พลังงานไทย…
ไมใชของใคร…

ของไทยทั้งมวล…

จริงหรือ...?

ที่เราต้องจ่ายแพงเพราะ “ขาดแคลน”

• ก็จริงน่ะซิ เพราะทุกวันนี้เราไม่สามารถ
ผลิตพลังงานได้เพียงพอต่อความต้องการใช้
ในประเทศ เราต้องนำ�เข้าพลังงาน โดยมียอดการ
นำ�เข้าสูงเป็นอันดับ 2 ของภูมภิ าครองจากสิงคโปร์
ในปี 2554 ประเทศไทยต้องนำ�เข้าพลังงาน ทั้ง
น้ำ�มัน ก๊าซฯ ถ่านหิน และไฟฟ้า ทำ�ให้สูญเสีย
เงินตราต่างประเทศถึง 1,237,336 ล้านบาท
หรือเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำ�
ปีงบประมาณ 2555 แบบนี้ถ้าไม่เรียกว่าขาดแคลน
แล้วจะเรียกว่าอะไรดี

ประเทศไทยยังคงตองพึ่งพาการนำเขาพลังงาน
สัดสวนการนำเขา/ผลิตในประเทศ ป 2554
ผลิตในประเทศ

นำเขา
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หมายเหตุ * รวมมูลคาการนำเขากาซธรรมชาติเหลว
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มูลคานำเขา
(ลานบาท)
977,374

1,237,336
ที่มา : สนพ.

ปริมาณการสำรองกาซธรรมชาติที่พิสูจนแลว
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• แม้ว่าประเทศไทยจะพอมีทรัพยากรปิโตรเลียม
อยู่บ้างแต่เราไม่ใช่เศรษฐีพลังงาน ยิ่งถ้าเอาไป
เปรียบเทียบกับประเทศที่เป็นเศรษฐีน้ำ�มันอย่าง
ชาติอาหรับหรือแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเรา
บางประเทศจะยิง่ เห็นว่าเรา “เทียบไม่ตดิ ” ยกตัวอย่าง
ง่ายๆ ซาอุดีอาระเบียมีก๊าซฯ สำ�รองมากกว่าเรา 24
เท่า มีน�้ำ มันสำ�รองมากกว่าเรา 600 เท่า! ในขณะที่
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียก็มีก๊าซฯ สำ�รอง
มากกว่าเรา 7.5 เท่า มีน�้ำ มันสำ�รองมากกว่าเราถึง
9 เท่า แต่ใช้น้อยกว่าเราไม่รู้กี่เท่า
• ที่มีคนพูดว่า ขนาดกาตาร์เป็นเศรษฐีน้ำ�มัน
แต่ท�ำ ไมผลิตก๊าซฯ น้อยกว่าเรา คำ�ตอบก็คอื กาตาร์
มีประชากรไม่ถึง 2 ล้านคน น้อยกว่าเรา 35 เท่า!
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ปริมาณการสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจนแลว

พันลานบารเรล

ที่มา : EIA(2554)

กาตาร
แคนาดา
เวเนซุเอลา
ซาอุดีอาระเบีย

ลานลานลูกบาศกฟุต

ดังนั้นแม้ว่ากาตาร์จะผลิตก๊าซฯ ได้น้อยกว่าเรา
แต่ก็ยังมีเหลือเพื่อส่งออกซึ่งต่างกับไทยเพราะ
ปริมาณการผลิตเท่ากัน แต่คนใช้ 70 ล้านคน
ดังนั้นการจะหยิบเอาแต่แค่ปริมาณตัวเลขเพียง
ด้านเดียวโดยละเลยข้อเท็จจริงที่สำ�คัญคือจำ�นวน
ประชากรของประเทศมาพิจารณาประกอบด้วย
จะทำ�ให้เข้าใจผิดได้ นอกจากนั้นการที่จะดูว่าใครเป็น
เศรษฐีคงไม่ดูแค่ว่ามีการผลิตออกมาใช้เท่าไหร่
แต่ต้องดูที่ปริมาณสำ�รองด้วย ซึ่งจะเห็นว่ากาตาร์มี
น้�ำ มันดิบสำ�รองมากกว่าไทย 58 เท่า ก๊าซฯ สำ�รอง
มากกว่าไทย 81 เท่า! อย่างนี้ยังจะเชื่ออีกเหรอว่า
เราร่ำ�รวยแบบกาตาร์
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เรื่องแปลกแต่จริง...

ส่งออกน้ำ�มัน เงินดีกว่าข้าว!
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• เรื่องจริง แต่ไม่แปลก!!! แม้ว่าในปี 2554
การส่งออกพลังงานของประเทศไทยจะมีมูลค่าสูงถึง
3 แสนล้านบาท แต่รู้หรือไม่ว่าส่วนใหญ่เป็นการ
ส่งออกน้�ำ มันสำ�เร็จรูปทีผ่ ลิตจากน้�ำ มันดิบทีเ่ ราต้อง
นำ�เข้า (ปีๆ นึงเกือบล้านล้านบาท) แต่การส่งออก
ข้าว 2 แสนล้านบาทนั้นได้มาจากความสามารถ
ในการผลิตข้าวของเราที่สามารถผลิตได้มากเกิน
ความต้องการใช้ในประเทศจนมีเหลือส่งออกและ
นำ�รายได้เข้าประเทศล้วนๆ ต่างกับน้�ำ มัน
• นอกจากนั้นเวลาเราพูดถึงน้�ำ มัน เราต้องเข้าใจ
ก่อนว่าน้�ำ มันแบ่งออกเป็น น้ำ�มันดิบ และน้ำ�มัน
สำ�เร็จรูป ดังนั้นการส่งออกน้�ำ มันก็มาจาก 2 ส่วน
เช่นกัน คือ
o การส่งออกในรูปของน้ำ�มันดิบ : ส่วนที่มี
คุณสมบัติไม่เหมาะกับโรงกลั่นไทย
o การส่งออกในรูปน้�ำ มันสำ�เร็จรูป : ส่วนที่
ผลิตได้เกินกว่าความต้องการใช้ในประเทศ (แต่
ต้องไม่ลืมว่าน้�ำ มันสำ�เร็จรูปที่ส่งออกนั้น วัตถุดิบ
คือ น้ำ�มันดิบที่มาจากการนำ�เข้า โดยในปี 2554
เราต้องนำ�เข้าน้�ำ มันดิบกว่า 977,374 ล้านบาท)

• แต่ข้าวเป็นผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกภายใน
ประเทศซึ่งต่างจากน้ำ�มันดิบ ดังนั้นการเปรียบเทียบ
ไม่ว่าจะเปรียบเทียบ “อะไร” ก็ควรจะเทียบจากฐาน
เดียวกัน เช่น จะเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกข้าว
กับมูลค่าการส่งออกน้ำ�มันก็ควรจะเทียบจากสิ่งที่
เราผลิตได้ภายในประเทศเหมือนกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า
น้�ำ มันดิบที่ผลิตได้ในประเทศมีมูลค่าการส่งออก
น้อยกว่ามูลค่าการส่งออกข้าว
• และเช่นเดียวกันการจะเปรียบเทียบมูลค่าส่งออก
น้�ำ มันของไทยกับประเทศอื่นๆ ก็ต้องเปรียบเทียบ
จากฐานเดียวกัน เราจะเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก
น้�ำ มันของไทยกับเอกวาดอร์ไม่ได้ เพราะน้�ำ มันดิบ
และน้�ำ มันสำ�เร็จรูปที่เอกวาดอร์ส่งออกล้วนแต่
ผลิตจากแหล่งทรัพยากรในประเทศทั้งสิ้น ในขณะที่
การผลิตน้ำ�มันสำ�เร็จรูปของไทยนั้น วัตถุดิบหลัก
มาจากการนำ�เข้าน้�ำ มันดิบจากต่างประเทศ
เพราะถ้าเอามาคิดเปรียบเทียบกันแบบนี้ต่อไปคงจะ
มีคนเข้าใจผิดคิดไปว่าทำ�ไมไทยไม่ชวนสิงคโปร์
ซึ่งก็มีน้ำ�มันสำ�เร็จรูปส่งออกมากเหมือนกัน
ไปสมัครเข้ากลุ่ม OPEC บ้าง
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โห...
โอ
เราเป็นถึงเจ้าของบ่อน้ำ�มันตั้งหลายบ่อ

