ด่ วนที่สุด

เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย
๘๘/๕๔ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓
แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

ที่ คปพ.๑๓๙/๑๗-๒๕๖๑

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่ อง ขอให้ ยกเลิกการประมูลสารวจและผลิตปิ โตรเลียมที่มิชอบและจัดการประมูลขึ ้นใหม่
กราบเรี ยน นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
อ้ างถึง หนังสือ คปพ. ด่วนที่สดุ ที่ คปพ. ๑๓๕/๑๓-๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้ มีมติอนุมัติให้ กลุ่มบริ ษัท ปตท.สารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) หรื อ ปตท.สผ. ชนะการประมูลสิทธิ สารวจและผลิตในทั ้งแปลง G๑/๒๕๖๑
(เอราวัณ) และ G๒/๒๕๖๑ (บงกช) นั ้น เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ขอเรี ยนความเห็นว่า
กระบวนการประมูลดัง กล่ าวไม่ ถูก ต้ อ งตามกฎหมายและไม่ ก่ อให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุดแก่ ป ระเทศและ
ประชาชนตามข้ อบัญญัติในรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสมควรจะทาการ
ยกเลิกพร้ อมทั ้งจัดประมูลใหม่ในเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์แก่ประเทศมากกว่า ด้ วยเหตุผลดังนี ้
ข้ อ ๑. จานวนผู้เข้ าประมูลและคุณสมบัตขิ องผู้เข้ าประมูลมิได้ ทาให้ ประเทศได้ รับประโยชน์
สูงสุด
๑.๑ โดยปกติตามกติกาสากล จานวนผู้เข้ าประมูลที่จะเอื ้อให้ เกิดการแข่งขันกันอย่างเต็มที่ จะต้ องมี
จานวนผู้เข้ าประมูลมากกว่าจานวนแปลงอย่างน้ อย ๑ ราย กรณี นี ้จึงสมควรมีผ้ เู ข้ าประมูลอย่างน้ อย ๓ ราย
แต่ปรากฏว่าสืบเนื่องจากการกาหนดเงื่อนไขที่บีบแคบ โดยเฉพาะเงื่อนไขที่บริ ษัทผู้ประมูลต้ องมีมลู ค่าการถือ
ครองหุ้นในกิ จการ (Shareholder’s Equity) อย่างน้ อย ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ สหรั ฐฯ ในแปลง
G๑/๒๕๖๑ (เอราวัณ) และอย่างน้ อย ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ สหรั ฐฯ ในแปลง G๒/๒๕๖๑ (บงกช)
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ทาให้ มีผลเป็ นการกีดกันมิให้ รายอื่นสามารถเข้ ามาแข่งขันได้ ดังนั ้น คปพ. จึงเห็นว่า จานวนผู้เข้ าประมูลที่
เกิ ดขึน้ มิ ได้ ทาให้ ประเทศได้ รั บประโยชน์ สูงสุด จึง เข้ าข่ายฝ่ าฝื นมาตรา ๑๖๔ (๑) แห่ง รั ฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑.๒ เนื่ อ งจากผู้เ ข้ าประมู ล รายหนึ่ ง คื อ กลุ่ ม บริ ษั ท เชฟรอนมี ปั ญ หาด้ านคุ ณ สมบั ติ ที่ ชั ด แจ้ ง
โดยปรากฏหลักฐานทางราชการที่กรมศุลกากรว่ามีส่วนเกี่ยวข้ องกับการค้ าน ้ามันเถื่อนให้ แก่บริ ษัทเดินเรื อ
สนับสนุนแท่นขุดเจาะกลางทะเล และนายธี ระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
