
“พลังงานไทย เพื่อคนไทย หรือเพื่อใคร?”

เดือนเดน นิคมบริรักษ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย



พลังงานเพื่อคนไทยหมายถงึ...

1. พลังงานที่สะอาด

2. พลังงานที่มีความมั่นคง (มีความหลากหลาย 

และ พึ่งพาการนําเขานอย)

3. พลังงานที่มีราคาที่เปนธรรมแกผูใชบริการ



ภาค 1: ประชาชนไดประโยชนหรือไม ?



พลังงานไทย
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ตัวอยางปญหา

• ประเทศไทยไมมีมาตรฐาน  NGV (กระทรวงพลังงาน) จนกระทั่งป 

พ.ศ. 2552 และไมมีมาตรฐานไอเสียรถยนตที่ใช เชื้อเพลิง NGV 

(สมอ) และ LPG จนกระทั่งป พ.ศ. 2554

• ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของ

กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต พ.ศ. 2552 กําหนดให NGV (CNG) 

Carbon Dioxide ไดรอยละ 18 ของปริมาตร ในขณะที่มาตรฐานใน

ตางประเทศ คือเพียงรอยละ 3 โดยอางวา กาซมาจากหลายแหลงทํา

ใหความรอนไมเสถียรตองเติมคารบอนไดออกไซด (ที่ตองซื้อจาก 

ปตท.)



พลังงานของไทยมี

ความมั่นคงหรือไม ?
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โครงสรางของพลังงานของ

ไทยพึ่งพา กาซธรรมชาติ มาก

เกินไป   ซึ่ งตองนํา เขาจาก

ตางประเทศเพิ่มมากขึ้นอยาง

ตอเนื่อง  ทําใหประเทศไทย

ตองนําเขาพลังงานสุทธิรอย

ละ 40 ของอุปสงคพลังงานใน

ประเทศในป พ.ศ. 2552



ตัวอยางของนโยบายที่สงเสริมใหมีอุปสงคของ

การใชกาซธรรมชาติขยายตัวมากเกินควร
• การขาดแผนในการสงเสริมพลังงานหมุนวียน เชน พลังงานลม 

พลังงานแสงแดด และ พลังงานชีวมวล (แผน PDP 2012 มีเปาหมาย

ในการใชพลังงานหมุนวียนรอยละ 13.43 ของกําลังการผลิตไฟฟาใน

ป พ.ศ. 2573)

• การเปดรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) จํานวน 

5,400 Mw โดย กกพ. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตามแผน 

PDP 2553-2573 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) กําหนดใหผูเขาประมูลตอง

ใชกาซธรรมชาติเหลว (LNG) มาเปนเชื้อเพลิงสําหรับการผลิต

กระแสไฟฟาเทานั้น โดยผูเขาประมูลจะตองเจรจากับ ปตท. ในการ

ซื้อกาซ



อัตราคาบริการเปนธรรมแกผูใชบริการหรือไม ?

• ธุรกิจพลังงานไทยผูกขาดโดยสมบูรณตั้งแตตนน้ําจนกระทั่ง

ปลายน้ํา ทําใหตลาดไมมีการแขงขัน  การกําหนดราคาขึ้นอยู

กับหนวยงานของรัฐที่กํากับดูแล คือ กระทรวงพลังงาน และ 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยใชหลักของ 

“cost plus” ทําใหผูประกอบการไมตองขวนขวายในการ

ประหยัดตนทุนเพราะ “ผานตอ” ตนทุนใหแกผูบริโภคได

ทั้งหมด

• นอกจากนี้แลว ทีผ่านมาไมชัดเจนวาหนวยงานของรัฐ

คุมครองประชาชนหรือผูประกอบการ?



อํานาจตลาดแบบครบวงจรของ ปตท.

โรงกลั่นน้ํามัน – 83%

(5/6)

โรงแยกกาซ – 100%

(6/6)

นําเขา LNG – 100%

ปมน้ํามัน – 60%

(3/7) 

ปโตรเคม ี(8 แหง)

ขุดเจาะ – 88%

(13/15)*

ระบบทอประธาน – 100%

ซื้อ – ขาย กาซ/ 
ปโตรเลียม
100%

ระบบทอจําหนาย – 100%
(3/3)

* คํานวณจากปริมาณซื้อขายรายวันจากสัญญาซื้อกาซ

ธรรมชาติที่ ปตท สผ. เขารวมทั้งหมด 13 จาก 15 สัญญา



การกําหนดราคาที่ไมเปนธรรม

• ราคาเนื้อกาซที่อุตสาหกรรม และ โรงไฟฟาตองรับภาระสูงกวาราคาเนื้อกาซที่

โรงแยกกาซของ ปตท. เพราะอางเหตุวา โรงแยกกาซของ ปตท. ใช กาซจาก

อาวไทย ซึ่งถูกกวา กาซจากอาวไทย + กาซจากพมาซึ่งมีตนทุนสูงกวา?

