเป็นหน้าทีข่ องรัฐแล้ว ประชาชนเอง
ก็มีบทบาทไม่น้อยไปกว่ากัน
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บทที่

3
การด�ำเนินการแปรรูป
ถูกต้องหรือไม่
ทุกท่านเคยได้ยินค�ำถามว่า “การด�ำเนินการแปรรูป ปตท. ถูกต้องหรือไม่”
หลายท่านสงสัยต่อว่า แล้วค�ำตอบจริง ๆ คืออะไร
ค�ำตอบทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ผ่านสือ่ น่าจะพอแยกออกได้เป็น 2 กลุม่ ใหญ่ คือ กลุม่ ทีย่ นื ยันว่าการ
ด�ำเนินการแปรรูป ปตท. ไม่ถกู ต้อง ซึง่ ในกลุม่ นีย้ งั เห็นแตกต่างกันในรายละเอียดอยูบ่ า้ งว่าความ
ไม่ถูกต้องดังกล่าวคลุมไปถึงเรื่องใด และควรแก้ไขเยียวยาแค่ไหน ซึ่งมีถึงขนาดจะให้ยกเลิก
เพิกถอนทุกอย่างโดยให้ไปเริ่มที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยกันใหม่
อีกกลุม่ หนึง่ เห็นตรงข้ามกัน ค�ำตอบกลุม่ นีย้ นื ยันว่าการด�ำเนินการแปรรูป ปตท. ถูกต้อง
ผู้ที่ออกมายืนยันความเห็นแนวนี้ส่วนใหญ่มองว่าการด�ำเนินการแปรรูป ปตท. ถูกต้องทุกอย่าง
ทุกประการ บางความเห็นสนับสนุนไปมากเกินกว่าสิ่งที่ศาลพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องเสียอีก
คณะวิจัยเห็นในเบื้องต้นว่าค�ำตอบที่แตกต่างกันดังกล่าวสัมพันธ์กับกรอบความคิดและ
มิติที่หลายหลากต่างกัน ท�ำให้เราได้เห็นค�ำตอบที่แตกต่างกันชนิดที่เรียกว่า ตรงกันข้าม หรือ
ขาวกับด�ำทีเดียว แต่ค�ำตอบในงานวิจัยฉบับนี้ไม่สามารถไปอยู่ในกรอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ค�ำตอบที่จะเกิดขึ้นอาจไม่เป็น “ขาว” หรือ “ด�ำ” เสียทีเดียว และก็จะไม่ “เทา ๆ” ด้วย เพราะ
จะเป็นค�ำตอบที่ตอบอยู่บนกรอบของข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมและต้องการตอบให้ชัดเจน
ครบถ้วนมากที่สุด

บทที่ 3 การด�ำเนินการแปรรูปถูกต้องหรือไม่

ถือเป็นโชคดีในมุมของการวิจยั ทีค่ ำ� ถามเหล่านีม้ กี ารโต้แย้งกันจนถูกหยิบยกขึน้ ฟ้องร้อง
แล้วหลายคดีและหลายศาล ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน จนมีค�ำพิพากษาที่เกี่ยวข้องมากมาย
หลายฉบับ ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของบทนีท้ ตี่ อ้ งการหาค�ำตอบและเหตุผลทีช่ ดั เจนในทางกฎหมาย
จึงเป็นเรื่องที่พอจะท�ำได้
เมือ่ พูดถึงมุมมองกฎหมาย เนือ้ หาของบทนีจ้ งึ เกีย่ วข้องกับกฎหมายและค�ำพิพากษาของ
ศาลจ�ำนวนมาก ซึ่งยาว ไม่สนุก และคงเลี่ยงยาก แต่เพื่อให้เนื้อหาของงานวิจัยอยู่ในกรอบที่
เหมาะสมและเข้าใจได้ คณะผู้วิจัยขอจ�ำกัดประเด็นไว้เพียง 4 ประเด็นตามล�ำดับ คือ
(1) แปรรูป ปตท. คืออะไร
(2) กฎหมายว่าอย่างไร
(3) ศาลว่าอย่างไร และ
(4) จบอย่างไร

1. แปรรูป ปตท. คืออะไร
ค�ำว่า “แปรรูป ปตท.” คืออะไร ถ้าตอบตามความเข้าใจทั่วไป น่าจะนึกถึงการด�ำเนิน
การเปลี่ยนสถานะของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (หรือ ปตท.) มาเป็นบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พูดง่าย ๆ คือ การเปลี่ยนจากสถานะของรัฐวิสาหกิจมาเป็น
บริษัทมหาชนจ�ำกัดนั้นเอง
ส่วนความหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น คงต้องไปดูพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2542 ซึ่งแยกแยะรายละเอียดเพิ่มให้ชัดเจนขึ้น โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราช
บัญญัติระบุถึงการเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจจากรูปแบบเดิมที่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภท
องค์การของรัฐมาเป็นรูปแบบของบริษทั จ�ำกัดหรือบริษทั มหาชนจ�ำกัด และระบุตอ่ ว่าการเปลีย่ น
สถานะโดยการเปลี่ยนทุนนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินกิจการและเป็นพื้นฐานเบื้อง
ต้นที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์กรธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยการกระจายหุ้นที่รัฐถือไว้
ให้แก่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและการบริหารจัดการ
ขั้ น ตอนแรกที่ เ ป็ น การเปลี่ ย นสถานะโดยการเปลี่ ย นทุ น นี้ เ อง พระราชบั ญ ญั ติ ทุ น
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 บัญญัติถึงการน�ำทุนของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้น
ในรูปแบบของบริษัท และเรียกกันสั้น ๆ ว่า “เปลี่ยนสภาพ” ซึ่งเป็นค�ำที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้เช่น
กัน ขั้นตอนถัดมาที่ระบุว่าเป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นรวมถึงการกระจายหุ้นให้แก่เอกชน
ซึ่งในกรณีของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) คือการเสนอขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ขั้นตอนหลังนี้เรียกกันสั้น ๆ ว่า “แปรรูป”
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ดังนั้น ค�ำว่า “แปรรูป ปตท.” ที่เรียกกันทั่วไปนั้น เมื่อมองในกรอบของพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 จึงรวมส่วนของการ “เปลี่ยนสภาพ” กับ “แปรรูป” ไว้ด้วยกัน

2. กฎหมายว่าอย่างไร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแปรรูป ปตท. และเป็นประเด็นโต้แย้งจนเกิดการ
ฟ้องร้องในศาลคือพระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ซึง่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2542 กฎหมายฉบับนี้ก�ำหนดหลักการ ขั้นตอน และวิธีการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็น
บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดไว้เป็นการทั่วไป การแปรรูป ปตท. ที่เริ่มในช่วงปี 2544
ก็ด�ำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ดังนั้น ขั้นตอนและการด�ำเนิน
การต่าง ๆ จึงเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้
ปตท. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 เพื่อ
ด�ำเนินกิจการทางด้านปิโตรเลียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
2544 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบแนวทางการแปลงสภาพ ปตท. เป็นบริษทั จ�ำกัด ต่อมา เมือ่ วัน
ที่ 25 กันยายน 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องการแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุ้นของ ปตท.
ท�ำให้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ได้มีการจัดตั้งบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ขึ้น ซึ่งในระยะแรก
มีการออกพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับก่อน คือ พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน์
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเงื่อนเวลายกเลิก
กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 เพือ่ ให้บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
สามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ และต่อมาเมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550
ออกพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดอ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพือ่ ให้มกี ารแข่งขันเสรีและเป็นธรรมมากขึน้ พระราชกฤษฎีกาทัง้ 3 ฉบับ
ดังกล่าวจึงเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประเด็นโต้แย้งหลักในการฟ้องร้องคดีหลายคดี
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ว่าอย่างไร
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 บัญญัติขั้นตอนและวิธีการของการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจไว้ในกฎหมายฉบับเดียว เหตุผลและความจ�ำเป็นในการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ระบุ
ให้เป็นกฎหมายที่จะเป็นเครื่องมือของรัฐเมื่อมีความจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ
จากรูปแบบเดิมทีเ่ ป็นรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐตามทีก่ ฎหมายจัดตัง้ ขึน้ ให้เป็นรูปแบบ
บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินกิจการและ
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เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์กรธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบให้กระท�ำได้
โดยสะดวก1
กฎหมายฉบับนี้เกิดจากแนวคิดของรัฐที่ต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ลงทุนและบริหารจัดการในกิจการที่รัฐวิสาหกิจเดิมด�ำเนินการอยู่ โดยการให้เอกชนเข้าร่วม
ถือหุ้นในกิจการบางส่วน หรือขายให้แก่ประชาชนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในขณะเดียวกัน รัฐสามารถระดมทุนจากภาคเอกชนมาใช้ในกิจการของรัฐและท�ำให้การให้
บริการของรัฐวิสาหกิจนั้นยังคงด�ำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
ในด้านการจัดการ กฎหมายฉบับนี้ก�ำหนดคณะกรรมการหลักขึ้นมา 2 ชุด เรียกว่า
“คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ” กับ “คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท”
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมีอ�ำนาจหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
ในหลักการและแนวทางให้ด�ำเนินการน�ำทุนของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นในรูปแบบ
ของบริษทั รวมทัง้ เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งต่าง ๆ เกีย่ วกับการเปลีย่ นทุนเป็นหุน้
และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสนอ ซึ่งเป็นการ
จัดการในระดับภาพรวมและนโยบายผ่านมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มาตรา 13
ส่วนคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทท�ำหน้าที่เสนอแนะในระดับของรายละเอียด
เกี่ยวกับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นของบริษัท นอกจากนี้
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทนี้เองที่เป็นผู้ด�ำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ในทางปฏิบัติ ซึ่ง
เป็นหน้าทีส่ ำ� คัญในขัน้ ตอนของการจัดตัง้ บริษทั ยกตัวอย่างเช่น ก�ำหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความ
รับผิด และสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ ส่วนที่จะโอนให้แก่บริษัทที่จะจัดตั้งและส่วนที่จะให้ตกเป็น
ของกระทรวงการคลัง ก�ำหนดพนักงานทีจ่ ะให้เป็นลูกจ้างของบริษทั ก�ำหนดทุนเรือนหุน้ หรือทุน
จดทะเบียนส�ำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั จ�ำนวนหุ้นและมูลค่าของหุ้นแต่ละหุ้น ตลอดจน
รายการต่าง ๆ ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2542 มาตรา 19

1

เหตุผลและความจ�ำเป็ นในหมายเหตุทา้ ยพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
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3. ศาลว่าอย่างไร
ไม่น่าเชื่อว่าการแปรรูป ปตท. ที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จจนมีการจัดตั้งบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 จะเป็นผลให้มีผู้โต้แย้งประเด็นต่าง ๆ จนถึงขนาดฟ้องร้อง
คดีต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองหลายสิบคดีจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ คนที่เข้ามาเป็น
คู่ความก็มีความหลากหลายมากอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนในข้อพิพาทใด โจทก์ผู้ฟ้องคดีแปรรูป
ปตท. มีทั้งโจทก์ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บุคคลธรรมดา มูลนิธิ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่วนคนทีต่ กเป็นจ�ำเลยมีตงั้ แต่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีหลายคน
กระทรวงหลายกระทรวง ผู้เกี่ยวข้องอื่น รวมทั้งบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เอง
คดีที่โต้แย้งเกี่ยวกับการแปรรูป ปตท. ส่วนใหญ่ ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำพิพากษาถึง
ที่สุดแล้วและจบไปโดยไม่มีข้อโต้แย้งต่อ บางคดีมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่มีข้อโต้แย้งต่อใน
ชั้นการปฏิบัติตามค�ำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่อก๊าซ และมีคดีที่ยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาลโดยยังไม่มคี ำ� พิพากษา เช่น คดีหมายเลขด�ำที่ 510/2559 ของศาลปกครอง
กลาง ซึง่ ผูต้ รวจการแผ่นดินยืน่ ฟ้องกระทรวงการคลังกับพวก เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2559 เป็นต้น
ทัง้ นี้ ก่อนทีศ่ าลปกครองสูงสุดจะได้มคี ำ� พิพากษาเกีย่ วกับการแปรรูป ปตท. ตามทีก่ ล่าว
ไปข้างต้น ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยพิพากษาเกี่ยวกับการแปลงสภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การด�ำเนินการในขั้นตอนที่เป็นสาระส�ำคัญในการเปลี่ยนทุน
ของ กฟผ. เป็นหุ้นของบริษัท กฟผ. จ�ำกัด (มหาชน) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การกระท�ำของคณะกรรมการเตรียมการจัดตัง้ บริษทั ได้เสียไปทัง้ หมด หรือไม่มผี ลตามกฎหมาย
ย่อมมีผลให้การด�ำเนินการต่อมา รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติอนุมัติเปลี่ยนทุนของ กฟผ.
เป็นหุน้ และจัดตัง้ บริษทั กฟผ. จ�ำกัด (มหาชน) รวมทัง้ การออกพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดอ�ำนาจ
สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท กฟผ. จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และพระราชกฤษฎีกาก�ำหนด
เงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 เสียไปด้วย
เช่นกัน และพิพากษาให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดอ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั
กฟผ. จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่า
ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2548 ซึ่งเป็นวัน
บังคับใช้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจ�ำกัดขอบเขตไว้ที่ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่
50/2542 ซึ่งเป็นการวินิจฉัยเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ว่ามีข้อความ
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ขัด หรือแย้ง หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ และค�ำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 ซึ่งเป็นการวินิจฉัยเกี่ยวกับการแปรรูป ปตท. ส่วนคดีอื่นอาจ
กล่าวถึงด้วยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(3.1) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 50/2542
หลังจากร่างพระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว
ก่อนการประกาศใช้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจ�ำนวนหนึง่ เห็นว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวมีขอ้ ความ
ขัด หรือแย้ง หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย ซึ่งในที่สุด ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่ 50/2542 แยกชี้ขาดเป็น 3 ประเด็น คือ
ประเด็นที่หนึ่ง มติคณะรัฐมนตรียกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจได้หรือไม่
ประเด็นที่สอง การให้กระทรวงการคลังค�้ำประกันหนี้เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่
ประเด็นที่สาม การเปลี่ยนสถานะรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 87
หรือไม่
ทั้งนี้ จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละประเด็นตามล�ำดับ ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง มติคณะรัฐมนตรียกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจได้หรือไม่
ในประเด็นนี้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีย่ นื่ ค�ำร้องมาเห็นว่า รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจัดตัง้
ขึ้นโดยกฎหมายที่แตกต่างกัน การที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. มาตรา 28 บัญญัติ
ให้ฝ่ายบริหารใช้มติคณะรัฐมนตรียกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจได้ เป็นการขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสรุปว่า การที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. มาตรา 28
บัญญัติให้ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด ให้ถือว่ากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
เป็นอันยกเลิกไปนั้น มิได้หมายความว่ากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นถูกยกเลิกโดยมติคณะ
รัฐมนตรี แต่หมายถึงมติคณะรัฐมนตรีทใี่ ห้ยบุ เลิกรัฐวิสาหกิจใดเป็นเพียงเงือ่ นไข ส่วนการยกเลิก
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจต้องเป็นไปตามเวลาที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพื่อการ
นัน้ ซึง่ เป็นเงือ่ นเวลา และเมือ่ ต้องด้วยเงือ่ นไขและเงือ่ นเวลาครบทัง้ สองประการแล้ว กฎหมาย
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจจึงถูกยกเลิกโดยร่างพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ ฯ มาตรา 28 นี้ เมื่อการ
ยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่เป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชก�ำหนดหรือประกาศ
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ของคณะปฏิวัติ ได้ด�ำเนินการโดยร่างพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ ฯ ที่มีผลบังคับใช้
เป็นกฎหมายแล้ว ก็จะเป็นการยกเลิกโดยกฎหมายที่มีล�ำดับชั้นของกฎหมายเดียวกัน จึง
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่สอง การให้กระทรวงการคลังค�้ำประกันหนี้เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยื่นค�ำร้องมาเห็นว่า มาตรา 24 บัญญัติให้หนี้ของรัฐวิสาหกิจ
ที่กระทรวงการคลังค�้ำประกันอยู่แล้ว เมื่อโอนไปเป็นบริษัทที่เปลี่ยนสถานะมาจากรัฐวิสาหกิจ
ให้กระทรวงการคลังค�้ำประกันหนี้นั้นต่อไป เป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิพิเศษแก่ภาคเอกชนที่เข้า
มาซื้อหุ้นของรัฐวิสาหกิจยิ่งกว่าเอกชนอื่นอันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสรุปว่า มาตรา 24 ให้โอนหนี้ของรัฐวิสาหกิจเดิมไปเป็นหนี้ของ
บริษัทใหม่นี้ เมื่อหนี้นั้นกระทรวงการคลังได้ค�้ำประกันอยู่แล้ว ก็ให้กระทรวงการคลังค�้ำประกัน
ต่อไปนั้น เป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้จากรัฐวิสาหกิจเดิมเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่
การที่มาตรา 24 บัญญัติให้กระทรวงการคลังค�้ำประกันหนี้ให้บริษัทต่อไปนั้น ก็เป็นการปฏิบัติ
ตามภาระค�้ำประกันที่มีอยู่แต่เดิม เพราะ บริษัทที่จัดตั้งใหม่นี้ก็ยังคงด�ำเนินกิจการเดิมของ
รัฐวิสาหกิจเดิมและยังคงเป็นของรัฐอยูเ่ ช่นเดิม การค�ำ้ ประกันจึงเป็นการค�ำ้ ประกันหนีข้ องรัฐ
ไม่ใช่หนี้ของบริษัทเอกชน กรณีนี้จึงมิใช่เป็นการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัทเอกชน ไม่เป็นการ
เลือกปฏิบัติ จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
ประเด็นที่สาม การเปลี่ยนสถานะรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทขัดต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 87 หรือไม่
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีร่ อ้ งมาเห็นว่า พระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจ ฯ ให้คณะรัฐมนตรี
มีอ�ำนาจที่จะเลือกรัฐวิสาหกิจใดก็ได้มาเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทโดยไม่มีมาตรการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของชาติ อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 87
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสรุปว่า มาตรา 87 อยู่ในหมวด 5 ว่าด้วย "แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ" โดยมีเนือ้ หาเป็นการก�ำหนดแนวทางส�ำหรับการตรากฎหมายและการก�ำหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยก�ำหนดหน้าทีข่ องรัฐให้ตอ้ งกระท�ำการหรือละเว้นการกระท�ำ
การต่าง ๆ ไว้หลายประการ เช่น รัฐต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความ
จ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ รักษาผลประโยชน์สว่ นรวม หรือการจัดให้
มีการสาธารณูปโภคเท่านั้น โดยนัยนี้ การรักษาความมั่นคงของรัฐก็ดี การรักษาผลประโยชน์
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ส่วนรวมก็ดี หรือการจัดให้มีการสาธารณูปโภคก็ดี จึงเป็นเหตุให้รัฐสามารถประกอบกิจการ
แข่งขันกับเอกชนได้ อันเป็นการยกเว้นหลักทั่วไปที่รัฐต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน
ส�ำหรับร่างพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ ฯ มาตรา 13 มาตรา 16 และมาตรา 19
มีเนื้อหาให้ คณะรัฐมนตรีมีอ�ำนาจที่จะเลือกรัฐวิสาหกิจใดก็ได้มาเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัท
อันมีความหมายว่า คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรของรัฐมีอ�ำนาจที่จะพิจารณาด�ำเนินการให้การ
ประกอบกิจการของรัฐไปเป็นของเอกชน มิใช่ให้คณะรัฐมนตรีมีอ�ำนาจจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
ไปประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 87 ดังนั้น ประโยชน์สาธารณะ
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีการ
สาธารณูปโภค จึงมิได้มีความเกี่ยวข้องกันกับการเลือกรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัท
ร่างพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ ฯ มาตรา 13 มาตรา 16 และมาตรา 19 จึงไม่ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 87
ดังนั้น โดยผลของค�ำวินิจฉัยที่ 50/2542 นี้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นทั้งสามสรุป
ได้ว่าพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ไม่มีข้อความขัด หรือแย้ง หรือตราขึ้นโดย
ไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ และเป็นผลให้รา่ งกฎหมายฉบับนีผ้ า่ นการพิจารณา
กลายเป็นพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
(3.2) ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550
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ภายหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยว
กับการแปลงสภาพ กฟผ. ไว้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ตามที่กล่าวไปข้างต้น เมื่อวันที่ 31
สิงหาคม 2549 มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภคซึง่ เป็นผูฟ้ อ้ งคดี กฟผ. ดังกล่าวกับพวกยืน่ ฟ้องนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน โดยบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ร้องสอด
เข้ามาเป็นผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 4 ต่อศาลปกครองสูงสุด เพือ่ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำ� สัง่ เพิกถอน
พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการแปลงสภาพ ปตท. อันมีผลให้สถานะบริษัทมหาชนจ�ำกัดกลับ
มาเป็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งในระยะเวลาต่อมา บางท่านเปลี่ยนไปใช้ค�ำว่า “กลับมาเป็น
สมบัติของชาติ” แทน เป็นผลให้ถ้อยค�ำฟังดูรุนแรงมากขึ้น
ในคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำ พิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 35/2550
ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมดเมื่อรวมความเห็นแย้งแล้ว 99 หน้า โดยศาลได้วินิจฉัยประเด็นแห่งคดี
และประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้จ�ำนวนมาก แยกย่อยได้ประมาณ 20 ประเด็น ทั้งนี้ เพราะคู่ความ
ต่างยกข้ออ้างข้อเถียงจ�ำนวนมาก จึงอาจกล่าวได้ว่าค�ำพิพากษาฉบับนี้เป็นค�ำพิพากษาที่มี
ประเด็นวินิจฉัยมากและมีผลส�ำคัญที่สุดเมื่อเทียบกับค�ำพิพากษาเกี่ยวกับการแปรรูป ปตท.
ทัง้ หมด ซึง่ ค�ำพิพากษาฉบับเต็มของคดีนศี้ าลปกครองเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของศาลปกครองแล้ว
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปหาอ่านกันได้ คณะผู้วิจัยขอสรุปประเด็นส�ำคัญของค�ำพิพากษาไว้ดังนี้
ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลวินิจฉัยก่อน
ก่อนจะเข้าไปถึงประเด็นพิพาทในคดีนี้จริง ๆ ในเบื้องต้น ค�ำพิพากษาฉบับนี้แยกเฉพาะ
ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลหยิบขึ้นมาวินิจฉัยก่อนไว้ถึง 4 ประเด็น ซึ่งเกิดจากประเด็น
จากค�ำฟ้องและค�ำให้การของคูค่ วามในคดีนี้ ทีต่ า่ งฝ่ายต่างโต้แย้งอ�ำนาจของศาลปกครองและ
เงื่อนไขการฟ้องคดีกันหลายเรื่องหลายประเด็น
ศาลปกครองสูงสุดแยกประเด็นที่วินิจฉัยเบื้องต้นไว้เป็น 4 ประเด็น พอสรุปได้ ดังนี้ 2
ประเด็นแรก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ถึงที่ 3 อ้างว่า ประเด็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพ ปตท.
และจดทะเบียนจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 (คือ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า
กล่าวอ้างว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นอยู่ในอ�ำนาจของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุด
ไม่มีอ�ำนาจพิจารณา ประเด็นนี้ ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นด้วยและวินิจฉัยว่า เป็นประเด็นที่อยู่
ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
2

ตามค�ำพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550, หน้า 49-58
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ประเด็นที่สอง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีสิทธิฟ้องคดีนี้หรือไม่ ประเด็นนี้ ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในด้านที่เกี่ยวกับการจัดการด้าน
พลังงานก๊าซธรรมชาติ และมีสิทธิฟ้องคดีนี้
ประเด็นทีส่ าม ผูถ้ กู ฟ้องคดีทงั้ สีโ่ ต้แย้งว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 ถูกยกเลิกและสิ้นสุดลงแล้ว ค�ำฟ้องว่าขัดรัฐธรรมนูญจึงไม่มีมูล ประเด็นนี้ ศาลปกครอง
สู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ค� ำ โต้ แ ย้ ง รั บ ฟั ง ไม่ ไ ด้ เ นื่ อ งจากมี รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รับรองสืบเนื่องตลอดมา
ประเด็นที่สี่ คดีนี้ยื่นฟ้องภายในก�ำหนดเวลาการฟ้องคดีหรือไม่ ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่า การฟ้องขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาต้องยื่นฟ้องภายใน 90 วันนับแต่วันที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544
แต่มายืน่ ฟ้องวันที่ 31 สิงหาคม 2549 พ้นก�ำหนดระยะเวลาไปแล้วเกือบ 5 ปี จึงเป็นการยืน่ ฟ้อง
เมื่อพ้นก�ำหนดเวลาแล้ว
แต่ศาลปกครองสูงสุดเห็นต่อไปว่า การกระท�ำตามฟ้องมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของรัฐ
และประชาชนในวงกว้าง จึงเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์ ศาลปกครองสูงสุดจึง
รับค�ำฟ้องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้
ประเด็นทัง้ สีท่ กี่ ล่าวมาเป็นเพียงปัญหาข้อกฎหมายทีค่ คู่ วามขอให้ศาลวินจิ ฉัยในเบือ้ งต้น
ยังไม่ใช่ประเด็นแห่งคดีทพี่ พิ าทกันจริง ซึง่ ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยโดยสรุปได้วา่ ศาลปกครอง
สูงสุดมีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาและผูฟ้ อ้ งคดีมสี ทิ ธิฟอ้ งคดีนี้ และไม่มเี งือ่ นไขจ�ำกัดการรับ
ฟ้องคดีนี้แต่อย่างไร
ประเด็นแห่งคดี
เมือ่ ผ่านปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวแล้ว ก็มาถึงประเด็นแห่งคดี ศาลปกครองสูงสุดสรุป
ว่า ส�ำหรับประเด็นแห่งคดีของคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 นั้น มีประเด็นเดียวคือ
พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ตราขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
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หมายความว่า ถ้าการตราพระราชกฤษฎีกาและบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาทั้งสอง
ฉบับชอบด้วยกฎหมาย การแปรรูป ปตท. ก็เป็นไปโดยชอบและมีผลตามกฎหมาย แต่ถ้า
การตราพระราชกฤษฎีกาหรือบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การแปรรูป ปตท. ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วนหรือทั้งหมด
สุดแล้วแต่วา่ ส่วนใดทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย และส่งผลให้ตอ้ งมีการเพิกถอนการแปรรูปบางส่วน
หรือทั้งหมด แล้วแต่กรณี
ในการวินิจฉัยประเด็นดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดแยกพิจารณาเป็นประเด็นย่อยหลาย
ประเด็น แต่เพื่อประโยชน์ในการวิจัย คณะผู้วิจัยขอน�ำประเด็นย่อยมาไว้เป็น 3 กลุ่มประเด็น
ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนการและขั้นตอนก่อนการตราพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ
ชอบหรือไม่
ประเด็นที่สอง บทบัญญัตใิ นพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเงือ่ นเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วย
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ประเด็นที่สาม บทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน์
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ทั้งนี้ รายละเอียดของแต่ละประเด็นจะกล่าวไปตามล�ำดับ คือ
ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนการและขั้นตอนก่อนการตราพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ
ชอบหรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยประเด็นนีไ้ ว้ในค�ำพิพากษาฉบับนี้ หน้า 58 ถึง 69 ซึ่งประกอบ
ด้วยประเด็นย่อยหลายประเด็น สรุปว่า พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
และ 19 ก�ำหนดให้คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเป็นผู้เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ใิ นหลักการและแนวทางให้ดำ� เนินการน�ำทุนของรัฐวิสาหกิจมาเปลีย่ นสภาพ
เป็นหุน้ ในรูปแบบของบริษทั หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมตั ใิ นหลักการให้เปลีย่ นทุนของรัฐวิสาหกิจ
ใดแล้ว ให้มี “คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท” ขึ้นมาท�ำหน้าที่เสนอแนะรายละเอียดกับ
บริษัทที่จะจัดตั้งต่อไป
มี ป ระเด็ น โต้ แ ย้ ง เกี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ยกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายทุ น
รัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการเตรียมการจัดตัง้ บริษทั ว่า ในส่วนของการแปรรูป ปตท. นัน้ แทนที่
ผู้เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีจะเป็นคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจตามที่กฎหมาย
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ก�ำหนด กลับกลายเป็น “คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ” นอกจากนัน้ ยังมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติในหลักการ
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยประเด็นแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทก่อน
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการในกรณี
ของ ปตท. ไปเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 25443 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท
เกิดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2544 ซึ่งหลังวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ 8 วัน จึงเป็น
ล�ำดับของระยะเวลาที่ถูกต้องแล้ว ข้อเท็จจริงในข้อโต้แย้งไม่ถูกต้อง
ส�ำหรับประเด็นที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้เสนอความเห็นต่อคณะ
รัฐมนตรีนนั้ ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า แม้คณะรัฐมนตรีอนุมตั ไิ ปตามทีค่ ณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติเสนอก็ตาม แต่คณะรัฐมนตรีก็เป็นคณะบุคคลผู้มีอ�ำนาจก�ำหนดนโยบายที่
จะน�ำทุนบางส่วนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นในรูปแบบบริษัทได้ตาม
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 และมีอ�ำนาจอนุมัติในหลักการให้เปลี่ยน
ทุนของรัฐวิสาหกิจใดเป็นหุ้นในรูปของบริษัทตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ประกอบกับเมื่อวันที่
11 กรกฎาคม 2544 คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเองก็มีมติเห็นชอบแนวทางการ
แปรรูป ปตท. ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้ว ศาลปกครองสูงสุด
จึงชี้ขาดว่าการเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในกรณีนี้
ชอบด้วยกฎหมาย
ประเด็นที่โต้แย้งกันล�ำดับถัดไป คือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียม
การจัดตั้งบริษัท มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 หรือไม่
คณะกรรมการเตรียมการจัดตัง้ บริษทั มีหน้าทีส่ ำ� คัญในขัน้ ตอนของการจัดตัง้ บริษทั ในการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีหน้าที่เสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะจัดตั้ง
ขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนรายงานรายละเอียดต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
องค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยต�ำแหน่งและกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ โดย มาตรา 16 ก�ำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนไม่เกิน 3 คน ซึ่งแต่งตั้งตาม
ความเหมาะสมของการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นหุ้น โดยต้องมีความเชี่ยวชาญตาม
3
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สาขาที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 16 วรรคสอง โดยในกรณีของการแปรรูป ปตท. นี้ คณะกรรมการ
นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวม 3 คน ซึ่งในคดีนี้ถูกโต้แย้งในเรื่อง
คุณสมบัติของความเชี่ยวชาญและลักษณะต้องห้ามของกรรมการแต่ละคน
ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า กรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ 3 คน เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ มีความรู้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกิจการการด�ำเนินการของ ปตท. และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ ปตท.
ในลักษณะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์อันจะท�ำให้การกระท�ำใด ๆ ของคณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทเสียไป
ในกลุ่มประเด็นกระบวนการและขั้นตอนก่อนการตราพระราชกฤษฎีกานี้ ยังมีประเด็น
โต้แย้งว่า การด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ในขั้นตอนของการจัดตั้งบริษัทในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งบริษัทมีหน้าที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องกิจการ สิทธิ หนี้
ความรับผิดชอบและสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการก�ำหนดพนักงานที่จะเป็นลูกจ้าง
ของบริษัท และร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับที่กล่าวมา
ผูฟ้ อ้ งคดีโต้แย้งว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวไม่ถกู ต้อง โดยมีประเด็น
แยกย่อย กล่าวคือ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท�ำเพียงครั้งเดียว (วันที่ 8
กันยายน 2544) การจัดท�ำขึ้นเพียงแห่งเดียวคือที่กรุงเทพมหานคร และจ�ำนวนผู้เข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นมีจ�ำนวนน้อย
ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ปรากฏว่า การจัดท�ำการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนดังกล่าวจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร และมี
การจัดให้มีการถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มีการถ่ายทอดสด
ผ่านสถานีโทรทัศน์และการรายงานสถานการณ์หลายช่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการ
จัดท�ำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งบริษัท ได้ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในสื่อหลายรูปแบบ และ
พอคาดหมายว่าผลประชาสัมพันธ์บรรลุวัตถุประสงค์ตามสมควรแล้ว ประเด็นโต้แย้งปลีกย่อย
ดังกล่าวจึงไม่มีน�้ำหนัก
อีกประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งคือ การประกาศหนังสือพิมพ์รายวันมิได้ด�ำเนินการตาม
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
ในประเด็นนี้ ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า แม้วา่ การด�ำเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์
เจาะลึก แปรรูป ปตท. 65

บทที่ 3 การด�ำเนินการแปรรูปถูกต้องหรือไม่

ดังกล่าวไม่ได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับเดียวกัน “ติดต่อกัน” ไม่น้อย
กว่า 3 วันตามข้อ 9(1) ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2543 ก็ตาม แต่คณะกรรมการดังกล่าวจัดให้มีการประกาศ
ในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีการจ�ำหน่ายแพร่หลายถึง 6 ฉบับ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า เมื่อ
พิจารณาถึงจ�ำนวนการตีพิมพ์เฉพาะหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยที่มีการประชาสัมพันธ์
และกลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์แล้ว เป็นการประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์รายวัน
ฉบับภาษาไทยทีม่ กี ารจ�ำหน่ายอย่างแพร่หลายและกลุม่ เป้าหมายก็มคี วามหลากหลายเพียงพอที่
จะถือได้วา่ เป็นการประกาศทางหนังสือพิมพ์อย่างทัว่ ถึงและเป็นระยะเวลาเพียงพอ เพือ่ เผยแพร่
ประชาพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึงแล้ว ค�ำวินิจฉัยตอนหนึ่งระบุว่า
“แม้วา่ การด�ำเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์ดงั กล่าวของคณะกรรมการจะถือเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 9(1) แห่งระเบียบดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อพิเคราะห์
ถึงผลการประชาสัมพันธ์ดว้ ยวิธกี ารเช่นว่านัน้ แล้ว ก็เป็นทีค่ าดหมายได้วา่ ผลการประชาสัมพันธ์
ได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ดังนั้น จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าคณะกรรมการจัดท�ำการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” 4
ศาลปกครองสูงสุดสรุปต่อมาว่า ข้อโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีว่าการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น รับฟังไม่ได้
สรุปแล้ว ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่ากระบวนการและขัน้ ตอนทีไ่ ด้กระท�ำก่อนการตรา
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดอ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ.
2544 และพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเงื่อนไขเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2544 เป็นการกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าการด�ำเนินการประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ไม่ถกู ต้อง แต่กค็ าดหมายได้วา่ การประชาสัมพันธ์บรรลุวตั ถุประสงค์แล้ว จึงไม่อาจ
รับฟังว่าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ประเด็นที่สอง บทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่า
ด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ส�ำหรับส่วนของพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเงือ่ นเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 นั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเคยมี
4
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ค�ำวินิจฉัยที่ 50/2552 ว่าบทบัญญัติมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นข้อกฎหมายดังกล่าว
ผูกพันศาลปกครองสูงสุด
ประเด็นที่สาม บทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน์
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ค�ำวินจิ ฉัยประเด็นนีเ้ ป็นส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ ส่วนหนึง่ ของค�ำพิพากษาฉบับนี้ และเป็นประเด็น
ที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นด้วยกับข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าว่าบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกา
กําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามค�ำฟ้อง ผลค�ำวินิจฉัยประเด็นนี้น�ำไปสู่ข้อโต้แย้งหลังค�ำพิพากษาต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของท่อก๊าซซึง่ จะวิเคราะห์โดยละเอียดต่อไปในบทที่ 8
ค�ำวินิจฉัยประเด็นนี้ประกอบด้วยประเด็นย่อยหลายประเด็น ประเด็นโต้แย้งส�ำคัญของ
ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าคือ การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ
ขัดหลักประกันสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีผลท�ำให้มีการ
โอนทรัพย์สินและสิทธิซึ่งเดิมเป็นของ ปตท. ไปเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเอกชน ได้แก่ ที่ดินที่ ปตท. ได้มาจากการเวนคืนก่อนการแปลงสภาพ
และที่ดินตามแนวท่อก๊าซธรรมชาติสายประธาน รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์อันเป็นส่วนควบกับ
ที่ดินดังกล่าว ซึ่งล้วนเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
ตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อีกทั้งการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 มาตรา 4 ก�ำหนดให้ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได้รับยกเว้น
มีสทิ ธิพเิ ศษ หรือได้รบั การคุม้ ครองทัง้ หมดตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ทั้งที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีสถานะเป็นนิติบุคคลเอกชนแต่กลับมีอ�ำนาจมหาชนของรัฐ
ได้แก่ อ�ำนาจเวนคืนทีด่ นิ อ�ำนาจในการประกาศเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อและรอนสิทธิ
เหนือพื้นดินของเอกชน ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่าเป็นการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ชอบ
ศาลปกครองสูงสุดเริม่ โดยอธิบายถึงสถานะและอ�ำนาจมหาชนที่ ปตท. มีอยู่ โดยวินจิ ฉัย
ว่า ปตท. มีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์การของรัฐซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำกิจการ
ของรัฐ และ ปตท. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521
โดยทุนทั้งหมดได้มาจากเงินและทรัพย์สินของรัฐที่รับโอนมากระทรวงกลาโหมในส่วนของกรม
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บทที่ 3 การด�ำเนินการแปรรูปถูกต้องหรือไม่

การพลังงานทหารและโรงกลั่นน�้ำมัน องค์การเชื้อเพลิงและองค์การก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งเงิน
ที่รัฐบาลจัดสรรให้ อีกทั้งอ�ำนาจที่ ปตท. มีตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2521 เป็นอ�ำนาจมหาชนของรัฐที่ฝ่ายนิติบัญญัติมอบให้แก่ ปตท. ซึ่งเป็นองค์การของรัฐ
เป็นผู้ใช้อ�ำนาจเพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งปิโตรเลียมเพื่อจัดสร้างโรงกลั่นปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซ
ท่าเรือ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นอันจ�ำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจการของรัฐ ในส่วนของการใช้
อ�ำนาจมหาชนเพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้น รัฐธรรมนูญบัญญัติให้การรับรองและคุ้มครอง
สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลตลอดมาว่าการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่อาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อกิจการตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้เท่านั้น เช่น
กิจการเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค และเพื่อการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
ในส่วนนี้ ศาลปกครองสูงสุดย�ำ้ ให้เห็นว่า ปตท. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐและใช้อำ� นาจ
มหาชน แต่การใช้อ�ำนาจมหาชนในการเวนคืนก็มีข้อจ�ำกัด กล่าวคือ ต้องอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ และต้องใช้เพื่อประโยชน์ในกิจการของรัฐเท่านั้น
จากนั้น ศาลปกครองสูงสุดฟังข้อเท็จจริงต่อไปว่ามีการโอนทรัพย์สินที่ ปตท. ได้มาจาก
การเวนคืนมาเป็นทรัพย์สินของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และพระราชกฤษฎีกากําหนด
อํานาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 ก็มิได้มีบทบัญญัติ
จ�ำกัดอ�ำนาจมหาชนของรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
รวมทั้งทรัพย์สินในระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ซึ่งรวมถึงระบบท่อก๊าซธรรมชาติตามที่
ปตท. มีอยู่แต่เดิมแต่อย่างใด จึงเห็นว่า บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีอ�ำนาจเกี่ยวกับการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 ย่อมก่อ
ให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ และไม่เป็นธรรมต่อบุคคลหรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายเอกชนทีไ่ ม่มอี ำ� นาจมหาชนเช่นว่านัน้ ได้ อันเป็นการกระท�ำทีข่ ดั ต่อหลักความเสมอภาค
หลักการแห่งความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรมในการแข่งขันการประกอบกิจการทางธุรกิจตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ศาลปกครองสูงสุดสรุปว่า
“เมื่อได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่า อ�ำนาจการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นอ�ำนาจมหาชนที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ส�ำหรับรัฐ และต้องอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อ
กิจการของรัฐอันจ�ำเป็นตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้เท่านั้น การที่พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดอ�ำนาจ
สิทธิ และประโยชน์ของ ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 มิได้จ�ำกัดอ�ำนาจมหาชนดังกล่าว
จึงเป็นการกระท�ำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” 5
5
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ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีได้ออกพระราชกฤษฎีกา
ก�ำหนดอ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดย
ได้แก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 4 กล่าวคือ มาตรา 4 วรรคหนึ่ง จ�ำกัดอ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์
ที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
และวรรคสอง ก�ำหนดให้ อ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์ที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยดังกล่าว เป็นของคณะกรรมการก�ำกับ
การใช้อ�ำนาจของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตกิ ารปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521
ซึ่งออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ได้บัญญัติให้ ปตท. มีอ�ำนาจมหาชนของรัฐหลายประการซึ่งกระทบ
ต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ การที่ต่อมาคณะรัฐมนตรีออกพระราช
กฤษฎีกาก�ำหนดอ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดอ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ให้อ�ำนาจของ ปตท. ตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2521 โอนไปเป็นของคณะกรรมการก�ำกับการใช้อ�ำนาจของบริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นการให้อำ� นาจแก่คณะบุคคลกระท�ำการทีเ่ ป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิใน
ทรัพย์สนิ ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นว่า บทบัญญัตใิ นมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อศาลปกครองสูงสุดชี้ขาดว่าพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดอ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์
ของ ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ประเด็นส�ำคัญที่ตามมาคือ
ทรัพย์สินที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้มาจาก ปตท. เป็นการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ หรือต้องด�ำเนินการอย่างไรต่อไป ซึง่ ศาลปกครองสูงสุดแยกพิจารณาออกเป็น 4 กลุม่ คือ
(1) ที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืน (2) ทรัพย์สินที่ ปตท. ได้มาโดยมิได้ใช้อ�ำนาจมหาชน
(3) สิทธิการใช้ที่ดินของเอกชนเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ และ (4) ท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติและอุปกรณ์ที่ประกอบกัน ซึ่งจะกล่าวไปตามล�ำดับ
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(1) ที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หรือไม่
ประเด็นนี้ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ปตท. มีสถานะเป็นองค์การของรัฐและเป็น
นิติบุคคลมหาชน ได้ใช้เงินทุนจากรัฐและใช้อ�ำนาจมหาชนของรัฐเวนคืนที่ดินของเอกชน ที่ดิน
ซึง่ ได้มาจากใช้อำ� นาจเวนคืนดังกล่าวจึงต้องกลับมาเป็นของรัฐหรือแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 16 และมาตรา 4 ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง ดังนั้น ที่ดินที่เวนคืนตาม
แนวท่อก๊าซธรรมชาติจากจังหวัดระยองมายังจังหวัดสมุทรปราการเนือ้ ทีป่ ระมาณ 32 ไร่จงึ เป็น
ทรัพย์สินของรัฐหรือของแผ่นดินที่ใช้เพื่อกิจการของรัฐ และเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประเภททรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา 1304(3) แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อที่ดินที่เวนคืนดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา 1304(3) แล้ว ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยต่อว่าทีด่ นิ
ดังกล่าวเป็นทีร่ าชพัสดุตามมาตรา 4 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตทิ รี่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518 ด้วย
การโอนทีร่ าชพัสดุดงั กล่าวให้บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นนิตบิ คุ คลตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัดและมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิตบิ คุ คลตามกฎหมายเอกชน จึงไม่อาจ
โอนไปโดยผลของการเปลีย่ นสถานะจากรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็นองค์การของรัฐเป็นบริษทั จ�ำกัดมหาชน
ได้ การที่ ปตท. ได้เปลีย่ นสภาพจากองค์การของรัฐซึง่ เป็นนิตบิ คุ คลมหาชนไปเป็นบริษทั มหาชน
จ�ำกัดซึง่ มีสถานะเป็นนิตบิ คุ คลเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัดแล้ว บริษทั ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) มิได้มีสถานะเป็นองคาพยพของรัฐอีกต่อไป และไม่อาจมีอ�ำนาจมหาชนของรัฐ
รวมทั้งไม่อาจถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของ ปตท. ที่ได้มาจากการใช้อ�ำนาจมหาชนของรัฐ
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแทนรัฐได้ จึงต้องโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าว
กลับไปเป็นของรัฐ คณะรัฐมนตรีชอบที่จะแยกสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวออกเสีย
ก่อนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 24 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 6
อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยต่อไปว่า บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังคง
มีสิทธิในการใช้ที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผ่นที่ ปตท. เคยมีอยู่ต่อไป โดยต้องจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นรายได้แผ่นดินตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
6
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(2) ทรัพย์สินที่ ปตท. ได้มาโดยมิได้ใช้อ�ำนาจมหาชน กล่าวคือ ได้มาโดยวิธีการอื่น
เช่น การซื้อ จัดหา หรือแลกเปลี่ยนตามมาตรา 7(1) แห่งพระราชบัญญัติการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 นั้น ไม่ถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและไม่ถือเป็นที่
ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 วรรคสอง ทรัพย์สินในกลุ่มนี้โอน
ไปให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้โดยไม่ได้ถูกจ�ำกัดแต่ประการใด
(3) สิทธิการใช้ที่ดินของเอกชนเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ
ปตท. ใช้อ�ำนาจมหาชนของรัฐเหนือที่ดินของเอกชนเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียม
ทางท่อทัง้ 3 โครงการ (ใช้อำ� นาจมหาชนรอนสิทธิในทีด่ นิ ของเอกชน) คือ โครงการท่อบางประกงวังน้อย โครงการท่อจากชายแดนไทยพม่า-ราชบุรี และโครงกรท่อราชบุรี-วังน้อย ซึ่งเป็น
ไปเพื่อกิจการของรัฐนั้นเป็นกรณีที่ ปตท. กระท�ำการในฐานะที่เป็นองค์การของรัฐ บังคับแก่
อสังหาริมทรัพย์ของเอกชน และจ่ายค่าทดแทนโดยอาศัยทรัพย์สินของรัฐ ดังนั้น สิทธิเหนือ
ทรัพย์สินของเอกชนที่เกิดจาก ปตท. ใช้อ�ำนาจมหาชนรอนสิทธิในที่ดินของเอกชนเพื่อวาง
ระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อดังกล่าว จึงถือเป็นทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินที่ก่อตั้งขึ้นด้วย
อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2521 ตามนัยมาตรา 1298 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นทรัพย์สินที่
ใช้เฉพาะในกิจการของรัฐ
ในประเด็นนี้ ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยต่อว่า ทรัพยสิทธิของรัฐทีม่ เี หนือทีด่ นิ ของเอกชน
ดังกล่าวก่อตั้งขึ้นโดยอ�ำนาจมหาชนของรัฐตามกฎหมายเฉพาะ และแตกต่างจากทรัพยสิทธิ
ของเอกชนหลายประการคือ ทีม่ าของอ�ำนาจ วัตถุประสงค์ในการใช้ และผูท้ รงสิทธิในทรัพยสิทธิ
ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นว่า สิทธิเหนือพื้นดินของเอกชนเพื่อใช้วางระบบขนส่งปิโตรเลียม
ทางท่อซึ่งรวมถึงท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้ง 3 โครงการดังกล่าว เป็นทรัพยสิทธิของรัฐและเป็น
อสังหาริมทรัพย์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินของแผ่นดินที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(3)
(4) ท่อส่งก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ที่ประกอบกันเป็นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าที่ ปตท. ซึ่งเป็นองค์การของรัฐใช้อ�ำนาจมหาชนของรัฐ
เหนือที่ดินของเอกชนตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 มาตรา 30
วรรคหนึ่ง (1) และ (2) และจ่ายเงินค่าทดแทนโดยใช้เงินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
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ทรัพย์สินดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินของรัฐที่ใช้เพื่อประโยชน์ในกิจการปิโตรเลียม อันเป็นกิจการ
ของรัฐโดยเฉพาะ ซึ่งท่อก๊าซธรรมชาติทั้ง 3 โครงการซึ่งวางอยู่บนที่ดินของเอกชนดังกล่าว
ข้างต้น แม้จะไม่ได้เป็นส่วนควบของที่ดิน แต่เมื่อการวางท่อก๊าซธรรมชาติต้องขุดลึกลงไปจาก
พื้นดินกว่า 2 เมตร อีกทั้งต้องฝังให้ติดตรึงตราถาวรหรือประกอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับที่ดิน
มีลักษณะเป็นทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินในลักษณะติดตรึงตราเป็นการถาวร เคลื่อนย้ายไม่ได้โดย
ง่าย จึงเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139 และถือเป็น
ทรัพย์สินที่ ปตท. ใช้อ�ำนาจมหาชนของรัฐเหนือที่ดินของเอกชนและจ่ายค่าทดแทนโดยอาศัย
ทรัพย์สินของรัฐเช่นเดียวกับที่ดินเวนคืนและสิทธิเหนือที่ดินดังกล่าว
ดังนั้น ทรัพย์สินส่วนที่เป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ที่ประกอบกันเป็นระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงทรัพย์สินที่ประกอบกันเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ เช่น
ท่อส่งน�้ำมัน ซึ่งใช้อ�ำนาจมหาชนและใช้เงินของรัฐด�ำเนินการ จึงเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภททรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1304(3) คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องโอนทรัพย์สินดังกล่าวกลับไปเป็นของ
กระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง เช่น
เดียวกับกรณีการโอนที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
หลังจากการวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยต่อมาถึงการที่พระราช
กฤษฎีกาก�ำหนดอ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2544
มีเนือ้ หาไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วน (หมายถึง มาตรา 4 วรรคสอง) รวมทัง้ มีการโอนทรัพย์สนิ
ทีเ่ ป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินและสิทธิทงั้ หลายทีไ่ ด้มาจากการใช้อำ� นาจมหาชนของรัฐไปให้
บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) อันเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ ต้องเพิกถอนเพือ่ ให้มี
การแก้ไขการกระท�ำและบทบัญญัตทิ ไี่ ม่ชอบด้วยกฎหมายให้ถกู ต้องตามความเป็นจริงและเป็น
ไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
แต่เมื่อปรากฏว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพ ปตท. ไปเป็นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ดำ� เนินการจนล่วงเลยขัน้ ตอนการออกพระราชกฤษฎีกาทัง้ สองฉบับดังกล่าว จนมีการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชน
“จนกระทั่งมีการน�ำหุ้นของผู้ถูกต้องถูกฟ้องคดีที่ 4 [บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2544
เวลาล่วงเลยไปถึง 5 ปี มีการซื้อขายเปลี่ยนมือผู้ลงทุนในหุ้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 จ�ำนวนมาก
มีการก่อนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 กับบุคคลภายนอก... หากมีการเพิก
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ถอนพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเงือ่ นเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2544 ซึง่ เป็นวิธกี ารหนึง่ เพือ่ แก้ไขปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมาย... ย่อมเป็นทีค่ าดหมาย
ได้ว่า อาจก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ โดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงาน ทั้งยังอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดทุนรวม
ถึงตลาดเงิน และบุคคลภายนอกที่มีนิติสัมพันธ์กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 นอกจากนั้น อาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายตามมาอีกนานับปการด้วย...” 7
เมื่ อ พิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ดั ง กล่ า ว ประกอบกั บ มี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาโดย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ให้มี
คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงานและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงานขึน้ มาใช้
อ�ำนาจมหาชนของรัฐเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการใช้อ�ำนาจมหาชนของ
รัฐในการใช้ทดี่ นิ ของเอกชนเพือ่ ประโยชน์ในการประกอบกิจการพลังงานรวมทัง้ ก๊าซธรรมชาติ
หลังจากศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์ถึงเหตุแห่งการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมทั้งวิธีการแก้ไขความไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ศาลปกครองสูงสุดสรุปค�ำวินิจฉัยว่า
“ไม่จ�ำต้องเพิกถอนบทบัญญัติในมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาก�ำหนด
อ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดอ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 อีกทั้งเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นว่านั้นก็มิได้มีความร้ายแรงถึงขนาด
ที่จะเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2544 ตามค�ำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า จึงให้ผู้ถูกฟ้องทั้งสี่ร่วมกันกระท�ำการ
แบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ สิทธิการใช้ที่ดินเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ รวมทั้งแยก
อ�ำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอ�ำนาจมหาชนของรัฐออกจากอ�ำนาจและสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 4 ดังที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้น เพื่อให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และตามค�ำพิพากษาต่อไป” 8
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4. จบอย่างไร
คณะผู้วิจัยเชื่อว่า ใครที่ทนอ่านประเด็นทางกฎหมายมาจนจบบทนี้ได้ ท่านคงมีค�ำตอบ
ในใจ และน่าจะเป็นค�ำตอบที่อธิบายได้
คณะผูว้ จิ ยั เชือ่ อีกเช่นกันว่า วันนี้ ถ้าถามว่า “การด�ำเนินการแปรรูป ปตท. ถูกต้องหรือไม่”
กลุ่มที่เห็นว่าการด�ำเนินการแปรรูป ปตท. ไม่ถูกต้อง ยังยืนยันค�ำตอบเดิม
ขณะเดียวกัน กลุ่มที่ยืนยันว่าการด�ำเนินการแปรรูป ปตท. ถูกต้องก็ยืนยันค�ำตอบตรง
กันข้ามเหมือนเดิมเช่นกัน
ถ้าอย่างนั้น... จบอย่างไร
คณะผู้วิจัยเห็นว่า ไม่ว่าเราจะถือตามค�ำอธิบายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คงจบไม่ได้ เพราะ
ต่างใช้เหตุผลที่ตรงกันข้ามกันสิ้นเชิงและต่างมีจุดยืนที่ยึดแน่น น่าจะหาข้อยุติได้ยาก
เนื้อหาในบทนี้เสนอค�ำอธิบายทางกฎหมาย ผ่านเหตุผลในค�ำวินิจฉัยของค�ำพิพากษา
ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองสูงสุด อย่างน้อยทีส่ ดุ เหตุผลทางกฎหมายทีใ่ ช้ในคดีตอ้ งเป็น
บรรทัดฐานที่จะใช้กับคดีอื่นได้ในอนาคตด้วย และที่ส�ำคัญ ผลของค�ำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้ว
ไม่ว่าผลคดีจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายใดหรือไปในทางใด ย่อมมีผลบังคับได้กับคู่ความในคดีนั้นได้
ค�ำตอบที่อธิบายตามผลค�ำพิพากษาจึงเป็นค�ำตอบที่ชัดเจนที่ถือเป็นข้อยุติได้
ค�ำถามว่า “การด�ำเนินการแปรรูป ปตท. ถูกต้องหรือไม่”
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ 50/2542 วั น ที่ 4 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2542
ศาลรัฐธรรมนูญตอบว่า พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ไม่มีข้อความขัด หรือแย้ง
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. มาตรา 28 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ให้ยุบเลิกรัฐวิสาหกิจใดเป็นเพียงเงื่อนไข ส่วนการ
ยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจต้องเป็นไปตามเวลาที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้น
เพื่อการนั้นซึ่งเป็นเงื่อนเวลา และเมื่อต้องด้วยเงื่อนไขและเงื่อนเวลาครบทั้งสองประการแล้ว
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจจึงถูกยกเลิกโดยร่างพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ ฯ มาตรา 28 นี้
จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ส่วนการให้กระทรวงการคลังค�ำ้ ประกันหนีน้ นั้ เป็นการค�ำ้ ประกันหนีข้ องรัฐ ไม่ใช่หนีข้ อง
บริษทั เอกชน กรณีจงึ มิใช่เป็นการให้สิทธิพิเศษแก่บริษทั เอกชน ไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ิจงึ ไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
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ท�ำนองเดียวกัน พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ ฯ มาตรา 13 มาตรา 16 และมาตรา
19 มีเนื้อหาให้คณะรัฐมนตรีมีอ�ำนาจที่จะเลือกรัฐวิสาหกิจใดก็ได้มาเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัท
มีความหมายว่า คณะรัฐมนตรีมอี ำ� นาจทีจ่ ะพิจารณาด�ำเนินการให้การประกอบกิจการของรัฐไป
เป็นของเอกชน มิใช่ให้คณะรัฐมนตรีมีอ�ำนาจจัดตั้งหน่วยงานของรัฐไปประกอบกิจการแข่งขัน
กับเอกชน จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 87
ส่วนค�ำตอบจากค�ำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดตอบว่ามาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ
และประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 ไม่ชอบ แต่ไม่จ�ำต้องเพิกถอน
บทบัญญัตมิ าตรา 4 วรรคสองดังกล่าว อีกทัง้ มิได้มคี วามร้ายแรงถึงขนาดทีจ่ ะเพิกถอนพระราช
กฤษฎีกาก�ำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544
ศาลปกครองสูงสุดให้ผถู้ กู ฟ้องคดีทงั้ สีร่ ว่ มกันกระท�ำการแบ่งแยกทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิการใช้ที่ดินเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ รวมทั้ง
แยกอ�ำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอ�ำนาจมหาชนของรัฐออกจากอ�ำนาจและสิทธิของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 4
ทัง้ นี้ ในรายละเอียดของค�ำวินจิ ฉัย ศาลปกครองสูงสุดแยกพิจารณาทรัพย์สนิ ของ ปตท.
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
(1) ที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามแนวท่อก๊าซธรรมชาติจากจังหวัด
ระยองมายังจังหวัดสมุทรปราการเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่ ถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประเภททรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา 1304(3) แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ด้วย จึงไม่อาจโอนไปให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) โดยผลของการ
เปลี่ยนสถานะจากรัฐวิสาหกิจที่เป็นองค์การของรัฐ (ปตท.) เป็นบริษัทจ�ำกัดมหาชน
อย่างใดก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดสรุปว่าบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงมีสทิ ธิในการ
ใช้ที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ ปตท. เคยมีอยู่ต่อไป โดยต้องจ่ายค่าตอบแทน
เป็นรายได้แผ่นดินตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
(2) ทรัพย์สินที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้มาโดยมิได้ใช้อ�ำนาจมหาชน กล่าวคือ
ได้มาโดยวิธีการอื่น เช่น การซื้อ จัดหา หรือแลกเปลี่ยนนั้น ไม่ถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่น
ดินและไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินในกลุ่มนี้โอนไปให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้
(3) สิทธิเหนือทรัพย์สินของเอกชนที่เกิดจาก ปตท. ใช้อ�ำนาจมหาชนของรัฐเหนือที่ดิน
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ของเอกชน และจ่ายค่าทดแทนโดยอาศัยทรัพย์สนิ ของรัฐ ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า สิทธิเหนือ
พื้นดินของเอกชนเพื่อใช้วางระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อซึ่งรวมถึงท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้ง 3
โครงการดังกล่าวเป็นทรัพยสิทธิของรัฐและเป็นอสังหาริมทรัพย์อนั เป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่น
ดินประเภททรัพย์สนิ ของแผ่นดินทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(3)
(4) ท่อส่งก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ที่ประกอบกันเป็นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็น
อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139 เนื่องจากมีลักษณะ
เป็นทรัพย์อนั ติดอยูก่ บั ทีด่ นิ ในลักษณะติดตรึงตราเป็นการถาวร เคลือ่ นย้ายไม่ได้โดยง่าย จึงถือ
เป็นทรัพย์สินที่ ปตท. ใช้อ�ำนาจมหาชนของรัฐเหนือที่ดินของเอกชน และจ่ายค่าทดแทนโดย
อาศัยทรัพย์สินของรัฐเช่นเดียวกับที่ดินตามข้อ(1) และข้อ(3) อันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภททรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1304(3)
ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น จึงเห็นได้วา่ ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 50/2542 รับรองผล
ของการแปรรูป ปตท. ทัง้ 3 ประเด็นทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรยืน่ ค�ำร้องโต้แย้งมา ซึง่ กล่าวได้
ว่าเป็นผลดีกับ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ส่วนค�ำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550
ของศาลปกครองสูงสุดนั้นวินิจฉัยว่ามาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ
สิทธิ และประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดอ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่จ�ำต้องเพิกถอนบทบัญญัติมาตรา 4 วรรคสองดังกล่าว
อีกทั้งมิได้มีความร้ายแรงถึงขนาดที่จะเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเงื่อนเวลายกเลิก
กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ซึง่ แม้ชขี้ าดว่าพระราชกฤษฎีกาดัง
กล่าวมีเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งควรต้องเพิกถอนเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องก็ตาม แต่ในที่สุด
ศาลปกครองสูงสุดก็อาศัยมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ใช้ดุลพินิจไม่เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ทั้งสี่ร่วมกันแบ่งแยกทรัพย์สินออกจากอ�ำนาจและสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 แทน
ถึงแม้ผลค�ำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ดังกล่าวดูจะสร้างปัญหาให้ต้องมี
การแบ่งแยกทรัพย์สนิ จนเป็นเหตุให้มกี ารโต้แย้งจากหลายฝ่ายต่อมาก็ตาม แต่ขอ้ ดีทเี่ ห็นชัดเจน
ก็คือผลค�ำพิพากษาฉบับนี้ท�ำให้ปัญหาการแปรรูป ปตท. มีแนวทางออกที่ถือว่ายุติได้ เป็นการ
สร้างความชัดเจนท่ามกลางความขัดแย้งของ 2 ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกัน
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ถ้ามองในด้านการบริหารความเสี่ยงทางกฎหมายแล้ว ความไม่แน่นอนของข้อโต้แย้ง
ทางกฎหมายต่างหากที่เป็นความเสี่ยงทางกฎหมาย เพราะตราบใดที่ยังไม่มีความชัดเจน
การแก้ปัญหาก็ท�ำได้ยากหรือท�ำไม่ได้
ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงก่อนที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีค�ำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.35/2550 คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ต้องการแก้ไขปัญหาของพระราชกฤษฎีกา
กําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 จนถึง
กับออกพระราชกฤษฎีกากาํ หนดอาํ นาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการก�ำกับการใช้อำ� นาจของบริษทั ปตท จ�ำกัด (มหาชน)
ขึ้นมาแล้วโอนอ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์อื่นที่ก�ำหนดให้เป็นของ ปตท. ไปให้คณะกรรมการ
ชุดนีแ้ ทน แต่ศาลปกครองสูงสุดกลับวินจิ ฉัยถึงการด�ำเนินการดังกล่าวว่าเป็นการโอนอ�ำนาจการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ เป็นอ�ำนาจมหาชนของรัฐให้เป็นของคณะกรรมการชุดนีแ้ ทน ถือเป็น
การกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังค�ำวินิจฉัยตอนหนึ่งระบุว่า
“การที่บทบัญญัติในมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และ
ประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎี
กากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
บัญญัติให้อ�ำนาจของ ปตท. ตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521
โอนไปเป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการก�ำกับการใช้อำ� นาจของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 4 จึงเป็นบทบัญญัติ
ที่ให้อ�ำนาจแก่คณะบุคคลกระท�ำการที่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล
ซึ่งไม่อาจกระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ดังนั้น ศาลปกครองสูงสุด
จึงเห็นว่า บทบัญญัตใิ นมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และสมควรเพิกถอน” 8
ทั้งนี้ ความผิดพลาดหรือการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดดังกล่าวเกิดจากความไม่ชัดเจนของ
ประเด็นกฎหมาย คณะรัฐมนตรีเข้าใจไปว่าควรตั้งคณะบุคคลหรือคณะกรรมการใหม่ขึ้นมา
จัดการทรัพย์สินที่ได้มาจากการเวนคืน ในขณะที่ศาลปกครองสูงสุดให้ความส�ำคัญกับประเด็น
ที่พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ.
2544 ขาดบทบัญญัตจิ ำ� กัดอ�ำนาจมหาชนของรัฐในส่วนทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาจากการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ ไม่ใช่การสร้างคณะบุคคลใหม่ขนึ้ มาแล้วให้มอี ำ� นาจมหาชนดังทีค่ ณะรัฐมนตรี
8
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บทที่ 3 การด�ำเนินการแปรรูปถูกต้องหรือไม่

