มติคณะกรรมการนโยบายพล ังงานแห่งชาติ
ครงที
ั้ ่ 5/2544 (ครงที
ั้ ่ 86)
ว ันพุธที่ 26 ก ันยายน พ.ศ. 2544 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบ ัญชาการ ทาเนียบร ัฐบาล

ื้ เพลิง
1. สถานการณ์ราคาน้ามันเชอ
ึ ษา
2. ความคืบหน ้าการดาเนินการตามข ้อเสนอของคณะอนุกรรมการศก
โครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าและอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัต ิ (Ft)
้
ื้ เพลิง
3. ความคืบหน ้าในการจัดหาและการใชเอทานอลเป็
นเชอ
4. แผนการระดมทุนของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
5. การกากับดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติ

นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการ

ี้ จงเพิม
ฝ่ ายเลขานุการฯ ได ้ชแ
่ เติมให ้ทีป
่ ระชุมทราบว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ
่ วันที่ 25 กันยายน 2544 เพือ
่ พิจารณามติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 4/2544 (ครัง้ ที่ 85) เรือ
่ งแนวทางการพัฒนาแหล่งถ่านหินใน
ประเทศ คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเปลีย
่ นแปลงไปจากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ ดังนี้ คือ
ึ ษา
1. ให ้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดทารายงานการศก
ผลกระทบสงิ่ แวดล ้อม (EIA) ในการพัฒนาแหล่งถ่านหินเวียงแหง หาก
ึ ษาผลกระทบสงิ่ แวดล ้อมได ้รับการอนุมัตแ
รายงานการศก
ิ ล ้ว จึงให ้ กฟผ.
เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ
่ กันแหล่งเวียงแหงให ้ กฟผ. เข ้าไปพัฒนาเพือ
่ นามาใช ้
ในการผลิตไฟฟ้ าโดยไม่ต ้องมีการเปิ ดประมูล
2. เห็นชอบให ้มีการยกเว ้นการปฏิบต
ั ต
ิ ามมติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 10 มีนาคม
้
2535 เพือ
่ กันแหล่งถ่านหินสะบ ้าย ้อยให ้ กฟผ. เข ้าไปพัฒนาเพือ
่ นามาใชใน
การผลิตไฟฟ้ าโดยไม่ต ้องมีการเปิ ดประมูล แต่ให ้ กฟผ. คืนแหล่งงาว และ

ิ ปุน ให ้แก่กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม เพือ
แหล่งสน
่ นาไปเปิ ด
ประมูล ต่อไป
3. เห็นชอบให ้กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งกาหนดหลักเกณฑ์
ให ้เอกชนเข ้ามาเปิ ดประมูลการขออาญาบัตรพิเศษสารวจแร่ในพืน
้ ทีท
่ ส
ี่ ารวจ
พบถ่านหินเบือ
้ งต ้นตามมาตรา 6 ทวิ แห่งพระราชบัญญัตแ
ิ ร่ พ.ศ. 2510
ึ ษาผลกระทบสงิ่ แวดล ้อม
ยกเว ้นแหล่งเวียงแหงทีใ่ ห ้รอผลการศก