• ภาคปโตรเคมีจายเงินเขากองทุนน้ํามัน เพียง 1 บาท ในขณะที่ภาคครัวเรือน

จาย 1.43 บาท ภาคขนสง 4.47 บาท และ อุตสาหกรรม 12.12 บาท

• ไมมีการกํากับดแูลคาผานทอจําหนาย (distribution) ถงึแมจะเปนธุรกิจที่ผูกขาด

โดย ปตท. และ บริษัทในเครือ ไดแก 



การเลือกปฏิบัติในการกําหนดราคา

* คํานวณจากปริมาณซื้อขายรายวันจากสัญญาซื้อกาซ

ธรรมชาติที่ ปตท สผ. เขารวมทั้งหมด 13 จาก 15 สัญญา

กอง

ทุน

น้ํา

มัน

โรงไฟฟา

ครัวเรือน

อุตสาหกรรม

ขนสง

1 บาท

12.12 บาท

4.47 บาท

1.43 บาท

ราคาเนื้อกาซ

220 baht/mmbtu

ราคาเนื้อกาซ

274 baht/mmbtu

โรงแยกกาซ ปโตรเคมี

ราคาปลีก 

22.3 

บาท/กก

ราคาปลีก 

10.25 บาท/กก



ใชมากสุด จายนอยสดุ
กลุมปโตรเคมีรอยละ 18.11 ของการใช 

LPG ทั้งหมด ในป 2548 เพิ่มเปน รอยละ 

36.03 ในป 2555

การนําเขา LPG ที่เพิม่มากขึ้นทาํใหตองจาย

ชดเชย ปตท. ถึงละประมาณ 18,000 ลานบาท

แหลงที่มา: เดชรัตน สุขกําเนิด ปโตรเคมี: ขาใหญ LPG และความจริงวันนี้ที่ LPG ตองขึ้นราคา



การกําหนดราคาที่ไมเปนธรรม

• กกพ. กําหนดอัตราคาผานทอตามเกณฑ IRROE ที่ 18% สําหรับทอเกา (ซึ่ง

กําหนดขึ้นในป พ.ศ. 2539 เมื่ออัตราดอกเบี้ยธนาคาร คือ 13-14%) และ 

12.5% สําหรับทอใหม เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2551  ปจจุบัน อัตราดอกเบี้ยธนาคาร

อยูที่ 2-3% เทานั้น หากแตไมมีการปรับลดคาผานทอทําให ปตท. ไดกําไรเกิน

ควรมาโดยตลอด *

• การกําหนดราคาเนื้อกาซ อัตราคาตอบแทนการจัดหากาซธรรมชาติ คาบริการ

สงกาซ ตนทุนกาซ NGV มีรายละเอียดมากมายที่ทําใหสามารถ “หมกเม็ด” ได 

เชน การอางอิงราคาเนื้อกาซกับราคาน้ํามันเตา การคิดคาจัดหากาซใหแกผูผลิต

รายเล็ก (SPPs) ที่ไดคํานวณรวมคาชดเชย “ความเสี่ยง” ในการจัดหากาซโดย

ไมอิงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง การคิดตนทุน 

* มาตรา ๖๘  กําหนดให คกกพ. ปรับอัตราคาบริการหากเห็นวาไมเหมาะสมเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การลงทุนหรือเทคโนโลยี โดยให รมว. อนุมัติตามความ

เห็นชอบของ กพช. 



การสงเสรมิการแขงขัน

• รัฐบาล (นายก ทักษิณ) โอนทอกาซที่เปนสาธารณสมบัติของ

แผนดินใหกับ ปตท.แมขัดกับ มติ ครม. และ หนังสือชี้ชวน 

จนกระทั่งมีคําพิพากษาของศาลปกครองในป พ.ศ. 2550 ให

คืนที่ดินที่ไดจากการเวนคืน และ คืนอํานาจมหาชน

• กกพ. ไมออกเกณฑในการเชื่อมตอ และ เชาใชโครงขายทอ

กาซของ ปตท. จึงไมสามารถสลายการผูกขาดได



ภาค 2: ใครไดประโยชน ?



คําตอบ: ปตท.

คําถามตอ: ใครไดประโยชนจากการ

ผูกขาดของ ปตท.?

คําตอบ: กรรมการ และ ผูถือหุน ปตท.



ใครคือกรรมการ ปตท.?
(คาตอบแทนเฉลี่ยคนละ 3 ลานบาท/ป)

วิเชษฐ เกษมทองศรี

จุลสิงห วสันตสิงห

วัชรกิติ วัชโรทัย

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

วรุณเทพ รัชราภรณ

สีหศักดิ์ พวงเกตุแกว

มนตรี โสตางกูร

อินสอน บัวเขียว

บุญสม เลิศหิรัญวงศ

ประเสริฐ บญุสัมพันธ

จิตรพงษ กวางสุขสถิตย

ไพรินทร  ชูโชติถาวร

อดีต สส. พรรคไทยรักไทย/ธุรกิจเหมืองแร

อัยการสูงสุด

กฤษดามหานคร

เลขาธิการสศช.

ผูบริหาร AIS/MPay
ปลัด กต.

อดีต CEO ปตท/กรรมการ Shin Corp

อดีตผูบริหาร ปตท/ปธ กก. Ptt int’l

CEO ปตท

อดีตผูบริหาร กปภ.