เข้าใจ กรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีในระหว่างที่ข้อโต้แย้ง
ทางกฎหมายไม่มีความชัดเจนและไม่แน่นอน ท�ำได้ยากและอาจเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด
เมื่อมองในด้านความเสี่ยงทางกฎหมายแล้ว การได้ข้อยุติท่ีชัดเจนตามค�ำพิพากษาคดี
หมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ย่อมดีกว่า แม้จะมีภาระหน้าทีใ่ นการด�ำเนินการตามผลค�ำพิพากษา
ต่อก็ตาม
ถามอีกครั้งว่า ทางกฎหมายจบอย่างไร
ค�ำตอบคือ ผลทางกฎหมายจบไปตามค�ำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ของ
ศาลปกครองสูงสุด
จบโดยศาลปกครองสูงสุดให้ผถู้ กู ฟ้องคดีทงั้ สีร่ ว่ มกันกระท�ำการแบ่งแยกทรัพย์สนิ ในส่วน
ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิการใช้ที่ดินเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ
รวมทั้งแยกอ�ำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอ�ำนาจมหาชนของรัฐออกจากอ�ำนาจและสิทธิของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 (บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน))
ถ้าถามต่อว่า แล้วท�ำไมยังมีข้อโต้แย้งกันต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ค�ำตอบคือ ยังมีหลายฝ่ายเห็นว่าการแบ่งแยกทรัพย์สินยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
ค�ำพิพากษาดังกล่าว จึงมีการยื่นค�ำร้องโต้แย้งในคดีเดิม รวมทั้งมีการฟ้องเป็นคดีใหม่อีก
หลายคดี ประเด็นโต้แย้งในส่วนนี้จึงเปลี่ยนมาเป็นประเด็นของการแบ่งแยกทรัพย์สินแทน
ทั้งนี้ ประเด็นกฎหมายเกี่ยวเนื่องกับท่อก๊าซปรากฏอยู่ในบทที่ 8 ของงานวิจัย
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บทที่

4
การกระจายหุ้นของ ปตท.
ไม่เป็นธรรมจริงหรือ
หลังการยุติของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 2489 การบริโภคน�้ำมันในประเทศไทย
ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนน�้ำมันกลายเป็นปัจจัยหลักต่อการเติบโตและขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ โดยเฉพาะการปรับ เปลี่ยนเทคโนโลยี ก ารผลิ ตและการพั ฒ นาระบบคมนาคม
ขนานใหญ่ ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจพลังงานในประเทศไทยช่วงนั้นกลับมาคึกคัก กล่าวคือ
บริษัทน�้ำมันต่างชาติรายใหญ่ 3 รายคือ บริษัทรอยัล ดัทซ์ เชลล์ (The Royal Dutch Shell)
บริษัทสแตนดาร์ดแวคคัมออยล์ (The Standard Vacuum Oil Company) และบริษัท
คาลเท็กซ์กลับมาด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยอีกครั้ง ภายหลังจากการถอนตัวไปเนื่องจาก
ข้อขัดข้องจากการใช้พระราชบัญญัติน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2481
โดยครั้งนี้ รัฐบาลไทยรับรองว่าภาครัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงตลาดและจะจ�ำกัดบทบาท
เพียงการจ�ำหน่ายน�้ำมันแก่หน่วยงานรัฐเท่านั้น ดังนั้น สภาพตลาดและกิจการน�้ำมันภายใน
ประเทศช่วงนี้เกือบทั้งหมดจึงอยู่ภายใต้อิทธิพลของบริษัทน�้ำมันต่างชาติ อย่างไรก็ตาม
ในปี 2499 รัฐบาลไทยขอยกเลิกค�ำมัน่ ประกันดังกล่าว น�ำไปสูก่ ารจัดตัง้ องค์การเชือ้ เพลิงทีเ่ ป็น
รัฐวิสาหกิจขึ้น โดยภาครัฐยังคงอนุญาตให้บริษัทน�้ำมันต่างชาติด�ำเนินธุรกิจได้ดังเดิม แต่เพิ่ม
บทบาทของภาครัฐในการจ�ำหน่ายน�้ำมันแก่ภาคเอกชนและพัฒนาอุตสาหกรรมการกลั่นน�้ำมัน
แม้สามารถยกเลิกค�ำมั่นประกันได้แล้ว แต่เศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปี 2490 มีภาวะชะลอตัว
ประกอบกับภาระการคลังเพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนและขาดทุนในหลายอุตสาหกรรมภายใต้

บทที่ 4 การกระจายหุ้นของ ปตท. ไม่เป็นธรรมจริงหรือ

แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ ส่งผลให้แผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมน�้ำมันล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น จนกระทั่งในปี 2500 ที่เศรษฐกิจไทยเริ่มขยาย
ตัว จึงเป็นแรงผลักดันส�ำคัญให้ไทยพัฒนาอุตสาหกรรมและโรงกลั่นน�้ำมันของไทย เนื่องจาก
เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานและเป็นต้นน�้ำของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ปิ โ ตรเคมี ปริ ม าณการบริ โ ภคน�้ ำ มั น ในช่ ว งเวลานั้ น อยู ่ ใ นระดั บ ที่ คุ ้ ม ค่ า ต่ อ การลงทุ น
ในอุตสาหกรรมกลั่นน�้ำมัน ส่งผลให้ภาครัฐสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมกลั่นน�้ำมัน
โดยเฉพาะโรงกลั่นน�้ำมันทั้งจากภาครัฐและเอกชน
ในปี 2507 โรงกลั่นน�้ำมันไทยเปิดด�ำเนินการขึ้นด้วยก�ำลังการกลั่นตั้งต้นที่ 36,000
บาร์เรลต่อวัน ส่วนโรงกลั่นน�้ำมันบางจากของกรมพลังงานทหารเริ่มเปิดด�ำเนินการในปี 2508
โดยให้บริษทั ซัมมิทอินดัสเตรียล (Summit Industrial) เช่าด�ำเนินการ มีกำ� ลังการกลัน่ 25,000
บาร์เรลต่อวัน ท�ำให้ในช่วงต้นทศวรรษ 2500 ความสามารถในการกลั่นน�้ำมันของไทยรวม
อยู่ที่ 61,000 บาร์เรลต่อวัน และขยายตัวเป็น 155,000 บาร์เรลต่อวันในปลายทศวรรษ 2510
โดยในปี 2514 บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้เปิดด�ำเนินการโรงกลัน่ เอสโซ่ขนึ้ ด้วยก�ำลัง
การกลั่น 25,000 บาร์เรลต่อวัน ต่อมาในปี 2518 โรงกลั่นน�ำ้ มันไทยขยายเป็น 65,000 บาร์เรล
ต่อวัน และในปี 2519 โรงกลั่นน�้ำมันบางจากได้ขยายเป็น 65,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งน�้ำมันดิบ
ส่วนใหญ่ที่น�ำเข้ามายังโรงกลั่นนั้นมาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
แม้มีการเพิ่มก�ำลังการผลิตในปลายทศวรรษ 2510 แต่ปริมาณการผลิตน�้ำมันส�ำเร็จรูป
บางประเภทยังไม่เพียงพอกับความต้องการในประเทศ โดยเฉพาะน�้ำมันดีเซล ส่งผลให้
ประเทศไทยยังคงต้องมีการน�ำเข้าทั้งน�้ำมันดิบและน�้ำมันส�ำเร็จรูป รวมถึงส่งออกน�้ำมัน
บางประเภทที่เกินความต้องการ ในภาพรวมการด�ำเนินการของธุรกิจพลังงานในช่วงเวลานั้น
เป็นไปภายใต้การให้สัมปทานและควบคุมดูแลโดยภาครัฐ แต่ส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ก็ยังคง
เป็นของบริษัทน�้ำมันต่างชาติเนื่องจากเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและถือครองความเชี่ยวชาญ
ในการกลั่นน�้ำมัน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของโรงกลั่น
แต่ละแห่งมีความเป็น “ต่างชาติ” และถูกโจมตีว่ามาขูดรีดและครอบง�ำการผลิตและการค้า
น�้ำมันในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตราคาน�้ำมัน
ในช่วงปี 2516 เกิดวิกฤตน�ำ้ มันครัง้ ที่ 1 ขึน้ เนือ่ งจากเกิดความขัดแย้งกันในกลุม่ ประเทศ
ผู้ผลิตน�้ำมันในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน�้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในเวลานัน้ บรรดาโรงกลัน่ ในประเทศไทยต่างเรียกร้องให้รฐั บาลไทยปรับขึน้ ราคาจ�ำหน่ายน�ำ้ มัน
ในประเทศ จนมีการรวมตัวกันปรับขึน้ ราคาขายน�ำ้ มันโดยไม่มกี ารแจ้งให้รฐั บาลและประชาชน
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ทราบล่วงหน้า ผลกระทบดังกล่าวสร้างแรงกดดันทีไ่ ด้จดุ ประกายแนวคิดการก่อตัง้ บริษทั น�ำ้ มัน
แห่งชาติขึ้น สอดคล้องกับกระแสการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวในประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เพือ่ ควบคุมการค้าและอุตสาหกรรมน�ำ้ มัน ตลอดจนสนับสนุนการส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเคมีเพื่อลดการพึ่งพาเอกชนในการกลั่นน�้ำมันและการน�ำเข้าวัตถุดิบ
ผลจากวิกฤตน�้ำมันครั้งที่ 1 ส่งผลให้ราคาน�้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ต้นทุนการผลิตและการขนส่งในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงเวลานั้น อัตราเงินเฟ้อ
ในประเทศพุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนเนื่องจากราคาสินค้า
และค่าครองชีพที่ขยับสูงขึ้น รัฐบาลในเวลานั้นได้ออกมาตรการประหยัดน�้ำมันขึ้น ควบคู่
กับการแทรกแซงตลาดโดยการตรึงราคาน�้ำมันเพื่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด
โดยในช่วงปี 2516 – 2518 แม้ว่าภาครัฐจะได้มีการเจรจากับโรงกลั่นเอกชนในการตรึงราคา
การใช้กลไกภาษี และการสั่งซื้อน�้ำมันกรณีพิเศษจากประเทศผู้ผลิต หากแต่ปลายปี 2518
แม้ว่าราคาน�้ำมันจะเริ่มกลับมามีเสถียรภาพ แต่ผลขาดทุนของโรงกลั่นส่งผลให้บริษัทซัมมิท
ถอนการลงทุนจากประเทศไทย
5 ปีให้หลังจากวิกฤตน�้ำมันครั้งที่ 1 ได้เกิดปัญหาราคาน�้ำมันขึ้นอีกครั้งในปี 2521
ซึ่งส่งผลให้น้�ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดปัญหาน�้ำมันขาดแคลนขึ้น จากวิกฤต
น�้ำมันและปัญหาระหว่างรัฐบาลกับบริษัทเอกชนผู้ผลิตน�้ำมัน รัฐบาลได้เล็งเห็นความส�ำคัญ
ของการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวของประเทศไทย รัฐบาลในสมัยนั้นได้จัดตั้ง
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2521 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจปิโตรเลียม รวมถึงด�ำเนินการ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
แก่เศรษฐกิจและความมัน่ คงของประเทศ การเกิดขึน้ ของ ปตท. ในปี 2521 เป็นการเพิม่ บทบาท
ของภาครัฐให้กลายเป็นผู้เล่นหลักในตลาดน�้ำมันภายในประเทศ ควบคุมห่วงโซ่การค้าน�้ำมัน
ตั้งแต่การส�ำรวจ การกลั่น การผลิตและการจัดจ�ำหน่าย
จริง ๆ แล้วกิจการส�ำรวจปิโตรเลียมในประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้ให้สิทธิแก่เอกชน
ต่างประเทศจ�ำนวน 4 รายในการส�ำรวจพื้นที่ตั้งแต่กลางทศวรรษปี 2500 แต่การส�ำรวจใน
ช่วงแรกเป็นไปอย่างเชื่องช้า ท�ำให้ช่วงแรกเป็นเพียงแค่การส�ำรวจโครงสร้างทางธรณีวิทยา
ในอ่าวไทย โดยยังไม่มีการด�ำเนินการขุดเจาะเพื่อส�ำรวจแต่อย่างใด การออกพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2516 ได้วางกฎเกณฑ์ชัดเจนเกี่ยวกับการก�ำ หนดภาษีและค่าภาคหลวง
รวมถึงการให้สัมปทานแก่บริษัทผู้ส�ำรวจ อย่างไรก็ตาม การส�ำรวจน�้ำมันในอ่าวไทยในช่วง
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บทที่ 4 การกระจายหุ้นของ ปตท. ไม่เป็นธรรมจริงหรือ

แรกไม่ประสบผลส�ำเร็จนัก จนกระทั่งในปี 2516 บริษัทยูเนียนออยล์ได้พบก๊าสธรรมชาติ
ปนกับคอนเดนเสทในหลุมส�ำรวจกลางอ่าวไทย ในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อมาเป็นที่
รู้จักในชื่อ “แหล่งเอราวัณ”
จะเห็นได้ว่า การด�ำเนินการด้านการค้าและอุตสาหกรรมน�้ำมันในประเทศไทยตั้งแต่
พ.ศ. 2490 – 2520 สะท้อนให้เห็นถึงความเปลีย่ นแปลงและบทบาทของรัฐบาลตัง้ แต่การยกเลิก
“ค�ำมั่นประกัน” กับบริษัทน�้ำมันต่างประเทศ จนถึงการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่มีเป้าหมายในการ
เป็นบริษทั น�ำ้ มันแห่งชาติ การเกิดขึน้ ของ ปตท. ในปี 2521 นัน้ ดูเหมือนจะเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม
ในการสร้างความเชื่อมั่นและการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวให้แก่ประเทศไทย
ภายใต้ค�ำขวัญที่ว่า “นิยมไทย ศรัทธาไทย ใช้ ปตท.” จนถึง “พลังไทย เพื่อไทย”

การด�ำเนินการภายใต้ ปตท.
การค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยท�ำให้รฐั บาลเกิดความหวังในการพัฒนาก๊าซธรรมชาติ
ในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาการน�ำเข้าน�้ำมันจากต่างประเทศ จนเป็นที่มาของโครงข่ายการ
ส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแห่งแรกในประเทศไทยจากแหล่งเอราวัณไปขึ้นฝั่งที่มาบตาพุด
จังหวัดระยอง นอกจากนี้ รัฐบาลยังเร่งพัฒนาศักยภาพด้านการกลั่นน�้ำมัน จึงเกิดการควบ
รวมโรงกลั่นน�้ำมันบางจากเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ ปตท. นอกจากนี้ ยังให้ ปตท. เข้าไปถือหุ้น
โรงกลั่นของไทยออยล์อีกร้อยละ 49 ไม่นาน ในปี 2528 ปตท. ก่อตั้ง บริษัท ปตท. ส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) ขึ้น เพื่อด�ำเนินการส�ำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ รวมทั้งลด
การพึ่งพาการน�ำเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ
ตลอดช่วงการด�ำเนินงานสิบกว่าปี ปตท. น�ำพาประเทศผ่านวิกฤตน�้ำมันครั้งใหญ่มา
2 ครั้ง คือ วิกฤตน�้ำมันปี 2521 (ค.ศ. 1978 – 1980) โดยราคาน�้ำมันในปี 2522 ปรับตัวสูงขึ้น
มาอยู่ที่ 34.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จาก 21.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปีก่อน หรือเพิ่ม
ขึน้ ร้อยละ 58.17 เนือ่ งจากเหตุการณ์ทอี่ ริ กั รุกรานอิหร่านท�ำให้การผลิตน�ำ้ มันในอิรกั และอิหร่าน
ลดลง และวิกฤตน�้ำมันในปี 2533 (ค.ศ. 1990) ซึ่งราคาน�้ำมันปรับตัวขึ้นจาก 16.5 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 32.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ภายในเวลาเพียง 6 เดือน เนื่องจาก
อิรักเข้ารุกรานคูเวต และเกิดไฟไหม้ในแหล่งน�้ำมันของคูเวตท�ำให้ปริมาณการผลิตน�้ำมันลดลง
จนกระทั่งวิกฤตทางการเงินในปี 2540 ธุรกิจที่อยู่ภายใต้ร่มของ ปตท. ได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรง ค่าการกลั่นและราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเริ่มเข้าสู่วัฏจักรขาลง โรงกลั่นน�้ำมัน
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บางจากที่ ปตท. เข้ารับช่วงกิจการต่อจากกรมพลังงานทหารก็เป็นโรงกลั่นที่เก่า ทรุดโทรม
ไม่ได้รับการบ�ำรุงรักษาที่ดี ส่งผลให้ต้นทุนการกลั่นสูงกว่าทั่วไป ในขณะที่โรงกลั่นไทยออยล์
ซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นโรงกลั่นที่ทันสมัยและมีขนาดใหญ่อันดับต้น ๆ ของภูมิภาคเอเชียก็ได้
รับผลกระทบจากการลอยตัวค่าเงินบาท เนื่องมาจากแหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญที่ใช้ในการขยาย
โรงกลั่นของไทยออยล์นั้นมาจากการก่อหนี้ต่างประเทศ วิกฤตการเงินปี 2540 นั้น นอกจาก
จะท�ำให้ปริมาณความต้องการใช้น�้ำมันหดตัวลง ธุรกิจการกลั่นทั่วโลกมีรายได้ลดลง เนื่องจาก
ค่าการกลั่นปรับตัวลดลงจนติดลบ โรงกลั่นไทยออยล์เองนั้นมีผลขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 10,823
ล้านบาท ในปี 2540 และ 7,306 ล้านบาท ในปี 2541
นอกจากนี้ ในช่วงเวลานั้น โรงกลั่นน�้ำมันสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิงของบริษัทคาลเท็กซ์
และระยองรีไฟเนอรี่ (RRC) ของบริษัทเชลล์ เพิ่งสร้างเสร็จ โดย ปตท. เข้าไปถือหุ้นร้อยละ
36 ผลจากวิกฤตทางการเงินและการลอยตัวค่าเงินบาท ส่งผลกระทบต่อโรงกลั่นทั้ง 2 แห่ง
ซึ่งมีภาระดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงมากจนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
จากสถานการณ์ดังกล่าว หากปล่อยทิ้งไว้โรงกลั่นเหล่านี้คงต้องปิดตัวลงและจะน�ำมา
ซึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ รัฐบาลในยุคนั้นจึงต้องอาศัย
ปตท. เป็นกลไกในการแก้สถานการณ์
แทนที่จะปล่อยให้โรงกลั่นปิดตัวลง หรือตกไปอยู่ในมือของเจ้าหนี้ต่างประเทศ ปตท.
เลือกที่จะเดินหน้าเข้ามาช่วยปรับโครงสร้างหนี้โรงกลั่นเหล่านี้ น�ำโดยโรงกลั่นไทยออยล์
โรงกลั่นทีพีไอ (หรือ IRPC ในปัจจุบัน) รวมถึงโรงกลั่นบางจาก ด้วยการเจรจาลดหนี้และเพิ่ม
ทุนเข้าไปในโรงกลั่นเหล่านั้น พร้อมกันนี้ ปตท. ได้ให้เงินทุนหมุนเวียนแก่โรงกลั่นเหล่านี้เพื่อใช้
เสริมสภาพคล่องและเพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงาน นอกจากนี้ แม้วา่ ปตท. จะถือหุน้ ในโรงกลัน่ RRC
เพียงร้อยละ 36 ในขณะที่ Shell International ถือหุ้นในส่วนที่เหลือ แต่เนื่องจากตั้งแต่เริ่ม
เปิดด�ำเนินการมา โรงกลั่น RRC มีผลขาดทุนสะสมมาโดยตลอด ในปี 2547 ปตท. ได้ด�ำเนิน
การเจรจาขอลดหนี้จากเจ้าหนี้และตัดสินใจซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจาก Shell International
เหตุผลประการใดท�ำให้ ปตท. มีความน่าเชื่อถือ มีอ�ำนาจต่อรอง ตลอดจนมีเงินทุน
มากมายขนาดนั้น หากไม่ใช่เพราะการตัดสินใจเดินหน้าแปรรูปในปี 2544 จนน�ำไปสู่การเป็น
บริษทั ทีม่ ฐี านะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง แม้วา่ จะเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ดว้ ยความทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจ
ที่ไม่ได้มีการผูกขาด ต้องแข่งขันกับบริษัทต่างชาติรายใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งเทคโนโลยีและ
เงินทุน รวมถึงอยูใ่ นธุรกิจทีม่ คี วามผันผวนและความเสีย่ งสูง ปตท. จึงเป็นองค์กรทีม่ คี วามเข้มแข็ง
และมีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยได้พลิกบทบาทจาก “ผู้คานอ�ำนาจ” บริษัทเอกชน
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ในตลาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภค มาเป็น “ผู้เล่น” ในตลาดมากขึ้น
เพื่อรับมือการแข่งขันในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น
นับจากวันที่แปรรูปจนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) กลายเป็นแหล่ง
รายได้ใหญ่ของรัฐบาล โดยในปี 2559 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) น�ำเงินส่งคืนรัฐในรูปภาษี
และเงินปันผลประมาณ 54,746 ล้านบาทต่อปี หรือรวมประมาณ 7.3 แสนล้านบาทนับตั้งแต่
แปรรูป (ปี 2544 จนถึงปี 2559) และยังไม่นับรวมถึงการแปรรูปและน�ำหุ้นไปจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งประวัติศาสตร์ที่ช่วยกอบกู้ความน่าเชื่อถือของตลาดหุ้น
ไทย และดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติและสร้างความคึกคักกับตลาดหุ้นมาจวบจนทุกวันนี้

เดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์
ปี 2540 ประเทศไทยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการเงินและได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ทั้งต่อภาคการเงินและภาคธุรกิจ ส่งผลกระทบฐานะทางการคลังของประเทศไทยอย่างมาก
รัฐบาลไทยขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF
ซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคือ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่ให้มากที่สุด
ในวันที่ 1 กันยายน 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจและเพิ่มบทบาทของเอกชนในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจในสาขาต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพือ่ ให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าหรือใช้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและราคาทีเ่ หมาะสม และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
เพือ่ ลดภาระทางการเงินของรัฐบาล โดยแผนแม่บทก�ำหนดกรอบการแปรรูปของรัฐวิสาหกิจใน
สาขาที่ส�ำคัญ 4 สาขาได้แก่ สาขาโทรคมนาคมและการสื่อสาร ประปา ขนส่ง และพลังงาน1
นอกจาก ปตท. แล้ว ช่วงเวลานัน้ ยังมีรฐั วิสาหกิจอืน่ ด�ำเนินการแปลงสภาพตามนโยบาย
แปรรูปรัฐวิสาหกิจได้แก่ บริษัทอินเตอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (รัฐวิสาหกิจในก�ำกับของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งแปลงสภาพมาเป็นบริษัทในปี 2540 และ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 นอกจากนั้นยังมี
บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) แปลงสภาพในปี 2544 บริษทั กสท. โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
แปลงสภาพในปี 2544 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) แปลงสภาพในปี 2545

1

แผนแม่บทการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน สื บค้นจาก http://www2.eppo.go.th/doc/idp-05-priv-vrs.html
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และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2547 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
แปลงสภาพในปี 2546 และบริษัท บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) แปลงสภาพและจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2547
ทั้งนี้ รูปแบบภายหลังการแปลงสภาพของรัฐวิสาหกิจนั้น มีทั้งการเสนอขายหุ้นให้
ประชาชนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการเสนอขายหุ้นให้แก่พันธมิตรร่วมทุน
โดยเฉพาะเจาะจง
ส�ำหรับ ปตท. นั้น จากการพิจารณาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันกับบริษัท
เอกชนต่างชาติตั้งแต่ก่อนแปรรูปแล้วนั้น ประกอบกับความหวังที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น
และกระตุ้นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ในปี 2539
– 2540 มีการว่าจ้างที่ปรึกษาจ�ำนวน 9 ราย ประกอบด้วยบริษัททั้งในและต่างประเทศได้แก่
Credit Suisse First Boston (Singapore) Ltd., Krungthai Thanakit Plc., Lehman
Brothers (Thailand) Ltd., Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd., Morgan Stanley Asia
(Singapore) Pte., Phatra Thanakit Plc., SCB Securities Co., Ltd.., Securities One Plc.
และ Thai Investment and Securities Plc. เพื่อศึกษาแนวทางในการแปรรูปและรูปแบบ
การกระจายหุ้น ซึ่ง ปตท. มีการเตรียมการล่วงหน้าที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างองค์กร
รวมถึงการเดินสายท�ำความเข้าใจกับพนักงานและสหภาพแรงงานให้มคี วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องและ
เห็นถึงประโยชน์จากการแปรรูป
ต้นปี 2544 ปตท. ว่าจ้างและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory: FA)
จ�ำนวน 6 ราย ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด, หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด, บริษัท
หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จ�ำกัด, Credit Suisse First Boston (Singapore) Ltd.,
Lehman Brothers International (Europe) และ Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith
Incorporated c/o Merrill Lynch (Asia Pacific) Ltd. เพื่อช่วยเตรียมข้อมูลส�ำหรับการ
ยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การก�ำหนดราคาที่เหมาะสม
จนถึงการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
ขั้นตอนการแปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจมาเป็นบริษัทจนกระทั่งแปรรูปมาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ของ ปตท. นั้น ด�ำเนินมาไม่ต่างจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในต่างประเทศ
โดยทุกรัฐวิสาหกิจก่อนหน้าการแปลงสภาพมาเป็นบริษัทนั้น จะไม่แบ่งส่วนทุนหรือส่วนของ
เจ้าของออกเป็นส่วนย่อย ๆ ในลักษณะของหุ้นในบริษัทเอกชน ดังนั้น อันดับแรกในการแปลง
สภาพรัฐวิสาหกิจจึงต้องเปลี่ยนส่วนทุนของ ปตท. ออกเป็นหุ้นเสียก่อน
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หลังจากมีการเปลี่ยนทุนและด�ำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2542 แล้ว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2544 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) แปลงสภาพมาจาก
ปตท. และรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด สินทรัพย์ และพนักงานทั้งหมดจาก ปตท.
โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ล้านบาท ซึ่งมาจากการแปลงสภาพส่วนทุนเดิมที่มีมูลค่า
ตามบัญชี 20,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 10 บาท และมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นแต่ผู้เดียว (ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว)
ช่วงเวลาดังกล่าวไม่ใช่ช่วงที่ดีในการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพราะสภาพเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวดีนักจากวิกฤตการเงินในปี 2540 โดยเฉพาะบรรยากาศการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทยี่ งั ไม่กลับมาคึกคักเท่าทีค่ วร ในช่วงตัง้ แต่ปี 2541 ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อแก้ปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจ
แต่หลังจากนั้น ราคาหุ้นก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักลงทุนล้วนขาดทุนกันถ้วนหน้า
นับจากนั้น จึงแทบไม่เห็นบริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนรวมทั้งหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนครั้งแรก
(IPO) อีกเลย
รูปที่ 4.1 จ�ำนวนการออกหุ้น IPO ระหว่างปี 2540 - 2544

ที่มา ฐานข้อมูล Data stream รวบรวมโดยผู้วิจัย
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จากรูปที่ 4.1 จะเห็นว่าในช่วงปี 2540 ถึง 2542 มีเพียง 4 บริษัทที่น�ำหุ้นเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ NOBLE, ห้างสรรพสินค้า DIANA, นิคมอุตสาหกรรม
บางปะกง (ปัจจุบันคือนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) และบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ
ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) จนกระทั่งในปี 2543 จึงมีบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GENCO และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ RATCH เข้าไปจดทะเบียนเพื่อระดมทุน โดยเป็นอีกหนึ่งรัฐวิสาหกิจที่แปรรูป
ส�ำเร็จและเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แม้การแปลงสภาพและแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะมีอปุ สรรค
แต่การจัดตัง้ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) ขึน้ มามีโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ
ในรูปของบริษัทโฮลดิ้งและได้ลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 100
เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ความส�ำเร็จของ RATCH และสถานการณ์ตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ในปี 2544
มีบริษัทยื่นขอจดทะเบียนและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) ถึง 10 ราย
และหนึ่งในนั้นคือ ปตท.
เคราะห์ซ�้ำกรรมซัด ในวันที่ 11 กันยายน 2544 เกิดเหตุการณ์ที่เรียกกันว่า 9/11 โดยมี
เครื่องบินโดยสารถูกบังคับให้พุ่งชนตึกเวิลด์เทรดเซนเตอร์ใจกลางมหานครนิวยอร์ก ตลาดหุ้น
ทั่วโลกระส�่ำระสาย แต่กระนั้น คณะผู้บริหาร ปตท. และทีมที่ปรึกษาทางการเงินตัดสินใจเดิน
หน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อ เนื่องจาก ปตท. มีความจ�ำเป็นอย่างมากที่จะต้อง
ได้เม็ดเงินไปแก้ไขสถานะทางการเงินของบริษัทในเครือทั้งหลาย รวมถึงเล็งเห็นโอกาสลงทุน
ในอุตสาหกรรมการกลั่นและปิโตรเคมีที่ปรับตัวลดลงอย่างหนักจากพิษวิกฤตเศรษฐกิจ

แผนการจัดสรรหุ้นและการก�ำหนดราคาเสนอขาย
วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ปตท. แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
และในวันเดียวกัน กระทรวงการคลังมีมติให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 20,000 ล้านบาทเป็น 28,500 ล้านบาท (จดทะเบียนเพิ่มทุนที่กระทรวงพาณิชย์วันที่
2 ตุลาคม 2544) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนและช�ำระแล้วจ�ำนวน 2,000 ล้านหุ้น
ซึ่งถือโดยกระทรวงการคลัง (ส่วนทุนเดิม) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 850 ล้านหุ้น
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ในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 850 ล้านหุ้นนั้น แยกออกได้เป็น 3 ส่วน คือ
(1) เสนอขายแก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานที่เป็นกรรมการ) จ�ำนวน 47,245,725 หุ้น
ในราคาหุน้ ละ 10 บาท รวมถึงกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงาน และบริษทั ร่วมทุนซึง่ จดทะเบียน
แล้ว คิดเป็นร้อยละ 1.69 ของทุนช�ำระแล้วหลังการเสนอขายครั้งนี้ ซึ่งบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ก�ำหนดเงื่อนไขห้ามขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรเป็นเวลา 3 ปี โดยในแต่ละปีสามารถขาย
หุ้นได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
(2) เสนอขายให้ประชาชนทัว่ ไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�ำนวน 750,000,000
หุ้น และ
(3) หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ช�ำระ จ�ำนวน 52,754,275 หุ้น
ส�ำหรับหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและช�ำระแล้วจ�ำนวน 2,000 ล้านหุ้นที่กระทรวงการคลัง
ถืออยู่นั้น กระทรวงการคลังจะน�ำหุ้นจ�ำนวน 50 ล้านหุ้นมารวมเสนอขายให้ประชาชนทั่วไปใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังลง
ดังนั้น ในเบื้องต้น ก�ำหนดให้มีการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก (IPO) จ�ำนวน 800 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน
750 ล้านหุ้น รวมกับหุ้นสามัญเดิมของกระทรวงการคลังจ�ำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 10 บาท โดยบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) วางแผนจัดสรรหุ้นเหล่านี้ออกเป็น 4 ส่วนได้แก่
(1) ผูจ้ องซือ้ รายย่อยจ�ำนวน 220 ล้านหุน้ (2) บุคคลทัว่ ไปจ�ำนวน 235 ล้านหุน้ (3) ผูม้ อี ปุ การคุณ
จ�ำนวน 25 ล้านหุ้น (4) ผู้ลงทุนในต่างประเทศจ�ำนวนประมาณ 320 ล้านหุ้น
อย่างไรก็ตาม หากมีความต้องการหุ้นมากกว่าจ�ำนวนหุ้นเสนอขาย ก็ให้สิทธิแก่ผู้จัด
จ�ำหน่ายหลักทรัพย์ซงึ่ ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินซ์ ภัทร จ�ำกัด ในการพิจารณาจัดสรร
หุ้นเกินจ�ำนวน (over allotment or green shoe option) ได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของ
จ�ำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขายทัง้ หมด (ไม่เกิน 120 ล้านหุน้ ) โดยจะท�ำการยืมหุน้ ทัง้ จ�ำนวนจากกระทรวง
การคลังและให้สทิ ธิผจู้ ัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุน้ ที่จดั สรรเกินจ�ำนวนคืนแก่กระทรวงการคลัง
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รูปที่ 4.2 การกระจายหุ้นของ ปตท.

ที่มา เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “การแปรรูปของปตท.”
บรรยายโดยคุณพิชัย ชุณหวชิร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน กระทรวงการคลังถือหุ้นลดลงจากจ�ำนวน 2,000 ล้านหุ้น
เป็นจ�ำนวน 1,950 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ร้อยละ
69.71 ของทุนที่เรียกช�ำระแล้ว (หุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว 2,797.25 ล้านหุ้น)
เมื่อก�ำหนดแผนการจัดสรรหุ้นแล้ว ขั้นตอนถัดไปที่ปรึกษาทางการเงินได้ท�ำการก�ำหนด
มูลค่าเบื้องต้นของ ปตท. โดยใช้วิธีประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของแต่ละธุรกิจที่ ปตท. ด�ำเนิน
การอยู่แล้วน�ำมารวมกัน (sum of the parts) ซึ่งวิธีที่ใช้นั้นเป็นวิธีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
และใช้กันแพร่หลายในการประเมินมูลค่ากิจการ เช่น วิธีการหามูลค่าปัจจุบันสุทธิจากกระแส
เงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคต (discount cash flows) วิธกี ารหามูลค่าตลาดสุทธิของหุน้ (market
value) วิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) รวมถึงวิธีการหามูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น
ในตลาดหลักทรัพย์ (comparable companies) เช่น Sinopec, CNOOC, Petro China หรือ
Petronas ซึง่ เป็นบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดเกิดใหม่เหมือนกัน ในทีส่ ดุ ทีป่ รึกษา
ทางการเงินได้ก�ำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 31 – 35 บาทต่อหุ้น
จากนั้น เป็นขั้นตอนของการเดินหน้าส�ำรวจความต้องการจากตลาดทั้งด้านปริมาณ
และราคาจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ สถาบันไทย ลูกค้าบุคคลที่ซื้อขายหุ้นอยู่แล้ว และ
ประชาชนทัว่ ไปทีม่ เี งินออมแต่ไม่ได้เล่นหุน้ หรือลูกค้ารายย่อย ซึง่ ผลจากการส�ำรวจความสนใจ
ในการลงทุนในหุน้ ปตท. พบว่า แม้วา่ กลุม่ ตัวอย่างทีท่ ำ� การส�ำรวจจ�ำนวน 1,400 คนจะรูจ้ กั ปตท.
และประมาณ 2 ใน 3 ทราบข่าวการแปรรูปของ ปตท. เป็นอย่างดี แต่มีผู้สนใจซื้อหุ้น ปตท.
เพียงร้อยละ 20.2 หรือเพียงแค่ 1 ใน 5 รายเท่านั้น โดยนักลงทุนรายย่อยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
จ�ำนวน 1,200 คน ให้ความสนใจซื้อหุ้น ปตท. ในระดับมากแค่ร้อยละ 2
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รูปที่ 4.3 ผลการส�ำรวจความต้องการหุ้น ปตท.

ที่มา รายงานผลการส�ำรวจความสนใจลงทุนซื้อหุ้นของ ปตท.

นอกจากนี้ ผลการส�ำรวจโดยส่วนใหญ่พบว่า เหตุผลทีจ่ ะลงทุนในหุน้ ปตท. นัน้ มาจากการ
ที่ ปตท. เป็นของรัฐและต้องการลงทุนเพือ่ หวังเงินปันผลในระยะยาว อย่างไรก็ตาม เหตุผลหลัก
ที่จะไม่ลงทุนในหุ้น ปตท. คือ สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง
สรุปแล้ว ผลการส�ำรวจดังกล่าวแสดงว่ามีผู้ที่ให้ความสนใจในการลงทุนในหุ้น ปตท.
จ�ำนวนน้อยมาก ดังนั้น ผู้บริหารและทีมที่ปรึกษาทางการเงินต่างงัดแผนการประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบมาใช้เพือ่ กระตุน้ ความต้องการของตลาดเช่น โฆษณาให้เอาใบหุน้ ปตท. ไปขอหมัน้ สาว
เป็นต้น

และแล้ววันเสนอขายหุ้นก็มาถึง
ในวั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2544 ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้ ปตท. เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปจ�ำนวน
800 ล้านหุน้ โดยมีกำ� หนดการจองซือ้ กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ในช่วงเวลานัน้ นอกจาก
การประชาสัมพันธ์หุ้นของ ปตท. และการน�ำเสนอขายที่เรียกกันทั่วไปว่าโรดโชว์ (roadshow)
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2544 ทั้งในประเทศทั่วทุกภาคและต่างประเทศตามเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลก
เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ลอนดอน เอดินบะระ แฟรงก์เฟิร์ต ปารีส บอสตัน ซานฟรานซิสโก
ลอสแอนเจลิส เป็นต้น และสุดท้ายวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 ที่นิวยอร์ก2 ซึ่งในช่วงแรกของ
การโรดโชว์นั้น นักลงทุนยังไม่ค่อยให้ความสนใจหุ้น ปตท. มากนักและพากันกดราคา
2

แฉความจริ ง แปรรู ปรัฐวิสาหกิจ โดยคุณบรรยง พงษ์พานิช ที่มา www.thaipublica.org
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สถานการณ์ในขณะนั้น ผู้บริหาร ปตท. และที่ปรึกษาทางการเงินต่างต้องลุ้นด้วยความ
กังวลว่าหุ้น IPO จะสามารถขายแค่ไหน จะได้ราคาอย่างที่ต้องการหรือไม่ รวมถึงต้องมีการ
กระจายอย่างเหมาะสมด้วย
เกินคาด...
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 ผลการจองและจัดสรรหุ้นจ�ำนวน 220 ล้านหุ้นให้แก่นัก
ลงทุนรายย่อยผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายหุน้ ท�ำสถิตกิ ารจองหุน้ ทีห่ มดรวดเร็วภายในเวลาเพียง 1 นาที
7 วินาที ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนทีไ่ ม่ได้รบั หุน้ จองไม่พอใจ และวิพากษ์วจิ ารณ์วธิ กี ารจัดสรร
หุน้ จองของ ปตท. ทีใ่ ช้หลักการจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ก่อน จ่ายเงินก่อน มีสทิ ธิได้รบั จัดสรรก่อน
(first come first serve) จนการจัดสรรหุ้นในรอบสอง (จาก green shoe options) ได้มีการ
เปลี่ยนใช้วิธีการสุ่มเลือกรายชื่อผู้ที่จะได้รับการจัดสรร (random) โดยก�ำหนดให้จัดสรรหุ้นไม่
เกินคนละ 10,000 หุ้น เพื่อให้หุ้นกระจายไปสู่นักลงทุนรายย่อยให้มากที่สุด
ส�ำหรับหุ้นในส่วนของลูกค้าบุคคลได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกัน
การจ�ำหน่ายที่จะจัดสรรให้ใครในจ�ำนวนเท่าใดก็ได้ และโดยธรรมเนียมส่วนใหญ่ก็มักจัดสรรให้
แก่ลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้าประจ�ำของตัวเองก่อน ซึ่งหุ้นส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับ 220 ล้านหุ้นของ
ลูกค้ารายย่อยแต่อย่างใด
รูปที่ 4.4 สรุปผลการจัดสรรหุ้น

ที่มา เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “การแปรรูป ปตท. บทสัมภาษณ์คุณเพ็ญจันทร์ จริเกษม”
จัดท�ำโดย คุณโกศส กู้สกุลชัย วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553
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ในภาพรวม การแปรรูปและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ ปตท.
ส�ำเร็จอย่างรวดเร็ว โดยมีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างน้อย ท�ำให้เกิดค�ำถามแคลงใจหลายข้อ
ไม่วา่ จะเป็นการตัง้ ราคา IPO การกระจายหุน้ รวมถึงการให้สทิ ธิพเิ ศษในการซือ้ หุน้ ปตท. ดังนัน้
เราจะลองมาไล่วิเคราะห์ข้อสงสัยในแต่ละข้อดูกัน

เปิดรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรหุ้น IPO
แม้ในกระบวนการจัดสรรหุ้นจะปรากฏรายชื่อผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสูงสุด 20 อันดับแรก
เป็นผู้ที่ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลในขณะนั้น ตัวอย่างชื่อที่ถูกหยิบยกขึ้น
มาอ้างถึงบ่อย ๆ ตามสื่อ เช่น นายทวีฉัตร จุฬางกูร ซึ่งเป็นหลานของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
หรือนายประยุทธ มหากิจศิริ ซึ่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นต้น แต่ถ้าดูจากตารางแสดง
ยอดรวมจ�ำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรของบุคคลธรรมดา 20 อันดับแรกจะพบว่า มีจ�ำนวนหุ้นรวม
กันทั้งหมดเพียง 25,567,400 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 2.78 ของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย และคิด
เป็นร้อยละ 0.91 ของทุนที่เรียกช�ำระแล้ว และหากพิจารณาตามข้อเท็จจริงจะพบว่า ในช่วง
หลังวิกฤตทางการเงินปี 2540 เป็นช่วงเวลาทีน่ กั ลงทุนส่วนใหญ่ยงั คงกลัวความเสีย่ ง ประกอบ
กับสถานการณ์ราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกทีม่ คี วามผันผวนสูงและปรับตัวลดลงในขณะนัน้ จึงไม่ใช่
เรื่องแปลกที่นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่จะไม่สนใจจองซื้อหุ้น IPO
อีกหนึ่งข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือ รายชื่อบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีฐานะทางการเงินดี
และลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นระยะเวลานาน และมีการลงทุนในหุ้นอื่นในสัดส่วนที่มาก
อยู่แล้ว ไม่ใช่เฉพาะลงทุนในหุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ สาเหตุที่หุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ถูกจองและจัดสรรได้หมดอย่าง
รวดเร็วนัน้ มาจากวิธกี ารเสนอขายหุน้ ทีท่ ำ� ผ่านตัวแทนธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง ซึง่ คัดเลือกและ
แต่งตั้งโดยผู้รับประกันการจ�ำหน่าย (underwriter) โดยมีสาขาทั่วประเทศกว่า 2,500 สาขา
ประกอบกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อกว่า 10,000 เครื่อง ท�ำให้สามารถ
จองและจัดสรรหุ้นได้รวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้จองซื้อรายย่อยจ�ำนวนมากถึง
ความไม่เป็นธรรมในการรับจองและจัดสรรหุน้ ของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จึงมีการติดตาม
วิธีปฏิบัติงานของตัวแทนจ�ำหน่ายหุ้นทั้ง 5 ราย โดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการณ์ระหว่าง
การรับจอง และภายหลังการปิดรับจอง ก.ล.ต. ได้มีหนังสือให้ตัวแทนจ�ำหน่ายหุ้นทั้ง 5 ราย
ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตรวจสอบ เช่น ข้อมูลการรับจองซื้อหุ้นทุกรายการ
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จ�ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกและส่งข้อมูลการรับจองซื้อ (terminal) คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ข้อมูล transaction log, application log และ system log เป็นต้น
ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ค�ำสั่งจองซื้อที่ส่งผ่านสาขาหลายแห่งของธนาคารไทย
พาณิชย์ มีการบันทึกและส่งรายการจองซือ้ หุน้ ทีร่ วดเร็วผิดปกติ โดยการบันทึกและส่งรายการ
ในล�ำดับที่ต่อกันมีช่วงเวลาห่างกันต�่ำสุดเพียง 0.04 วินาที ซึ่งมีสาเหตุส�ำคัญมาจากการที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ใช้ประโยชน์จากระบบ web browser ในการสร้างจอภาพ (virtual
terminal) ได้มากกว่า 1 จอภาพต่อ 1 เครื่อง (physical terminal) ท�ำให้ก่อนเวลา 9.30 น.
เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์สามารถบันทึกข้อมูลการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ได้
หลายรายตามจ�ำนวนจอภาพต่อ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ในขณะที่สาขาของตัวแทนจ�ำหน่ายหุ้น
รายอื่นท�ำการบันทึกการจองซื้อของผู้จองซื้อรายแรกเพียงรายเดียวต่อ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นผลให้ผู้ที่จองซื้อผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ได้เปรียบผู้ที่จองซื้อผ่านสาขาของ
ตัวแทนจ�ำหน่ายหุ้นรายอื่น
ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ธนาคารไทยพาณิชย์ด�ำเนินการดังกล่าวเป็นการ
กระท�ำที่ไม่สอดคล้องกับหลักการที่ต้องให้สิทธิแก่ผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ตามที่ได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้ในหนังสือชี้ชวนและไม่สอดคล้องกับความเข้าใจในวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับจองซื้อหุ้นของตัวแทนจ�ำหน่ายหุ้นรายอื่น ก.ล.ต. จึงได้สั่งพักการปฏิบัติงานใน
ฐานะตัวแทนจ�ำหน่ายหุน้ ของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเวลา 6 เดือน นับตัง้ แต่วนั ที่ 11 มกราคม
2545 เป็นต้นไป3 ทั้งนี้ การด�ำเนินการของธนาคารไทยพาณิชย์ในการบันทึกการจองซื้อของ
นักลงทุนดังกล่าวน่าจะเกิดจากความต้องการเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าของธนาคาร ซึ่งบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างใด

3

ข่าวส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 2/2545
สื บค้นจาก http://capital.sec.or.th/webapp/webnews/printnews.php?preview=
Y&cboType=S&lang=th&news_id=553&news_yy=&news_no=&sdate=2002-01-11
&edate=
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ตารางที่ 4.1 รายชื่อผู้ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์สูงสุด 20 อันดับแรก
บุคคลธรรมดา
ล�ำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายทวีฉัตร จุฬารกูร
นายประยุทธ มหากิจศิริ
นายวิชัย ชัยสถาพร
นายดิษฐพล ด�ำรงรัตน์
นางสุวิมล มหากิจศิริ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
นางสาวิณี สินธุ
นางกัญญรัตน์ เบญจวัง
นายสมศักดิ์ ปัฐพาณิชย์โชติ
นางวรรณสมร วรรณเมธี
MR.KIMIHIKO KOSHINAKA
นางนนธญา มหรรฆรัตน์
นายประยุทธ เอื้อวัฒนา
นางอ�ำนวน มาลยเวช
นายภิญญะ จันทร์ตั้งสี
นายไพศาล ไพศาลศรีศิลป์
นายฉัตรชัย เลิศทรัพย์ถาวร
นายวิชัย เลิศอุไรวงศ์
นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ
นางสาวสมศรี บวรรัฐกุล
นางพัชรี พลพิพัฒนพงศ์
นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์
รวม

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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จ�ำนวนหลักทรัพย์ จ�ำนวนเงิน ร้อยละของ
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท) การเสนอขาย
2,200,000 77,000,000
0.24
2,060,000 72,100,000
0.22
2,000,000 70,000,000
0.22
1,714,000 59,990,000
0.19
1,546,000 54,110,000
0.17
1,500,000 52,500,000
0.16
1,310,000 45,850,000
0.14
1,088,400 38,094,000
0.12
1,012,000 35,420,000
0.11
1,000,000 35,000,000
0.11
1,000,000 35,000,000
0.11
1,000,000 35,000,000
0.11
930,300 32,560,500
0.10
920,000 32,200,000
0.10
905,700 31,699,500
0.10
900,000 31,500,000
0.10
815,000 28,525,000
0.09
800,000 28,000,000
0.09
750,000 26,250,000
0.08
715,000 25,025,000
0.08
701,000 24,535,000
0.08
700,000 24,500,000
0.08
25,567,400 894,859,000
2.78

ล�ำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นิติบุคคล/ผู้ลงทุนสถาบัน
จ�ำนวนหลักทรัพย์
จ�ำนวนเงิน ร้อยละของ
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท) การเสนอขาย
MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE.LTD
139,800,000 4,893,000,000
15.2
MERRILL LYNCH PLERCE
139,800,000 4,893,000,000
15.2
FENNER & SMITH INCORPORATED
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED
49,400,000 1,729,000,000
5.37
ส�ำนักงานประกันสังคม
17,140,000 599,900,000
1.86
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
15,000,000 525,000,000
1.63
AMERICAN INTERNATIONAL
9,100,000 318,500,000
0.99
ASSURANCE COMPANY LIMITED
บมจ.ทิพยประกันภัย จ�ำกัด
8,979,000 314,265,000
0.98
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
3,000,000 105,000,000
0.33
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
1,621,700 56,759,500
0.18
บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ร่วมทุน
ชื่อ

กองทุนรวงข้าว
กองทุนเปิดเจริญทรัพย์ปันผล
กองทุนรวมออมสินพัฒนาภูมิภาค 3
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนบริพัตร
กองทุนเปิดอ�ำนวยทรัพย์ปันผล
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
กองทุนเปิดกรุงไทยธนสรร
กองทุนเปิดอุดมทรัพย์ปันผล
กองทุนเปิดเสถียรทรัพย์ปันผล
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
การเคหะแห่งชาติซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึง่ จดทะเบียนแล้ว
บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา ซีเอ็มจี
จ�ำกัด (มหาชน)
รวม
ที่มา แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (แบบ 81-1)

1,391,200
1,246,500
1,188,700
1,129,700
1,104,300
1,083,100
950,000
894,100
867,400

48,692,000
43,627,500
41,604,500
39,539,500
38,650,500
37,908,500
33,250,000
31,293,500
30,359,000

0.15
0.14
0.13
0.12
0.12
0.12
0.10
0.10
0.09

833,500

29,172,500

0.09

811,800

28,413,000

0.09

811,000

28,385,000

0.09

396,152,000 13,865,320,000

43.06
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ราคา IPO ถูกหรือแพง ?
โดยทั่วไป การก�ำหนดราคาหุ้น IPO ที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากราคาที่
ก�ำหนดต้องสะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานของกิจการ รวมถึงโอกาสเติบโตในอนาคต ข้อมูลทางบัญชี
จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินพื้นฐานของกิจการและฐานะทางการเงิน โดยส่วนใหญ่กิจการ
ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานของรัฐบาล จะใช้มาตรฐานบัญชี
เฉพาะที่แตกต่างจากมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้
บริษัทจดทะเบียนต้องใช้ ดังนั้น กิจการที่เตรียมตัวจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึง
ต้องปรับปรุงระบบบัญชีใหม่ ให้มมี าตรฐานสอดคล้องกับบริษทั จดทะเบียน รวมถึงพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในให้ตรงตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้
เมือ่ พิจารณาจากข้อมูลทางบัญชีแล้วจะพบว่า ในเวลานัน้ บริษทั ในเครือของ ปตท. รวม
ถึง ปตท. เองประสบผลขาดทุนอย่างหนัก ท�ำให้มูลค่าตามบัญชีของกิจการอยู่ที่เพียง 14.07
บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544) และมีก�ำไรต่อหุ้น 4.90 บาทต่อหุ้น (ส�ำหรับรอบ 6
เดือน สิ้นสุดมิถุนายน 2544)4
หากแต่ในการประเมินมูลค่าหุ้นที่จะออกจ�ำหน่ายนั้น แตกต่างไปจากการหามูลค่าตาม
บัญชีของกิจการ เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและบันทึกตามหลัก
การบัญชีทไี่ ด้รบั การรับรองทัว่ ไป ในขณะทีก่ ารประเมินมูลค่ากิจการนัน้ จะต้องสะท้อนสิง่ ทีค่ าด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเข้ามารวมอยู่ด้วย
ในกรณีของ ปตท. จึงมีการจ้างและแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินหลายแห่งมาช่วยประเมิน
มูลค่ากิจการ ซึ่งวิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่ากิจการที่เป็นที่นิยมมี 3 กลุ่มหลัก คือ วิธีการ
คิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต (discount cash flows) วิธหี ามูลค่าตลาดสุทธิ
ของหุน้ (market value) วิธมี ลู ค่าทางบัญชี (Book Value) และวิธกี ารหามูลค่าเชิงเปรียบเทียบ
กับบริษัทอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ (comparable companies)
เบื้องต้น ที่ปรึกษาทางการเงินของ ปตท. ก�ำหนดช่วงราคาเสนอขายที่ 29 – 35 บาท
ต่อหุน้ ซึง่ ราคาดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิตอ่ หุน้ (net tangible
book value per share) เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินของ ปตท. ประเมินว่าธุรกิจในเครือ
ของ ปตท. มีศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคตตามวัฏจักรของเศรษฐกิจที่มีขึ้นและมีลง โดยวิธี
การประเมินมูลค่ากิจการที่ ปตท. เลือกใช้และน�ำเสนอในหนังสือชี้ชวนการลงทุนนั้นเป็นวิธี
4