ื้ เพลิง
เรือ
่ งที่ 1 สถานการณ์ราคานา้ ม ันเชอ
สรุปสาระสาค ัญ
1. ราคาน้ ามันดิบ หลังจากการก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกาได ้ปรับตัวลดลง 6-8
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนือ
่ งจากตลาดน้ ามันเห็นว่าสถานการณ์อาจขยายตัว และจะ
สง่ ผลกระทบทาให ้เกิดภาวะเศรษฐกิจ ถดถอยทั่วโลก ทาให ้ความต ้องการใชน้ ้ ามัน
ของโลกลดลง และกลุม
่ โอเปคได ้ประกาศว่าการลดปริมาณการผลิตในปี นเี้ พียงพอ
แล ้ว เนือ
่ งจากได ้ลดปริมาณการผลิตลงแล ้ว 3.5 ล ้านบาร์เรล/วัน และ ณ วันที่ 25
กันยายน 2544 ราคาน้ามันดิบดูไบและเบรนท์อยูท
่ รี่ ะดับ 21.3 และ 22.1 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรล ตามลาดับ
ิ และดีเซลได ้ปรับตัว
2. สาหรับราคาน้ามันสาเร็จรูปในตลาดจรสงิ คโปร์ น้ ามันเบนซน
ลดลง 9 และ 6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ตามลาดับ ซงึ่ เป็ นการปรับตัวลดลงตามราคา
ิ ปรับตัวลดลงมากเนือ
ื้ และความต ้องการใช ้
น้ ามันดิบ น้ามันเบนซน
่ งจากไม่มแ
ี รงซอ
ี ยังไม่เพิม
ในภูมภ
ิ าคเอเซย
่ สูงขึน
้ มาก ปริมาณสารองอยูใ่ นระดับสูงทาให ้ราคาน้ ามัน
ิ
สาเร็จรูปลดลงมากกว่าราคาน้ ามันดิบ ณ วันที่ 25 กันยายน 2544 ราคาน้ามันเบนซน
ออกเทน 95 และออกเทน 91 ก๊าด ดีเซล และน้ ามันเตา อยูท
่ รี่ ะดับ 23.6, 22.5,
26.8, 26.2, และ 21.8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ตามลาดับ
ื้ เพลิงของไทยหลังจากวิกฤตการณ์ในสหรัฐอเมริกา
3. สว่ นราคาขายปลีกน้ามันเชอ
ิ ปรับตัวลดลงสุทธิ 30 สตางค์/ลิตร และน้ ามันดีเซลได ้ลดลงมาเท่ากับ
น้ ามันเบนซน
ิ ออกเทน 95, ออกเทน 91 และดีเซลหมุน
ก่อนวิกฤตการณ์ โดยทีร่ าคาน้ ามันเบนซน
เร็ว ณ วันที่ 25 กันยายน 2544 อยูท
่ รี่ ะดับ 15.99, 14.99 และ 13.94 บาท/ลิตร
ตามลาดับ และค่าการตลาดเฉลีย
่ ทุกผลิตภัณฑ์อยูท
่ ี่ 1.5 บาท/ลิตร ค่าการกลั่นอยูท
่ ี่
1.4 บาท/ลิตร (4.9 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล)
4. ในการเพิม
่ ปริมาณน้ามันสารองภายในประเทศเพือ
่ เตรียมพร ้อมสาหรับภาวะวิกฤต
คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน (กพง.) ได ้มีมติให ้กรมทะเบียนการค ้าปรับ
เพิม
่ อัตราสารองน้ามันทีผ
่ ลิตในประเทศเพิม
่ ขึน
้ จากร ้อยละ 3 เป็ นร ้อยละ 5 และเพิม
่
้
อัตราสารองของน้ามันนาเข ้าจากร ้อยละ 6 เป็ นร ้อยละ 10 โดยมี ผลบังคับใชภายใน
90 วัน และได ้มอบหมายให ้ สพช. และกรมทะเบียนการค ้า เป็ นผู ้กากับดูแลและ
บริหารการสง่ ออก แต่เพือ
่ ให ้การเพิม
่ ปริมาณน้ ามันสารองมีผลเร็วขึน
้ นายกรัฐมนตรี
ได ้ออกคาสงั่ นายกรัฐมนตรีท ี่ 5/2544 ให ้มีการเก็บรักษาน้ามันสาหรับป้ องกัน

ื้ เพลิงอัตราร ้อยละ 2 สาหรับน้ามันผลิตในประเทศ และ
ภาวะการขาดแคลนน้ามันเชอ
ร ้อยละ 4 สาหรับน้ ามันนาเข ้าโดยเริม
่ มีผลบังคับใชตั้ ง้ แต่วันที่ 19 ตุลาคม 2544 เป็ น
ต ้นไป และกรมทะเบียนการค ้าได ้ออกประกาศปรับเพิม
่ อัตราสารองน้ ามันตาม
้
กฎหมายแล ้ว โดยจะเริม
่ มีผลบังคับใชประมาณปลายเดื
อนธันวาคม 2544
5. สพช. และกรมทะเบียนการค ้าได ้รายงานสถานการณ์ การจัดหา การผลิตและการ
สง่ ออกน้ามันอยูใ่ นภาวะปกติ โดยทีป
่ ริมาณน้ามันดิบและน้ามันสาเร็จรูปคงเหลือ ณ
วันที่ 20 กันยายน 2544 อยูท
่ รี่ ะดับ 4,333 ล ้านลิตรหรือ 41 วันของการใช ้ และใน
เดือนกันยายน 2544 ปริมาณการสง่ ออกน้ามันอยูใ่ นระดับปกติ โดยมีปริมาณการ
ิ น้ามันดีเซล และก๊าซหุงต ้ม (LPG) ประมาณ 123 ล ้านลิตร,
สง่ ออกน้ามันเบนซน
191 ล ้านลิตร และ 44 ล ้านกิโลกรัม ตามลาดับ
มติของทีป
่ ระชุม


