ถาม-ตอบ คนละหมัดเรื่อง ปตท.: สิ่งที่เปนสิ่งที่ควรจะเปน ของยักษใหญธุรกิจพลังงาน
ประชาไท 11 สิงหาคม 2551
ไมบอยนักที่จะไดเห็นคูกรณีนั่งแลกขอมูลกันอยางถึงพริกถึงขิง...ผูบริโภค VS ปตท.... กับประเด็น
รอนที่มูลนิธิเพื่อผูบ
 ริโภคเพิ่งโยนหินถามสังคมวา ‘ซือ
้ หุน ปตท.คืน’ กันไหม พรอมดวยมุมมองจากนัก
ลงทุน นักวิชาการสาธารณะ บน ‘โจทย’ ที่ตั้งไวลวงหนา 9 ประเด็น

บาง สวนตอบคําถามซึ่งกันและกัน บางสวนไม บางสวนขัดแยง บรรยากาศในเวทีก็มีบางชวงดุเด็ด
เผ็ดรอนดวยเชนกัน นาเสียดาย นักวิชาการดานพลังงานอีกทานหนึ่งที่เจาภาพเชิญไมไดมารวม
แมยังมีอก
ี หลายประเด็นทีต
่ อ
 งถกและเถียงกันตออีกหลายยก แตยกนี้ก็นาจะใหภาพในแตละแงมุม
ไดมาก (และยาว) พอสมควร
ราชดําเนินเสวนา ครั้งที่ 8/2551
"9 คําถามคาใจกรณี ปตท."
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
วันที่ 10 สิงหาคม 2551
โดย
สรัญ รังคสิริ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสอ
ื่ สารองคกรและกิจการเพื่อสังคม บมจ. ปตท.
สารี อองสมหวัง เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อผูบริโภค
รวมดวย
บรรยง พงษพานิช ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพยภัทร
สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการสาธารณะ
วันชัย ตันติวท
ิ ยาพิทักษ บก.นิตยสารสารคดี ดําเนินรายการ

คําถามที่

1 กําไรตอปของ ปตท. มีขนาดเทาไร มีที่มาจากไหน แลวมีการจายเงินใหรัฐเทาไร คิดเปน
สัดสวนเทาไร กําไรของ ปตท. ตองแลกมาดวยภาระของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้นหรือไม อยางไร

มูลนิธิเพื่อผูบริโภค

ปตท.

1.ปตท.ไดกําไรเปนแสนลาน เพิ่มขึ้น
5 เทาตัวกอนการแปรรูป, 90%มา
จากกิจการกาซธรรมชาติซึ่งผูกขาด
อีกสวนมาจากน้ํามัน

1.ธุรกิจ ของ ปตท.มีหลายอยาง ามี
หุนในโรงกลั่นทั้งหมดไมถึง 35%ของ
กําลังการผลิตทั้งหมด อยามองวา
ปตท.คือโรงกลัน
่ หรือคาปลีกก็มีแค
35%

กําไรสูงเพราะไมมีใครกํากับ ไมมีใคร
พิทักษผลประโยชนของประชาชน
คณะกรรมการแขงขันทางการคา
นาจะเขามามีบทบาท
2.สัมปทาน กาซธรรมชาติระยะที่ 4
ตอสัมปทานทั้งที่ยังไมหมดอายุ
โดยรวมไดกําไร 50% ทั้งที่ประเทศ
ควรไดกําไรจากการใหสัมปทาน
มากกวานี้เทียบกับประเทศอื่น

ตั้งแตแปรรูปมา สงเงินใหรฐ
ั ไปแลว
200,000 กวาลานบาท ไมเฉพาะเงิน
ปนผล 30% แตมีภาษีเงิน 30%ได
ดวย ซึ่งรัฐวิสาหกิจทั่วไปไมไดนําสง
รัฐในสวนนี้
2.กําไร 9 หมื่นกวาลาน เทียบแลว
เพียง 6% กับยอดขาย 1.5 ลานลาน
บาท ไมถือวามากเมื่อเทียบกับการ

ขอสังเกต
เพิ่มเติม
บรรยง
1.กําไรของปตท.ถือวา
เปนไปตามสมควรแลว
และไมใชกําไรที่ไป
ปลนมาจากผูบริโภค
กําไรที่เพิ่มขึ้นมาจาก
‘ปริมาณ’ ที่เพิ่ม ไมใช
‘ราคา’
ธุรกิจกาซแมวาจะเปน
กิจการผูกขาด แตก็ยัง
ขายต่ํากวาราคาตลาด
โลก 40%