จาก Pro Forma ณ 30 มิ.ย. 2544 ปตท. มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ มูลค่า 28,146 ล้านบาท มีหุน้ สามัญจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 2,000 ล้านหุน้
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ที่ใช้สากลทั่วไป และใช้ในกิจการอื่นที่เสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงรัฐวิสาหกิจอื่นที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
นอกจากการก�ำหนดมูลค่าตามแบบจ�ำลองทีว่ า่ แล้ว ทีป่ รึกษาทางการเงินใช้วธิ โี ยนหินถาม
ทางประกอบระหว่างการไปโรดโชว์ในเวทีต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ให้ข้อสรุปราคาอยู่ในช่วง 31 – 35
บาท และแม้ตอนแรกจะยังไม่ค่อยมีผู้สนใจลงทุนในหุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มากนัก
แต่จากการให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้เกิดกระแสตอบรับที่ดีจากยอดจองซื้อเกิน
จ�ำนวนที่วางแผนจะจัดสรรไว้ รวมถึงการแข่งขันแจ้งความต้องการซื้อหุ้น (book building)
ของนักลงทุนประเภทสถาบันและนักลงทุนต่างประเทศ ส่งผลให้ได้ขอ้ สรุปราคาเสนอขายสูงสุด
ที่ 35 บาทต่อหุ้น
หุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เปิดซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 โดยมีราคาเปิดอยู่ที่ 38 บาทต่อหุ้น มีราคาสูงสุดและต�่ำสุด 38.25
และ 35.50 บาทต่อหุ้นตามล�ำดับ ที่ส�ำคัญคือ ราคาปิดในวันดังกล่าวอยู่ที่ 35.75 บาทต่อหุ้น
ซึ่งผลตอบแทนวันแรกที่มีการซื้อขาย (first trading day return)5 เท่ากับ 0.75 บาทต่อหุ้น
หรือร้อยละ 2.14 และแม้ว่าราคาเปิดตลาดจะสูงกว่าราคาจองซื้อ 3 บาทต่อหุ้น แต่นั่นเป็นผล
จากการที่ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายใช้เทคนิค green shoe option6
โดยจะเข้าซื้อหุ้นคืนเมื่อราคาต�่ำกว่าราคาจองเพื่อพยุงราคาซื้อขายไม่ให้ผันผวนและให้ราคา
ซื้อขายสูงกว่าราคาจอง
ในช่วง 3 – 4 เดือนแรก ราคาหุน้ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ปรับตัวอยูใ่ นกรอบแคบ ๆ
ระหว่าง 34 – 36 บาท ต้นเดือนเมษายน 2545 ราคาหุ้นเริ่มตกลงต�่ำกว่า 33 บาท จนในวันที่
30 เมษายน 2545 ราคาต�่ำสุดที่ 28.75 บาท แม้ว่าราคาหุ้นเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสสุดท้าย
ของปี 2545 แต่หากพิจารณาราคาปิด ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2545 ซึ่งครบรอบ 1 ปีที่มีราคาซื้อ
ขายอยู่ที่ 40.25 บาท จะพบว่า หากนักลงทุนที่ได้ซื้อหุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในราคา
จอง 35 บาท จะได้รับผลตอบแทน 5.25 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งแม้ว่าจะ
ประสบความส�ำเร็จเมื่อเทียบกับหุ้น IPO ส่วนใหญ่ที่ออกจ�ำหน่ายในช่วงหลังวิกฤตทางการเงิน
ปี 2540 แต่หากเทียบกับอัตราผลตอบแทนของหุ้น IPO เฉลี่ยในบางช่วงเวลา เช่นปี 2554
ที่อัตราร้อยละ 41.54 ท�ำสถิติสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก็แตกต่างกันมาก
5
6

อัตราผลตอบแทนวันแรกที่มีการซื้อขาย = (ราคาปิ ด – ราคาเสนอขาย)/ ราคาเสนอขาย
Green shoe option เป็ นเทคนิคที่ใช้กนั ทัว่ โลก แต่ ปตท. เป็ นรายแรกที่ใช้ในประเทศไทย
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บทที่ 4 การกระจายหุ้นของ ปตท. ไม่เป็นธรรมจริงหรือ

ดังนั้น เมื่อดูจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามล�ำดับ เห็นได้ชัดเจนว่า ราคาหุ้น IPO ของ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ที่ก�ำหนดไว้ 35 บาทนั้นสอดคล้องกับราคาซื้อขายจริงตลอด
3-4 เดือนแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ซื้อขายกันช่วงระหว่าง 34 – 36 บาท
แม้ว่าหลังจากราคาหุ้นต�่ำกว่า 30 บาทบ้าง แต่ก็ขยับขึ้นมาได้จนอยู่ในระดับประมาณ 40 บาท
เมื่อครบ 1 ปีแรก ราคาหุ้น IPO จึงไม่ได้ถูกเกินไป นอกจากนั้น ราคาหุ้นค่อนข้างคงที่อยู่ใน
ระดับราคา IPO นานนับปี
รูปที่ 4.5 ราคาปิดหุ้น ปตท. ระหว่าง 6 ธันวาคม 2544 ถึง 6 ธันวาคม 2545

ที่มา Data stream จัดท�ำโดยผู้วิจัย

ผลการศึกษาจากงานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าโดยทั่วไป หุ้น IPO ส่วนใหญ่มักมีราคาต�่ำกว่า
ที่ควรจะเป็น (underpriced) เนื่องจากหุ้นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาดยังมีความเสี่ยงมาก นักลงทุน
ยังไม่คอ่ ยมีขอ้ มูลจึงไม่แน่ใจในผลการด�ำเนินงานในอนาคต รวมถึงแรงจูงใจของผูร้ บั ประกันการ
จ�ำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriter) ทีต่ อ้ งการก�ำหนดราคาเสนอขายให้ตำ�่ เพือ่ ลดความเสีย่ งใน
กรณีที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นได้หมดและต้องรับซื้อหุ้นเหล่านั้นแทน อีกทั้งยังนับเป็นต้นทุนหรือ
ผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ (reputation cost) อีกด้วย (Beatty and Ritter, 1986)
นอกจากนี้ หุน้ รัฐวิสาหกิจทีม่ โี ครงสร้างแบบผสมคือ มีทงั้ รัฐและเอกชนเป็นเจ้าของ อาจท�ำให้เกิด
ความกังวลว่าประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานจะเทียบเท่ากับบริษัทที่เป็นเอกชนทั้งหมดหรือไม่
รวมถึงความกังวลของตลาดเกี่ยวกับโอกาสที่บริษัทเหล่านี้จะถูกควบคุมหรือแทรกแซงด้าน
นโยบายจากรัฐบาล (Laurin et al., 2004) ในขณะที่รัฐอาจต้องการสร้างความเชื่อมั่นในหุ้น
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รัฐวิสาหกิจและต้องการกระจายหุ้นไปสู่มือประชาชนให้มากที่สุด จึงอาจจูงใจให้ก�ำหนดราคา
ต�่ำกว่าที่ควรจะเป็น (Laurin et al., 2004 และ Gong and Shekhar, 2001)
ถึงแม้วา่ การก�ำหนดราคาหลักทรัพย์ให้ตำ�่ กว่าทีค่ วรจะเป็นมีเหตุผลรองรับมากมาย และ
แม้ว่าผลตอบแทนวันแรกที่มีการซื้อขายจ�ำนวนมากจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น
หากแต่ในมุมกลับกัน ผลตอบแทนวันแรกทีม่ กี ารซือ้ ขายนัน้ ยิง่ สูงก็จะยิง่ เป็นต้นทุนของเจ้าของ
เดิมหรือรัฐบาล
ประเด็ น นี้ คณะผู ้ วิ จั ย มี โ อกาสสั ม ภาษณ์ น ายมนู เลี ย วไพโรจน์7 ซึ่ ง เป็ น ประธาน
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในขณะนั้น นายมนูย้อนอธิบาย
ถึงการก�ำหนดราคาว่า คณะกรรมการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะก�ำหนดราคาเสนอขาย
บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ให้ได้ราคาทีเ่ ป็นธรรมทัง้ ต่อนักลงทุนและต่อประเทศชาติอย่างชัดเจน
เพราะถือเป็นภาระหน้าทีส่ ำ� คัญทีต่ อ้ งท�ำให้ได้และท�ำให้ดี เนือ้ หาการสัมภาษณ์สว่ นหนึง่ กล่าวว่า
“ตอนแรกทาง FA ก�ำหนดช่วงราคามาระหว่าง 30 – 35 บาท ซึ่งผมและทีมผู้บริหาร
ปตท. อย่างเช่น คุณวิเศษ จูภิบาล คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ คุณพิชัย ชุณหวชิร ต่างท�ำงาน
กันอย่างหนัก เนื่องจากเศรษฐกิจในขณะนั้นยังไม่สู้ดีนัก ระหว่างที่เราท�ำโรดโชว์ เพื่อเดินสาย
ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น เราก็ท�ำการทดสอบตลาดและรวบรวม
ความต้องการซือ้ เบือ้ งต้นไว้ดว้ ย ... แรกทีเดียว นักลงทุนต่างชาติซงึ่ เป็นกลุม่ ทีค่ อ่ นข้างให้ความ
สนใจซือ้ หุน้ ปตท. เสนอราคามาที่ 28 - 30 บาทต่อหุน้ เนือ่ งจากสถานการณ์ตลาด ณ ช่วงเวลา
นั้นมันไม่น่าจูงใจกับการลงทุนเอาเสียเลย ... มีวันหนึ่ง เราประชุมกันจนถึงตี 3 จึงได้ข้อสรุปว่า
อย่างไรเราก็จะขายหุ้น ปตท. ในราคา 35 บาทต่อหุ้น”
ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจทีม่ กี ารแปรรูปและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ช่วงเวลาใกล้เคียงกับบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) อีก 2 แห่งคือ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน) (มีนาคม พ.ศ.2547) และบริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) พบว่า
ราคา IPO ของหุน้ รัฐวิสาหกิจทุกตัวต�ำ่ กว่าราคาปิดวันแรก โดยผูถ้ อื หุน้ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ผลตอบแทนวันแรกที่มีการซื้อขายร้อยละ 2.14 ในขณะที่ผู้ถือหุ้นบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ได้ผลตอบแทนวันแรกที่มีการซื้อขายร้อยละ 14.29 และผู้ถือหุ้นบริษัท อสมท
จ�ำกัด (มหาชน) ได้ผลตอบแทนวันแรกทีม่ กี ารซือ้ ขายร้อยละ 6.82 หากเฉลีย่ หุน้ รัฐวิสาหกิจทัง้ 3 ตัว
7
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พบว่าให้ผลตอบแทนวันแรกที่มีการซื้อขายประมาณร้อยละ 7.75 ซึ่งต�่ำกว่าผลตอบแทน
วันแรกที่มีการซื้อขายของหุ้นเอกชนโดยเฉลี่ยมาก กล่าวคือ ผลตอบแทนวันแรกที่มีการ
ซื้อขายของหุ้นเอกชนในช่วงปี 2546 ถึง 2560 สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 83.56 ในปี 2557 และ
ต�่ำสุดร้อยละ 1.86 ในปี 2549
รูปที่ 4.6 จ�ำนวนหุ้น IPO และอัตราผลตอบแทนวันแรกเฉลี่ย พ.ศ. 2546 - 2560

ที่มา Data stream จัดท�ำโดยผู้วิจัย

ข้อพิจารณาอีกประการหนึ่งคือ สภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในขณะนั้น
ย้อนกลับไปในปี 2544 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เริ่มต้นปี
ที่ 304 จุด (เคยสูงสุด 1,700 จุด ในปี 2536 พอสิ้นปี 2540 หลังวิกฤติการเงิน ดัชนีก็ต�่ำกว่า
400 จุดมาโดยตลอด) และมีระดับการซื้อขายเฉลี่ยวันละประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งต�่ำมาก
มูลค่าตลาดรวม (market cap) เพียง 1.5 ล้านล้านบาทเท่านั้น
เทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 1,753.71
จุด ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 47,755 ล้านบาทต่อวัน มูลค่าตลาดโดยรวมเท่ากับ 17.59 ล้าน
ล้านบาท ซึ่งแตกต่างจากสภาวะตลาดในปี 2544 มาก เมื่อพิจารณาถึงสภาวะตลาดแล้ว การ
ก�ำหนดราคาไว้ที่ 35 บาทต่อหุน้ จึงไม่ได้เป็นราคาทีต่ ำ�่ เกินจริง และไม่ได้เป็นราคาทีเ่ อือ้ ประโยชน์
แก่นักลงทุนกลุ่มใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลังการซื้อขายวันแรกที่กล่าวมา
โดยละเอียดแล้วว่า ราคาหุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ค่อนข้างคงที่และปรับตัวขึ้นลงอยู่
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ในระดับราคาเสนอขายอยู่เป็นเวลานาน และในบางช่วง หุ้นของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
มีราคาตกไปต�่ำกว่า 35 บาทเสียอีก

ท�ำไมนักการเมืองจึงได้หุ้น ปตท. จ�ำนวนมาก?
การจองซื้อหุ้น IPO รวมถึงการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปกติ
เปิดกว้างส�ำหรับทุกคน ไม่ได้จ�ำกัดห้ามผู้ใด เช่นเดียวกับการจองซื้อหุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ทุกคนทีล่ งทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเป็นลูกค้าของบริษทั หลักทรัพย์
อยู่แล้ว ต่างมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำกัดจ�ำนวนจัดสรรหุ้นให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่
รายละไม่เกิน 100,000 หุน้ (ตอนหลังปรับลดเหลือรายละไม่เกิน 10,000 หุน้ ) เพือ่ ทีจ่ ะได้กระจาย
หุ้นไปยัง นักลงทุนให้ได้มากที่สุด แต่ในส่วนที่เป็นนักลงทุนไทยหรือลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์
อยู่แล้วนั้น เป็นสิทธิของบริษัทหลักทรัพย์ที่จะจัดสรรหุ้นให้แก่ใครและจ�ำนวนเท่าใดก็ได้ ดังนั้น
ทีเ่ ห็นรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั จัดสรรหุน้ จ�ำนวนมาก ๆ นัน้ ทัง้ หมดมาจากการจัดสรรโดยบริษทั หลักทรัพย์
ทั้งสิ้น บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ไม่มีอ�ำนาจในการจัดสรรหุ้นส่วนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตาม
หนังสือชี้ชวนและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

ท�ำไมต้องให้สิทธิซื้อหุ้นกับผู้มีอุปการคุณ?
ในจ�ำนวนหุ้น 920 ล้านหุ้นที่ออกขายนั้น บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้ให้สิทธิ
แก่ผมู้ อี ปุ การคุณในการซือ้ หุน้ จ�ำนวน 25 ล้านหุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.78 ซึง่ กลุม่ ผูม้ อี ปุ การคุณ
ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้แก่ ลูกค้าน�้ำมัน ลูกค้าก๊าซฯ และบริษัทในเครือ 12 แห่ง
ได้แก่ PTTEP, TTM-Thai, PTT-NGD, Thai Lube Blending, Thappline, Thaioil, TLB,
TOC, ATC, NPC, ทิพยประกันภัย และ TPX ซึ่งผู้มีอุปการคุณเหล่านี้ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
พัฒนากิจการให้เติบโตก้าวหน้า ดังนัน้ จึงเป็นปกติที่ผอู้ ุปการคุณเหล่านีจ้ ะได้รับสิทธิจดั สรรหุ้น
ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) แต่อย่างไรก็ตาม ราคาที่ผู้มีอุปการคุณต้องจ่ายซื้อหุ้น IPO
เป็นราคาเดียวกับนักลงทุนทั่วไป คือ 35 บาทต่อหุ้น
นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) นั้น
ไม่ได้ดำ� เนินการเป็นกรณีพเิ ศษแตกต่างไปจากหุน้ รัฐวิสาหกิจอืน่ ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนมีนาคม
2547 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) จัดสรรหุ้นจ�ำนวน 22 ล้านหุ้นจากจ�ำนวน
ทั้งหมด 358.8 ล้านหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.13 ของหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย
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อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่มีเสียงท้วงติงและข้อสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นรัฐวิสาหกิจให้แก่ผู้มีอุปการคุณ รัฐบาลจึงก�ำหนดให้กระทรวงการคลังในฐานะที่เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของรัฐวิสาหกิจออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ
เพือ่ ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบตั งิ านต่อไป โดยในมติทป่ี ระชุมคณะรัฐมนตรี8 วันที่ 7 เมษายน
2547 ได้เห็นชอบให้กำ� หนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับเกณฑ์การกระจายหุน้ รัฐวิสาหกิจให้กบั ประชาชน
ทั่วไป โดยในส่วนของแนวทางในการเสนอขายหุ้นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)
ก�ำหนดสาระส�ำคัญไว้ดังนี้
(1) ในการกระจายหุ้นจะให้ความส�ำคัญกับผู้ลงทุนในประเทศทั้งประชาชนทั่วไปและ
นักลงทุนสถาบัน
(2) ไม่มีการจัดสรรหุ้นให้ผู้มีอุปการคุณ
(3) ลูกค้าของสถาบันการเงิน และบริษทั หลักทรัพย์ ให้จองหุน้ ผ่านกระบวนการสุม่ เลือก
(random) รวมกับประชาชนทั่วไป
(4) การกระจายหุ้นให้ประชาชนทั่วไป จะจัดสรรผ่านกระบวนการสุ่มเลือก (random)
โดยวิธกี ารจัดสรรแบบขัน้ บันไดผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้โอกาสกับผูจ้ องซือ้ หุน้ จ�ำนวนน้อย
เป็นส�ำคัญโดยจะเปิดระยะเวลาจองให้เพียงพอ
(5) รัฐบาลจะถือหุน้ ข้างมากไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนเพือ่ คงสภาพเป็น
รัฐวิสาหกิจ ส�ำหรับรัฐวิสาหกิจทีป่ ระกอบกิจการด้านไฟฟ้าและน�ำ้ ประปาภาครัฐจะยังคงถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน
ในทุกกรณี บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศจะถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
ทุนจดทะเบียนไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
การงบประมาณ กองทุนรวมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรีและมีวตั ถุประสงค์มงุ่ เน้นการลงทุน
ในหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
นักลงทุนต่างประเทศจะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทไม่ได้
จากหลักเกณฑ์การกระจายหุ้นรัฐวิสาหกิจให้กับประชาชนทั่วไปที่กล่าวมาเป็นผลให้การ
กระจายหุน้ ของบริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ในเดือนพฤศจิกายน 2547 ไม่มกี ารจัดสรรหุน้ ให้แก่
ผู้มีอุปการคุณ
8
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แล้วท�ำไมพนักงาน ปตท. จึงซื้อหุ้นได้ในราคาถูก?
การให้สิทธิแก่พนักงาน รวมถึงผู้บริหารในการซื้อหุ้นของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ในราคา 10 บาทต่อหุ้นเท่ากับราคาที่ตราไว้นนั้ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อกรรมการหรือพนักงาน (employee stock option program หรือ ESOP) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือเสริมสร้างก�ำลังใจให้กรรมการหรือพนักงานมีความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของกิจการ ซึ่งกิจการจะได้ประโยชน์ในระยะยาวเนื่องจากกรรมการหรือพนักงานจะตั้งใจ
ท�ำงานและสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์กร
รูปที่ 4.7 ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน

ที่มา หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ของ ปตท. ประเภท PO ESOP

โครงการดังกล่าวให้ความส�ำคัญต่อบุคลากรที่เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
ไม่ใช่ให้เพื่อปิดปากบุคลากรเรื่องการแปรรูปแต่อย่างใด นอกจากนี้ โครงการลักษณะนี้เกิดขึ้น
เป็นเรื่องปกติในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจ�ำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่พนักงาน
และกรรมการของ ปตท. นั้น ไม่ได้มากินโควตา 920 ล้านหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนรายย่อย
นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างชาติแต่อย่างใด นอกจากนี้ พนักงานและกรรมการของ
ปตท. ที่ได้รับจัดสรรหุ้นยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขคือ ต้องถือหุ้นเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยใน
แต่ละปีจะสามารถขายหุ้นได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสถียรภาพ
ของราคาตลาดและเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการทีจ่ ะกระตุน้ ให้บคุ ลากรตัง้ ใจและทุม่ เท
ให้กับองค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว
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เช่นเดียวกับรัฐวิสากิจอื่นที่แปลงสภาพและแปรรูปมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่าง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
ก็จดั สรรสิทธิในการซือ้ หุน้ ให้แก่พนักงานเช่นเดียวกัน กล่าวคือ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ให้สิทธิพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทท่าอากาศยาน
สากลกรุงเทพแห่งใหม่ จ�ำกัด (บทม.) ซื้อหุ้นจ�ำนวน 16 ล้านหุ้น ในราคาที่ตราไว้ 10 บาท
ต่อหุน้ ในขณะทีบ่ ริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ให้สทิ ธิพนักงานซือ้ หุน้ จ�ำนวนไม่เกิน 17.1 ล้านหุน้
ในราคาที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การให้สิทธิแก่พนักงาน ปตท. ในการซื้อหุ้น
ในราคาที่ตราไว้ซึ่งเป็นราคาที่ต�่ำกว่าราคาเสนอขายแก่นักลงทุนกลุ่มอื่นนั้น ไม่ได้ด�ำเนินการ
แตกต่างไปจากรัฐวิสาหกิจอื่นที่มีการแปรรูป
ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบจ�ำนวนและราคาหุ้นที่ให้สิทธิแก่พนักงาน
ปตท.
จ�ำนวนหุ้นที่ให้สิทธิแก่
พนักงาน

หุ้นสามัญจ�ำนวน
47,245,725 หุ้น

ราคาที่ให้สิทธิแก่พนักงาน

10 บาทต่อหุ้น

เงื่อนไข

บริษัท ท่าอากาศยาน บริษัท อสมท จ�ำกัด
ไทย จ�ำกัด (มหาชน) (มหาชน)
หุ้นสามัญจ�ำนวน
หุน้ สามัญจ�ำนวน
16,000,000 หุ้น
17,099,210 หุ้น
10 บาทต่อหุ้น

5 บาทต่อหุ้น

ห้ามขายหุ้นทั้งหมดใน ห้ามขายหุ้นทั้งหมดใน ห้ามขายหุ้นทั้งหมด
ช่วง 3 ปีแรก โดยจะ ช่วง 3 ปีแรก โดยจะ ในช่วง 1 ปี 6 เดือน
ขายได้สูงสุดปีละไม่เกิน ขายได้สูงสุดปีละไม่เกิน นับจากที่ได้รับการ
1/3 ของหุ้นได้รับการ 1/3 ของหุน้ ได้รับการ
จัดสรร
จัดสรร
จัดสรร
สัดส่วนของหุ้นที่ให้สิทธิแก่
ร้อยละ 1.69
ร้อยละ 1.12
ร้อยละ 2.49
พนักงานต่อทุนช�ำระแล้ว
หลังการเสนอขายครั้งนี้
ที่มา หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ รวมรวมโดยผู้วิจัย
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อย่างไรก็ตาม มติทปี่ ระชุมคณะรัฐมนตรี9 วันที่ 7 เมษายน 2547 ได้เห็นชอบการทบทวน
เกณฑ์การจัดสรรหุ้นให้พนักงานรัฐวิสาหกิจให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กล่าวคือ
(1) ให้พนักงานได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจ�ำนวน 8 เท่าของเงินเดือน ณ วันก่อน
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (ผลประโยชน์ตอบแทนค�ำนวณจากผลต่างระหว่างราคาที่เสนอ
ขายให้นักลงทุนทั่วไป กับราคาที่พนักงานจ่ายเงินซื้อหุ้น) และเป็นการให้ครั้งเดียวเมื่อมีการน�ำ
รัฐวิสาหกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) ในการจัดสรรหุ้น รัฐต้องการสนับสนุนให้พนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของหุ้น
จึงเห็นควรก�ำหนดทางเลือกไว้ 2 ทางเลือก เพื่อเป็นการช่วยลดภาระทางการเงินของพนักงาน
โดยทั้ง 2 ทางเลือก พนักงานจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจ�ำนวนเท่ากัน
ทางเลือกที่ 1 พนักงานจ่ายเงินซื้อหุ้นในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยกระทรวง
การคลังจะหาแหล่งเงินกู้ซึ่งให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน
ทางเลือกที่ 2 พนักงานไม่ตอ้ งจ่ายเงินซือ้ หุน้ โดยรัฐวิสาหกิจจ่ายแทนในราคาตาม
มูลค่าที่ตราไว้ (PAR) ซึ่งพนักงานจะได้รับหุ้นในจ�ำนวนที่น้อยกว่าทางเลือกที่ 1
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งเป็นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรหุน้ ให้พนักงานตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) และ (2) โดยให้ก�ำหนดระยะเวลาขั้นต�่ำที่พนักงานต้องถือครองหุ้นไว้ด้วย
(3) กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพของพนักงานรัฐวิสาหกิจนัน้ ๆ จะได้รบั การจัดสรรหุน้ จ�ำนวน
หนึ่งในราคาที่เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป
จะเห็นได้ว่า ในการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ นั้น ทั้งนักลงทุนสถาบันและ
นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนไทยหรือลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุนรายย่อย รวมถึง
ผู้มีอุปการคุณนั้น ต่างต้องซื้อหุ้น ปตท. ในราคาเดียวกันคือ 35 บาทต่อหุ้น จะมีเพียงแต่
พนักงาน ปตท. เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั สิทธิในการซือ้ หุน้ พนักงานในจ�ำนวนทีก่ ำ� หนดไว้และในราคา 10 บาท
ต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน และในการเสนอ
ขายหุ้นของ ปตท. นั้น นอกจากก่อนเสนอขายต้องมีการให้ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนการเสนอ
ขายหลักทรัพย์เกี่ยวกับจ�ำนวนและราคาเสนอขายแล้วนั้น เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ปตท. ก็ต้องมีการรายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. หรือที่เรียกว่า
แบบ 81-1 ซึ่งตามรายงานดังกล่าว ปตท. มีการเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 800 ล้านหุ้น
9

สรุ ปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2547 สื บค้นจาก http://www2.eppo.go.th/admin/cab/cab-2547-04-07.html#21
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ในราคาหุ้นละ 35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,000 ล้านบาท และภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการ
จัดจ�ำหน่าย ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่าที่ปรึกษาการเงิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ปตท. และกระทรวงการคลังได้รับเงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์ 26,949.45 ล้านบาท
(ณ วันที่ยื่นแบบ 81-1) ซึ่งทั้งข้อมูลแบบเสนอขายและแบบรายงานผลการขายนั้น ต้องผ่าน
การตรวจสอบและรับรองเพื่อยื่นต่อ ก.ล.ต. และเป็นข้อมูลที่สาธารณชนผู้สนใจสามารถสืบค้น
ได้ด้วยตนเอง10
รูปที่ 4.8 จ�ำนวนเงินสุทธิที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น ปตท.

ที่มา แบบ 81-1 ของ ปตท.

ดังนัน้ การกล่าวอ้างว่ามีคนทีไ่ ม่ใช่กรรมการหรือพนักงานของ ปตท. ได้สทิ ธิตามโครงการ
ดังกล่าวและสามารถซื้อหุ้น ปตท. ได้ในราคา 10 บาทต่อหุ้นนั้น จึงไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

บทสรุป
การแปลงสภาพและแปรรูปรัฐวิสาหกิจทั้ง ปตท. และรัฐวิสาหกิจอื่นเป็นไปตามจังหวะ
และการเปลี่ยนแปลงบริบททางเศรษฐกิจของประเทศตามแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ข้อเสนอจากการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินของ IMF เป็นแรงผลักดันส�ำคัญส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เกิดการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนแม่บทการปฏิรูป
รัฐวิสาหกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจและเพิม่ บทบาทของเอกชนในการ
10

ผูส้ นใจสามารถสื บค้นข้อมูลได้จาก http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Product/Filing
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พัฒนารัฐวิสาหกิจในสาขาต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล และก�ำหนดกรอบการแปรรูปของรัฐวิสาหกิจใน 4 สาขาส�ำคัญ ได้แก่ สาขาโทรคมนาคม
และการสื่อสาร ประปา ขนส่ง และพลังงาน
ส�ำหรับสาขาพลังงานนั้นประกอบไปด้วยรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และ ปตท. โดยในธุรกิจพลังงานนัน้
รัฐมีนโยบายปรับโครงสร้างพลังงานมาตั้งแต่ปี 2534 กล่าวคือ ในธุรกิจไฟฟ้าเปิดเสรีโดย
ส่งเสริมบทบาทของเอกชนในการร่วมลงทุนผลิตไฟฟ้า ขณะที่ธุรกิจน�้ำมัน นับตั้งแต่การตั้ง
ปตท. ขึน้ ในปี 2521 เพือ่ เพิม่ บทบาทของผูป้ ระกอบการไทยท่ามกลางตลาดทีม่ แี ต่ผปู้ ระกอบการ
ชาวต่างชาติ รวมถึงการผ่อนคลายกฎระเบียบ อาทิ การเปิดเสรีโรงกลั่น การลอยตัวราคา
น�ำ้ มันขายปลีก เป็นต้น ส่งผลให้ ปตท. ต้องพัฒนาตัวเองและปรับตัวเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพและ
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติที่มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าให้ได้
ในปี 2544 ปตท. เป็น 1 ใน 2 รัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมและได้รับการคัดเลือกให้แปลง
สภาพและแปรรูปเพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะลด
ภาระทางการเงินของรัฐบาล เพิม่ ความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสร้างความแข็งแกร่ง
ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับต่างชาติ ตลอดจนการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กระบวนการแปลงสภาพและแปรรูปของ ปตท. ด�ำเนินการมาอย่างรอบคอบและเป็น
ไปตามระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการให้มีจ�ำนวน
และคุณสมบัติเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงการก�ำหนดราคา แผนประชาสัมพันธ์ การรับฟัง
ความคิดเห็น และการกระจายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ
ความส�ำเร็จของการระดมทุนและการกระจายหุ้นจ�ำนวนมากภายในเวลาอันสั้นนั้น
นอกจากจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศกลับมายังตลาด
ทุนของไทยได้แล้ว เม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ยังถูกน�ำไปใช้ฟื้นฟูธุรกิจโรงกลั่นและ
ปิโตรเคมีที่ประสบปัญหาขาดทุนและขาดสภาพคล่อง จนปัจจุบันสามารถกลับมายืนหยัด
เป็นก�ำลังส�ำคัญได้อีกครั้ง นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังมีเงินในการลงทุน
เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ ความมัน่ คงทางพลังงานของประเทศไทย และเป็นผูเ้ ล่นส�ำคัญ
ในอุตสาหกรรมพลังงานไทย
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5
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
เติบโตมาจากอะไร
การบอกว่าราคาหุน้ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ถูกหรือแพงโดยน�ำราคาหุน้ บริษทั ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) ในวันนี้ไปเปรียบเทียบกับราคา IPO ในปี 2544 นั้น น่าจะเป็นการเปรียบเทียบ
ที่ไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกับการบอกว่าราคาน�้ำมันถูกหรือแพง ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเทียบกับอะไร
และช่วงเวลาไหน
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในทุกวันนี้ก้าวมาสู่บริษัทชั้นน�ำของไทยและมีขนาดใหญ่
เป็นอันดับที่ 146 จากการจัดอันดับโดยนิตยสาร Fortune 500 ในปี 2559 บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ติดอันดับ และเป็นรัฐวิสาหกิจที่น�ำส่งภาษีและ
เงินปันผลให้รัฐมากที่สุดในประเทศ และในปี 2560 ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ
Dow Jones Sustainability Indices ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รวมถึงได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
(SOE Award) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แต่กว่าบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จะเติบโตมาจนถึงวันนี้
ได้นั้น ต้องผ่านอะไรมาบ้าง

กว่า 15 ปี ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 ซึ่งเป็นวันเสนอขายหุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
จนมาถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2544 วันซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สายตาของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศต่างจับจ้องดูการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นตัวนี้

บทที่ 5 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เติบโตมาจากอะไร

เป็นอย่างมาก โดยในวันแรกที่มีการซื้อขาย ราคาปิดอยู่ที่ 35.75 บาท สูงกว่าราคาเสนอขาย
35 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนวันแรกทีม่ กี ารซือ้ ขายร้อยละ 2.14 จากรูปที่ 5.1 จะเห็นว่า
ในช่วง 2 ปีแรก ราคาหุน้ ปรับตัวขึน้ ลงอยูใ่ นกรอบแคบ ๆ ระหว่าง 34 – 36 บาท เนือ่ งมาจากภาวะ
เศรษฐกิจทีซ่ บเซา บริษทั ส่วนใหญ่ประสบผลขาดทุน ส่งผลให้ราคาหุน้ และดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีการปรับตัวไม่มาก
รูปที่ 5.1 ราคาปิดรายวันหุ้น ปตท. ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2544 ถึง 29 ธันวาคม 2560

ที่มา Data stream รวมรวมโดยผู้วิจัย

ภายหลังปี 2546 หรือ 2 ปีหลังจาก IPO ราคาหุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ปรับตัว
สูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหุ้นตัว
อื่นเช่น บริษัท เอสซีจี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 5.2
การเติบโตของราคาหุน้ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) นัน้ ไม่ได้มกี ารเติบโตทีผ่ ดิ ปกติแต่อย่างใด

110 เจาะลึก แปรรูป ปตท.

รูปที่ 5.2 เปรียบเทียบราคาปิดระหว่างหุ้น ปตท. และหุ้น SCG

หมายเหตุ บริษัท เอสซีจี (จ�ำกัด) มหาชน หรือปูนซีเมนต์ไทย มีการเปลี่ยนแปลงพาร์จาก 10 บาทต่อหุ้นเป็น 1 บาท
ต่อหุ้น ณ วันที่ 24 เมษายน 2546
ที่มา

Data stream รวบรวมโดยผู้วิจัย

การที่ราคาหุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีการปรับตัวที่สูงขึ้นจากราคา IPO ที่ 35
บาทจนกระทั่งราคา 440 บาท ณ สิ้นปี 2560 นั้น นอกจากจะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่
ปรับตัวดีขนึ้ นับตัง้ แต่ปี 2546 แล้ว อีกหนึง่ สาเหตุหลักมาจากการทีบ่ ริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
มีผลการด�ำเนินงานทีด่ ขี นึ้ ทัง้ จากธุรกิจของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เอง และธุรกิจทีบ่ ริษทั ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) ไปลงทุน โดยนับตัง้ แต่แปรรูปและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2544 เป็นต้นมา บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีก�ำไรสูงสุด 1 ใน 3
อันดับแรกมาโดยตลอด1 และสามารถน�ำส่งรายได้ให้รฐั ในรูปภาษีเงินได้และเงินปันผลรวมกว่า
54,746 ล้านบาทในปี 2559 หรือรวมประมาณ 7.3 แสนล้านบาทนับตั้งแต่แปรรูป
ในส่วนหุน้ รัฐวิสาหกิจอีก 2 หุน้ ทีต่ ามเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย
ในเดือนมีนาคม 2547 คือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. และในเดือน
พฤศจิกายน 2547 คือ บริษัท อสมท. จ�ำกัด (มหาชน) หรือ อสมท. ซึ่งมีผลตอบแทนในวัน
แรกที่มีการซื้อขายเท่ากับร้อยละ 14.29 และร้อยละ 6.82 ตามล�ำดับ และเมื่อเทียบกับราคา
1

สารสนเทศข้อมูลการคลัง http://dataservices.mof.go.th/Dataservices/StateEnterpriseInformation
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บทที่ 5 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เติบโตมาจากอะไร

ณ สิ้นปี 2560 ที่ 68 บาทและ 11.6 บาท ตามล�ำดับ จะพบว่า ทอท. และ อสมท. มีอัตราผล
ตอบแทนร้อยละ 1,519 และอัตราผลขาดทุนร้อยละ 47.27 ตามล�ำดับ2 อย่างไรก็ตาม การจะ
ได้รับผลตอบแทนที่กล่าวมานั้นหรือที่เรียกว่า ผลตอบแทนจากการถือครอง (holding period
returns) นักลงทุนจะต้องซื้อหุ้น ณ ราคา IPO และถือมาจนกระทั่งปัจจุบัน หรือพูดง่ายๆ ได้
ว่าการน�ำราคาปิด ณ สิ้นปี 2560 (440 บาท) ไปเทียบกับราคา IPO คือ 35 บาท แล้วคิดเป็น
ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 1,157 ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงที่ว่านักลงทุนคนนั้นต้องซื้อหุ้น
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ที่ราคา IPO และอดทนถือมาเป็นเวลากว่า 16 ปี
ตารางที่ 5.1 ราคาปิดและผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ปตท.
วันที่เข้าตลาด
ราคา IPO

ทอท.

อสมท.

ESSO

PTTEP

บ้านปู

6 ธ.ค. 44 11 มี.ค. 47 17 พ.ย. 47 6 พ.ค. 51 10 มิ.ย. 36 16 มิ.ย. 32

35

42

22

10

(พาร์ 10 บาท)

33

72

(พาร์ 10 บาท) (พาร์ 10 บาท)

ราคาปิดวันแรก

35.75

48

23.5

10.5

46.30

159

ผลตอบแทนวันแรก* (%)

2.14

14.29

6.82

5

40.3

120.83

ราคาปิด ณ สิ้นปี 2560
(29 ธ.ค. 2560)

440

68

11.6

17.6

100

ผลตอบแทนนับจากวันแรก
จนถึง ณ สิ้นปี 2560**
(Holding period returns, %)

1,157

1,519

-47.27

76

2,930

ที่มา
*
**
		

3

19.54
170.83

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค�ำนวณโดยผู้เขียน
ผลตอบแทนวันแรก = (ราคาปิด ณ วันแรกที่ท�ำการซื้อขาย – ราคา IPO) / ราคา IPO
ผลตอบแทนนับจากวันแรกจนถึง ณ สิน้ ปี 2560 = (ราคาปิด ณ ณ สิน้ ปี 2560 หรือ ณ 29 ธ.ค. 2560 – ราคา
IPO) / ราคา IPO

2

ทอท. ลดพาร์จาก 10 บาทต่อหุน้ เหลือ 1 บาทต่อหุน้ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ปตท. สผ. ลดพาร์จาก 10 บาทต่อหุน้ เหลือ 5 บาทต่อหุน้ และวันที่ 24 เมษายน 2549 ลดพาร์เหลือ 1 บาทต่อหุน้
4
บ้านปู ลดพาร์จาก 10 บาทต่อหุน้ เหลือ 1 บาทต่อหุน้ ในวันที่ 26 กันยายน 2556
3

112 เจาะลึก แปรรูป ปตท.

ผลการด�ำเนินงานภายหลังแปรรูป
จากการขายหุ้นในปี 2544 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) สามารถระดมทุนได้ถึง 28,427
ล้านบาท (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ) โดยแบ่งเป็นจ�ำนวนเงินที่กระทรวงการ
คลังได้รับ 2,177 ล้านบาท และบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับ 26,250 ล้านบาท ซึ่งบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้น�ำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างธุรกิจ
โดยสามารถลดภาระหนีจ้ ำ� นวน 12,000 ล้านบาท และน�ำเงินไปลงทุนในท่อก๊าซเส้นที่ 3 การด�ำเนิน
การดังกล่าวส่งผลให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีความคล่องตัวในการด�ำเนินงานมากขึ้น
ซึ่งจากรูปที่ 5.3 จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงอยู่ระดับต�่ำกว่า 3 เท่ามาโดยตลอด
นับตั้งแต่การแปรรูปในปี 2544
รูปที่ 5.3 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio)

ที่มา Data stream รวบรวมโดยผู้วิจัย

นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังได้น�ำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาขยายและ
ต่อยอดธุรกิจเดิมทีม่ อี ยู่ เช่น การซือ้ โรงกลัน่ น�ำ้ มัน TOP และ RPC ซึง่ ภายหลัง ธุรกิจปิโตรเคมี
เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีผลการด�ำเนินงานที่ดี ส่งผลให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีฐานะทางการ
เงินที่แข็งแกร่งขึ้น
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รูปที่ 5.4 ยอดขายและก�ำไรสุทธิ

ที่มา งบการเงินรวม บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จาก Data stream รวบรวมโดยผู้วิจัย

จากรูปที่ 5.4 จะเห็นได้วา่ ภายหลังการแปรรูปในปี 2544 ยอดขายของกลุม่ บริษทั ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับก�ำไรสุทธิ โดยในปีล่าสุด 2559 กลุ่มบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มียอดขายสูงถึง 1.7 ล้านล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 94,609 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นอัตราก�ำไรต่อยอดขาย (returns on sales) ที่ร้อยละ 5.5 ซึ่งแม้ว่าในบางปี ยอดขาย
และก�ำไรสุทธิจะมีการปรับตัวลดลงตามราคาน�้ำมันในตลาดโลก แต่ในภาพรวมก็ยังสูงกว่า
ช่วงก่อนแปรรูปและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่การแปรรูป บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ไม่หยุดที่จะลงทุนเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานเดียวที่ลงทุน
เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณของรัฐ ซึ่งโครงการ
เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน เช่น การซื้อแหล่งสัมปทานในประเทศโมซัมบิก โครงการลงทุน
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการลงทุนสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว โครงการสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและปิโตรเคมี พัฒนาเครือข่ายสถานีบริการน�้ำมัน รวมถึงการ
พัฒนาและแสวงหาแหล่งพลังงาน การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน�้ำไชยะบุรี ดังจะเห็นได้จาก
รูปที่ 5.5 สินทรัพย์ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับ
ณ วันที่แปรรูปถึง 7.8 เท่า
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รูปที่ 5.5 สินทรัพย์รวม

ที่มา งบการเงินรวม บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จาก Data stream รวบรวมโดยผู้วิจัย

จากการบริหารแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและวินยั ทางการเงินทีเ่ ข้มงวด ส่งผลให้
ปัจจุบนั ฐานะการเงินของกลุม่ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) อยูใ่ นระดับทีแ่ ข็งแกร่ง ในแง่กระแส
เงินสดของกิจการ นับจากระดมทุนในปี 2544 กลุ่มบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีสภาพคล่อง
เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้รูปที่ 5.6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กระแสเงินจากกิจกรรมด�ำเนิน
งานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รูปที่ 5.6 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

ที่มา งบการเงินรวม บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จาก Data stream รวบรวมโดยผู้วิจัย
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รูปที่ 5.7 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ที่มา งบการเงินรวม บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จาก Data stream รวบรวมโดยผู้วิจัย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังมีการลงทุนในธุรกิจและโครงการเพื่อ
สร้างความมั่นคงทางพลังงานต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ เช่น บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ประสบ
ความส�ำเร็จในการเจรจาท�ำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะยาวได้ และบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้เร่งก่อสร้างคลังรับก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งที่ 1 ส่วนขยายจาก 5
ล้านตันเป็น 10 ล้านตันต่อปี ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2560 และส่วนขยายอีก 1.5 ล้านตันต่อปี
ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2562 นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างคลังรับก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งที่ 2
อีก 7.5 ล้านตันต่อปีให้แล้วเสร็จในปี 25655 นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังมี
การลงทุนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็น
ได้วา่ กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) นัน้ อยูใ่ นระดับสูง
มากเมื่อเทียบกับบริษัทชั้นน�ำส่วนใหญ่ในประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 5.7

มีการระดมทุนเพิ่มเติมหรือไม่
การที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เติบโตมาอย่างแข็งแกร่งจนถึงทุกวันนี้ นอกจาก
การน�ำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งแรกมาใช้แล้วนั้น การตัดสินใจลงทุนและการบริหารงาน
อย่างมืออาชีพส่งผลให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตลอดจน
5

รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2559 บริ ษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
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มีผลการด�ำเนินงานที่ดี ท�ำให้สามารถระดมทุนในตลาดทุนได้ในต้นทุนที่ต�่ำ ซึ่งช่วยลดข้อจ�ำกัด
ที่ก่อนแปรรูปต้องพึ่งพิงการกู้ยืมเพียงอย่างเดียวและต้องเป็นภาระของรัฐบาลในการเป็นผู้ค�้ำ
ประกัน โดยจะเห็นได้ว่า การแปรรูปของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) นั้น นอกจากจะสามารถ
ระดมทุนได้จากประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แล้วนัน้ ยังสามารถออกหุน้ กูเ้ พือ่ กูย้ มื จากประชาชน
ได้โดยไม่ต้องอาศัยรัฐบาลมาเป็นผู้ค�้ำประกัน
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศส�ำหรับประเทศไทย เช่น หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จ�ำนวนเสนอขายไม่
เกิน 4,200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AAA
(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เป็นต้น นอกจากนี้ ในบางปี บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) สามารถน�ำสภาพคล่องส่วนเกินที่มีอยู่มาไถ่ถอนหนี้สินเพื่อลดภาระดอกเบี้ยและ
ความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ
ที่น่าสนใจคือ ในปี 2553 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้อายุ 100 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.9 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าองค์กรมีความเข้มแข็งมั่นคงที่จะด�ำรง
ธุรกิจต่อไปได้อีกเป็นร้อยปี ซึ่งบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้จัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวที่ระดับ AAA (tha) โดยการออกหุ้นกู้ 100 ปีดังกล่าวถือเป็นครั้ง
แรกของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และครั้งแรกของประวัติศาสตร์ประเทศไทยด้วยเช่นกัน
กับการออกหุ้นกู้ระยะยาวเช่นนี้ ซึ่งความส�ำเร็จของการออกหุ้นกู้ 100 ปีนั้น นอกจากจะสร้าง
อัตราผลตอบแทนอ้างอิงระยะยาวที่เป็นมาตรฐาน (benchmark) ให้กับตลาดตราสารหนี้
ของไทย ยังสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์
ที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะสถาบันการเงินกลุ่มธุรกิจประกันและนักลงทุนรายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมในประเทศที่อยู่ในรูปพันธบัตรของบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ที่ค�้ำประกันโดยกระทรวงการคลังจ�ำนวน 1,000 ล้านบาท และที่อยู่ใน
รูปหุน้ กูบ้ ริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ทีก่ ระทรวงการคลังไม่คำ�้ ประกันจ�ำนวน 136,433 ล้านบาท
รวมพันธบัตรและหุ้นกู้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในประเทศ ทั้งสิ้น 137,433 ล้านบาท และ
บริษทั มีเงินกูย้ มื ต่างประเทศในรูปหุน้ กูบ้ ริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และ
สกุลเงินเยน กระทรวงการคลังไม่คำ�้ ประกันจ�ำนวนเทียบเท่า 62,924 ล้านบาท โดยรายละเอียด
พันธบัตรและหุน้ กูบ้ ริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ณ ปี 2559 แสดงได้ดงั ตารางที่ 5.2
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ตารางที่ 5.2 พันธบัตรและหุ้นกู้ ปตท. ณ ปี 2559
พันธบัตรและหุ้นกู้
พันธบัตรบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ค�้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง
- พันธบัตรในประเทศ
หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กระทรวงการคลังไม่ค�้ำประกัน
- หุ้นกู้ในประเทศ
- หุ้นกู้ต่างประเทศ
รวมพันธบัตรและหุ้นกู้

จ�ำนวน (ล้านบาท) วันครบก�ำหนดไถ่ถอน หลักประกัน

1,000

พ.ศ. 2563

ไม่มี

136,433
62,924
200,357

พ.ศ. 2559 – 2653
พ.ศ. 2560 - 2585

ไม่มี
ไม่มี

ที่มา บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) แบบ 56-1 ปี พ.ศ. 2559

โดยรายละเอียดการออกหุ้นกู้ในประเทศจ�ำนวน 136,433 ล้านบาท แสดงในตาราง
ที่ 5.3 ดังนี้
ตารางที่ 5.3 หุ้นกู้ในประเทศ ณ 31 ธันวาคม 2559
ชื่อหุ้นกู้

วันที่ออก

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ�ำกัด 19 ต.ค. 2558
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2564 (PTTC21NB)

อายุหนุ้ กู้ (ปี)

อัตราดอกเบี้ย (%)

6 ปี 27 วัน

3.50% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ�ำกัด 15 ธ.ค. 2557 6 ปี 11 เดือน
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบก�ำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2564 (PTTC21NA)

4.00% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ�ำกัด 27 พ.ย. 2556 6 ปี 11 เดือน
(มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบก�ำหนดไถ่ถอน
19 วัน
ปี พ.ศ. 2563 (PTTC20NA)

4.75% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ�ำกัด 13 ก.ย. 2556
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบก�ำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2566 (PTTC239A)

6.58% ต่อปี
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10 ปี

ชื่อหุ้นกู้

วันที่ออก

อายุหนุ้ กู้ (ปี)

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ�ำกัด 31 ก.ค. 2555 6 ปี 9 เดือน
(มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ครบก�ำหนดไถ่ถอน
15 วัน
ปี พ.ศ. 2562 (PTTC195C)

อัตราดอกเบี้ย (%)
4.10% ปีที่ 1-4
5.10% ปีที่ 5-7
4.10% ปีที่ 1-4

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ�ำกัด 21 พ.ค. 2555 6 ปี 11 เดือน
(มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบก�ำหนดไถ่ถอน
24 วัน
5.10% ปีที่ 5-7
ปี พ.ศ. 2562 (PTTC195B)
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ�ำกัด 27 ม.ค. 2555 6 ปี 9 เดือน 4.00% ต่อปี (27 ม.ค.
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนด
19 วัน
2555 - 26 ม.ค. 2559)
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (PTTC18NA)
4.40% ต่อปี (27 ม.ค.
2559 - 26 ม.ค. 2561)
5.50% ต่อปี (27 ม.ค.
2561 - 15 พ.ย. 2561)
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกันของบริษทั ปตท. 2 ธ.ค. 2553
100 ปี
5.90% ต่อปี
จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 ครบก�ำหนด
(Put Option
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2653 (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถ
ปีที่ 50 และ
ไถ่ถอนก่อนก�ำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 50 ปีที่ 75
ปีที่ 75)
และกรณีอื่น ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนด
สิทธิ) (PTTC10DA)
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ�ำกัด 29 พ.ย. 2553 7 ปี 15 วัน 3.20% ต่อปี (29 พ.ย.
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนด
2553 - 28 พ.ย. 2557)
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (PTTC17DB)
4.20% ต่อปี (29 พ.ย.
2557 - 28 พ.ย. 2559)
5.00% ต่อปี (29 พ.ย.
2559 - 13 ธ.ค. 2560)
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ�ำกัด 25 ก.พ. 2553
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2553 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (PTTC172A)
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ�ำกัด 25 ก.พ. 2553
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2553 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (PTTC222A)

7 ปี

4.10% ต่อปี

12 ปี

4.50% ต่อปี
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ชื่อหุ้นกู้

วันที่ออก

อายุหนุ้ กู้ (ปี)

อัตราดอกเบี้ย (%)

หุ ้ น กู ้ ไ ม่ มี ป ระกั น ของบริ ษั ท ปตท.จ� ำ กั ด 31 ก.ค. 2552
(มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบ
ก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้
สามารถไถ่ถอนก่อนก�ำหนดได้ ณ สิน้ ปีที่ 10)
(PTTC247A)

15 ปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ�ำกัด 6 มี.ค. 2552
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบก�ำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อน
ก�ำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 8) (PTTC243A)

15 ปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2550 ชุดที่ 3 ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (PTTC18DA)
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2550 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (PTTC17DA)
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2549 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (PTTC215A)
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 2/2548 ครบก�ำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2563 (PTTC208A)
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2547 ชุดที่ 3 ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (PTTC195A)

14 ธ.ค. 2550

11 ปี

4.25% ต่อปี (31 ก.ค.
2552 - 31 ก.ค. 2557)
5.50% ต่อปี (31 ก.ค.
2557 - 31 ก.ค. 2562)
5.75% ต่อปี (31 ก.ค.
2562 - 31 ก.ค. 2567)
5.00% ต่อปี (6 มี.ค.
2552 - 5 มี.ค. 2557)
6.20% ต่อปี (6 มี.ค.
2557 - 5 มี.ค. 2560)
6.80% ต่อปี (6 มี.ค.
2560 - 5 มี.ค. 2567)
5.91% ต่อปี

14 ธ.ค. 2550

10 ปี

5.87% ต่อปี

23 พ.ค. 2549

15 ปี

6.53% ต่อปี

25 ส.ค. 2548

15 ปี

5.95% ต่อปี

20 พ.ค. 2547

15 ปี

5.90% ต่อปี

ที่มา http://pttdebenture.azurewebsites.net/debenture_information.aspx (เข้าถึง 21 ก.ค. 2560)

และรายละเอียดการออกหุ้นกู้ต่างประเทศจ�ำนวน 62,924 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม
2559 เป็นดังนี้
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ตารางที่ 5.4 หุ้นกู้ต่างประเทศ ณ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อหุ้นกู้

วันที่ออก

อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตราดอกเบีย้ (%)

หุ้นกู้สกุลต่างประเทศ
U.S.$500,000,000 3.375% Senior
Notes due 2022 (PTTF22OA)
หุ้นกู้สกุลต่างประเทศ
U.S.$600,000,000 4.5% Senior
Notes due 2042 (PTTF42OA)
PTT Public Company Limited
Japanese Yen Bonds - First
Series (2007) (SAMURAI BOND)
หุ้นกู้สกุลต่างประเทศ
U.S.$350,000,000 5.875% Notes
due 2035 (PTTF358A)

25 ต.ค. 2555

10 ปี

3.375% ต่อปี

25 ต.ค. 2555

30 ปี

4.5% ต่อปี

22 มิ.ย. 2550

10 ปี

2.71% ต่อปี

3 ส.ค. 2548

30 ปี

5.875% ต่อปี

ที่มา http://pttdebenture.azurewebsites.net/debenture_information.aspx (เข้าถึง 21 ก.ค. 2560)

การเติบโตของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มาจนถึงทุกวันนี้นั้นไม่ได้อาศัยเพียงแค่
เงินที่ได้จากการแปรรูปมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2544 เพียง
อย่างเดียว หากแต่การแปรรูปของรัฐวิสาหกิจเป็นเพียงจุดเริ่มต้น และเป็นไปตามทฤษฎี
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ว่า เอกชนสามารถด�ำเนินธุรกิจได้มีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐ ดังนั้น
จึงควรถ่ายโอนความเป็นเจ้าของจากรัฐไปสู่เอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
Boubakri et al. (2005) ได้ศึกษาผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในประเทศก�ำลัง
พัฒนาและพบว่า รัฐวิสาหกิจมีผลการด�ำเนินงานทีด่ ขี นึ้ ภายหลังแปรรูป อย่างไรก็ตาม Boubakri
et al. (2005) พบว่า ปัจจัยเรื่องโครงสร้างความเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจไม่ได้เป็นตัวแปรส�ำคัญ
ทีม่ ผี ลต่อผลการด�ำเนินงานทีด่ ขี นึ้ หากแต่ขนึ้ อยูก่ บั ความสามารถของกิจการในการบริหารและ
ด�ำเนินการ เช่นเดียวกับ Aivazian et al. (2005) ที่พบว่า การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจส่งผลให้
มีผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้น แม้ว่าจะไม่มีการแปรรูปก็ตาม
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บทที่ 5 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เติบโตมาจากอะไร

ในกรณีของประเทศไทย ผลการศึกษาของภูรี สิรสุนทร (2550) เกี่ยวกับผลการด�ำเนิน
งานระหว่างการแปลงสภาพและแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่าง ปตท. ทอท. และ อสมท. ในช่วงปี
2544 – 2548 มีผลสรุปที่น่าสนใจ โดยงานวิจัยพบความแตกต่างกันระหว่างองค์กรที่ท�ำการ
ศึกษาทั้ง 3 แห่ง ดังนี้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นเป็นอย่าง
มาก ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการท�ำก�ำไร ก�ำลังการผลิต ความสามารถในการช�ำระหนี้
ในขณะที่ ทอท. มีความสามารถในการท�ำก�ำไรและผลผลิตลดลงหลังจากการแปลงสภาพใน
ปี 2545 แต่ในปี 2547 ภายหลังการแปรรูปกลับมีผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้น ในส่วนของ อสมท.
นั้น ภายหลังการแปลงสภาพและการแปรรูป ในปี 2547 ความสามารถในการท�ำก�ำไรของ
อสมท. ลดลง แต่ผลผลิตกลับเพิ่มขึ้น
โดยงานวิจัยดังกล่าววิเคราะห์พบว่า สาเหตุที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีผลการ
ด�ำเนินงานทีด่ ขี นึ้ หลังจากการแปลงสภาพและแปรรูปนัน้ เนือ่ งมาจากการทีบ่ ริษทั ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) มีอ�ำนาจผูกขาดในธุรกิจเช่นเดียวกับ ทอท. ในขณะที่ อสมท. มีความสามารถในการ
ท�ำก�ำไรลดลงนั้นเนื่องจาก อสมท. อยู่ในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ท�ำให้ไม่สามารถแข่งขันสู้กับ
เอกชนได้
อย่างไรก็ตาม ในส่วนประเด็นของการผูกขาดนั้น สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทที่
7 เรื่องเกี่ยวกับการผูกขาดในธุรกิจพลังงาน เนื่องจาก ตามกฎหมายแล้ว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�ำ้ นั้นได้มีการเปิดเสรีและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุนโดย
ตลอด นับตั้งแต่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงเป็น ปตท. โดยในทุกธุรกิจที่บริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินการอยู่นั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีคู่แข่ง แต่มีทั้งคู่แข่งในประเทศและคู่แข่งจาก
ต่างประเทศด้วย
ทัง้ นี้ มีเพียงธุรกิจจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเท่านัน้ ทีม่ ผี เู้ ล่นน้อยรายในตลาด ซึง่ เดิม
มีเพียงบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้เล่นรายเดียวเนื่องจากบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ลงทุนในโครงข่ายท่อส่งก๊าซ ซึ่งล่าสุด คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติ
อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดหา LNG ปริมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม แม้ธุรกิจดังกล่าวมีผู้เล่นน้อยรายและมีโอกาสใช้อ�ำนาจในการก�ำหนดราคาที่
เอาเปรียบได้นั้น แต่การด�ำเนินธุรกิจจัดหาและค้าส่งก๊าซนั้นถูกก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการ
ก�ำกับกิจการพลังงานเช่นเดียวกับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยที่เป็นผู้เดียวที่ลงทุนในโครงข่าย
ระบบสายส่งไฟฟ้า ดังนั้น ในประเด็นผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
นั้น นอกจากจะมาจากการบริหารจัดการ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการด�ำเนินธุรกิจ
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ทีค่ รบวงจรจนก่อให้เกิดการกระจายความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจ ส่วนหนึง่ ก็มาจากการทีธ่ รุ กิจ
พลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องปรับตัวอยู่ในขาขึ้นนับจากปี 2546 รวมถึงเศรษฐกิจที่ขยายตัว
ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
หากวันนี้ถามว่า แปรรูปบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) แล้วได้อะไร จากข้อมูลข้างต้น
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เติบโตอย่างก้าวกระโดดมาเป็นบริษัท
พลังงานชั้นน�ำของไทยที่สามารถก้าวออกไปแข่งขันในเวทีโลกได้นั้น มีผลการด�ำเนินงานที่ดี
และฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง เหล่านีล้ ว้ นเกิดจากการทีบ่ ริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) แปลง
สภาพและแปรรูปมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผลให้มีการบริหาร
งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งคือกระทรวง
การคลังที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากนี้ ยังต้องมีการด�ำเนินงานที่โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล
มีระบบการบันทึกบัญชีทไี่ ด้มาตรฐาน และมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้บริษทั
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ณ สิ้นปี 2560 หุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีมูลค่ากว่าร้อยละ 7 ของมูลค่าตลาดโดยรวม
ดังนั้น คงจะไม่ผิดนักที่จะบอกว่าที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ได้นั้น
มาจากการเลือกตัดสินใจเดินหน้าแปลงสภาพและแปรรูปในปี 2544
หากจะย้อนถามกลับไปว่า ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลให้การแปรรูปบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ในวั น นั้ น ประสบความส� ำ เร็ จ คื อ อะไร คณะผู ้ วิ จั ย ได้ ค� ำ ตอบที่ ชั ด เจนจากการสั ม ภาษณ์
นายมนู เลียวไพโรจน์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ขณะนั้น ซึ่งท่านมีบทบาทส�ำคัญในช่วงเตรียมการและการแปลงสภาพและแปรรูป
ดังกล่าว ท่านย้อนสรุปถึงการก�ำหนดราคาว่า คณะกรรมการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่
ที่จะก�ำหนดราคาเสนอขายบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ให้ได้ราคาที่เป็นธรรมทั้งต่อนักลงทุน
และต่อประเทศชาติอย่างชัดเจน เพราะถือเป็นภาระหน้าที่ส�ำคัญที่ต้องท�ำให้ได้และท�ำให้ดี
ซึ่งสามารถสรุปถึงปัจจัยส�ำคัญของการแปรรูปไว้ตอนหนึ่งว่า6
“ผมคิดว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) สามารถแปรรูปได้ส�ำเร็จและ
รวดเร็ว ปราศจากแรงเสียดทานและการต่อต้านจากสหภาพพนักงาน ได้แก่
หนึ่ง บุคลากรทุกระดับตั้งแต่พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ถือเป็นส่วนส�ำคัญในการแปรรูป บริษัท ปตท. จ�ำกัด
6

บทสัมภาษณ์นายมนู เลียวไพโรจน์ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 โดยคณะผูว้ จิ ยั
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บทที่ 5 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เติบโตมาจากอะไร

(มหาชน) เป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจดี นับตั้งแต่ผู้บริหารที่เป็น
คนเก่ง มีวิสัยทัศน์ และกล้าตัดสินใจ ตลอดจนการสื่อสารภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม
ของพนักงานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญ โดยตลอดเวลาในช่วงเตรียมการนั้น มีการเชิญตัวแทน
สหภาพพนักงานเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รับทราบความเป็นไปและท�ำความเข้าใจกับข้อมูลต่าง ๆ
ที่ถูกต้อง เพื่อน�ำไปสื่อสารแก่เพื่อนพนักงานโดยทั่วไป ส่งผลให้การแปรรูปซึ่งมีผลต่อการปรับ
โครงสร้างองค์กรและการท�ำงาน ไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านแต่อย่างใด
สอง นับตั้งแต่ยังเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย แม้จะเป็นหน่วยงานของรัฐร้อย
ละ 100 แต่ก็ไม่ได้รับสิทธิพิเศษในการผูกขาดการแข่งขัน เนื่องจากด�ำเนินงานในธุรกิจที่ต้อง
แข่งขันกับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาโดยตลอด ส่งผลให้แม้ว่าแปรรูปและรัฐ
ลดสัดส่วนในการถือหุ้นลงไปแล้วนั้น ยิ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดความคล่องตัวและบริหารงานอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สาม บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีการวางแผนและเตรียมการแปลงสภาพและแปรรูป
ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการมีที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างองค์กร ที่ปรึกษา
ด้านการวางระบบบัญชี หรือแม้กระทั่งที่ปรึกษาด้านการก�ำหนดกลยุทธ์ ซึ่งที่ปรึกษาเหล่านี้
ล้วนท�ำงานหนักและให้ข้อมูลส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ส่งผลให้ผู้บริหาร
มีข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้านในการตัดสินใจ
สี่ ในส่วนการจัดสรรหุ้นได้อย่างรวดเร็วนั้น ผมคิดว่าต้องขอบคุณเทคโนโลยีและระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย โดยเราอาศัยสาขาของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวแทนในการรับจองหุ้น
กว่า 10,000 เครื่องทั่วประเทศ ส่งผลให้การจองและจัดสรรหุ้นจ�ำนวนมากของบริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกอย่างต้องบอกว่า นอกจากการท�ำโรดโชว์เพื่อให้ข้อมูล
และส�ำรวจตลาดแล้วนั้น การท�ำ public hearing ก็ส�ำคัญ เมื่อเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ตรงประเด็น นักลงทุนก็คลายข้อสงสัยและมีความมั่นใจที่จะลงทุนในหุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) แม้ว่าในช่วงเวลานั้น เศรษฐกิจและตลาดหุ้นยังเพิ่งเริ่มฟื้นตัว...”

