มติคณะกรรมการนโยบายพล ังงานแห่งชาติ
ครงที
ั้ ่ 11/2543 (ครงที
ั้ ่ 81)
ว ันพุธที่ 27 ธ ันวาคม พ.ศ. 2543 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบ ัญชาการ ทาเนียบร ัฐบาล

ื้ เพลิง
1. สถานการณ์ราคาน้ามันเชอ
2. รายงานคุณภาพสงิ่ แวดล ้อมโรงไฟฟ้ าบางปะกง
ื้ เพลิง ในภาค
3. รายงานความก ้าวหน ้าการสง่ เสริมการใชก๊้ าซธรรมชาติเป็ นเชอ
การขนสง่ และอุตสาหกรรม
4. รายงานความก ้าวหน ้าการแก ้ไขปั ญหาภาระจากการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
5. แนวทางการแก ้ไขปั ญหาของบริษัท ไทยลู ้บเบส จากัด (มหาชน)
6. แนวทางการแปรรูปการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
้
ื้ เพลิง
7. การสง่ เสริมและสนับสนุนการผลิตและการใชเอทานอลเป็
นเชอ

ั พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
นายศุภชย
นายเมตตา บันเทิงสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ แทน
เลขาธิการคณะกรรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ

ื้ เพลิง
เรือ
่ งที่ 1 สถานการณ์ราคานา้ ม ันเชอ
สรุปสาระสาค ัญ
1. ในเดือนพฤศจิกายน ตลาดน้ ามันดิบอยูใ่ นภาวะสมดุล จากการเพิม
่ ปริมาณการ
ผลิตของกลุม
่ โอเปค ซงึ่ เป็ นไปตามกลไกการรักษาระดับราคา ทาให ้ราคาน้ ามันดิบ
เฉลีย
่ อยูใ่ นระดับ 29-34 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ต่อมาในเดือนธันวาคมราคา
น้ ามันดิบได ้ลดลงกว่า 6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนือ
่ งจากปริมาณน้ ามันดิบมี
มากกว่าความต ้องการของตลาด ทัง้ นี้ เพราะปริมาณน้ามันดิบจากกลุม
่ โอเปคออกสู่
ตลาดมากขึน
้ ในขณะทีค
่ วามต ้องการไม่เพิม
่ สูงมาก เนือ
่ งจากอากาศไม่หนาวเย็น
มาก ทาให ้ราคาน้ามันดิบเฉลีย
่ ของเดือนธันวาคมอยูท
่ รี่ ะดับ 19.3-25.8 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ิ เฉลีย
2. น้ ามันสาเร็จรูปในตลาดจรสงิ คโปร์ ในเดือนพฤศจิกายน ราคาน้ ามันเบนซน
่
สูงขึน
้ 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สาเหตุจากปริมาณสารองในตลาดอยูใ่ นระดับตา่
สว่ นน้ามันดีเซลลดลง 4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซงึ่ เป็ นผลจากโรงกลั่นต่างๆ ใน
ี เพิม
่ ลาดมากขึน
ย่านเอเซย
่ ปริมาณการผลิตขึน
้ ทาให ้ปริมาณน้ ามันออกสูต
้ ในเดือน
ิ ก๊าด ดีเซลและเตา ลดลง 2, 6, 4 และ 4 เหรียญสหรัฐฯ
ธันวาคม ราคาน้ามันเบนซน
ต่อบาร์เรล ตามลาดับ ซงึ่ เป็ นการปรับตัวลดลงตามราคาน้ ามันดิบ รวมทัง้ ปริมาณ
่ ลาดเพิม
น้ ามันสาเร็จรูปต่างๆ ออกสูต
่ มากขึน
้
ื้ เพลิงของไทยได ้ปรับตัวตามราคาน้ามันสาเร็จรูปในตลาด
3. ราคาขายปลีกน้ามันเชอ
จรสงิ คโปร์และ ค่าเงินบาท โดยในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ราคาน้ ามัน
ิ ทุกชนิดปรับเพิม
เบนซน
่ ขึน
้ 2 ครัง้ รวม 60 สตางค์/ลิตร ปรับลดลง 6 ครัง้ รวม 1.80
บาท/ลิตร สว่ นน้ามันดีเซลหมุนเร็วปรับเพิม
่ ขึน
้ 3 ครัง้ รวม 90 สตางค์/ลิตร ปรับ
ิ ออกเทน 95 เบนซน
ิ
ลดลง 10 ครัง้ รวม 2.80 บาท/ลิตร ราคาขายปลีกน้ ามันเบนซน
ออกเทน 91 และดีเซลหมุนเร็ว ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2543 อยูใ่ นระดับ 15.89,
14.89, 13.14 บาท/ลิตร ตามลาดับ
4. ในเดือนพฤศจิกายนค่าการตลาดเฉลีย
่ ของประเทศอยูท
่ รี่ ะดับปกติ 1.00 บาท/ลิตร
สว่ นค่าการกลัน
่ ลดลงมาอยูใ่ นระดับจุดคุ ้มทุนที่ 3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล (0.79
่ ลาดมาก ต่อมาในเดือนธันวาคม
บาท/ลิตร) เนือ
่ งจากปริมาณน้ ามันดีเซลออกสูต
ราคาน้ ามันสาเร็จรูปอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วและผู ้ค ้าน้ ามันทยอยปรับลดราคาลงตาม
ต ้นทุน ทาให ้ค่าการตลาดปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ โดยค่าการตลาดเฉลีย
่ ทุกผลิตภัณฑ์อยูท
่ ี่
1.40 บาท/ลิตร และค่าการกลัน
่ อยูใ่ นระดับ 1.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล (1.40
บาท/ลิตร)
ื้ เพลิงต่อเนือ
5. จากการคาดการณ์ราคาขายปลีกน้ ามันเชอ
่ งไปถึงต ้นปี หน ้าคาดว่าจะมี
แนวโน ้มดีขน
ึ้ เป็ นลาดับ หลังพ ้นชว่ งฤดูหนาวแล ้วความต ้องการใชน้ ้ามันของโลกจะ
ลดลง รวมทัง้ การเพิม
่ ปริมาณการผลิตของโอเปคตามกลไกการรักษาเสถียรภาพ
ราคาน้ ามัน และการเพิม
่ ปริมาณการผลิตของประเทศนอกกลุม
่ โอเปคอันเนือ
่ งจาก
ราคาน้ ามันทีส
่ งู ขึน
้ จะทาให ้ปริมาณน้ ามันดิบเพียงพอกับความต ้องการของโลก
ในชว่ งต ้นปี 2544 ราคาน้ ามันจะทรงตัวอยูใ่ นระดับเดียวกับปลายปี นี้ โดยแนวโน ้ม
ของราคาน้ามันดิบในปี 2544 น้ ามันดิบดูไบจะอยูใ่ นระดับ 20 - 22 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล น้ามันดิบเบรนท์ 22 - 26 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยเฉลีย
่ ทัง้ ปี อยูใ่ น
ระดับ 22 และ 24 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
6. ราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ในตลาดโลกเดือนธันวาคม 2543 ลดลง 10
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน มาอยูใ่ นระดับ 335 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ราคาก๊าซ LPG ในประเทศ
ื้ เพลิงอยูใ่ นระดับ
อยูใ่ นระดับ 14.62 บาท/กก. อัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ามันเชอ
9.96 บาท/กก. หรือ 1,337 ล ้านบาท/เดือน แนวโน ้มราคาก๊าซ LPG ในไตรมาสที่ 1
ของปี 2544 จะเคลือ
่ นไหวอยูใ่ นระดับ 300 - 330 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ทาให ้อัตราเงิน
ชดเชยจะอยู่ ในระดับ 8.50- 10.00 บาท/กก. หรือ 1,140 - 1,340 ล ้านบาท/เดือน
ื้ เพลิง เพือ
7. ในเดือนธันวาคม 2543 ได ้มีการปรับขึน
้ อัตรากองทุนน้ามันเชอ
่ แก ้ไข
ปั ญหาฐานะกองทุนน้ ามันฯ ติดลบจานวน 2 ครัง้ คือปรับอัตราเงินสง่ เข ้ากองทุนฯ