นอกจากนี้ยังอนุญาตใหสาํ รวจไม
จํากัดแปลง ตางจากที่เคยทํามา
3.ทําไม สนใจความเปนเจาของ
เพราะเกี่ยวพันกับความมั่นคงดาน
พลังงาน ตัวอยาง ในสหรัฐเมื่อ
ยูโนแคลจะขายทรัพยสิน บริษัทซีนุก
จากจีนจะซื้อแพงกวาเชฟรอน แต
รัฐบาลก็บังคับใหขายกับเชฟรอน
4.ใน สวนของน้ํามัน ขณะนี้เราใชจาก
แหลงในประเทศมากขึ้น บางชวงสูง
ถึง 45% เชื่อวา ปตท.สามารถลด
ราคาน้าํ มันไดเลยทันที 5 บาทหาก
คิดจากโครงสรางตนทุนที่แทจริงที่
นําเขา, รัฐบาลควรเลือกใชวิธน
ี ี้
มากกวาลดภาษีพลังงาน 2.5 บาท
กอนหนานี้รมว.พลังงานเสนอให
ปตท.ลดราคา 1 บาทตอลิตร (ไทย
ใชน้ํามันทั้งหมด 20,000 ลานลิตรตอ
ป) แตบริษท
ั กลับลดให 3 บาทตอ
ลิตรในเพดานเพียง 700 ลานลิตร
หรือราว 2,000 ลานบาทเทานัน
้ คิด
เปน10%จากทีข
่ อ
5. กําไรสงรัฐ เรื่องนี้ดูเฉพาะจุดไมได
ตองดูมูลคาทรัพยสินโดยรวมของรัฐ
หลังแปรรูป ทรัพยสินโดยรวมของรัฐ
ลดลงมาตลอดอยางมาก ในขณะที่ใน
สวนของเอกชนเพิ่มขึ้นสูง นอกจากนี้
ปตท.ยังมีการลดพนักงานนอยมาก
ทั้งที่กิจการอื่นเมื่อมีการปรับองคกร
มักมีการปรับลดพนักงาน
6.กอน เขาตลาดหุนมีการปรับลด
มูลคาทรัพยสินของปตท. เพื่อใหหุน
ถูก ขายเพียง 35 บาทไมกี่เดือนขึ้น
ไป 145 ตอนฟองคดีปทแ
ี่ ลวอยูที่
385 และเคยขึ้นไปถึง 440 จนตกมา
ที่ 240 แทนที่เราจะขายในราคาที่
สมเหตุสมผลกลับไมทํา ภาระทุก
อยางเปนของรัฐ แตกําไรเปนของ
เอกชน
เรื่องนี้ไมควรเปนผลประโยชนของคน
ในตลาดหุนอยางเดียว กําไรแสนลาน
สามารถนํามาดูแลคนในระบบบัตร
ทองได 47 ลานคน

ลงทุน, เมื่อเทียบกําไรกับปโตรนาส
หรือบรรษัทขามชาติอื่นๆ มากกวาเปน
สิบเทา
3.ความจําเปนตองใชเงินขยายธุรกิจ
สูงมาก เพราะธุรกิจชนิดนี้ “ถาไมโต
ตอไปก็คือตาย”
บริษัทในกลุมปตท.ทั้งหมดรวมแลว
ตองใชเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการอีก
900,000 ลานบาทภายใน 5 ป
ขางหนา
คนไทยใชนา้ํ มันทุกชนิด 40,000 กวา
ลานลิตรตอป ถานํากําไรทั้งหมด
สงคืนใหผูใชนา้ํ มันก็คงเฉลีย
่ ไดเพียง
คนละ 1-2 บาท แลกกับการเสีย
องคกรนี้ไปไมคุมคา “ถาไมมีเราใคร
จะทําแทน”
4.การ วัดวาปตท.มีมูลคาเทาไร ตอง
เอาทรัพยสินลบกับหนี้สิ้น เราตองการ
ขายหุนแพงทีส
่ ด
ุ ไมใชถูกทีส
่ ด
ุ สวน
ตัวเลขทรัพยสน
ิ เปรียบเทียบที่
นําเสนอก็ไมมีที่มาที่ไป

ธุรกิจโรงกลั่น-ปโตรเคมี
ไมไดผูกขาด แตกําไรที่
ไดมาจากกลไกราคา
ตลาดโลก+ประสิทธิ
ภาพการบริหารของ
ปตท.เอง
2.การ จายใหรฐ
ั ในสวน
เงินปนผล ในแงนัก
ลงทุนคิดวาไมจายคืน
รัฐเลยก็ได เพราะเห็น
วาการลงทุนโดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมตนทาง
สําคัญกวา ที่ผา นมา
เศรษฐกิจไทยไมโตนัก
เพราะมีการลงทุนไม
มากเทาทีค
่ วร
3.การกํากับดูแลเปนอีก
สวนหนึ่งที่ตองวากันไป
แตไมใชสว นที่ ปตท.
ตองรับผิดชอบในการ
ทําสองบทบาทหนาที่
4.ทรัพยสิน ที่เปนของ
รัฐก็คือหุน ปตท. ซึ่งก็
เพิ่มขึ้น ดังนั้นคําวา
ทรัพยสินของรัฐมองที่
อะไร สวนพนักงาน
กิจการใหญขนาดนี้ ไม
เพิ่มพนักงานเปนเรื่องดี
5.การ ลดมูลคา
ทรัพยสินกอนปตท.เขา
ตลาดหุนเปนการทํา
ตามมาตรฐานบัญชี
ปรับใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล เปนคนละ
เรื่องกับมูลคาทาง
เศรษฐศาสตร ที่ผา นมา
มีขอพิสูจนยืนยันวาการ
ขายหุนไปตามกระบวน
การทีถ
่ ูกตองไมมีเบื้อง
หลัง