124 เจาะลึก แปรรูป ปตท.

บทสรุป
นับตั้งแต่การก่อตั้ง ปตท. ขึ้นในปี 2521 และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น
โครงข่ายท่อก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติในปี 2527 ได้ช่วยลดการพึ่งพาพลังงานน�ำเข้าและ
ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ การมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีในปี 2528 ยังช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและก่อให้เกิดการจ้างงานใน
ธุรกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจ�ำนวนมาก จนกระทั่งในปี 2540 นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจ
ที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินและการด�ำเนินงานของธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ได้เข้ามาช่วยกอบกูก้ จิ การเหล่านัน้ ให้ยงั คงเป็นของคนไทยและสามารถกลับมาด�ำเนิน
งานได้อีกครั้ง
ในช่วงปี 2540 - 2544 ซึ่งเศรษฐกิจชะลอตัวและราคาพลังงานรวมถึงผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องอยู่ในจุดตกต�่ำ บริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเริ่มชะลอหรือถอน
การลงทุนออกไป หากบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นของรัฐทั้ง
ร้อยละ 100 เหมือนเดิม ไม่แน่วา่ ปัจจุบนั ประเทศไทยจะยังสามารถรักษาธุรกิจโรงกลัน่ และธุรกิจ
ปิโตรเคมีและตลาดค้าขายน�ำ้ มันไว้ได้หรือไม่ หรือต้องกลายกลับไปอยูใ่ นมือของผูป้ ระกอบการ
ต่างชาติอีกครั้งดังเช่นในอดีต
การที่ประเทศไทยแปลงสภาพและแปรรูป ปตท. ในวันนั้น เป็นผลให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) สามารถน�ำเงินลงทุนเข้าซื้อกิจการที่มีปัญหาเพื่อที่จะรักษาธุรกิจเหล่านั้นไม่ให้ตก
ไปอยู่ในมือของต่างชาติที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ หากไม่ใช่การเลือกเดินหมากถูกทางและถูกเวลา
เราก็คงไม่มบี ริษทั พลังงานชัน้ น�ำทีบ่ ริษทั และบริษทั ในเครือมีมลู ค่าตลาดกว่า 2.5 ล้านล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนรวมสูงถึงประมาณร้อยละ 14 ของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ณ ปลายปี 2560) และเป็นบริษัทพลังงานชั้นน�ำของเอเชียที่มีก�ำลังและความสามารถ
เพียงพอที่จะต่อสู้กับบริษัทข้ามชาติได้
และที่ส�ำคัญ แม้วันนี้ รัฐจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ลดน้อย
ลง หากแต่มูลค่าของส่วนทุนที่รัฐเป็นเจ้าของหรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธินั้นได้เติบโตขึ้นจากเดิม
กว่าหลายเท่าตัว นอกจากนี้ รัฐยังได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผล (จากหุ้นที่ถืออยู่) และ
ภาษีเงินได้ที่จัดเก็บจากผลประกอบการบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม อีกทั้ง
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงยึดมั่นในการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่
ประเทศไทยเสมอมา
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บทที่ 5 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เติบโตมาจากอะไร

นับเป็นความภูมใิ จส�ำหรับประเทศไทย ทีใ่ นอดีตเราไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งการส�ำรวจและพัฒนา
แหล่งปิโตรเลียม บุคลากรที่ท�ำงานตามแท่นขุดเจาะล้วนเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้น เนื่องจากตอน
นัน้ คนไทยยังไม่มคี วามรูพ้ อ นับจากการเปิดเสรีการส�ำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย
ผ่านระบบสัมปทาน นอกจากจะได้รับประโยชน์ทางตรงจากรายได้ค่าภาคหลวง ภาษีและ
เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ และการลดการน�ำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ประเทศไทย
ยังได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง มาวันนี้ คนไทยมีความรูเ้ กีย่ วกับปิโตรเลียมทุกขัน้ ตอน รวมถึงมีบริษทั
พลังงานที่สามารถก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้
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บทที่

6
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นของใคร
เป็นที่ถกเถียงกันมานานและเป็นประเด็นที่หลายคนเข้าใจ (ไปเอง) ว่า ... วันนี้บริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นของเอกชนเต็มตัว หรือแม้กระทัง่ ข้อกล่าวอ้างว่า บริษทั ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นของนักการเมืองบางคนโดยอาศัยบริษัทต่างชาติเป็นนอมินี ... ล้วนก่อให้เกิด
กระแสทวงคืน ปตท. หรือบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ให้กลับมาเป็นสมบัตขิ องชาติอกี ครัง้ หนึง่
ประเด็นส�ำคัญทีก่ ระแสทวงคืน ปตท. เลีย่ งไม่พดู ถึงคือ ความจริงแล้ว บริษทั ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นของใครกันแน่ เนื้อหาบทนี้ประสงค์จะตอบค�ำถามนี้ให้ชัดเจน โดยอ้างอิงจาก
ข้อเท็จจริงในข้อมูลสาธารณะที่สืบค้นได้
ข้อเท็จจริง วันนี้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ไม่ได้ถือหุ้นโดยรัฐบาลหรือกระทรวงการ
คลังร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะมีการแปลงสภาพและแปรรูปจาก ปตท. ไปเป็นบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) แล้ว ซึ่งเป็นการแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544 การแปรรูปดังกล่าวเป็นผลให้กระทรวงการคลังถือหุ้นบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนน้อยลง แต่ความจริงที่ปรากฏหลักฐานยืนยันคือ กระทรวง
การคลัง ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และไม่เคยถือหุ้นต�่ำ
กว่าร้อยละ 51 เลย
ดังนัน้ แม้วนั นีบ้ ริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) แปรสภาพมาเป็นบริษทั มหาชนและจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เจ้าของรายใหญ่ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ก็ยัง
คงเป็นกระทรวงการคลัง
ว่าตามภาษากฎหมาย วันนี้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงมีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ
ไม่ต่างไปจากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทการบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
การท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ที่แม้ชื่อจะเป็น “บริษัท” แต่ก็ยังคงนับเป็นรัฐวิสาหกิจ

บทที่ 6 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นของใคร

เพราะรัฐถือหุน้ เกินร้อยละ 51 และเมือ่ เป็นรัฐวิสาหกิจ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จึงถูกก�ำกับ
ดูแลโดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในขณะที่มีสำ� นักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) เป็นผูต้ รวจสอบบัญชี และเมือ่ มีกำ� ไรก็ตอ้ งจ่ายภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลให้แก่รฐั และ
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ (ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่กค็ อื กระทรวงการคลัง) รวมถึงยังคงเป้าหมาย
ในการด�ำเนินกิจการสนองนโยบายรัฐเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ
ข้อกล่าวอ้างว่าบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทและเป็นของเอกชน เลยต้องมี
เป้าหมายแสวงหาก�ำไรสูงสุดโดยการขายน�้ำมันราคาแพง ๆ นั้น จึงเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่ตรง
กับข้อเท็จจริงหลายอย่าง เป็นการกล่าวอ้างโดยละเลยไม่ดูไม่รับรู้ข้อเท็จจริงและหลักฐาน
ที่เป็นเอกสารมหาชน ซึ่งตรวจสอบได้ทั่วไป
ทีน่ ี้ เรามาลองดูกนั ให้ละเอียดว่าความจริงแล้ว ใครบ้างทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวสามารถหาดูได้จากรายงานประจ�ำปีหรือในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

ใครเป็นเจ้าของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)?
แม้วา่ เวลาจะล่วงเลยมากว่า 16 ปี กระทรวงการคลังยังคงสถานะเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่สดุ ของ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.11 ในขณะที่กองทุนรวมวายุภักษ์
ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของและถือหุ้นกว่าร้อยละ 30 นั้นถือหุ้นรวมกันอีกร้อยละ 13.10
รูปที่ 6.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ณ 5 กันยายน 2560

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
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นอกจากกระทรวงการคลังและกองทุนรวมวายุภักษ์ จะถือหุ้นรวมกว่าร้อยละ 64.21
ส�ำนักงานประกันสังคมยังถือหุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 1.27 ในขณะที่
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือแบ่งเป็นนักลงทุนในประเทศประมาณร้อยละ 20 และนักลงทุนต่างประเทศ
ประมาณร้อยละ 16 สรุปรวมแล้วข้อเท็จจริงปรากฏว่า รัฐและคนไทยถือหุน้ บริษทั ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) รวมกันในสัดส่วนประมาณร้อยละ 84 และบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ก็ยังคงมี
สถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นของคนไทยตลอดมา
รูปที่ 6.2 สัดส่วนผู้ถือหุ้น ปตท. จ�ำแนกตามประเภท

ที่มา Investor update เดือนธันวาคม 2560 ข้อมูลจากบัญชีผู้ถือหุ้น ณ กันยายน 2560

เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แก่
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. และบริษัท อสมท. จ�ำกัด (มหาชน) นั้น
กระทรวงการคลังก็ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 65.80
ตามล�ำดับ (ในปี 2560)
ส�ำหรับส่วนทีเ่ ป็นของนักลงทุนต่างชาติรอ้ ยละ 16 ทีล่ งทุนในบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) นัน้
ส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงินจากต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในกิจการขนาดใหญ่ที่มีผลการ
ด�ำเนินงานดี (หุ้น bluechip หรือหุ้น large cap) มีศักยภาพและความน่าเชื่อถือในหลาย
ประเทศหลายภูมภิ าคอยูแ่ ล้ว ไม่เฉพาะเจาะจงมาลงทุนในประเทศไทยหรือในบริษทั ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) เพียงอย่างเดียว ซึ่งก็ไม่ต่างกับบริษัทเอสซีจี จ�ำกัด (มหาชน) ที่ STATE STREET
BANK EUROPE LIMITED และ CHASE NOMINEES LIMITED เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ
ที่ 3 และ 5 ตามล�ำดับ1 และ STATE STREET BANK EUROPE LIMITED และ CHASE
NOMINEES LIMITED ก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 4 และ 6 ของ ทอท. ตามล�ำดับ2
		 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริ ษทั เอสซีจี จ�ำกัด (มหาชน) ณ 10 สิงหาคม 2560 สืบค้นจาก https://scc-th.listedcompany.com/shareholder_structure.html
		 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ณ 14 ธันวาคม 2560 สืบค้นจากhttp://airportthai.co.th/corporate/th/invester-relations

1
2
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งานศึกษาของสฤณี อาชวานันทกุล (2549) ได้รวบรวมรายชือ่ บริษทั ต่างชาติทเี่ ป็นนอมินี
และสงสัยว่าเป็นนอมินี 21 รายทีม่ สี ดั ส่วนการถือหุน้ สูงสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2549 ดังนี้

ที่มา การใช้ตัวแทนถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสฤณี อาชวานันทกุล เอกสารประกอบการ
สัมมนาวิชาการเรื่อง “สู่ความชัดเจนในระเบียบธรรมาภิบาล: ประเด็นสืบเนื่องจากกรณีการขายหุ้นชิน คอร์ปอเรชั่น” วันที่
25 สิงหาคม 2549

จะเห็นได้วา่ State Street และ Chase มีการถือหุน้ ในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สูงเป็นอันดับต้น ๆ จึงเป็นการยืนยันได้ว่า บริษัทเหล่านี้ไม่ได้เจาะจงมาลงทุน
แค่ในบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เพียงอย่างเดียว โดยภาพรวมในปี 2549 นั้น บริษัทต่างชาติ
ทีเ่ ป็นนอมินแี ละสงสัยว่าเป็นนอมินมี กี ารลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงร้อยละ
15 ของมูลค่าตลาดโดยรวม
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นอกจากบริษัทต่างชาติที่เข้ามาถือหุ้นแล้วนั้น ยังมีความสงสัยว่ากองทุนที่พ่วงค�ำว่า
“นอมินี (nominees)” นั้นหมายความว่าอย่างไร
“นอมินี”เป็นบัญชีประเภทไม่เปิดเผยชื่อบุคคล โดยมากเป็นบริการของธนาคารหรือ
กองทุนทีเ่ ข้ามาถือหุน้ แทนผูล้ งทุนจริงทีไ่ ม่ตอ้ งการเปิดเผยชือ่ คล้าย ๆ เป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้
อีกทีหนึง่ ซึง่ ในต่างประเทศ นอมินใี นนามนิตบิ คุ คลถือหุน้ แทนถือว่าเป็นเรือ่ งปกติ และมีกฎหมาย
รองรับ โดยการใช้นอมินี เป็นตัวแทนก็เพือ่ ประโยชน์ในหลายด้าน ได้แก่ เพือ่ ประโยชน์ทางภาษี
เพือ่ รักษาความลับการลงทุน และบุคคลผูบ้ ริหารธุรกิจ หรือในกรณีทกี่ ารลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
เป็นต้น
แล้วบริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จ�ำกัด (NVDR) ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่อนั ดับที่ 2 ของบริษทั
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) คือใคร
NVDR เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีหน้าที่ออกหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิออก
เสียง ซึ่งผู้ที่ลงทุนส่วนใหญ่มักเป็นนักลงทุนต่างชาติที่จำ� เป็นต้องซื้อ NVDR แทน ถ้าโควต้า
การถือหุ้นส�ำหรับต่างชาติในบริษัทนั้นเต็มแล้ว หรือบางครั้งอาจมีนักลงทุนไทยที่ซื้อ NVDR
กรณีไม่ต้องการสิทธิออกเสียงและไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ ซึ่งในปี 2560 NVDR ก็เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่อันดับที่ 2 ของ ทอท. รองจากกระทรวงการคลัง
อย่างไรก็ตาม ในรายงานสรุปรายชื่อผู้ถือหุ้นจะแสดงรายชื่อบริษัทนอมินีในฐานะผู้ถือ
หลักทรัพย์แทนชื่อผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate beneficiary) เนื่องจากธนาคารหรือ
กองทุนเหล่านี้ได้รับแต่งตั้งและได้รับสิทธิในออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นจริง การใช้บริการนอมินีนั้น
มีเจตนาที่หลากหลาย ทั้งสุจริตและทุจริต
การใช้นอมินเี พือ่ เจตนาสุจริตนัน้ อาจมาจากนอมีนโี ดยธรรมชาติ เช่น กองทุนส่วนบุคคล
ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ตดั สินใจลงทุนและซือ้ ขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า โดยกฎหมายได้กำ� หนดให้
ผูจ้ ดั การกองทุนส่วนบุคคลต้องมีการว่าจ้างธนาคารพาณิชย์เป็นผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ (custodian)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลจะมีนอมินีถึง 2 ชั้นคือ สถาบันการเงินที่เป็น
ผูบ้ ริหารกองทุนส่วนบุคคลและสถาบันการเงินอีกแห่งทีท่ ำ� หน้าที่ custodian นอกจากนี้ นอมินี
โดยธรรมชาติยังรวมถึงลูกค้าของบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ศูนย์บริการรับฝาก
หลักทรัพย์ (TSD) และ Thai NVDR การใช้นอมินีโดยเจตนาสุจริตนั้น อาจเนื่องมาจากการ
ที่นักลงทุนอาจต้องการลงทุนระยะสั้นเพื่อเก็งก�ำไรเช่น hedge fund และต้องการรักษาความ
ลับเพื่อความได้เปรียบในการลงทุน หรือกรณีที่นกั ลงทุนต่างชาติทไี่ ม่คนุ้ เคยกับกฎระเบียบของ
ก.ล.ต. เลยใช้บริการของนอมินีในการลงทุนแทน
เจาะลึก แปรรูป ปตท. 131

บทที่ 6 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นของใคร

ส่วนการใช้นอมินเี พือ่ เจตนาทุจริตนัน้ เป็นไปเพือ่ การอ�ำพรางธุรกรรมการถือหลักทรัพย์
ของตน ดังนั้น จึงใช้นอมินีที่ยากต่อการตรวจสอบของทางการหรืออยู่เหนือการควบคุมของ
กฎหมาย เช่น การใช้บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ คนรู้จักที่ไม่ใช่ญาติ หรือบริษัทลม
(shell company) ที่จดทะเบียนอยู่ในเขตปลอดภาษี เช่น หมู่เกาะเคย์แมน หรือหมู่เกาะบริติช
เวอร์จิ้น โดยการใช้นอมินีเพื่อเจตนาทุจริตอาจท�ำไปเพื่อจุดประสงค์ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น
หลีกเลีย่ งการรายงานข้อมูลการซือ้ ขายต่อตลาดหลักทรัพย์ หลีกเลีย่ งการรายงานข้อมูลการถือ
ครองหลักทรัพย์ หลีกเลี่ยงกฎ ก.ล.ต. ที่ห้ามใช้ข้อมูลภายใน (insider trading) เพื่อประโยชน์
ในการซือ้ ขายและเอาเปรียบนักลงทุนรายอืน่ เป็นต้น นอกจากเจตนาในการหลีกเลีย่ งกฎหมาย
แล้วนั้น อาจมีการใช้นอมินีในการสร้างราคาให้ผิดปกติจากสภาพตลาดปกติหรือพูดง่าย ๆ คือ
การปัน่ หุน้ นัน่ เอง และท้ายสุดคือการใช้นอมินเี พือ่ แปลงสินทรัพย์ทไี่ ด้มาโดยมิชอบเป็นหลักทรัพย์
หรือการฟอกเงิน
ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนอมินีโดยตรง นักลงทุนทุกประเภท
ไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริงหรือไม่มีหน้าที่ต้องยืนยันว่าตนเองเป็นเพียง
ผู้เดียวที่ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนในหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายยังไม่ได้บังคับให้บริษัท
นอมินีต่างชาติหรือ custodian ต่างชาติต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามรายชื่อลูกค้า
ทีแ่ ท้จริง ซึง่ ปัจจุบนั มีเพียงการเปิดเผยทางอ้อมทีบ่ งั คับใช้เพียงบางกรณีเท่านัน้ เช่น การจัดท�ำ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ต้องมีการรายงานผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ
แรกและผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการของกิจการ โดยในส่วน holding company
หรือ nominee account ต้องรายงานชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง เว้นแต่
จะมีเหตุอันสมควรท�ำให้ไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง ดังนั้น หากนอมินีเหล่านี้
ไม่แจ้งชือ่ ต่อบริษทั ว่าใครผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ ท้จริง บริษทั ก็ไม่อาจทีจ่ ะเปิดเผยรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ ท้จริงได้
และไม่มีความผิดทางกฎหมาย เนื่องจากถือเป็น “เหตุอันสมควร” ที่ท�ำให้บริษัทไม่อาจทราบ
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของนอมินีรายนั้นได้
ดังนัน้ การด่วนสรุปว่าบริษทั เหล่านีเ้ ป็นของใครหรือเป็นนอมินขี องใครนัน้ น่าจะเป็นเพียง
การคาดเดาเท่านั้น และถ้าเป็นการคาดเดาโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและไม่มีหลักฐานอะไรเลย
ก็คงเป็นการคาดเดาลอย ๆ ที่เชื่อถือไม่ได้
ประเด็นส�ำคัญกว่าคือ สัดส่วนรวมการถือหุน้ ของนอมินหี รือบริษทั ใดก็ตามไม่มที างเทียบ
สัดส่วนที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของอยู่ได้ ดังนั้น กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุด
และเป็นตัวแทนของภาครัฐ มีสว่ นในการก�ำหนดนโยบายการบริหารจัดการของบริษทั ปตท. จ�ำกัด
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(มหาชน) โดยเสนอผู้แทนมาเป็นกรรมการ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ในขณะที่
ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่ได้มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการบริหารจัดการของบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ดังนั้น นับจนถึงวันนี้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจของ
ไทยตลอดเวลา

ย้อนกลับไปดูผู้ถือหุ้นหลังแปรรูป
ภายหลังการจองซือ้ และจัดสรรหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนแต่ละกลุม่ รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ 10 รายแรก
ณ วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วเป็น 27,972,457,250 บาท ต่อกระทรวงพาณิชย์
และเป็นรายชื่อเดียวกันกับรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (แบบ 81-1) ที่ยื่นต่อ
ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นดังนี้
ตารางที่ 6.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ปี 2544
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ

จ�ำนวนหุ้น

กระทรวงการคลัง
1,937,793,600
Merrill Lynch (Singapore) Pte., Ltd.
139,800,000
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporate 139,800,000
Merrill Lynch Far East Limited
49,400,000
ส�ำนักงานประกันสังคม
17,140,000
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
15,000,000
American International Assurance Co., Ltd.
9,100,000
บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
8,979,000
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
3,000,000
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
2,200,000
นายประยุทธ มหากิจศิริ
2,060,000
2,324,272,600

ร้อยละ
69.275
4.998
4.998
1.766
0.613
0.536
0.325
0.321
0.107
0.079
0.074
83.091

ที่มา รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2544 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
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จะเห็นได้ว่า ภายหลังจากการแปรรูปแล้วนั้น กระทรวงการคลังถือหุ้นลดลงจากจ�ำนวน
2,000 ล้านหุ้นเป็นจ�ำนวน 1,938 ล้านหุ้น (รวมหุ้น green shoe ที่ได้รับคืนในภายหลัง)
ซึง่ คิดเป็นสัดส่วนถือหุน้ ในบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ร้อยละ 69.275 ของทุนทีเ่ รียกช�ำระแล้ว
(หุ้นที่ออกช�ำระแล้ว 2,797.25 ล้านหุ้น)
ที่ส�ำคัญ อย่าลืมว่า นอกจากกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดแล้ว ยังมีหน่วย
งานภาครัฐอื่นถือหุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ส�ำนักงานประกัน
สังคมในสัดส่วนร้อยละ 0.613 กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการถือหุน้ ในสัดส่วน 0.536 เป็นต้น
รวมถึง บริษทั ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เคยมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจถือหุน้ ร้อยละ 0.321
และธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)3 ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ 0.107 อีกด้วย
เมือ่ พิจารณาข้อเท็จจริงในภาพรวมแล้ว จึงเห็นได้วา่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) นอกจากกระทรวงการคลังแล้ว ล้วนเป็นหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ
ในส่วนที่มีชื่อของบุคคลธรรมดาด้วย ซึ่งชื่อที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในสื่อต่าง ๆ คือ นาย
ทวีฉัตร จุฬางกูร และนายประยุทธ มหากิจศิริ ที่ติดอันดับผู้ได้รับจัดสรรหุ้นและเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ 10 อันดับแรกด้วยนั้น ก.ล.ต. ได้ท�ำการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า บุคคลดังกล่าว
ได้รับการจัดสรรหุ้นก่อนนักลงทุนอื่นหรือได้รับจัดสรรหุ้นในจ�ำนวนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้
ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวได้รับ
การจัดสรรหุ้นจากบริษัทที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่ได้มาจากธุรกรรม
ที่ปกปิดหรือผิดปกติแต่อย่างใด

แปรรูปบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) แล้วได้อะไร?
การแปลงสภาพและแปรรูปของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2544 สามารถระดม
ทุนได้ถึง 28,427 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นจ�ำนวนเงินที่กระทรวงการคลังได้รับ 2,177 ล้านบาท
และบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับ 26,250 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจากต่างประเทศจ�ำนวน
ประมาณ 11,500 ล้านบาท หรือประมาณ 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท�ำให้บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
		 บริ ษทั ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เคยมีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจนับตั้งแต่ปี 2518 และในปี 2536 ได้มีการกระจายหุ น้ ไปยังธนาคารออมสิ น
		 ธนาคารกรุ งไทย จ�ำกัด (มหาชน) และการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย ท�ำให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของกระทรวงการคลังเหลือเพียงร้อยละ 5.24
3
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สามารถน�ำเงินที่ได้ไปใช้ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับธุรกิจในเครือ 12,000 ล้านบาท และที่เหลือจะ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและน�ำไปลงทุนในกิจการ
รูปที่ 6.3 การน�ำส่งรายได้ให้แก่รัฐของกลุ่มบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ที่มา บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

นับตั้งแต่แปรรูปมานั้น บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 24,486
ล้านบาทในปี 2544 มาเป็น 94,609 ล้านบาทในปี 2559 ส่งผลให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
สามารถน�ำส่งรายได้ให้รัฐในรูปภาษีเงินได้และเงินปันผลรวมกว่า 54,746 ล้านบาทในปี 2559
หรือรวมประมาณ 7.3 แสนล้านบาทนับตั้งแต่แปรรูป ซึ่งเงินเหล่านี้ถูกน�ำไปใช้จ่ายในโครงการ
ต่าง ๆ ของรัฐบาลและเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ หากจะพิจารณามูลค่าสมบัติ
ของรัฐก่อนแปรรูปรัฐเป็นเจ้าของ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ร้อยละ 100 และมีสินทรัพย์
สุทธิ 20,000 ล้านบาท แต่ภายหลัง แม้ว่ารัฐจะถือครองลดลงเหลือร้อยละ 64 แต่มูลค่าของ
สินทรัพย์สุทธิกลับสูงกว่า 400,000 ล้านบาท
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ทวงคืน บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) อย่างไร ... และทวงคืนไปให้ใคร?
หากจะทวงคืน บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ให้กลับไปเป็นของรัฐร้อยละ 100 เราจะ
มีวิธีการอย่างไรได้บ้าง
 ใช้อ�ำนาจรัฐในการยึดคืน วิธีนี้เป็นการท�ำลายความน่าเชื่อถือในการลงทุนของ
ประเทศ ซึง่ มีผลโดยตรงกับนักลงทุนทีก่ ำ� ลังจะน�ำเงินมาลงทุนทัง้ ในตลาดหลักทรัพย์
และนอกตลาดหลักทรัพย์ ท�ำให้ประเทศชาติเสียเม็ดเงินจ�ำนวนมหาศาลจากนักลงทุน
และจะมีผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศระยะยาว
 ใช้การซื้อหุ้นคืน วิธีนี้คงต้องตอบค�ำถามแรกว่า ใช้เงินจ�ำนวนเท่าไหร่ในการไล่ซื้อ
หุน้ คืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันนี้ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีหนุ้
ประมาณ 2,856 ล้านหุน้ โดยกระทรวงการคลังถืออยูป่ ระมาณ 1,460 ล้านหุน้ ราคา
หุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ซื้อขายกันที่ประมาณ 440 บาท (ณ สิ้นปี 2560)
นั่นหมายความว่า รัฐบาลต้องใช้เงินรวมกว่า 6 แสนล้านบาทในการซื้อหุ้นกลับคืน

แต่ค�ำถามส�ำคัญกว่าคือ “เหตุ” ในการท�ำ... แล้วเราจะท�ำอย่างนั้นไปเพื่ออะไร
ตามข้อเท็จจริงที่กล่าวมาแล้วโดยละเอียด ทุกวันนี้ ประมาณร้อยละ 84 ของจ�ำนวนหุ้น
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ถือโดยกระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจ และคนไทย ซึ่งล้วนอยู่
ในความหมายของค�ำว่า “คนไทย” อยู่แล้ว ค�ำกล่าวอ้างให้ทวงคืน ปตท. จึงไม่สมเหตุผลและ
ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอย่างชัดเจน
สิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมในวันนี้คือ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นน�ำของ
ประเทศไทย และเป็นบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสู้รบตบมือกับบริษัท
พลังงานข้ามชาติ นอกจากนี้ ในแต่ละปี บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) สร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐ
เพื่อน�ำไปใช้ในการพัฒนาประเทศจ�ำนวนมาก ไม่นับรวมถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ทีจ่ ะสร้างความมัน่ คงทางพลังงานในระยะยาวให้แก่ประเทศไทย หากในวันนัน้ ไม่มกี าร
แปรรูปบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) คงยากที่จะมีวันนี้ วันที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้บริหารธุรกิจพลังงานตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ ธุรกิจพลังงานไทยคงตกไปอยู่ในมือของ
ต่างชาติ
ทวงคืน ปตท. หรือทวงคืนบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อถอยหลังไปมีรูปแบบการ
บริหารจัดการเดิมก่อนที่จะแปรรูปนั้น ประเทศไทยจะสูญเสียอย่างหนัก โดยเฉพาะโอกาส
การพัฒนาประเทศที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ณ ปัจจุบัน
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ใคร ๆ ก็เป็นเจ้าของได้
การตัดสินใจแปรรูปของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) นั้น นอกจากจะได้เม็ดเงิน
กว่า 26,250 ล้านบาทมาใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้บริษัทในเครือและเพื่อใช้ในการลงทุนใน
อุตสาหกรรม ส่งผลให้ทุกวันนี้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และธุรกิจในเครือก้าวมาสู่กลุ่ม
บริษทั ชัน้ น�ำของไทย เป็นทีเ่ ชิดหน้าชูตา สามารถแข่งขันกับบริษทั ข้ามชาติได้อย่างสมน�ำ้ สมเนือ้
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ช่วยเรียก
ความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
การแปรรูปบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) แม้จะมีข้อดีในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจ�ำนวน
มาก แต่ก็ต้องยอมแลกกับการที่รัฐต้องลดสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) และเปิดโอกาสให้นักลงทุนในตลาดรวมถึงคนไทยทุกคนมีโอกาสร่วมเป็นเจ้าของ
รวมถึงการต้องยอมรับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. เฉกเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียน
อืน่ ๆ ล้วนน�ำมาซึง่ ต้นทุนต่อบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ทัง้ สิน้ ไม่วา่ จะเป็นการต้องปฏิบตั ติ าม
แนวการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงาน
และการควบคุมภายใน รวมถึงการต้องตกอยู่ในสายตาและถูกจับจ้องที่จะตรวจสอบโดย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดเวลา
วันนี้ หากท่านอยากร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อที่จะได้มีส่วนแบ่ง
ในผลก�ำไรเหล่านั้นชดเชยกับการที่ท่านคิดว่าต้องจ่ายค่าน�้ำมัน ท่านแค่น�ำเงินที่มีอยู่ไปลงทุน
ในหุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ท่านก็มีส่วนถือครองหุ้นของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
แล้ว ซึ่งเป็นสิทธิที่ทุกคนท�ำได้เหมือนกัน
พูดแบบนี้ หลายท่านอาจกังวลว่าราคาหุ้น กว่า 400 บาท (ณ สิ้นปี 2560) จะเป็นราคา
ที่แพงไป เกิดราคาตกขึ้นมามีหวังขาดทุน ... ถูกต้อง ...และนี่คงเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายเพิ่มเติม
เพราะไม่มีใครรู้หรอกว่า ราคาหุ้นของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ที่ขึ้นแล้วขึ้นอีกมาตลอด
10 ปีที่ผ่านมา จะขึ้นไปถึงเท่าไร เพราะตอนราคา 200 บาทเศษ ช่วงต้นปี 2548 ก็ว่าขึ้นมา
มากแล้ว แต่ในเดือนตุลาคมปี 2550 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังสามารถทะยานไปปิดที่
440 บาทได้ ก่อนที่ในช่วงต้นปี 2559 ราคาจะกลับไปยืนอยู่ที่ 200 บาทต้น ๆ
เนื่องจากก�ำไรของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ขึ้นอยู่กับราคาน�้ำมัน (รวมถึงผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมอืน่ ) ซึง่ อ้างอิงกับราคาในตลาดโลกทีถ่ กู ก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน (แม้วา่ อาจมี
บางช่วงทีก่ ลุม่ ผูผ้ ลิตน�ำ้ มันรายใหญ่หรือกลุม่ โอเปคจะอาศัยอ�ำนาจตลาดในการเพิม่ /ลดอุปทาน
เพื่อหวังก่อกวนราคา) นับตั้งแต่ปี 2548 ที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวและความต้องการใช้น�้ำมัน
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เพิม่ สูงขึน้ เพือ่ ขับเคลือ่ นการเติบโตของเศรษฐกิจ ราคาน�ำ้ มันทีป่ รับตัวสูงขึน้ รวมถึงค่าการกลัน่
และราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือพลิกฟื้นมาดีขึ้น ในปี 2559 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท
ในเครือมีก�ำไรสุทธิรวมกันกว่า 94,609 ล้านบาท จึงไม่น่าแปลกใจที่ราคาหุ้นจะค่อย ๆ ปรับตัว
เพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนถึงตัวเลขผลการด�ำเนินการเหล่านั้น
อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า เมื่อเดือนกันยายนปี 2557 ราคาน�้ำมันดิบตลาดเบรนท์
ยังยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอยู่ หลังจากนั้นใช้เวลาเพียงแค่ 4 เดือน
ปรับลงมาครึง่ หนึง่ มาอยูท่ ี่ 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ก่อนทีจ่ ะร่วงลงต่อเนือ่ งมาเหลือเพียง
30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงต้นปี 2559
สาเหตุที่น�้ำมันราคาตกลงขนาดนี้มาจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน�้ำมันในปัจจุบัน
ที่ท�ำให้ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาสามารถผลิตน�้ำมันจาก shale oil ได้ในต้นทุนต�่ำลง
จนสามารถเพิ่มอุปทานในตลาดโลกได้โดยไม่ต้องง้อกลุ่มโอเปค รวมถึงการเร่งผลิตน�้ำมันเพิ่ม
เติมของกลุ่มโอเปคเพื่อหวังมีรายได้ชดเชยกับราคาน�้ำมันที่ปรับตัวลดลง ในช่วงเวลาดังกล่าว
แม้ว่าบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือบางแห่งจะได้ประโยชน์จากราคา
น�้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง เช่น ค่าการกลั่นที่สูงขึ้น แต่โรงกลั่นก็ยังขาดทุนจากสต๊อกน�้ำมันด้วย
ผลประกอบการที่หดหายพลอยส่งผลให้ราคาหุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ปรับตัวลงมา
ยืนอยู่ที่ 200 บาทเศษ อย่างที่กล่าวมา
หากเทียบการลงทุนของเราในหุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) กับการลงทุนของกลุ่ม
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จะเห็นว่า ในบางช่วงเวลา หุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ก็ให้ผลตอบแทนสูง เช่น ราคาจาก 35 บาท ก็สามารถขึ้นไป 200 บาท และสูงสุดที่ราคา
440 บาท ได้ ในขณะที่ราคา 400 กว่าบาท ก็สามารถลดลงมาเหลือ 200 กว่าบาทได้เช่นกัน
เข้าต�ำราที่ว่า high risk, high expected returns
เช่นเดียวกับผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) นอกจากจะขึ้นกับ
ความสามารถของผูบ้ ริหาร ปริมาณยอดขายแล้ว ยังขึน้ กับความต้องการ ซึง่ ปรับเปลีย่ นไปตาม
วัฏจักรเศรษฐกิจ ในขณะที่ราคาขายก็อ้างอิงกับราคาตลาดในโลก ไม่ใช่ราคาผูกขาดที่สามารถ
ก�ำหนดขึ้นมาได้เอง ในด้านความเสี่ยงก็สูงเช่นกัน เนื่องจากประเทศไทยต้องน�ำเข้าพลังงาน
ทุกประเภท ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลโดยตรงต่อต้นทุน ไม่นับรวมความเสี่ยงใน
การส�ำรวจและขุดเจาะทีอ่ าจน�ำมาซึง่ ต้นทุน ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน รวมถึงความเสีย่ ง
ในอนาคต ที่มนุษย์อาจไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องพึ่งพาน�้ำมันอีกต่อไป
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บทสรุป
ในตอนนี้ ... ท่านผู้อ่านน่าจะได้ข้อมูลเป็นที่กระจ่างกันแล้วว่า เจ้าของบริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) ที่แท้จริงก็คือ กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มาโดยตลอด และเมื่อนับ
รวมกระทรวงการคลัง กองทุนรวมวายุภกั ษ์ และคนไทยเข้าด้วยกันก็เป็นการถือครองหุน้ บริษทั
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ประมาณร้อยละ 84 ทีเดียว
มาถึงจุดนี้ ยังไม่เป็นทีส่ รุปแน่ชดั ว่า ค�ำกล่าวอ้างทีจ่ ะทวงคืน ปตท. นัน้ ต้องการจะทวงคืน
ไปให้ใคร หรือทวงคืนไปเพื่ออะไร ... หากเป้าหมายในการทวงคืนคือการหวังว่าราคาน�ำ้ มัน
จะถูกลง ท่านเหล่านั้นอาจต้องท�ำความเข้าใจเสียใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างราคาน�้ำมัน (ซึ่งกล่าว
มาโดยละเอียดแล้วในบทที่ 2)
หากวันนี้ เข้าใจว่าบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีกำ� ไรมหาศาลขนาดนีม้ าจากการขูดรีด
ประชาชน ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่า ในแต่ละปี เช่นปี 2559 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
มียอดขายสูงถึง 1.7 ล้านล้านบาท แต่มีก�ำไรสุทธิเพียง 94,609 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
ก�ำไรสุทธิแค่รอ้ ยละ 5.5 ของยอดขายเท่านัน้ ซึง่ ใกล้เคียงกับบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ ESSO ซึ่งมีอัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ 4.39 โดยอัตราก�ำไรขนาดนี้ถือว่าไม่มาก
ถ้าเทียบกับความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจ หากเทียบกับผลการด�ำเนินงานของธุรกิจอื่น เช่น
บริษัท เอสซีจี จ�ำกัด (มหาชน) (SCG) ที่มีอัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ 12.6 ในปี 2559 หรือ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ที่มีอัตราก�ำไรสุทธิสูงถึงร้อยละ 37.08
ในปี 2559 ก็จะเห็นสัดส่วนก�ำไรที่สูงกว่า
รูปที่ 6.4 เปรียบเทียบอัตราก�ำไรสุทธิ ปี 2559 (ร้อยละของยอดขายสุทธิ)

ที่มา งบการเงินรวมประจ�ำปี 2559 รวบรวมโดยผู้วิจัย
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ข้อพิจารณาส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องน�ำเข้าพลังงาน
หากวันนี้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีก�ำไรไม่เพียงพอส�ำหรับการลงทุนเพื่อการแข่งขันกับ
บริษทั พลังงานข้ามชาติ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีให้มปี ระสิทธิภาพเพือ่ ทีจ่ ะสามารถแข่งขัน
ได้ในเวทีโลก อนาคตของประเทศไทยจะมีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ หากเกิดสถานการณ์วกิ ฤตพลังงาน
อย่างกับที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ
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บทที่

7
ผูกขาดจริงหรือ

ท่านผู้อ่านอาจเคยสงสัยว่า บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ผูกขาดจริงหรือไม่ ในบทนี้
เราจะมาหาค�ำตอบของค�ำถามนี้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน

การผูกขาดคืออะไร?
การที่เราจะวิเคราะห์ว่าบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ผูกขาดหรือไม่นั้น เราควรมา
ท�ำความเข้าใจความหมายของ “การผูกขาด” ในทางเศรษฐศาสตร์กันก่อน
การพิจารณาปัญหาการผูกขาดในทางเศรษฐศาสตร์นั้น จ�ำเป็นต้องเข้าใจลักษณะของ
ตลาดผูกขาดเบือ้ งต้นเสียก่อน ลักษณะของตลาดผูกขาดส่งผลให้มอี ำ� นาจการก�ำหนดราคาและ
แสวงหาก�ำไรเกินปกติของผู้ประกอบการ ในส่วนนี้ สรุปให้ฟังสั้น ๆ ดังนี้
(1) ตลาดผูกขาด (monopoly) คือ ตลาดสินค้าหรือบริการที่มีผู้ประกอบการเพียงราย
เดียว ดังนั้น
 เมื่อมีผู้ขายเพียงรายเดียว ผู้ขายก็สามารถก�ำหนดปริมาณการขายสินค้ารวมถึง
ราคาขายสินค้าได้
 แม้วา่ สินค้าจะมีจำ� นวนไม่เพียงพอหรือมีราคาสูงเกินไป ผูบ้ ริโภคก็ไม่อาจหาสินค้า
อื่นที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันมาทดแทนได้ ท�ำให้ต้องจ�ำยอมซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าว

บทที่ 7 ผูกขาดจริงหรือ

 เป็นตลาดที่ไม่มีคู่แข่งขันในตลาด ซึ่งอาจเนื่องมาจากสัมปทานในการผลิต
การอ้างสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ เทคนิคการผลิตเฉพาะเจาะจงที่ไม่เป็นที่
รู้กัน เป็นต้น
จากเหตุผลข้างต้น ท�ำให้ผู้ขายซึ่งเป็นผู้ผูกขาดสามารถที่จะก�ำหนดราคาสินค้า (price
maker) ที่ขายในตลาดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลก�ำไรสูงสุด และท�ำให้ผู้บริโภค
ต้องจ่ายค่าสินค้าและบริการในราคาแพงกว่าทีค่ วรจะเป็น ต่างจากตลาดทีม่ กี ารแข่งขันระหว่าง
ผู้ผลิตหลายรายในการตั้งราคา
อย่างไรก็ตาม อ�ำนาจในการตัง้ ราคาสินค้าของผูผ้ ลิตไม่จำ� เป็นต้องเกิดขึน้ ในตลาดผูกขาด
เสมอไป แต่อาจเกิดขึ้นกับตลาดที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีอ�ำนาจเหนือตลาด ซึ่งมักจะเกิด
ขึ้นในตลาดที่มีผู้ผลิตน้อยราย (oligopoly) และมีผู้ผลิตรายใหญ่ ดังต่อไปนี้
(2) ตลาดผู้ขายน้อยราย (oligopoly) มีคุณลักษณะที่ส�ำคัญ คือ
 มีผู้ขายน้อยรายในตลาด
 ลักษณะของสินค้าที่ขายอาจเหมือนกันหรืออาจมีความแตกต่างกันบ้าง
 การเข้ามาแข่งขันของคู่แข่งท�ำได้ยาก เช่น ต้องมีการลงทุนจ�ำนวนมาก ต้องมี
การพัฒนาเทคโนโลยีที่จ�ำเป็น เป็นต้น
อ�ำนาจการตั้งราคาในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนั้น สามารถท�ำได้โดย
 การตั้งราคาตามต้นทุนการผลิต
 การตั้งราคาที่แข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นเหมือนเช่นในกรณีตลาดแข่งขัน
 การตั้งราคาเพื่อแสวงหาก�ำไรสูงสุดใกล้เคียงกับกรณีของตลาดผูกขาด
ความสามารถในการก�ำหนดราคาในกรณีต่าง ๆ นั้น ขึ้นกับปัจจัยต่อไปนี้
 ลักษณะของสินค้า และความสามารถในการทดแทนกันของสินค้าจากผู้ผลิต
รายอื่น รวมถึงสินค้าน�ำเข้า
 ขนาดโดยเปรียบเทียบของผู้ผลิตแต่ละราย
 แรงจูงใจในการรวมตัวกันของผู้ผลิต หรือร่วมมือกันในการตั้งราคาสินค้า
 การก�ำกับดูแลของรัฐบาล
จากลักษณะของตลาดผูกขาดดังกล่าว เมือ่ มามองเทียบกับธุรกิจพลังงานที่บริษทั ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินงานอยู่ เราจะพบว่า รัฐก�ำหนดนโยบายให้ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่มี
การเปิดเสรีในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ธุรกิจต้นน�้ำอย่างการส�ำรวจและพัฒนาแหล่งพลังงาน ธุรกิจ
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การกลั่น จนถึงธุรกิจสถานีบริการน�้ำมัน (ผู้อ่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานไทยในภาคผนวก ก) หากแต่โดยลักษณะของธุรกิจพลังงาน
ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง อีกทั้งยังต้องการเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความเสี่ยงใน
การด�ำเนินธุรกิจก็อยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ดังนั้น ในหลายส่วนธุรกิจจึงมี
ผูเ้ ล่นหรือผูป้ ระกอบการเพียงไม่กรี่ าย หรือในบางช่วงเวลาในบางธุรกิจอาจมีเพียง บริษทั ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) เท่านั้นที่ด�ำเนินงาน เช่น ธุรกิจจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากมีเพียง
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ที่ลงทุนและเป็นเจ้าของระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แต่
นั่นไม่ใช่เพราะ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ต้องการผูกขาด หากแต่เป็นเพราะไม่มีผู้ประกอบ
การอื่นสนใจลงทุน เนื่องจากไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์
นอกจากนี้ แม้ธุรกิจพลังงานจะมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในจ�ำนวนน้อยราย จนอาจ
ท�ำให้เกิดลักษณะของตลาดผูกขาดหรือตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายได้ แต่เนื่องจากธุรกิจพลังงาน
มีความส�ำคัญและเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องจึงมีการก�ำกับดูแลเพือ่ ให้มกี ารก�ำหนดราคาสินค้าและบริการทีเ่ ป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ซึ่งราคาดังกล่าวต้องเป็นราคาที่ไม่ถูกและไม่แพงเกินไปดังที่กล่าวในบทที่ 2 กล่าวคือ ไม่ถูกจน
ท�ำให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างไม่ประหยัด และไม่แพงจนเป็นภาระของประชาชน หรือในอีก
มุมคือ ราคาพลังงานไม่สงู เกินไปจนผูป้ ระกอบการได้กำ� ไรจนเกินควร ในขณะทีไ่ ม่ตำ�่ จนไม่จงู ใจ
ให้เกิดการลงทุนและพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว
ในส่วนต่อไป เราจะมาลองวิเคราะห์ธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ว่ามี
ลักษณะอย่างไร มีสภาพการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนทีม่ ากผิดปกติจนเข้าข่ายเอาเปรียบ
ผูบ้ ริโภคหรือผูป้ ระกอบการอืน่ หรือพูดง่าย ๆ ว่า มีการผูกขาดและใช้อำ� นาจในการก�ำหนดราคา
ที่สูงเกินควรจนได้ก�ำไรเกินปกติ ตามที่หลายฝ่ายกล่าวอ้างจริงหรือไม่

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
เนื่องจากบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ที่มีการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ด้าน
พลังงานและปิโตรเคมีตงั้ แต่ตน้ น�ำ้ จนปลายน�ำ้ ดังนัน้ การพิจารณาปัญหาการผูกขาดของบริษทั
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จึงควรพิจารณาตามโครงสร้างรายได้ซงึ่ แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ ดังแสดง
ในตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 7.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2558
ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
1. ผลิตภัณฑ์ก๊าซ
489,707.26 23.80 385,481.40 22.20
2. ผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
1,177,233.79 57.22 955,098.93 54.98
3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
307,727.35 14.96 318,839.37 18.35
4. ผลิตภัณฑ์เหมือง
13,632.79
0.66
15,994.85
0.92
5. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
18,923.89
0.92
20,014.71
1.15
6. รายได้ธุรกิจเสริม
10,437.88
0.50
11,773.68
0.68
7. รายได้จากการให้บริการ
9,248.61
0.44
11,643.10
0.67
8. รายได้อื่น
24,791.44
1.21
14,155.33
0.81
9. ส่วนแบ่งก�ำไรจากการลงทุนในการร่วมค้า
6,031.70
0.29
4,143.21
0.24
และบริษัทร่วม
รวมรายได้
2,057,734.71 100.00 1,737,144.58 100.00
ผลิตภัณฑ์/บริการ