ิ และดีเซลเพิม
ของน้ ามันเบนซน
่ ขึน
้ รวม 0.05 บาท/ลิตร และ 0.45 บาท/ลิตร
ตามลาดับ ทาให ้กองทุนน้ ามันฯ มีรายได ้เพิม
่ ขึน
้ 612 ล ้านบาท/เดือน เป็ น 867 ล ้าน
บาท/เดือน กองทุนน้ ามันฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 491 ล ้านบาท/เดือน ฐานะกองทุน
น้ ามันฯ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2543 อยูใ่ นระดับ 1,252 ล ้านบาท เงินชดเชยค ้างชาระ
ิ้ เดือนพฤศจิกายน 2543 อยูใ่ นระดับ 5,143 ล ้านบาท
ณ สน
มติของทีป
่ ระชุม


ทีป
่ ระชุมรับทราบ

เรือ
่ งที่ 2 รายงานคุณภาพสงิ่ แวดล้อมโรงไฟฟ้าบางปะกง
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2543 (ครัง้ ที่ 79)
เมือ
่ วันที่ 28 กันยายน 2543 ได ้รับทราบเรือ
่ ง แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของการ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ 2543-2554 (PDP99-02) โดยมีข ้อสงั เกตของ
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายพินจ
ิ จารุสมบัต)ิ เกีย
่ วกับผลกระทบ
สงิ่ แวดล ้อมต่อแม่น้าบางปะกงอันเกิดจากโรงไฟฟ้ าบางปะกง และทีป
่ ระชุมได ้มีมติ
มอบหมายให ้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รายงานผลการดาเนินการ
ฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อมจากผลกระทบ ทีเ่ กิดขึน
้ จากโรงไฟฟ้ าบางปะกงให ้ทีป
่ ระชุม
ทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
ื ถึงสานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ รายงาน
2. กฟผ. ได ้มีหนังสอ
ผลการดาเนินงานตามแผนการฟื้ นฟูแม่น้ าบางปะกงมาเพือ
่ ให ้นาเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ สรุปได ้ดังนี้
2.1 โครงการทีไ่ ด ้ดาเนินการไปแล ้ว ประกอบด ้วย การแก ้ไขปั ญหาน้ าระบายความ
ร ้อนโดยก่อสร ้างหอหล่อเย็น (Helper Cooling Tower) จานวน 6 ชุด แล ้วเสร็จในปี
2539 การติดตัง้ เครือ
่ งมือวัดอุณหภูมท
ิ ก
ี่ ระชงั ปลาของเกษตรกรเพือ
่ ตรวจสอบ
ผลกระทบของอุณหภูมน
ิ ้ าตลอด 24 ชวั่ โมง การแก ้ปั ญหาเขม่าควันจากปล่อง
โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อน โดยการก่อสร ้างเครือ
่ งดักจับฝุ่ นไฟฟ้ าสถิต (Electrostatic
Precipitator) ทีโ่ รงไฟฟ้ า พลังความร ้อนทัง้ 4 โรง แล ้วเสร็จเมือ
่ เดือนสงิ หาคม
2542 การนาระบบการจัดการด ้านสงิ่ แวดล ้อมตาม มาตรฐาน ISO 14001 มาใชตั้ ง้ แต่
ต ้นปี 2541 การปล่อยพันธุป
์ ลากระพง จานวน 29,999 ตัว ในแม่น้าบางปะกงเมือ
่
วันที่ 19 ตุลาคม 2543
2.2 โครงการทีอ
่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการ ประกอบด ้วย การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพน้าในแม่น้าบางปะกงปี ละ 4 ครัง้ การป้ องกันน้ ามันหก
รั่วไหลและมีบอ
่ แยกน้ ามัน (Oil Seperator) ออกจากน้าทิง้ การควบคุมและบาบัดน้ า
ี ทางชวี ภาพจากอาคารสานักงาน การปลูกป่ าชายเลนบริเวณท่าเรือรับน้ ามัน และ
เสย
ึ ษาผลกระทบของสต
ั ว์น้ าในแม่น้ าบางปะกง
การศก

มติของทีป
่ ระชุม


ทีป
่ ระชุมรับทราบ

้ า
่ เสริมการใชก
เรือ
่ งที่ 3 รายงานความก้าวหน้าการสง
๊ ซธรรมชาติเป็น
ื้ เพลิง ในภาคการขนสง
่ และอุตสาหกรรม
เชอ
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 5 กันยายน 2543 เห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรือ
่ ง แนวทางการขยายการใชก๊้ าซ
ธรรมชาติในภาคการขนสง่ และภาคอุตสาหกรรม โดยให ้การปิ โตรเลียมแห่งประเทศ
ื้ เพลิงในยานยนต์ให ้
ไทย (ปตท.) เร่งโครงการสนับสนุนการใชก๊้ าซธรรมชาติเป็ นเชอ
ี่ อ
เร็วขึน
้ และเริม
่ ทดลองในรถแท็กซก
่ น
ี่ าสาสมัครเข ้าร่วมโครงการทดสอบการติดตัง้ อุปกรณ์ใช ้
2. ปตท. ได ้คัดเลือกแท็กซอ
ก๊าซธรรมชาติใน รถยนต์จานวน 100 คัน และสารองอีกจานวน 27 คัน โดยเริม
่ ทา
การติดตัง้ อุปกรณ์ใชก๊้ าซฯ ตัง้ แต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2543 ปั จจุบันแล ้วเสร็จ
จานวน 10 คัน แต่ได ้มีการชะลอการติดตัง้ ออกไป ทัง้ นี้ เพือ
่ รอให ้สถานีบริการก๊าซฯ
ิ สามารถเปิ ดบริการให ้กับรถแท็กซใี่ นโครงการฯ ได ้
รังสต
ั มนาเพือ
3. ปตท. ได ้จัดสม
่ ให ้ความรู ้ความเข ้าใจเรือ
่ งการใชก๊้ าซธรรมชาติในยานยนต์
ี่ ละผู ้สนใจ ณ กรมการขนสง่ ทางบก ทุกวันศุกร์ระหว่าง
แก่ผู ้ประกอบการรถแท็กซแ
ั มนาเป็ นจานวนมาก
วันที่ 1 ธันวาคม - 22 ธันวาคม 2543 ซงึ่ มีผู ้ สนใจเข ้าร่วมสม
ี่ ู ้สนใจเข ้าร่วมโครงการนาร่องการติดตัง้ อุปกรณ์ใช ้
และ ปตท. ได ้เปิ ดรับสมัครแท็กซผ
ี่ าสาสมัคร จานวน 1,000 คัน โดยไม่จากัดยีห
ก๊าซธรรมชาติในรถแท็กซอ
่ ้อและอายุ
้
การใชงานของรถแท็
กซ ี่ ซงึ่ ได ้ขยายเวลาเปิ ดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม
ี่ ู ้เข ้าร่วม
2544 คาดว่าจะสามารถเริม
่ การติดตัง้ อุปกรณ์ใชก๊้ าซฯ ให ้กับรถแท็กซผ
โครงการฯ ได ้ในชว่ งปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2544
4. การขยายจานวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงสถานี
บริการก๊าซฯ ของ ปตท. ทีม
่ อ
ี ยูเ่ ดิม ณ สถานีควบคุมก๊าซที่ 11 ถ. ปู่ เจ ้าสมิงพราย จ.
สมุทรปราการ เพือ
่ สามารถให ้บริการรถแท็กซใี่ นโครงการฯ เพิม
่ เติม คาดว่าจะเริม
่
ให ้บริการได ้ในกลางเดือนมกราคม 2544
5. แผนการก่อสร ้างสถานีบริการก๊าซฯ เพิม
่ เติม เพือ
่ รองรับการให ้บริการรถแท็กซใี่ น
โครงการนาร่องฯ จานวน 1,000 คัน ในระยะแรกจะทาการก่อสร ้างสถานีบริการก๊าซฯ
แบบลูก (Daughter Station) ในสถานีบริการน้ ามันของ ปตท.จานวน 3 สถานี คือ
ี่ ยกอนุสรณ์สถาน
สถานีบริการน้ ามัน ปตท. สาขาดอนเมือง ถ. พหลโยธิน (ใกล ้สแ
หลักส)ี่ สถานีบริการน้ามัน ปตท. สาขาห ้างหุ ้นสว่ นศรีเจริญภัณฑ์ ถ. พหลโยธิน และ
สถานีบริการน้ ามัน ปตท. สาขา ถ. กาแพงเพชร 2 ใกล ้สถานีขนสง่ สายเหนือและ
้
ิ และสถานี
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในชว่ งแรกจะใชสถานี
บริการก๊าซฯ ทีร่ ังสต