และอดีตเลขาธิ การสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ร่วมกับนางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา ยื่นเรื่ องให้
สานักงาน ก.ล.ต. ของสหรั ฐทาการสอบสวนเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ และ คปพ. ได้ มีหนังสือ ด่วนที่สดุ
ที่ คปพ. ๑๓๕/๑๓-๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้ งแก่นายกรั ฐมนตรี และบุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วยแล้ ว
อาทิ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพลัง งาน และอธิ บ ดี ก รมศุ ล กากรผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั ง้ ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ปลัดกระทรวงพลังงานตั ้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนั ้น บุคคลที่เกี่ ยวข้ องจึงย่อมจะตระหนักดีว่ากลุ่ม
บริ ษัทเชฟรอนมีปัญหาด้ านคุณสมบัติอย่างแน่ชัด ซึ่ง ส่งผลทาให้ เหลือผู้เข้ าประมูลเพียงรายเดียวคือกลุ่ม
ปตท.สผ. สาหรั บทั ้งสองแปลง ดังนั ้น คปพ. จึงมี ความเห็นว่า การมี ผ้ เู ข้ าประมูลเพียงรายเดียวเช่นนี ้ ไม่
เป็ นไปตามระเบียบราชการที่ถกู ต้ อง และผู้ที่ลว่ งรู้ถึงปั ญหาเกี่ยวกับกลุ่มบริ ษัทเชฟรอนอาจจะขาดคุณสมบัติ
แต่ยังเสนอให้ คณะรั ฐมนตรี พิจารณาเสมื อนหนึ่งว่าเป็ นการประมูลที่ปกตินั ้น ย่อมจะเข้ าข่ายฝ่ าฝื นมาตรา
๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ข้ อ ๒. หลักเกณฑ์ การพิจารณาเป็ นการยักยอกผลประโยชน์ ของประชาชนส่ วนรวมไปให้ เป็ น
ประโยชน์ แก่ เอกชน
๒.๑ เนื่องจากในทางปฏิบตั ิ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เป็ นผู้เดียวที่จะใช้ สิทธิ ในการรั บซื ้อก๊ าซ
ทั ้งแปลง G๑/๒๕๖๑ (เอราวัณ) และ G๒/๒๕๖๑ (บงกช) และก๊ าซที่ จะรั บซื ้อนัน้ แบ่งได้ เป็ น ๒ ส่วน คื อ
(๑) ส่วนที่จาหน่ายต่อไปให้ แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต และ (๒) ส่วนที่ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจก๊ าซธรรมชาติเพื่อกาไรของตนเอง
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คปพ. ขอเรี ยนว่า หลักการพิจารณาโดยให้ น ้าหนักแก่ราคาเสนอขายก๊ าซในราคาต่าที่สดุ (ค่าคงที่
สาหรั บราคาก๊ าซธรรมชาติ) ร้ อยละ ๖๕ แต่ให้ น ้าหนักแก่ส่วนแบ่งปิ โตรเลียมระหว่างเอกชนและรั ฐ ร้ อยละ
๒๕ นั ้น มี ผลโดยอัตโนมัติเป็ นการเอื ้อประโยชน์ให้ แก่ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ในก๊ าซส่วนที่ บริ ษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) ใช้ ในการประกอบธุรกิจก๊ าซธรรมชาติเพื่อกาไรของตนเอง เพราะเงื่อนไขนี ้ทาให้ บริ ษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) มีต้นทุนสาหรั บธุรกิ จของตนเองที่ต่าลงด้ วย ซึ่งย่อมเพิ่มพูนกาไรของบริ ษัท อันเป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้นเอกชนในบริ ษัทดังกล่าว รวมไปถึงผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และเนื่องจากก๊ าซส่วนใหญ่ ที่