ทีป
่ ระชุมรับทราบ

เรือ
่ งที่ 2 ความคืบหน้าการดาเนินการตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ
ึ ษาโครงสร้างอ ัตราค่าไฟฟ้าและอ ัตราค่าไฟฟ้าโดยอ ัตโนม ัติ (Ft)
ศก
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2544 (ครัง้ ที่ 32)
เมือ
่ วันที่ 9 สงิ หาคม 2544 ได ้มีมติเห็นชอบในหลักการข ้อเสนอของคณะอนุกรรมการ
ึ ษาฯ โดยมอบหมายให ้หน่วยงานทีเ่ กีย
ศก
่ วข ้องนาข ้อเสนอของคณะอนุกรรมการ
ึ ษาฯ ไปดาเนินการจัดทารายละเอียดในสว่ นทีส
ศก
่ ามารถดาเนินการได ้และในสว่ นที่
เป็ นปั ญหาอุปสรรค และรายงานให ้คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงานทราบ
ภายใน 1 เดือน
2. หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้รายงานความคืบหน ้าการดาเนินการตามข ้อเสนอของ
ึ ษาฯ ดังนี้
คณะอนุกรรมการศก
2.1 ราคาก๊าซธรรมชาติ
ึ ษาแนวทางในการปรับปรุงสูตรปรับราคาก๊าซฯ และได ้
2.1.1 ปตท. อยูร่ ะหว่างศก
ดาเนินการเจรจากับผู ้ผลิตก๊าซฯ ในอ่าวทุกราย เพือ
่ บรรเทาผลกระทบต่อค่า Ft ซงึ่
ปตท. จะรายงานความคืบหน ้าในการเจรจาให ้ทราบต่อไป
2.1.2 ปตท. ดาเนินการตรึงราคาก๊าซฯ สาหรับคานวณค่าดาเนินการในชว่ งเดือน
มิถน
ุ ายน - กันยายน 2544 ไว ้ทีร่ าคา 122.15 บาท/ล ้านบีทย
ี ู สง่ ผลให ้สามารถลดค่า
ดาเนินการได ้ประมาณ 73 ล ้านบาท >และ ปตท. จะกาหนดราคาก๊าซฯ สูงสุดสาหรับ
การคานวณค่าดาเนินการไว ้ที่ 123 บาท/ล ้านบีทย
ี ู อย่างไรก็ตาม ปตท. ไม่สามารถ
ปรับลดค่าดาเนินการสาหรับผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กได ้ เนือ
่ งจาก ปตท. ต ้องรับความ

ี่ งจากการขายก๊าซฯ ให ้แก่ผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก (SPP) สูงกว่าผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชน
เสย
(IPP) รวมทัง้ ปตท. ต ้องรับภาระดอกเบีย
้ Take or Pay ของ SPP ทัง้ หมดด ้วย
2.1.3 ปตท. ไม่สามารถลดอัตราค่าผ่านท่อทีเ่ รียกเก็บในปั จจุบันได ้ และจากการ
หารือระหว่าง สพช. กับ ปตท. เมือ
่ วันที่ 20 กันยายน 2544 ได ้ข ้อสรุปว่า อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุน (ROE) ของ การลงทุนใหม่ในระบบท่อควรอยูใ่ นระดับร ้อยละ
16 สาหรับ ROE ของการลงทุนเดิมในระบบท่อให ้คงอยูใ่ นระดับทีเ่ ท่ากับในปั จจุบัน
คือร ้อยละ 18
2.1.4 ปตท. ได ้แจ ้งความคืบหน ้าในการเจรจากับกลุม
่ ผู ้ขายก๊าซฯ แหล่งยาดานา
และ เยตากุน เพือ
่ บรรเทาปั ญหา Take or Pay ดังนี้