ที่มา: รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

จากตารางที่ 7.1 จะพบว่า รายได้หลักของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) กว่าร้อยละ
50 มาจากผลิตภัณฑ์น�้ำมัน รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ก๊าซ (ร้อยละ 22) และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
(ร้อยละ 18)
จากการพิจารณาโครงสร้างรายได้ประกอบกับโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ส่วนที่มักถูกตั้งประเด็นค�ำถามเกี่ยวกับการผูกขาดประกอบด้วยธุรกิจ
ดังต่อไปนี้ (1) ธุรกิจโรงกลั่น (2) ธุรกิจสถานีบริการน�้ำมันและค้าปลีก และ (3) ธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่งในแต่ละธุรกิจมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน
ในส่วนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาดทางธุรกิจของบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และส่วนแบ่งทางตลาดของธุรกิจทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวมาตามล�ำดับ ดังนี้
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(1) ธุรกิจโรงกลั่น
ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน�้ำมันอยู่ 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงกลั่นไทยออยล์ (TOP),
โรงกลั่นไออาร์พีซี (IRPC), โรงกลั่นสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง (SPRC), โรงกลั่นเอสโซ่ (ESSO),
โรงกลัน่ PTTGC, โรงกลัน่ บางจาก (BCP) และโรงกลัน่ เพียวริฟายเออร์ (RPC)1 โดยในปี 2559
ประเทศไทยมีความสามารถในการกลั่นรวม 1,235 พันบาร์เรลต่อวัน และมีการใช้น�้ำมันดิบ
ในการกลั่น 1,096 พันบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 89 ของความสามารถในการกลั่นรวมทั้ง
ประเทศ
ส่วนแบ่งการตลาดและการแข่งขันกับโรงกลั่นในต่างประเทศ
แม้ว่าบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จะไม่มีโรงกลั่นเป็นของตัวเอง แต่ก็มีการถือหุ้นใน
โรงกลั่นอื่น โดยปัจจุบัน (ปี 2560) บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโรงกลั่นจ�ำนวน 3 แห่ง
ใน 7 แห่งได้แก่ TOP (ร้อยละ 49.10), IRPC (ร้อยละ 38.51), และ PTTGC (ร้อยละ 48.89)
โดยทัง้ 3 โรงกลัน่ มีกำ� ลังการผลิตรวมประมาณร้อยละ 62 ของก�ำลังการผลิตรวมทัง้ ตลาด ทัง้ นี้
การถือหุ้นของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในโรงกลั่นแต่ละโรงนั้นอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม การทีบ่ ริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีบทบาทในฐานะผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
โรงกลั่นน�ำ้ มันในประเทศถึง 3 แห่งนั้น อาจจะท�ำให้ถูกเข้าใจว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ
และสามารถมีอิทธิพลในการก�ำหนดราคาขาย โดยมีการตั้งราคาเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและ
เอาเปรียบผู้บริโภคได้ แต่เมื่อพิจารณาที่ลักษณะของสินค้าคือน�้ำมันส�ำเร็จรูป ณ โรงกลั่นนั้น
เป็นสินค้าทีส่ ามารถทดแทนได้จากน�ำ้ มันส�ำเร็จรูปทีน่ ำ� เข้าจากโรงกลัน่ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่เป็นแหล่งผลิตส�ำคัญแห่งหนึ่งของโลกที่เป็นประเทศเพื่อน
บ้านของไทย
ดังนั้น หากน�้ำมันส�ำเร็จรูป ณ โรงกลั่นใดมีการก�ำหนดราคาสูงกว่าราคาตลาดโลก
(ในที่นี้ที่ใกล้สุดคือ ราคาตลาดสิงคโปร์) ผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ำมันก็จะเลือกการน�ำเข้า
น�้ำมันจากสิงคโปร์มาขายแทนได้เนื่องจากมีราคาถูกกว่า
ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจโรงกลั่นของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) นั้น นอกจาก
จะเผชิญการแข่งขันกับโรงกลั่นของเอกชนรายอื่นในประเทศไทยแล้ว ยังต้องสามารถแข่ง
กับโรงกลั่นน�้ำมันในสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกและมีก�ำลังการผลิตมากกว่า
		 ก�ำลังการกลัน่ ของแต่ละโรงกลัน่ มีดงั นี้ TOP 275 พันบาร์เรลต่อวัน, ESSO 177 พันบาร์เรลต่อวัน, IRPC 215 พันบาร์เรลต่อวัน, SPRC 165 พันบาร์เรล
		 ต่อวัน, PTTGC 280 พันบาร์เรลต่อวัน, BCP 120 พันบาร์เรลต่อวัน และโรงกลัน่ น�้ำมันฝาง (FANG) 3 พันบาร์เรลต่อวัน
1
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กลุ่ม ปตท. โดยปัจจุบันสิงคโปร์สามารถกลั่นน�้ำมันได้ถึง 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ปี 2558)
และเนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรไม่มากและมีขนาดพื้นที่เล็ก ท�ำให้มีความ
ต้องการใช้น�้ำมันเพื่อการเดินทางน้อย การผลิตของโรงกลั่นในสิงคโปร์จึงเน้นเพื่อการส่งออก
รวมถึงประเทศไทยเปิดเสรีให้มีการน�ำเข้าน�้ำมันส�ำเร็จรูป ดังนั้น จะเห็นได้ว่าบริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) ไม่มีอ�ำนาจในการตั้งราคา ณ โรงกลั่นเองได้ตามใจ ดังจะเห็นจากการ
ก�ำหนดโครงสร้างของราคา ณ โรงกลั่นในปัจจุบันที่อ้างอิงกับราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูปสิงคโปร์
ซึ่งถือเป็นการก�ำหนดจากตลาดที่แข่งขันและสะท้อนก�ำไรปกติที่เหมาะสมกับความเสี่ยงธุรกิจ
และยังเป็นผลดีแก่ประชาชนในการได้ต้นทุนราคาน�้ำมันที่ไม่แพงเกินไป
ด้วยเหตุนี้ ราคา ณ โรงกลั่นจึงเป็นราคาที่แท้จริงเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่ได้เป็นมา
จากการที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีอ�ำนาจในการก�ำหนดราคาเพื่อ
สร้างก�ำไรที่ไม่เหมาะสม
ท�ำไมต้องถือหุ้นโรงกลั่นน�้ำมันจ�ำนวนมาก
แม้ปจั จุบนั บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จะถือหุน้ ในโรงกลัน่ ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ท�ำให้
อาจถูกมองว่ามีเจตนาต้องการสร้างอ�ำนาจผูกขาดธุรกิจในประเทศไทย แต่แท้จริงแล้ว การที่
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในโรงกลั่นน�้ำมันจ�ำนวนมากนั้นไม่ได้มาจากวัตถุประสงค์
ที่ต้องการผูกขาดธุรกิจโรงกลั่น และไม่ได้ต้องการเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีอ�ำนาจในการตั้งราคา
แต่การเข้าไปถือหุ้นในโรงกลั่นของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมาเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐที่ต้องการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงาน
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการตั้งโรงกลั่นเพื่อผลิตน�้ำมันส�ำเร็จรูปใช้เองในประเทศ
เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศในระยะยาว ดังนั้น ในปี 2503 รัฐได้มีการเปิด
เสรีในการให้เอกชนเข้ามาสร้างโรงกลั่น และในปี 2505 ได้มีการสร้างโรงกลั่นน�้ำมันขึ้น 2 แห่ง
ได้แก่ โรงกลั่นน�้ำมันไทย หรือ ThaiOil ในปัจจุบัน และโรงกลั่นของ ESSO นอกจากนี้ รัฐบาล
ลงทุนก่อสร้างโรงกลัน่ น�ำ้ มันบางจากขึน้ ในปี 2507 โดยมอบหมายให้บริษทั Summit Industrial
Corporation เป็นผู้เช่าด�ำเนินการแทน
ในภาพรวม การด�ำเนินการของธุรกิจพลังงานในช่วงเวลานั้นเป็นไปภายใต้การให้
สัมปทานและควบคุมดูแลโดยภาครัฐ แต่ส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นของบริษัทน�้ำมัน
ต่างชาติเนือ่ งจากเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและถือครองความเชีย่ วชาญในการกลัน่ น�ำ้ มัน อีกทัง้ ยัง
เป็นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของโรงกลั่นแต่ละแห่งมีความเป็น “ต่างชาติ”
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และถูกโจมตีวา่ มาขูดรีดและครอบง�ำการผลิตและการค้าน�ำ้ มันในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วงวิกฤตราคาน�้ำมัน
เนือ่ งจากธุรกิจการกลัน่ เป็นธุรกิจทีม่ คี วามผันผวนสูง แม้วา่ จะมีชว่ งเวลาทีธ่ รุ กิจได้กำ� ไร
สูง แต่กม็ ชี ว่ งทีโ่ รงกลัน่ เกือบทุกแห่งทัว่ โลกประสบผลขาดทุน ส่วนใหญ่มาจากช่วงทีร่ าคาน�ำ้ มัน
ดิบในตลาดโลก ซึง่ เป็นต้นทุนการผลิตส�ำคัญปรับตัวสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น วิกฤต
น�้ำมันครั้งที่ 1 ในปี 2516 - 2517 และวิกฤตน�้ำมันครั้งที่ 2 ในปี 2521 เป็นต้น ท�ำให้ผลการ
ด�ำเนินงานของโรงกลั่นโดยภาพรวมมีความเสี่ยงและความผันผวนสูง
นอกจากนี้ ธุรกิจโรงกลั่นจ�ำเป็นต้องอาศัยเงินทุนในการลงทุนและพัฒนาก�ำลังการผลิต
เพื่อให้พอกับความต้องการใช้น�้ำมันที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ท�ำให้ธุรกิจต้องพึ่งพิงเงินกู้ยืม ซึ่งใน
กรณีของไทย หลังการเปิดเสรีทางการเงินในช่วงปี 2536 มีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศผ่าน
สินเชื่อวิเทศธนกิจกรุงเทพ (Bangkok International Banking Facilities หรือ BIBF) ส่งผล
ให้หนี้สินต่างประเทศของธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมีเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 โรงกลั่นหลายแห่งประสบปัญหาขาดทุน ส่วนหนึ่ง
เนือ่ งจากการลอยตัวค่าเงินบาททีท่ ำ� ให้ตน้ ทุนเงินกูเ้ พิม่ สูงขึน้ รวมถึงค่าการกลัน่ ทีป่ รับตัวลดลง
และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ท�ำให้ความต้องการใช้น�้ำมันมีน้อยกว่าก�ำลังการผลิตของโรง
กลั่นน�้ำมันในขณะนั้น ส่งผลให้ทั้งโรงกลั่นที่มีอยู่ เช่น สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่งของบริษัทคาล
เท็กซ์ (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงกลั่น SPRC ของ Chevron) และระยองรีไฟเนอรี่ (RRC)
ของบริษัทเชลล์ (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น PTTAR และควบรวมเข้ากับ PTT Chemical กลาย
เป็น PTTGC ในปัจจุบัน) ประสบกับปัญหาการขาดทุนอย่างมหาศาล แม้กระทั่ง โรงกลั่นเก่า
อย่างไทยออยล์ทกี่ เู้ งินจากต่างประเทศมาลงทุนปรับปรุงโรงกลัน่ ก็ประสบกับปัญหาขาดทุนและ
มีหนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก
จากสถานการณ์ดังกล่าว ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะต้องมีโรงกลั่นน�้ำมันปิดตัวหลายแห่งเพราะ
ขาดสภาพคล่อง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงต้อง
ใช้ ปตท. เป็นกลไกเข้าไปแก้ไขสถานการณ์
ในปี 2540 บริษัท Shell ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในขณะนั้นตัดสินใจเลิกประกอบธุรกิจใน
เมืองไทย รัฐบาลจึงมอบหมายให้ ปตท. เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจาก Shell และโรงกลั่น IRPC (TPI
เดิม) ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤติอย่างหนักจนต้องใช้เวลาการปรับโครงสร้างหนีอ้ ยูน่ าน ซึง่ การ
ที่ ปตท. เข้าไปถือหุ้นท�ำให้ IRPC ไม่ต้องล้มละลายหรือตกเป็นของต่างชาติ ในขณะที่โรงกลั่น
SPRC ซึ่งเป็นโรงกลั่นที่ตั้งขึ้นโดยบริษัทต่างชาติ รัฐบาลจึงให้ ปตท. เข้าถือหุ้นร้อยละ 36 ด้วย
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เพือ่ เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการก�ำกับดูแลการกลัน่ น�ำ้ มัน เพือ่ สนองความมัน่ คงทางพลังงาน
ของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในระยะยาว
ส่วนไทยออยล์และทีพีไอนั้น ปตท. ก็ได้เข้าไปช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเพิ่มทุนจน
กลายเป็นบริษัทที่มีผลการด�ำเนินงานที่ดี มีการส่งผู้บริหารมืออาชีพจาก ปตท. เข้าไปบริหาร
จนได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่โรงกลั่นบางจากซึ่ง
ประสบปัญหาทางการเงิน ปตท. ก็ได้เข้าไปช่วยเพิ่มทุนท�ำให้บางจากสามารถปรับโครงสร้าง
หนี้ได้ และสามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาท�ำการปรับปรุงโรงกลั่นให้ทันสมัย และหัน
ไปลงทุนในพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ท�ำให้ผลประกอบ
การของบริษัทบางจากดีขึ้นจนกลายเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีเด่นในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทหนึ่งในปัจจุบัน
ผลจากการเข้าไปปรับปรุงกิจการของโรงกลั่นเหล่านี้ ท�ำให้บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นในโรงกลั่นหลายแห่ง ซึ่งในช่วงปีหลัง ๆ มานี้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้ทยอยขาย
หุน้ ในโรงกลัน่ หลายแห่งออกไปหลังจากแก้ไขปัญหาจนโรงกลัน่ แต่ละแห่งสามารถด�ำเนินกิจการ
ได้อย่างราบรืน่ แล้ว เช่น การขายหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื ในบางจาก รวมถึงการน�ำหุน้ ใน SPRC ออกมา
ขายผ่านการกระจายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2558 ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจของ ปตท.
ในการลดส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจโรงกลั่นลง
ปัจจุบัน บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีการถือหุ้นโรงกลั่นในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เหลือ
เพียง 3 แห่งเท่านั้นคือ TOP, PTTGC และ IRPC นอกจากนี้ กลไกการก�ำหนดราคาน�้ำมัน ณ
โรงกลั่นตามที่กล่าวมาโดยละเอียดแล้วนั้น บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ไม่สามารถใช้ความ
เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ไปก�ำหนดราคาเพื่อท�ำก�ำไรที่เกินปกติและเอาเปรียบผู้ประกอบการรายอื่น
หรือผู้บริโภคได้เลย
ท�ำไมถึงไม่มีการตั้งโรงกลั่นใหม่เพื่อแข่งขันกับ ปตท.
แม้วา่ ในปัจจุบนั ค่าการกลัน่ จะปรับตัวสูงขึน้ ตามวัฏจักร แต่โรงกลัน่ หลายแห่งยังคงมีผล
ขาดทุนสะสม และก็มคี วามเสีย่ งในอนาคตทีค่ า่ การกลัน่ จะปรับตัวลดลงจนโรงกลัน่ อาจประสบ
ภาวะขาดทุนเหมือนในอดีต นอกจากนี้ การสร้างโรงกลัน่ นัน้ จ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมาก
ท�ำให้แม้ภาครัฐจะเปิดเสรีให้เอกชนเข้ามาลงทุนสร้างโรงกลั่นได้ แต่ก็ไม่มีเอกชนสนใจลงทุน
สร้างโรงกลั่นใหม่ในประเทศไทย
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อย่างไรก็ตาม แม้จ�ำนวนโรงกลั่นจะมีเท่าเดิมและมีบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 แห่งจากทั้งหมด 7 แห่ง แต่ก็มีการก�ำกับดูแลผ่านหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่
ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อดูแลไม่ให้มีการก�ำหนดเงื่อนไขบังคับอย่างไม่
เป็นธรรมกับลูกค้าในการซื้อน�้ำมันจากผู้ค้าน�้ำมัน นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดเสรีให้น�ำเข้าจาก
ต่างประเทศได้ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจน�้ำมันสามารถเลือกซื้อน�้ำมันจากโรงกลั่นใดก็ได้อย่างเสรี
รวมทั้งการน�ำเข้าจากต่างประเทศได้อีกด้วย
ดังนัน้ การทีธ่ รุ กิจโรงกลัน่ มีความเสีย่ งสูงและมีผลตอบแทนการลงทุนไม่สงู มากเทียบกับ
เงินลงทุนทีใ่ ช้ จึงท�ำให้ไม่มกี ารตัง้ โรงกลัน่ ใหม่ และจากทีผ่ า่ นมา บริษทั น�ำ้ มันต่างชาติตา่ งทยอย
ขายหุน้ ให้กบั บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เนือ่ งจากเห็นว่าไม่คมุ้ ค่ากับความเสีย่ งและเงินลงทุน
มองอีกมุมหนึ่งคือ หากธุรกิจโรงกลั่นมีการผูกขาดและบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งราคาที่
สูงเกินไปเพือ่ ให้ได้กำ� ไรมากเกินปกติ โรงกลัน่ อืน่ ทีเ่ ป็นของต่างชาติกน็ า่ จะได้รบั ผลประโยชน์ไป
ด้วย และคงไม่ยอมขายหุน้ ให้กบั บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) รวมถึงหากธุรกิจโรงกลัน่ มีกำ� ไรที่
มากเกินปกติ ก็ควรมีการลงทุนตัง้ โรงกลัน่ แห่งใหม่ในประเทศไทย ทัง้ ทีบ่ ริษทั เหล่านี้ เช่น Shell
และ Chevron ต่างมีทั้งเงินทุนและเทคโนโลยีที่ดีเมื่อเทียบกับ ปตท.
(2) ธุรกิจสถานีบริการน�้ำมันและค้าปลีก
ปัจจุบนั ธุรกิจสถานีบริการน�ำ้ มันในประเทศไทย ถือเป็นธุรกิจหนึง่ ทีม่ ผี ปู้ ระกอบการเป็น
จ�ำนวนมาก โดย ณ เดือนธันวาคม 2560 มีผคู้ า้ น�ำ้ มันตามมาตรา 7 จ�ำนวน 47 ราย มีผคู้ า้ น�ำ้ มัน
ตามมาตรา 101 จ�ำนวน 214 ราย และมีผคู้ า้ น�ำ้ มันตามมาตรา 111 เป็นจ�ำนวนถึง 26,761 ราย
ซึง่ เป็นทัง้ ผูป้ ระกอบการสัญชาติไทยและบริษทั ต่างชาติ แต่กย็ งั คงมีประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ผูกขาดธุรกิจสถานีบริการน�ำ้ มัน และการมีกำ� ไรจากการประกอบกิจการมากจนเกินควรอยูต่ ลอด
เวลา ซึ่งหากจะพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว สามารถพิจารณาได้ดังนี้
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ผูกขาดธุรกิจสถานีบริการน�้ำมันจริงหรือไม่?
ธุรกิจสถานีบริการน�ำ้ มันในประเทศไทยเป็นธุรกิจทีเ่ ปิดเสรีมาตัง้ แต่ปี 2534 โดยปัจจุบนั
มีผู้ประกอบธุรกิจนี้เป็นจ�ำนวนมาก ดังจะสังเกตจากความหลากหลายของสถานีบริการน�้ำมัน
ซึง่ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นเพียงหนึง่ ในผูค้ า้ น�ำ้ มันตามมาตรา 7 จากจ�ำนวนผูค้ า้ ทัง้ สิน้
47 ราย (ณ เดือนธันวาคม 2560) โดยในปี 2559 บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีสว่ นแบ่งตลาด
น�้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์ร้อยละ 39.1 รองลงมาคือ ESSO ร้อยละ 10.9 และบางจาก ร้อยละ
10.7 ในขณะที่ Shell และ Caltex มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 9.1 และร้อยละ 7.2 ตามล�ำดับ
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นอกจากนี้ หากนับจ�ำนวนสถานีบริการน�้ำมันทั้งประเทศรวม 25,516 แห่ง จะพบว่าเป็นสถานี
บริการอิสระถึง 19,600 แห่ง และเป็นสถานีบริการน�้ำมันของผู้ค้ารายใหญ่เพียง 5,916 แห่ง
เท่านั้น โดย 1,609 แห่งหรือร้อยละ 6.31 เป็นของ พีที รองลงมา 1,428 แห่งหรือร้อยละ 5.60
เป็นของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
เนื่องจากราคาไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ท�ำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเข้าสถานีบริการน�้ำมัน ตลาด
สถานีบริการน�้ำมันในปัจจุบันจึงมีการแข่งขันสูง โดยมีกลไกตลาดเป็นเครือ่ งผลักดันให้เกิดการ
แข่งขัน ดังจะเห็นจากการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการรายต่าง ๆ ในการจูงใจ
ลูกค้า เช่น
• ด้านผลิตภัณฑ์นำ�้ มันเชือ้ เพลิง : ผูป้ ระกอบการแต่ละรายต่างพยายามพัฒนาคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ให้มจี ดุ ขายทีแ่ ตกต่างและเหนือกว่าคูแ่ ข่งขัน ไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งความ
แรง การท�ำความสะอาดเครื่องยนต์ การปกป้องเครื่องยนต์ อัตราสิ้นเปลืองต�่ำ หรือ
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ มีนำ�้ มันเกรดพรีเมียม เพือ่ เป็นทางเลือกให้ผบู้ ริโภคได้
เลือกใช้น�้ำมันที่มีคุณภาพเหนือกว่าเกรดปกติ
• ด้านสถานีบริการน�ำ้ มัน : ปัจจุบนั นับเป็นปัจจัยส�ำคัญทีผ่ บู้ ริโภคให้ความส�ำคัญ ดังนัน้
จะเห็นได้วา่ ผูป้ ระกอบการต่างพยายามพัฒนารูปแบบสถานีบริการให้มคี วามทันสมัย
มีสนิ ค้าและบริการทีค่ รบครัน ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีห่ ลากหลายแบบ
one stop service รวมทั้งมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ช่วยดึงดูดให้เข้ามาใช้
บริการ เช่น ห้องน�้ำสะอาดและเพียงพอ จุดพักผ่อนหย่อนใจ ที่เติมลมยาง เป็นต้น
• ด้านการส่งเสริมการขาย : เนื่องจากเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่ผู้บริโภคตัดสินใจในการ
เลือกใช้บริการ ซึ่งรูปแบบของการส่งเสริมการขายของธุรกิจสถานีบริการน�้ำมันใน
ปัจจุบันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การแจกแถมสินค้า การชิงโชค การสะสม
คะแนนแลกส่วนลดหรือของรางวัล การมีส่วนลดบัตรเครดิต เป็นต้น
• ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ : วันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นโฆษณาเกี่ยวกับสถานี
บริการน�ำ้ มัน คุณสมบัตนิ ำ�้ มัน หรือรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพือ่ ดึงดูดผูบ้ ริโภค
ให้เข้ามาใช้บริการสถานีบริการน�้ำมัน
กลยุทธ์ตา่ ง ๆ เหล่านีล้ ว้ นสะท้อนภาพการแข่งขันในธุรกิจสถานีบริการน�ำ้ มันเป็นอย่างดี
โดยหากมีการผูกขาดในธุรกิจสถานีบริการน�้ำมัน การแข่งขันกันระหว่างสถานีบริการน�้ำมัน
จะไม่สูงอย่างที่เห็น ซึ่งการแข่งขันนี้ส่งผลให้คุณภาพการให้บริการของสถานีบริการน�้ำมัน
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ดีขนึ้ กว่าในอดีตเป็นอย่างมาก ท�ำให้ผบู้ ริโภคได้รบั ประโยชน์จากการแข่งขันทางธุรกิจนีโ้ ดยตรง
และนอกจากนี้การด�ำเนินธุรกิจสถานีบริการน�้ำมันยังอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ก�ำกับดูแลไม่ให้ผู้ค้ารายหนึ่งรายใดประกอบกิจการใน
ลักษณะที่มีอิทธิพลเหนือตลาด
ค่าการตลาดในธุรกิจสูงไปหรือไม่ และค่าการตลาดเป็นก�ำไรสุทธิใช่หรือไม่
ค่าการตลาด คือ ส่วนต่างของราคาขายปลีกกับราคาขายส่ง ซึง่ ค่าการตลาดนัน้ เป็นเพียง
ก�ำไรขั้นต้นของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสถานีบริการน�้ำมันทั้งระบบ (ทั้งบริษัทผู้ค้าน�้ำมัน
เชือ้ เพลิงและผูแ้ ทนจ�ำหน่ายเจ้าของสถานีบริการน�ำ้ มัน) ไม่ใช่กำ� ไรสุทธิทผี่ ปู้ ระกอบการจะได้รบั
เพราะยังไม่ได้หกั ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินกิจการหลาย ๆ ด้าน เช่น การลงทุนก่อสร้างคลังน�ำ้ มัน
ระบบขนส่ง การก่อสร้างสถานีบริการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การขาย ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงผลตอบแทนทางธุรกิจจากการ
ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีกสถานีบริการน�้ำมัน ดังนั้น ค่าการตลาดจึงเป็นเพียงก�ำไรขั้นต้นในภาพรวม
ของบริษัทผู้ค้าน�้ำมันเชื้อเพลิงและผู้แทนจ�ำหน่ายเจ้าของสถานีบริการน�้ำมัน ซึ่งจะต้องน�ำไป
แบ่งสัดส่วนกันก่อนน�ำไปหักค่าใช้จ่ายในส่วนของตน จึงจะเป็นก�ำไรสุทธิต่อไป
โดยทีผ่ า่ นมาราคาขายปลีกอาจไม่สะท้อนต้นทุนน�ำ้ มันทีแ่ ท้จริงในบางช่วงเวลา เนือ่ งจาก
ราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูป ณ โรงกลั่น ซึ่งเป็นต้นทุนของราคาขายส่งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน
อ้างอิงตามราคาน�้ำมันในตลาดโลก หากแต่ราคาขายปลีกไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ส่งผล
ให้ค่าการตลาดในบางวันหรือบางช่วงเวลาไม่ได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้เมื่อราคา
น�้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นสูง ภาครัฐยังอาจใช้กลไกทางภาษีเพื่อก�ำหนดราคาขายปลีกให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยปรับลดอัตราภาษีและกองทุนฯ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค
รวมถึงยังใช้กลไกภาษีและกองทุนฯ นีใ้ นการผลักดันให้ผบู้ ริโภคและผูป้ ระกอบการสถานีบริการ
น�้ำมันหันมาใช้และสนับสนุนการใช้น�้ำมันชนิดที่ภาครัฐต้องการสนับสนุน โดยปรับอัตราภาษี
และกองทุนฯ ให้ราคาขายปลีกน�้ำมันชนิดนั้นต�่ำลงกว่าที่ควรจะเป็นเพื่อจูงใจผู้บริโภคให้เลือก
เติม และท�ำให้ค่าการตลาดของน�้ำมันชนิดนั้นสูงกว่าน�้ำมันชนิดอื่น เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานี
บริการลงทุนในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจ�ำหน่ายน�้ำมันนั้น ๆ
ตามปกติเนื้อน�้ำมันมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 62.6 ในขณะที่ภาษีและกองทุนฯ มีสัดส่วน
ร้อยละ 30.9 และค่าการตลาดคิดเป็นร้อยละ 6.50 ของราคาน�ำ้ มันขายปลีก ซึง่ เมือ่ หักค่าใช้จา่ ย
ต่าง ๆ ในการด�ำเนินการแล้ว จะเหลือก�ำไรสุทธิเฉลีย่ เพียงร้อยละ 0.85 ของราคาน�ำ้ มัน ซึง่ หาก
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เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์โดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 0.50 (ณ 30 พฤศจิกายน
2560) แล้วนัน้ ถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีต่ ำ�่ มากเมือ่ เทียบกับความเสีย่ งและ
เงินลงทุน และหากธุรกิจสถานีบริการน�ำ้ มันมีกำ� ไรสูง จะไม่เกิดเหตุการณ์ทบี่ ริษทั น�ำ้ มันต่างชาติ
เช่น Jet และ Petronas ต้องขายกิจการให้กับบริษัทผู้ค้าน�้ำมันในประเทศไทยอย่างแน่นอน
ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ ธุรกิจสถานีบริการน�ำ้ มันเป็นธุรกิจทีล่ งทุนสูง แต่มอี ตั รา
ผลตอบแทนในส่วนของน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ต�่ำมาก ดังนั้น แนวโน้มในปัจจุบันของสถานีบริการ
น�้ำมัน จึงพยายามเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยธุรกิจ non-oil หรือ ธุรกิจค้าปลีกอื่น ๆ
เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟสด ร้านอาหารจานด่วน ร้านขายของฝาก เป็นต้น ซึ่งมีอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยใช้ผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเพียงตัวดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาใน
สถานีบริการ และใช้บริการหรือซื้อสินค้า non-oil ซึ่งรูปแบบทางธุรกิจนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการ
สถานีบริการน�้ำมัน ทั้งที่เป็นผู้แทนจ�ำหน่าย และบริษัทน�้ำมัน ยังคงสามารถด�ำเนินธุรกิจสถานี
บริการน�้ำมันต่อไปได้ และยังท�ำให้เกิดการแข่งขันในมุมอื่นๆ นอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือก และได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากการแข่งขันอย่างเสรีของ
ธุรกิจสถานีบริการน�้ำมัน
(3) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas, LPG และ NGV)
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเริ่มจากธุรกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ค้าปลีกก๊าซ
ธรรมชาติ จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติ (Natural
Gas) ครอบคลุมการจัดหาจากแหล่งในประเทศ น�ำเข้าจากประเทศเพือ่ นบ้าน และในรูปของก๊าซ
ธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพื่อให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติเพียงพอ
กับความต้องการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับการจัดจ�ำหน่ายนั้น ครอบคลุมถึงการจัดจ�ำหน่ายให้กับผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่และ
ลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านการลงทุนระบบท่อจัดจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ และการจัดจ�ำหน่ายให้กบั
ภาคขนส่ง เพือ่ ส่งเสริมให้ใช้กา๊ ซธรรมชาติเป็นเชือ้ เพลิงทางเลือกทดแทนน�ำ้ มันเบนซินและดีเซล
นอกจากนัน้ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
จะท�ำการแยกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าจากก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย
(ก) ก๊าซมีเทน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และเมื่อน�ำไปอัดใส่ถัง
ด้วยความดันสูง เรียกว่าก๊าซธรรมชาติอัด สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์รู้จักกันในชื่อว่า
“ก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์” (NATURAL GAS FOR VEHICLE : NGV) ประเทศไทย
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เริ่มน�ำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับรถโดยสารประจ�ำทางของ ขสมก. ตั้งแต่ปี 2536
(ข) ก๊าซอีเทน ใช้เป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนั้ ต้น เพือ่ น�ำไปผลิตเม็ดพลาสติก
และเส้นใยพลาสติกชนิดต่าง ๆ
(ค) ก๊าซโพรเพน ใช้เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนั้ ต้นเช่นเดียวกับก๊าซอีเทน
(ง) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือที่เรียกว่าก๊าซหุงต้ม เป็นส่วนผสมของก๊าซโพรเพนและ
ก๊าซบิวเทน ซึ่งจะมีสัดส่วนตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวถูกน�ำ
ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน ยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท และใช้เป็น
วัตถุดิบส�ำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น
(จ) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ ป้อนโรงกลัน่ น�ำ้ มันเพือ่ ผลิตเป็นน�ำ้ มันส�ำเร็จรูปและใช้เป็นวัตถุดบิ
ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนั้ ต้น นอกจากนีย้ งั สามารถใช้ผลิตเป็นตัวท�ำละลายในอุตสาหกรรม
บางประเภท
(ฉ) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เหลวส�ำหรับอุตสาหกรรมน�ำ้ มัน
อัดลม โซดา และเบียร์ การผลิตน�ำ้ ยาดับเพลิง รวมทัง้ การผลิตน�ำ้ แข็งแห้ง ส�ำหรับอุตสาหกรรม
ถนอมอาหาร ท�ำฝนเทียม
รูปที่ 7.1 การจัดหาและการผลิตก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย

ที่มา รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย พ.ศ. 2559
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ในปี 2559 ประเทศไทยสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ 3,766 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวันหรือ
เท่ากับ 676,740 บาร์เรลต่อวัน เทียบเท่าน�้ำมันดิบ (bbl/day crude oil equivalent) คิดเป็น
ร้อยละ 75 ของทั้งหมด ซึ่งได้มาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเช่น แหล่งบงกช แหล่ง
เจดีเอ แหล่งอาทิตย์ แหล่งไพลิน และแหล่งเอราวัณ เป็นต้น และมีการน�ำเข้าอีกร้อยละ 25
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา แหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุน (ร้อยละ
17 หรือคิดเป็น 859 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งเท่ากับ 154,360 bbl/day) และอีกร้อยละ 8
น�ำเข้าในรูป LNG โดยร้อยละ 59 ของก๊าซธรรมชาตินั้นถูกน�ำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ส่งต่อให้
โรงแยกก๊าซร้อยละ 20 ใช้ในอุตสาหกรรมร้อยละ 15 และใช้ในภาคขนส่งอีกร้อยละ 6
รูปที่ 7.2 ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย

ที่มา รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย พ.ศ. 2559

ธุรกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาตินนั้ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งเดิมมีเพียงบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ที่ได้รับใบ
อนุญาตในการจัดหาและค้าส่งจากคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เนือ่ งจากบริษทั
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของโครงข่ายระบบท่อก๊าซ และไม่มีเอกชนรายอื่นสนใจในการ
ลงทุนพัฒนาโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซ
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อย่างใดก็ตาม ในปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติอนุมัติ
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีสว่ นจัดหา LNG ด้วย ในปริมาณ 1.5 ล้านตันต่อปีตงั้ แต่ปี 2561 เป็นต้นไป
เพื่อความโปร่งใสว่าบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จะไม่ใช้อ�ำนาจผูกขาดที่มีเพื่อการ
เอาเปรียบผูบ้ ริโภค รัฐบาลจึงก�ำหนดให้ธรุ กิจก๊าซธรรมชาติอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของ กกพ.
ในการก�ำหนดราคาขาย เพื่อความเป็นธรรมกับผู้บริโภค โดยที่ผ่านมา กกพ. ก�ำกับดูแลการ
ก�ำหนดราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาเนื้อก๊าซฯ โดยใช้ระบบราคาเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนักจากแหล่งจัดหา (pool gas) เนื่องจากก๊าซฯ ที่ได้มาทุกวันนี้จัดหามาจาก 3 แหล่ง
ได้แก่ แหล่งก๊าซในอ่าวไทย แหล่งก๊าซจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) จากนั้นบวกค่าด�ำเนินการต่าง ๆ ที่ต้องสอดคล้องกับต้นทุน ได้แก่ ค่าตอบแทน
ในการจัดหาและจ�ำหน่าย และอัตราค่าบริการส่งก๊าซ โดยขายให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ และ
ลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านระบบท่อจัดจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่ภาคขนส่งจ�ำหน่ายผ่าน
การลงทุนในสถานีบริการ NGV
แม้ว่าที่ผ่านมาบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้เล่นรายเดียวในธุรกิจจัดหาและ
ค้าส่งก๊าซธรรมชาติ แต่ก็เป็นผลมาจากการที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินการตามที่รัฐ
ก�ำหนดให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ลงทุนในโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซเพื่อความมั่นคงทาง
พลังงานของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับความสนใจจากเอกชนรายอื่น นอกจาก
นี้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เองไม่สามารถใช้อ�ำนาจผูกขาดในการก�ำหนดราคาที่สูงเพื่อ
เอาเปรียบและท�ำก�ำไรเกินปกติ เนื่องจากโครงสร้างราคาก๊าซนั้นถูกก�ำหนดโดย กบง. และมี
กกพ. ก�ำกับดูแล เพื่อให้โครงสร้างราคาดังกล่าวเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และในอนาคตรัฐบาลก็
มีการส่งเสริมให้มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น เช่น อนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) เข้ามาประกอบธุรกิจจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวด้วยเช่นกัน
ในส่วนตลาดค้าปลีกก๊าซธรรมชาตินั้น บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ไม่ได้เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจนี้เพียงรายเดียว โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตอยู่หลายราย เช่น บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน), บริษัท ปตท. จ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ำกัด, และ บริษัท อมตะ จัดจ�ำหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จ�ำกัด และในด้านสถานีบริการก๊าซ NGV นั้น บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้ลงทุนน�ำร่องตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ใช้ NGV แทนการใช้น�้ำมัน ดังนั้น สถานี
บริการก๊าซ NGV ส่วนใหญ่จึงเป็นของ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เนื่องจากต้องอาศัยการ
ส่งก๊าซผ่านระบบท่อ แต่ในปัจจุบนั เริม่ มีเอกชนมาลงทุนในสถานีบริการก๊าซธรรมชาตินอกแนว
ท่อส่งก๊าซบ้าง
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นอกจากนี้ ปัจจุบันรัฐบาลยังมีนโยบายให้ผู้ค้ารายอื่นสามารถเข้าใช้ท่อส่งของ บริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในการประกอบธุรกิจได้ (third party access) ซึ่งจะช่วยเปิดกว้างให้
เกิดการแข่งขันในธุรกิจนี้มากขึ้นในอนาคต
ส�ำหรับธุรกิจก๊าซทัง้ NGV และ LPG นัน้ ถูกบิดเบือนราคามาเป็นเวลานาน โดยผ่านการ
ตรึงราคาและชดเชยราคาจากเงินกองทุนน�้ำมัน ส่งผลให้ราคาก๊าซ NGV และ LPG ต�่ำกว่าที่
ควรจะเป็นมาโดยตลอด และท�ำให้ปริมาณการใช้เพิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะในช่วงทีร่ าคาน�ำ้ มันปรับ
ตัวสูงขึ้น ในปลายปี 2557 เมือ่ ราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกเริม่ ปรับตัวลดลง กพช. จึงมีมติเห็นชอบ
ให้ปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและลดการอุดหนุนราคา ปัจจุบัน
ทั้งราคาก๊าซ NGV และ LPG เริ่มมีการลอยตัวและปรับตัวไปตามกลไกราคาของตลาด
ในธุรกิจก๊าซ LPG นัน้ เมือ่ ปลายปี 2558 รัฐบาลเห็นชอบให้มกี ารเปิดเสรี LPG ทัง้ ระบบ
โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการดังนี้
ระยะที่ 1 ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านก่อนจะเปิดเสรีทั้งระบบ (การเปิดแบบกึ่งเสรี) โดยเปิด
เสรีเฉพาะส่วนการน�ำเข้า แต่ยังคงควบคุมราคา LPG จากโรงกลั่นน�้ำมันและราคา LPG จาก
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ มีผลบังคับตั้งแต่มกราคม – กรกฎาคม 2560
ส�ำหรับระยะที่ 2 เป็นการเปิดเสรีทงั้ ระบบ โดยยกเลิกการควบคุมราคาและปริมาณ LPG
ของทุกแหล่งผลิตและจัดหา โดยเปิดเสรีการน�ำเข้าและส่งออกโดยสมบูรณ์2 ซึง่ ผลบังคับตัง้ แต่
เดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นมา
ท�ำไมไม่มีคู่แข่งขันอื่นในธุรกิจก๊าซ?
สาเหตุที่ธุรกิจก๊าซมีผู้ค้าเข้ามาด�ำเนินธุรกิจน้อยรายเป็นเพราะว่าธุรกิจก๊าซต้องใช้เงิน
ลงทุนจ�ำนวนมาก ต้องอาศัยความช�ำนาญทางเทคนิคอย่างสูง และยังเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง
สูงอีกด้วย โดยเฉพาะความเสีย่ งด้านความคุม้ ทุนทางเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ ทีผ่ า่ นมา รัฐบาล
ยังควบคุมราคา LPG ในประเทศให้มีราคาต�่ำกว่าราคาในตลาดโลก รวมถึง NGV ให้มีราคา
ต�่ำกว่าที่ควรจะเป็น ท�ำให้ไม่จูงใจให้บริษัทอื่นเข้ามาลงทุนพัฒนาธุรกิจนี้แข่งกับ บริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน)

		 มติการประชุมคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 มกราคม 2560 สืบค้นจาก
		 http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/12008-cepa-prayut34#s5
2
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ย้อนกลับไปในอดีต เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศและลดการน�ำเข้า
พลังงาน รัฐจึงสนับสนุนให้มีการส�ำรวจและพัฒนาแหล่งพลังงานภายในประเทศ จนกระทั่ง
ปี 2521 เพื่อรองรับการผลิตก๊าซธรรมชาติ รัฐบาลได้ก�ำหนดให้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ลงทุนในระบบท่อก๊าซเพือ่ ความมัน่ คงทางพลังงาน รวมถึงการลงทุนสร้างท่าเทียบเรือ คลังน�ำ้ มัน
และก๊าซ 3 แห่ง คือ คลังน�้ำมันศรีราชา คลังก๊าซเขาบ่อยา คลังก๊าซโรงโป๊ะ ท�ำให้วันนี้ บริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจเหนือกว่าเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการ
รายอืน่ และมักถูกมองว่ามีอำ� นาจผูกขาดในธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มขี อ้ ห้ามหรือข้อจ�ำกัดใน
การลงทุนสร้างท่อก๊าซหรือคลังเก็บก๊าซนั้นแต่อย่างใด ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในธุรกิจ
ดังกล่าวสามารถขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงานได้
ในส่วนของ NGV ที่รัฐก�ำหนดให้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ช่วยรับภาระส่วนต่าง
ราคาทีค่ วรจะเป็นกับราคาขายทีต่ รึงไว้ ส่งผลให้ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ประสบผลขาดทุน
จากการอุดหนุนราคา NGV ปีละหลายหมื่นล้าน
ในปัจจุบนั ธุรกิจมีแนวโน้มขยายตัวตามความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ วันที่ 15
ธันวาคม 2557 กพช. จึงมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
โดยได้ยกเลิกการก�ำหนดราคา ณ โรงกลั่นของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ที่ระดับ 333 ดอลลาร์
สหรัฐต่อตันให้ใช้ระบบราคาเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหา (pool price) เพือ่
ให้ราคาขายสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น ส่งผลให้ราคาก๊าซ LPG สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
ต่อมามีนโยบายการเปิดเสรีก๊าซ LPG ทั้งระบบ โดยเริ่มจากการลอยตัวราคาก๊าซ LPG ตั้งแต่
เดือนมกราคม 25603 (แต่ยังคงควบคุมราคา ณ โรงแยกก๊าซฯ และโรงกลั่น แต่เปิดเสรีการน�ำ
เข้า) ก็เริ่มจูงใจให้เอกชนเข้ามาการลงทุนในธุรกิจก๊าซฯ มากขึ้น เช่น การลงทุนเช่าเรือบรรทุก
ก๊าซเพื่อเป็นคลังจัดเก็บของบริษัทสยามก๊าซเพื่อใช้ในการจัดเก็บก๊าซ LPG ที่น�ำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ในอนาคต แนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจน่าจะเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากมีความต้องการ
ใช้ในภาคธุรกิจที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการที่รัฐมีนโยบายเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG ทั้งระบบเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
แข่งขัน บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้เปิดบริการให้เอกชนเข้ามาร่วมใช้ระบบคลังก๊าซ
(third party access: TPA) ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้แก่ คลังบ้านโรงโป๊ะ และคลัง
เขาบ่อยา จังหวัดชลบุรี4 ซึง่ นโยบายดังกล่าวจะช่วยให้ผผู้ ลิตรายอืน่ ทีอ่ าจไม่มเี งินลงทุนในคลัง
		 มติ กบง. วันที่ 20 มกราคม 2559
		 มติ กบง. วันที่ 9 มกราคม 2560
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จัดเก็บก๊าซสามารถเข้ามาแข่งขันกับ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้มากขึ้น นโยบายเหล่า
นี้แสดงถึงความตั้งใจของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในการไม่ใช้อ�ำนาจของผู้ผลิตรายใหญ่
กีดกันผู้ประกอบการรายอื่น
บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ใช้ความเป็นผูผ้ ลิตรายใหญ่เอาเปรียบผูบ้ ริโภคหรือไม่
ในปัจจุบัน แม้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดที่สามารถใช้อ�ำนาจ
ผูกขาดตลาดได้ในทางทฤษฎี แต่การใช้อ�ำนาจในการเป็นผู้เล่นรายใหญ่มาเอาเปรียบผู้บริโภค
และคู่แข่งขันในธุรกิจก๊าซนั้น ในทางปฏิบัติไม่สามารถเป็นไปได้ เนื่องจากการด�ำเนินธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) อยู่ภายใต้ควบคุมจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด
โดยคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันและป้องกันการใช้อ�ำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการ
ก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ปตท. ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมา
โดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนและพัฒนาโครงข่ายระบบท่อ การก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ
NGV การอุดหนุนราคาก๊าซ NGV เป็นต้น
ปตท. ท�ำผิดในการคืนท่อก๊าซฯ ตามค�ำสั่งศาลปกครอง หรือไม่
ในประเด็นด้านท่อก๊าซฯ ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับการท�ำธุรกิจ ที่ผ่านมาศาล
ปกครองสูงสุดได้พิพากษาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ว่า บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้คืน
ท่อก๊าซฯ ครบถ้วนตามค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ได้เช่าท่อก๊าซฯ จากกรมธนารักษ์ ดังนัน้ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบนั ประกอบ
ด้วยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทเี่ ป็นทรัพย์สนิ ของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติตามสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ โดยการค�ำนวณราคาก๊าซธรรมชาติและอัตราค่า
บริการส่งก๊าซธรรมชาติ (ค่าผ่านท่อ) ก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) รายละเอียดของประเด็น
นี้อยู่ในบทที่ 8 ของหนังสือ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีก�ำไรมากเกินปกติหรือไม่?
หากเปรียบเทียบกับบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเดียวกันในต่างประเทศ ก�ำไรของบริษทั ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) ยังต�่ำมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเทียบกับบริษัทน�้ำมันระดับโลกเช่น ExxonMobil โดยนับตัง้ แต่แปรรูปมานัน้ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีกำ� ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จาก 24,486
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ล้านบาทในปี 2544 มาเป็น 94,610 ล้านบาทในปี 2559 ส่งผลให้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
สามารถน�ำส่งรายได้ให้รัฐในรูปภาษีเงินได้และเงินปันผลรวมกว่า 55,066 ล้านบาทในปี 2559
หรือรวมกว่า 7.3 แสนล้านบาทนับตั้งแต่แปรรูป ในปี 2544
รูปที่ 7.3 งบประมาณจ่ายลงทุนของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ที่มา งบประมาณจ่ายลงทุน (Capital expenditure) ของ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ จะเห็นได้วา่ งบประมาณจ่ายลงทุนของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในแต่ละ
ปีคิดเป็นเงินจ�ำนวนมากถึงระดับหมื่นล้านบาท โดยล่าสุด คณะกรรมการบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ได้เห็นชอบปรับเพิ่มงบประมาณจ่ายลงทุน 5 ปี (2560 – 2564) จ�ำนวน 338,849
ล้านบาท5 โดยเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย
เช่น การสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 มูลค่า 93,337 ล้านบาท และโครงการแอลเอ็นจี
เทอร์มินัล แห่งที่ 2 มูลค่า 38,171 ล้านบาท เป็นต้น
หากพิจารณาตัวเลขก�ำไรของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เมือ่ เทียบกับยอดขาย จะพบว่า
ในปี 2559 บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มียอดขายสูงถึง 1.7 ล้านล้านบาท แต่มกี ำ� ไรสุทธิเพียง
94,610 ล้านบาท หรือคิดเป็นแค่ร้อยละ 5.5 ของยอดขาย หรือพูดง่าย ๆ คือ ขายของราคา
100 บาท แต่ได้ก�ำไรเพียง 5.5 บาทเท่านั้น จะเห็นว่า ก�ำไรของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
เกือบแสนล้านในแต่ละปีนนั้ เมือ่ เทียบกับยอดขายหรือเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั
แล้ว ตัวเลขไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจ
		 รวมการปรับโครงสร้างถือหุน้ ธุรกิจปิ โตรเคมีโดยจ�ำหน่ายหุน้ สายผลิตภัณฑ์โพรเพนและชีวภาพให้แก่ PTTGC
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นอกจากนี้ การตัดสินใจลงทุนในอดีตโดยเฉพาะในธุรกิจโรงกลั่นโดยอาศัยเงินจากการ
แปรรูปมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกทาง
และถูกเวลา รวมถึงการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและช่วยสร้างรายได้ให้
แก่ประเทศจ�ำนวนมหาศาล ดังนั้น จะเห็นว่าก�ำไรจ�ำนวนมากของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
นั้นไม่ได้มาจากการเป็นผู้เล่นรายใหญ่และมีก�ำไรที่ผิดปกติแต่อย่างใด และแม้ว่าได้มีการแปลง
สภาพและแปรรูปมาเป็นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในทุกวันนี้ ก็ยังคงจัดสรรผลก�ำไรหรือ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงน�ำเงินไปใช้ในการลงทุนเพื่อการแสวงหา
และพัฒนาแหล่งพลังงานในอนาคตอีกด้วย
รูปที่ 7.4 บทบาทของกลุ่มบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในธุรกิจต่าง ๆ

ที่มา: บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ธุรกิจพลังงานไทย
จากข้อมูลโครงสร้างตลาดและบริษัทที่เข้าไปท�ำธุรกิจพลังงานในประเภทต่าง ๆ จะเห็น
ว่า ธุรกิจพลังงานในปัจจุบนั มีการแข่งขันทีส่ งู ในหลายสินค้า โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกและสถานี
บริการน�้ำมันที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปโดยตรง ส่วนธุรกิจบางประเภทโดยเฉพาะธุรกิจ
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ก๊าซ ในส่วนการจัดหาและค้าส่งผ่านระบบโครงข่ายท่อก๊าซนั้น ที่ผ่านมามีบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจเพียงผู้เดียว และเพิ่งเริ่มมีผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้แก่ กฟผ.
ซึ่งได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวได้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป อย่างไร
ก็ตาม การที่ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีบทบาทในการลงทุนและประกอบธุรกิจเพียงผูเ้ ดียว
จนมีลกั ษณะผูกขาดโดยธรรมชาตินนั้ เกิดจากนโยบายรัฐทีก่ ำ� หนดไว้ เช่น การสร้างความมัน่ คง
พลังงานโดยการสร้างคลังส�ำรองน�้ำมัน การลงทุนในระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซ หรือการสร้าง
สถานีบริการก๊าซ NGV นอกจากนี้ การที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจด้าน
พลังงานทีค่ รบวงจรทัง้ ธุรกิจก๊าซและน�ำ้ มันก็มผี ลต่อการกระจายความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจ
รวมถึงการบริหารต้นทุน และสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (competitive advantage)
เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น
แม้ว่าการที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ อาจได้รับสิทธิ
ประโยชน์บางอย่างจากนโยบายรัฐ เช่น สิทธิในการค้าขายให้แก่หน่วยงานรัฐ ซึ่งเหมือนกับ
รัฐวิสาหกิจอื่น เช่น การบินไทยที่มีสิทธิในการจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารให้แก่หน่วยงานรัฐก่อนสาย
การบินอื่น อย่างไรก็ตาม บทบาทของการเป็นหน่วยงานของรัฐในบางครั้งก็อาจท�ำให้บริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีต้นทุนในการท�ำธุรกิจที่สูงขึ้น เช่น การขายน�้ำมันให้หน่วยงานรัฐและ
ต้องให้เงื่อนไขการช�ำระเงินที่ยาวนานกว่าการค้าขายกับเอกชนรายอื่น หรือการลงทุนในบาง
ธุรกิจที่อาจไม่คุ้มค่าและประสบปัญหาการขาดทุนได้ เช่น ธุรกิจ NGV ธุรกิจ LPG ที่ต้องมีการ
ตรึงราคาตามนโยบายของรัฐ เป็นต้น
ดังนั้น โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมพลังงานนั้น ส่วนใหญ่มีการแข่งขันและมีผู้เล่น
จ�ำนวนมาก การก�ำหนดราคาจึงเป็นไปตามกลไกตลาด โดยมีรัฐคอยติดตามดูแล ในขณะที่
บางธุรกิจนัน้ มีการผูกขาดโดยธรรมชาติจากการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ ความมัน่ คงตาม
นโยบายของภาครัฐ หากแต่การก�ำหนดราคาหรือผลตอบแทนนั้น ถูกก�ำกับโดยหน่วยงานของ
รัฐอีกเช่นกันเพื่อให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จึงไม่
สามารถใช้ความเป็นผู้น�ำตลาดหรือใช้อ�ำนาจผูกขาดในการเอาเปรียบคู่แข่งหรือผู้บริโภคได้
สิ่งเดียวที่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้เปรียบคือ การด�ำเนินธุรกิจที่ครบวงจรและการเป็น
องค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีสินทรัพย์และเงินทุนสะสมจ�ำนวนมาก เป็นผลให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ
ทุกวันนี้ แม้ว่าหลายฝ่ายจะเข้าใจและเล็งเห็นถึงบทบาทที่ส�ำคัญของบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม หากแต่กระแสทวงคืน ปตท. รวมถึงการพยายามบิดเบือนข้อมูล
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เกี่ยวกับพลังงานของประเทศไทยก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนมีนาคม
2560 มีความพยายามจัดตั้ง “บรรษัทน�้ำมันแห่งชาติ” ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของรัฐในการด�ำเนิน
การเกีย่ วกับการปิโตรเลียมทัง้ หมด ทัง้ ทีท่ กุ วันนี้ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นรัฐวิสาหกิจ
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ด�ำเนินการเกี่ยวกับปิโตรเลียมอยู่แล้ว
แล้วบรรษัทน�้ำมันแห่งชาติคืออะไร
โดยรวม แนวคิดที่ต้องการให้มีการจัดตั้งบรรษัทน�้ำมันแห่งชาติหรือ National Oil
Company (NOC) ขึ้นต้องการให้บรรษัทน�้ำมันแห่งชาติเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการท�ำ
ธุรกิจน�้ำมันและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้สิทธิในการ
ส�ำรวจและผลิต รวมถึงการเข้ามามีบทบาทในการก�ำกับดูแลการประกอบกิจการทีเ่ กีย่ วกับการ
ปิโตรเลียมทั้งหมด
การเสนอให้จัดตั้งบรรษัทน�้ำมันแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ 2 ประการคือ
(ก) แสวงหารายได้ สร้างก�ำไรและมูลค่าเพิ่มทั้งทางเศรษฐศาสตร์และการเงินให้กับรัฐ
จากทรัพยากรที่มีอยู่ของประเทศ
(ข) ตอบสนองวัตถุประสงค์ด้านสังคมและการเมืองอื่น ๆ ของรัฐบาล เช่น โครงการ
ประชานิยม โครงการอุดหนุนพลังงานราคาถูก เป็นต้น
การจัดตั้งองค์กรในลักษณะคล้ายบรรษัทน�้ำมันแห่งชาติในหลายประเทศมีรูปแบบการ
จัดตั้งที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ 4 รูปแบบดังนี้
(ก) บรรษัทน�ำ้ มันแห่งชาติทเี่ ป็นของรัฐร้อยละ 100 โดยท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการปิโตรเลียม
ทั้งหมด ตั้งแต่การให้สัมปทาน การก�ำกับดูแล และการลงทุน โดยประเทศที่มีบรรษัทน�้ำมัน
แห่งชาติรูปแบบนี้ ได้แก่ Saudi Aramco ของซาอุดิอาระเบีย, PDVSA ของเวเนซูเอลา,
Petronas ของมาเลเซีย, Pemex ของเม็กซิโก (ก่อนปฏิรูปพลังงาน), Pertamina ก่อนปฏิรูป
ของอินโดนีเซีย, Sonatrach ก่อนปฏิรูปของแอลจีเรีย และ ONGC ก่อนปฏิรูปของอินเดีย
(ข) บรรษัทน�้ำมันแห่งชาติที่เป็นของรัฐร้อยละ 100 แต่รัฐถือครองเฉพาะกรรมสิทธิ์
ปิโตรเลียม ส่วนการก�ำกับดูแลและการลงทุนเป็นหน้าที่ของบรรษัทน�้ำมันแห่งชาติ ประเทศ
ที่ใช้ระบบนี้คือ MOGE ของสหภาพเมียนมา
(ค) บรรษัทน�ำ้ มันแห่งชาติทเี่ ป็นของรัฐร้อยละ 100 แต่รฐั ท�ำหน้าทีใ่ ห้สมั ปทานปิโตรเลียม
และก�ำกับดูแล ส่วนภาคปฏิบตั แิ ละการลงทุนเป็นของบรรษัทน�ำ้ มันแห่งชาติ ได้แก่ Pertamina
หลังปฏิรูปของอินโดนีเซีย, Sonatrach หลังปฏิรูปของแอลจีเรีย และ Pemex หลังปฏิรูปของ
เม็กซิโก
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(ง) บรรษัทน�้ำมันแห่งชาติที่ไม่ใช่ของรัฐร้อยละ 100 แต่รัฐถือครองบรรษัทน�้ำมัน
แห่งชาติเป็นส่วนใหญ่ มีการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ Gazprom ของรัสเซีย, ONGC
ของอินเดีย, Petrochina ของจีน, Statoil ของนอร์เวย์ รวมถึงบริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) ของไทย
ข้อดีของบรรษัทน�ำ้ มันแห่งชาติทรี่ ฐั เป็นเจ้าของร้อยละ 100 นัน้ อยูท่ อี่ ำ� นาจในการบริหาร
ซึง่ รัฐสามารถควบคุมและได้รบั ผลประโยชน์โดยรวมทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือ ขาดความ
คล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมถึงขาดเงินทุนและขาดการพัฒนาเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�ำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาเงินลงทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังขาดความโปร่งใสหรือธรรมาภิบาลเนื่องจากการก�ำกับดูแลและการปฏิบัติรวม
อยู่ด้วยกัน จึงไม่น่าแปลกใจที่บรรษัทน�้ำมันแห่งชาติรูปแบบนี้ในบางประเทศล้มเหลวจนต้องมี
การปรับรูปแบบใหม่ เช่น PDVSA ของเวเนซุเอลา และ PEMEX ของเม็กซิโก
ในส่วนปิโตรนาสของมาเลเซียนัน้ แม้จะยังคงรูปแบบบรรษัทน�ำ้ มันแห่งชาติทรี่ ฐั บาลถือ
หุ้นร้อยละ 100 และมีการรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี ท�ำทุกอย่างตั้งแต่ก�ำกับดูแล การให้
สัมปทาน ไปจนถึงเป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของทรัพยากรของประเทศ แต่ปิโตรนาสได้พยายาม
เพิ่มความคล่องตัวในการท�ำธุรกิจโดยการน�ำธุรกิจท่อและธุรกิจค้าปลีกน�้ำมันไปจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ และเพิ่มการร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติในธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น
ประเทศไทยกับบรรษัทน�้ำมันแห่งชาติ
แนวคิดในการจัดตั้งบรรษัทน�้ำมันแห่งชาติขึ้นมาเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วน
งานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยการงบประมาณแผ่นดิน โดยให้การบริหารจัดการสัญญาเกี่ยวกับปิโตรเลียม
ไม่อยูภ่ ายใต้ระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการพัสดุของราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชน
ร่วมลงทุนกับรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน
บรรษัทน�้ำมันแห่งชาติจะเป็นผู้ถือสิทธิสัมปทานในการส�ำรวจและผลิตแทนรัฐ ควบคุม
การส�ำรวจและการแสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงมีหน้าที่ในการบริหารสัญญาสัมปทาน สัญญา
แบ่งปันผลผลิต และสัญญาจ้างผลิต
หากพิจารณาตามแนวคิดดังกล่าว การรวมบทบาททั้งผู้ให้สิทธิในการส�ำรวจและผลิต
การก�ำกับดูแล และผูป้ ฏิบตั ไิ ว้ดว้ ยกันนัน้ แม้วา่ จะมีขอ้ ดีคอื รัฐมีขอ้ มูลเกีย่ วกับปิโตรเลียมมากขึน้
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มีอ�ำนาจในการควบคุมการแสวงหาผลประโยชน์ ตลอดจนเพิ่มส่วนแบ่งของรัฐในผลประโยชน์
ทีม่ อี ยู่ หากแต่รปู แบบดังกล่าว ซึง่ มีการให้อำ� นาจแก่หน่วยงานมากเกินไป จึงอาจเกิดการใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างผลประโยชน์ หรือน�ำเงินไปใช้ในโครงการประชานิยม หรือใช้ในโครงการ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รูปแบบการจัดตั้งก็ดูจะขัดต่อหลักธรรมาภิบาลและหลักการ
บริหารจัดการที่ดี ที่ควรมีการแบ่งแยกหน้าที่และการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
ประเทศไทยเป็นผู้น�ำเข้าพลังงานสุทธิ ในปัจจุบัน หน่วยงานที่ทำ� หน้าที่เสมือนบรรษัท
น�้ำมันแห่งชาติคือบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ปฏิบัติ และมีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
โดยนับตัง้ แต่การแปลงสภาพและการแปรรูปของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ ลดภาระด้าน
งบประมาณของรัฐ และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานเพื่อให้สามารถแข่งขันกับเอกชน
และบริษทั ข้ามชาติได้ การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของทัง้ บริษทั ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) ช่วยเพิ่มความ
สามารถในการระดมทุน และยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่กิจการ เนื่องจากการเป็นบริษัท
จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องมีการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นไปตามกฎระเบียบ
ต่าง ๆ รวมถึงต้องมีหลักการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล มีระบบการตรวจสอบที่โปร่งใส มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและตรวจสอบได้
การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) นับตั้งแต่ปลายปี 2544 จนถึงทุกวันนี้ ท�ำให้กิจการพลังงานของประเทศไทยเติบโต
อย่างก้าวกระโดด สามารถสร้างรายได้ให้แก่รัฐได้มาก แม้ว่ารัฐจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลง
แต่ก็ไม่เคยต�่ำกว่าร้อยละ 51 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จึงยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ยัง
คงไว้ซงึ่ เป้าหมายในการสร้างความมัน่ คงทางพลังงานให้แก่ประเทศไทยโดยเสมอมา นอกจากนี้
ผลการด�ำเนินการและฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั
ในกลุม่ ถือเป็นแม่เหล็กส�ำคัญในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงสร้างความเชือ่ มัน่ แก่นกั ลงทุนทัง้ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย
ให้มาลงทุนในหุ้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ทุกวันนี้ ทั้งบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
จ�ำกัด (มหาชน) ล้วนมีการแข่งขันกับเอกชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้การด�ำเนิน
งาน การก�ำหนดราคา รวมถึงผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั นัน้ เป็นไปตามกลไกตลาด หากไม่มกี ารด�ำเนิน
การที่มีประสิทธิภาพ คงยากที่จะยืนอยู่ได้ในธุรกิจที่ต้องการเงินลงทุนจ�ำนวนมากและมีความ
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เสี่ยงที่สูง และหากมีการใช้อ�ำนาจในการก�ำหนดราคาเพื่อเอาเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่า
จะตัดราคา ก็ไม่สามารถแข่งขันอยู่ได้ในระยะยาว หรือก�ำหนดราคาสูงเพื่อหวังก�ำไรเกินปกติ
ก็ไม่อาจท�ำได้เช่นกัน เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคก็สามารถเลือกไปใช้บริการหรือซือ้ สินค้าจากผูค้ า้ รายอื่น
เนื่องจากเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้
ในปัจจุบัน แนวโน้มของบรรษัทน�้ำมันแห่งชาติในต่างประเทศได้เปลี่ยนรูปแบบโดยลด
การผูกขาดโดยรัฐและเพิม่ บทบาทของเอกชนเพือ่ ให้มกี ารแข่งขันกันมากขึน้ รัฐลดบทบาทจาก
ผู้ด�ำเนินการ (operator) ไปเป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย (policy maker) และผู้ก�ำกับดูแล (regulator) ดังจะเห็นได้จากการปฏิรูปของ Pemex ของเม็กซิโก และ Pertamina ของอินโดนีเซีย
เป็นต้น นอกจากนี้ ในหลายประเทศได้มกี ารแปรรูปและน�ำบรรษัทน�ำ้ มันแห่งชาติไปจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น จีน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น
ในขณะที่แนวโน้มของบรรษัทน�้ำมันแห่งชาติในต่างประเทศพยายามลดบทบาทของ
ภาครัฐเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน แต่ประเทศไทยซึ่งมีการ
แปรรูปของบรรษัทน�้ำมันแห่งชาติจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) มาเป็นบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) แล้ว เราจะเดินย้อนกลับสวนกระแสโลกไปตั้งบรรษัทน�้ำมันแห่งชาติ
ภายใต้รัฐบาล ให้มีการออกใบอนุญาต การประกอบกิจการ รวมถึงการก�ำกับดูแลเบ็ดเสร็จ
อย่างนั้นหรือ?
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บทที่