รายได้เข้าประเทศก็ดี เราก็น่าจะเติมน้ำ�มัน
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“ถูก” สิ

• ใจเย็นก่อน โปรดตั้งสติ แล้วฟังทางนี้ เราเป็น
เจ้าของบ่อน้�ำ มันหลายบ่อก็จริง แต่บ่อน้�ำ มัน
แต่ละบ่อไม่ได้มีน�้ำ มันมากอย่างที่บางคนบอก และ
ตั้งแต่คนไทยเริ่มใช้น�้ำ มันจนถึงทุกวันนี้ เรายังไม่
เคยผลิตน้�ำ มันได้พอใช้ ทำ�ให้เราต้องนำ�เข้าน้�ำ มันดิบ
ซึ่งอิงราคาตลาดโลกมาโดยตลอด (ในปี 2554
เรานำ�เข้าถึง 85% ของความต้องการใช้) แล้ว
อย่างนี้ราคาน้�ำ มันบ้านเราจะถูกได้อย่างไร
• ที่ว่าเรามีน�้ำ มันหลายบ่อนั้น ทำ�ไมยังผลิตไม่พอ
ก็เพราะสภาพทางธรณีวิทยาของไทยต่างจากประเทศ
ในตะวันออกกลางค่อนข้างมาก แหล่งปิโตรเลียม
ที่ขุดพบในบ้านเราจะมีลักษณะเป็นหลุมขนาดเล็กๆ
กระจายไปทั่ว โอกาสการขุดเจาะเจอค่อนข้างต่ำ� 

ต่างกับประเทศในตะวันออกกลางซึ่งส่วนมากเป็น
แหล่งขนาดใหญ่ โอกาสขุดเจอก็มาก ยกตัวอย่างเช่น
ในซาอุฯ การขุด 1 หลุม อาจพบน้�ำ มันเท่ากับที่
ไทยจะต้องขุดเกือบ 100 หลุม เป็นต้น
• ทุกวันนี้เราผลิตน้ำ�มันดิบได้เพียง 140,000
บาร์เรล/วัน หรือ 23 ล้านลิตร/วัน แต่มีความ
ต้องการใช้ถึง 900,000 บาร์เรล/วัน หรือ 143
ล้านลิตร/วัน นั่นแสดงว่าเรามีความจำ�เป็นต้อง
นำ�เข้าน้�ำ มันดิบ 800,000 บาร์เรล/วัน หรือ 127
ล้านลิตรต่อวันเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
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ําไม
ท
รัฐถึงยอมใหโรงกลั่นขายนํ้ามันเท่ากับราคานำ�เข้านํ้ามันล่ะ
้

ทั้งๆ ที่โรงกลั่นก็อยู่ในประเทศไทยแท้ๆ แถมยังยอมให้บวกค่าโสหุ้ยที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

• ก็เพราะวิธีการกำ�หนดราคาโดยอิงกับราคานำ�เข้า
ที่ต่ำ�ที่สุด เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพยุติธรรมทุกคน
สามารถตรวจสอบต้นทุนในแต่ละวันได้ และเป็น
วิธีสากล ที่ใช้กันในหลายๆ ประเทศ ที่ผ่านมา
ประเทศไทยใช้วิธีนี้มาโดยตลอด การตัดสินใจ
ลงทุนในโรงกลั่นซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวก็อยู่บน
สมมติฐานดังกล่าว แต่อยู่ๆ จะให้โรงกลั่นเปลี่ยน
วิธีการกำ�หนดราคาให้ต่ำ�กว่าการนำ�เข้าย่อมจะกระทบ
ต่อผลตอบแทนโรงกลั่น ทำ�ให้ขาดแรงจูงใจใน
การลงทุนปรับปรุงธุรกิจการกลั่นในประเทศ หรือ
ไม่มีใครคิดจะลงทุนสร้างโรงกลั่นอีก ท้ายสุดไทย

อาจต้องกลับไปเป็นผู้นำ�เข้าผลิตภัณฑ์น้ำ�มันเหมือน
ในอดีตอีกครั้ง
• เราต้องอย่าลืมว่าการลงทุนสร้างโรงกลั่นแต่ละ
โรงใช้เงินลงทุนมหาศาล และผู้ลงทุนก็ย่อมต้อง
คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน การจะไปบังคับ
ให้ขายโดยไม่ให้เป็นไปตามกลไลตลาดนั้นย่อมก่อ
ให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี และอาจทำ�ให้ต่างชาติ
ขาดความเชือ่ มัน่ ในรัฐบาลไทย เพราะความไม่แน่นอน
ของนโยบายรัฐบาล หากโรงกลั่นอยู่ไม่ได้ อีกหน่อย
ประเทศไทยอาจกลับไปเป็นประเทศนำ�เข้าน้ำ�มัน
สำ�เร็จรูป จนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง

ราคาขายปลีกของไทยต่ำกวาหลายประเทศโดยสวนใหญ
น้ำมันเบนซินธรรมดา

ณ 1 ต.ค. 2555
บาท/ลิตร
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ที่มา : เว็บไซต www.eppo.go.th, www.doe.gov.ph, www.eia.gov, www.petrolwatch.com.sg, www.iocl.com, www.shell.com.hk, www.shell.co.id, www.petrolimex.com.vn,
www.iea.org, www.mytravelcost.com/Saudi-Arabia, www.mytravelcost.com/Qatar, www.mytravelcost.com/Malaysia
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พลังงานของประเทศในอนาคต
• สำ�หรับการบวกค่าโสหุ้ยของโรงกลั่นนั้นเกิดจาก
การนำ�เข้าน้ำ�มันดิบซึ่งประเทศไทยนำ�เข้ากว่า 80%
จากตะวันออกกลาง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
จริง (ค่าโสหุ้ย) ไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งน้ำ�มันดิบ
ค่าประกันภัย ค่าสูญเสียระหว่างการขนส่ง ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำ�เข้าน้ำ�มันดิบมีอัตราที่
กำ�หนดเป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ�มัน เช่น น้ำ�มันดีเซลมี
มาตรฐานสูงกว่าหลายๆ ประเทศในแถบเอเชียเพราะได้
มาตรฐานยูโร IV คือ มีปริมาณกำ�มะถันไม่เกินร้อยละ

น้ำมันดีเซล

ณ 1 ต.ค. 2555
บาท/ลิตร

2.8
Saudi
Arabia

7.9

18.4

0.005 (เพือ่ แก้ปญั หามลพิษทางอากาศของกรุงเทพฯ)
ในขณะทีใ่ นตลาดซือ้ -ขายทัว่ ๆ ไปกำ�หนดปริมาณ
กำ�มะถันไม่เกินร้อยละ 0.035 เพื่อให้ได้มาตรฐาน
ตามที่รัฐบาลกำ�หนดค่าใช้จ่ายในการสำ�รองน้ำ�มัน
ตามนโยบายภาครัฐซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนของ
โรงกลั่นแทบทั้งสิ้น จะเห็นว่าแม้จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ
เกิดขึ้นมากมาย ราคาขายปลีกน้ำ�มันในบ้านเราก็ไม่ได้
สูงกว่าประเทศอื่นๆ มากนักยกเว้นเพียงบางประเทศ
เท่านั้น เช่น ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ และมาเลเซีย
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำ�มัน
อีกทั้งยังมีนโยบายในการสนับสนุนราคา เช่น ในปีที่
ผ่านมารัฐบาลมาเลเซียใช้เงินในการสนับสนุน
ราคาน้�ำ มันมากถึง 200,000 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับ
ร้อยละ 10 ของงบประมาณประเทศไทยเลยทีเดียว