สฤณี
1.เรื่อง กาซทีค
่ ณ
ุ
บรรยงใหขอมูลถาจะ
เทียบราคาวาถูกกวา
ตลาด โลก อาจเปน
เฉพาะตัวเนื้อกาซ แต
ในกิจการที่ผูกขาดยังมี
สวนคาผานทอ และ

‘คาหัวคิว’ ดวย
2.สวนเรื่องความเปน
เจาของ คิดวาไมใช
ประเด็นสําคัญเทาการ
กํากับดูแลที่เหมาะสม
และกําหนดกําไรที่เปน
ธรรม
3.การ แปรรูปใหเอกชน
บริหารจัดการเปนสิ่งที่
ทําใหประสิทธิภาพ
สูงขึ้น แนนอน กอนแปร
รูปรัฐทําทุกอยางก็ตอง
มีทรัพยสน
ิ เยอะ แตเมื่อ
แปรรูปทรัพยสน
ิ เอกชน
ก็เยอะขึ้นเปนธรรมดา

คําถามที่ 2

ราคา น้ํามันที่สูงขึ้นในประเทศไทยเกิดจากสาเหตุใดบาง สวนที่มาจากราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกแพงขึ้นมีน้ําหนักความสําคัญเพียงใด และสวนที่มาจากโครงสรางการตั้งราคาน้าํ มันภายในประเทศมี
น้ําหนักความสําคัญ เพียงใด

คําถามที่ 3

ทําไมราคาน้ํามันของไทยตองอางอิงมาจากตลาดสิงคโปร การอางอิงราคาน้ํามันจากตลาด
สิงคโปรมีขอดีขอเสียอยางไร

มูลนิธิเพื่อผูบริโภค
1.ปตท.ไมไดใชราคาตนทุนจริงในการ
คิดราคาน้ํามัน ทําใหไดกําไรมากกวา
ปกติ ผูบริโภคเสียเปรียบ
การอางอิงราคาสิงคโปรมีความหมาย
ตัวอยางเชน ชวงที่ราคาทีส
่ ิงคโปรเปน
30 บาท ตนทุนปตท.จะอยูที่ 31 บาท
ทันที เปนคาขนสง บวกกับคาตางๆ ที่
รัฐเรียกเก็บ รวมแลวราคาจะอยูที่ 41
บาทตอลิตร แตในขณะเดียวกันน้ํามันที่
นําเขาจริงนั้นเพียง 28 บาทตอลิตร เมื่อ
รวมกับสวนตางๆ ที่รัฐเรียกเก็บ ราคา
น้ํามันจะอยูท
 ี่ 36 บาท เรียกไดวา
สามารถลดไดทันที 5 บาท
2.เดิม กอนการแปรรูป ปตท.เคยทํา
หนาทีถ
่ วงดุลในกลไกราคา เมื่อราคา
ตลาดโลกสูง ปตท.จะชวยทั้งการ
อุดหนุนหรือรูปแบบอื่น เชน เอากําไร
จากกาซมาชวย แตปจ
 จุบันไมมี
3.แม แตปมน้ํามันก็ไมแนใจวาจะ
แขงขันกันจริง เพราะเมื่อป 2005 ปตท.
มีการดั๊มราคาเปนเหตุใหปมเจ็ทตายไป