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ซื ้อนั ้น จะเป็ นก๊ าซส่วนแบ่งของรั ฐ ดังนั ้น คปพ. จึงขอเรี ยนว่า หลักเกณฑ์นี ้มีผล
เป็ นการทาให้ ประชาชนทั ้งมวลเสียประโยชน์ จากการที่รัฐมิได้ ขายก๊ าซให้ แก่ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ใน
ส่วนที่ใช้ เพื่อประกอบการทาธุรกิจของบริ ษัทเอง ในราคาสูงสุดตามราคาตลาด ดังนั ้น คปพ. จึงเห็นว่าเข้ าข่าย
เป็ นการยักยอกผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมไปให้ เป็ นประโยชน์แก่เอกชน ฝ่ าฝื นมาตรา ๓๕๒ แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา
๒.๒ สาหรั บก๊ าซในส่วนที่ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จะจาหน่ายต่อไปให้ แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
ที่อ้างว่าหลักเกณฑ์ที่ทาให้ ราคาก๊ าซต่า จะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ ถึง ๒๙ สตางค์ต่อหน่วยนั ้น คปพ. ขอเรี ยนว่า
เป็ นข้ ออ้ างที่เฟ้อเกินความเป็ นจริ ง เพราะกรณี ถ้าหากรั ฐบาลจัดตั ้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติเพื่อทาหน้ าที่รับ
ซื ้อก๊ าซ บรรษัทฯ ก็จะสามารถขายก๊ าซดังกล่าวให้ แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตในราคาทุนของรั ฐ และเนื่องจากเป็ น
การส่งผ่านประโยชน์จากรั ฐไปให้ แก่ผ้ ผู ลิตไฟฟ้าโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านมือ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ในฐานะคนกลาง การมีบรรษัทจึงย่อมจะส่งผ่านประโยชน์ไปให้ แก่กิจกรรมผลิตไฟฟ้าได้ เต็มที่มากกว่า และ
ย่อมจะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ มากกว่า ๒๙ สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการลดค่าไฟฟ้าได้
มากกว่าข้ อเสนอของกลุม่ บริ ษัท ปตท.สผ.
ข้ อ ๓. การไม่ ใช้ สิทธิในการร่ วมถือหุ้นร้ อยละ ๒๕ เป็ นการผิดกฎหมาย
๓.๑ ตามที่เอกสารเชิญชวนให้ ยื่นข้ อเสนอ ข้ อ ๔.๔.๑๐ การให้ หน่ วยงานของรั ฐเข้ าร่ วมลงทุน
(State Participation) ระบุว่า “กระทรวงพลังงานสงวนสิทธิ ที่จะมอบหมายให้ หน่วยงานของรั ฐเป็ นผู้ร่วม
ลงทุนในสัญญาแบ่งปั นผลผลิต (State Participation) ในสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้ อยละ ๒๕ ภายใต้ หลักการ
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การร่ วมลงทุนอย่างเท่าเทียมกันกับผู้ขอสิทธิ ที่ได้ รับการคัดเลือก โดยผู้ขอสิทธิ ต้องเสนอหลักการและเงื่อนไข