49.3
45.6 48.7
40.8
38.6
33.9 37.2
29.8 32.6 32.7

Qatar Malaysia Thailand Philippines Vietnam

US

Indonesia Canada Singapore Spain

Japan

HK

72.0 72.6
56.9 62.1

France Germany

Italy

UK

ที่มา : เว็บไซต www.eppo.go.th, www.doe.gov.ph, www.eia.gov, www.petrolwatch.com.sg, www.iocl.com, www.shell.com.hk, www.shell.co.id, www.petrolimex.com.vn,
www.iea.org, www.mytravelcost.com/Saudi-Arabia, www.mytravelcost.com/Qatar, www.mytravelcost.com/Malaysia
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อะไรกันเนี่ย...

อย่างนี้โรงกลั่นก็เป็นธุรกิจที่มีแต่กําไร ส่วนคนไทยขาดทุนทั้งปีทั้งชาติ

• จริงอยู่ที่ปัจจุบันโรงกลั่นอาจมีกำ�ไร แต่ถ้ามอง
ย้อนกลับไปในอดีต โรงกลั่นไม่ได้เป็นธุรกิจที่มีแต่
กำ�ไรเท่านั้น เห็นได้จากในปี 2546 บริษัท เชลล์
ประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก จนต้องขายโรงกลั่น
น้�ำ มันระยอง (RRC) ไป และถ้าไปดูขอ้ มูลผลประกอบการ
ปี 2551 จะเห็นได้ว่า โรงกลั่นขาดทุนรวมกัน
หลายหมื่นล้านบาทเลยทีเดียว
• ดังนั้นในการทำ�ธุรกิจย่อมมีทั้งขึ้น-ลงเป็นธรรมดา
ธุรกิจโรงกลั่นก็เช่นเดียวกันที่มีทั้งขึ้น-ลง คงไม่มี
ธุรกิจใดที่จะมีแต่ขึ้นอย่างเดียวหรอก
มิเช่นนั้นคนก็คงแห่ไปทำ�ธุรกิจนั้นกันหมดแล้ว
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หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล
10
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4.8 5.0 5.0

4.6
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2.3 2.2

2

3.9

3.5

3.3

3

5.6

5.2

1.8

2.5

1
0

2534 2536 2538 2540 2542
หมายเหตุ : คาการกลั่นเฉลี่ยของโรงกลั่นในประเทศไทย
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2534-2554

2544 2546 2548 2550 2552 2554
--- จุดคุมทุนคาการกลั่น 6 เหรียญสหรัฐ/บารเรล
--- คาการกลั่นเฉลี่ย 2534-2554

โครงสรางราคาน้ำมันสำเร็จรูป (เฉลี่ยไตรมาสที่ 1/2555)
45

บาท/ลิตร

40

38.29
0.99 (2.6%)

35
30

36.54
1.14 (3.1%)

11.22 (29.3%)

9.50 (26.0%)

31.29
1.22 (3.9%)
2.80 (8.9%)

26.08 (68.1%)

25.90 (70.9%)

27.27 (87.2%)

แกสโซฮอล 95
ตนทุนเนื้อน้ำมัน

แกสโซฮอล 91
ภาษีและกองทุน

ดีเซลหมุนเร็ว
คาการตลาด

25
20
15
10
5
0

ที่มา : สนพ.
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ําไม
ท
โรงกลั่นขายนํ้ามันให้คนไทย ในราคาแพงกว่าส่งออก

• ก็เพราะว่านํ้ามันที่เราส่งออกไปต่างประเทศมี
คุณสมบัติตํ่ากว่านํ้ามันที่ใช้ในประเทศ (ประเทศไทย
ใช้นํ้ามันมาตรฐาน ยูโร IV ซึ่งมีต้นทุนในการผลิต
สูงกว่า) นอกจากนั้นราคาที่ส่งออกต้องเป็นราคาที่
แข่งขันกับโรงกลั่นอื่นๆ ในภูมิภาคได้ ซึ่งบางครั้ง
ต้องส่งไปขายในประเทศที่โรงกลั่นไทยอยู่ไกลกว่า
โรงกลั่นแห่งอื่น แต่ถ้าโรงกลั่นไทยมีความได้เปรียบ
ทางด้านระยะทาง ก็จะทำ�ให้สามารถกำ�หนด
ราคาสูงได้ ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นไปตามกลไก
ตลาดทั้งสิ้น

• นอกจากนั้นบางครั้งยังมีคนสับสนนำ�ราคานํ้ามัน
ขายปลีกในประเทศ ไปเปรียบเทียบกับราคาเนื้อนํ้ามัน
(ราคา ณ โรงกลั่น) ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะโครงสร้าง
ราคานํ้ามันขายปลีกบ้านเราประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก
คือ 1) ต้นทุนเนือ้ นํา้ มัน 2) ค่าภาษีและกองทุน และ
3) ค่าการตลาด โดยราคาที่โรงกลั่นส่งออกนํ้ามัน
ไปขายต่างประเทศนั้นจะเป็นราคาเฉพาะเนื้อนํ้ามัน
เท่านั้น ยังไม่รวมภาษีและกองทุน ซึ่งผู้นำ�เข้า
แต่ละประเทศจะต้องไปจ่ายภาษีและกองทุนอีกครั้ง
ตามแต่ละประเทศจะเรียกเก็บ จึงทำ�ให้เข้าใจผิดไปว่า
โรงกลั่นส่งออกนํ้ามันราคาถูก ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นการ
คิดกันคนละฐานราคาเท่านั้น
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อย่
า
งนี
้
ก็เท่ากับปล่อยให้บริษัทเอกชนผูกขาดธุรกิจพลังงานได้น่ะสิ

• ไม่จริงเลย เพราะธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจเสรี
การแข่งขันของ ปตท. นั้นอยู่บนการแข่งขันเสรี
โดยมีรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแล เช่น
o ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติไม่ได้เป็นธุรกิจ
ผูกขาดเพราะเอกชนรายอื่นสามารถเข้ามาดำ�เนิน
ธุรกิจได้ แต่สาเหตุที่มีผู้ประกอบการโรงแยกก๊าซฯ
น้อยรายเนื่องมาจากต้องใช้เงินลงทุนสูง (เช่น
โรงแยกก๊าซฯ ที่มีกำ�ลังการแยกก๊าซฯ 800 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต/วัน จะต้องใช้เงินลงทุนสร้างกว่า
30,000 ล้านบาท) และในปัจจุบันรัฐยังควบคุม
ราคา LPG ในประเทศตํ่ากว่าตลาดโลก

