ประเด็นความโปร่ งใส : ปตท. ทาธุรกิจฉ้ อฉลจริงหรือ
• ไม่เป็ นความจริ ง ดังนี้
 การที่กล่าวอ้างว่าโรงกลัน่ มีมูลค่าการลงทุนนับแสนล้านแต่ตีมูลค่าแค่บาทเดียวนั้น ความจริ งแล้ว ปตท.
เข้าไปซื้ อหุ น้ บริ ษทั Shell เนื่ องจากรัฐบาลไม่ตอ้ งการให้โรงกลัน่ ตกอยูใ่ นมือต่างชาติ โดยซื้ อในราคา 5 ล้าน
เหรี ยญฯ แต่ ปตท. ต้องแบกรับหนี้สิ้นของ Shell ไปอีกจานวนถึง 1,335 ล้านเหรี ยญฯ หรื อคิดเป็ นมูลค่า
มากกว่า 41,000 ล้านบาท หลังจากนั้น ปตท. ได้บริ หารงานจนสามารถชาระหนี้ได้และผลประกอบการดีข้ ึน
มีกาไร และได้เป็ น Asset ของประเทศ ทาให้มีความมัน่ คงทางด้านพลังงานมากยิง่ ขึ้น
 การคืนท่อก๊าซฯ : ศาลปกครองสู งสุ ดได้พิพากษาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ว่า ปตท. ได้คืนท่อก๊าซ
ครบถ้วนตามคาสัง่ ศาลปกครองสู งสุ ดเรี ยบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ปตท. ได้เช่าท่อก๊าซจากกรมธนารักษ์
ดังนั้นระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติในปั จจุบนั ประกอบด้วยระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติที่เป็ นทรัพย์สินของ
ปตท. และ ระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติตามสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์
 การคานวณราคาก๊าซธรรมชาติและอัตราค่าบริ การส่ งก๊าซธรรมชาติ (ค่าผ่านท่อ) กาหนดโดย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
(กกพ.) ปตท. เป็ นเพียงผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบายของภาครัฐเท่านั้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 ที่ประเทศไทยมีการขุดพบก๊าซฯ ในอ่าวไทย รัฐบาลได้ขอให้เอกชนมาลงทุนสร้างระบบ
ท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ แต่ไม่มีเอกชนรายใดสนใจลงทุนเนื่ องจากต้องใช้เงินลงทุนสู งและมีความเสี่ ยงจาก
ความไม่แน่นอนของปริ มาณก๊าซฯ รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ ปตท. เข้าไปลงทุน และดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา จนถึงปั จจุบนั ระบบท่อส่ งก๊าซฯ ในประเทศมีความยาวทั้งสิ้ นประมาณ 4,056 กิโลเมตร
โดยได้ใช้เงินลงทุนไปเป็ นจานวนมากกว่า 200,000 ล้านบาท
 ปั จจุบนั รัฐเปิ ดโอกาสให้เอกชนเข้ามาลงทุนสร้างระบบท่อก๊าซฯ ได้อย่างเสรี โดยขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ประเด็นการผูกขาด : ปตท. ผูกขาดจริงหรือ
• ไม่เป็ นความจริ ง ดังนี้
 ปตท. ไม่ได้ผกู ขาดธุ รกิจพลังงาน ปตท. เป็ นผูป้ ฏิบตั ิภายใต้นโยบายรัฐเป็ นหลัก เช่นเดียวกันกับบริ ษทั
น้ ามันอื่นๆ อาทิ เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ฯลฯ
ธุ รกิจต้นน้ า
 ธุ รกิจสารวจและผลิต มีผปู ้ ระกอบการหลายราย ซึ่ ง ปตท.สผ. เป็ นเพียงบริ ษทั หนึ่งในนั้น โดยมีส่วนแบ่ง
การผลิตคิดเป็ นประมาณ 27 % ของปริ มาณผลิตทั้งหมดในประเทศ
ธุ รกิจการกลัน่
 ปตท. มิได้มีการผูกขาดแต่อย่างใด โดย ปตท. ถือหุ ้นในโรงกลัน่ จานวน 5 แห่ง จากทั้งหมด 7 แห่ง ซึ่ งคิด
เป็ นสัดส่ วนการกลัน่ เพียง 36% ของกาลังการกลัน่ ทั้งประเทศ
 การเข้าถือหุ ้นในโรงกลัน่ ของ ปตท. เป็ นไปตามนโยบายรัฐที่ตอ้ งการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงาน เช่น