ปตท.
1.เรื่อง ราคาน้ํามัน แบงเปน 2 สวน คือ
โรงกลั่นกับสวนคาปลีก (1) ราคาขาย
ปลีกเปนราคารับจากโรงกลั่นน้าํ มัน+รัฐ
เรียกเก็บเงินรูปแบบตางๆ+คา การตลาด
(คาการตลาดไมใชกําไรของผูค
 าน้ํามัน
แตคือคาใชจายทีย
่ ังไมไดหัก เชน คา
ขนสง การสรางปม ปกติอยูที่ 1-1.50
บาทตอลิตร ปจจุบันคาการตลาดต่าํ มาก
อยูแลว ทําใหปม
 ตางๆ ตองปดกิจการ
เยอะ) บริษท
ั น้าํ มันไมไดเอาเปรียบ จะ
ถูกหรือจะแพงอยูที่โครงสรางภาษีเปน
หลัก ยืนยันวาปตท.ไมไดผูกขาดตลาด
สวนนี้ มีผูคาเปนหมื่นราย
(2) โรงกลั่น เปนตลาดเสรี และรัฐ
กําหนดกติกาใหแขงขันกับการนําเขาได
โดยเฉพาะกับสิงคโปรซึ่งมีบริษัทคา
น้ํามัน 325 แหงทําการซื้อขายน้ํามันกัน
โดยมีราคาเฉลีย
่ ตอวัน ใหทต
ี่ างๆ ได
อางอิง สิงคโปรสรางโรงกลั่นเพื่อการ
สงออก มีสท
ิ ธิพิเศษมาก แตไทยสราง
เพื่อลดการนําเขา ไมมีสิทธิพิเศษนัก
เมื่อเรากลั่นน้ํามันจะไดสินคาหลายตัว
ตั้งแต LPG เบนซิน ดีเซล น้ํามันเตา ยาง

ขอสังเกต
เพิ่มเติม
บรรยง
1.ตนทุนโครงสราง
ราคาเปนการสะทอน
ราคาตลาดโลก ไทย
ไมไดบริโภคน้ํามันใน
ราคาสูงกวาประเทศที่
มีนโยบายคลายกัน
ราคาสิงคโปรกเ็ ทากับ
ราคากลางใน
ตลาดโลกแหลงอื่นๆ
2.ไทยบริโภคน้าํ มัน
ไมมีประสิทธิภาพ ใช
น้ํามันมากเปนลําดับ
ตนๆ ของโลก และ
หากใหบด
ิ เบือนราคา
โดยอุดหนุนอีกจะยิ่ง
เปนปญหา
3.ที่ ผานมารัฐบังคับ
ให ปตท.กดคา
การตลาดเพราะถือวา
เปนรายใหญ คําถาม

จากตลาด การผูกขาดน้ํามันจึงเปนอีก
แนวโนมหนึ่ง เพราะปตท.ถือหุนในโรง
กลั่นน้ํามันจํานวนมากดวย
4.เมื่อ เรามีระบบสํารองน้ํามันถึง 3
เดือน การขึ้นราคาน้ํามันไมควรขึ้นทันที
ตามราคาตลาดโลก จะใหเปนธรรมกับ
ผูบริโภคตองขึ้นหลังน้ํามันสํารอง
หมดแลว เพราะน้ํามันเปนปจจัยขั้น
พื้นฐานในกระบวนการผลิตทั้งหมด
“ในเกาหลีกลไกในการตัดสินใจวาวันนี้
จะซื้อน้ํามันจากประเทศไหนขึ้นกับ
องคกรซึ่งผูบริโภคนั่งเปนประธาน”

มะตอย ซึ่งมีทั้งสวนที่ราคาต่าํ กวาราคา
น้ํามันดิบ สวนที่รัฐบังคับใหขายถูกมาก
เชน LPG มีเฉพาะน้ํามันดีเซลกับเบนซิน
ที่ไดราคาสูง จึงตองนํามาถัวเฉลี่ยทั้ง
กระดาน ราคาคาการกลั่นในชวงดีอยูที่ 8
เหรียญตอบาเรล แตการกลั่นจะดูเฉพาะ
ชวงเวลาสั้นไมได เพราะตองลงทุนอยาง
นอย 20 ป และชวงแยๆ บริษัทก็ตอง
แบกรับเอง
2.สินคา ชนิดนีต
้ องมีการอางอิงกับราคา
กลาง ถาใหเลิกอางอิงกับราคาสิงคโปร
โรงกลั่นน้ํามันชอบเลย ถาตั้งราคาเองได
คนไทยจะไดใชน้ํามันแพงกวาสิงคโปร
แนนอน
3.เรื่อง ผูกขาดปมที่คุณบรรยงพูดถึง(ใน
ขอ 3) เราพยายามชะลอความเดือดรอน
ของผูบริโภคในระยะเวลาหนึง่ เพื่อให
เตรียมปรับ ตัว ไมไดมีเจตนาใหใครออก
จากธุรกิจนี้
4.การ สํารองน้าํ มัน รัฐกําหนด 5% ตาม
กฎหมาย ระยะเวลา 14-18 วันและไม
สามารถนํามาใชได การสํารองไมพันกับ
เรื่องราคา เวลาตลาดโลกลดก็ลด ขึ้นก็
ขึ้นตาม เวลาขึน
้ ยังตองคอยๆ ขึ้นดวย

คือ ในระยะยาวนี่เปน
กลยุทธที่จะทําลาย
ยอยอื่นๆ ใหเจงไป
เพื่อให ปตท.เปน
เจาของปมแตผเู ดียว
หรือไม