ควบคุมก๊าซที่ 11 เป็ นสถานีแม่ (Mother Station) และคาดว่าการก่อสร ้างสถานี
บริการก๊าซฯ ดังกล่าวจะเริม
่ ทยอยแล ้วเสร็จประมาณปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2544
สาหรับสถานีบริการก๊าซฯ แบบแม่ จานวน 1 สถานี และสถานีบริการก๊าซฯ แบบลูก
อีกจานวน 2 สถานี ในสถานทีแ
่ ห่งอืน
่ จะได ้กาหนดทีต
่ งั ้ ทีเ่ หมาะสมต่อไป
6. ปตท. ได ้ประสานงานกับองค์การขนสง่ มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในการขอ
ิ เพือ
ี่ เี่ ข ้าร่วมโครงการฯ
อนุญาตให ้เปิ ดสถานีบริการก๊าซฯ รังสต
่ ให ้บริการรถแท็กซท
ซงึ่ ขสมก. ได ้อนุมัตใิ นหลักการแล ้วเมือ
่ วันที่ 19 ธันวาคม 2543 และอยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการพิจารณาอนุมัตริ ายละเอียดขัน
้ ตอนการให ้บริการเติมก๊าซฯ ซงึ่ คาดว่าจะ
ิ้ เดือนธันวาคม 2543 นอกจากนี้ ขสมก. อยูร่ ะหว่าง
สามารถเปิ ดให ้บริการได ้ภายในสน
ิ เพือ
พิจารณาอนุญาตให ้ ปตท. ติดตัง้ อุปกรณ์เพิม
่ เติมในสถานีบริการก๊าซฯ ทีร่ งั สต
่
้ นสถานีบริการแม่
ใชเป็
7. ปตท. ได ้ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องเรือ
่ งการใชก๊้ าซธรรมชาติในรถยนต์
และได ้มีการดาเนินการ ดังนี้
7.1 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และกรมศุลกากร ในการพิจารณายกเว ้น/
ลดหย่อนอากรขาเข ้าของอุปกรณ์ใชก๊้ าซฯ ในรถยนต์และในสถานีบริการก๊าซฯ
รวมถึงรถยนต์ใชก๊้ าซฯ ซงึ่ กรมศุลกากรได ้จัดทาการกาหนดพิกด
ั อัตราภาษี ของ
อุปกรณ์ตา่ งๆ แล ้วเสร็จและอยูร่ ะหว่างนาเสนอ สศค. เพือ
่ พิจารณาดาเนินการ
ยกเว ้น/ลดหย่อนอากรขาเข ้าของอุปกรณ์ดงั กล่าว
ี่ เี่ ข ้าร่วมโครงการฯ สามารถ
7.2 กรมการขนสง่ ทางบกในการขอผ่อนผันให ้รถแท็กซท
้
วิง่ ใชงานบนท
้องถนนได ้เป็ นการชวั่ คราว ซงึ่ กรมการขนสง่ ทางบกได ้เห็นชอบใน
หลักการ เมือ
่ วันที่ 19 ธันวาคม 2543 และ จะร่วมดาเนินการกับ ปตท. ในการ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ใชก๊้ าซธรรมชาติให ้
ทันสมัยต่อไป
7.3 กรมโยธาธิการในการพิจารณาข ้อกาหนดเกีย
่ วกับก๊าซธรรมชาติ ซงึ่ กรมโยธาธิ
การได ้จัดตัง้ คณะทางานเพือ
่ ยกร่างข ้อกาหนดในการควบคุมสถานประกอบกิจการ
้ นมาตรฐานความปลอดภัย
ก๊าซธรรมชาติ เพือ
่ ใชเป็
7.4 กรมทะเบียนการค ้าในการจัดทาระเบียบและขัน
้ ตอนการตรวจรับรองมิเตอร์ของตู ้
จ่ายก๊าซฯ ในสถานีบริการก๊าซฯ ซงึ่ อยูร่ ะหว่างการประสานงาน
7.5 กระทรวงอุตสาหกรรมในการประสานงานกับผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์
ึ ษาผลกระทบของการยกเว ้น/ลดหย่อนอากรขาเข ้าของ
ภายในประเทศในการศก
รถยนต์ใชก๊้ าซฯ ต่อผู ้ประกอบการดังกล่าว และการสง่ เสริมให ้มีการผลิตและจาหน่าย
รถยนต์ใชก๊้ าซฯ ให ้มากขึน
้
มติของทีป
่ ระชุม


ทีป
่ ระชุมรับทราบ

เรือ
่ งที่ 4 รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาภาระจากการจ ัดหาก๊าซ
ธรรมชาติ
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 13 สงิ หาคม 2539 เห็นชอบแนวทางในการกาหนด
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติระหว่างการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
ราคาก๊าซธรรมชาติ การซอ
(ปตท.) กับผู ้ใช ้ และอัตราค่าผ่านท่อ โดยในประเด็นราคาค่าเนือ
้ ก๊าซฯ ให ้แยก
ออกเป็ น 4 กลุม
่ คือ Pool 1 สาหรับโรงแยกก๊าซฯ Pool 2 สาหรับการไฟฟ้ า ฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) Pool 3 สาหรับ IPP/SPP/อุตสาหกรรม และ Pool 4
ื่ มโยงระบบท่อก๊าซฯจากสหภาพพม่า
สาหรับโรงไฟฟ้ าราชบุร ี ทัง้ นี้ เมือ
่ ปตท. เชอ
เข ้ากับระบบท่อหลักแล ้ว ก๊าซฯ จาก Pool 4 (ยาดานา)และ Pool 2 (อ่าวไทยและเย
ตากุน) จะถูกนามาเฉลีย
่ ให ้เป็ นราคาเดียวกัน และต่อมาเมือ
่ วันที่ 3 ตุลาคม 2543
คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเห็นชอบให ้กาหนดราคาค่าก๊าซฯโดยเฉลีย
่ รวม Pool 2 กับ Pool
4 เข ้าด ้วยกัน หลังจาก โครงการท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติราชบุร-ี วังน ้อยแล ้วเสร็จและ
สามารถเริม
่ ดาเนินการจ่ายก๊าซฯได ้จริงใน วันที่ 1 มกราคม 2544
2. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2543 เห็นชอบแนวทางการแก ้ไข
ปั ญหาภาระจากการจัดหาก๊าซธรรมชาติทม
ี่ ากกว่าความต ้องการ ซงึ่ ประกอบด ้วย แนว
ทางการลดขนาดของปั ญหาภาระ Take or Pay แนวทางการจัดสรรภาระดอกเบีย
้ ที่
เกิดขึน
้ จากภาระ Take or Pay กลไกการจัดการกับภาระดอกเบีย
้ ทีเ่ กิดขึน
้ จากภาระ
Take or Pay โดยมอบหมายให ้สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(สพช.) ปตท. และ กฟผ. ร่วมกันจัดทารายละเอียดวิธค
ี านวณ และการบันทึกบัญช ี
ภาระ Take or Pay เพือ
่ ถือเป็ นแนวทางในการปฏิบัตต
ิ อ
่ ไป
3. สพช. และหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้มีการดาเนินงานตามแนวทางและขัน
้ ตอน
่
ึ
ดังกล่าวข ้างต ้น ซงมีความก ้าวหน ้าในการดาเนินการสรุปได ้ดังนี้
3.1 ความก ้าวหน ้าในการดาเนินการตามแนวทางการลดขนาดของปั ญหาภาระ Take
or Pay สรุปได ้ดังนี้
(1) มาตราการเร่งรัดแผนการใชก๊้ าซฯทัง้ ในภาคการผลิตไฟฟ้ า ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการ ขนสง่ รวมทัง้ การปรับแผนแม่บทระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ มีความก ้าวหน ้า
ดังนี้
ก) ภาคการผลิตไฟฟ้ า โรงไฟฟ้ าราชบุรแ
ี ละโรงไฟฟ้ าของบริษัท ไตรเอนเนอจี้ จากัด
้
(TECO) ได ้มีการรับก๊าซฯเพือ
่ ใชในการผลิตไฟฟ้ าแล ้ว โครงการท่อราชบุร ี - วังน ้อย
แล ้วเสร็จสามารถระบายก๊าซฯจากสหภาพพม่าไปทีโ่ รงไฟฟ้ าวังน ้อย และการเร่งรัด
การใชก๊้ าซฯ โดยมีการปรับแผนพัฒนากาลังการผลิต ไฟฟ้ าของ กฟผ. จาก PDP9901 เป็ น PDP99-02 เพือ
่ ให ้มีการใชก๊้ าซฯทดแทนการใชน้ ้ามันเตาทีโ่ รงไฟฟ้ า พระ
นครใต ้และโรงไฟฟ้ าบางปะกง