การให้ หน่วยงานของรัฐเป็ นผู้ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ ๒๕” นั ้น สิทธิการลงทุนดังกล่าวนับเป็ นทรั พยสิทธิ ที่
มีมลู ค่าตีราคาเป็ นเงินได้ และเป็ นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลไทยที่ไม่อาจสละทิ ้ง และไม่อาจยกประโยชน์ไปให้ แก่
ผู้อื่นใดที่มิใช่ประชาชนโดยรวม
๓.๒ ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ระบุว่า ในส่วนของการให้ หน่วยงานของรั ฐ
เข้ าร่ วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ ๒๕ นั ้น เนื่องจากบริ ษัทที่ชนะการประมูลทั ้งสองแปลง คือบริ ษัทในเครื อของ
บริ ษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ถือเป็ นหน่วยงานของรั ฐ ดังนั ้น ในส่วนของข้ อเสนอ
ดังกล่าว บริ ษัทที่ชนะการประมูลจึงเข้ าเงื่ อนไขการเข้ าร่ วมลงทุนโดยหน่วยงานของรั ฐอยู่แล้ ว โดยในแปลง
G๑/๒๕๖๑ (เอราวัณ) ในสัดส่วนร้ อยละ ๖๐ และในแปลง G๒/๒๕๖๑ (บงกช) ในสัดส่วนร้ อยละ ๑๐๐
แต่การระบุดงั กล่าวเป็ นการปะปนสิทธิ ของรั ฐบาลไทยกับสิทธิ ของกลุ่มบริ ษัท ปตท.สผ.และอาจจะเข้ าข่าย
เป็ นการบิดเบือนเพื่อทาให้ คณะรัฐมนตรี หลงผิดเกี่ยวกับสิทธิและหน้ าที่ของตน
๓.๓ คปพ. ขอเรี ยนว่า สิทธิ ของรั ฐบาลที่จะให้ หน่วยงานของรั ฐเข้ าร่ วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ ๒๕
นั ้น เป็ นสิทธิตา่ งหากจากสิทธิของบริ ษัทในเครื อของ บริ ษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
และไม่วา่ ผู้ชนะการประมูลจะเป็ นบริ ษัทต่างชาติหรื อเป็ นกลุม่ บริ ษัท ปตท.สผ. รั ฐบาลไทยก็ยังมีสิทธิ ดงั กล่าว
อยู่เช่นเดียวกัน และการที่ผ้ ชู นะประมูลเป็ นบริ ษัทในเครื อของ บริ ษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด
(มหาชน) ก็มิได้ ทาให้ สิทธิ ของรั ฐบาลไทยหมดไป ทั ้งนี ้ การที่รัฐบาลไทยใช้ สิทธิ ให้ หน่วยงานของรั ฐเข้ าร่ วม
ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ ๒๕ หรื อไม่ นั ้น มีผลแตกต่างกัน ดังนี ้
สาหรั บแปลง G๒/๒๕๖๑ (บงกช) หากดาเนินการมติ ครม. สัดส่ วนหุ้นสุทธิของรั ฐจะมี เพียง
แค่ ร้อยละ ๓๓
(ก) กรณี ที่ดาเนินตามมติ ครม. การคานวณสัดส่วนของรั ฐเป็ นดังนี ้ บริ ษัทผู้ผลิต มี บริ ษัท ปตท.
สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ ๑๐๐ กรณี นี ้ เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุ้น
อยู่ใน บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ร้ อยละ ๕๑ และ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ใน บริ ษัท ปตท.
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สารวจและผลิ ตปิ โตรเลี ย ม จ ากั ด (มหาชน) ร้ อยละ ๖๕ สัดส่ วนความเป็ นเจ้ า ของของรั ฐบาลไทยใน
บริ ษัทผู้ผลิต และสัดส่วนที่รัฐบาลไทยจะได้ กาไรในบริ ษัทผู้ผลิต จะคานวณได้ เท่ากับ ร้ อยละ ๕๑ คูณด้ วย