o ธุรกิจ NGV ปัจจุบันมีผู้ประกอบการสถานี
เอกชนประมาณ 88 สถานีจาก 470 สถานี และ
กำ�ลังมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นจากการที่ ปตท. และภาครัฐ
สนับสนุนให้เอกชนมาลงทุนในสถานี NGV
o ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. มิได้
ผูกขาด มีหลายบริษัทที่ลงทุนวางท่อส่งก๊าซ เช่น
บริษัทอเมราดาเฮสส์วางท่อจากแหล่งก๊าซภูฮ่อม
ถึงแหล่งก๊าซนํ้าพอง บริษัทเชฟรอนวางท่อก๊าซใน
ทะเลเพื่อเชื่อมแหล่งก๊าซต่างๆ ในพื้นที่สัมปทาน
แต่เนื่องจากธุรกิจท่อส่งก๊าซใช้เงินลงทุนสูงมาก
ซึ่งที่ผ่านมา ปตท. ได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วกว่า
- 13 -
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2 แสนล้านบาท และใช้เวลานานกว่าจะมีการใช้ท่อ
เต็มกำ�ลังการส่งก๊าซ ดังนัน้ เมือ่ มีผปู้ ระกอบการรายใด
ลงทุนไปแล้วจึงไม่มีใครต้องการมาลงทุนในพื้นที่
เดียวกันอีก
o ธุรกิจการกลั่นเปิดเสรีตั้งแต่ปี 2533 แม้ว่า
ปตท. ถือหุ้นอยู่ 5 โรงกลั่น โดยมีกำ�ลังการผลิต
คิดตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ สิ้นปี 2554
รวม 443,000 บาร์เรล/วัน คิดเป็นเพียง 36%
ของกำ�ลังการกลั่นของทั้งประเทศ

• นอกจากนี้ การทำ�ธุรกิจปิโตรเลียมยังอยู่ภายใต้
การกำ�กับดูแลของภาครัฐโดยสำ�นักงานนโยบาย
และแผนพลังงานกำ�หนดนโยบายโครงสร้างราคา
พลังงานและกำ�หนดนโยบายพลังงาน เช่น นโยบาย
การสำ�รองนํ้ามัน
o กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติควบคุมการให้
สัมปทาน การสำ�รวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง
การขาย และการจำ�หน่ายปิโตรเลียม
o กรมธุรกิจพลังงานกำ�หนดควบคุมและ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพนํ้ามันเชื้อเพลิง กำ�กับ
ดูแลการค้านํ้ามันเชื้อเพลิง ควบคุมการสำ�รอง
นํ้ามันเชื้อเพลิง และให้อนุญาตการวางระบบท่อ
ขนส่งนํ้ามัน
o คณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน
กำ�กับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ (ยกเว้น
โรงแยกก๊าซฯ และ NGV) ภายใต้กรอบนโยบาย
ของรัฐและออกประกาศกำ�หนดประเภทใบอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน (ไฟฟ้า/ก๊าซฯ)
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โอ๊
ย
ตายๆๆ...
ยังมีเรื่อง คืนทรัพย์สินไม่ครบ แถมยังเอามาคิดค่าผ่านท่อ
เพิ่มอีกเหรอเนี่ย อย่างนี้ประชาชนก็เสียประโยชน์น่ะสิ

• ปตท. ได้ดำ�เนินการโอนทรัพย์สินที่เป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ ปตท. มีอยู่ก่อนการ
แปลงสภาพเป็น บมจ.ปตท. ตามคำ�พิพากษาให้
กระทรวงการคลังครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ที่ดิน
ทีไ่ ด้มาจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการใช้
ทีด่ นิ ของเอกชนเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียม
ทางท่อ และทรัพย์สินที่เป็นท่อก๊าซธรรมชาติและ
อุปกรณ์ที่ประกอบกันเป็นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 16,175 ล้านบาท

• นอกจากนี้ เงินที่ใช้ในการลงทุนสร้างท่อก๊าซฯ
ของ ปตท. ก่อนการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทยนั้นไม่ได้นำ�มาจากงบประมาณของรัฐ
เพียงอย่างเดียวแต่ต้องกู้เงินมาใช้ในการลงทุน
ด้วย ซึ่งหลังการแปรรูปมีการโอนทรัพย์สินระบบท่อ
ตาม พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ให้ บมจ.
ปตท. โดยรัฐนั้นก็ได้รับเงินคืนจากการจำ�หน่ายหุ้น
ที่มีการประเมินราคาหุ้นอย่างเหมาะสมแล้ว แม้ว่า
ต่อมาได้มีการโอนทรัพย์สินบางส่วนให้กับกระทรวง
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1. ที่ดินจากการได้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เนื้อที่ 32 ไร่ 74.1 ตารางวา รวม 106 แปลง
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

มูลค่า 1 ล้านบาท*

2. สิทธิการใช้ที่ดินของเอกชน ที่ ปตท. ได้มาโดยอำ�นาจมหาชน
เพื่อการวางระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ประกอบด้วย ทรัพย์สิน
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (ตัวท่อส่งก๊าซฯ วัสดุ และอุปกรณ์ที่
ประกอบเป็นระบบท่อส่งก๊าซฯ)

มูลค่า 1,137 ล้านบาท*

3. ระบบท่อส่งก๊าซฯ เฉพาะส่วนที่อยู่ในที่ดินของเอกชน
- โครงการท่อบางปะกง-วังน้อย
- โครงการท่อชายแดนไทยพม่า-ราชบุรี
- โครงการท่อราชบุรี-วังน้อย
- โครงการท่อมาบตาพุด-บางปะกง

มูลค่า 15,037 ล้านบาท*

*มูลค่าทางบัญชี ณ 30 ก.ย. 2544
หมายเหตุ : ศาลปกครองสูงสุดได้บันทึกในคำ�ร้องขอของ ปตท. ว่า “…วิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้อง คดีที่ 1 ถึงที่ 4 และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำ�เนินการตามคำ�พิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...”

การคลังแต่ ปตท. ยังคงต้องรับผิดชอบหนี้สินและ
ดอกเบี้ยทั้งหมดของการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
อีกทั้งยังต้องจ่ายค่าเช่าระบบท่อส่งก๊าซให้กับ
กระทรวงการคลัง ซึ่ง ปตท. ก็ไม่ได้นำ�มาคิดใน
ค่าผ่านท่อแต่อย่างใด
• ส่วนการปรับค่าผ่านท่อเป็นผลมาจากการลงทุน
ขยายระบบท่อส่งก๊าซฯ เพื่อจัดหาก๊าซฯ เพิ่มจาก
อ่าวไทยและสหภาพพม่า โดยใช้เงินลงทุนเพิ่มกว่า

1.6 แสนล้านบาท ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2550 นอกจาก
ขยายระบบท่อ รัฐยังให้ ปตท. ขยายอายุการใช้งาน
ระบบท่อเดิมออกไปอีก 15 ปีเป็น 40 ปี ซึ่งต้องใช้
เงินลงทุนในการบำ�รุงรักษาเพือ่ ช่วยเฉลีย่ ค่าผ่านท่อ
ให้ลดลง มิฉะนั้นค่าผ่านท่อใหม่ต้องอยู่ในระดับ
66 บาท/ล้านบีทียู และ ปตท. ได้ใช้การประเมิน
ทรัพย์สินตามหลักสากลเพื่อประมาณการเงินลงทุน
ในการขยายอายุการใช้งานไปตลอด 15 ปี โดยมี
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คณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงานให้ความเห็นชอบ
ซึ่งการประเมินดังกล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบันเพียง
24,000 ล้านบาท โดยไม่มีการตีมูลค่าใหม่ทาง
บัญชีจากการปรับเพิ่มค่าผ่านท่อข้างต้น ประกอบกับ
ค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นตามปริมาณการใช้มีผลทำ�ให้
ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1.2 สตางค์/หน่วย แต่ถ้าไม่มีการ
ลงทุนขยายท่อ ประเทศต้องใช้นํ้ามันเตาผลิตไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นถึง 50-70 สตางค์/หน่วย