ึ ษาความเป็ นไปได ้ของโครงการระบบท่อ
ข) ภาคอุตสาหกรรม อยูร่ ะหว่างการศก
จาหน่ายก๊าซฯรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล (Bangkok Ring Gas Pipeline Project)
โดยคาดว่าจะก่อสร ้าง แล ้วเสร็จปลายปี 2545
ค) ภาคคมนาคมขนสง่ เร่งรัดแผนงานสร ้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการ
สง่ เสริมการใชก๊้ าซธรรมชาติในรถยนต์โดยสารรับจ ้างหรือรถแท็กซโี่ ดยมีการทา
โครงการทดลองในระยะแรกจานวน 100 คัน
ง) การปรับปรุงแผนแม่บทระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ การลงทุนขยายโครงข่ายท่อ
ก๊าซธรรมชาติหลัก เพือ
่ รองรับการขยายตัวของการใชก๊้ าซฯ ในภาคการผลิตไฟฟ้ า
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนสง่
ื้ ขายก๊าซฯตามสญ
ั ญาฯ มีความก ้าวหน ้า
(2) มาตราการลดข ้อผูกพันปริมาณการซอ
ดังนี้
ก) ปตท. อยูร่ ะหว่างการเจรจาตามแนวทางทีค
่ ณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 25
ั ญา (DCQ) ลงชวั่ คราวและ
กรกฎาคม 2543 โดยปรับลดปริมาณก๊าซฯต่อวันตามสญ
รับก๊าซฯเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ชดเชยในภายหลัง
ั ญายาดานา ผู ้ขายก๊าซฯ สนับสนุนแนวทางแก ้ไขปั ญหาตามวิธก
ข) สญ
ี ารปรับลด
ั ญา (DCQ) ลงชวั่ คราวและรับก๊าซเพิม
ปริมาณต่อวันตามสญ
่ ขึน
้ เพือ
่ ชดเชยใน
ภายหลัง (Reschedule DCQ) ซงึ่ ผู ้ขายก๊าซฯมีข ้อเสนอเพิม
่ เติมโดยการขอเพิม
่
ั
ปริมาณต่อวันตามสญญา (DCQ) ใหม่ในอนาคต เพือ
่ ชดเชยกับการลงทุนเพิม
่ กาลัง
การผลิตก๊าซฯ โดย ปตท. กาลังพิจารณาข ้อเสนอของผู ้ขายก๊าซฯทัง้ ในเรือ
่ งปริมาณ
และราคาสาหรับก๊าซฯสว่ นเพิม
่
ั ญาเยตากุน ผู ้ขายก๊าซฯกาลังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาข ้อเสนอของ ปตท. ทีจ
ค) สญ
่ ะ
ขอเลือ
่ นการรับก๊าซฯ สว่ นเพิม
่
3.2 กลไกการจัดการกับภาระดอกเบีย
้ ทีเ่ กิดขึน
้ จากภาระ Take or Pay ในขณะนี้
สพช. ปตท. และ กฟผ. ได ้ร่วมกันจัดทารายละเอียดดังกล่าวแล ้วเสร็จ โดยมี
สาระสาคัญคือ การกาหนดขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั งิ านในแต่ละปี สกุลเงินและอัตรา
แลกเปลีย
่ นทีใ่ ชค้ านวณ Take or Pay และ Make-up value การคานวณอัตรา
้
ดอกเบีย
้ การคานวณกาไร/ขาดทุนจากการ Make-up และการใชประโยชน์
การจ่าย/
รับเงิน และหลักการเกลีย
่ ราคา (Levelized price)
3.3 ความก ้าวหน ้าในการนาก๊าซฯ จาก Pool 2 และ Pool 4 มาเฉลีย
่ ให ้เป็ นราคา
เดียวกันและการกาหนดราคาค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติใหม่ ซงึ่ สพช. ปตท. และ
้
กฟผ. ได ้ร่วมกันจัดทารายละเอียดแล ้วเสร็จ โดยกาหนดให ้ใชราคาค่
าก๊าซฯเฉลีย
่
Pool 2 กับ Pool 4 ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2544 เป็ นต ้นไป และกาหนดให ้ใชอั้ ตราค่า
ผ่านท่อสว่ นของ Demand Charge ใหม่ คือ 1) ในสว่ นของ Zone 1+Zone 3 เป็ น
19.4029 บาท ต่อล ้านบีทย
ี ู และ 2) ในสว่ นของ Zone 2 เป็ น 14.2177 บาทต่อล ้าน
บีทย
ี ู ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มกราคม 2544 เป็ นต ้นไป โดยกาหนดให ้มีการพิจารณาทบทวน

ข ้อสมมุตฐ
ิ านในประเด็นการชาระคืนเงินต ้นและการลงทุนเพิม
่ เติมของ โครงการให ้
แล ้วเสร็จภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 สาหรับอัตราค่าผ่านท่อในสว่ นของ
Commodity Charge ให ้ใชอั้ ตราปั จจุบัน โดยกาหนดให ้มีการพิจารณาทบทวนข ้อ
สมมุตฐ
ิ านในประเด็นสูตรการคานวณให ้แล ้วเสร็จภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544
ต่อไป
มติของทีป
่ ระชุม