โรงกลัน่ น้ ามันระยอง (ควบรวมเป็ น PTTGC ในปั จจุบนั ) เผชิญภาวะขาดทุนสะสมและขาดสภาพคล่อง

อย่างมากในปี 2540 ทาให้บริ ษทั Shell ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ในขณะนั้นตัดสิ นใจเลิกประกอบธุ รกิจใน
เมืองไทย รัฐบาลจึงมอบหมายให้ ปตท. เข้าซื้ อหุ ้นทั้งหมดจาก Shell และโรงกลัน่ IRPC (TPI เดิม) ที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติอย่างหนักจนต้องใช้เวลาการปรับโครงสร้างหนี้อยูน่ าน จนในที่สุดรัฐบาลมอบหมาย
ให้ ปตท. เข้าไปถือหุ ้นทาให้ไม่ตอ้ งล้มละลายหรื อตกเป็ นของต่างชาติ โรงกลัน่ SPRC ซึ่ งเป็ นโรงกลัน่ ที่ต้ งั
ขึ้นโดยบริ ษทั ต่างชาติ รัฐบาลจึงให้ ปตท. เข้าถือหุ ้นด้วยเพื่อเป็ นตัวแทนของรัฐบาลในการกากับดูแลการ
กลัน่ น้ ามัน เพื่อสนองความมัน่ คงทางพลังงานของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในระยะยาว
 การกาหนดราคาของธุ รกิจการกลัน่ เป็ นไปอย่างเป็ นธรรมตามหลักการของการแข่งขันเสรี ตามกลไก
ตลาดและสภาพการแข่งขัน โดยมีหน่วยงานรัฐกากับดูแล (สนพ.) ปตท. หรื อโรงกลัน่ ไม่มีการกาหนด
เงื่อนไขบังคับอย่างไม่เป็ นธรรมกับลูกค้าในการซื้ อน้ ามัน ผูค้ า้ น้ ามันจะเลือกซื้ อน้ ามันจากโรงกลัน่ ใดก็ได้
อย่างเสรี รวมทั้งการนาเข้า
 ปตท. เป็ นเพียงผูถ้ ือหุ น้ รายหนึ่งและผูซ้ ้ื อน้ ามันเชื้ อเพลิงจากโรงกลัน่ การดาเนินนโยบายใดๆ ของบริ ษทั
โรงกลัน่ น้ ามันแต่ละแห่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั โรงกลัน่ น้ ามันเหล่านั้นเอง อีกทั้งโรงกลัน่ 4 ใน 5 โรงกลัน่ ที่ ปตท. ถือหุ น้ นั้น เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีประชาชนและนักลงทุนถือหุ น้ ที่เหลือระหว่างร้อยละ 50.9 ถึง
72.78 สาหรับโรงกลัน่ อีก 1 โรงคือ SPRC มีบริ ษทั Chevron เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ร้อยละ 64 นอกจากนี้ยงั มีโรง
กลัน่ ESSO อีก 1 แห่งที่ ปตท. ไม่ได้เข้าไปถือหุ น้ ใดๆ เลย
ธุรกิจการจาหน่ าย
 ปตท. เป็ นเพียงหนึ่งในผูค้ า้ น้ ามันเชื้ องเพลิงตามมาตรา 7 จากจานวนผูค้ า้ ทั้งสิ้ น 41 ราย โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดเพียง 37% และการกาหนดราคาน้ ามันจะมีหน่วยงานรัฐเป็ นผูด้ ูแลให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
 อย่างไรก็ตามการเป็ นผูค้ า้ น้ ามันรายใหญ่ทาให้ ปตท. สามารถผลักดันให้มีการลดราคาน้ ามันขายปลีกเร็ ว
ขึ้น ในภาวะที่ราคาน้ ามันตลาดโลกลดลง และชะลอการปรับราคาให้ชา้ ลงได้ระยะหนึ่ง ในขณะที่ราคา
น้ ามันโลกปรับตัวสู งขึ้น ทั้งนี้ตลอดปี 2556 ที่ผา่ นมา ปตท. ได้ชะลอการปรับราคาช้ากว่าผูค้ า้ อื่นๆ ในกลุ่ม
น้ ามันเบนซิ นช้ากว่าเป็ นจานวน 19 ครั้ง กลุ่มดีเซลจานวน 11 ครั้ง คิดเป็ นมูลค่าลดผลกระทบจากการปรับ
ราคาน้ ามันช้ากว่ารายอื่น ประมาณ 474 ล้านบาท
ข้ อมูลสนับสนุน สกู๊ปที่ 2 (หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ)
 การกาหนดราคาน้ ามัน ณ โรงกลัน่ ของไทยได้ใช้เกณฑ์อา้ งอิงราคาน้ ามันสาเร็ จรู ปที่ซ้ื อขายกันใน
ตลาดโลกซึ่ งตั้งอยูท่ ี่สิงคโปร์ เหมือนกับลักษณะเดียวกับการซื้ อขายอุปโภคบริ โภคอื่น ๆ เช่น การอ้างอิง
ราคาซื้ อขายดอกไม้ ที่ปากคลองตลาด ราคาผลไม้ที่ตลาดไท หรื อการอ้างอิงราคาข้าวที่ท่าข้าวกานันทรง