ร้ อยละ ๖๕ คูณด้ วย ร้ อยละ ๑๐๐ คือเท่ากับ ร้ อยละ ๓๓.๑
(ข) กรณี ทีร่ ัฐบาลไทยใช้ สิทธิเข้ าร่ วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ ๒๕ การคานวณสัดส่วนของรั ฐเป็ นดังนี ้
บริ ษั ทผู้ผลิ ต มี บริ ษัท ปตท. สารวจและผลิ ตปิ โตรเลี ย ม จากั ด (มหาชน) ถื อหุ้นอยู่ร้ อยล ะ ๗๕ และมี
กระทรวงการคลัง หรื อบรรษัทพลังงานแห่งชาติ(หากมี การจัดตั ้งขึน้ )ถื อหุ้นอีกร้ อยละ ๒๕ กรณี นี ้ สัดส่วน
ความเป็ นเจ้ าของของรัฐบาลไทยในบริ ษัทผู้ผลิต และสัดส่วนที่รั ฐบาลไทยจะได้ กาไรในบริ ษัทผู้ผลิต ในส่วนที่
ถื อผ่าน บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) จะ
คานวณได้ เท่ากับ ร้ อยละ ๕๑ คูณด้ วย ร้ อยละ ๖๕ คูณด้ วย ร้ อยละ ๗๕ เท่ากับ ร้ อยละ ๒๔.๘ แต่เมื่อรวมกับ
กระทรวงการคลัง หรื อบรรษัทพลังงานแห่งชาติถือหุ้นอีกร้ อยละ ๒๕ สัดส่วนความเป็ นเจ้ าของของรั ฐบาลไทย
ในบริ ษัทผู้ผลิต และสัดส่วนที่รัฐบาลไทยจะได้ กาไรในบริ ษัทผู้ผลิตทั ้งสิ ้น จะเท่ากับ ร้ อยละ ๔๙.๘
สาหรั บแปลง G๑/๒๕๖๑ (เอราวัณ) หากดาเนินการมติ ครม. สั ดส่ วนหุ้นสุทธิของรั ฐจะมี
เพียงแค่ ร้อยละ ๑๙.๙
(ก) กรณี ที่ดาเนิ นตามมติ ครม. บริ ษัทผู้ผลิต มี บริ ษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลีย ม จากัด
(มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ ๖๐ กรณี นี ้ เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ใน บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ร้ อยละ ๕๑ และ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ใน บริ ษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด
(มหาชน) ร้ อยละ ๖๕ สัดส่วนความเป็ นเจ้ าของของรัฐบาลไทยในบริ ษัทผู้ผลิต และสัดส่วนที่รัฐบาลไทยจะได้
กาไรในบริ ษัทผู้ผลิต จะคานวณได้ เท่ากับ ร้ อยละ ๕๑ คูณด้ วย ร้ อยละ ๖๕ คูณด้ วย ร้ อยละ ๖๐ คือเท่ากับ
ร้ อยละ ๑๙.๙
(ข) กรณี ทีร่ ัฐบาลไทยใช้ สิทธิเข้ าร่ วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ ๒๕ การคานวณสัดส่วนของรั ฐเป็ นดังนี ้
บริ ษัทผู้ผลิต มี บริ ษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ถื อหุ้นอยู่ ร้ อยละ ๔๕ มีบริ ษัทใน
เครื อ มูบาดาลา ถือหุ้นอยู่ ร้ อยละ ๓๐ (ฝ่ ายเอกชนถือหุ้นรวมกัน ร้ อยละ ๗๕) และมีกระทรวงการคลัง หรื อ
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บรรษัทพลังงานแห่งชาติ (หากมี การจัดตั ้งขึ ้น) ถื อหุ้นอีกร้ อยละ ๒๕ กรณี นี ้ สัดส่วนความเป็ นเจ้ าของของ
รัฐบาลไทยในบริ ษัทผู้ผลิต และสัดส่วนที่รัฐบาลไทยจะได้ กาไรในบริ ษัทผู้ผลิต ในส่วนที่ถือผ่าน บริ ษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท ปตท. สารวจและผลิต ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) จะคานวณได้ เท่ากับ ร้ อยละ