• และที่บอกว่าประเทศไทยจ่ายค่าไฟแพงนั้นก็
ไม่เป็นความจริง เพราะเมื่อเปรียบเทียบค่าไฟ
ของไทยกับประเทศต่างๆ จะพบว่าค่าไฟของไทยถูกกว่า
ในหลายประเทศ

การใช้ก๊าซธรรมชาติและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ช่วยให้ค่าไฟฟ้าของไทยถูกลงและต่ำ�กว่าหลายประเทศ

3.17

ที่มา : ASEAN Electrical Tariff 2011 as of February 14, 2011
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กัมพูชา

3.12

อินโดนีเซีย

ลาว

3.07

ฟลิปปนส

2.63

มาเลเซีย

2.57

เวียดนาม

บรูไน

1.15

2.53

ไทย

5.21

6.51

สิงคโปร

บาท/kWh

เอวั
ง
...
ปตท. หากําไรจากการใช้ทรัพย์สินของรัฐ
ดูได้จากรายได้ค่าผ่านท่อที่เพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท

• ปตท. ไม่ได้นำ�ทรัพย์สินของรัฐไปหาประโยชน์
จากการจ่ายค่าเช่าท่อให้รัฐถูกๆ แล้วคิดค่าท่อกับ
ประชาชนแพงๆ รายได้จากค่าผ่านท่อที่ปรับเพิ่มขึ้น
ไม่เกี่ยวข้องกับการจ่ายคืนค่าเช่า 1,335 ล้านบาท
และ ปตท. ไม่ได้นำ�ค่าเช่าดังกล่าวมาคำ�นวณเป็น
ค่าผ่านท่อ แต่เป็นภาระที่ ปตท. รับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว
• รายได้ค่าผ่านท่อที่เพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท
เป็นรายได้จากการลงทุนขยายท่อส่งก๊าซฯ ระบบใหม่
และลงทุนเพิ่มในการบำ�รุงรักษาท่อปัจจุบันให้มีอายุ
การใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 15 ปี รายได้ในส่วนนี้
ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นจากการลงทุน
ระบบท่อใหม่และการบำ�รุงรักษาเพิ่มอีก และที่สำ�คัญ
รายได้สว่ นนีค้ ดิ เป็นเพียง 1% ของเงินลงทุนที่ ปตท.
ลงไปเท่านั้น
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โอ้โห...

ทําไมเราคนไทยแท้ๆ
ไม่เห็นเคยรู้เรื่องนี้เลย

• คนไทยทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลด้านพลังงาน
โดยในส่วนของหลักการคำ�นวณราคาก๊าซฯ และค่า
ผ่านท่อได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และได้
เผยแพร่เป็นประกาศโดย กพช. ใน Website สนพ.
ตั้งแต่ปี 2544 รวมทั้งประกาศดังกล่าวได้แนบไว้
ในหนังสือชี้ชวนขายหุ้นสามัญ ปตท. เพื่อให้
นักลงทุนทราบ

• ดังนั้นจึงไม่มีการรวบรัดจัดทำ�คู่มือการคำ�นวณ
ดังกล่าวตามที่กล่าวอ้าง โดยคู่มือเป็นเพียง
การระบุให้ลดผลตอบแทนการลงทุนจาก 16% เป็น
12.5% ตามมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ซึ่งจะทำ�ให้
ค่าผ่านท่อใหม่ปรับลดลงเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ซึ่งคู่มือมีการเผยแพร่ใน Website เช่นกัน ไม่มีการ
ปิดบังแต่ประการใด
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ทําไม

ต้องขึ้นราคาก๊าซ LPG ตอนนี้ด้วยล่ะ

• เพราะว่ารัฐไม่สามารถทนแบกรับภาระการอุดหนุน
ราคา LPG ปีๆ หนึ่งนับหมื่นๆ ล้านได้อีกต่อไป การที่
เราตรึงราคา LPG มาเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี
ทำ�ให้ราคาไม่สะท้อนความเป็นจริง ส่งผลให้เกิด
การใช้ LPG อย่างฟุ่มเฟือย และไม่ได้ตระหนักถึง
คุณค่าที่แท้จริง มีผลให้ปริมาณการใช้ในประเทศ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนประเทศไทยเปลี่ยน
จากประเทศที่เคยส่งออก LPG กลายมาเป็นประเทศ
ผู้นำ�เข้า LPG

• ในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ภาครัฐ
ใช้เงินจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็นกลไกในการ
ควบคุมราคาก๊าซ LPG ทำ�ให้ราคาตํ่ากว่าตลาดโลก
และตํ่ากว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น (ปัจจุบันราคา LPG
ตลาดโลกอยูท่ ่ี 1,001 เหรียญสหรัฐ/ตัน (ต.ค. 55)
ในขณะที่รัฐบาลควบคุมราคาจำ�หน่ายหน้าโรงแยก
ก๊าซฯ ให้อยู่ที่ 333 เหรียญสหรัฐ/ตัน) การที่ก๊าซ
LPG ถูกควบคุมราคามานาน ทำ�ให้ประชาชนหันมาใช้
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ก๊าซ LPG เป็นเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วทั้งใน
ภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส่ง ส่งผลให้
ปัจจุบันภาครัฐต้องแบกรับภาระสะสมของกองทุน
นํ้ามันฯ กว่า 80,000 ล้านบาท

ค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ประชาชน และธุรกิจค่อยๆ
ปรับตัวเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริง และสามารถใช้
LPG ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

• หากย้อนไปในปี 2538 นอกจากไทยไม่ต้อง
นำ�เข้า LPG แล้วยังเป็นผู้ส่งออก LPG ติดต่อกัน
• หากเรายังคงใช้ LPG ในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างนี้
ไปเรื่อยๆ การนำ�เข้าก็จะไม่เพียงพอ เมื่อถึงตอนนั้น ถึง 13 ปี ตั้งแต่ปี 2538-2550 แต่เมื่อความ
ต้องการใช้ LPG ภายในประเทศไม่เพียงพอและเพิ่ม
จริงๆ ก็จะเกิดการขาดแคลน LPG ซึ่งราคาก็จะ
เพิม่ ขึน้ สูงลิว่ จนเราไม่สามารถรับได้ ดังนัน้ ถึงเวลาแล้ว สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไทยจึงกลายเป็นผู้นำ�เข้า LPG
ตั้งแต่เมษายน 2551 เป็นต้นมา โดยในปี 2554
หรือยังที่เราควรปรับราคาให้สอดคล้องกับราคา
ตลาดโลก เพื่อตระหนักถึงคุณค่า และการประหยัด ไทยผลิตก๊าซฯ LPG ได้ประมาณ 5 ล้านตัน/ปี
ในขณะที่มีปริมาณการใช้สูงถึงเกือบ 6.5 ล้านตัน/ปี
พลังงานของประชาชน โดยเป็นการปรับแบบ
ข้อมูลปริมาณการผลิต การใช้ การนำ�เข้า
และส่งออก LPG ของประเทศ ตั้งแต่ปี 2529-2554
หนวย : พันตัน
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

ราคา LPG ณ โรงกลั่นฯ
ครั้งที่ 313 $/T

ประเทศไทยเคยเปนผูสงออก LPG สุทธิ
ติดตอกัน ตั้งแตป 2538-2550
รวม 13 ป

ราคา LPG ณ โรงกลั่นฯ
ครั้งที่ 315 $/T

ภาคขนสง

ภาคอุตสาหกรรม

ปริมาณการผลิตจาก
โรงแยกกาซฯ + โรงกลั่นฯ
ปริมาณการผลิตจาก
โรงแยกกาซฯ

ภาคครัวเรือน

วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี

2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2539 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ที่มา : ปริมาณการผลิตและความตองการใช LPG ของประเทศ มาจากขอมูลในเว็บไซตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
หมายเหตุ : ปริมาณ LPG ที่ผลิตไดจากโรงกลั่นน้ำมัน ไดหักสวนที่โรงกลั่นฯ นำ LPG ไปใชในกระบวนการผลิตและใชเปนวัตถุดิบภายในแลว (Own Used)
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มีคนบอกว่า