สฤนี
1.เห็นดวยวาราคา
น้ํามันควรสะทอน
ราคาตลาดโลก
2.กรณี ที่นาสนใจคือ
การดั๊มราคา ปตท.
อาจนําเอาสวนที่
ผูกขาดมาเปนสาย
ปานในกิจการที่
แขงขันไดทําใหคูแขง
ในตลาดตายไป ซึ่ง
เปนเรื่องปกติของการ
ทําธุรกิจ ฉะนั้น โจทย
จึงกลับไปที่บทบาท
ของรัฐที่จะสราง
โครงสรางการกํากับ
ดูแล ถาไทยมี
กฎหมาย antidumping law
สถานการณอาจดีขึ้น

คําถามที่ 4

การ จัดการกรณีทอกาซของ ปตท. ควรอยูภายใตหลักการใด และขณะนี้การดําเนินการตาม
มติ ครม. และคําตัดสินของศาลปกครองเรื่องทอกาซมีความคืบหนาอยางไร โดยเฉพาะการตรวจสอบมูลคาของ
ทอกาซที่ ครม. ระบุวาให สตง. ตรวจสอบ และสูตรการคิดคาเชาทอ

คําถามที่ 5

ควร มีการซือ
้ คืน ปตท. กลับมาเปนของรัฐหรือไม ถาควร โมเดลการซื้อคืนควรจะเปนอยางไร
และการซื้อคืน ปตท. จะชวยใหราคาน้ํามันลดลงและราคากาซไมแพงขึ้นจริงหรือไม

ผูบริโภค

ปตท.

1.คํา พิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดตัดสินใหคืนทรัพยสิน
ขณะนี้มีการคืนทรัพยสินประมาณ
16,000 ลาน และปตท.ขอเวลา
เพราะยังติดการแบงแยกโฉนด

1.คําก็ผูกขาด สองคําก็ผูกขาด
ขอใหมองที่ละสวนแลวมาตอกัน
วามันผูกขาดไหม

สฤนี

โรงกลั่นที่ปตท.มีหุน 5 โรงรวม
แลวไมถึง 35% ของกําลังการ
ผลิตทั้งหมด สอดคลองกับธุรกิจ
คาปลีกแค 35% ปโตรเคมีมีไม
ถึง 40% ธุริจสํารวจขุดเจาะก็เปน
ธุรกิจเสรี ใครๆ ก็ทําได เราเขา
ไปทีหลังเสียเปรียบดวยซ้าํ ไป

2.เรื่อง ความเปนเจาของไมใช
เรื่องใหญก็จริง แตถากรรมสิทธิ
จะมีสว นชวยใหแยกทอกาซออก
จาก ปตท.ซึ่งเปนบริษัทในตลาด
หุนไปแลวก็จะชัดเจนขึ้น เกิดการ
แขงขันมากขึ้น ดังนั้นเมื่อศาล
ปกครองตัดสินใหทอกาซโอนไป

2.หลัง ศาลมีคาํ พิพากษาคุณ
ประเสริฐ บุญสัมพันธ ให
สัมภาษณวาคิดวามีทรัพยสินตอง
คืนประมาณแสนลาน ในฐานะ
เจาของยอมไมพูดเกินกวาที่ควร

ขอสังเกตเพิ่มเติม
1.เรื่องทอกาซความคืบหนาเปน
ยังไง ไมแนใจ

ตองคืน องคกรผูบริโภคก็คด
ิ วา
คงไมต่ํากวาแสนลานแนนอน
3.สมควรตองคืนเพราะใชอํานาจ
มหาชนในการรอนสิทธิ์ เวนคืน
และใชเงินลงทุนของรัฐในการ
วางทอตางๆ
4.ทอทางทะเลก็ควรตองเปนสวน
ที่คืนใหกับรัฐดวย
5.กรณีทอกาซหากเปนของรัฐ
ทุกคนควรมีสท
ิ ธิไดใช กฟผ.ก็
นาจะมีสิทธิซื้อกาซที่ปากหลุม
ทําใหตนทุนในการผลิตไฟฟา
ลดลง
6.หนังสือชี้ชวนใหคนซื้อหุน
ปตท.เขียนไวชด
ั เจนวาทอเปน
ของรัฐ ไมใชของนักลงทุนใน
ตลาดอยางที่คณ
ุ บรรยงระบุ (ใน
ขอ1)
7.กระทรวงการคลังที่เปน
เจาภาพนําคืนทรัพยสินเหลานี้ก็ดู
จะไมสนใจ
8.หุน 5%ของ ผูบริหารนับวาไม
นอย ดังนั้นความเปลี่ยนแปลง
ตรงนี้จึงเกิดยากมาก เราจึงตอง
รณรงคใหประชาชนซื้อหุนคืน
โดยเคารพคําพิพากษา เมื่อยึด
คืนไมไดก็ตองซื้อคืน เพื่อ
กําหนดทิศทางปตท.วาไม
จําเปนตองทํากําไรสูงสุด เพราะ
เปนธุรกิจที่จาํ เปนตอชีวิต บน
พื้นฐานที่เราไมเชื่อวารัฐบาลใดๆ
จะมีเจตจํานงเชนนั้น
9.โมเดลรายละเอียดในการซื้อ
คืนตองชวยกันคิดตอไป
10.ที่ ผานมากมีนักวิชาการเสนอ
การคํานวณการคิดคาผานทอที่
ไมจําเปนตองเปนภาระ ของ
ผูบริโภค แตไมถูกใช เพราะผูท
 ี่
ดูแลนั่งเกาอี้หลายตัวมาก เชน
คนคิดคาเชาก็นั่งในบอรดของ
ปตท.
11.เรื่องบอรดรัฐวิสาหกิจไมควร
เกี่ยวของเชื่อมโยงกับทาง
การเมือง และควรมีสอง
องคประกอบทีส
่ ําคัญคือ