ทีป
่ ระชุมรับทราบ

เรือ
่ งที่ 5 แนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษ ัท ไทยลูบ
้ เบส จาก ัด (มหาชน)
สรุปสาระสาค ัญ
ื ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2543 ถึงสานักงาน
1. กระทรวงอุตสาหกรรมได ้มีหนังสอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) เพือ
่ ขอให ้ดาเนินการหาข ้อยุต ิ
เกีย
่ วกับปั ญหาการประกอบกิจการของบริษัท ไทยลู ้บเบส จากัด (มหาชน) ซงึ่ เป็ น
โรงกลั่นน้ ามันหล่อลืน
่ พืน
้ ฐาน (Lubebase Oil) หนึง่ ในสองโรงทีม
่ อ
ี ยูป
่ ั จจุบันใน
ประเทศไทย โดยกรมสรรพสามิตมีความเห็นว่า บริษัท ไทยลู ้บเบส จากัด (มหาชน)
ไม่ถอ
ื เป็ น "โรงกลั่นน้ ามัน" ตามนัยของประกาศกระทรวงการคลัง เรือ
่ ง ยกเว ้นภาษี
ิ
สรรพสามิต (ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2535 จึงไม่มส
ี ทธิได ้รับยกเว ้นภาษี
ตามประกาศกระทรวงดังกล่าว
2. บริษัทฯ ได ้รับผลกระทบจากการไม่ได ้รับยกเว ้นภาษีดงั นี้
้
2.1 ผลกระทบทางตรง คือ วัตถุดบ
ิ ทีน
่ ามาใชในการผลิ
ตน้ามันหล่อลืน
่ พืน
้ ฐานไม่
สามารถขอยกเว ้นภาษีสรรพสามิตได ้ และจะต ้องวางเงินค้าประกันในการนาเข ้า
วัตถุดบ
ิ จากต่างประเทศเป็ นจานวนเงินทีส
่ งู อย่างต่อเนือ
่ ง โดยมิได ้กาหนดระยะเวลา
ั เจน ทาให ้เกิดความเสย
ี เปรียบต่อผู ้ประกอบ อุตสาหกรรม
ทวงคืนเงินค้าประกันทีช
่ ด
ประเภทเดียวกัน คือ บริษัท อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีคัลไทย (TPI) ซงึ่ ได ้รับยกเว ้น
ภาษี วต
ั ถุดบ
ิ เพราะเป็ นโรงกลั่นน้ ามันหล่อลืน
่ พืน
้ ฐานทีร่ วมอยูเ่ ป็ นสว่ นหนึง่ ของโรง
ื้ เพลิงของ TPI ในขณะทีบ
กลั่นน้ ามันเชอ
่ ริษัท ไทยลู ้บเบส จากัด (มหาชน) เป็ น
กิจการแยกออกต่างหากจากโรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์
2.2 ผลกระทบทางอ ้อม คือ น้ามันดิบสว่ นเบา (Reduced Crude) ซงึ่ เป็ นวัตถุดบ
ิ ใน
ื้ ขายตลอดจนคุณภาพและคุณสมบัตส
การผลิต น้ ามันหล่อลืน
่ พืน
้ ฐานมีราคาซอ
ิ งู กว่า
้ นเชอ
ื้ เพลิง หากต ้องเสย
ี ภาษีสรรพสามิตจะได ้รับผลไม่คุ ้มค่าเชงิ
น้ ามันเตาทีใ่ ชเป็
พาณิชย์ และหากไม่มข
ี ้อยุตเิ กีย
่ วกับภาษี สรรพสามิตจะสง่ ผลต่อแผนการปรับปรุง
โครงสร ้างหนีข
้ องบริษัทฯ รวมทัง้ การวางเงินประกันนาเข ้าวัตถุดบ
ิ ทาให ้มีผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ และทาให ้บริษัทฯ มีต ้นทุนการผลิตสูง จึงทาให ้การ
แข่งขันไม่ได ้อยูบ
่ นพืน
้ ฐานทีเ่ ท่าเทียมกัน กับบริษัทอืน
่ ๆ นอกจากนี้ การปิ โตรเลียม
แห่งประเทศไทย (ปตท.) ซงึ่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่จะสูญเงินลงทุนในบริษัทฯ หาก

บริษัทฯ ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได ้ และการตีความทีข
่ ด
ั กันระหว่างกรม
สรรพสามิตและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะมีผลให ้ชาวต่างชาติทเี่ ข ้ามา
ื่ มั่นในระบบ ซงึ่ จะสง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ลงทุนในประเทศขาดความเชอ
ประเทศโดยสว่ นรวม
3. ปตท. ซงึ่ ได ้รับความเห็นชอบให ้เข ้าร่วมลงทุนในบริษัท ไทยลู ้บเบส จากัด
ื ขอให ้
(มหาชน) ตามมติคณะ รัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 8 กันยายน 2535 ได ้มีหนังสอ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาความหมายของ "โรงกลั่นน้ ามัน" ตาม
ประกาศของกระทรวงการคลัง ซงึ่ ผลจากการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ
ี ้ายประกาศ
กฤษฎีกา เห็นว่า คาว่า "โรงกลัน
่ น้ ามัน" ทีป
่ รากฏในบัญชท
กระทรวงการคลัง เรือ
่ ง ยกเว ้นภาษี สรรพสามิต (ฉบับที่ ๓๑) ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ย่อมหมายถึง โรงกลัน
่ น้ามันตามความหมายทัว่ ไป อันเป็ นคาทีม
่ ี
ั เจนในตัวเอง ซงึ่ ไม่ต ้องอาศัยการตีความตามเจตนารมณ์แต่อย่างใด
ความหมายชด
และเมือ
่ ข ้อ เท็จจริงปรากฏว่าโรงกลั่นน้ามันหล่อลืน
่ พืน
้ ฐานของบริษัท ไทยลู ้บเบส
จากัด (มหาชน) เป็ นโรงกลั่นน้ามัน ตามความหมายทั่วไป จึงต ้องถือเป็ นโรงกลั่น
น้ ามันตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ
่ ง ยกเว ้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓๑) ลง
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
4. สพช. มีความเห็นว่า การกลั่นน้ามันหล่อลืน
่ พืน
้ ฐานมิได ้เป็ นการกลัน
่ จากน้ามันดิบ
โดยตรง แต่จะเป็ นการรับน้ ามันทีเ่ หลือจากขบวนการผลิตน้ามันสาเร็จรูปมากลั่นซา้
เพือ
่ ผลิตน้ ามันหล่อลืน
่ พืน
้ ฐานสาหรับนาไปปรุงแต่งเป็ นน้ ามันหล่อลืน
่ สาเร็จรูปต่อไป
ทาให ้วัตถุดบ
ิ ดังกล่าวจะต ้องผ่านขัน
้ ตอนการกลั่นหรือการผลิตเพือ
่ แยกเอาผลิตภัณฑ์
่ ้ ามันหล่อลืน
อืน
่ ๆ ทีม
่ ใิ ชน
่ พืน
้ ฐานออกไป ดังนัน
้ จึงถือได ้ว่าเป็ นการผลิตตาม
ความหมายของโรงกลัน
่ น้ ามัน จึงควรมีการยกเว ้นภาษี อากรสาหรับวัตถุดบ
ิ ทีน
่ ามา
ผลิตน้ ามันหล่อลืน
่ พืน
้ ฐาน มิฉะนัน
้ แล ้วจะทาให ้ต ้นทุนการผลิตสูงกว่าบริษัททีไ่ ด ้รับ
การยกเว ้นภาษีสรรพสามิต และไม่สามารถแข่งขันได ้กับน้ามันหล่อลืน
่ นาเข ้าจาก
ต่างประเทศ ดังนัน
้ เพือ
่ ให ้เกิดการแข่งขันในการจัดตัง้ กิจการกลั่นน้ามันหล่อลืน
่
พืน
้ ฐานขึน
้ ในประเทศ ได ้อย่างกว ้างขวางและสามารถแข่งขันกันบนพืน
้ ฐานทีเ่ ท่า
่ เดียวกัน ไม่วา่ จะเลือก
เทียมกัน จึงควรเปิ ดโอกาสให ้ได ้รับยกเว ้นภาษี สรรพสามิตเชน
ื้ เพลิงหรือเป็ นกิจการแยกต่างหาก
จัดตัง้ กิจการเป็ นสว่ นหนึง่ ของโรงกลั่นน้ามันเชอ
ื้ เพลิงก็ตาม
จากโรงกลั่นน้ ามันเชอ
มติของทีป
่ ระชุม


มอบหมายให ้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาให ้การยกเว ้นภาษีสรรพสามิต
ตามประกาศกระทรวงคลัง (ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 มีผล
ื้ เพลิงและน้ ามันหล่อลืน
บังคับใชกั้ บโรงกลั่นน้ ามันเชอ
่ เป็ นการ ทั่วไป โดยเร็ว
ทีส
่ ด
ุ

เรือ
่ งที่ 6 แนวทางการแปรรูปการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย