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นสาเหตุของการขาดแคลน LPG
แถมรัฐยังเข้าไปอุ้มด้วย
• ทราบหรือไม่ว่าโรงแยกก๊าซฯ แห่งแรกถูกสร้าง
ขึ้นมาเพราะต้องการนำ�ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็น
ทรัพยากรของประเทศมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ก่อประโยชน์ได้มากกว่าการนำ�ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้
แล้วหมดไป โดยรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุน
ธุรกิจปิโตรเคมีตั้งแต่ปี 2523 ซึ่งธุรกิจปิโตรเคมี
ได้ช่วยสร้างงานทางตรงและทางอ้อม
จากอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกหลายแสนคน
ประชาชนเองก็ได้รับประโยชน์จากการมีสินค้าอุปโภค
ที่ทำ�จากวัสดุปิโตรเคมีใช้ในราคาถูกกว่าการนำ�เข้า
อีกทั้งยังสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกเม็ด
พลาสติกปีหนึ่งกว่า 265,000 ล้านบาท ที่สำ�คัญ
ราคาจำ�หน่ายก๊าซ LPG เป็นวัตถุดิบให้ภาคปิโตรเคมี
เป็นไปตามกลไกตลาดไม่เคยได้รับการอุดหนุน
หรือชดเชยจากภาครัฐนับตั้งแต่อดีต
• ที่สำ�คัญก็คือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ผลิตได้
สามารถนำ�ไปต่อยอดเป็นวัตถุดิบให้กับ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ อีกมากมาย (เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้ปิโตรเคมีเป็นวัตถุดิบ
ตลอดสายโซ่การผลิต ทำ�ให้การย้ายฐานการผลิต
- 23 -

ไปประเทศอืน่ ทำ�ได้ยาก) ซึง่ นำ�ไปใช้ประโยชน์เป็นสินค้า
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำ�วันของประชาชนและ
ลดภาระการนำ�เข้าให้กับประเทศ เป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้ประเทศมาจนถึงทุกวันนี้
• จริงอยู่ที่ก๊าซฯ ที่ใช้ในโรงแยกก๊าซฯ นั้นได้มาจาก
อ่าวไทย แต่ก็ต้องยอมรับกันด้วยว่าคงจะไม่มีใคร
ตัดสินใจสร้างโรงแยกก๊าซฯ หากรู้ว่าผลิตภัณฑ์
ที่ได้นั้นจะถูกควบคุมราคาขายให้ตํ่ากว่าต้นทุน
โดยรัฐบาลควบคุมราคาจำ�หน่ายหน้าโรงแยกก๊าซฯ
ให้อยู่ที่ 333 เหรียญสหรัฐ/ตัน มาเป็นเวลานาน
ทำ�ให้ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม
ได้ใช้ LPG ในราคาที่ตํ่ากว่าต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะ
ผลิตจากโรงกลั่นหรือจากโรงแยกก๊าซฯ โดยผู้ผลิต
ต้องเป็นผู้แบกรับภาระดังกล่าว

เหรียญสหรัฐ/ตัน
900
800

• ต่างกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันเป็นกิจการที่มีการแข่งขันอย่างเสรี
ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเจรจาต่อรองและกำ�หนด
ราคาซื้อขายวัตถุดิบ LPG ระหว่างกันได้โดยไม่มีการ
ควบคุม อุดหนุน หรือแทรกแซงราคาจากภาครัฐ
ดังนั้นในวันที่ LPG ขาดแคลนและต้องมีการนำ�เข้า
เราไม่ควรผลักภาระดังกล่าวให้กลุ่มที่ไม่เคยได้รับ
การอุดหนุนมาก่อน อย่างไรก็ตามการค่อยๆ
ปล่อยกลไกตลาดทำ�หน้าที่จะช่วยให้ปัญหาต่างๆ
ในอนาคตลดลงจากความสมดุลของอุปสงค์
และอุปทาน

ราคาตลาดโลกโดยเฉลี่ย*

700
600
500
400
300
200

รัฐบาลควบคุมราคาจำหนายหนาโรงแยกกาซฯ ใหอยูที่ 333 เหรียญสหรัฐ/ตัน

100
0

2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
ที่มา : เว็บไซต http://gasenergyaustralia.asn.au/site/industry_data.php
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2552

2553

2554

ําไม
ท
รัฐถึงปล่อยให้เอกชนเอาเปรียบประชาชน

เรื่องพลังงานขนาดนี้ล่ะ
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• รัฐไม่เคยปล่อยให้เอกชนหรือหน่วยงานใด
ดำ�เนินธุรกิจไม่เป็นธรรม หรือเอาเปรียบประชาชน!
หน้าที่ของรัฐคือดูแลให้ราคาพลังงานเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เป็นธรรม โดยรัฐได้ใช้ ปตท. ในฐานะ
รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพของ
ราคาพลังงาน เช่น ที่ผ่านมาคนไทยได้ใช้ LPG
ถูกกว่าตลาดโลกมานานกว่า 10 ปี นับตัง้ แต่ปี 2538
• ไม่จริงสักนิดที่บอกว่าประชาชนไม่ได้รับประโยชน์
อะไรเลยจากการที่ ปตท. มีผลการดำ�เนินงานที่มี
ผลกำ�ไร เพราะแค่ย้อนหลังไป 10 ปี (หลังจากที่
ปตท. แปรรูปตั้งแต่ปี 2544–2554) รัฐบาล
ได้รับเงินจาก ปตท. ทั้งในรูปภาษีและเงินปันผล

กว่า 462,403 ล้านบาท ซึ่งเงินดังกล่าวรัฐบาลได้
นำ�ไปพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา คมนาคม
สาธารณสุข ฯลฯ เห็นไหมว่าผลประโยชน์ไม่ได้ตก
อยู่กับใครอื่นแต่เป็นคนไทยทุกคน
• หากมองแต่เพียงด้านเดียวว่าบริษัทพลังงาน
สามารถขึ้นราคาพลังงานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่
คำ�นึงถึงประชาชนแล้วล่ะก็ ถือเป็นความเข้าใจผิด
เพราะกิจการพลังงานมีกฎหมายและหน่วยงาน
ภาครัฐกำ�กับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความ
เป็นธรรมด้านราคาและมาตรฐานความปลอดภัย
ให้กับประชาชน

ธุรกิิจ

หน่วยงานที่กำ�กับติดตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ,
คณะกรรมการปิโตรเลียม

พ.ร.บ.ปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514

น้ำ�มัน

สนพ., ธพ.,
กรมการค้าภายใน

พ.ร.บ.การค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543

ก๊าซธรรมชาติ

คณะกรรมการ
กำ�กับกิจการพลังงาน,
กพช., สนพ.

พ.ร.บ.การค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543, พ.ร.บ.การควบคุม
น้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
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แล้วกลไกรัฐล่ะ

ทำ�อะไรไม่ได้เลยหรือ?