ถาจะมีอะไรที่ใกลเคียงคําวา
ผูกขาดบางก็คอ
ื ทอกาซ ตอนนี้ก็
มีคนมากํากับดูแลแลว เราขึ้น
ราคาอะไรเองไมได
2.ที่ อางคุณประเสริฐ บุญ
สัมพันธ วาเปนแสนลาน คือ
ระบบทอทั้งหมดของปตท.สวน
ตองสงคืนเทาไรอยูทค
ี่ ํา
พิพากษาของศาล เรารายงานให
ศาลทราบทุกเดือน ที่ยังไมลงตัว
คือโฉนดบางสวนสูญหาย คาเชา
ตางๆ พรอมเบี้ยปรับ 1,600 ลาน
บาทก็จายเรียบรอยแลว สวนอีก
30 ปก็มีการกําหนดรวมกันไป
แลว กระทรวงการคลังก็ทําเต็ม
ความสามารถแลว
3.ถากระทรวงการคลังจะคิดคา
ผานทอแพงๆ สุดทายก็ตกที่
กฟผ. ทําใหคาไฟแพงเปลาๆ
4.(ตอบสฤนี) บอรด ปตท.กับ
regulator เปนคนละชุด

เปนของรัฐ ปตท.ก็ควรเรงจัดการ
ถารัฐดูแลไมดี ประชาชนจะไดไป
รองรัฐ

บรรยง
1.ใน การแปรรูป ปตท.ไดมีการ
ตีความกฎหมายหมดแลว แตเมื่อ
มีการฟองรอง เมื่อศาลตัดสินใน
กรณีทอกาซก็ตองเคารพ ใน
ฐานะนักลงทุน ตอนซื้อหุนรูอยู
แลววามีธรุ กิจทอกาซ จึงซื้อ แต
เมื่อศาลตัดสินใหโอนสิทธิกลับก็
เคารพ แตทําไมตองคิดคาเชาตั้ง
3,000 ลาน นักลงทุนคิดวาไม
ควรคิดคาเชาเลย
2. สอใหเห็นวารัฐไทยไมรักษา
พันธกรณีตอตลาดภายใตรฐ
ั บาล
ขิงแก จึงทําใหหุนตก สะทอนให
เกิดปญหาเรื่องการลงทุน
ตอเนื่องกันมา

สฤนี
1.หนังสือชี้ชวนไมไดเขียนวาทอ
กาซเปนของรัฐ แตเขียนวา
ภายใน 1 ปจะมีการแบงแยก
กิจการ ฉะนัน
้ ถือวานักลงทุน
ทราบแลวตั้งแตตน
2.ประเด็นสําคัญคือการที่ตัวแทน
ของผูกํากับมานั่งในบอรดบริษัท
ดวย ซึ่งคําถามนี้สามารถถามได
กับทุกหนวย เชน การบินไทย

บรรยง
1.หนังสือ ชี้ชวนพูดถึงการแยก
สวนของทอกาซไมใชเรื่อง
กรรมสิทธิ์ เปนแคการแยกการ
บริหารจัดการ นักลงทุนยังคิดวา
เปนของปตท. ถาตอนแรกบอก
ชัดวาทอกาซเปนของรัฐ หุนตอน
นั้น 5 บาทก็ไมรูขายไดไหม
2.การ ซื้อคืนเริม
่ งงวาจะใหเปน
ของรัฐหรือของอะไร การจะให
ประชาชน 63 ลานเปนไปไดหรือ
เปลา การแปรรูปเปนกระแสของ
โลก 20 ปที่ผา นมามีการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ 80,000 แหงทัว่ โลก
และทําใหกิจการเหลานั้นมี
ประสิทธิภาพ
3.การ แปรรูปในไทยไมใชการ