สรุปสาระสาค ัญ
ื ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 มายังสานักงาน
1. กระทรวงอุตสาหกรรม ได ้มีหนังสอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) เรือ
่ ง แนวทางการแปรรูปการ
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) เพือ
่ นาเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ พิจารณาให ้ความเห็นชอบแนวทางในการแปรรูป ปตท. ซงึ่ ได ้มีการ
ปรับปรุงใหม่ และได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. แล ้ว เมือ
่ วันที่ 24
สงิ หาคม 2543
2. แนวทางการแปรรูปของ ปตท. ทีไ่ ด ้ปรับปรุงใหม่ สรุปได ้ดังนี้
2. 1 โครงสร้างเพือ
่ การแปรรูป มีดังนี้
(1) นากิจการน้ ามันและก๊าซธรรมชาติมาจัดตัง้ เป็ นบริษัท ปตท. จากัด เพือ
่ ดาเนิน
ธุรกิจ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติครบวงจร (Integrated Oil and Gas Business) ใน
ลักษณะเป็ น Operating Holding Structure โดยมี ปตท. รัฐวิสาหกิจ (ปตท.) เป็ นผู ้
ถือหุ ้นทัง้ หมดในขัน
้ ต ้น โดยเมือ
่ ตลาดทุนเอือ
้ อานวยจึงจะแปรสภาพเป็ น บริษัท
ปตท.จากัด (มหาชน) (บมจ. ปตท.) เพือ
่ ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดย
ั สว่ นการถือหุ ้นไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 51
ใน ระยะยาว ปตท. จะคงสด
(2) นาหุ ้นบริษัทในเครือทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วเนือ
่ งและเสริมสร ้างมูลค่า (Value Chain) ต่อ
การดาเนินธุรกิจก๊าซฯ และน้ ามัน ซงึ่ ไม่เป็ นภาระทางการเงินโอนไปยัง บมจ. ปตท.
(3) สาหรับหุ ้นของบริษัทในเครืออืน
่ ๆ อันได ้แก่บริษัทในกลุม
่ ปิ โตรเคมีและโรงกลั่น
ั ้ และระยะกลาง จะคงไว ้ที่ ปตท. เพือ
น้ ามัน ซงึ่ ยังมีภาระทางการเงินทัง้ ระยะสน
่ รอ
ปรับปรุงมูลค่า
ั ญาให ้สท
ิ ธิ (Option) แก่ บมจ. ปตท. ในการซอ
ื้ หุ ้น
(4) ทัง้ นี้ ปตท. อาจจะทาสญ
บางบริษัททีม
่ ค
ี วามสาคัญต่อการดาเนินการของ บมจ. ปตท. จาก ปตท. ในอนาคต
ในราคาตามมูลค่าทางบัญช ี
(5) สาหรับกิจการระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติจะแยกออกมาจัดตัง้ เป็ นบริษัท ปตท. ท่อ
สง่ ก๊าซธรรมชาติ จากัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ
่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมี
บมจ. ปตท. เป็ นผู ้ถือหุ ้น ร ้อยละ 100
(6) นอกจากนี้ ปตท. เห็นควรจัดตัง้ บริษัท ปตท. ท่อจัดจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จากัด
เพือ
่ ให ้ สอดคล ้องกับแผนกลยุทธ์ในการขยายการจาหน่ายก๊าซฯ เพิม
่ ขึน
้ ด ้วย
้ ฎหมายเพือ
2.2 การเลือกใชก
่ ดาเนินการจ ัดตงบริ
ั้
ษ ัท ทางเลือกกฎหมายที่
้
เหมาะสมสาหรับการจัดตัง้ บริษัท คือ การใชประมวลกฎหมายแพ่
งและพาณิชย์ (ป.
พ.พ.) เนือ
่ งจากในด ้านองค์กรจะมีความ สอดคล ้องกับกลยุทธ์และสนับสนุนการจัด
โครงสร ้างได ้ดีกว่า พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ โดย ปตท. สามารถนาเงินจากการขายหุ ้น
ใน บมจ. ปตท. และเงินปั นผลจาก บมจ. ปตท. มาสนับสนุนกิจการทีเ่ หลือเพือ
่ ลด
ภาระของภาครัฐได ้ นอกจากนัน
้ การใช ้ ป.พ.พ. ยังสามารถควบคุมกระบวนการจัดตัง้

บริษัทให ้มีการดาเนินการได ้เร็วตามแผนทีก
่ าหนด และในสว่ นของพนักงาน ทัง้ ป.
พ.พ. และ พ.ร.บ. ทุนฯ จะไม่มป
ี ระเด็นแตกต่างกัน
2.3 โครงสร้างการบริหารภายในและกลไกกาก ับดูแล
(1) ปตท. รัฐวิสาหกิจ (ปตท.) จะไม่มก
ี ารดาเนินธุรกิจใดๆ ยกเว ้นเป็ นผู ้ถือหุ ้นใน
่ บริษัทในกลุม
บมจ. ปตท. และบริษัทในเครือ เชน
่ ปิ โตรเคมีและโรงกลั่น โดยยังคง
ิ ธิตาม พ.ร.บ. ปตท. และจะเป็ นผู ้ทาการว่าจ ้าง บมจ. ปตท. ให ้
อานาจหน ้าทีแ
่ ละสท
เป็ นผู ้บริหารและจัดการ
(2) ในระยะยาว ปตท. จะยังคงถือหุ ้นใน บมจ. ปตท. เกินร ้อยละ 50 เพือ
่ ให ้ยังคง
สถานภาพ การเป็ นรัฐวิสาหกิจและเป็ นผู ้ถือหุ ้นในบริษัทในเครือทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วเนือ
่ ง
กับธุรกิจก๊าซฯ และน้ ามัน รวมทัง้ มีหน ้าทีร่ ับจ ้าง ปตท. บริหารจัดการบริษัทในเครือ
ของ ปตท. โดย ปตท. ได ้จัดทาหลักเกณฑ์และรูปแบบการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี
้
(Good Corporate Governance and Management) เพือ
่ ใชในการด
าเนินธุรกิจของ
ปตท. รวมทัง้ บมจ. ปตท. และบริษัทในเครือ
2.4 การจ ัดโครงสร้างเงินทุนเพือ
่ การแปรรูป
ั สว่ นหนีส
ิ ต่อทุนทีเ่ หมาะสม เพือ
(1) บมจ. ปตท. จะต ้องจัดให ้มีสด
้ น
่ ให ้มี
ความสามารถในการกู ้ยืมเงินด ้วยต ้นทุนทางการเงินตา่ และมีความสามารถในการ
ชาระคืนเงินต ้นและดอกเบีย
้ ในระดับใกล ้เคียงกับบริษัทอ ้างอิงในอุตสาหกรรม
เพือ
่ ให ้เป็ นทีย
่ อมรับของนักลงทุน
ิ ของ ปตท. ทีจ
(2) จานวนหนีส
้ น
่ ะโอนไปยัง บมจ. ปตท. จริงจะขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาวะ
ตลาด ความสนใจทีจ
่ ะลงทุนของนักลงทุน ความสามารถในการสร ้างกระแสเงินสด
จากการดาเนินงานของ ปตท./บมจ. ปตท. รวมทัง้ ผลการเจรจากับเจ ้าหนีเ้ งินกู ้ ณ
เวลาทีท
่ าการแปรรูป และเพือ
่ ให ้ ปตท. สามารถจัดการกับภาระหนี้ ในสว่ นทีไ่ ม่
สามารถโอนไป บมจ. ปตท. ได ้ทัง้ หมด รวมทัง้ เพือ
่ ให ้ ปตท. มีเงินสารองการ
บริหารงานและการให ้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือทีม
่ ป
ี ั ญหาตาม
ั
สญญาการให ้การสนับสนุนทางการเงิน จึงมีความจาเป็ นต ้องขายหุ ้นใน บมจ. ปตท.
จานวนหนึง่ รวมทัง้ เสนอขายหุ ้นเพิม
่ ทุนของ บมจ. ปตท. โดยขออนุมัตก
ิ ารเก็บกาไร
จากการเสนอขายหุ ้นเก่าไว ้ทัง้ จานวนโดยไม่นาสง่ รัฐ
2.5 การดาเนินการจ ัดตงบริ
ั้
ษ ัทและการโอนธุรกิจให้ บมจ. ปตท.
(1) ปตท. จะจัดตัง้ บริษัท ปตท. จากัด ตาม ป.พ.พ. และจะแปรสภาพเป็ นบริษัท
มหาชนจากัด ในภายหลัง โดย ปตท. เป็ นผู ้ถือหุ ้นทัง้ หมด และกาหนดทุนจด
ทะเบียนขัน
้ ต ้น 100 ล ้านบาท
(2) ปตท. จะจัดตัง้ บริษัท ปตท. ท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ จากัด และบริษัท ท่อจัด
จาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จากัด ขึน
้ โดยมี บมจ. ปตท. เป็ นผู ้ถือหุ ้นทัง้ หมดทัง้ 2
บริษัท และกาหนดทุนจดทะเบียนขัน
้ ต ้นบริษัทละ 1 ล ้านบาท