(1) แหล่งยาดานา ผู ้ขายก๊าซฯ จะเตรียมความสามารถสง่ ก๊าซฯ ให ้ได ้สูงถึง 650

ล ้านลูกบาศก์ฟต
ุ ต่อวัน โดยไม่มก
ี ารลงทุนเพิม
่ เติม และให ้ ปตท. สามารถเรียกรับ
ก๊าซฯ ทีไ่ ด ้จ่ายค่า Take or Pay ไปแล ้ว (Make up) เป็ นรายเดือน นอกจากนี้ ผู ้ขาย
ก๊าซฯ ได ้ตกลงในหลักการชดเชยเงินบางสว่ น (Rebate) จากปริมาณก๊าซฯ ที่ ปตท.
จะเรียกรับ Make up ในชว่ ง 4 ปี ข ้างหน ้า

(2) แหล่งเยตากุน ผู ้ขายก๊าซฯ จะชะลอการผลิตก๊าซฯ ที่ 400 ล ้านลูกบาศก์ฟต
ุ ต่อ

วัน ในเดือนเมษายน 2547 ออกไป โดยจะทยอยการเพิม
่ ขึน
้ ของปริมาณก๊าซฯ แทน
พร ้อมทัง้ เสนอทีจ
่ ะลดราคาก๊าซฯ สว่ นทีเ่ กินกว่า 300 ล ้านลูกบาศก์ฟต
ุ ต่อวัน
่ เดียวกับสญ
ั ญา
นอกจากนี้ ได ้ตกลงทีจ
่ ะพิจารณาหลักการ Make up รายเดือน เชน
ื้ ขายก๊าซฯ แหล่งยาดานา สาหรับมาตรการในระยะสน
ั ้ ผู ้ขายก๊าซฯ ได ้เสนอ
ซอ
สว่ นลดราคาก๊าซฯ ร ้อยละ 2.5 - 12.5 สาหรับปริมาณทีร่ ับเกินกว่า 160 ล ้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวันในชว่ งเดือนกันยายน 2544 - กุมภาพันธ์ 2545
ื้ ไฟฟ้ าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชน
2.2 การรับซอ
2.2.1 กฟผ. ได ้หารือกับบริษัทผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนแล ้ว ผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนแจ ้งว่าไม่
สามารถเปลีย
่ นแปลงวิธก
ี ารกาหนดค่าความพร ้อมจ่ายพลังไฟฟ้ า (AP) จากแบบ
Front-End เป็ นแบบเกลีย
่ ราคา (Levelized Price) ได ้ เนือ
่ งจากจะกระทบต่อ
ั ญาเงินกู ้ ซงึ่ ผู ้ให ้กู ้
ความสามารถในการชาระคืนเงินกู ้ และเป็ นการผิดเงือ
่ นไขของสญ
ั ญาและยึดทรัพย์สน
ิ ของทางบริษัทฯ ได ้ และจะสง่ ผลกระทบต่อ
อาจบอกเลิกสญ
ื่ มั่นทางเศรษฐกิจ และการลงทุนอีกด ้วย
ความเชอ
2.2.2 ในประเด็นการทบทวนความเหมาะสมของการสง่ ผ่านผลกระทบของอัตรา
ื้ ไฟฟ้ าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชน IPP และ SPP นัน
แลกเปลีย
่ นในโครงสร ้างราคารับซอ
้
ขณะนีผ
้ ู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนยังไม่ได ้ปรับปรุงโครงสร ้างหนีเ้ พือ
่ ลดภาระหนีส
้ กุลเงิน
เหรียญสหรัฐแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนบางรายยินดีให ้ความ
ร่วมมือในการพิจารณาหาแนวทางในการลดผลกระทบอัตราแลกเปลีย
่ นในสูตรราคา
ื้ ไฟฟ้ า ทัง้ นี้ ขอให ้ กฟผ. กาหนดโครงสร ้างราคาในการเจรจาทีช
ั เจน เพือ
รับซอ
่ ด
่ ให ้
ผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรับไปพิจารณาในรายละเอียดเป็ นรายๆ ไป