นักวิชาการและผูบริโภค

แปรรูปโดยสมบูรณ แตรัฐยังเปน
เจาของ ผูถือหุน
 ใหญ ยืนยันวา
การแปรรูปแบบนี้ใหประโยชนไม
สูงสุด แตดีกวาไมแปรรูป เพราะ
(1) แบงเบาภาระของรัฐในการ
ตอยอดการลงทุน ทําใหรัฐนํา
งบประมาณไปทําอยางอื่นได (2)
ปตท.สามารถเปนบริษัทไทยที่มี
น้ําหนักในเวทีโลก (3) มี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มากขึ้น (4) กลไกตลาดจะ
ตรวจสอบ เพิ่มการกํากับดูแล

คําถามที่ 6

เหตุ ใดจึงมีการขาดแคลนกาซแอลพีจีในชวงหลายเดือนที่ผา นมา ขณะที่มีขาวการลักลอบนํา
กาซแอลพีจีในไทยขนขึ้นเรือไปขายตางประเทศ หรือ ปตท.ตองการใหคนหันมาใชกาซเอ็นจีวี ในการขนสง ซึ่ง
ทางปตท.ผูกขาดอยู

มูลนิธิผูบริโภค

ปตท.

1.เราไมไดขาดแคลนกาซ LPG
(อางอิงตัวเลขกระทรวงพลังงาน)
ไมตองนําเขา ลาสุด มีอาจารย
มอ.ยืนยันเรื่องนี้

1.ไทย ผลิต LPG มากกวาการใช
ในประเทศมาตลอด จนเม.ย.ที่
ผานมาเริม
่ พอดี จึงมีการนําเขา
ถึงปจจุบันประมาณ 1.3 แสนตัน
(ราคา 600 กวาเหรียญตอตัน)
และตองนําเขาจนถึงสิ้นปเกือบ 5
แสนตัน ถาเหตุการณยังเปน
อยางนี้ปหนาคาดวาตองนําเขา
ไมต่ํากวา 1 ลานตัน รัฐให ปตท.
ควักเงินซื้อไปกอนโดยรับปากวา
จะเคลียรใหทห
ี ลัง

2.เรามีระบบสัมปทานกาซที่รฐ
ั ได
ประโยชนนอย ทุกรัฐบาลไม
สนใจและขยายสัมปทานไปโดย
ที่สญ
ั ญาเกายังไมหมดอายุ
3.ความ ตองการผลิตกาซ
ธรรมชาติ (อางอิงตัวเลข
กระทรวงพลังงาน) ดูจากสัดสวน
แลวพบวาสวนที่เพิ่มมากทีส
่ ด
ุ คือ
สวนของวัตถุดบ
ิ ในการผลิต
30.8% ภาคอุตสาหกรรม
23.4% ไมใชภาคขนสงและ
ครัวเรือนอยางที่กลาวโทษกัน
กลายเปนมือใครยาวก็สาวเอาไป
4.ปตท.ตอง หยุดพูดวาตัวเอง
อุดหนุนราคากาซ เราอาจขายต่ํา
กวาราคาที่ขายทั่วไป เพราะเรามี
แหลงผลิตในบานเราเอง ราคา
ขายปลีก 28 บาทไมไดอุมผูใช
กาซแตอยางใด แตอาจไดกําไร
นอยกวาสงออกตางประเทศ
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บรรยง
อยูที่นย
ิ ามของคําวา “อุดหนุน”
ถาดูจากตนทุนอาจเห็นวาไม
อุดหนุน แตถาทางเศรษฐศาสตร
อะไรก็ตามที่บด
ิ เบือนราคาตลาด
ถือวาอุดหนุน
การขาดแคลนมาจากการที่ไม
ปลอยใหราคาเปนไปตามกลไก
ตลาดทําใหคนมาใชทั้งๆ ที่ไม
ควรใช + มีการลักลอบนําออก

2.ไทยไมมีอุปกรณ โครงสราง
พื้นฐานทีจ
่ ะรองรับการนําเขา
LPG จํานวนมาก ยังไมรูตองทํา
อยางไร อาจตองลอยเรือกลาง
อาวไทยแลวคอยๆ ทยอยขน
อยางยุงยาก
3.นี่เปนผลจากการบิดเบือน
กลไกตลาด ทําใหคนคิดวาของ
มันถูก มีมาก เปนภาระที่อันตราย
มาก (รัฐกําหนดใหขาย LPG 300
กวาเหรียญตอตัน ขณะที่น้ํามัน
เบนซินราคา 1,000 กวาเหรียญ
ตอตัน)

จริงหรือไมที่ปตท.ขายกาซฯ ใหโรงแยกกาซ จํานวน 5 โรงของตัวเองในราคาประมาณ 150

บาท แตขายกาซใหแก กฟผ.ราคา 180 บาท ทําใหเปนตนทุนคาไฟฟาสวนเกิน ที่ผูใชไฟฟาทุกคนตองแบก
รับ