ิ ทรัพย์กจิ การก๊าซฯ และน้ ามัน รวมทัง้ หุ ้นของบริษัทในเครือที่
(3) ปตท. จะโอนสน
เกีย
่ วข ้องกับธุรกิจก๊าซฯ และน้ามันให ้ บมจ. ปตท. ยกเว ้นหุ ้นบริษัทในเครือทีย
่ งั ไม่มี
ิ ทรัพย์ทไี่ ม่สามารถโอนได ้ให ้คงไว ้ที่ ปตท. โดยราคาสน
ิ ทรัพย์ท ี่
ความพร ้อม สว่ นสน
้
ี ท
ิ้ งวดไตรมาส ล่าสุดก่อนวันทีม
จะโอนไปจะใชราคาตามบั
ญชส
ุ ธิ ณ วันสน
่ ก
ี ารโอน
2.6 การโอนย้ายพน ักงาน จะไม่มก
ี ารเลิกจ ้างพนักงานเนือ
่ งจากการแปรรูป และให ้
ิ ธิประโยชน์ ทัง้ นี้
โอนพนักงานของ ปตท. ทัง้ หมดไป บมจ. ปตท. โดยยังคงสท
พนักงานทีโ่ อนย ้ายไปบริษัท ปตท. จากัด จะอยูภ
่ ายใต ้ระบบการให ้ผลตอบแทน
เดียวกัน และ ปตท. จะให ้พนักงานทุกคนได ้มีสว่ นร่วมในการให ้ข ้อคิดเห็น/การ
พิจารณาร่วมกันในขัน
้ ตอนการดาเนินงานด ้านการแปรรูปทีส
่ าคัญ นอกจากนัน
้ ปตท.
ิ ธิพเิ ศษแก่พนักงานในการซอ
ื้ หุ ้นของ บมจ. ปตท.
ยังมีนโยบายทีจ
่ ะให ้สท
2.7 แผนการดาเนินงาน เมือ
่ คณะรัฐมนตรีอนุมัตแ
ิ นวทางการแปรรูป ปตท. แล ้ว
(อนุมัตค
ิ รัง้ ที่ 1) ปตท. จะดาเนินการจัดตัง้ บริษัท ปตท. จากัด ตามขัน
้ ตอนของ ป.
พ.พ. ในชว่ งเดือนมกราคม 2544 สว่ นการเตรียมการโอนธุรกิจ รวมทัง้ เตรียมการ
แปรสภาพเป็ น บมจ. ปตท. และเตรียมการแปรรูป บมจ. ปตท. โดยการเสนอขายหุ ้น
ในตลาดหลักทรัพย์นัน
้ ปตท. จะนาเสนอรายละเอียดดังกล่าวเพือ
่ ขออนุมัตก
ิ าร
ดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรี (อนุมัตค
ิ รัง้ ที่ 2) ให ้เสร็จภายในไตรมาส 2 ของ ปี 2544
ทัง้ นี้ คาดว่าจะสามารถนาหุ ้น บมจ. ปตท. เข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได ้
ประมาณเดือนกันยายน 2544 หากสภาวะตลาดมีความเหมาะสม
3. กระทรวงอุตสาหกรรมได ้มีข ้อเสนอขอความเห็นชอบแนวทางการแปรรูป ปตท.
ดังนี้
3.1 การจัดโครงสร ้างองค์กรเพือ
่ การแปรรูป
(1) ขออนุมัตใิ ห ้ ปตท. จัดตัง้ บริษัท โดยอาศัยมาตรา 7 (11) ของพระราชบัญญัต ิ
การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 และบทบัญญัตแ
ิ ห่งประมวลกฎหมาย
ื่ ว่า "บริษัท ปตท. จากัด" (ภายหลังแปรสภาพเป็ นบริษัท
แพ่งและพาณิชย์ โดยมีชอ
มหาชนจากัด) ให ้ ปตท. ถือหุ ้นร ้อยละ 100 และให ้ บริษัท ปตท. จากัด จัดตัง้ บริษัท
ในเครือขึน
้ 2 บริษัท คือ "บริษัท ปตท. ท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ จากัด" และ "บริษัท
ปตท. ท่อจัดจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จากัด" และมี บริษัท ปตท. จากัด ถือหุ ้นร ้อยละ
100 ทัง้ 2 บริษัท โดยมิต ้องนาระเบียบว่าด ้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522
ั สว่ นการถือหุ ้นใน
มาใชบั้ งคับกับการลงทุนใน 3 บริษัทดังกล่าว และให ้ ปตท. ลดสด
บริษัทมหาชนจากัด เหลือไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 51 และเพือ
่ เป็ นการให ้ความมั่นใจกับผู ้
ลงทุนในหุ ้นของบริษัท ปตท. จากัด ขอให ้คณะรัฐมนตรีมน
ี โยบายให ้บริษัท ปตท.
ั
่
่
จากัดไม่ลดสดสวนการถือหุ ้นในบริษัท ปตท. ท่อสงก๊าซธรรมชาติจากัด และบริษัท
ปตท. ท่อจัดจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จากัด ลงในอนาคต ยกเว ้นกรณีทบ
ี่ ริษัท ปตท.
จากัด เห็นสมควรและเหมาะสม
ิ ทรัพย์
(2) ขอความเห็นชอบในหลักการเกีย
่ วกับการเตรียมการเพือ
่ โอนกิจการ สน
ิ หุ ้นของ ปตท. ให ้กับบริษัททีจ
หนีส
้ น
่ ะจัดตัง้ ขึน
้ ใหม่