8
ท่อก๊าซเป็นของใคร

ค�ำถามว่า “ท่อก๊าซเป็นของใคร” คงไม่ส�ำคัญ ถ้าท่อก๊าซที่ว่าราคาไม่สูงนัก
เลยต้องหาค�ำตอบก่อนว่า “ท่อก๊าซราคาเท่าไหร่”
ค�ำตอบของค�ำถามนีแ้ ตกต่างกัน เพราะขึน้ อยูก่ บั การประเมินราคาสินทรัพย์ในช่วงระยะ
เวลานั้น คุณภาพ ความเสื่อม และปัจจัยอื่นอีกหลายปัจจัย ที่ส�ำคัญคือ ผู้ก�ำหนดราคาได้ใช้
ข้อมูลที่ถูกต้องและได้ด�ำเนินการประเมินอย่างถูกต้องเหมาะสมเพียงใด
อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ที่จะเห็นภาพได้ใกล้เคียงกัน ในค�ำฟ้องคดีหมายเลขด�ำที่
510/2559 ของศาลปกครองกลาง ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ฟ้องคดี ฟ้องกระทรวงการคลัง
กับพวก ในค�ำฟ้องแผ่นที่ 9 ระบุวา่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอ้างตัวเลขตามมูลค่าทางบัญชี
ในปี 2551 ว่าระบบท่อส่งก๊าซของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีมูลค่ารวมสุทธิ 47,664.14
ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นระบบท่อส่งก๊าซในทะเล 18,220.29 ล้านบาท และระบบท่อส่งก๊าซบนบก
29,443.85 ล้านบาท
เมือ่ มูลค่าโดยประมาณเป็นดังนีแ้ ล้ว ค�ำถามว่า “ท่อก๊าซเป็นของใคร” จึงดูมคี วามส�ำคัญ
มากขึ้นทีเดียวและเป็นที่มาของเนื้อหาในบทนี้
เพือ่ หาค�ำตอบและเพือ่ ให้เนือ้ หาของงานวิจยั อยูใ่ นกรอบทีเ่ หมาะสม คณะผูว้ จิ ยั ขอจ�ำกัด
ประเด็นไว้รวม 5 ประเด็นตามล�ำดับ ดังนี้

บทที่ 8 ท่อก๊าซเป็นของใคร

(1) ข้อพิพาทเรื่องท่อก๊าซ
(2) ค�ำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ของศาลปกครองสูงสุด
(3) ล�ำดับเหตุการณ์การคืนท่อก๊าซ
(4) สตง.
(5) จบอย่างไร

(1) ข้อพิพาทเรื่องท่อก๊าซ
การวางระบบท่อก๊าซเกิดขึน้ ตัง้ แต่ในสมัยของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยหรือ ปตท.
เมื่อ ปตท. เห็นว่าจ�ำเป็นต้องวางระบบท่อเพื่อท�ำระบบการขนส่งปิโตรเลียมในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมและธุรกิจต่อเนือ่ งและพบว่าการด�ำเนินการวางท่ออาจจะมีการรุกล�ำ้ ทีด่ นิ ของ
เอกชน ปตท. จึงอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521
ด�ำเนินการตามที่ได้รับอ�ำนาจไว้ ยกตัวอย่างเช่น การประกาศเขตระบบเพื่อวางท่ออันเป็นการ
รอนสิทธิในที่ดินและทรัพย์สินของเอกชน และอาจรวมไปถึงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในบาง
กรณี เป็นต้น การด�ำเนินการดังกล่าวเป็นการใช้อำ� นาจทีเ่ รียกว่า อ�ำนาจในทางมหาชน อันเป็นการ
ใช้อ�ำนาจในฐานะองค์การของรัฐ
ต่อมา หลังจาก ปตท. แปรรูปเป็นบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) แล้ว จึงมีคำ� ถามตาม
มาว่าบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่ใช่องค์การของรัฐ แต่อยู่ในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชน
ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนไปแล้วจะสามารถถือครองท่อก๊าซได้หรือไม่ เสียงโต้แย้งบางส่วนเห็นว่า
การใช้อ�ำนาจในการวางท่อก๊าซดังกล่าวเป็นอ�ำนาจมหาชนและมีการรอนสิทธิในทรัพย์สิน
ของเอกชน อีกทั้ง การสร้างท่อก๊าซดังกล่าวใช้เงินจากภาษีของประชาชนสร้างและวางระบบ
ท่อก๊าซจึงควรเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินมากกว่า ความเห็นและเหตุผลดังกล่าวเป็นที่มาของ
ข้อพิพาทและคดีฟ้องร้องกันอีกหลายคดีต่อมา

(2) คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ของศาลปกครองสูงสุด
ค�ำพิพากษาที่ตอบค�ำถามว่า “ท่อก๊าซเป็นของใคร” ไว้ชัดเจนที่สุดคือค�ำพิพากษาคดี
หมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้กล่าวมาส่วนหนึ่งแล้วในบทที่ 3
ในค�ำพิพากษาฉบับนี้ เมื่อศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดอ�ำนาจ
สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาล
ปกครองสูงสุดได้วนิ จิ ฉัยประเด็นส�ำคัญตามมาด้วยคือ ทรัพย์สนิ ส่วนใดทีเ่ ป็นสาธารณสมบัตขิ อง
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แผ่นดินและไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้มาจาก ปตท.
โดยแยกพิจารณาทรัพย์สินออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
(2.1) ที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ปตท. มีสถานะเป็นองค์การของรัฐและเป็นนิติบุคคล
มหาชน ได้ใช้เงินทุนจากรัฐและใช้อ�ำนาจมหาชนของรัฐเวนคืนที่ดินของเอกชน ที่ดินซึ่งได้มา
จากใช้อ�ำนาจเวนคืนดังกล่าวจึงกลับมาเป็นของรัฐหรือแผ่นดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 16 และมาตรา 4 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง
ดังนั้น ที่ดินที่เวนคืนจึงเป็นทรัพย์สินของรัฐหรือของแผ่นดินที่ใช้เพื่อกิจการของรัฐ และ
เป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินประเภททรัพย์สนิ ทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตาม
มาตรา 1304(3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทัง้ เป็นทีร่ าชพัสดุตามมาตรา 4 วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ด้วย ซึ่งไม่สามารถโอนให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) แต่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงมีสิทธิในการใช้ที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติ
ของแผ่นที่ ปตท. เคยมีอยู่ต่อไป โดยต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายได้แผ่นดินตามที่กระทรวง
การคลังก�ำหนด
(2.2) ทรัพย์สินที่ ปตท. ได้มาโดยมิได้ใช้อ�ำนาจมหาชน
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิได้ใช้อ�ำนาจมหาชนหมายถึง ทรัพย์สินที่ได้มาโดยวิธีการอื่น เช่น
การซื้อ จัดหา หรือแลกเปลี่ยนตามมาตรา 7(1) แห่งพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2511 นั้น ไม่ถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 วรรคสอง ทรัพย์สินในกลุ่มนี้โอนไปให้
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้โดยไม่ได้ถูกจ�ำกัดสิทธิแต่ประการใด
(2.3) สิทธิการใช้ที่ดินของเอกชนเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ
สิทธิกลุ่มนี้เป็นสิทธิเหนือทรัพย์สินของเอกชนที่เกิดจาก ปตท. ใช้อ�ำนาจมหาชนของรัฐ
เหนือทีด่ นิ ของเอกชนตามพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 เพือ่ วางระบบ
ขนส่งปิโตรเลียมทางท่อซึ่งเป็นไปเพื่อกิจการของรัฐ (ใช้อ�ำนาจมหาชนรอนสิทธิในที่ดินของ
เอกชน) จึงเป็นกรณีที่ ปตท. กระท�ำการในฐานะทีเ่ ป็นองค์การของรัฐ บังคับแก่อสังหาริมทรัพย์
ของเอกชน และจ่ายค่าทดแทนโดยอาศัยทรัพย์สนิ ของรัฐ ดังนัน้ สิทธิเหนือทรัพย์สนิ ของเอกชน
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ทีเ่ กิดจาก ปตท. ใช้อำ� นาจมหาชนรอนสิทธิในทีด่ นิ ของเอกชนเพือ่ วางระบบขนส่งปิโตรเลียมทาง
ท่อดังกล่าว จึงถือเป็นทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินที่ก่อตั้งขึ้นด้วยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 30
วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 ตามนัยมาตรา
1298 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นทรัพย์สินที่ใช้เฉพาะในกิจการของรัฐ
ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยต่อว่า ทรัพยสิทธิของรัฐทีม่ เี หนือทีด่ นิ ของเอกชนดังกล่าวก่อตัง้
ขึน้ โดยอ�ำนาจมหาชนของรัฐตามกฎหมายเฉพาะ และแตกต่างจากทรัพยสิทธิของเอกชนหลาย
ประการคือ ที่มาของอ�ำนาจ วัตถุประสงค์ในการใช้ และผู้ทรงสิทธิในทรัพยสิทธิ ศาลปกครอง
สูงสุดจึงเห็นว่า สิทธิเหนือพื้นดินของเอกชนเพื่อใช้วางระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อซึ่งรวมถึง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้ง 3 โครงการดังกล่าว เป็นทรัพยสิทธิของรัฐและเป็นอสังหาริมทรัพย์อัน
เป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินประเภททรัพย์สนิ ของแผ่นดินทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ของแผ่นดินโดย
เฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(3)1
(2.4) ท่อส่งก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ที่ประกอบกันเป็นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า ท่อก๊าซธรรมชาติเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139 เนื่องจากการวางท่อฯ ต้องขุดลึกลงไปจากพื้นดินกว่า 2 เมตร
อีกทั้งต้องฝังให้ติดตรึงตราถาวรหรือประกอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับที่ดิน มีลักษณะเป็น
ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินในลักษณะติดตรึงตราเป็นการถาวร เคลื่อนย้ายไม่ได้โดยง่าย จึงถือ
เป็นทรัพย์สินที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยใช้อ�ำนาจมหาชนของรัฐเหนือที่ดินของเอกชน
และจ่ายค่าทดแทนโดยอาศัยทรัพย์สินของรัฐเช่นเดียวกับที่ดินตามข้อ (2.1) และข้อ (2.3) อัน
เป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินประเภททรัพย์สนิ ทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(3) ค�ำวินิจฉัยส่วนนี้ตอนหนึ่งว่า
“ทรัพย์สินที่เป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ที่ประกอบกันเป็นระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาตินนั้ ถือเป็นทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการที่ ปตท. ซึง่ เป็นองค์กรของรัฐใช้อำ� นาจมหาชน
ของรัฐเหนือที่ดินของเอกชนตามาตรา 30 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติ
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 และจ่ายเงินค่าทดแทนโดยใช้เงินของ
ปตท. ให้แก่เจ้าของหรือผูม้ สี ทิ ธิครอบครองทีด่ นิ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สนิ ของรัฐ
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ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในกิจการปิโตรเลียม อันเป็นกิจการของรัฐโดยเฉพาะ...ท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติจึงมีลักษณะเป็นทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินในลักษณะติดตรึงตราเป็นการถาวร
ซึ่งเคลื่อนย้ายไม่ได้โดยง่ายเนื่องจากเขตระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติถูกก�ำหนดโดย
กฎหมายแล้ว จึงเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 139 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ดังนั้น ทรัพย์สินส่วนที่เป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ที่ประกอบกันเป็น
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงทรัพย์สินที่ประกอบกันเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียม
ทางท่อ เช่น ท่อส่งน�้ำมัน ซึ่งใช้อ�ำนาจมหาชนของรัฐด�ำเนินการเช่นเดียวกับระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ จึงเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินประเภททรัพย์สนิ ทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304 (3) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีหน้าที่ต้องโอน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวกลับไปเป็นของกระทรวงการคลังตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 24 วรรคหนึง่
แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เช่นเดียวกับกรณีการโอนที่ดินที่ได้จาก
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กระทรวงการคลัง” 2

(3) ล�ำดับเหตุการณ์การคืนท่อก๊าซ
หลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม พ.ศ. 2550 แล้ว ประเด็นเรือ่ งท่อก๊าซกลายเป็นข้อโต้แย้งส�ำคัญทีท่ ำ� ให้มกี ารยืน่ ค�ำร้อง
หลายฉบับ รวมทัง้ การฟ้องคดีใหม่จากหลายกลุม่ จนศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด
ต้องออกมาวินิจฉัยชี้ขาดหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงขอสรุป
ประเด็นกฎหมายที่เกิดขึ้นไปตามล�ำดับเหตุการณ์ ดังนี้
(3.1) ศาลปกครองสูงสุดสั่งว่าการด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว
เมือ่ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.
2550 แล้ว คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานร่วมกันด�ำเนิน
การตามค�ำพิพากษา และให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผูต้ รวจสอบและรับรอง
ความถูกต้อง และหากมีขอ้ โต้แย้งทางกฎหมายเกีย่ วกับการตีความค�ำพิพากษาในการด�ำเนินการ
แบ่งแยกทรัพย์สิน ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้พิจารณาให้มีข้อยุติ บริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) จึงได้ด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินตามผล
ค�ำพิพากษาคดีดังกล่าวให้แก่กระทรวงการคลัง ซึ่งระหว่างการด�ำเนินการ บริษัท ปตท. จ�ำกัด
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(มหาชน) ได้รายงานความคืบหน้าการด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาต่อส�ำนักงานศาลปกครองเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่องรวม 9 ครั้ง3
จนกระทั่งวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้ยื่นค�ำร้อง
รายงานสรุปการด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาที่ได้รายงานต่อส�ำนักงานศาลปกครองทั้งหมดต่อ
ศาลปกครองสูงสุด โดยบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ได้ร่วมกันแบ่ง
แยกทรัพย์สินให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว จึงขอ
ให้ศาลพิจารณาการด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายและมีค�ำสั่งตามที่เห็นสมควรต่อไป ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำสั่งในวันถัดมาคือ
วันที่ 26 ธันวาคม 2551 ว่า

		 ปตท., ประเด็นการส่งคืนท่อก๊าซธรรมชาติ, สืบค้นเมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560, http://www.pttplc.com/th/Media-Center/ptt-hot-issue
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“เสนอวันนี้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าผูถ้ กู ฟ้องที่ 1 ถึงที่ 4 และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ดำ� เนิน
การตามค�ำพิพากษาเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามค�ำร้อง รวมส�ำนวน” 4
ค�ำสั่งของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวมีความส�ำคัญ เพราะเป็นกรณีที่ศาลได้พิจารณา
ว่าการด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้น�ำเสนอต่อศาลปกครอง
สูงสุดผ่านส�ำนักงานศาลปกครองมาโดยตลอดว่าถูกต้องตามค�ำพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดแล้ว
อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า สตง. ได้มีหนังสือทักท้วงฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ถึงบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง โดย
ระบุว่า สตง. ได้ตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30
กันยายน 2544 ที่แบ่งแยกให้กระทรวงการคลังตามค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดและราย
ละเอียดประกอบเสร็จแล้ว จึงขอน�ำส่งรายงานการตรวจสอบและข้อสังเกตประกอบรายงาน
การตรวจสอบของ สตง. ฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม 2551 มาเพื่อโปรดด�ำเนินการตามข้อ
เสนอแนะ5 ซึ่งรายงานการตรวจสอบและข้อสังเกตประกอบรายงานการตรวจสอบของ สตง.
ดังกล่าว สรุปได้ว่ามูลค่าทรัพย์สินตามที่บริษัทแบ่งแยกและส่งมอบให้กระทรวงการคลังยังไม่
ครบถ้วนตามค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด โดยยังคงเหลือระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก
ที่ผ่านที่ดินที่ ปตท. ได้มาจากการซื้อและขอเช่า และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลทั้งหมด
ซึ่งไม่ได้ผ่านในที่ดินของเอกชน อันเป็นกรณีที่เข้าข่ายที่ต้องส่งคืนให้กระทรวงการคลังตาม
ค�ำพิพากษา รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 32,613.45 ล้านบาท
ทางด้านบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) นั้น ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2551 และได้รบั ทราบรายงานการตรวจสอบและข้อสังเกตประกอบรายงานการตรวจสอบเป็น
ครัง้ แรก ซึง่ เป็นเวลาภายหลังจากทีศ่ าลปกครองสูงสุดมีคำ� สัง่ แล้ว (ปรากฏในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551) บริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จึงได้มีหนังสือแจ้งค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551
ให้ สตง. รับทราบ
		 ค�ำร้องรายงานสรุ ปการด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551
ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ของศาลปกครองสูงสุด
5
		 ปตท., ประเด็นการส่งคืนท่อก๊าซธรรมชาติ, สืบค้นเมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560,
		 http://www.pttplc.com/th/Media-Center/ptt-hot-issue
4
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ต่อมา สตง. ได้มีหนังสือฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
นายกรัฐมนตรี เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อีกฉบับ เพื่อแจ้งว่า
“...ถึงแม้รายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะน�ำเสนอ บมจ.ปตท. ภายหลัง
วันที่ บมจ.ปตท. เสนอรายงานการด�ำเนินการฯ ต่อศาลปกครองสูงสุดก็ตาม บมจ.ปตท.
จะต้องน�ำเสนอรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด เนือ่ งจากรายงานของส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการแบ่งแยกและส่งมอบทรัพย์สิน ทั้งนี้ การด�ำเนิน
การแบ่งแยกและส่งมอบทรัพย์สนิ ของ บมจ.ปตท. ให้กระทรวงการคลังตามค�ำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดจะครบถ้วนและเป็นไปตามค�ำพิพากษาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับค�ำวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุดที่จะพิจารณา ซึ่งค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดถือเป็นยุติ...”
จากหนังสือของ สตง. ทั้งสองฉบับดังกล่าว ส�ำนักงานศาลปกครองได้มีหนังสือฉบับลง
วันที่ 10 มีนาคม 2552 ถึง สตง. ระบุว่า “...ส�ำนักงานศาลปกครองขอเรียนว่า ได้ติดตามผล
การด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาของผู้ถกู ฟ้องคดีทั้งสี่และรายงานให้ศาลทราบ ซึ่งศาลปกครอง
สูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 1 ถึงที่ 4 และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ดำ� เนินการตาม
ค�ำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...”
(3.2) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอให้ไต่สวนทรัพย์สิน
วันที่ 3 มีนาคม 2552 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกับพวกรวม 5 คน (ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า) ยื่นค�ำร้อง
ขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ต้องคืนกระทรวงการคลัง
ตามค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่าบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ยังแบ่งแยกทรัพย์สินคืนกระทรวงการคลังไม่ครบถ้วนตามผลค�ำพิพากษา โดยบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ต้องคืนทรัพย์สนิ สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีไ่ ด้มาก่อน
แปรรูป (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544) และกลุ่มทรัพย์สินที่ได้มาหลังแปรรูป รวมทั้งสิ้นประมาณ
205,891 ล้านบาท บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) คืนให้กระทรวงการคลังแล้วประมาณ 16,176
ล้านบาท ต้องคืนเพิ่มอีก 189,715 ล้านบาท โดยได้แนบรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินกรณีการตรวจสอบรับรองความถูกต้องมูลค่าทรัพย์สินที่แบ่งแยกให้กระทรวงการคลัง
เป็นเอกสารแนบท้ายค�ำร้องด้วย
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ปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วมีค�ำสั่งในวันเดียวกับวันที่ยื่นค�ำร้องว่า
“พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ ศาลพิพากษาให้ยกค�ำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่
เจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา ไม่มีสิทธิบังคับคดีนี้ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ถึงที่ 4 และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ยกค�ำร้อง” 6
หมายความว่า ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำพิพากษาคดีหมายเลขคดีที่ ฟ.35/2550
ยกค�ำขอของผูฟ้ อ้ งคดี (และพิพากษาให้ผถู้ กู ฟ้องคดีทงั้ สีร่ ว่ มกันแบ่งแยกทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน) ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีหรือเจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา
ที่จะมีสิทธิขอให้มีการบังคับคดีตามค�ำพิพากษา
(3.3) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคฟ้องใหม่ ศาลปกครองกลางไม่รับค�ำฟ้อง
วันที่ 15 ตุลาคม 2555 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกับพวกรวม 1,455 คน ยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรี
กับพวกรวม 5 คน (รวมทั้งบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ด้วย) ต่อศาลปกครองกลางว่าบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังคืนทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันได้แก่ท่อก๊าซ
บนบกที่เหลือและท่อก๊าซในทะเลทั้งหมดให้กระทรวงการคลังยังไม่ครบถ้วน
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วมีค�ำสั่งไม่รับค�ำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาและจ�ำหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ7
ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ค�ำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับค�ำฟ้องไว้พิจารณา ศาลปกครองสูงสุด
มีค�ำสั่งที่ 800/2557 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ยืนตามค�ำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับฟ้อง
ในค�ำสั่งฉบับนี้ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยประเด็นที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกับพวกอุทธรณ์
ไว้ชัดเจน กล่าวคือ
ประเด็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า
“คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบห้าคนมีความประสงค์ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า
ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550
อันมีลักษณะเป็นการร้องขอให้มีการบังคับคดีตามค�ำพิพากษา แต่โดยที่ในคดีดังกล่าว
ผู้ฟ้องคดีที่ 1 กับพวก รวม 4 คนมีค�ำขอท้ายฟ้องเพียงข้อเดียวคือ ขอให้ศาลเพิกถอน
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดอ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
		 ค�ำร้องขอให้ศาลได้โปรดท�ำการไต่สวนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่บริ ษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ต้องคืนกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2552
ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ของศาลปกครองสูงสุด
7
		 ค�ำสัง่ ไม่รับค�ำฟ้องไว้พจิ ารณาของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 2071/2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
6
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พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเงือ่ นเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีค�ำพิพากษายกค�ำขอของผู้ฟ้องคดี
ที่ 1 กับพวก รวม 4 คน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ 1 กับพวก รวม 4 คน จึงไม่ใช่คู่ความหรือ
บุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดี (เจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา) ที่จะมีสิทธิขอให้มีการบังคับคดีตาม
ค�ำพิพากษาได้...” 8
ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยประเด็นนีต้ อ่ ว่า นอกจากนัน้ ผูฟ้ อ้ งคดียงั เคยยืน่ ค�ำร้องฉบับลง
วันที่ 3 มีนาคม 2552 ขอให้ศาลปกครองสูงสุดท�ำการไต่สวนเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ของบริษทั ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) แต่ศาลปกครองสูงสุดยกค�ำร้องมาแล้ว การน�ำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้
แบ่งแยกทรัพย์สนิ ในคดีนี้ เป็นการขอให้ศาลมีคำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ชีข้ าดคดีหรือประเด็นข้อใด
แห่งคดีที่ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยแล้ว จึงเป็นกรณีที่ต้องห้ามมิให้ด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ในประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นอีกด้วย
ส่วนประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานตามค�ำพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุดทีบ่ ริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เสนอศาลปกครองสูงสุดเมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม
2551 นัน้ เป็นรายงานสรุปการด�ำเนินการส่งมอบทรัพย์สนิ ทีย่ งั ไม่ถกู ต้องสมบูรณ์ตามกฎหมาย
เพราะยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจาก สตง. ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ตามค�ำร้องฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 จึงไม่น่าจะถูกต้องสมบูรณ์ตามไปด้วย
นั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า
“การที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติก�ำหนดหลักการหรือวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามค�ำพิพากษา
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ไว้เช่นใดนั้น เป็นเรื่องขั้นตอนการด�ำเนินการภายใน
ของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามค�ำพิพากษาในคดีดงั กล่าว การทีผ่ ถู้ กู ฟ้อง
คดีที่ 4 ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 [บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)] ได้ยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลปกครองสูงสุดรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานตามค�ำพิพากษาในคดีดงั กล่าวและ
ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำสั่งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการ
ตามค�ำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ย่อมเป็นที่เห็นได้ว่าศาลปกครองสูงสุดได้
พิจารณาว่าผลการด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาในคดีดงั กล่าวเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน
แล้ว”
		 ค�ำสัง่ ของศาลปกครองสูงสุดที่ 800/2557 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 หน้า 62 ถึง 63
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ส่วนประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบห้าคนกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ยื่น
ค�ำร้องฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดโดยที่ยังไม่มีการตรวจ
สอบและรับรองจาก สตง. ซึ่งผลการตรวจสอบของ สตง. ยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ส่งมอบ
ทรัพย์สินคืนให้แก่กระทรวงการคลังยังไม่ถูกต้องครบถ้วน จึงเป็นการรายงานสรุปการด�ำเนิน
การส่งมอบทรัพย์สนิ คืนให้กระทรวงการคลังทีย่ งั ไม่ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะรัฐมนตรีกำ� หนด
นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า
“กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบห้าคนกล่าวอ้างว่าหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะ
รัฐมนตรีก�ำหนด ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวกันภายในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้
บังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรี มิใช่เป็นเหตุที่จะกล่าวอ้างว่าเป็นการด�ำเนินการที่ยังไม่
ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมาย เพราะเป็นกระบวนการที่ก�ำหนดขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี
เท่านั้น”
ด้วยเหตุที่กล่าวไปข้างต้นทั้งหมด ศาลปกครองสูงสุดจึงมีค�ำสั่งยืนตามค�ำสั่งของศาล
ปกครองกลางที่ไม่รับค�ำฟ้องไว้พิจารณา
(3.4) ผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้อง คดีอยู่ในระหว่างพิจารณา
วันที่ 4 เมษายน 2559 ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องกระทรวงการคลังกับพวก (รวมทั้ง
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ด้วย) ต่อศาลปกครองกลางว่าบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ยังไม่คืนทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้กระทรวงการคลังครบถ้วน เป็นคดี
หมายเลขด�ำที่ 510/2559
ในค�ำฟ้องคดีนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีค�ำขอท้ายฟ้องรวม 3 ข้อ ดังนี้
“1. ขอให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 และวันที่ 10 สิงหาคม
2553 ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งมอบทรัพย์สิน... เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
เกิดจากการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน... ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 6 ในคดีนี้
2. ให้กระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กระทรวงพลังงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 และ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 10 ด�ำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินและโอน
ทรัพย์สินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยให้กระทรวงการคลังตามมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 จ�ำนวน
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68,569,690,569.82 บาท ทั้งจ�ำนวน รวมทั้งค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นใดจากการใช้
ทรัพย์สินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้แก่ ทีด่ นิ อาคาร เครือ่ งจักร อุปกรณ์
และทรัพย์สนิ อื่น และสิทธิหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้
อาศัยใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการ พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้ครบถ้วนต่อไป
3. เพิกถอนการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิการใช้
ทีด่ นิ เพือ่ วางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ รวมทัง้ แยกอ�ำนาจและสิทธิในส่วนทีเ่ ป็น
อ�ำนาจมหาชนของรัฐออกจากอ�ำนาจและสิทธิของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ที่ได้
ด�ำเนินการไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ” 9
ในระหว่างท�ำการวิจัย คดีนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
(3.5) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร้องขอให้เพิกถอนค�ำสั่งค�ำร้องรายงานสรุปการด�ำเนินการ
ศาลปกครองสูงสุดไม่รับค�ำร้อง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยื่นค�ำร้องในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.
35/2550 ของศาลปกครองสูงสุด ขอให้ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนค�ำสั่งค�ำร้องรายงานสรุป
การด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ที่ตุลาการเจ้าของส�ำนวนเดิม
มีคำ� สัง่ เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2551 ว่าผูถ้ กู ฟ้องทัง้ สีแ่ ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ดำ� เนินการตาม
ค�ำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การยื่นค�ำร้องครั้งนี้เป็นการยื่นเข้ามาในคดีเดิมคือคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ซึ่ง
ถึงที่สุดไปแล้ว ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยเมื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2559 ว่า
“เมื่อคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีค�ำขอท้ายฟ้องเพียงข้อเดียวคือ ขอให้ศาลเพิกถอนพระราช
กฤษฎีกาก�ำหนดอ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2544
และพระราชกฤษฎี ก าก� ำ หนดเงื่ อ นเวลายกเลิ ก กฎหมายว่ า ด้ ว ยการปิ โ ตรเลี ย ม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำพิพากษายกค�ำขอของผู้ฟ้อง
คดีทงั้ ห้า ผูฟ้ อ้ งคดีทง้ั ห้าจึงไม่ใช่คคู่ วามฝ่ายทีช่ นะคดี (เจ้าหนีต้ ามค�ำพิพากษา) ทีจ่ ะมีสิทธิ
ขอให้มีการบังคับคดีตามค�ำพิพากษาได้...” 10
		 ค�ำฟ้องคดีหมายเลขด�ำที่ 510/2559 ของศาลปกครอง วันที่ 4 เมษายน 2559
		 ค�ำสัง่ ของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 หน้า 4
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นอกจากนัน้ ศาลปกครองสูงสุดโดยทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดยังชีข้ าด
ต่อว่าข้อเท็จจริงปรากฏว่าผูฟ้ อ้ งคดีได้เคยยืน่ ค�ำร้องลงวันที่ 3 มีนาคม 2552 ขอให้ศาลปกครอง
สูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ท�ำการไต่สวนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ต้องคืนกระทรวงการคลัง โดยศาลปกครองสูงสุดในคดีดงั กล่าวมีคำ� สัง่ ให้ยกค�ำร้องมา
แล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีมายื่นค�ำร้องฉบับลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมี
ค�ำสั่งเพิกถอนค�ำสั่งของตุลาการเจ้าของส�ำนวนเดิม และขอให้มีค�ำสั่งค�ำร้องใหม่โดยพิจารณา
รายงานของ สตง. ที่ได้ตรวจสอบทรัพย์สินในคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง
“เป็นการขอให้ศาลมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีที่ศาล
ปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยแล้ว จึงเป็นกรณีที่ต้องห้ามมิให้ด�ำเนินกระบวนพิจารณาใน
ประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นอีก...ด้วยเหตุนี้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจพิจารณา
ค�ำร้องขอให้เพิกถอนค�ำสั่งดังกล่าวและมีค�ำสั่งค�ำร้องใหม่ตามค�ำขอของผู้ฟ้องคดีที่ 1
ผู้ฟ้องคดีที่ 2 และผู้ฟ้องคดีที่ 5 ได้” 11
(3.6) ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุด กรณีละเมิดอ�ำนาจศาล
วันที่ 29 เมษายน 2559 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ยนื่ ค�ำร้องในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ของศาลปกครองสูงสุด ขอให้ศาลปกครองสูงสุด
พิจารณากรณีที่มีบุคคลแสดงความคิดเห็นและให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อช่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ค�ำพิพากษาและค�ำสัง่ ในคดีนหี้ ลายครัง้ โดยมีเนือ้ หาเป็นการวิพากษ์วจิ ารณ์คำ� สัง่ และการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องศาลปกครองสูงสุด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายและเสือ่ มเสียต่อชือ่ เสียงของศาล
บุคคล และองค์กรที่ถูกพาดพิง
วันที่ 14 มีนาคม 2560 ศาลปกครองกลางอ่านค�ำสัง่ กรณีละเมิดอ�ำนาจศาล ฉบับลงวันที่
22 ธันวาคม 2559 มีคำ� สัง่ ตักเตือนผูก้ ระท�ำความผิดเป็นลายลักษณ์อกั ษรตามมาตรา 64 วรรค
หนึง่ (1) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เนือ้ หา
ของค�ำสัง่ นีก้ ล่าวถึงการพิจารณาวินจิ ฉัยของศาลปกครองสูงสุดในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินการ
ตามค�ำพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ และค�ำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2551 (ค�ำสั่งศาลตามข้อ (1)) ด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 ค�ำสัง่ ของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 หน้า 4-5
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ประเด็นที่ 1 กรณีที่มีบุคคลให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่า ศาลปกครองสูงสุดพิจารณา
ค�ำร้องรายงานสรุปของ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551 อย่าง
เร่งรีบ ไม่ได้รีรอที่จะตรวจสอบ อันเป็นการท�ำให้ประชาชนเข้าใจว่า ศาลสั่งการโดยไม่เป็น
กลางหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำวินิจฉัยว่า
“ในการปฏิบัติตามค�ำพิพากษาดังกล่าว บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รายงานการปฏิบัติตามค�ำพิพากษามาตามล�ำดับเป็นจ�ำนวนหลายครั้งแล้ว
ค�ำร้องวันที่ 25 ธันวาคม 2551 เป็นการรายงานสรุปการปฏิบัติตามค�ำพิพากษาที่ได้
ด�ำเนินการมาทั้งหมด การที่ตุลาการเจ้าของส�ำนวนในขณะนั้นได้มีค�ำสั่งในวันถัดมาจึง
เป็นการสั่งค�ำร้องที่ได้พิจารณาภาพรวมทั้งหมดในการปฏิบัติตามค�ำพิพากษาของผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 1 ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว”
ประเด็นที่ 2 กรณีที่มีบุคคลแสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟสบุ๊คว่า ค�ำพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดเป็นการใช้หลักรัฐศาสตร์มากกว่าหลักนิติศาสตร์
ศาลปกครองสูงสุดมีค�ำวินิจฉัยว่า
“ในการวินิจฉัยคดีของศาลย่อมต้องวินิจฉัยภายใต้หลักกฎหมายเป็นประการส�ำคัญ
ไม่อาจให้ความส�ำคัญกับหลักการอื่นมากไปกว่าหลักกฎหมายได้”
ประเด็นที่ 3 กรณีที่มีบุคคลแสดงความคิดเห็นในหนังสือพิมพ์ว่า ศาลปกครองสูงสุดได้
รับรายงานสรุปวันที่ 25 ธันวาคม 2551 อันเป็นข้อมูลเท็จ และวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ศาล
มีคำ� สัง่ ให้การรับรองการแบ่งแยกทรัพย์สนิ ว่าครบถ้วนแล้ว ท�ำให้รฐั เสียหายและเสียประโยชน์
ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำวินิจฉัยว่า
“การที่บุคคลอ้างว่ารายงานสรุปการด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาของบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นเท็จนั้น เป็นเรื่องที่บุคคลน�ำมติของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มาอ้างอิง ซึ่งมติดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจากที่ศาลปกครอง
สูงสุดมีค�ำสั่งค�ำร้องเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 เป็นเวลานานมากแล้ว อีกทั้งมติ
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว ก็มิได้มีผลผูกพันศาลปกครองสูงสุดแต่
อย่างใด”
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(4) สตง.
“ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” (สตง.) มีอ�ำนาจตรวจสอบงบการเงินของรัฐวิสาหกิจ
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 มาตรา 4 และ
มาตรา 39 ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 ซึ่งรวมถึง
การตรวจสอบงบการเงินของ ปตท. และบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ด้วย
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และมีความจ�ำเป็นต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ปลอดจากการแทรกแซงทางการ
เมือง รวมทั้งการแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐ การบริหารและจัดการองค์กรด้วยความ
โปร่งใสเท่านั้นที่จะสามารถรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับการทั่วไปว่าการตรวจสอบงบการเงินและรับรองบัญชีโดยใช้มาตรฐานที่ยอมรับกันใน
ระดับสากลเป็นเรื่องจ�ำเป็นและเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�ำคัญ
ปัจจุบัน สตง. ท�ำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของรัฐวิสาหกิจ และ สตง. เห็นว่า สตง.
มีหน้าที่รับรองบัญชีของรัฐวิสาหกิจด้วย จึงเป็นภาพลักษณ์ที่องค์กรอิสระเข้ามาตรวจสอบ
งบการเงินด้วยและรับรองบัญชีให้บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ท�ำให้เกิด
ค�ำถามจากนักลงทุนชาวต่างชาติอยู่เสมอในเรื่องของความโปร่งใสและการบริหารจัดการที่
ปลอดจากอิทธิพลจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนั้น ยังมีข้อกังวลต่อไปว่า การตรวจสอบงบ
การเงินและรับรองบัญชีของ สตง. มีมาตรฐานทีย่ อมรับกันในระดับสากลหรือไม่ มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือได้ในระดับสากลหรือไม่ ก่อให้เกิดความกังวลในเรื่องความโปร่งใสและถูกต้อง
นอกจากนั้น สตง. ยังท�ำหน้าที่หลายอย่างเกี่ยวกับบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ที่อาจ
มองได้ว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ขัดกัน (conflict of interest) เช่น หน้าที่ตรวจสอบในเรื่อง
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งมีอ�ำนาจสอบสวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 มาตรา 42 และมาตรา 4612 หรือในกรณีการแบ่งแยก
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 มาตรา 46 ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามี
พฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็ นการทุจริ ตหรื อมีการใช้อำ� นาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่เงินหรื อทรัพย์สินของราชการ ให้คณะกรรมการแจ้งต่อ
พนักงานสอบสวนเพือ่ ด�ำเนินคดี และให้คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ผรู ้ ับตรวจ หรื อกระทรวงเจ้าสังกัด หรื อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูค้ วบคุม
ก�ำกับหรื อรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ แล้วแต่กรณี ด�ำเนินการตามกฎหมายหรื อตามระเบียบแบบแผนทีร่ าชการหรื อทีห่ น่วยรับตรวจก�ำหนดไว้แก่เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบด้วยมาตรา 42 ในการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผวู ้ า่ การและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีอำ� นาจตรวจสอบเงินและทรัพย์สินอืน่ บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรื อ
หลักฐานในการใช้จา่ ยและหลักฐานอืน่ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และให้มอี ำ� นาจดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) เรี ยกผูร้ ับตรวจหรื อเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมาเพือ่ สอบสวน หรื อสัง่ ให้ผรู ้ ับตรวจหรื อเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร
		 หรื อหลักฐานอืน่ บรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดท�ำขึ้นหรื อมีไว้ในครอบครอง
(2) อายัดเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรื อหลักฐานอืน่ ที่มอี ยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
(3) เรี ยกบุคคลใด ๆ มาให้การเป็ นพยานเพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบ หรื อให้ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรื อหลักฐานอืน่ ที่เกี่ยวกับหรื อสันนิษฐานว่า
		 เกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเพือ่ ประกอบการพิจารณา
(4) มีอำ� นาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ข้ นึ และพระอาทิตย์ตกหรื อในเวลาท�ำการ เพือ่ ตรวจสอบ ค้น ยึด หรื ออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร
		 หรื อหลักฐานอืน่ หรื ออายัดเงินหรื อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหรื อสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จำ� เป็ น
12
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ทรัพย์สินตามค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 นั้น คณะ
รัฐมนตรีก็มีมติให้กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานรับไปด�ำเนินการ และให้ สตง. เป็น
ผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง เป็นต้น
การที่ สตง. ท�ำหน้าที่ตรวจสอบควบคุมรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
หลายด้าน นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชี ท�ำให้เกิดการลักลั่นระหว่างบทบาทและหน้าที่
ทีห่ ลากหลายของ สตง. ได้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีของการส่งมอบท่อก๊าซของบริษทั ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ในด้านหนึ่ง สตง. บอกว่า บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มิได้ส่งคืนท่อก๊าซครบถ้วน
ตามค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด แต่ในอีกด้านหนึ่ง สตง. นั้นเองตรวจสอบและรับรอง
งบการเงินของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน และ สตง. รับรองแบบ
ไม่มีเงื่อนไขมาโดยตลอด13
นอกจากนี้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการตรวจสอบบัญชีนนั้ สตง. เรียกเก็บค่า
บริการในการตรวจสอบบัญชีจากรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีด้วย โดยที่รัฐวิสาหกิจ
ไม่มีสิทธิเลือกขอให้บริษัทผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือได้รับการยอมรับใน
ระดับสากลท�ำได้ อีกทั้งต้องช�ำระอัตราค่าบริการตามที่ สตง. ใช้ ซึ่งเป็นข้อข้องใจส�ำคัญของ
นักลงทุนชาวต่างชาติ
ในภาพรวม การที่กฎหมายก�ำหนดบทบาทและหน้าที่ของ สตง. ไว้หลายด้านและมีผล
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน อาจก่อให้เกิดภาพของผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งในระยะยาวไม่เป็น
ผลดีต่อทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม ขณะที่ผู้วิจัยก�ำลังจัดท�ำหนังสือนี้ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ฉบับใหม่ก�ำหนดห้ามมิให้ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่ สตง. เรียกค่าใช้จ่ายจากการสอบบัญชีไว้แล้ว โดยร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการน�ำขึน้ ทูลเกล้าถวายพระมหากษัตริยเ์ พือ่ ลงพระปรมาภิไธย และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป

		 กลุม่ สารนิเทศการคลัง ส�ำนักปลัดกระทรวงการคลัง, “ข่าวกระทรวงการคลัง”, ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559,
		 สืบค้นเมือ่ 5 ตุลาคม 2560, https://www.mof.go.th/home/Press_release/News2016/066.pdf (5/10/2560) และ ดู ส�ำนัก
		 ข่าวอิศรา, “ไม่เคยให้ขอ้ มูลเท็จหรื อผิดจรรยาบรรณ,” วันที่ 25 พฤษภาคม 2559, สืบค้นเมือ่ 15 ตุลาคม 2560 , https://
		 www.isranews.org/isranews-article/47188-%E0%B8%B7open02.html
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(5) จบอย่างไร
ค�ำถามว่า “ท่อก๊าซเป็นของใคร” จบอย่างไร
ค�ำตอบในงานวิจัยฉบับนี้จะไม่เป็น “ขาว” ทั้งหมด หรือ “ด�ำ” ทั้งหมด แต่มีวัตถุประสงค์
ที่จะหาค�ำตอบที่อยู่บนกรอบของข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม ข้อดีส�ำคัญของการหาค�ำตอบทาง
กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากค�ำพิพากษาที่พิพาทกันคือ การได้ค�ำตอบที่เป็นผลคดีพร้อม
กับเหตุผลในค�ำพิพากษา ซึ่งหวังว่าจะเป็นเหตุผลที่ชัดเจน
ค�ำถามว่า “ท่อก๊าซเป็นของใคร” นี้
ถ้าย้อนกลับไปดูค�ำวินิจฉัยในค�ำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ของศาล
ปกครองสูงสุด ในประเด็นเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาจาก ปตท. ซึง่ แยกเป็น 4 กลุม่ ศาลปกครอง
สูงสุดเห็นว่า ทีด่ นิ เวนคืน และสิทธิเหนือพืน้ ดินของเอกชนเพือ่ ใช้วางระบบขนส่งปิโตรเลียมทาง
ท่อนัน้ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้มาโดยใช้อำ� นาจมหาชนบังคับแก่อสังหาริมทรัพย์ของ
เอกชน และใช้ทรัพย์สินของรัฐจ่ายค่าทดแทนให้แก่เอกชน ที่ดินเวนคืน และสิทธิเหนือพื้นดิน
ดังกล่าวจึงเป็นทรัพยสิทธิของรัฐและเป็นอสังหาริมทรัพย์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประเภททรัพย์สินของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(3)
ส�ำหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ที่ประกอบกันเป็นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งอยู่ในที่ดินเวนคืนและสิทธิเหนือพื้นดินดังกล่าวในลักษณะติดตรึงตราเป็นการถาวรกับที่ดิน
เคลื่อนย้ายไม่ได้โดยง่าย จึงถือเป็นทรัพย์สินที่ ปตท. ใช้อ�ำนาจมหาชนของรัฐเหนือที่ดินของ
เอกชนและจ่ายค่าทดแทนโดยอาศัยทรัพย์สินของรัฐเช่นเดียวกับที่ดินเวนคืนและสิทธิเหนือ
พื้นดินดังกล่าว อันเป็นทรัพยสิทธิของรัฐและเป็นอสังหาริมทรัพย์อันสาธารณสมบัติของแผ่น
ดินประเภททรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1304(3) ด้วยเช่นกัน
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อมาคือ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
ด�ำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามค�ำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดให้แก่กระทรวงการคลัง โดยบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้รายงานการด�ำเนินการ
ตามค�ำพิพากษาต่อส�ำนักงานศาลปกครองว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ได้ร่วมกันแบ่งแยกทรัพย์สินให้
เป็นตามค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว และศาลปกครองสูงสุดก็มีค�ำสั่งใน
วันที่ 26 ธันวาคม 2551 ว่าผู้ถูกฟ้องที่ 1 ถึงที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการตาม
ค�ำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ต่อมา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยื่นค�ำร้องขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คืนดังกล่าว
ศาลปกครองสูงสุดมีค�ำสั่งในวันที่ 3 มีนาคม 2552 ว่าคดีนี้ ศาลพิพากษาให้ยกค�ำขอของ
ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา ไม่มีสิทธิบังคับคดีนี้ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1
ถึงที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แสดงว่า
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิบังคับคดีนี้และเห็นต่อไปว่าการด�ำเนินการตาม
ค�ำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเปลี่ยนไปฟ้องคดีใหม่ ศาลปกครองกลางไม่รับค�ำฟ้อง และมีการ
อุทธรณ์ต่อ ในที่สุดศาลปกครองสูงสุดมีค�ำสั่งที่ 800/2557 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ยืน
ตามค�ำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับฟ้อง ศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลเช่นเดิมว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่
คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดี (เจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา) ที่จะมีสิทธิขอให้มีการบังคับคดี
ตามค�ำพิพากษาได้ อีกทั้งเป็นประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดยกค�ำร้องมาแล้ว จึงเป็นกรณีที่ต้อง
ห้ามมิให้ด�ำเนินกระบวนพิจารณาในประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นอีก ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยต่อว่าเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำสั่งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ย่อมเป็นที่เห็นได้ว่าศาลปกครองสูงสุดได้
พิจารณาว่าผลการด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาในคดีดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ต่อมา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร้องขอให้เพิกถอนค�ำสั่งค�ำร้องรายงานสรุปการด�ำเนินการอีก
ครั้งหนึ่ง ศาลปกครองสูงสุดไม่รับค�ำร้องเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ที่ส�ำคัญคือ ครั้งนี้เป็นการ
วินจิ ฉัยโดยทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด โดยให้เหตุผลสรุปว่าผูฟ้ อ้ งคดีทงั้ ห้าไม่ใช่
คู่ความฝ่ายที่ชนะคดี (เจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา) ที่จะมีสิทธิขอให้มีการบังคับคดีตามค�ำพิพากษา
ได้ นอกจากนี้ เป็นการขอให้ศาลมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดี
ที่ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยแล้ว จึงเป็นกรณีที่ต้องห้ามมิให้ด�ำเนินกระบวนพิจารณาใน
ประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นอีก
มีข้อน่าสังเกตว่า ค�ำวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ใช้
เหตุผลเดียวกับค�ำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ 800/2557 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 อย่างที่
เกือบเหมือนกันทุกค�ำทีเดียว
เมื่อพิจารณาจากผลค�ำวินิจฉัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามมาแล้ว แสดงว่าศาลปกครองสูงสุด
ยืนยันผลการด�ำเนินการตามรายงานสรุปการด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาของบริษทั ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) และศาลปกครองสูงสุดยังยืนยันด้วยว่าผูฟ้ อ้ งคดีทงั้ ห้าไม่ใช่คคู่ วามฝ่ายทีช่ นะคดีทจี่ ะ
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มีสทิ ธิขอให้มกี ารบังคับคดีตามค�ำพิพากษา และเห็นว่าการขอซ�ำ้ เป็นกรณีทตี่ อ้ งห้ามมิให้ดำ� เนิน
กระบวนพิจารณาในประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว
ดังนั้น หากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะยื่นค�ำร้องหรือยื่นฟ้องประเด็นที่ซ�้ำหรือซ้อนกับผล
ค�ำวินิจฉัยที่กล่าวมา คงมีโอกาสสูงที่ศาลปกครองสูงสุดจะยืนยันเช่นเดิม หรือแม้คดีหมายเลข
ด�ำที่ 510/2559 ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นฟ้องใหม่เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ก็น่าจะมีโอกาส
สูงที่ศาลปกครองสูงสุดจะยืนยันผลในประเด็นที่เกี่ยวข้องเช่นเดิมทุกประเด็น
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บทที่

9
การแปรรูปบรรลุเป้าหมาย
เพื่อประเทศชาติและประชาชนจริงหรือ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ถูกกล่าวหามาโดยตลอดว่าหลังแปรรูปแล้ว ผู้ถือหุ้นกลาย
เป็นเจ้าของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ไม่ใช่รัฐบาล บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จึงน่าจะมี
การด�ำเนินธุรกิจแสวงหาผลก�ำไรสูงสุดเพื่อผูถ้ อื หุน้ เป็นส�ำคัญ ในขณะที่ทางบริษทั ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) เองก็ได้ให้ข้อมูลโต้แย้งมาโดยตลอดว่า ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ยังเป็นรัฐบาลทั้งที่ถือครอง
ทางตรงโดย กระทรวงการคลัง หรือทีถ่ อื ครองทางอ้อมผ่านกองทุนของกระทรวงการคลัง และ
ถ้านับรวมผู้ถือหุ้นที่เป็นกองทุนเพื่อการเกษียณต่าง ๆ ซึ่งเจ้าของเงินคือประชาชนที่ออมเงินไว้
เพื่อใช้จ่ายยามเกษียณ รวมแล้วนับได้ว่ารัฐบาลและประชาชนยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 84
บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้พยายามชีแ้ จงว่า เงินปันผลทีจ่ า่ ยจากก�ำไรสุทธิ มูลค่าหุน้
ที่สูงขึ้นจากผลประกอบการโดยรวมและผลประโยชน์อื่นก็ยังตกเป็นของรัฐบาลและประชาชน
เป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาหลังการแปรรูปจนถึงปัจจุบนั เป็นเวลารวม 16 ปี บริษทั
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังได้น�ำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับรัฐบาลอีกเป็นจ�ำนวนมาก
เมื่อมาลองดูข้อมูลจริงที่ปรากฏบนงบที่สอบทานแล้วของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
พบว่า ตั้งแต่ปี 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้จ่ายภาษี
รวมทั้งเงินปันผลให้กับรัฐบาลไปแล้วประมาณ 7.3 แสนล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงภาษีบน
เงินปันผลที่รัฐบาลได้รับจากผู้ถือหุ้น ค่าภาคหลวง ภาษีสรรพสามิต และภาษีปิโตรเลียม
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นับตัง้ แต่แปลงสภาพและแปรรูปเสร็จสิน้ จนถึงปัจจุบนั ภาษีและเงินปันผลทีบ่ ริษทั ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) จ่ายให้รฐั บาล แสดงในรูปภาพที่ 9.1 คิดโดยเฉลีย่ ตกประมาณ 45,625 ล้านบาท
ต่อปี ถ้าเทียบกับ กฟผ. พบว่าเม็ดเงินที่ กฟผ. ส่งคืนคลังเฉลี่ยประมาณ 16,615 ล้านบาท
ต่อปี แสดงในรูปภาพที่ 9.2
รูปภาพที่ 9.1 รายได้ทั้งหมดที่รัฐได้รับจากบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) (ล้านบาท)

แหล่งข้อมูล: บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
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รูปภาพที่ 9.2 รายได้รวมที่รัฐได้รับจากบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และ กฟผ. (ล้านบาท)

แหล่งข้อมูล: งบการเงินรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญกับความมั่นคง
ทางพลังงานของไทยหรือไม่
ก่อนจะตอบค�ำถามข้างต้น เราจ�ำเป็นต้องเข้าใจธุรกิจในปัจจุบนั ของ บริษทั ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ว่าได้สยายปีกไปครอบคลุมธุรกิจใดบ้าง และในแต่ละธุรกิจนั้นเป็นไปเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
ปัจจุบัน ธุรกิจของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) แบ่งออกเป็น 4 หน่วยธุรกิจใหญ่ที่
ด�ำเนินการเอง คือ 1) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 2) ธุรกิจน�ำ้ มัน 3) ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และ
4) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนั้นเป็นธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม มาลองไล่เรียง
ท�ำความเข้าใจในแต่ละธุรกิจที่ด�ำเนินการเอง ดังนี้
(1) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจการจัดหาและจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดยการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติจะครอบคลุมจากแหล่งในประเทศ และการน�ำเข้าในรูปของก๊าซธรรมชาติ
เหลว (หรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อ LNG ซึ่งย่อมาจาก Liquefied Natural Gas) จากประเทศ
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เพือ่ นบ้าน เพือ่ ให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติเพียงพอกับการจัดจ�ำหน่ายให้กบั ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายใหญ่
และลูกค้าอุตสาหกรรม การจัดหาก๊าซธรรมชาติในปี 2559 ร้อยละ 75 มาจากก๊าซธรรมชาติ
ในประเทศ ส่วนที่เหลือมาจากการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติในปี 2559 เป็นจ�ำนวนสูงถึง 4,714 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งแหล่งที่มาประกอบด้วยการจัดหาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ
3,766 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และน�ำเข้า 1,249 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 75 : 25 โดยแบ่งจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้ภาคไฟฟ้า จ�ำนวน 2,793 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน ภาคอุตสาหกรรมจ�ำนวน 694 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ภาคขนส่ง หรือ NGV จ�ำนวน
270 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และส�ำหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ก๊าซธรรมชาติมีปริมาณรวม 948 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
เมื่อเทียบกับปี 2544 ปีที่มีการแปลงสภาพและแปรรูปบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
มีปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติจ�ำนวน 2,396 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากแหล่งในประเทศ
ได้แก่ ยูโนแคล บงกช ไพลิน ทานตะวัน/เบญจมาศ และน�ำพอง จ�ำนวน 1,900 ล้านลูกบาศก์ฟตุ
ต่อวัน และน�ำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ยาดานาและเยตากุน จ�ำนวน 496 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน หรือสัดส่วนจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศร้อยละ 79 : 21 ก๊าซธรรมชาติเหล่านี้
จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าจ�ำนวน 1,779 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ภาคอุตสาหกรรม
177 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และส�ำหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 340 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
ฉะนัน้ จะเห็นได้วา่ สัดส่วนของการพึง่ พาการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเพือ่ การอุปโภคบริโภค
ภายในประเทศแทบไม่ต่างไปจากเดิมมากนัก ทั้งที่ปริมาณความต้องการก๊าซธรรมชาติภายใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเกินเท่าตัวจากปี 2544 ถึงปี 2559 หากมิใช่เพราะนโยบายของทางบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เองในการแสวงหาและขุดเจาะแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศอย่างต่อ
เนื่อง เราคงต้องพึ่งพิงการน�ำเข้ามากกว่านี้
(2) ธุรกิจน�้ำมัน
หันมาดูธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งทางบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) แบ่ง
ธุรกิจนี้ออกเป็น 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ซึ่งหมายถึงน�้ำมันเชื้อเพลิง
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2) ผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ ซึง่ หมายถึงน�ำ้ มันหล่อลืน่ และผลิตภัณฑ์หล่อลืน่
อื่น 3) ผลิตภัณฑ์และบริการในธุรกิจค้าปลีก (Non-oil) โดยมีช่องทางการจ�ำหน่าย 3 ช่องทาง
หลัก คือตลาดค้าปลีก ซึ่งจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้บริโภค ตลาดพาณิชย์จ�ำหน่าย
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ให้กับกลุ่มลูกค้าราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม อากาศยาน เรือขนส่ง เรือประมง เพื่อน�ำ
ผลิตภัณฑ์ไปใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ และจ�ำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ค้ามาตรา 7 และมาตรา 10 ตาม
พระราชบัญญัติการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ในปี 2544 บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีการจัดหาน�ำ้ มันดิบและคอนเดนเสทจากแหล่ง
ในประเทศจ�ำนวน 18 ล้านลิตรต่อวัน และน�ำเข้าจากแหล่งต่างประเทศ 113 ล้านลิตรต่อวัน
นับเป็นสัดส่วนจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศร้อยละ 14:86 หากเทียบกับปี 2559 บริษทั
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีการจัดหาน�ำ้ มันดิบและคอนเดนเสทจากแหล่งในประเทศจ�ำนวน 11,533
ล้านลิตรต่อวัน และน�ำเข้าจากแหล่งต่างประเทศ จ�ำนวน 30,559 ล้านลิตรต่อวัน หรือสัดส่วน
จากแหล่งในประเทศและต่างประเทศร้อยละ 27 : 73 นับว่าพึ่งพาการน�ำเข้าน้อยลงอย่างมีนัย
ส�ำคัญ ทั้งนี้ ปริมาณการจัดหาที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามความต้องการของตลาด
ในปี 2544 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงทุกผลิตภัณฑ์
ในประเทศรวม 12,162 ล้านลิตร เป็นการจ�ำหน่ายผ่านสถานีบริการทั้ง 1,422 แห่งทั่วประเทศ
เทียบกับปี 2559 แล้ว พบว่า บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง
ทุกผลิตภัณฑ์ในประเทศรวม 20,103 ล้านลิตร ผ่านสถานีบริการทั้ง 1,530 แห่งทั่วประเทศ จะ
เห็นได้ว่าปริมาณการขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 65 ในขณะที่จ�ำนวนสถานีบริการมีเพิ่มขึ้นเพียงแค่
108 สถานี หรือเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 7.6 เท่านั้น ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ต้นทุนได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ภายใต้
แบรนด์ PTT Lubricants ควบคู่ไปกับการขยายตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และประเทศจีน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต์
เมื่อตรวจสอบแผนธุรกิจที่ผ่านมาพบว่า บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจน�้ำมันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท�ำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยธุรกิจน�้ำมัน วางแผนพัฒนา
เครือข่ายคลังและระบบขนส่งอย่างเป็นระบบ เช่น การขยายขีดความสามารถของคลังน�้ำมัน
สุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความต้องการใช้น�้ำมันในเขต
พื้นที่ภาคใต้ เป็นต้น
ประโยชน์จากคลังน�้ำมันที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) วางแผนสร้างไว้ที่ผู้อ่านน่าจะ
สัมผัสได้เองในแง่ความมั่นคงทางพลังงาน คือ น�้ำมันไม่เคยขาดตลาดในช่วงภาวะคับขัน เช่น
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บทที่ 9 การแปรรูปบรรลุเป้าหมายเพื่อประเทศชาติและประชาชนจริงหรือ