คําถามที่

8 ทําไม กาซทีป
่ ตท.สผ. ขายใหกับปตท. จึงแพงกวากาซจากแหลงอื่น เปนเพราะตองการเอื้อ
ประโยชนให ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทลูกของปตท. หรือไม ยิ่ง ปตท.สผ.ไดกําไรมาก บริษัทแมก็ไดกําไรมาก
ตามมาดวยหรือไม
7.กรณีทอกาซหากเปนของรัฐ ทุกคนควรมีสท
ิ ธิไดใช กฟผ.ก็นาจะมีสท
ิ ธิซอ
ื้ กาซที่ปากหลุม ทําใหตนทุนในการ
ผลิตไฟฟาลดลง

ผูบริโภค
1.ปตท.ขาย กาซให กฟผ.สูง
กวาใหบริษท
ั ลูกของตัวเอง และ
ยังซื้อกาซจากบริษัทลูกสูงกวาที่
ซื้อจากเจาอื่น จึงเกี่ยวของ
โดยตรงกับคาไฟฟาในปจจุบัน
2.ถาขายกาซให กฟผ.ในราคา
เดียวกับบริษท
ั ลูก จะทําให
ประชาชนลดคาไฟฟาไปไดมาก

3. ทอกาซเปนสวนหนึ่งที่ตองคืน
ใหกระทรวงการคลัง ควรใหคน
อื่นไดเชาดวยเพื่อใหเกิดการ
แขงขัน เชนเดียวกันกับที่
เรียกรองกับสายสงไฟฟาทีค
่ วร
เปนของรัฐใหคนไดใชได

ปตท.
1.ไมแนใจในตัวเลข อาจ
ปรับเปลี่ยนไดตลอด แตโดย
หลักการราคากาซที่ขายให
กฟผ.ถูกกําหนดโดย
คณะกรรมการกิจการพลังงาน
หรือ regulator
ราคาขายกาซให กฟผ.แบงเปน
3 สวน (1)ราคาเนื้อกาซจาก
แหลงผลิต 89% ของราคากาซ
(สงผานใหเลยไมมีบวก แตถวั
เฉลี่ยจากแหลงตางๆ) (2) คา
ขนสง หรือคาผานทอสงไปยัง
โรงไฟฟา กําหนดโดย regulator
ราว 10% (3) คาดําเนินงานของ
ปตท. อยูท
 ี่ 1% กวาๆ ของราคา
กาซที่ขาย
ยังไงก็ไดแค 1%นี้
2.สัญญา แรกๆ ที่รัฐทํากับ
ยูโนแคล จูงใจผูลงทุนเพราะ
ความเสีย
่ งสูง เมื่อนานเขาแหลง
กาซก็หายากขึน
้ มีคาใชจายใน
การปรับคุณภาพกาซ ขณะที่
สัมปทาน สูตรราคากับรัฐก็
เปลี่ยนไป ปตท.สผ.เกิดเมื่อ
2528 ใชสูตรใหม และขายให
ปตท.ตามสูตรนั้น ไมไดกําหนด
เอง ดังนั้น ที่ปตท.สผ.ขายกาซ
ใหรัฐราคาสูงกวาที่อื่นก็เพราะรัฐ
กําหนดอยางนัน
้
3.ปตท.สผ.ถือหุนสูงสุดในบาง
แปลงอยางมากก็ 40% ในอาว
ไทยเฉลี่ยทั้งหมดก็ไมถึง 30%
ที่เหลือเปนของตางชาติ

ขอสังเกตเพิ่มเติม
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จริงหรือไมที่มีการประเมินวา เงินคาไฟฟาทีผ
่ ูบริโภคตองจายจํานวน 100 บาท จะไปตกอยูใน
มือปตท.ถึง 42.90 บาท ขณะที่กฟผ.ไดรับเพียง 27.10 บาทเทานั้น ถารัฐจัดการกับ 'กําไรผูกขาด' ทั้งหมดของ
ปตท.ได ก็อาจทําใหสามารถลดคาไฟฟาใหประชาชนไดถึง 13,000 - 14,000 ลานบาทตอป

ผูบริโภค

ปตท.
1.ไม อยากจะไปเลนกันเรื่อง
ตัวเลข เขาใจวาในการผลิต
ไฟฟา 100 บาท เปนคา
เชื้อเพลิง 60-70 บาท ที่เหลือก็
เปนเรื่องการลงทุนสราง
โรงไฟฟา ยังไง ปตท.ก็ไดแค
1% กวาของ 60-70 บาทนั้นเปน
คาดําเนินการ เพราะรัฐเปนผู
กําหนด

ไฟลประกอบ
Present_Consumer
Present_PTT
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