• ผู้แทนจากภาครัฐมีหน้าที่กำ�กับดูแลชี้แนะ
การดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ การที่
ภาครัฐส่งผู้แทนไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจนั้น
ก็เพื่อทำ�หน้าที่กำ�กับดูแล ชี้แนะและผลักดันการ
ดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ
เช่นเดียวกับบริษัททั่วไป ที่จะต้องมีผู้ถือหุ้นใหญ่
เข้าไปเป็นกรรมการ หากผู้ถือหุ้นใหญ่ (ภาครัฐ)
ไม่เข้าไปดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ ผลเสียก็จะตกอยู่กับประชาชน
• ปตท. เป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด และเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำ�ให้ ปตท. อยูภ่ ายใต้
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ดังนั้น จึงต้องปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนที่ออกโดย
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้มีการกำ�หนดแนวทางในการ
คัดเลือก แต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
รวมทั้งการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการให้
เหมาะสมและเป็นธรรม ไม่สูงหรือตํ่าจนเกินไป
• หากดูข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
มหาชนในประเทศ จะเห็นได้ว่า ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ปตท. ยังตํ่ากว่าบริษัทอื่นๆ ที่มี
ขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์
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ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมหาชน
ที่มีกำ�ไรสุทธิ ≥ 10,000 ล้านบาท ปี 2553

เฉลี่ย : ลานบาท/ป/คน
12

สูงสุด
10.6

10
8

สูงสุด
6.7

6

เฉลี่ย
4.7

4
2
0

ปตท.
3.3

เฉลี่ย
3.1

ต่ำสุด
0.6

ต่ำสุด
0.57

ประธานกรรมการ

ปตท.
2.7

กรรมการ

ที่มา : ขอมูลคาตอบเแทนกรรมการและผูบริหารบริษัทจดทะเบียน ตลท. ป 2553
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ประเทศอื
่
น
เขามีกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งกรรมการบริษัท
อย่างนี้หรือเปล่า?

• แต่ละประเทศมีการกำ�หนดกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดตั้งกรรมการบริษัทมหาชนแตกต่างกัน
แล้วแต่ความเหมาะสมของประเทศนั้นๆ

แห่งหนึ่งในโลก เช่น CEO ของ StatoilHydro
ได้รับผลตอบแทนรวมสุทธิ 50 ล้านบาท/ปี
และเบี้ยบำ�นาญอีก 24 ล้านบาท/ปี (ปี 2551)

• มีบางคนเปรียบเทียบการจ่ายเงินให้แก่กรรมการ
บริษัทมหาชนของไทยกับนอร์เวย์ อย่างบริษัท
StatoilHydro* ว่าเราต้องจ่ายเงินค่าตอบแทน
กรรมการสูงกว่าเขา แต่ไม่ยอมบอกต่อว่านอร์เวย์
เป็นประเทศที่มีเงินเดือนและเงินบำ�นาญสูงสุด

• นอกจากนี้ คณะกรรมการของ StatoilHydro
ส่วนใหญ่ก็มาจากผู้บริหารที่เกษียณอายุซึ่งมี
เงินบำ�นาญมาก และตามกฎหมาย กรรมการ 3 คน
ต้องเป็นพนักงานของบริษัท ทำ�ให้การกำ�หนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการแตกต่างจากบริษทั พลังงาน
ในประเทศอื่นๆ

* StatoilHydro เป็นบริษัทที่เกิดจากการรวมกิจการระหว่าง Statoil ASA และ Statoil ASA and Norsk Hydro ASA’s Oil and Gas Division
อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ ดำ�เนินธุรกิจการส่งออกอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมไปทั่วโลก
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• ดังนั้น การเปรียบเทียบจึงต้องคำ�นึงถึงโครงสร้างกฎหมายและสภาพแวดล้อมต่างๆ ประกอบด้วย
หน่วย :
ล้านบาท/ปี

2550

2551

% เพิ่ม/(ลด)

19.5(1)
42.1

27.4(2)
36.3

40.5%
(13.8%)

21.0
10.6

21.6
10.6

2.9%
0%

ค่าตอบแทนกรรมการ :
- StatoilHydro
- ปตท.
ค่าตอบแทนผู้บริหารต่อคน :
- StatoilHydro
- ปตท.

(1) มีการประชุม 27 ครั้ง เนื่องจากมีการควบรวมบริษัท
(2) มีการประชุม 13 ครั้ง
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แต่ก็มีข้อโต้แย้งว่า บริษัทน้ำ�มันระดับโลก
เขาก็จ่ายค่าตอบแทน

แบบนี้กันทั้งนั้นไม่ใช่หรือ?
• การให้ค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กรรมการบริษัทรับผิดชอบผลักดันผลประกอบการ
ให้ดีขึ้น ซึ่งหากบริษัทขาดทุนก็ไม่ได้รับโบนัส สำ�หรับ
ปตท. ในส่วนโบนัสก็มเี พดาน 2 ล้านบาทต่อคนต่อปี
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับบริษัทมหาชนของไทยรายอื่น
หรือในต่างประเทศก็ยังนับว่าน้อยกว่าอยู่ดี

• บริษัทมหาชนส่วนใหญ่ทั้งบริษัทเอกชนและบริษัท
พลังงานแห่งชาติของประเทศต่างๆ ก็มีการให้
ค่าตอบแทนกรรมการ คล้ายคลึงกับ บมจ.ปตท.

• การให้กรรมการที่เป็นข้าราชการเข้าไปเป็นกรรมการ
ในบริษัทในเครือนั้นเพื่อช่วยให้คำ�ชี้แนะกำ�กับดูแลให้
นโยบายของบริษทั ลูกสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียว
กับบริษัทแม่ และถือเป็นงานและความรับผิดชอบ
ส่วนเพิ่มกรรมการควรได้รับผลตอบแทน และยังคง
จำ�กัดไม่เกินคนละ 3 แห่ง

• สำ�หรับประเทศไทย การจ่ายค่าตอบแทนคณะ
กรรมการของบริษัทมหาชนต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ตามกฎหมาย

หนวย : ลานบาท

230.7
162.9
โบนัส
เงินเดือน/
เบี้ยประชุม

197.1

87.8

162.9
33.6
CNOOC

Exxon
Mobil

87.8
ธ.กรุงเทพ

หมายเหตุ : ผลตอบแทนตามรายงานประจำป 2551
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73.5
50.1
23.4
ปูนซิเมนตไทย

36.3
25.9
10.5
ปตท.
26

้โห...
โอ
แล้วกฎหมายของเราไม่ได้เข้ามาช่วย

กำ�กับดูแลพลังงานของประเทศเลยหรือ?

• ช่วยสิ ช่วยมากด้วย ที่ผ่านมาเรามีกฎหมายที่ควบคุมกรรมการของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ และมีการแก้ไข
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยไม่ได้เอื้อให้ข้าราชการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการ
บมจ.ปตท. และบริษัทในเครือ “บมจ.ปตท.” แต่อย่างใด ส่วนข้อยกเว้นต่างๆ ที่มีขึ้น ก็เพื่อให้
การบริหารงานด้านพลังงานมีความคล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
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• พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ฉบับแรกที่ออกมา
เมื่อปี พ.ศ. 2518 จนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2550 ได้กำ�หนดให้มีตัวแทนจากข้าราชการ
เข้าไปเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นตัวแทน
ของประชาชนอยู่แล้ว โดยมีการตราคุณสมบัติและ
คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการที่มาจากข้าราชการ
อย่างชัดเจน และไม่ให้ข้าราชการเข้าถือหุ้นใน
รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนที่ตนเป็นกรรมการ
อยู่ รวมทั้งไม่ให้เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
เกิน 3 แห่งด้วย
• สำ�หรับข้อยกเว้นในการเป็นกรรมการโดยการ
มอบหมายของรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวนั้น
ก็เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัว ครอบคลุม
การกำ�กับดูแลกิจการพลังงานของประเทศอย่าง
ทั่วถึง อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการถ่ายทอดนโยบายจาก
ภาครัฐไปสู่การบริหารงานของกิจการพลังงาน

ที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นการควบคุมดูแล
รักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนในอีก
ทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นผลดีในแง่ของประสิทธิภาพ
การดำ�เนินงานและความสอดคล้องต้องกันของ
นโยบายพลังงานในภาพรวม เพื่อให้อุตสาหกรรม
พลังงานพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
• ทั้งนี้ การเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการ
ใดๆ ก็ตามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งๆ
ต้องแลกมากับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้น
ซึ่งบางแห่งก็มีปัญหาให้แก้ไขมาก หากตัดสินใจ
อะไรผิดพลาดไปก็ต้องรับผิดชอบและมีโอกาส
รับโทษจำ�คุกได้ ซึ่งบ้านเราก็มีกฎหมายที่กำ�หนด
บทลงโทษดังกล่าวเอาไว้ชัดเจน เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2550 เป็นต้น
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แล้วยังงี้จะบอกว่า ปตท.