เมื่อครั้งน�้ำท่วมใหญ่ปี 2554 เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ละครั้ง หรือภัยจากการก่อการร้าย
ประชาชนทั่วประเทศยังสามารถเข้าถึงน�้ำมันได้อย่างไม่ขาดแคลน ต่างกับสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นในหลายประเทศ
(3) ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ปี 2544 บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปริมาณรวมทัง้ สิน้ 19,170 ล้าน
ลิตร ประกอบด้วยน�้ำมันดิบ 11,080 ล้านลิตร คอนเดนเสท 2,297 ล้านลิตร น�้ำมันส�ำเร็จรูป
4,397 ล้านลิตร และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 1,396 ล้านลิตร ปี 2559 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศมีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 61,690 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2544 ถึง 3.2
เท่าตัว ในจ�ำนวนนี้ประกอบด้วยน�้ำมันดิบ 45,354 ล้านลิตร คอนเดนเสท 8,049 ล้านลิตร
น�้ำมันส�ำเร็จรูปและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 5,714 ล้านลิตร และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและตัวท�ำ
ละลาย 2,573 ล้านลิตร
ตั้งแต่การแปลงสภาพและแปรรูปในปี 2544 ข้อมูลที่ปรากฏสะท้อนว่า บริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) ได้ดำ� เนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจรเพือ่ สร้างความมัน่ คงทาง
ด้านพลังงานให้กับประเทศไทย ควบคู่ไปกับการขยายฐานการค้าไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลกเพื่อ
ครอบคลุมการจัดหา การน�ำเข้า การส่งออก และการค้าระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าว บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จึงมีการจัดตั้งบริษัทลูกและ
ส�ำนักงานตัวแทนในจุดศูนย์กลางการค้าต่าง ๆ ของโลก เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมืองดูไบ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองเซีย่ งไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
และกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นต้น ส่งผลให้หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีธรุ กรรม
การค้ากับคูค่ า้ ต่าง ๆ มากกว่า 50 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมภิ าคทัว่ โลก ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้เกิดการ
กระจายความเสีย่ งทัง้ ในด้านผลิตภัณฑ์และด้านฐานลูกค้า ด้วยการลดความผันผวนของรายได้
(4) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ครอบคลุมการด�ำเนินธุรกิจ
ให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การจัดจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
ส�ำหรับยานยนต์ ธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานร่วม ธุรกิจการพัฒนาที่ดิน ธุรกิจการให้บริการด้าน
มาตรฐานและระบบการปฏิบตั กิ ารเพือ่ ความยัง่ ยืน ธุรกิจการให้บริการด้านวิศวกรรมและบริหาร
โครงการก่อสร้างด้านวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง และด้านอาคารส�ำนักงาน เพื่อให้การบริหาร
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จัดการสินทรัพย์ดา้ นโครงสร้างพืน้ ฐานของ กลุม่ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เพือ่ รองรับการขยายตัวของการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ รวมถึงด�ำเนินงานด้านการวิจยั โดยมุง่ เน้นการเสริมสร้างฐานความรูท้ างเทคโนโลยี
และมีการก�ำหนดกลไกการด�ำเนินงานให้มกี ระบวนการเชือ่ มโยงการท�ำงานระหว่างสถาบันวิจยั
และเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว 12 รายการ อนุสิทธิ
บัตรอีก 2 รายการ ผลส�ำเร็จของกลุม่ ธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานเกิดจากการผลักดันให้มกี ารทยอย
ปรับราคาขายปลีก NGV ให้สะท้อนต้นทุนอย่างต่อเนื่องและมีจ�ำนวนสถานีบริการก๊าซ NGV
รวม 503 สถานีในปี 2559
ธุรกิจส�ำรวจ และผลิตปิโตรเลียม
นอกเหนือไปจาก 4 ธุรกิจหลักข้างต้นแล้ว บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ยังเป็นหัวใจส�ำคัญในกลไกการเพิ่มปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม
ในอนาคต ปตท.สผ. มีการด�ำเนินโครงการทั้งหมด 37 โครงการใน 10 ประเทศ เพื่อศึกษาการ
ลดต้นทุนและความเสี่ยงในการจัดสรรทรัพยากร มีการขยายธุรกิจครอบคลุม ดังนี้
 โครงการในประเทศไทยมีปริมาณการขายเฉลี่ย 240,872 บาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ
ต่อวัน หรือร้อยละ 75 ของปริมาณการขายทั้งหมด ด้วยโครงการผลิตหลักทั้งในอ่าวไทยและ
บนบก
 โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ใน สหภาพเมียนมา ประเทศเวียดนาม
ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย มีปริมาณการขายเฉลี่ย 58,815 บาร์เรลเทียบเท่า
น�้ำมันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของปริมาณการขายทั้งหมด
 โครงการในออสตราเลเชีย ตัง้ อยูใ่ นเครือรัฐออสเตรเลีย แหล่งมอนทารา ในปี 2559
มีปริมาณการขายอยู่ที่ 14,655 บาร์เรลต่อวัน
 โครงการในทวีปอเมริกา ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาและบราซิล เป็นโครงการที่อยู่
ระหว่างการส�ำรวจและประเมินศักยภาพปิโตรเลียม การศึกษาเพือ่ ลดต้นทุนและลดความเสีย่ ง
ในการพัฒนา
 โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง ตัง้ อยูใ่ นแอลจีเรียและสาธารณรัฐโมซัมบิก
โดยโครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี มีปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบเฉลี่ยประมาณ 15,463
บาร์เรลต่อวัน ส�ำหรับโครงการโมซัมบิก โรวูมา่ ออฟชอร์ แอเรียวัน เป็นโครงการทีก่ ำ� ลังด�ำเนิน
การเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อ และการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบของ
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Project Finance
การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ข้างต้นของ ปตท.สผ. ต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมาก ซึ่งหาก
ไม่มกี ารระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ คงเป็นไปไม่ได้ที่ ปตท.สผ. จะหาแหล่งเงินทุนมาด�ำเนินการ
ลงทุนในโครงการเหล่านี้ได้ หาก บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
พึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากรัฐบาล จากภาษีประชาชนเท่านั้น เราคงไม่ได้มีการลงทุนในโครงการ
เหล่านี้ที่เสริมสร้างความมั่นคงทางหลังงานให้กับประเทศไทยและลูกหลานไทยในอนาคต
ธุรกิจไฟฟ้า
นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังได้ด�ำเนินธุรกิจไฟฟ้าผ่านบริษัท โกลบอล
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) (GPSC) ในปี 2559 มีผลประกอบการ 2,700 ล้านบาท
และมีการเพิ่มก�ำลังการผลิตไฟฟ้า 1,923 เมกะวัตต์ ได้ร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์กับสหกรณ์เลี้ยงกุ้งจังหวัดจันทบุรี ขนาด 5 MW โดยได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ
และเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
ธุรกิจถ่านหิน
ในปี 2559 กลุ่มบริษัท PTT Energy Resource หรือ PTTER โดย Sakari Resource
Limited (SAR)1 ได้เจรจาต่อรองกับผูร้ บั เหมาและปรับแผนการท�ำเหมือง (Mine Plan Optimization) ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ราคาถ่านหิน รวมถึงมีการรับซือ้ ถ่านหินจากผูผ้ ลิตถ่านหิน
รายอื่น เพื่อมาผสมกับถ่านหินจากเหมือง Jembayan (Coal Blending) เพื่อให้ได้ถ่านหินที่มี
คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการให้บริการด้าน Mining Services & Infrastructures กับเหมืองข้างเคียงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ SAR อีกด้วย
ในปี 2559 SAR เน้นการขยายฐานลูกค้ารายใหม่และการเข้าท�ำตลาดถ่านหินแห่งใหม่
ด้วย เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ สหรัฐอเมริกา (มลรัฐฮาวาย) เป็นต้น รวมถึง
มุง่ เน้นการท�ำสัญญาขายถ่านหินระยะยาวในสัดส่วนทีเ่ พิม่ มากขึน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งด้านราคา
ของถ่านหินและสร้างความมั่นคงทางรายได้
		 Sakari Resource Limited (SAR) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในสิ งคโปร์ที่ดำ� เนิน
		 ธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซีย ซึ่งปัจจุบนั PTTER ถือหุน้ ใน SAR ร้อยละ 95.3
1
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หาก บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ไม่ได้แปลงสภาพและแปรรูป
เมือ่ มาลองพิจารณา กฟผ. ทีว่ นั นีย้ งั คงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 100% ซึง่ เป็นไปตามผล
ของค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ให้ระงับการด�ำเนินการน�ำ
กฟผ. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และผลของค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอน
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดอ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของ กฟผ. พ.ศ.2548
เมือ่ กฟผ. ต้องกลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจ 100% ทีไ่ ม่สามารถระดมทุนจ�ำนวนมากมาลงทุน
ขยายธุรกิจสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางไฟฟ้าของประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ กฟผ.
จึงถูกก�ำหนดให้ผันตัวเองมาท�ำหน้าที่เป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้า
ของเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนที่มีเงินทุนและความพร้อมสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.
ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ความส�ำคัญของ กฟผ. ในด้านการผลิตไฟฟ้าและการลงทุนสร้างโรง
ไฟฟ้าจึงลดลงไปเป็นล�ำดับ
ข้อมูลล่าสุดปี 2559 ประเทศไทยมีความต้องการไฟฟ้าสุทธิในระบบอยู่ที่ 188,999.64
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง แต่เป็นการผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เองแค่ 67,765.92 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง หรือคิดเป็นร้อยละ 35.86 ที่เหลืออีก 121,233.72 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ ร้อยละ
64.14 เป็นการซื้อจากเอกชนในไทยและต่างประเทศ อัตราร้อยละการผลิตนี้ลดลงอย่างมาก
จากปี 2544 ซึ่งในตอนนั้นร้อยละการผลิตของ กฟผ. อยู่ที่ร้อยละ 59.86 และเป็นการซื้อจาก
เอกชนแค่ร้อยละ 40.14 เท่านั้น
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าก�ำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เป็นภาพที่กลับ
ตาลปัตรกับข้อมูลของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในด้านหนึง่ ก็ไม่นา่ แปลกใจเพราะเป็นอย่าง
ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ เมื่อ กฟผ. ไม่สามารถแปรรูปเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ รัฐบาล
ได้ปล่อยให้เอกชนที่มีศักยภาพในการท�ำการผลิตไฟฟ้าเข้ามาเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
แต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็สะท้อนว่าการลงทุนในโรงงานไฟฟ้าเพื่อรองรับปริมาณความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในประเทศที่เพิ่มขึ้นนั้นจ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นอย่างมาก เมื่อการระดมทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ไม่สัมฤทธิ์ผล บทบาทของ กฟผ. จึงผันจากผู้ผลิตไฟฟ้าที่สร้างความมั่นคงทาง
ไฟฟ้าให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าเป็นหลักแทน
ถึงกระนัน้ ก็ตาม จะเห็นได้วา่ กฟผ. เองก็มไิ ด้นงิ่ นอนใจกับบทบาทความส�ำคัญทีล่ ดลง และ
ยังคงให้ความส�ำคัญกับภารกิจในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น
จึงได้ก�ำหนดแผนการลงทุนในโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ที่กระบี่ แต่ปรากฏว่ากลับประสบ
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อุปสรรคในการด�ำเนินการ อาจจะเป็นเพราะขาดความคล่องตัวด้วยความที่ยังมีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ หรือขาดความสามารถในการจัดการมวลชนสัมพันธ์ จึงท�ำให้โครงการต้องถูกชะลอ
ไป ความมั่นคงทางไฟฟ้าในภาคใต้ของไทยจึงยังคงเป็นความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไป
นอกจากที่ กฟผ. ทุกวันนี้ต้องพึ่งพิงการซื้อไฟฟ้าจากเอกชนกว่าร้อยละ 65 แล้วนั้น
ประเด็นที่น่าสนใจตามมากคือ เชื้อเพลิงที่น�ำมาผลิตไฟฟ้าในปี 2559 ยังเป็นก๊าซธรรมชาติใน
สัดส่วนทีส่ งู ถึงกว่าร้อยละ 70 ซึง่ ถือว่าสูงมาก โดยเป็นการผลิตทีพ่ งึ่ พิงก๊าซธรรมชาติจาก 3 แหล่ง
หลักคือ 1) สหภาพเมียนมาประมาณ 6,500 เมกะวัตต์ 2) อ่าวไทยและน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) ประมาณ 10,500 เมะวัตต์ และ 3) อ่าวไทยและ Joint Development Area
(JDA) อีกประมาณ 1,900 เมกะวัตต์ เมือ่ พิจารณาจากสถานการณ์ปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติ
ในประเทศไทยทีม่ แี นวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยสัดส่วนการใช้กา๊ ซธรรมชาติทสี่ งู เช่นนี้ ย่อม
สะท้อนถึงความเสีย่ งทางด้านความมัน่ คงทางไฟฟ้าของไทย ถึงแม้จะมีโครงการก่อสร้างสถานีกกั
เก็บและแปลงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวแบบลอยน�้ำขึ้นมาและน�ำเข้าก๊าซ LNG มากขึ้นก็ตาม
ในสภาพทีป่ ระเทศไทยยืมจมูกคนอืน่ หายใจด้วยการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติมาเพือ่ การผลิต
ไฟฟ้าเช่นนี้ เราต้องยอมรับความจริงกันว่าประเทศไทยมีความเสีย่ งด้านความมัน่ คงทางไฟฟ้าใน
ระดับสูงมาก ตามทีเ่ คยเห็นข่าวเป็นระยะว่าปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยสูงขึน้
มาก ประกอบกับก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลง ต้นทุนใน
การผลิตไฟฟ้าย่อมสูงขึน้ เพราะต้องหันไปพึง่ พิงการน�ำเข้าก๊าซ LNG ซึง่ มีราคาแพงกว่ามากขึน้
ตามทีค่ าดการณ์กนั ว่า หากไม่มมี าตรการใดรองรับความเสีย่ งนี้ นับถอยหลังจากปี 2560
อีกเพียง 10 ปีเท่านั้น ประเทศไทยจะไฟฟ้าดับทั่วประเทศ ทาง กฟผ. เองก็มิได้นิ่งนอนใจ จึง
ได้ก�ำหนดอยู่ในแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ธรรมชาติจากร้อยละ 70 ให้เหลือร้อยละ 30-40 โดยไปเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
จากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 23 และเพิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากร้อยละ
10 เป็นร้อยละ 20
แต่การด�ำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวยังประสบอุปสรรคจากการ
ต่อต้านของชุมชนในประเด็นเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
และความไม่พอใจต่อการที่ กฟผ. เปิดประมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ก่อนได้รับ
การอนุมัติการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ซึ่งทาง
กฟผ. ได้ชี้แจงว่า กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี และยังต้องใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้างอีกถึง 4 ปี การเปิดประมูลจึงเป็นเพียงการด�ำเนินการแบบคู่ขนาน
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กับการด�ำเนินการ EHIA และมีการระบุเงื่อนไขสงวนสิทธิการออกเอกสารสนองรับราคาเมื่อ
โครงการได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว หมายความว่า หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติ EHIA
การประกวดราคาก็จะไม่มีผลผูกพันใด ๆ
อย่างไรก็ตาม จากแรงต้านและกดดันของชาวบ้าน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายก
รัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้สงั่ การให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องท�ำรายงานผลกระทบสิง่
แวดล้อม (EIA) และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ใหม่ โดยให้เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนที่อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง
ประเด็นติดขัดของ กฟผ. ที่ว่ากระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาต้องใช้เวลาถึง 2 ปี จึง
จ�ำเป็นต้องเปิดประมูลโครงการทั้งที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ EIA และ EHIA สะท้อนศักยภาพ
และข้อจ�ำกัดของรัฐวิสาหกิจอย่าง กฟผ. อย่างชัดเจน หาก กฟผ. มีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ ข้อขัดข้องทั้งหมดข้างต้นคงไม่เกิดขึ้น และน่าจะสามารถด�ำเนินการได้ถูกต้อง
ตามล�ำดับ ไม่เกิดความล่าช้า และก่อปัญหาบานปลายไปจนส่งผลต่อการได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชนในการด�ำเนินโครงการที่มีความเสี่ยงของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ผลลัพธ์ในที่สุดก็คือ ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไฟฟ้าที่ยังต้องพึ่งพิงศักยภาพการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดังกล่าวโดย กฟผ.
ฉะนั้น หากมองประเด็นความสามารถในการระดมทุนเพื่อขยายกิจการเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จะเห็นได้ว่า หลังการแปลงสภาพ
และแปรรูปแล้ว บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) สามารถระดมเงินทุนได้เป็นจ�ำนวนมาก อีกทั้ง
ยังเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ท�ำให้สามารถขยายกิจการไปครอบคลุมหลากหลาย
ธุรกิจในหลายประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
ในทางกลับกัน ในช่วงเวลาที่ผ่านมา กฟผ. ไม่สามารถขยายกิจการในลักษณะเดียวกันด้วย
ข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ที่อาจไม่ใช่แค่ข้อจ�ำกัดด้านเงินทุนเท่านั้น
เทียบกันแล้ว จะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตของสินทรัพย์และส่วนของทุนระหว่าง กฟผ.
และบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) นั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ ดังแสดงในรูปภาพที่ 9.3
และ 9.4 จากรูปภาพที่ 9.3 จะเห็นว่า ในปี 2544 ปริมาณสินทรัพย์ของ กฟผ. นั้นมากกว่าของ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เสียด้วยซ�้ำ แต่ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ปริมาณสินทรัพย์ของ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) กลับสามารถขยายตัวได้เพิ่มขึ้น จนถึงปี 2559 ปริมาณสินทรัพย์
ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ขยายตัวสูงถึง 7.78 เท่าตัว จนทิ้งห่าง กฟผ. ไปมาก โดยที่
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ปริมาณสินทรัพย์ของ กฟผ. จากปี 2544 ถึง 2559 ขยายตัวเพียง 2.36 เท่า ฉะนั้น หากบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ไม่ได้ด�ำเนินการแปลงสภาพและแปรรูปในปี 2544 จึงพอจะคาดการณ์
ได้ว่าจะเกิดการเสียโอกาสทางธุรกิจไปมากน้อยเพียงใด น่าจะกล่าวได้ว่า โอกาสที่อาจจะเสีย
ไปเหล่านี้คือ ความสูญเสียด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยเช่นกัน
รูปภาพที่ 9.3 เปรียบเทียบสินทรัพย์ระหว่างบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และ กฟผ.

แหล่งข้อมูล: งบการเงินรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เมื่อเปรียบเทียบส่วนของทุนระหว่างบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และ กฟผ. จากปี
2544 ถึง 2559 ในรูปภาพที่ 9.4 จะเห็นได้ว่าในปี 2544 ส่วนของทุนของ กฟผ. นั้นสูงกว่าของ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เสียด้วยซ�้ำ แต่มาถึงปี 2559 ส่วนของทุนของบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) กลับสูงขึ้นกว่าของ กฟผ. ถึงร่วม 3 เท่า
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รูปภาพที่ 9.4 เปรียบเทียบส่วนของทุนระหว่างบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และ กฟผ.

แหล่งข้อมูล: งบการเงินรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นอกจากนี้ หากพิจารณาโครงสร้างเงินทุนโดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อทุนของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) กับ กฟผ. ในรูปภาพที่ 9.5 จะเห็นได้ว่าในปี 2544
หลังการแปรรูปบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) พึ่งพาหนี้สินเป็นอัตราส่วนสูงถึง 3.1 เท่าของ
ส่วนของทุน (ซึ่งถือว่าลดลงมากแล้ว หากเทียบกับก่อนการแปรรูปที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีค่าสูงถึง 8.3 และ 6.7 ในปี 2542 และ 2543 ตามล�ำดับ)
ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ กฟผ. อยู่ที่ประมาณ 2.15 เท่า แต่หลังจากแปลงสภาพ
และแปรรูปแล้ว ทางบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) สามารถที่จะลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลง
ได้จนเหลือเพียง 0.9 เท่า ณ ปลายปี 2559 ส่วนของ กฟผ. สามารถลดอัตราส่วนหนี้ต่อทุน
ได้ในช่วงปี 2544 ถึง 2555 แต่หลังจากนั้นมา อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็น
ล�ำดับจนเท่ากับ 1.4 เท่าในปี 2559
หากสรุปจากข้อมูลของสินทรัพย์รวมและส่วนของทุนดังกล่าวมาแล้ว พบว่าสินทรัพย์
รวมและส่วนของทุนของ กฟผ. มีมูลค่าน้อยกว่าและเติบโตช้ากว่าบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินมาใช้
ในการด�ำเนินกิจการน้อยกว่า กฟผ.
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รูปภาพที่ 9.5 เปรียบเทียบอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนระหว่างบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และ กฟผ.

แหล่งข้อมูล: งบการเงินรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
หากมาพิจารณาเปรียบเทียบความสามารถในการท�ำก�ำไร โดยพิจารณาจาก (1) อัตรา
ก�ำไรสุทธิ2 (Net Profit Margin) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของบริษัท
ในการท�ำก�ำไรหลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาษีเงินได้หมดแล้ว (2) อัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้น3 (ROE) ซึ่งแสดงประสิทธิภาพในการหาก�ำไรว่าเงินลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นจะได้รับ
ผลตอบแทนกลับคืนมาจากการด�ำเนินการของกิจการนั้นในอัตราส่วนเท่าใด และ (3) อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม4 (ROA) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้สินทรัพย์ เป็น
การวัดความสามารถในการท�ำก�ำไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ธุรกิจใช้ในการด�ำเนินงาน พบว่า
ก�ำไรสุทธิ
		 อัตราก�ำไรสุทธิ = รายได้
			
จากการขาย
ก�ำไรสุทธิ
3
		 อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ = ส่วนของผู
			
ถ้ อื หุน้ รวมเฉลีย่
ก�ำไรสุทธิ
4
		 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม = สินทรั
			
พย์รวมเฉลีย่
2
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รายได้จากการขายและบริการ สินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) เติบโตขึ้นอย่างมากจากวันแรกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายได้
จากการขายและบริการสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2.8 ล้านล้านบาท ในปี 2556 ก่อนที่จะค่อย ๆ
ลดลงเหลือประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท ในปี 2559 จากการปรับตัวลดลงของราคาน�้ำมัน โดย
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยนับตั้งแต่ปี 2544 อยู่ที่ร้อยละ 21.9 ต่อปี ส�ำหรับสินทรัพย์กับส่วน
ของผู้ถือหุ้นนั้นมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 14.3 กับร้อยละ 20.7 ต่อปี ตามล�ำดับ
ถึงแม้ว่ารายได้จากการขายและบริการของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จะมากเพียง
ใด แต่ความสามารถในการหาก�ำไรนั้นไม่ได้มากตามไปด้วย โดยในปี 2559 มีอัตราก�ำไรสุทธิ
(Net Profit Margin) อยู่แค่ประมาณร้อยละ 5.5 ซึ่งหมายความว่า รายได้จากขายและบริการ
ทั้งหมดในปี 2559 จ�ำนวน 1.7 ล้านล้านบาท สามารถแปลงเป็นก�ำไรสุทธิได้แค่ร้อยละ 5.5
หรือประมาณ 94,609 ล้านบาทเท่านั้น เช่นเดียวกับ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on
Equity) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Assets) ซึ่งมีค่าเพียงร้อยละ
12.96 และร้อยละ 5.88 ตามล�ำดับ แสดงในรูปภาพที่ 9.6 และ 9.7
รูปภาพที่ 9.6 รายรับรวม ก�ำไรสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้น
และสินทรัพย์รวมของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

แหล่งข้อมูล: งบการเงินรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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รูปภาพที่ 9.7 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

แหล่งข้อมูล: งบการเงินรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท�ำก�ำไรระหว่างบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) กับ
กฟผ. โดยพิจารณาอัตราก�ำไรสุทธิที่เป็นตัวแสดงถึงประสิทธิภาพในการท�ำก�ำไรของบริษัทใน
รูปภาพที่ 9.8 จะพบว่า กฟผ. มีความสามารถในการท�ำก�ำไรสูงกว่าบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นเพราะบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ต้องช�ำระภาษีนติ บิ คุ คล ในขณะที่ กฟผ. ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีนี้ หากค�ำนึงถึงภาษีด้วยแล้ว จะเห็นว่า บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ส่งรายได้
เข้ารัฐในรูปภาษีและเงินปันผลมากกว่า กฟผ. โดยบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ส่งรายได้รวม
เข้ารัฐเฉลีย่ 45,551 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่ กฟผ. ส่งรายได้เข้ารัฐเฉลีย่ 16,615 ล้านบาทต่อปี
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รูปภาพที่ 9.8 เปรียบเทียบอัตราผลก�ำไรสุทธิ (Net Profit Margin)
ระหว่างบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) กับ กฟผ.

แหล่งข้อมูล: งบการเงินรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ส�ำหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของการใช้สินทรัพย์ในรูปภาพที่ 9.9 จะเห็นได้ว่า ทั้งบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และ กฟผ.
มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ถึงแม้ว่าปริมาณสินทรัพย์ของ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จะมากกว่าของ กฟผ. ถึง 2.33 เท่า ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรในขณะทีย่ งั คงขยายกิจการและขนาดสินทรัพย์ของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ได้เป็นอย่างดี
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รูปภาพที่ 9.9 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)
ระหว่างบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) กับ กฟผ.

แหล่งข้อมูล: งบการเงินรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เมื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และ
กฟผ. จะเห็นได้วา่ กฟผ. สามารถสร้างผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ได้ดกี ว่าบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ เป็นเพราะตัวหารคือส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของทุนของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
นั้นมีขนาดใหญ่กว่าของ กฟผ. ถึง 2.92 เท่า จากการระดมทุนเพื่อขยายกิจการในห้วง 16 ปี
ที่ผ่านมา

204 เจาะลึก แปรรูป ปตท.

รูปภาพที่ 9.10 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
ระหว่างบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) กับ กฟผ.

แหล่งข้อมูล: งบการเงินรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เปรียบเทียบบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) กับรัฐวิสาหกิจ
ที่แปลงสภาพแล้วแต่ยังไม่ได้แปรรูป
ที่ผ่านมาทั้งหมด เป็นการพิจารณาข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพว่าหากบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ไม่ได้แปลงสภาพและแปรรูปเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบกับ
กฟผ. ที่ยังมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 100% เท่านั้น เพื่อให้เห็นภาพที่ครอบคลุมชัดเจนมากขึ้น
ลองมาพิจารณาเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจที่ผ่านการแปลงสภาพเป็นบริษัทจ�ำกัดแล้วแต่ไม่ได้
แปรรูปด้วยการเสนอขายหุน้ เพือ่ ระดมทุน ท�ำให้รฐั บาลยังคงเป็นผูถ้ อื หุน้ พียงผูเ้ ดียว คณะผูว้ จิ ยั
เลือกบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้งสอง
องค์กรต่างเผชิญกับตลาดที่มีสภาพการแข่งขันสูงใกล้เคียงกับที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบในธุรกิจพลังงาน
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บริษทั กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited
หรือเรียกว่า กสท โทรคมนาคม) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั ง คม ในรู ป บริ ษั ท มหาชนที่ ม าจากการแปรรู ป ส่ ว นกิ จ การโทรคมนาคมของการสื่ อ สาร
แห่งประเทศไทย ในปี 25585 กสท โทรคมนาคม มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 151,973 ล้านบาท
ลดลงจาก 182,107 ล้านบาทในปี 2557 มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 33,664 ล้านบาท คิดเป็น
เพียงร้อยละ 22 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม มีรายได้จากการขายและบริการอยูท่ ี่ 54,933 ล้านบาท
สามารถแปลงเป็นก�ำไรสุทธิได้ 3,141 ล้านบาท อัตราก�ำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 6 ซึ่งลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในทุกปี จากที่เคยสร้างอัตราก�ำไรสุทธิได้สูงถึงร้อยละ 67 ในปี 2551 นอกจากนี้ กสท
โทรคมนาคม มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) เพียงร้อยละ 2.04 ซึ่งสะท้อน
จุดอ่อนในการบริหารสินทรัพย์ของ กสท โทรคมนาคม ส่วนอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
อยู่ที่ร้อยละ 9.09 ดูเหมือนสูง แต่อันที่จริงแล้วเป็นเพราะส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยจึงมีการพึ่งพา
การกู้ยืมสูง ด้วยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงถึง 3.45 เท่า
ส�ำหรับ ทีโอที นั้น ในปี 25586 ทีโอที มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 164,361 ล้านบาทลดลง
จาก 191,167 ล้านบาทในปี 2557 และลดลงมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนกิจการที่มีการหดตัวมา
เป็นระยะเวลานาน ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 108,073 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.75 ของ
มูลค่าสินทรัพย์รวม มีรายได้จากการขายและบริการในปี 2558 เท่ากับ 47,869 ล้านบาทต่อปี
แต่ประสบผลขาดทุนเท่ากับ 5,885 ล้านบาท จากที่เคยท�ำก�ำไรสุทธิได้เท่ากับ 1,898 ล้านบาท
ในปี 2557 อัตราก�ำไรสุทธิจึงลดลงจากร้อยละ 3.08 ในปี 2557 เหลือเพียงร้อยละ -12.29
ในปี 2559 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
จึงมีค่าติดลบเท่ากับร้อยละ -3.59 และร้อยละ -5.45 ตามล�ำดับ

		 ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ของ กสท มีขอ้ มูลล่าสุดถึงเพียงปี 2558 เท่านั้น
		 ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ของ ทีโอที มีขอ้ มูลล่าสุดถึงเพียงปี 2558 เท่านั้น

5
6
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รูปภาพที่ 9.11 เปรียบเทียบสินทรัพย์ระหว่างบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กสท โทรคมนาคม และ ทีโอที

รูปภาพที่ 9.12 เปรียบเทียบส่วนของทุนระหว่างบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กสท โทรคมนาคม และ ทีโอที

แหล่งข้อมูล: งบการเงินรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
และเว็บไซต์ กสท โทรคมนาคม และ ทีโอที
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รูปภาพที่ 9.13 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ระหว่างบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กสท โทรคมนาคม และ ทีโอที

แหล่งข้อมูล: งบการเงินรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
และเว็บไซต์ กสท โทรคมนาคม และ ทีโอที

รูปภาพที่ 9.14 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กสท โทรคมนาคม และ ทีโอที

แหล่งข้อมูล: งบการเงินรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
และเว็บไซต์ กสท โทรคมนาคม และ ทีโอที

208 เจาะลึก แปรรูป ปตท.

พิจารณารูปภาพที่ 9.11 ถึง 9.14 ข้างต้น จะเห็นได้ว่า สินทรัพย์รวมและส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีมูลค่ามากกว่าและมีการเติบโตที่ดีกว่า กสท
โทรคมนาคม และ ทีโอที นอกจากนี้ รายได้จากการขายและก�ำไรสุทธินั้น บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ก็ยังคงท�ำได้ดีกว่ามากเช่นเดียวกัน ส�ำหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมของ
ทีโอทีนั้น ความสามารถในการใช้สินทรัพย์ถือว่าต�่ำมาก

เปรียบเทียบบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) กับรัฐวิสาหกิจ
ที่แปลงสภาพและแปรรูปแล้ว
หากน�ำรายได้ สินทรัพย์ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในหลายปีทผี่ า่ นมาของบริษทั ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) มาเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพและแปรรูปแล้วเช่นเดียวกัน อาทิเช่น
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) เดิมใช้ชอื่ ว่า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ
ทอท. (AOT) บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) (บมจ.อสมท หรือ MCOT) และบริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) (THAI) จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า รายได้รวม สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีมูลค่าและอัตราการเติบโตที่สูงกว่าอีก 3 บริษัทมาก ตาม
รูปภาพที่ 9.15
รูปภาพที่ 9.15 เปรียบเทียบสินทรัพย์รวมระหว่าง PTT AOT MCOT และ THAI

แหล่งข้อมูล: งบการเงินรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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แต่ถ้ามาดูความสามารถในการท�ำก�ำไร คือ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผล
ตอบแทนจากสินทรัพย์รวมของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในรูปภาพที่ 9.16 และ 9.17
จะเห็นว่ามีค่าในระดับปานกลาง และเริ่มตกเป็นรองบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ในช่วง 3-4 ปีหลัง ซึ่งเป็นผลมาจากสินทรัพย์รวมของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีค่าสูงกว่า
3 บริษัทมากตามที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อความมั่นคงทาง
พลังงานอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการท�ำก�ำไรจึงไม่สูงเท่าบริษัทอื่น แต่โดยรวมแล้วก็ยัง
ดีกว่าบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ที่ประสบปัญหาขาดทุนหลายปี และยังดีกว่าบริษัท
อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ที่ความสามารถในการท�ำก�ำไรลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555
เป็นต้นมา จนในที่สุดประสบผลขาดทุนเป็นครั้งแรกในปี 2559
รูปภาพที่ 9.16 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
ระหว่าง PTT AOT MCOT และ THAI

แหล่งข้อมูล: งบการเงินรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

210 เจาะลึก แปรรูป ปตท.

รูปภาพที่ 9.17 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นระหว่าง PTT AOT MCOT และ THAI

แหล่งข้อมูล: งบการเงินรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ในปี 2559 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 172,216
ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 121,579 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.6 ของมูลสินทรัพย์รวม มี
รายได้จากการขายและการบริการเท่ากับ 50,962 ล้านบาท โดยสามารถแปลงเป็นก�ำไรสุทธิ
ได้เฉลี่ย 19,604 ล้านบาท อัตราก�ำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 38 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 11.38 และร้อยละ 16.12 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับบริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2559 นั้นมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 10,199 ล้าน
บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,566 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.38 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม มีรายได้
จากการขายและบริการเท่ากับ 2,279 ล้านบาท และประสบผลขาดทุนเป็นปีแรกเท่ากับ 757
ล้านบาท หลังจากที่ความสามารถในการท�ำก�ำไรได้ลดลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 มาถึง
ปี 2559 อัตราก�ำไรสุทธิจึงมีค่าเท่ากับร้อยละ -33 มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ากับร้อยละ -7.43 และร้อยละ -39.63 ตามล�ำดับ กลายเป็นบริษทั
ที่อาการน่าเป็นห่วงในปัจจุบัน

เจาะลึก แปรรูป ปตท. 211

บทที่ 9 การแปรรูปบรรลุเป้าหมายเพื่อประเทศชาติและประชาชนจริงหรือ

สุดท้าย บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2559 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 283,124
ล้านบาท ส่วนของผูถ้ อื หุน้ 33,588 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.86 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม มีราย
ได้จากการขายและการบริการเฉลีย่ อยูท่ ี่ 178,312 ล้านบาท แต่ดว้ ยปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง
และอัตราการแข่งขันทีส่ งู ในธุรกิจสายการบิน ท�ำให้บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประสบ
ปัญหาขาดทุนในหลายปี เช่น 2551 2554 2557 และ 2558
ถึงแม้ว่าทั้ง 4 บริษัทที่น�ำมาเปรียบเทียบกันนี้จะเดิมเคยเป็นรัฐวิสาหกิจ และได้รับการ
แปลงสภาพและแปรรูปด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกัน คือ เพื่อการระดมทุนขยายกิจการ และ
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
ได้ แต่ก็พบว่ามิใช่ทุกรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปแล้วจะสามารถประสบความส�ำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการแปรรูปจึงไม่ได้วัดตรงที่แค่สามารถน�ำบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้เท่านัน้ แต่ยงั ต้องวัดกันทีว่ สิ ยั ทัศน์ในการก�ำหนดกลยุทธ์ของบริษทั สามารถ
อยู่รอดในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง และสามารถสร้างความได้เปรียบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน
ระหว่าง 4 บริษัทที่น�ำมาเปรียบเทียบกัน จะเห็นได้ว่าบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงมี
มูลค่าและการเติบโตของสินทรัพย์รวมและส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีด่ กี ว่า และยังคงมีรายได้และก�ำไร
สุทธิที่เติบโตมากกว่าด้วยเช่นกัน

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
สุดท้ายที่ส�ำคัญที่สุดคือ หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
หลังจากแปลงสภาพและแปรรูปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีชื่อเรียกอื่นในบริบทต่าง ๆ เช่น ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล
หรือ Corporate Governance หรือ CG ซึ่งมีความหมายท�ำนองเดียวกัน หมายถึง การบริหาร
จัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เมื่อพิจารณาความเป็นบรรษัทภิบาลของ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ตลอดระยะ
เวลา 16 ปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากโครงสร้างการจัดการของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
จะเห็นว่า ปัจจุบันก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการว่าจะต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
แต่ไม่เกิน 15 คน ในจ�ำนวนนี้ต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ หลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
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แต่ในความเป็นจริงนั้น โครงสร้างกรรมการของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน
มีองค์ประกอบที่สูงกว่าหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่กล่าวมาข้างต้นเสียอีก เพราะคณะ
กรรมการชุดปัจจุบันประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้แทน
กระทรวงการคลัง 1 คน คือปลัดกระทรวงการคลัง ปัจจุบันคือนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้แทน
กระทรวงพลังงานคือปลัดกระทรวงพลังงาน ปัจจุบันคือนายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 1 คนคือนายเทวินทร์ วงศ์วานิช และที่เหลืออีก 12 คนเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด
ซึ่งเป็นสัดส่วนของกรรมการอิสระที่มากกว่าหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ก�ำหนดไว้
กรรมการอิสระทัง้ 12 คน ได้แก่ 1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 2) นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
3) พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 4) พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ 5) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
6) นายวิชัย อัศรัสกร 7) นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 8) นายดอน วสันตพฤกษ์ 9) นาย
สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 10) นายธรณ์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ 11) นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ และ 12)
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (ลาออกเมื่อ 31 ธันวาคม 2560)
คณะกรรมการมีหน้าที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ วางแผนนโยบาย รวมถึง
พิจารณาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีอ�ำนาจอนุมัติการน�ำเงินไป
ลงทุนระยะยาว เช่น การลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นกู้ และใบส�ำคัญแสดงสิทธิ และมีอ�ำนาจให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้น ในรูปแบบการให้เงินทุน
หรือในรูปแบบอื่น รวมถึงการพิจารณางบประมาณประจ�ำปี
นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจ�ำนวน 5 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร โดยมีประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
บรรษัทภิบาลหรือธรรมาภิบาลเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการด�ำเนินกิจการ โดยแต่ละ
องค์กรย่อมมีองค์ประกอบและรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ประเภทของธุรกิจทีม่ ผี ลมาจากทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอก หลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีมีส่วนท�ำให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน
ไปจนถึงลูกค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดให้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของ
วิสัยทัศน์ โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน พร้อมทัง้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
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มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป และก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือ
ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำงาน
นอกจากนี้ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังให้ความส�ำคัญการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ครอบคลุม เริ่มต้นจากสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิ
ในการร่วมก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีผล
ส�ำคัญต่อบริษทั ซึง่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ จึงเป็นเวทีสำ� คัญในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อซักถาม
ข้อสงสัยและลงคะแนนเสียง รวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลบริษัท
แทนผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) แบ่งกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 6 กลุ่ม และก�ำหนด
เป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มอย่างสมดุล
(1) ประเทศไทย
ในฐานะองค์กรพลังงานของชาติ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จะก�ำหนดนโยบายการ
ด�ำเนินธุรกิจทีส่ อดคล้องกับนโยบายรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและทิศทาง
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการจัดหาพลังงานให้เพียงพอเพื่อสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงานในราคาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศ
และการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางพลังงาน ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สถานีรับก๊าซธรรมชาติ คลังน�้ำมันและสถานีบริการ
น�้ำมัน เป็นต้น
(2) สังคมและชุมชน
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสังคมซึ่งครอบคลุมมิติ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการฟื้นฟูและดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างสมดุล มั่นคง
และยั่งยืน
(3) ผู้ถือหุ้น
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) น�ำกลยุทธ์การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหาร
จัดการ เพือ่ ให้เป็นองค์กรทีม่ คี วามเป็นเลิศในด้านการด�ำเนินงาน โดยตัง้ มัน่ อยูบ่ นหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ คี วบคูไ่ ปกับการดูแลสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้นกั ลงทุนมัน่ ใจว่าบริษทั
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมีความยั่งยืน
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(4) ลูกค้า
เนื่องจากบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่าง
ประเทศ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับ
ลูกค้าในการท�ำธุรกรรมกับบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาระบบ
e-Order ระบบ e-Billing ระบบ e-Payment และระบบ Direct Approved ช่วยให้ลูกค้า
สามารถสืบค้นข้อมูลรับการสนับสนุน และท�ำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของศูนย์รับค�ำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ด้วย
ระบบ iMind เชือ่ มโยง รวมศูนย์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ เช่น อีเมล์ เว็บไซต์ ข้อมูลสมาชิกบัตร
PTT Blue Card เป็นต้น เพื่อให้พนักงาน Contact Center ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา
(5) คู่ค้า
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบน
หลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมืออันดี ปฏิบตั ติ ามสัญญาอย่างเคร่งครัด และปฏิบตั ติ ามกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง ซึง่ เป็น
กระบวนการส�ำคัญในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนิน
กิจการ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้
เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
(6) พนักงาน
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อ
ก�ำหนดวิธีการในการบริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานให้ต้องสอดคล้องตามกฎหมาย
รวมทั้งสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ไขสถานการณ์ความไม่สอดคล้อง
ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 15 คณะผู้ก่อตั้งสมาคม “เครือข่ายโกลบอล
คอมแพ็กประเทศไทย” ทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลักเพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมขององค์กรภายในประเทศ
ในการพัฒนาการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุล ซึ่งน�ำไปสู่
ความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ยังแสดงออกอย่างมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจ
หลักในการจัดหาพลังงานให้แก่ประเทศอย่างพอเพียง ควบคู่ไปกับการดูแล สังคม ชุมชน และ
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รักษาสิง่ แวดล้อม บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้ดำ� เนินธุรกิจให้มผี ลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และ
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยยุทธศาสตร์ 3D คือ (1) Do Now เป็นยุทธศาสตร์เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของธุรกิจภายใต้ความผันผวนของราคาพลังงาน โดยการเพิม่ ผลผลิต (2) Decide
Now เป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนในกรอบระยะ 3 - 5 ปี เพื่อสร้างการ
เติบโตจากฐานธุรกิจที่มีอยู่ และ (3) Design Now เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องเตรียมความพร้อม
โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เพือ่ พัฒนาธุรกิจโดยมีลกู ค้าเป็นศูนย์กลาง และตอบสนอง
แนวคิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ของภาครัฐ
ในด้านการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ในปี 2559 บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) เจรจาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะยาวกับคู่ค้าท�ำให้สามารถลด
ต้นทุนการน�ำเข้า LNG ของประเทศตลอดอายุสัญญาลงได้ประมาณ 1.1 แสนล้านบาท และ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้เร่งด�ำเนินการก่อสร้างคลังรับก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งที่ 1
ส่วนขยายจาก 5 เป็น 10 ล้านตันต่อปี
ส�ำหรับธุรกิจน�ำ้ มัน บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ริเริม่ การเปิดสถานีบริการน�ำ้ มันรูปแบบ
ใหม่ที่เรียกว่า “PTT Compact Model” เป็นสถานีบริการน�้ำมันขนาดกะทัดรัด เพื่อกระจาย
การบริการสู่ชุมชนบนถนนสายรองอย่างทั่วถึง 18 แห่งและในอนาคต จะพัฒนาเป็น Mini
Community Mall เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมืองมากขึ้น และ บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ยังใช้ประโยชน์จากการมีเครือข่ายสถานีบริการน�้ำมันอยู่ทั่วประเทศสร้างประโยชน์
แก่สังคมชุมชน อาทิ การจัดตั้ง “ร้านค้าประชารัฐสุขใจ” ในสถานีบริการน�้ำมันบริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) 148 แห่งทั่วประเทศ เพื่อจ�ำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน และ
สินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์เด่นของแต่ละชุมชน นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ มีการจัดตั้งโครงการ “รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” สร้างรายได้ให้กับชาวนา
กว่า 108 ล้านบาท รวมถึงการใช้สถานีบริการน�้ำมันบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์รวม
ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
ปี 2559 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้นำ� องค์ความรูท้ างด้านวิศวกรรมใช้พลังงาน
ธรรมชาติมาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้ำของชุมชนบ้านขนุนคลี่และบ้านภูเตย จังหวัด
กาญจนบุรี ด้วยการพัฒนา “เครื่องตะบันน�้ำ (Hydraulic Ram Pump)” เพื่อส่งน�้ำจากที่ต�่ำ
ขึ้นไปที่สูงและยังสามารถใช้แรงน�้ำไหลผลิตไฟฟ้าให้ชุมชนที่ขาดแคลน บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) มีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกป่าและฟืน้ ฟู
ป่า ซึ่งในปี 2559 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบพื้นที่ปลูกป่าจ�ำนวน 54,600 ไร่ให้
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กับหน่วยงานของรัฐ ท�ำให้ตั้งแต่ปี 2556 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบพื้นที่ปลูกป่า
ไปแล้ว 208,081 ไร่
ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ผลประกอบการทางการเงินของ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ในปี 2559 มีก�ำไรสุทธิ 94,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74,673 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558
ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้เร่งด�ำเนินการเพิ่มผลผลิตอย่างจริงจัง ท�ำให้
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 2.4 หมื่นล้านบาท
ปี 2559 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม การได้รับ
การจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน รางวัลผู้บริหารสูงสุด
ยอดเยี่ยมแห่งปี (The Asset CEO of the Year) ด้านประเภทธุรกิจน�้ำมันและก๊าซ รางวัล
Corporate Governance ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และได้รับผลประเมินระดับดีเลิศ (Excellent
CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บทสรุป
ในทางทฤษฎีนั้น การแปลงสภาพและแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีความจ�ำเป็นต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งในแง่ของการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับการแข่งขันและ
รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างกะทันหันและรุนแรง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือกรณีของ กสท
โทรคมนาคม และทีโอทีที่ไม่สามารถแปรรูปได้ส�ำเร็จ ท�ำให้ไม่สามารถปรับตัวตามที่กล่าวมา
ข้างต้นได้ จึงสูญเสียศักยภาพทางการแข่งขันไปเรื่อย ๆ สะท้อนให้เห็นในรูปผลประกอบการ
ที่แย่ลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพและแปรรูปได้ส�ำเร็จ ก็หาใช่ว่าจะสามารถเพิ่ม
ศักยภาพทางการแข่งขันหรือปรับตัวเพือ่ รองรับเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นไปอย่างกะทันหันได้ทนั กาล
เช่นในกรณีของ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ที่ถึงแม้จะแปรรูปส�ำเร็จ แต่ไม่สามารถปรับตัว
ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จนส่งผลให้ประกอบการติดลบอย่างต่อเนื่อง
จึงน่าจะกล่าวโดยสรุปได้ว่า นอกจากความส�ำเร็จในแง่ผลประกอบการที่พิจารณาจาก
มูลค่าและการเติบโตของสินทรัพย์รวมและส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมถึงความสามารถในการท�ำก�ำไร
โดย (1) เปรียบเทียบ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เองจากอดีตสูป่ จั จุบนั และ (2) เปรียบเทียบ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) กับรัฐวิสาหกิจที่ยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 100% อย่าง กฟผ.
หรือ (3) เปรียบเทียบบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) กับรัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพแล้วแต่ไม่ได้
แปรรูปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่าง กสท โทรคมนาคม และทีโอที และสุดท้าย
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(4) เปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจทีแ่ ปลงสภาพและแปรรูปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
เหมือนกัน เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) แล้วต่างพบว่าในการเปรียบเทียบแต่ละกลุ่ม บริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลประกอบการที่เติบโต
อย่างต่อเนือ่ ง และยังคงรักษาความสามารถในการท�ำก�ำไรได้เป็นอย่างดี แม้จะต้องมีคา่ ใช้จา่ ย
ในการลงทุนระยะยาวเป็นจ�ำนวนมากก็ตาม ในด้านหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและภารกิจ
สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยตลอด 16 ปีที่ผ่านมา ก็มีข้อมูลหลักฐานเด่น
ชัดว่าเป็นสิ่งที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญมากอย่างต่อเนื่อง
ผลงานหลังการแปลงสภาพและแปรรูปบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) 16 ปี จึงเป็นเครือ่ ง
ยืนยันได้เป็นอย่างดีถงึ ความส�ำเร็จในการปฏิรปู รัฐวิสาหกิจ คงไม่ตอ้ งสงสัยกันว่าหากเมือ่ 16 ปี
ที่แล้ว มิได้มีการด�ำเนินการแปลงสภาพและแปรรูปบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) วันนี้ บริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไร จะสามารถขยายกิจการได้อย่างที่ผ่านมา
หรือไม่ และความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยจะเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงขนาดไหน
ท่านผู้อ่านคงจะสามารถตอบค�ำถามเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
หากเราถอยออกมามองภาพใหญ่กนั แล้วลองตัง้ ค�ำถามต่อเนือ่ งกันว่า มีรฐั วิสาหกิจทีย่ งั
ไม่ได้แปรรูปเพียงกีร่ ายทีจ่ ะอยูร่ อดในอนาคตทีส่ ภาพการแข่งขันสูงขึน้ และเป็นการแข่งขันแบบ
ไร้พรมแดน และจะมีกี่รายที่สามารถก้าวข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบฉับพลัน
โดยไม่ตกเป็นผูแ้ พ้ในตลาดอย่าง กสท โทรคมนาคม ทีโอที บริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ขสมก.
หรือ รฟท. ในที่สุด หากรัฐวิสาหกิจปรับตัวไม่ทัน เกิดผลขาดทุน ก็จะกลับมาเป็นภาระต่อเนื่อง
ของรัฐบาลและเงินภาษีจากประชาชน รัฐบาลจึงอาจต้องพิจารณาข้อดีและข้อเสียอย่างจริงจัง
และต้องพิจารณาทางเลือกทีจ่ ะเปิดให้เอกชนทีม่ ศี กั ยภาพเข้ามาด�ำเนินธุรกิจในบางอุตสาหกรรม
เพราะมิเช่นนั้น ภาระค่าใช้จ่ายต่อเนื่องจ�ำนวนมากดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบวงกว้างต่อความ
เจริญด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย
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ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก นี้เป็นข้อมูลของโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานไทย ซึ่งแยกออกเป็น
3 กลุม่ ใหญ่ ๆ คือ (1) ธุรกิจต้นน�ำ้ (Upstream) (2) ธุรกิจขัน้ กลางหรือธุรกิจกลางน�ำ้ (Mid-stream)
และ (3) ธุรกิจปลายน�้ำ (Downstream) โดยจะกล่าวถึงลักษณะการด�ำเนินธุรกิจในแต่ละกลุ่ม
บทบาท และผู้เกี่ยวข้องในแต่ละธุรกิจ
จากนั้น เป็นข้อมูลสรุปเนื้อหาของสถานการณ์พลังงานแต่ละชนิดในปัจจุบัน ซึ่งคณะ
ผู้วิจัยใช้ข้อมูลของปีล่าสุดคือปี 2559 โดยแบ่งประเภทพลังงานออกเป็น 5 กลุ่ม คือ (1) น�้ำมัน
ดิบและคอนเดนเสท (2) ก๊าซธรรมชาติ (3) ถ่านหินและลิกไนต์ (4) ไฟฟ้า และ (5) ผลิตภัณฑ์
น�้ำมันส�ำเร็จรูป
ดังนั้นภาคผนวกนี้จึงเป็นการให้ข้อมูลที่อาจใช้อ้างอิงหรือใช้ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง
เมื่ออ่านถึงเนื้อหาของงานวิจัย

โครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานของไทย
ส่วนแรกนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมพลังงานของธุรกิจต้นน�้ำ (upstream)
ไปจนถึงธุรกิจปลายน�้ำ (downstream) โดยกล่าวถึงลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ บทบาทและ
ผู้เล่นในแต่ละธุรกิจ
(1) ธุรกิจต้นน�้ำ (Upstream)
ธุรกิจต้นน�้ำเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส�ำรวจและจัดหาปิโตรเลียมของไทยซึ่งเป็นแหล่ง
พลังงานหลัก ทั้งน�้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงแหล่งพลังงานอื่นที่มีในประเทศไทยได้แก่
การผลิตถ่านหิน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�้ำ เป็นต้น ซึ่งจะกล่าวไปตามล�ำดับดังนี้
การส�ำรวจและพัฒนาปิโตรเลียม
ในการส�ำรวจและการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมจ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ที่ทันสมัย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและความช�ำนาญสูง นอกจากนี้ ยังเป็นธุรกิจ
ที่มีความเสี่ยงและจ�ำ เป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง ทุกขั้นตอนในการส�ำ รวจและพัฒนาแหล่ง
ปิโตรเลียมใช้เงินลงทุนและกินระยะเวลาค่อนข้างนาน ตลอดจนมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
อยู่จ�ำนวนมาก ทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อม ซึ่งขั้นตอนการส�ำรวจและพัฒนา
แหล่งปิโตรเลียมสามารถสรุปได้ดังนี้
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(ก) ส�ำรวจหาข้อมูลด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมเพื่อประเมินศักยภาพ
ของปิโตรเลียมในพื้นที่ส�ำรวจ ซึ่งในขั้นตอนนี้ จะท�ำการศึกษาข้อมูลด้านปริมาณส�ำรองได้แก่
ขนาด รูปทรง ขอบเขต ชนิดและคุณภาพ รวมถึงท�ำการศึกษาข้อมูลด้านวิศวกรรม เช่น
ความกดดัน อัตราการไหล และความสามารถในการผลิต
เทคนิคทีใ่ ช้ในขัน้ ตอนนีม้ ตี งั้ แต่การส�ำรวจทางธรณีวทิ ยา เช่น การรวบรวมผลการศึกษา
ในอดีต การศึกษาภาพถ่ายดาวเทียม (land set) ภาพถ่ายทางอากาศ (aerial photograph)
การประเมินโครงสร้างธรณีวทิ ยาเบือ้ งต้น รวมถึงการตรวจสอบทางธรณีวทิ ยาเบือ้ งต้น ซึง่ ต้อง
ตรวจสอบการวางตัวของชั้นหิน โครงสร้างชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม และการเก็บตัวอย่างหิน
เพื่อไปตรวจสอบอายุและสารอินทรีย์ต้นก�ำเนิดปิโตรเลียม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการส�ำรวจ
ทางธรณีฟิสิกส์ ได้แก่ การวัดค่าแรงดึงดูดของโลก (gravity survey) และการวัดค่าความเข้ม
สนามแม่เหล็กโลก (magnetic survey) เพื่อก�ำหนดขอบเขตและรูปร่างของแอ่งสะสมตะกอน
อย่างคร่าว ๆ รวมถึงการส�ำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (seismic survey) เพื่อก�ำหนดพื้นที่
เป้าหมายส�ำหรับเจาะส�ำรวจ
ในการส�ำรวจเพือ่ หาแหล่งกักเก็บ (reservoir) โดยปกติใช้เวลา 3 - 6 ปี หลังจากทีบ่ ริษทั
น�้ำมันได้รับสิทธิจากรัฐบาลเพื่อส�ำรวจและพัฒนาปิโตรเลียม โดยเก็บและศึกษาข้อมูลทาง
ธรณีวทิ ยาและธรณีฟสิ กิ ส์ ดูลกั ษณะโครงสร้างใต้ดนิ ว่าพืน้ ทีน่ มี้ โี อกาสทีจ่ ะพบปิโตรเลียมหรือไม่
(ข) การเจาะหลุมปิโตรเลียม ในขั้นตอนนี้เป็นการส�ำรวจหาปิโตรเลียมในบริเวณที่ยัง
ไม่เคยมีการเจาะพิสูจน์ จะท�ำการเจาะหลุมส�ำรวจ (exploratory well) หรือหลุมแรกที่มีการ
ส�ำรวจ (wildcat well) นอกจากนี้ การเจาะหลุมอาจท�ำเพื่อประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจเช่น
หลุมประเมินผล (appraisal well) หลุมส�ำรวจขอบเขต (delineation well) รวมถึงการเจาะหลุม
เพื่อการผลิตปิโตรเลียม ซึ่งเรียกว่าหลุมพัฒนา (development well) จากการเจาะส�ำรวจเพื่อ
ยืนยันว่ามีอยู่จริงและคุ้มค่าพอที่จะพัฒนานั้น อาจใช้เวลาอีก 2 – 3 ปี
(ค) หากประเมินศักยภาพว่าคุ้มค่ากับการลงทุน ก็จะมาสู่ขั้นตอนการผลิต โดยเริ่มจาก
การวางแผนงาน และก�ำหนดต�ำแหน่งแท่นหลุมผลิต (well platform) ออกแบบหลุมเจาะ
ติดตามการเจาะหลุมให้เป็นไปตามแผน ประเมินศักยภาพของหลุมผลิตแต่ละหลุม ประเมิน
ปริมาณส�ำรองของแหล่ง และวางแผนงานต่าง ๆ เพื่อรักษาอัตราการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
การเจาะหลุมปิโตรเลียมนั้น เป็นกระบวนการเจาะหลุมที่ลึกกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งวิศวกร
ส�ำรวจและขุดเจาะต้องวางแผนและออกแบบให้ดวี า่ จะเจาะอย่างไรให้ตรงเป้าหมาย คุม้ ค่าและ
ปลอดภัย เพราะการเจาะแต่ละครั้งใช้เวลาและงบประมาณไม่น้อย รวมถึงอันตรายระหว่าง
การเจาะเนื่องจากความร้อนและความดันในชั้นดินจะเพิ่มมากขึ้นตามล�ำดับ
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รูปที่ ก - 1 ขั้นตอนและความเสี่ยงของการผลิตปิโตรเลียม

ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “การส�ำรวจและการผลิตปิโตรเลียม” โดยคุณกฤษณ์ ลิมบานเย็น วันที่
27 มิถุนายน 2559

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา ยังต้องมีการพิจารณาความคุม้ ค่าของผลประโยชน์ เงินลงทุน
และเวลาที่ใช้ไปให้รอบคอบ ดังนั้น การส�ำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมจึงเป็นกระบวนการที่ใช้
ระยะเวลายาวนานและมีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการส�ำรวจปิโตรเลียม
นั้นนอกจากการพัฒนาเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณ
ส�ำรองปิโตรเลียม ซึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานของประเทศด้วย
ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม
ค�ำว่า “ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม” นั้น ใช้กันในความหมายที่แตกต่างกันอยู่ ส�ำหรับ
ประเทศไทยนั้น เราใช้นิยามตาม Petroleum Resources Management System (PRMS
2007) ซึ่งได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลาย นิยามปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมตาม
PRMS 2007 โดยย่อมีดังนี้ 1
ปริมาณทรัพยากรปิโตรเลียม (resources) หมายถึง ปริมาณปิโตรเลียมทั้งหมด ไม่ว่าจะ
สามารถผลิตขึ้นมาได้หรือไม่ก็ตาม ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนหรือในเปลือกโลก ไม่ว่าจะค้นพบ
แล้วหรือไม่ก็ตาม รวมกับปริมาณปิโตรเลียมที่ผลิตไปแล้ว
		 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน สืบค้นจาก http://www.dmf.go.th/
		 knowledge/petro_knowledge/resource/reserve_des2.pdf
1
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ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม (reserves) หมายถึง ปริมาณปิโตรเลียมที่คงเหลือในแหล่ง
ปิโตรเลียมที่ค้นพบแล้ว ที่อยู่ในแผนการผลิต และคาดว่าจะผลิตได้อย่างคุ้มค่าเชิงพาณิชย์
ในการวัดปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมตามหลักวิชาการนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
(ก) ปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์แล้ว (proved reserves) เรียกย่อว่า “P1” ข้อมูลในระดับ
นี้เชื่อถือว่ามีปิโตรเลียมแน่ประมาณร้อยละ 90 กล่าวคือ เป็นปริมาณปิโตรเลียมที่คงเหลือใน
แหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบแล้ว มีแผนการผลิตชัดเจน ได้รับการอนุมัติจากภาครัฐให้ด�ำเนินการ
ผลิตและคาดว่าจะสามารถผลิตได้อย่างคุ้มค่าเชิงพาณิชย์
(ข) ปริมาณส�ำรองที่ยังไม่ได้พิสูจน์ (unproved reserves) สามารถแบ่งออกเป็น 2
ประเภทคือ
ประเภทที่หนึ่ง ปริมาณส�ำรองที่คาดว่าจะพบหรือ probable (P2) กล่าวคือ
เป็นปริมาณปิโตรเลียมทีค่ งเหลือในแหล่งปิโตรเลียมทีค่ น้ พบแล้วและคาดว่าจะผลิตได้เชิงพาณิชย์
แต่มีระดับความแน่นอนว่าจะผลิตได้ต�่ำกว่าปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์แล้ว แต่น่าเชื่อถือว่าจะผลิต
ได้มากกว่าปริมาณส�ำรองที่น่าจะพบ หรือพูดง่าย ๆ คือ ข้อมูลในส่วนนี้มีความมั่นใจประมาณ
ร้อยละ 50
ประเภทที่สอง ปริมาณส�ำรองที่น่าจะพบหรือ possible (P3) กล่าวคือ เป็นปริมาณ
ปิโตรเลียมทีค่ งเหลือในแหล่งปิโตรเลียมทีค่ น้ พบแล้ว และคาดว่าจะผลิตได้เชิงพาณิชย์ แต่มรี ะดับ
ความแน่นอนว่าจะผลิตได้ต�่ำกว่าปริมาณส�ำรองที่คาดว่าจะพบ หรือพูดง่าย ๆ คือมีความมั่นใจ
ได้แค่ร้อยละ 10
อย่างไรก็ตาม การเปลีย่ นประเภทปริมาณส�ำรองจะเกิดขึน้ ได้ ก็ตอ่ เมือ่ มีขอ้ มูลการส�ำรวจ
หรือการผลิตเพิ่มเติมท�ำให้ P2 และ P3 อาจกลายเป็น P1 ได้
การส�ำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย
ธุรกิจต้นน�้ำด้านการส�ำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมของไทยนั้น แรกเริ่มเป็นธุรกิจที่
สงวนและด�ำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ เริม่ ต้นมาจากแหล่งน�ำ้ มันดิบที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ต่อมา รัฐได้ประเมินแล้วพบว่า การส�ำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมต้องอาศัยเงินลงทุนจ�ำนวน
มากและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้น รัฐจึงได้เปลี่ยนนโยบายอนุญาตให้เอกชนไทยเข้ามาลงทุน
แต่การส�ำรวจยังไม่ประสบความส�ำเร็จมากนัก ประเทศไทยยังคงต้องน�ำเข้าน�ำ้ มันมาใช้จำ� นวน
มากอยู่
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ต่อมา ในปี 2504 รัฐเชิญชวนบริษัทเอกชนมายื่นขอสิทธิการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ในประเทศไทย และในปี 2505 บริษัท Union Oil Company of California (ปัจจุบัน คือ บริษัท
Chevron) เป็นบริษัทเอกชนต่างชาติรายแรกที่ได้รับสิทธิการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมใน
ภาคอีสาน ซึ่งภายหลังการส�ำรวจไม่พบปิโตรเลียม จึงได้คืนสิทธิในพื้นที่ทั้งหมดให้รัฐไป
จนกระทั่งปี 2510 รัฐได้เชิญชวนให้มีการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตไหล่ทวีป (อ่าวไทย)
และในทะเลอันดามัน
ในปี 2516 บริษทั Unocal (ปัจจุบนั คือบริษทั Chevron) ประสบความส�ำเร็จพบปิโตรเลียม
ในหลุมเจาะ 12-1 ที่มีทั้งก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวในปริมาณที่น่าพอใจ อย่างไร
ก็ตาม ณ ขณะนั้น ในประเทศไทยยังไม่มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติ
เหลว เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้ส่วนใหญ่คือ น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันเตา ถ่านหินและ
ฟืน แต่บริษัทได้ตัดสินใจเดินหน้าเจาะส�ำรวจเพิ่มเติม พร้อมเจรจาขายก๊าซให้กับองค์การ
ก๊าซ (การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท. ในเวลาต่อมา) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อน�ำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า นับเป็นจุดเริ่มต้นของยุค
โชติช่วงชัชวาลพลังงานของไทย
อย่างไรก็ตาม ผลการส�ำรวจส่วนมากปรากฏว่า ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของ
ประเทศไทย แหล่งก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ในอ่าวไทยมีลักษณะเป็นกระเปาะเล็ก ๆ ต้องเจาะ
หลายหลุมและใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมากกว่าจะได้ก๊าซ ในขณะที่แหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกนั้น
มีปริมาณน้อย ซึ่งค้นพบที่แหล่งน�้ำพอง จ. ขอนแก่น
จะเห็นได้ว่า ธุรกิจต้นน�้ำด้านการส�ำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมของไทยเป็นธุรกิจ
ที่เปิดเสรี ผ่านระบบการให้สัมปทานจากรัฐ ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่ง
เปิดโอกาสให้เอกชนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาลงทุนส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย
ทั้งบนบกและในทะเล ทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2514 กรมเชื้อเพลิง กระทรวงพลังงาน เปิดให้ยื่นขอสัมปทาน
ปิโตรเลียมแล้วกว่า 20 ครั้ง โดยรายชื่อผู้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทยมีดังนี้
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ตารางที่ ก - 1 รายชื่อผู้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย
กลุ่มบริษัท อพิโก แอลแอลซี
กลุ่มบริษัท บีจี เอเชีย อิงค์
บริษัท Idemitsu Oil & Gas Co., Ltd.
บริษัท JSX Energy Holdings Limited
กลุ่มบริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท จีเอส เอนเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น
บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด
กลุ่มบริษัท Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd.
บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
กลุ่มบริษัท ซิโน-ยู เอส ปิโตรเลียม อิงค์
บริษัท เทเท็ก ไทยแลนด์ III แอลแอลซี
กลุ่มบริษัท ทวินซ่า ออยล์ ลิมิเต็ด
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท พลังโสภณ จ�ำกัด
บริษัท รีซอร์สฟูล ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

กลุ่มบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด
กลุ่มบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด
บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด
กลุ่มบริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กลุม่ บริษทั ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท Petroleum Resources (Thailand) Pty., Ltd.
กลุ่มบริษัท ซาลามานเดอร์ เอนเนอร์ยี่ (อีแอนด์พี) ลิมิเต็ด
บริษทั Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd.
บริษัท โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์
บริษัท JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation
กลุ่มบริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด
บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น
โคราช อิงค์

ที่มา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

จากตารางที่ ก - 1 จะเห็นได้ว่า กลุ่มบริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นเพียงหนึ่งในผู้ได้รับสัมปทานผลิตและส�ำรวจปิโตรเลียมใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้ได้รับสัมปทานอื่นยังมีทั้งบริษัทเอกชนไทยและบริษัทข้ามชาติ อาทิ
กลุ่มบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด (แหล่งเอราวัณ), บริษัท เอ็กซอนโมบิล
เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ (ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสินภูฮ่อม จ. อุดรธานี,
แหล่งน�้ำพอง จ. ขอนแก่น) และ บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (แหล่งทานตะวัน)
แม้ว่าประเทศไทยจัดหาน�้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศได้ แต่ปริมาณ
ที่จัดหาได้นั้นไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของประเทศ ดังนั้น ปิโตรเลียมที่สำ� รวจ
และผลิตได้ภายในประเทศไทย จึงไม่ได้เป็นแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ในประเทศ หรือใช้เพื่อการ
ส่งออกแต่อย่างไร
ดังนัน้ ทีผ่ า่ นมาเราจึงมีการน�ำเข้าพลังงานทัง้ ในรูปน�ำ้ มันดิบ ก๊าซธรรมชาติผา่ นระบบท่อ และ
ก๊าซธรรมชาติเหลว โดยน�ำ้ มันดิบทีเ่ ราน�ำเข้ามาส่วนใหญ่นนั้ มาจากตะวันออกกลาง (ร้อยละ 55)
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รองลงมาคือ ตะวันออกไกล (Far east ร้อยละ 16 - 17) ในขณะทีก่ า๊ ซธรรมชาติผา่ นระบบท่อนัน้
น�ำเข้ามาจากแหล่งก๊าซในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่วนการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) นั้น ในปัจจุบันมีเพียงสัญญาซื้อขายระยะยาวของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เพียง
รายเดียว
การผลิตถ่านหินในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการส�ำรวจและพบถ่านหินทั้งในภาคใต้ (จ.กระบี่ โดยบริษัทถ่านหินศิลา
กระบี่เข้าด�ำเนินการปี 2440 – 2448) และภาคเหนือ (แหล่งแม่เมาะ จ. ล�ำปาง โดยการลิกไนต์
แห่งประเทศไทย ปี 2500) จนกระทั่งปี 2510 – 2519 รัฐบาลรวมการลิกไนต์แห่งประเทศไทย
การไฟฟ้ายันฮี และเหมืองกระบี่ เข้าด้วยกันเป็น "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)"
ท�ำหน้าทีโ่ ดยตรงในการผลิตและการใช้ลกิ ไนต์จากแหล่งแม่เมาะและกระบีเ่ พือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้า
และตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา รัฐได้เปิดให้เอกชนมีบทบาทในการส�ำรวจ ผลิต และพัฒนาการ
ท�ำเหมืองถ่านหิน
อย่างไรก็ตาม การผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันได้ลดการพึ่งพาการใช้ถ่านหินลง เนื่องมาจาก
ปริมาณถ่านหินที่ผลิตได้ในประเทศนั้นมีไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า รวมถึงถ่านหินที่ผลิตได้
บางส่วนนั้นมีคุณภาพไม่เหมาะสม ท�ำให้ต้องมีการน�ำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศมาเพื่อใช้ใน
การผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ การผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตเป็นหลักถึงร้อยละ 60
พลังงานน�้ำในประเทศไทย
พลังงานน�ำ้ เป็นหนึง่ ในพลังงานหลักทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้าในหลายประเทศทัว่ โลก การน�ำ
เอาพลังงานน�้ำมาใช้ประโยชน์มีอยู่ด้วยกันหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นพลังงานน�้ำตก พลังงาน
กระแสน�ำ้ เชีย่ ว พลังงานคลืน่ พลังงานน�ำ้ ขึน้ น�ำ้ ลง ซึง่ หลักการก็คอื การอาศัยมวลน�ำ้ ทีเ่ คลือ่ นที่
เป็นแหล่งพลังงาน พลังงานน�ำ้ เป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง โรงไฟฟ้าพลังน�้ำจากเขื่อนขนาดใหญ่
ในประเทศไทย การพัฒนาพลังงานน�้ำเพื่อผลิตไฟฟ้ามักเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนา
แหล่งน�้ำเพื่อการใช้งานในหลายวัตถุประสงค์ มากกว่าจะเป็นการพัฒนาพลังงานน�้ำเพื่อผลิต
ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ซึ่งโดยทั่วไปมุ่งเน้นไปการก่อสร้างเขื่อนน้อยใหญ่ อ่างเก็บน�้ำ และฝาย
อย่างไรก็ตาม เมื่อดูจากปริมาณไฟฟ้าพลังน�้ำที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ผลิตได้ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 4 ท�ำให้เห็นว่าพลังงานน�้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าเป็นเพียง
ผลพลอยได้เล็กน้อย เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน
ตัวอย่างโรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน�้ำที่ผลิตไฟฟ้าสูงสุด ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
(ก�ำลังผลิต 779 เมกะวัตต์) เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (ก�ำลังผลิต 720 เมกะวัตต์)
และเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ก�ำลังผลิต 500 เมกะวัตต์) อย่างไรก็ตาม การสร้างเขื่อน
หรือพัฒนาแหล่งน�้ำมีประเด็นเกี่ยวเนื่องกับข้อโต้แย้งเรื่องความคุ้มค่าของผลกระทบที่เกิดขึ้น
กับสิ่งแวดล้อม จึงมีความพยายามเลี่ยงการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ โดยหันไปใช้พลังงาน
ทดแทนประเภทอื่นแทน
(2) ธุรกิจขั้นกลางหรือธุรกิจกลางน�้ำ (Mid-stream)
ธุรกิจขั้นกลางหรือธุรกิจกลางน�้ำหมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุดิบจาก
แหล่งส�ำรวจผลิตสู่โรงงานแปรรูป ซึ่งน�ำวัตถุดิบพลังงานต่าง ๆ มาแปรรูปให้เป็นสินค้าที่พร้อม
จะน�ำไปใช้ต่อในการผลิตของภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย การลงทุนในระบบ
โครงข่ายท่อขนส่ง ระบบคลังจัดเก็บ (terminal) รวมถึงธุรกิจโรงแยกก๊าซและธุรกิจโรงกลั่น
น�้ำมัน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
ก๊าซธรรมชาติและกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ (natural gas) เป็นปิโตรเลียมชนิดหนึง่ ทีเ่ กิดจากซากพืชซากสัตว์ทที่ บั ถม
กันภายใต้ความร้อนหลายร้อยล้านปี กลายสถานะอยู่ในรูปก๊าซ2 ซึ่งโดยทั่วไป ก๊าซธรรมชาติ
ที่พบประกอบด้วยก๊าซมีเทน (methane) ประมาณร้อยละ 70 และจะแตกต่างกันออกไปตาม
สภาพแวดล้อมของแหล่งก๊าซธรรมชาติแต่ละแหล่ง ในแหล่งก๊าซธรรมชาติอาจพบก๊าซธรรมชาติ
ทั้งในสถานะก๊าซ หรือในสถานะที่กลายสภาพเป็นของเหลว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความ
ดัน นอกจากนี้ ยังอาจพบก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเดียวกันกับน�ำ้ มันดิบได้อกี ด้วย และในการน�ำ
ก๊าซธรรมชาติมาใช้นั้น ต้องผ่านกระบวนการแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยมีโรงแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ 8 แห่งด้วยกัน คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 1 ถึง 6 ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท.สผ.
		 ปิ โตรเลียมเป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เกิดจากซากพืชซากสัตว์ทที่ บั ถมกันภายใต้ความร้อนหลาย
		 ร้อยล้านปี และแรงกดดันมหาศาล ซึ่งสามารถพบได้ท้งั ในสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ โดยหากอยูใ่ น
		 สถานะของแข็งจะอยูใ่ นกลุม่ ถ่านหินลง,หากอยูใ่ นสถานะของเหลว คือ น�้ำมันดิบ และเมือ่ อยูใ่ นสถานะ
		 ก๊าซ ก็คอื ก๊าซธรรมชาติ
2

226 เจาะลึก แปรรูป ปตท.

สยาม/พลังเพชร และโรงแยกก๊าซธรรมชาติของบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
ส�ำหรับก๊าซธรรมชาติทพี่ บในอ่าวไทย เมือ่ ผ่านการขจัดสารปนเปือ้ นทีไ่ ม่ตอ้ งการออกไป
แล้ว ก็จะถูกส่งเข้าโรงแยกก๊าซได้ทนั ที ซึง่ ก๊าซธรรมชาติทพี่ บในอ่าวไทยส่วนใหญ่เป็นก๊าซเปียก
หรือก๊าซที่พบในสถานะของเหลว เมื่อผ่านโรงแยกก๊าซแล้วนั้น จะสามารถจ�ำแนกผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ด้จากโรงแยกก๊าซฯ หรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติตามลักษณะของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ที่แยกออกมา และน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตอื่น ๆ ได้ดังนี้ ก๊าซโซลีนธรรมชาติ
(หรือ Natural Gasoline (NGL, C5+)), ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (หรือ Liquefied Petroleum
Gas (LPG, C3+C4)), ก๊าซบิวเทน (Butane, C4), ก๊าซโปรเพน (Propanne-C3), ก๊าซอีเทน
(Ethane, C2), ก๊าซมีเทน (Methane, C1), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
รูปที่ ก - 2 การแยกก๊าซธรรมชาติ

ที่มา เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “ปิโตรเคมี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ” โดยคุณศิริพงษ์
จุลพรศิริดี วันที่ 27 มิถุนายน 2559
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โครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยประกอบด้วย
(1) การจัดหาก๊าซธรรมชาติทงั้ จากแหล่งภายในประเทศและการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
ทั้งในรูปแบบก๊าซธรรมชาติที่ส่งผ่านท่อก๊าซ (Pipe gas) และการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว
(Liquefied Natural Gas: LNG)
(2) กิจการขนส่งผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Transmission Pipeline)
ท�ำหน้าทีข่ นส่งก๊าซธรรมชาติผา่ นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) เพือ่ รองรับ
การใช้กา๊ ซธรรมชาติทจี่ ดั หาจากอ่าวไทย และการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมา และ
LNG แล้วส่งต่อไปยังผู้ใช้ก๊าซฯ กลุ่มต่างๆ ของประเทศ
(3) กิจการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution
Pipeline) ด�ำเนินการขนส่งก๊าซธรรมชาติไปยังลูกค้าอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
(Process) และผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Cogeneration) โดยเชื่อมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
(Transmission Pipeline)
แม้ว่าการส�ำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทยจะเปิดเสรีให้เอกชนทั้งไทยและ
ต่างประเทศเข้ามาลงทุนผ่านระบบสัมปทาน แต่เนื่องจากปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรของ
ประเทศไทย ดังนั้น กฎหมายจึงก�ำหนดให้ต้องขายให้กับหน่วยงานของรัฐบาลไทยก่อน ซึ่งเดิม
คือ ปตท. และในปัจจุบันคือบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ส่งผลให้ที่ผ่านมา มีเพียงบริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) เท่านั้นที่ได้รับใบอนุญาตในการจัดหาและค้าส่งก๊าซ
ในการน�ำปิโตรเลียมมาใช้นั้น ไม่สามารถน�ำน�้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติที่เจาะขึ้นมา
ไปใช้ได้เลยทันที แต่ต้องน�ำมาผ่านกระบวนการกลั่นหรือกระบวนการแยกหรือแปรสภาพ
เสียก่อน ในส่วนน�้ำมันดิบนั้น การขนส่งจากแหล่งผลิตสามารถท�ำได้โดยการขนส่งผ่านพาหนะ
ซึง่ ส่วนใหญ่ขนส่งทางทะเลมาขึน้ ท่าเรือ แล้วขนส่งต่อผ่านระบบถนนและระบบรางไปยังโรงกลัน่
น�้ำมัน เช่น รถไฟ รถบรรทุก หรือเรือบรรทุกน�้ำมัน ไปยังโรงกลั่นน�้ำมัน
ในส่วนของก๊าซธรรมชาตินั้น การขนส่งซับซ้อนและมีปัญหามากกว่าน�้ำมัน เพราะต้อง
อาศัยท่อก๊าซฯ เพื่อขนส่งจากแหล่งผลิตไปยังโรงแยกก๊าซฯ หรือแปรสภาพก๊าซฯ การลงทุน
เดินท่อก๊าซฯ จากแหล่งผลิตในอ่าวไทยและทะเลอันดามันนัน้ ใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมาก นอกจากนี้
แนวการเดินท่อก๊าซฯ ยังต้องผ่านพืน้ ทีป่ ระชาชนจ�ำนวนมาก ซึง่ บริษทั เอกชนไม่สามารถเวนคืน
ทีด่ นิ และซือ้ ทีด่ นิ จ�ำนวนมากได้ หรือหากท�ำได้กต็ อ้ งใช้เวลานานและใช้เงินจ�ำนวนมาก ไม่คมุ้ ค่า
กับผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั ดังนัน้ แม้วา่ รัฐจะเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนสร้างท่อก๊าซฯ แต่ทผี่ า่ น
มาไม่มีเอกชนรายใดให้ความสนใจเนื่องจากไม่มีความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์
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ในปี 2521 รัฐจึงก่อตั้ง ปตท. ขึ้นมา3 เพื่อพัฒนาธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ทั้งการลงทุนใน
โครงข่ายท่อก๊าซฯ และการก่อสร้างโรงแยกก๊าซฯ โดยท่อก๊าซฯ เส้นแรกใช้เงินลงทุนสร้างถึง
350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปตท. จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักเพียงรายเดียวที่ลงทุนในระบบท่อ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ในส่วนของการจ�ำหน่ายหรือค้าปลีกก๊าซธรรมชาตินนั้ ปัจจุบนั มีผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตรายอื่น
ซึ่งส่วนใหญ่จ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม เช่น บริษัท อมตะ จัดจ�ำหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จ�ำกัด จัดจ�ำหน่ายก๊าซให้แก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคม
อุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 เป็นต้น
รูปที่ ก - 3 โครงสร้างธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย

ที่มา เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ “ก๊าซธรรมชาติ: โชติช่วงชัชวาล” หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานส�ำหรับ
นักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 3 โดยคุณนพดล ปิ่นสุภา วันที่ 17 มีนาคม 2559

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่ผ่านมามีลักษณะเป็นธุรกิจที่ผูกขาดโดย
ธรรมชาติ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดหา การลงทุนในระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ และ
การค้าส่ง กล่าวคือ มี ปตท. เพียงรายเดียวที่ได้รับใบอนุญาตและด�ำเนินการในธุรกิจดังกล่าว
		 ปี 2520 รัฐบาลจัดตั้งองค์การก๊าซธรรมชาติข้นึ เพือ่ ดูแลกิจการเกีย่ วกับปิ โตรเลียม ต่อมาในปี 2521 ได้มกี าร
		 จัดตั้งการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยขึ้นซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจ และได้โอนกิจการขององค์การก๊าซธรรมชาติ
		 ไปเป็ นของการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
3
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แต่ทั้งนี้ การผูกขาดนั้นเกิดจากการที่ไม่มีผู้ใดสนใจลงทุน เนื่องจากมีต้นทุนที่สูงและไม่คุ้มค่า
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ แต่เพื่อไม่ให้ ปตท. ใช้อ�ำนาจจากการผูกขาดเอาเปรียบผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีการก�ำกับดูแลโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ
ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยมีสตู รในการคิดราคาก๊าซ
และก�ำหนดอัตราค่าบริการจัดหาและค้าส่ง รวมถึงอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ในขณะนี้ กพช. ได้เห็นชอบหลักการและแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรมชาติ
โดยมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด�ำเนินการเพือ่ เตรียมความพร้อม
เป็นผู้จัดหา LNG รายใหม่จากเดิมที่มี ปตท. เพียงรายเดียว ในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี
และเริ่มจัดหาภายในปี 2561 โดยใช้หลักเกณฑ์การน�ำเข้าเช่นเดียวกับ ปตท.
นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ นับตั้งแต่ปี 2557 กกพ. ยัง
ได้ท�ำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจี
แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Regime: TPA Regime) ขึ้น ซึ่งทั้งเจ้าของระบบโครง
ข่ายก๊าซธรรมชาติรวมถึงสถานีแปรสภาพ LNG (PTTLNG) ต้องเปิดโอกาสให้ผู้น�ำเข้า LNG
รายอื่นสามารถใช้บริการท่อและบริการแปรสภาพจากสถานี LNG ที่มีอยู่แล้วได้ โดยจ่ายเป็น
ค่าผ่านท่อ ซึ่ง กกพ. จะก�ำหนดอัตราค่าบริการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งผู้ลงทุน
เริ่มแรกและผู้มาขอใช้ร่วม
กระบวนการกลั่นน�้ำมัน
น�้ำมันดิบที่ขุดเจาะมาได้นั้น ยังไม่สามารถน�ำมาใช้ได้โดยตรงเนื่องจากมีน�้ำและเกลือแร่
ปะปนอยู่ ต้องน�ำมาผ่านกระบวนการกลั่นและปรับปรุงคุณภาพเสียก่อน โดยในกระบวนการ
กลั่นน�้ำมันนั้นจะประกอบไปด้วย
(1) การกลัน่ และการแยกน�ำ้ มัน (separation) โดยในกระบวนการกลัน่ นัน้ ส่วนใหญ่แยก
โดยวิธีการกลั่นล�ำดับส่วน (fractional distillation) โดยน�ำน�้ำมันดิบมากลั่นในหอกลั่นและ
น�้ำมันดิบจะแยกออกเป็นน�้ำมันส�ำเร็จรูปต่าง ๆ ที่มีช่วงจุดเดือดต่างกัน
(2) การแปรรูปหรือเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมี (conversion) เพื่อให้ได้น�้ำมันที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับการน�ำไปใช้ประโยชน์ เช่น การจัดรูปโมเลกุลเสียใหม่จากโซ่ตรงเป็นโซ่กิ่งและ
วงแหวน เพื่อเพิ่มค่าออกเทนส�ำหรับน�้ำมันเบนซิน เป็นต้น
(3) การปรับปรุงคุณภาพ (retreating) เป็นการขจัดสารทีไ่ ม่ตอ้ งการออกจากน�ำ้ มัน เช่น
ก�ำมะถัน เกลือเมอร์แคปแทน เป็นต้น
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(4) การผสม (blending) เป็นการน�ำเอาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ มาผสมกัน
ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หรือการเติมสารเคมีบางอย่างลงไปเพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้น
รูปที่ ก - 4 การกลั่นน�้ำมัน

ที่มา เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “ปิโตรเคมี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ” โดยคุณศิริพงษ์
จุลพรศิริดี วันที่ 27 มิถุนายน 2559

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีโรงกลั่นน�้ำมันอยู่ทั้งหมด 7 แห่งได้แก่ โรงกลั่นไทยออยล์ (TOP),
โรงกลั่นไออาร์พีซี (IRPC), โรงกลั่นสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง (SPRC), โรงกลั่นเอสโซ่ (ESSO),
โรงกลัน่ PTTGC, โรงกลัน่ บางจาก (BCP) และโรงกลัน่ เพียวริฟายเออร์ (RPC) โดยมีกำ� ลังการ
กลั่นรวม 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน และ ณ สิ้นปี 2560 ปตท. ถือหุ้นโรงกลั่นจ�ำนวน 3 แห่ง ได้แก่
TOP, IRPC และ PTTGC ซึ่งมีก�ำลังการกลั่นร้อยละ 62 ของก�ำลังการกลั่นรวมทั้งประเทศ
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(3) ธุรกิจปลายน�้ำ (Downstream)
ธุรกิจปลายน�้ำเกี่ยวข้องกับโรงผลิตไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตปิโตรเคมี
รวมถึงการค้าปลีกได้แก่ สถานีบริการน�้ำมัน
การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย
การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยมีโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าแบบ enhanced single buyer
(ESB) โดย กฟผ. เป็นผูผ้ ลิตหลักและเปิดเสรีให้เอกชนเข้ามาลงทุนผลิตไฟฟ้าเพือ่ ขายให้แก่ กฟผ.
ในปี 2559 โรงไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. มีก�ำลังการผลิตตามสัญญารวม 41,556.25 เมกะวัตต์
ซึ่ง กฟผ. ผลิตร้อยละ 40 รับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ร้อยละ 36 และรับซื้อ
จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ร้อยละ 15 ของก�ำลังการผลิตรวม นอกจากนั้น รับซื้อ
ไฟฟ้าจากต่างประเทศอีกร้อยละ 9 4
ในการผลิตและรับซื้อไฟฟ้านั้นใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักร้อยละ 66 รองลงมา
คือ ถ่านหิน ร้อยละ 18.57 กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นจะถูกรับซื้อโดย กฟผ. ทั้งหมด ก่อนที่จะ
ขายต่อให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) เพือ่ น�ำไปจ�ำหน่ายต่อให้
แก่ผใู้ ช้รายย่อยอีกทอดหนึง่ ปัจจุบนั กฟผ. เป็นผูล้ งทุนและเป็นเจ้าของระบบส่งไฟฟ้า (system
operator) เพียงรายเดียว ดังนัน้ จึงเรียกได้วา่ กฟผ. ผูกขาดในกิจการรับซือ้ และส่งกระแสไฟฟ้า
ในส่วนของการก�ำหนดราคาค่าไฟฟ้านั้น กกพ. มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการก�ำหนดค่า Ft
เพื่อให้สะท้อนราคาค่าเชื้อเพลิง ตามแนวโน้มราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก และอัตรา
แลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบต่อการน�ำเข้าน�้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ
ในเรื่องการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนต่างๆ 5
ภาคอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี
ผลผลิตจากโรงกลั่นน�้ำมัน (แนฟทา) และโรงแยกก๊าซธรรมชาตินั้น จะถูกส่งมายัง
โรงอะโรเมติกส์ โรงโอเลฟินส์ และโรงปุ๋ย เพื่อแปรรูปไปเป็นผลิตต่าง ๆ เช่น เม็ดพลาสติก
โพลีเมอร์ บรรจุภัณฑ์พวกพลาสติก เป็นต้น โครงสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีประกอบด้วย
ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิตต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ ดังแสดงในรูปที่ ก – 5
		 รายงานประจ�ำปี 2559 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
		 กิจการที่อยูภ่ ายใต้พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงานได้แก่ กิจการไฟฟ้า และกิจการก๊าซธรรมชาติ
		 (ไม่รวมการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง)
4
5
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รูปที่ ก- 5 สายโซ่การผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย

ที่มา เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “ปิโตรเคมี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ” โดยคุณศิริพงษ์
จุลพรศิริดี วันที่ 27 มิถุนายน 2559

ตลาดค้าปลีกหรือสถานีบริการน�้ำมัน
จุดเริ่มต้นของสถานีบริการน�้ำมันเกิดขึ้นในปี 2503 โดยองค์การเชื้อเพลิงเปิดให้บริการ
สถานีบริการน�้ำมันภายใต้ชื่อ “สามทหาร” ต่อมา ในปี 2531 ปตท. ได้เริ่มพัฒนาคุณภาพน�้ำมัน
ที่จ�ำหน่ายโดยลดปริมาณสารตะกั่วลง และได้เริ่มจ�ำหน่ายน�้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วขึ้น
เป็นรายแรกในปี 2535 อย่างไรก็ตาม นับจากที่รัฐได้มีการลอยตัวราคาน�้ำมันขายปลีกตาม
นโยบายปรับโครงสร้างพลังงานในกลางปี 2534 ตลาดค้าปลีกน�ำ้ มันก็มกี ารแข่งขันเพิม่ มากขึน้
ดังจะเห็นได้จากการขยายตัวของสถานีบริการน�้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่มีผู้ค้า
รายใหญ่เพียง 4 รายคือ ESSO, Shell, Caltex และ ปตท.
ในปี 2536 ได้มกี ารเปิดตัวสถานีบริการน�ำ้ มัน JET ขึน้ ซึง่ ถือเป็นการปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การให้บริการสถานีบริการน�้ำมันที่นอกจากจะจ�ำหน่ายน�้ำมันแล้วนั้น ยังมีการเปิดให้บริการ
ร้านสะดวกซื้อ Jiffy รวมถึงมีการตกแต่งสถานีบริการให้สะอาด สดใส มีห้องน�้ำให้บริการเพื่อ
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ดึงดูดลูกค้า นับจากนัน้ มา ธุรกิจ non-oil ได้เริม่ มีบทบาทมากขึน้ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการเปลีย่ น
แนวคิดมาบริหารจัดการสถานีบริการน�ำ้ มันแบบ one stop service ซึง่ มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก
หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มากขึ้น ปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกน�้ำมัน
เริม่ ขยายตัวไปสูธ่ รุ กิจค้าปลีกอืน่ เช่น ร้านสะดวกซือ้ ร้านกาแฟ และร้านอาหารจานด่วน เป็นต้น
ส�ำหรับผู้ค้าน�้ำมันนั้น สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
(1) ผูค้ า้ น�ำ้ มันรายใหญ่ ตามพระราชบัญญัตกิ ารค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 มาตรา 7
(ปริมาณการค้าน�้ำมันเกิน 100,000 ตันต่อปี หรือ LPG เกิน 50,000 ตันต่อปี) โดยผู้ค้ากลุ่มนี้
สามารถน�ำเข้าและส่งออกได้ แต่ตอ้ งส�ำรองน�ำ้ มัน ซึง่ มีจำ� นวนผูค้ า้ ทัง้ สิน้ 47 ราย รวมทัง้ บริษทั
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) (ณ ธันวาคม 2560)
(2) ผูค้ า้ น�ำ้ มันรายเล็ก ตามพระราชบัญญัตกิ ารค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 มาตรา 10
มีปริมาณการค้าน�้ำมัน 30,000 – 100,000 ตันต่อปี หรือมีความจุคลังมากกว่า 200,000 ลิตร
นําเข้าน�้ำมันไม่ได้และไม่ต้องส�ำรองน�้ำมัน ซึ่งปัจจุบันมีจ�ำนวน 214 ราย (ณ ธันวาคม 2560)
(3) ผู้ค้าน�้ำมันที่จัดตั้งเป็นสถานีบริการขายปลีกน�้ำมันตามพระราชบัญญัติการค้าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 มาตรา 11 ซึ่งปัจจุบันมี 26,761 ราย (ณ ธันวาคม 2560)
นับตั้งแต่การใช้ระบบราคาน�้ำมันค้าปลีกลอยตัว และรัฐได้ผ่อนคลายกฎระเบียบในการ
ตั้งสถานีบริการน�้ำมันให้ง่ายขึ้น ได้สร้างแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศในการแข่งขันในธุรกิจ
ค้าปลีกและสถานีบริการน�้ำมันให้เพิ่มมากขึ้น ส�ำหรับสถานีบริการน�้ำมันในปัจจุบันจะเห็นได้
ว่ามีอยู่หลากหลายยี่ห้อทั้งของประเทศไทย เช่น ปตท. บางจาก และต่างประเทศ เช่น Shell,
Caltex, Esso โดยในปี 2559 ปตท. มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 37 รองลงมาคือ ESSO และ
บางจาก ร้อยละ 11 ในขณะที่ Shell และ Caltex มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 8.8 และร้อยละ
7.1 ตามล�ำดับ 6
ส�ำหรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหรือ NGV นั้น ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งราคาน�้ำมันมีการ
ปรับตัวสูงขึ้น กระทรวงพลังงานมอบหมายให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงาน
ของรัฐด�ำเนินการจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหรือ NGV ขึ้นเพื่อเป็นพลังงานทางเลือก
ให้แก่ประชาชน และในปัจจุบัน มีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 462 แห่งทั่วประเทศไทย7 ซึ่ง
		 กรมธุรกิจพลังงาน
		 กรมธุรกิจพลังงาน

6
7
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ด�ำเนินการโดยบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และเอกชนรายอืน่ เช่น สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
หลักโดยเอกชน (พีเอ็มเอส) ทีด่ ำ� เนินการโดยบริษทั สากล เอนเนอยี่ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั
สแกน อินเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
ในส่วนของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG นั้น ปัจจุบันมีเอกชนหลายราย
ด�ำเนินธุรกิจสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว เช่น บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์
ในขณะที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นเพียงหนึ่งในผู้ให้บริการเท่านั้น

ภาพรวมของโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานไทย
ในภาพรวม บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีการด�ำเนินธุรกิจทีค่ รบวงจรตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึง
ปลายน�้ำ อย่างไรก็ตาม ในทุกส่วนนั้นมีผู้เล่นหรือคู่แข่งในการด�ำเนินธุรกิจจ�ำนวนมาก ไม่ว่าจะ
เป็นการส�ำรวจและพัฒนาปิโตรเลียม การกลัน่ น�ำ้ มัน การผลิตปิโตรเคมี รวมถึงการจ�ำหน่ายหรือ
การค้าปลีก เว้นแต่ธุรกิจจัดหาและระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติเท่านั้นที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) มีการผูกขาดโดยธรรมชาติ เนื่องมาจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวจ�ำต้องอาศัยเงิน
ลงทุนจ�ำนวนมาก จึงไม่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์และไม่มีเอกชนลงทุนประกอบธุรกิจ
แข่งขัน ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับกิจการรับซื้อและส่งกระแสไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้าที่ผูกขาด
การด�ำเนินงานโดย กฟผ. เพียงผู้เดียวจากเหตุผลด้านต้นทุนในการลงทุน เหตุผลด้านความ
มั่นคงและการบริหารอุปสงค์และอุปทานในการผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากการที่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและธุรกิจไฟฟ้ามีลักษณะของการผูกขาดโดยธรรมชาติ
จึงมีกลไกเพือ่ ก�ำกับดูแลและควบคุมให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง พระราชบัญญัติ
การก�ำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 จึงมีผลบังคับใช้กับธุรกิจ 2 ประเภทนี้ โดยให้ กกพ.
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค นอกจากนี้
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติให้มีผู้ประกอบการรายใหม่
เข้ามาท�ำธุรกิจจัดหาและค้าส่ง และธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชติ กกพ. จึงได้มกี ารจัดท�ำข้อบังคับ
ว่าด้วยการจัดท�ำข้อก�ำหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานี
แอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (TPA Regime) เพื่อให้ผู้ประกอบการอื่นสามารถมาใช้ระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ และคลังแอลเอ็นจีได้
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สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิดในปี 2559
(1) น�้ำมันดิบและคอนเดนเสท
ในปี 2559 มีการผลิตน�ำ้ มันดิบ 162,789 บาร์เรลต่อวัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.21 เนือ่ งจาก
มีแหล่งน�ำ้ มันดิบเข้าใหม่ชว่ งต้นปี และแหล่งไพลินกลับมาผลิตน�ำ้ มันดิบอีกครัง้ ในเดือนมิถนุ ายน
ขณะที่การผลิตคอนเดนเสทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2
ส�ำหรับการน�ำเข้าและส่งออกน�้ำมันดิบนั้น การน�ำเข้าน�้ำมันดิบลดลงร้อยละ 2.4 และมี
การส่งออกน�้ำมันดิบอีกครั้งนับจากนโยบายรัฐบาลให้หยุดส่งออกตั้งแต่ปลายปี 2557 โดย
น�้ำมันดิบที่ส่งออกนั้นมาจากแหล่งวาสนา แหล่งสงขลา แหล่งนงเยาว์ แหล่งมโนราห์ และ
แหล่งบัวหลวง เนื่องจากคุณภาพน�้ำมันดิบไม่ตรงกับความต้องการของโรงกลั่นในประเทศ
ในการกลั่นน�้ำมันดิบนั้น มีความสามารถในการกลั่น 1,235 พันบาร์เรลต่อวัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 89 ของความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศ ซึ่งลดลงร้อยละ 1.4 จากปี 2558
เนื่องจากมีการปิดซ่อมบ�ำรุงโรงกลั่นหลายแห่ง
(2) ก๊าซธรรมชาติ
ประเทศไทยเริม่ ผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณในปี 2524 และปัจจุบนั มีแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติเพิ่มขึ้นหลายแหล่งเช่น แหล่งบงกช แหล่งเจดีเอ แหล่งไพลิน แหล่งอาทิตย์ เป็นต้น
และแม้จะสามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติได้เองภายในประเทศ หากแต่ปริมาณการจัดหานัน้ ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยในปี 2541 ประเทศไทยเริม่ น�ำเข้าก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และในเดือนพฤษภาคม 2554 ประเทศไทยมีการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) จากประเทศกาตาร์เป็นครั้งแรก
ในปี 2559 ประเทศไทยสามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติได้จากแหล่งภายในประเทศ
ร้อยละ 75 และน�ำเข้าจากต่างประเทศร้อยละ 25 โดยมาจากแหล่งก๊าซในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา อาทิ แหล่งยาดานา แหล่งเยตากุน และแหล่งซอติก้า ในภาพรวมการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติในปี 2559 นั้น ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 1.9 สาเหตุมาจากแหล่งก๊าซ
ในประเทศใกล้หมดสัมปทานจึงมีการชะลอการผลิต และการปิดซ่อมบ�ำรุงแหล่งก๊าซใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นอกจากนี้ ปริมาณการใช้กา๊ ซธรรมชาติในปี 2559 ก็ลดลงจาก
ปี 2558 เนื่องมาจากผู้บริโภคเปลี่ยนจากการใช้ NGV ไปใช้น�้ำมันแทนเนื่องจากราคาน�้ำมันที่
ปรับตัวลดลง รวมถึงผูผ้ ลิตกระแสไฟฟ้าปรับเปลีย่ นการใช้เชือ้ เพลิงอืน่ แทนการใช้กา๊ ซธรรมชาติ
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(3) ถ่านหินและลิกไนต์
การผลิตลิกไนต์ในประเทศไทยมาจาก 2 แหล่งหลักคือ เหมืองของ กฟผ. และเหมือง
ของเอกชน โดยเหมืองของ กฟผ. ประกอบด้วยเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง และเหมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ (หยุดผลิตปี 2551) ส่วนเหมืองของเอกชนในปัจจุบันเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจาก
หมดสัมปทาน และลิกไนต์ทผี่ ลิตได้สว่ นใหญ่นนั้ จะถูกน�ำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิต
ปูนซีเมนต์ กระดาษ อาหารและสิ่งทอ เป็นต้น
การผลิตลิกไนต์ในประเทศในปี 2559 ร้อยละ 97 มาจากเหมืองของ กฟผ. และร้อยละ
3 มาจากเหมืองเอกชน แม้ประเทศไทยจะสามารถผลิตลิกไนต์ได้เอง แต่ปริมาณการผลิต
มีเพียงปีละ 16,978,601 ตัน ส่วนในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้สูงถึง 17,900 พันตัน
เทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ ท�ำให้ตอ้ งมีการน�ำเข้าถ่านหินเข้ามาถึง 13,590 พันตันเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบใน
ปี 2559 โดยถ่านหินทีน่ ำ� เข้ามาส่วนใหญ่เป็นถ่านหินประเภทซับบิทมู นิ สั (Sub-Bituminous) และ
บิทูมินัส (Bituminous) จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพดี มีค่าความร้อนสูง
และก�ำมะถันน้อย
(4) ไฟฟ้า
เดิม กฟผ. เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเพียงรายเดียว ต่อมารัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการผลิตไฟฟ้า ในปี 2537 จึงมีผผู้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power
Producer: IPP) และผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer: SPP) เข้ามามีบทบาท
ในภาคการผลิตไฟฟ้า ท�ำให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและบริการ ปัจจุบัน มีการ
ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า จึงมีผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very
Small Power Producer: VSPP) ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นหลักเข้ามาในระบบ
ในปี 2559 มีก�ำลังการผลิตในระบบ 41,556 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7
โดยร้อยละ 39 เป็นการผลิตโดย กฟผ. และรับซือ้ จาก IPP และ SPP ร้อยละ 36 และร้อยละ 15
ตามล�ำดับ ที่เหลือร้อยละ 9 เป็นการน�ำเข้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
แลกเปลีย่ นกับประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ในรอบ 10 ปีทผี่ า่ นมา แนวโน้มสัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าของ กฟผ. จะลดลง ในขณะที่การผลิตโดย SPP และการน�ำเข้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ในด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้านั้น ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 63 ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ รองลงมา
คือถ่านหิน/ลิกไนต์ประมาณเกือบร้อยละ 19 ที่เหลือเป็นพลังงานหมุนเวียน พลังงานน�้ำ และ
น�้ำมัน
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การใช้ไฟฟ้าโดยรวมในปี 2559 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ ในขณะที่การใช้ไฟฟ้ารายสาขามีสัดส่วนไม่แตกต่างจากเดิม โดยสาขาอุตสาหกรรม
มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดถึงร้อยละ 48 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ รองลงมาคือภาคครัวเรือน และ
ภาคธุรกิจคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ ที่เหลือเป็นการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคเกษตร องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร หรือการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า
(5) ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูป
ในภาพรวมปี 2559 มีการผลิตน�้ำมันส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เช่นเดียวกับในด้าน
การใช้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เนื่องจากราคาขายปลีกน�้ำมันอยู่ในระดับต�่ำตามราคาตลาดโลก
ส่งผลให้มีความต้องการใช้น�้ำมันเบนซินและดีเซลเพิ่มสูงขึ้น
ส�ำหรับน�้ำมันกลุ่มเบนซิน เนื่องจากมีความต้องการใช้น�้ำมันเบนซินโดยเฉพาะกลุ่มแก๊ส
โซฮอล์เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ต้องมีการน�ำเข้าน�้ำมันเบนซินพื้นฐานเข้ามาผสมเป็นแก๊สโซฮอล์ และ
มีการลดการส่งออกน�้ำมันเบนซินลง
ส�ำหรับน�้ำมันกลุ่มดีเซล ในปี 2559 มีความต้องการใช้น�้ำมันดีเซลเพิ่มมากขึ้น ในขณะ
ที่ก�ำลังการผลิตลดลงเนื่องจากการปิดซ่อมของโรงกลั่น ส่งผลให้ต้องมีการน�ำเข้าน�้ำมันดีเซล
เพิ่มขึ้นถึง 7 เท่า เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้
ในส่วนน�ำ้ มันเตา มีความต้องการใช้เพิม่ ขึน้ เพือ่ ใช้เป็นเชือ้ เพลิงในภาคอุตสาหกรรม เช่น
เดียวกับการใช้น�้ำมันเครื่องบินที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวของภาคท่องเที่ยว
ส�ำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG มีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ทั้งจากโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติและโรงกลั่นน�้ำมันในประเทศ อย่างไรก็ตาม มีการใช้ LPG ลดลงร้อยละ 8.4
ในปี 2559 เนื่องจากภาคปิโตรเคมีเปลี่ยนไปใช้แนฟทาในการผลิตแทนการใช้ LPG และในภาค
ขนส่ง มีการเปลีย่ นไปใช้นำ�้ มันแทนการใช้ LPG เนือ่ งจากมีราคาทีถ่ กู ลง แต่ในภาคอุตสาหกรรม
และภาคครัวเรือนยังคงมีการใช้ LPG เพิม่ สูงขึน้ ในด้านการน�ำเข้าและส่งออกนัน้ มีการน�ำเข้า
ลดลงถึงร้อยละ 66.7 เนื่องจากความต้องการใช้ที่ลดลง ในขณะที่มีการส่งออกเพิ่มมากขึ้นกว่า
เท่าตัว โดยส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่สามารถผลิต LPG ได้และท�ำการร้องขอผ่าน
มายังรัฐบาล
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นของโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานไทยตั้งแต่
ธุรกิจต้นน�้ำ จนกระทั่งปลายน�้ำ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพการด�ำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงาน
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ซึ่งมีการเปิดเสรีและส่งเสริมการลงทุนจากทั้งบริษัทเอกชนในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
สถานการณ์พลังงานของไทยในปัจจุบัน ที่แม้จะเห็นว่า เราสามารถส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ได้ในประเทศ แต่ปริมาณทีผ่ ลิตได้นนั้ ยังไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการ ส่งผลให้เราต้องมี
การน�ำเข้าพลังงานซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ทุก ๆ ปี ข้อมูลในภาคผนวกนี้ น่าจะพอเป็นประโยชน์
ในเชิงอ้างอิงกับเนื้อหาและประเด็นที่เกี่ยวข้องในบทต่าง ๆ ของหนังสือเล่มนี้
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การเลือกใช้หน่วยวัดพลังงานแบบใดอยู่ที่ลักษณะการใช้งาน หากเป็นการกล่าวถึง
ทั่ว ๆ ไปหรือใช้ในแวดวงธุรกิจพลังงาน จะนิยมใช้หน่วยวัดกายภาพ (Physical unit) ซึ่ง
พลังงานแต่ละชนิดจะนิยมใช้หน่วยวัดกายภาพที่แตกต่างกันไป เช่น น�้ำมันปิโตรเลียมนิยมใช้
บาร์เรลหรือแกลลอน ก๊าซธรรมชาตินิยมวัดเป็นลูกบาศก์ฟุต ถ่านหินวัด เป็นต้น ไฟฟ้านิยม
วัดเป็นกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง พลังงานความร้อนจากอาหารนิยมวัดเป็นแคลอรี ในขณะที่พลังงาน
ความร้อนทีไ่ ด้จากการแตกตัวทางเคมีอนื่ ๆ นิยมใช้จลู เป็นต้น ดังนัน้ หากเราต้องการเปรียบเทียบ
พลังงานหรือเชื้อเพลิงหลายชิ้น จึงจ�ำเป็นต้องมีหน่วยวัดร่วม (Common unit) เพื่อให้สามารถ
น�ำมาเปรียบเทียบกันได้
โดยหน่วยวัดที่นิยมน�ำมาเปรียบเทียบพลังงานได้แก่ จูล (Joule) บีทียู (British Termal
Unit: BTU) บาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ (Barrels of oil equivalents) ตันเทียบเท่าน�้ำมัน
ดิบ (Tons of oil equivalents: toe) และตันเทียบเท่าถ่านหิน (Tons of coal equivalents)
อย่างไรก็ตาม โดยมากเรามักพบพลังงานที่แสดงในหน่วยวัด ktoe ซึ่งมาจาก Kilo tons of oil
equivalents หรือพันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ ซึ่งสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ หน่วยวัดจะเป็น
น�้ำหนัก (kg) แทนที่จะเป็นปริมาตร (ลิตรหรือบาร์เรล) ซึ่งน�้ำหนักและปริมาตรนั้นจะมีค่า
ไม่เท่ากันเนือ่ งจากความถ่วงจ�ำเพาะ เช่น ความถ่วงจ�ำเพาะของน�้ำมันดิบเท่ากับ 0.86 kg/ลิตร
หากจะหาว่าน�้ำมันดิบ 1 บาร์เรลหนักกี่กิโลกรัมนั้น เราต้องแปลงจาก 1 บาร์เรล = 42 US
แกลลอน และ 1 US แกลลอน = 3.785 ลิตร ดังนั้น 1 บาร์เรลจะเท่ากับ 158.97 ลิตร หรือ
1 บาร์เรลจะหนักเท่ากับ 158.97 x 0.86 = 136.7142 kg
ส�ำหรับประเทศไทย เราใช้หน่วยตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ (toe) ซึ่งหมายถึงพลังงานที่ได้
จากการเผาไหม้ของน�้ำมันดิบ 1 ตัน หรือประมาณ 42 จิกะจูล (GJ) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ ข – 1 ค่าการแปลงค่าจากหน่วยวัดพลังงานประเภทต่างๆ

ประเภท (หน่วย)
พลังงานเชิงพาณิชย์
1. น�้ำมันดิบ (ลิตร)
2. คอนเดนเสท (ลิตร)
3. ก๊าซธรรมชาติ
3.1 ชื้น (ลูกบาศก์ฟุต)
3.2 แห้ง (ลูกบาศก์ฟุต)
4. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
4.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ลิตร)
4.2 น�้ำมันเบนซิน (ลิตร)
4.3 น�้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)
4.4 น�้ำมันก๊าด (ลิตร)
4.5 น�้ำมันดีเซล (ลิตร)
4.6 น�้ำมันเตา (ลิตร)
4.7 ยางมะตอย (ลิตร)
4.8 ปิโตรเลียมโค้ก (กก.)
5. ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง)
6. ไฟฟ้าพลังน�้ำ (กิโลวัตต์ชั่วโมง)
7. พลังงานความร้อนใต้พิภพ
(กิโลวัตต์ชั่วโมง)
8. ถ่านหินน�ำเข้า (กก.)
9. ถ่านโค้ก (กก.)
10. แอนทราไซต์ (กก.)
11. อีเทน (กก.)
12. โปรเพน (กก.)
13. ลิกไนต์
13.1 ลี้ (กก.)
13.2 กระบี่ (กก.)
13.3 แม่เมาะ (กก.)
13.4 แจ้คอน (กก.)

กิโลแคลอรี/
หน่วย
kcal/UNIT

ตันเทียบเท่า เมกะจูล/หน่วย พันบีทยี /ู หน่วย
น�้ำมันดิบ/
MJ/UNIT 103Btu/UNIT
ล้านหน่วย
toe/106UNIT

8680
7900

860.00
782.72

36.33
33.07

34.44
31.35

248
244

24.57
24.18

1.04
1.02

0.98
0.97

6360
7520
8250
8250
8700
9500
9840
8400
860
2236
9500

630.14
745.07
817.40
817.40
861.98
941.24
974.93
832.26
85.21
221.54
941.24

26.62
31.48
34.53
34.53
36.42
39.77
41.19
35.16
3.60
9.36
39.77

25.24
29.84
32.74
32.74
34.52
37.70
39.05
33.33
3.41
8.87
37.70

6300
6600
7500
11203
11256

624.19
653.92
743.09
1110.05
1115.34

26.37
27.63
31.40
46.89
47.11

25.00
26.19
29.76
44.45
44.67

4400
2600
2500
3610

435.94
257.60
247.70
357.67

18.42
10.88
10.47
15.11

17.46
10.32
9.92
14.32
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ประเภท (หน่วย)
พลังงานใหม่และหมุนเวียน
1. ฟืน (กก.)
2. ถ่าน (กก.)
3. แกลบ (กก.)
4. กากอ้อย (กก.)
5. ขยะ (กก.)
6. ขี้เลื่อย (กก.)
7. วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กก.)
8. ก๊าซชีวภาพ (ลูกบาศก์เมตร)

กิโลแคลอรี/
หน่วย
kcal/UNIT

3820
6900
3440
1800
1160
2600
3030
5000

ตันเทียบเท่า เมกะจูล/หน่วย พันบีทยี /ู หน่วย
น�้ำมันดิบ/
MJ/UNIT 103Btu/UNIT
ล้านหน่วย
toe/106UNIT
378.48
683.64
340.83
178.34
114.93
257.60
300.21
495.39

15.99
28.88
14.40
7.53
4.86
10.88
12.68
20.93

ที่มา : รายงานพลังงานของประเทศไทยรายปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ตารางที่ ข – 2 หน่วยทั่วไป
1 กิโลแคลอรี (kcal)
= 4186
		
= 3.968
1 ตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ (toe)
= 10.093
		
= 42.244
		
= 40.047 x 10 6
1 บาร์เรล (barrel)
= 158.99
1 ลูกบาศก์เมตรของไม้
= 600
(cu.m. of solid wood)		
1 ลูกบาศก์เมตรของถ่าน
= 250
(kg. of charcoal)		
5 กิโลกรัมของฟืน
=1
(kg. of fuel wood)
(kg. of charcoal product)
1 ลิตรของก๊าซปิโตรเลียมเหลว =
(litre of LPG)
= 0.54

จูล (joules)
บีทียู (Btu)
จิกะแคลอรี (Gcal)
จิกะจูล (GJ)
บีทียู (Btu)
ลิตร (litres)
กิโลกรัม (kg.)
กิโลกรัม (kg.)
กิโลกรัมของถ่าน

กิโลกรัม (kg.)

ที่มา : รายงานพลังงานของประเทศไทยรายปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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15.16
27.38
13.65
7.14
4.60
10.32
12.02
19.84
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