คณบดี วิศวกรรม จุฬาลงกรณ

ที่ปรึกษา Thai Bev/อดีตที่ปรึกษา บ. ลาว-ชินวัตร 
เทเลคอม

เบญจา หลุยสเจริญ

สเุทพ เหลี่ยมศิริเจริญ

อธบิดี กรมศุลกากร

ผอ. สํานักนโยบายและแผนพลังงาน



กรรมการ Statoil

Svein Rennemo

Grace Skaugen

Lady Barbara Judge

Bjorn Todal

Borge Brende

Morten Svann

Lill‐Heidi Bakkerud

Einar Arne Iversen

Former CEO of Petroleum Geo‐Service ASA, 
Borealis, Norges Bank, OECD Secretariat

Corporate Finance SEB Enskilda, venture cap, Shipping Oslo

Former Commissioner of US SEC

Chair UK Atomic Energy, UK Regulatory Agency

Former MP, Special Advisor for international energy and 
climate, MoFA
Former Minister of Environment , SG of  Red Cross and Head of 
UN Commission od Sustainable Development

Employee elected member

Employee Elected Member

Employee Elected Member



ผลประโยชนทับซอนของกรรมการ ปตท.

นโยบาย

ใหบริการ
กํากับ

ดูแล
• อัยการ

• อดีตผูบริหาร ปตท.

• เลขาฯ สศช. 

• ผอ. สนพ.

• นักการเมือง



ปญหาทับซอนของผลประโยชนและบทบาทหนาที่

• กรรมการ ปตท. 3 คน ไดแก  (1) 

เลขาธิการ คกก. กฤษฎีกา (2) 

เลขาธิการ สศช. และ (3) ผูอํานวยการ

สํานักนโยบายและแผนพลังงาน

คณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ

• กรรมการ ปตท. 1 คน ผูอํานวยการ

สํานักนโยบายและแผนพลังงานคณะอนุกรรมการชดเชย

ราคา NGV



ผูถือหุน (กันยายน 2555)
# รายชื่อผูถือหุน

สัดสวนการ

ถือหุน

สัญชาติ จํานวน

หุนที่ถือ (หุน)

มูลคาหุน

ทั้งหมด (บาท)
1

กระทรวงการคลัง 51.1100% ไทย 1,459,885,575 14,598,855,750.00
2

กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย 

จํากัด (มหาชน)
7.6300% ไทย 217,900,000 2,179,000,000.00

3

กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี 

จํากัด (มหาชน)
7.6300% ไทย 217,900,000 2,179,000,000.00

4

บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 3.6700% ไทย 104,844,600 1,048,446,000.00
5 Chase Nominees Limited 42 2.5500% ประเทศอื่น 72,852,101 728,521,010.00
6 Hsbc (Singapore) Nominees Pte Ltd 2.2400% สิงคโปร 63,928,176 639,281,760.00
7 State Street Bank And Trust Company 1.2000% สหราชอาณาจักร 34,240,032 342,400,320.00

8 Nortrust Nominees Limited‐Nt0 Sec Lending 
Thailand 0.9100% สัญชาติอื่น 25,924,443 259,244,430.00

9 State Street Bank Europe Limited 0.8700% สัญชาติอื่น 24,886,102 248,861,020.00
10 สํานักงานประกันสงัคม (2 กรณี) 0.8400% ไทย 24,019,200 240,192,000.00
11 Government Of Singapore Investment 

Corporation C 0.6200% สิงคโปร 17,812,200 178,122,000.00

12 The Bank Of New York Mellon‐Cgt Taxable 0.5500% สัญชาติอื่น 15,813,217 158,132,170.00

13 The Bank Of New York (Nominees) Limited 0.5200% สหราชอาณาจักร 14,980,134 149,801,340.00

 รวม 80.3400%  2,294,985,780 22,949,857,800.00



ใครแบงกําไร 104,666 ลานในป 2555 ?

ตางชาติ

10%

เอกชนไทย

20%

รายยอย

19%

รัฐ

51%

แหลงขอมลูผูถือหุนจาก กรมพัฒนาธุรกิจการคา



สรปุ
• นโยบายพลังงานของประเทศไทยมุงเนนการรักษาผลประโยชนของ ปตท. 

มากกวาของประชาชน และ ของประเทศ ทําใหเกิดการผูกขาดธุรกิจพลังงาน 

รายใหม รายยอยเกิดไมได

• หนวยงานกํากับดูแลซึ่งไมมีความเปนอิสระจากฝายการเมือง ก็ตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาลมากกวาการรักษาผลประโยชนของประชาชน

• ปตท. ใหญเกินไปที่ใครจะแตะตองได??? (รายไดรวมของ ปตท. และ บริษัทใน

เครือ เทากับรอยละ 45.6 ของรายไดของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด)

• พลังประชาชนเทานั้นที่จะสามารถยังยั้งการครอบงําทางเศรษฐกิจของเครือขาย

ยักษาใหญาทางพลังงานนี้ได 



ขอบคณุคะ
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