ี ของ
(3) ให ้พนักงาน ปตท. /พนักงาน บริษัท ปตท. จากัด/กองทุนสารองเลีย
้ งชพ
ื้ หุ ้นในราคาที่
พนักงาน ปตท. และพนักงาน บริษัท ปตท. จากัด มีสว่ นร่วมในการซอ
ึ ร่วมเป็ น
ตา่ กว่าราคาทีจ
่ ะเสนอขายให ้แก่นักลงทุนทัว่ ไปเพือ
่ เสริมสร ้างความรู ้สก
เจ ้าของกิจการ และให ้ ปตท. โอนพนักงานของ ปตท. ทัง้ หมด ไปเป็ นพนักงานของ
บริษัท ปตท. จากัด โดยไม่มก
ี ารเลิกจ ้าง
3.2 การดาเนินการของบริษัททีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ใหม่ ให ้บริษัททีจ
่ ะจัดตัง้ ขึน
้ ดังกล่าวข ้างต ้น
สามารถบริหารงานในรูปแบบของบริษัทเอกชนทั่วไป และมีระเบียบข ้อบังคับทีใ่ ช ้
ปฏิบัตงิ านต่างๆ ของตนเอง รวมทัง้ ได ้รับยกเว ้นไม่ต ้องปฏิบัตต
ิ ามคาสงั่ ระเบียบ
ข ้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีทใี่ ชบั้ งคับกับรัฐวิสาหกิจทัว่ ไป ยกเว ้นระเบียบว่าด ้วย
การก่อหนีข
้ องประเทศ พ.ศ. 2528 และทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติมทีย
่ ังคงต ้องปฏิบัตต
ิ อ
่ ไป
3.3 ให ้สว่ นราชการต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยเฉพาะกระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย และ กฟผ. ถือเป็ นนโยบายทีจ
่ ะต ้องให ้ความร่วมมือและ
สนับสนุน โดยนาไปดาเนินการในสว่ นทีเ่ กีย
่ วข ้อง เพือ
่ ให ้มีผลในทางปฏิบต
ั อ
ิ ย่าง
จริงจังต่อไป
4. สพช. ได ้มีการพิจารณาข ้อเสนอดังกล่าวข ้างต ้นแล ้วเห็นว่า เนือ
่ งจากการพิจารณา
เพือ
่ ให ้ความเห็นชอบข ้อเสนอแนวทางการแปรรูป ปตท. จาเป็ นต ้องพิจารณาประเด็น
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับหลายหน่วยงานควบคูก
่ น
ั ไปด ้วย โดยเฉพาะในประเด็นแนวทางการ
แปรรูป ปตท. การจัดโครงสร ้างองค์กรเพือ
่ การแปรรูป และการจัดการด ้านบุคลากร
ซงึ่ จะต ้องมีการพิจารณาจัดทารายละเอียดเพิม
่ เติมเพือ
่ ประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ จึงเห็นควรให ้ สพช. เป็ นแกนกลางในการ
ดาเนินการและแต่งตัง้ คณะกรรมการทีป
่ ระกอบด ้วยผู ้แทนจากหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เชน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ และ ปตท. เป็ นต ้น
เพือ
่ ทาหน ้าทีจ
่ ัดทาแนวทางการแปรรูป ปตท. โดยคานึงถึงประเด็นทีเ่ กีย
่ วข ้องและ
นาเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พิจารณาต่อไป
มติของทีป
่ ระชุม
1. ทีป
่ ระชุมรับทราบความคืบหน ้าแนวทางการแปรรูป ปตท.
2. มอบหมายให ้ สพช. รับเป็ นแกนกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้อง เพือ
่ พิจารณา เพิม
่ เติมในประเด็น 1) รูปแบบโครงสร ้างทีเ่ หมาะสม
้
2) การใชกฎหมาย
3) การทีจ
่ ะขอยกเว ้นไม่ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎ ระเบียบต่างๆ
4) แนวทางของแผน ระยะเวลา และเงือ
่ นไข และ 5) ประเด็นอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เพือ
่ ให ้การแปรรูปดังกล่าวเกิดประโยชน์สงู สุด ทัง้ นี้ ให ้นาเสนอผลการ
พิจารณาต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพือ
่ พิจารณาก่อน
นาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตอ
่ ไป

่ เสริมและสน ับสนุนการผลิตและการใชเ้ อทานอลเป็นเชอ
ื้ เพลิง
เรือ
่ งที่ 7 การสง

กระทรวงอุตสาหกรรมได ้สรุปสาระสาคัญให ้ทีป
่ ระชุมทราบดังนี้
ื้ เพลิงทีผ
1. เอทานอลเป็ นเชอ
่ ลิตจากพืชผลทางการเกษตร โดยกระทรวง
้
อุตสาหกรรมได ้นาเสนอแนวทางการสง่ เสริมและสนับสนุนการผลิตและการใชเอทา
นอลต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือ
่ วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2543 ซงึ่
คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให ้คณะกรรมการนโยบาย
ื้ เพลิง
พลังงานแห่งชาติ พิจารณาในเรือ
่ งการยกเว ้นการเก็บเงินเข ้ากองทุนน้ ามันเชอ
และกองทุนเพือ
่ สง่ เสริมการอนุรักษ์พลังงานสาหรับน้ ามันแก๊สโซฮอล์
2. วัตถุประสงค์ของโครงการนีจ
้ ะชว่ ยบรรเทาปั ญหาในเรือ
่ งราคาน้ ามันทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้
และราคาพืชผลทางการเกษตรตกตา่ โดยการผลิตเอทานอลจะผลิตจากพืชผลทาง
่ อ ้อย กากน้ าตาล มันสาปะหลัง ฯลฯ และใชผสมในน
้
ิ
การเกษตร เชน
้ ามันเบนซน
ั สว่ นร ้อยละ 10 เพือ
แทนสาร MTBE ในสด
่ ไม่ให ้เกิดปั ญหาผลกระทบด ้านเทคนิคต่อ
้
รถยนต์ทใี่ ชงานอยู
ใ่ นปั จจุบัน
3. ขนาดกาลังการผลิตเอทานอลทีเ่ หมาะสมควรมีกาลังการผลิตทีร่ ะดับ 500,000
้ น ลงทุนประมาณ 2,700 ล ้านบาท ถ ้าราคาอ ้อยอยูท
ลิตรต่อวัน ใชเงิ
่ ี่ 550 บาทต่อตัน
และกากน้าตาลราคา 1,250 บาทต่อตัน ราคาขายเอทานอลเท่ากับ 11.00 บาทต่อ
ลิตร จะมีผลตอบแทนการลงทุนร ้อยละ 7.6 และถ ้าราคาหัวมันสดอยูท
่ ี่ 1.10 บาทต่อ
กิโลกรัม ราคาขายเอทานอลเท่ากับ 11.00 บาทต่อลิตร จะมีผลตอบแทนการลงทุน
ร ้อยละ 6.5
ื้ เพลิงทีใ่ ชเอทานอลผสมในส
้
ั สว่ นร ้อยละ
4. การวิเคราะห์โครงสร ้างราคาน้ามันเชอ
ด
10 สามารถแบ่งออกได ้เป็ น 2 กรณี คือ กรณีทไี่ ม่ได ้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ราคา
ขายปลีกจะอยูท
่ รี่ ะดับ 15.38 บาทต่อลิตร และกรณีทไี่ ด ้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ กรณีทไี่ ด ้รับการลดหย่อนภาษี สรรพสามิต แต่ไม่ได ้รับการ
ื้ เพลิงและกองทุนเพือ
ยกเว ้นการเรียกเก็บเงินเข ้ากองทุนน้ ามันเชอ
่ สง่ เสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ราคาขายปลีกจะอยูท
่ รี่ ะดับ 14.94 บาทต่อลิตร และกรณีทไี่ ด ้รับการ
ลดหย่อนภาษีสรรพสามิตและได ้รับการยกเว ้นการเรียกเก็บเงินเข ้ากองทุนฯ ราคาขาย
ปลีกจะอยูท
่ รี่ ะดับ 14.37 บาทต่อลิตร ทัง้ นี้ จากการหารือกับ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลัง ไม่ขด
ั ข ้องในเรือ
่ งการลดหย่อนภาษี สรรพสามิต โดยจะเรียกเก็บ
เฉพาะภาษี สรรพสามิตในสว่ นของเนือ
้ น้ามันเท่านัน
้
5. ประโยชน์ทจ
ี่ ะได ้รับจากโครงการนีก
้ ค
็ อ
ื สามารถลดการนาเข ้าสาร MTBE และลด
ิ ลงได ้ปี ละประมาณ 8,000 ล ้านบาท ลดค่าใชจ่้ ายในการ
การใชน้ ้ามันเบนซน
แทรกแซงตลาดมันสาปะหลังปี ละ 760 ล ้านบาท รวมทัง้ ยังชว่ ยเสริมสร ้างความ
มั่นคงด ้านพลังงาน ชว่ ยยกระดับพืชผลทางเกษตร และชว่ ยลดมลพิษทางอากาศ
ด ้วย
มติของทีป
่ ระชุม
1. ให ้กระทรวงอุตสาหกรรมแจ ้งให ้คณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติพจ
ิ ารณา
ั เจนในประเด็นการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เพือ
่ ให ้เกิดความชด

ื้ เพลิง และกองทุนเพือ
ในเรือ
่ งการยกเว ้นการเรียกเก็บเงินเข ้ากองทุนน้ ามันเชอ
่
สง่ เสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทัง้ นี้ ขอให ้พิจารณาถึงผลกระทบทีม
่ ต
ี อ
่ ผู ้ผลิต
ยานยนต์ ผู ้จัดจาหน่าย และผู ้บริโภคด ้วย แล ้วจึงนาเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพจ
ิ ารณาอีกครัง้ หนึง่