๕๑ คูณด้ วย ร้ อยละ ๖๕ คูณด้ วย ร้ อยละ ๔๕ เท่ากับ ร้ อยละ ๑๔.๙ แต่เมื่อรวมกับกระทรวงการคลัง หรื อ
บรรษัทพลังงานแห่งชาติถือหุ้นอีกร้ อยละ ๒๕ สัดส่วนความเป็ นเจ้ าของของรั ฐบาลไทยในบริ ษัทผู้ผลิต และ
สัดส่วนที่รัฐบาลไทยจะได้ กาไรในบริ ษัทผู้ผลิตทั ้งสิ ้น จะเท่ากับ ร้ อยละ ๓๙.๙
อย่ างไรก็ตาม รั ฐซึ่งได้ สัดส่ วนน้ อยกว่ าเอกชนในแปลง G๑/๒๕๖๑ (เอราวั ณ) และแปลง
G๒/๒๕๖๑ (บงกช) อยู่แล้ วนัน้ ในความเป็ นจริงแล้ ว ไม่ ใช่ สัดส่ วนจากการแบ่ งปั นผลผลิตที่รัฐจะได้
เป็ นปริมาณปิ โตรเลียม แต่ รัฐจะได้ สัดส่ วนน้ อยกว่ านัน้ เพราะต้ องรอผลกาไรจากการประกอบการ
ของผู้บริ ษัทลูกของ ปตท.สผ. จึงยั งไม่ แน่ ชัดว่ า ต้ นทุนค่ าใช้ จ่ายในการผลิตและการบริ หารมีถึง
จานวนเท่ าไร ซึ่งจะเป็ นผลทาให้ รัฐได้ ผลตอบแทนน้ อยลงไปกว่ านัน้ อีก
๓.๔ คปพ. จึงขอเรี ยนว่า การที่คณะรั ฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ว่าหน่วยงานของรั ฐ
ไม่จาเป็ นต้ องเข้ าร่ วมถือหุ้นร้ อยละ ๒๕ โดยอ้ างว่า เนื่องจากผู้ชนะประมูลทั ้งสองแปลงถือเป็ นหน่วยงานของ
รั ฐอยู่แล้ ว และเป็ นการเข้ าเงื่อนไขการเข้ าร่ วมลงทุนโดยหน่วยงานของรั ฐอยู่แล้ ว โดยในแปลง G๑/๒๕๖๑
(เอราวัณ) ในสัดส่วนร้ อยละ ๖๐ และในแปลง G๒/๒๕๖๑ (บงกช) ในสัดส่วนร้ อยละ ๑๐๐ เป็ นการสาคัญผิด
เกี่ยวกับสิทธิ และประโยชน์ของรั ฐในสาระสาคัญ และเป็ นการทาให้ เสียหายหรื อไร้ ประโยชน์ ซ่ งึ ทรั พย์
อันเป็ นหน้ าที่ของคณะรั ฐมนตรี ท่ จี ะปกครอง หรื อรั กษาไว้ เข้ าข่ ายเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๕๘ แห่ ง
ประมวลกฎหมายอาญา และทาให้ มติคณะรั ฐมนตรี ดังกล่ าวเป็ นมติท่ มี ชิ อบด้ วยกฎหมาย
๔. การประมูลขายก๊ าซราคาต่ าสุดครั ้งนี ้ ผลประโยชน์ สูงสุ ดตกอยู่กับผู้ถือหุ้น ปตท. และ
บริษัทในเครื อ ไม่ ใช่ รัฐและไม่ ใช่ ประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามในการแถลงข่าวว่าการประมูลครั ง้ นี ้บริ ษัทลูกของ ปตท.สผ. ได้ กด
ราคาขายก๊ าซที่ปากหลุมในราคาต่าที่สดุ นั ้น อาจทาให้ ประชาชนหลงประเด็นและเข้ าใจว่าจะเป็ นผลทาให้
ประชาชนได้ ใช้ ราคาก๊ าซราคาถูกลง แต่ในความเป็ นจริ งแล้ วการขายก๊ าซธรรมชาติในอ่าวไทยจะต้ องขนส่ง
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ผ่านท่อก๊ าซธรรมชาติสายประธานมายังชายฝั่ งเท่านั ้น เมื่อ ปตท. ยังไม่ได้ คืนท่อก๊ าซธรรมชาติ ในทะเลให้ แก่
รั ฐ การขายก๊ าซในราคาต่า ๆ นั ้น ผู้ที่ได้ ประโยชน์นั ้นในการซื ้อก๊ าซธรรมชาติในราคาต่าก็คือ ปตท.แต่เพียง
ผู้เดียว ที่จะได้ กาไรมากขึ ้นจากต้ นทุนที่ต่าลง ไม่ใช่รัฐหรื อประชาชน
ในทางตรงกันข้ ามการขายก๊ าซธรรมชาติผา่ นโรงแยกก๊ าซ จะถูกแบ่งออกเป็ น ๒ ส่วน คือ ส่วนหนึ่งคือ