ทำ�ผิดหลักธรรมาภิบาลได้หรือเปล่า?

• ที่ผ่านมา ปตท. ดำ�เนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) มาโดยตลอด โดยมี
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระต่างๆ เข้ามากำ�กับดูแลอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลด้านพลังงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงรับประกันได้ว่า ปตท. จะทำ�งานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และความโปร่งใสเช่นนี้ไปตลอด
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• รางวัลธรรมาภิบาลต่างๆ ที่ ปตท. ได้รับ
สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำ�งาน
ตั้งแต่ระดับพนักงานทั่วไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง
ซึ่งสถาบันที่มอบรางวัลให้นั้นล้วนแล้วแต่เป็น
สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก เช่น สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) นิตยสาร Finance Asia นิตยสาร
Corporate Governance Asia ฯลฯ
• นอกจากนี้ คนไทยทุกคนยังสามารถเข้าถึงและ
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายพลังงานได้อย่างทั่วถึง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านการกำ�หนดราคา
พลังงาน ซึ่งมีการแยกแยะโครงสร้างราคาออกมา
ให้เห็นอย่างชัดเจนและเผยแพร่ให้ทราบเป็นประจำ�

ทุกวันโดยหน่วยงานของรัฐ (สนพ.) ทั้งนี้ราคา
พลังงานบ้านเรามีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตาม
กลไกตลาดโลกและนโยบายการจัดเก็บภาษีของ
รัฐบาลเป็นหลัก โดยจะมีการติดตามดูแลราคา
พลังงานอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ
ของประชาชนมากจนเกินไป
• สำ�หรับประเด็นเรื่องการให้ค่าตอบแทนแก่
กรรมการนั้น ไม่ได้ผิดหลักธรรมาภิบาลแต่อย่างใด
เพราะได้ดำ�เนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
ผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทน
ในส่วนของเงินเดือนและเบี้ยประชุมของ ปตท.
ไม่ได้มีการปรับเพิ่มมาตั้งแต่ปี 2548 หรือเกือบ
10 ปีแล้ว
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แล้
ว
อย่
า
งนี
้
ประชาชนจะไม่มีส่วนร่วมในกิจการพลังงานของประเทศเลยหรือ?
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• ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมเพื่อช่วยสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศได้ เริ่มต้น
จากตัวเราเองโดยการรู้จักใช้พลังงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อจะได้มีพลังงานเหลือ
เพียงพอสำ�หรับคนรุ่นหลัง รวมไปถึงการเข้าร่วม
เวทีรับฟังและเสนอข้อคิดเห็นในการดำ�เนิน
โครงการด้านพลังงานต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของตน
• ที่ผ่านมารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยยึดมั่นในหลักการ
สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศมาโดย
ตลอด ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนจะมีพลังงาน
ใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในระยะยาว แม้ว่า
ประเทศเราจะสามารถผลิตพลังงานได้บางส่วน
แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ทั้งหมด ทำ�ให้
ต้องมีการนำ�เข้าพลังงานสุทธิในสัดส่วนประมาณ
55-60% ของปริมาณการใช้ทั้งหมดในแต่ละปี
• ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
มากที่สุด ควบคู่ไปกับการแสวงหาพลังงานแหล่ง
ใหม่ๆ เพิ่มเติมทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะมีพลังงานเหลือให้
ลูกหลานใช้ในอนาคตอย่่างไม่ขาดแคลน และเพื่อ
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป

• ในการดำ�เนินโครงการด้านพลังงานขนาดใหญ่ๆ
แต่ละครั้งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ จะมีการเปิด
เวทีรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงต่อสาธารณชน
ให้ทราบทุกครั้ง สำ�หรับการให้สัมปทานปิโตรเลียม
ในบ้านเรานั้น มี พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ เป็นกฎหมาย
ที่ระบุขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการ รวมทั้งกำ�หนด
หน่วยงานทีท่ �ำ หน้าทีต่ รวจสอบในเรือ่ งดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่แล้ว ซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ประเทศ
ส่วนใหญ่ในโลกใช้กันอยู่
• ที่สำ�คัญประเทศที่มีการนำ�เข้าพลังงานเป็น
หลัก (Net Importer) ล้วนแล้วแต่ต้องดำ�เนิน
นโยบายพลังงานโดยใช้หลักการเดียวกับประเทศไทย
แทบทั้งสิ้น เนื่องจากพลังงานของโลกนับวันมีแต่จะ
หมดไป และจะเป็นภาระของลูกหลานในอนาคต
หากคนรุ่นนี้ใช้พลังงานให้หมดไปโดยขาดความ
รับผิดชอบ
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เอาน่าๆ...อย่าเพิ่งหมดหวัง

วันนี้เราทุกคนก็ยังมีสิทธิ
กำ�หนดนโยบายด้านพลังงานได้อยู่นะ

• ประชาชนคนไทยทุกคนล้วนเป็นเจ้าของนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในประเทศ โดยมีรัฐบาลเป็น
ผู้บริหารจัดการผ่านการให้สัมปทานซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากลและอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ และ
แน่นอนว่าคนไทยทุกคนก็ย่อมมีสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลด้านพลังงานอย่าง “ครบถ้วน” และ “ถูกต้อง”
ซึ่งปัจจุบันภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปรับรู้และนำ�ไปใช้ได้
ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ รวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำ�หนด
นโยบายพลังงานของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ
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• อย่างไรก็ดีคนไทยควรจะรู้และเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้พลังงาน ทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงและ
ได้ใช้พลังงานหลากหลายรูปแบบในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค และคนไทยทุกคนก็มีหน้าที่
ในการรู้จักและเลือกใช้พลังงานชนิดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำ�รงชีพตามสมควรและ
อนุรักษ์พลังงานเพื่ออนุชนรุ่นหลัง และพร้อมยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานชนิดต่างๆ ด้วย
อย่าปล่อยให้พลังงานของเราหมดไปเพียงเพราะการใช้อย่างฟุ่มเฟือย ใช้อย่างเข้าใจผิดว่าเรามีพลังงาน
เหลือเฟือราคาถูก เนื่องจากพลังงานไทยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นของ
พวกเราคนไทยทุกคนทั้งในวันนี้และวันหน้านั่นเอง

สิทธิ และ หน้าที่ ของผู้ใช้พลังงาน

สิทธิ

เข้าถึง และได้ใช้พลังงานหลากหลาย
รูปแบบในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม
และเสมอภาค

หน้าที่

รู้จักและเลือกใช้พลังงานชนิดต่างๆ
Duty ได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์
ในการดำ�รงชีพตามสมควร และ
อนุรักษ์พลังงานเพื่ออนุชนรุ่นหลัง
และพร้อมยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการใช้พลังงานชนิดต่างๆ ด้วย

Right
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ฉบับปรับปรุง
3 กันยายน 2557