เป็ นต้น เนื่องจากสิ งคโปร์ เป็ นตลาดการส่ งออกน้ ามันที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และอยูใ่ กล้ประเทศไทย
มากที่สุด ดังนั้น ต้นทุนในการนาเข้า จึงเป็ นต้นทุนที่ถูกที่สุดที่โรงกลัน่ ไทยต้องแข่งขันด้วย หากราคาน้ ามัน
สาเร็ จรู ปหน้าโรงกลัน่ ของไทยไม่ได้อา้ งอิงตลาดสิ งคโปร์ จะทาให้เกิดความไม่สมดุลในการผลิตและการ
จัดหาของประเทศ เพราะหากไทยกาหนดราคาน้ ามันเอง เมื่อใดที่ราคาในประเทศต่ากว่าราคาที่ตลาด
สิ งคโปร์ จะทาให้โรงกลัน่ นาน้ ามันส่ งออกไปขาย เพราะจะได้ราคาสู งกว่า อาจทาให้เกิดการขาดแคลน

น้ ามันในประเทศได้ และเมื่อใดที่ราคาในประเทศสู งกว่าสิ งคโปร์ บริ ษทั น้ ามันก็ตอ้ งอยากนาเข้าจากตลาด
สิ งคโปร์ และไม่ซ้ื อจากโรงกลัน่ ในประเทศ ซึ่ งทั้ง 2 กรณี ในที่สุดแล้วราคาก็จะกลับสู่ จุดสมดุล ซึ่งเป็ นไป
ตามกลไกตลาด โดยราคาน้ ามันสาเร็ จรู ปของไทยไม่ได้ข้ ึนกับแหล่งวัตถุดิบที่นามากลัน่ แต่อย่างใด โดย
ประเทศไทยต้องนาเข้าน้ ามันดิบมากกว่าร้อยละ 80
 โครงสร้างราคาขายปลีกน้ ามัน จะประกอบไปด้วย 3 ส่ วนหลักคือ เนื้ อน้ ามัน ค่าการตลาด และภาษีกบั
กองทุนฯ ที่รัฐเป็ นคนจัดเก็บ ซึ่ งส่ วนที่ 3 นั้นมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 20 ซึ่ งหากรัฐไม่เก็บภาษีและกองทุน
ฯ ส่ วนนี้ ราคาน้ ามันย่อมลดลง แต่รัฐก็จะขาดรายได้เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ
 ประเด็นข้อสงสัยที่กล่าวว่า ค่าการตลาดบ้านเราอยูท่ ี่ 3-4 บาท/ลิตร ซึ่ งสู งกว่าบางประเทศเป็ นเท่าตัวนั้น
ในส่ วนของ ปตท. ค่าการตลาดเฉลี่ยของปี 2556 แค่เพียง 1.41 บาท/ลิตร และเงินส่ วนนี้ยงั ไม่ใช่กาไรจาก
การขายน้ ามัน เพราะต้องนาไปเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการอีกด้วย และยังต้องไปแบ่งกันระหว่างบริ ษทั
ผูค้ า้ น้ ามันและเจ้าของสถานี บริ การ
 กาไร ปตท. ยังต่ามากเมื่อเทียบกับบริ ษทั น้ ามันระดับโลก ซึ่ งกาไร ปตท. นาส่ งรัฐตั้งแต่การแปรรู ปปี
2544 – 2555 เป็ นมูลค่าถึง 523,687 ล้านบาท เพื่อนาไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทัว่ ประเทศ และ
นาไปลงทุนสร้างความมัน่ คงทางพลังงานให้กบั ประเทศ และดาเนินโครงการเพื่อสังคม ชุมนุมและ
สิ่ งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการศูนย์ศึกษาเรี ยนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน
สิ รินาถราชินี โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก
ฯลฯ เพื่อลูกหลานไทยในอนาคต
 ปตท. ในปั จจุบนั เป็ นบริ ษทั พลังงานที่ดาเนินงานตามนโยบายรัฐ และถูกกากับ ดูแลอย่างเข้มข้น ทั้งใน
ฐานะรัฐวิสาหกิจและบริ ษทั มหาชน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น กระทรวงพลังงาน
กระทรวงการคลัง คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ปปช. และ กลต. เป็ นต้น ดังนั้นการดาเนิ นงานของ
ปตท. จึงเป็ นไปอย่างโปร่ งใสตรวจสอบได้
 ก่อนที่จะมีการปฏิรูปพลังงาน เราควรปฏิรูปความรู ้และความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่ องพลังงาน เพื่อให้การ
ปฏิรูปพลังงานเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริ ง ทั้งนี้ผทู ้ ี่สนใจสามารถหา
ข้อมูลได้จาก 3 ช่องทางดังนี้ www.pttplc.com, www.pttep.com, และ Facebook PTT news
****************************