ก๊ าซหุงต้ มในครัวเรื อน อีกส่วนหนึง่ ส่วนคือใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ส่ วนที่หนึ่งใช้ ก๊าซหุงต้ มภาคครั วเรื อน ซึ่งรั ฐบาลกาหนดโครงสร้ างราคาเสมื อนการนาเข้ าจาก
ประเทศซาอุดิอาราเบีย บวกด้ วยค่าใช้ จา่ ยในการนาเข้ า ซึง่ ไม่ได้ สะท้ อนต้ นทุนที่ แท้ จริ งของการรั บซื ้อก๊ าซของ
ปตท. ดังนั ้น ประชาชนก็ยังต้ องจ่ ายก๊ าซในราคาที่แพงและไม่ สะท้ อนต้ นทุนที่แท้ จริง
ส่ วนที่สองซึ่งใช้ เป็ นวั ตถุดิบในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นั ้น ซึ่งลูกค้ าส่วนใหญ่ เป็ นบริ ษัทลูกของ
ปตท. อันจะทาให้ บริ ษัทลูกของ ปตท. เหล่านั ้นมีต้นทุนที่ต่าลงไปอีก ดังนัน้ ผู้ท่ ีได้ ประโยชน์ ก็จะยังวนเวียน
อยู่ในบริษัทในกลุ่ม ปตท.เช่ นเดิม
ดังนัน้ ผู้ท่ ไี ด้ ประโยชน์ จากโครงสร้ างการประมูลเช่ นนีจ้ งึ ไม่ ใช่ รัฐที่ต้องขายก๊ าซที่ปากหลุมใน
ราคาต่าๆให้ กับ ปตท. ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ยังต้ องใช้ ราคาก๊ าซที่ราคาอ้ างอิงเสมือนการนาเข้ า
จากประเทศซาอุดิอาราเบียบวกด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการนาเข้ าจากซาอุดีอาระเบีย ทัง้ ๆที่สัดส่ วนใน
การนาเข้ าก๊ าซจากต่ างประเทศไม่ ถงึ ร้ อยละ ๑๐ ดังนัน้ ผู้ท่ ไี ด้ ผลประโยชน์ สูงสุดก็คือ ผู้ถือหุ้น ปตท.
รวมถึงผู้ถือหุ้นในบริษัทลูกของ ปตท. ไม่ ใช่ รัฐและประชาชนแต่ ประการใด
จากเหตุผลดังกล่ าวข้ างต้ นย่ อมแสดงให้ เห็นว่ าการประมูลครั ง้ นีน้ อกจากจะไม่ ได้ เกิดการ
แข่ งขันอย่ างแท้ จริ งแล้ ว ประโยชน์ ท่ ีได้ ก็กลับตกอยู่กับเพียงแค่ ผ้ ูถือหุ้น ปตท. และบริ ษัทในเครื อ
ดังนัน้ ผลประโยชน์ สูงสุดจึงไม่ อาจตกแก่ ทงั ้ รั ฐและประชาชน
จึงขอเรี ยกร้ องให้ ท่านนายกรั ฐมนตรี และคณะรั ฐมนตรี ยกเลิกการประมูลในครั ง้ นี ้ แล้ วทา
การเปิ ดประมูลใหม่ ให้ เกิดความโปร่ งใส เกิดการแข่ งขันอย่ างกว้ างขวางและเป็ นธรรม ตลอดจน
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ประมูลใช้ ระบบแบ่ งปั นผลผลิตในการแข่ งขั นปริ มาณปิ โตรเลี ยมที่ให้ แก่ รัฐสู งสุ ดเป็ นเกณฑ์ การ
ตัดสินใจเช่ นเดียวนานาอารยะประเทศ เพื่อประโยชน์ สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ผู้แทนเครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

(นางสาวรสนา โตสิตระกูล)

อดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง

อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

(นางสาวบุญยืน ศิริธรรม)

(นายปานเทพ พัวพงษ์พนั ธ์ )

อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสงคราม

นักวิชาการอิสระด้ านพลังงานและสือ่ มวลชน

โทรศัพท์ ๐-๒๐๗๗-๙๒๓๒, ๐๘๑-๖๔๑-๙๖๘๑, ๐๘๑-๔๘๒-๒๘๓๗ โทรสาร ๐-๒๐๗๗-๙๒๓๒

หน้ า ๘