ี้ จงว่า อัตราผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทผลิตไฟฟ้ าในเครือ
2.2.3 กฟผ. ได ้ชแ
ของ กฟผ. ในอัตราร ้อยละ 19-20 นัน
้ เป็ นอัตราผลตอบแทน ณ ราคา Par ที่
เหมาะสมแล ้ว เพราะเมือ
่ มีการขายหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์ กฟผ. ก็ขายหุ ้นได ้ในราคา
ทีส
่ งู กว่าราคา Par ซงึ่ สว่ นเกินมูลค่าหุ ้น (Premium) ก็ทาให ้ฐานะการเงินของการ
ไฟฟ้ าดีขน
ึ้ และมีผลต่อการกาหนดอัตราค่าไฟฟ้ าด ้วย การทบทวนอัตราผลตอบแทน
การลงทุน อาจสง่ ผลกระทบต่อผู ้ถือหุ ้นในปั จจุบัน และความมั่นใจของผู ้ลงทุนอย่าง
รุนแรง ตลอดจนผลกระทบต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในอนาคตได ้
ิ ธิภาพของการไฟฟ้ า
2.3 ประสท
้
2.3.1 กาหนดมาตรฐานอัตราการใชความร
้อน (Heat Rate) โดยคณะอนุกรรมการ
้
กากับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัต ิ จะนามาใชประกอบการพิ
จารณาปรับ
ค่าไฟฟ้ าตามสูตร Ft ครัง้ ต่อไปในเดือนตุลาคม 2544 การกาหนดมาตรฐาน Heat
ั ้ กาหนดจากสถิตอ
้
Rate แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ในระยะสน
ิ ัตราการใชความร
้อนเฉลีย
่
ตามลักษณะของโรงไฟฟ้ า (Heat Rate Curve) ตามกลุม
่ เครือ
่ งกาเนิดไฟฟ้ า ทีม
่ ี
้ อ
ื้ เพลิงทีใ่ กล ้เคียงกัน และในระยะ
ขนาดโรงไฟฟ้ า ประเภทโรงไฟฟ้ า และการใชเช
ยาว กาหนดมาตรฐาน Heat Rate เป็ นรายโรงไฟฟ้ า ในลักษณะเดียวกันกับทีก
่ าหนด
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ าระหว่าง กฟผ. กับผู ้ผลิต ไฟฟ้ าเอกชน ซงึ่ กฟผ. อยู่
ไว ้ในสญ
ระหว่างดาเนินการ
ี (Loss Rate) ที่ กฟผ. ใชในการผลิ
้
2.3.2 กาหนดมาตรฐานค่าความสูญเสย
ตไฟฟ้ า
ี ในระบบ
ควบคุมมลภาวะ และการบริหารงาน เท่ากับร ้อยละ 4.92 และค่าความสูญเสย
ของ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. เท่ากับร ้อยละ 2.49 4.1 และ 5.66 ตามลาดับ ทัง้ นี้
้
คณะอนุกรรมการกากับสูตรฯ จะนามาใชประกอบการพิ
จารณาปรับค่าไฟฟ้ าตามสูตร
Ft ครัง้ ต่อไปในเดือนตุลาคม 2544
2.3.3 การไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่ง ได ้ปรับลดการลงทุน ในปี 2544 - 2546 จากแผนเดิม
ประมาณร ้อยละ 30 หรือประมาณ 55,594 ล ้านบาท ทาให ้ฐานะการเงินของการ
ไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่ง ในปี 2545 - 2546 ดีกว่าทีป
่ ระมาณการไว ้เดิม หากนาเงินลงทุนที่
้
ลดลงในปี 2545 - 2546 ดังกล่าว สง่ คืนผู ้ใชไฟฟ้
าผ่านราคาค่าไฟฟ้ า จะสามารถลด
ค่าไฟฟ้ าได ้ 10,000 ล ้านบาท/ปี หรือประมาณ 10 สตางค์/หน่วย แต่เมือ
่ พิจารณา
ฐานะการเงินของการไฟฟ้ าแล ้ว โดยให ้ภาคไฟฟ้ ามีฐานะการเงินตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด
จะสามารถลดค่าไฟฟ้ าได ้ประมาณ 7 สตางค์/หน่วย นอกจากนี้ หากการไฟฟ้ า
ิ ธิภาพ และปรับลดค่าใชจ่้ ายในการดาเนินงาน จะทาให ้การ
สามารถปรับปรุงประสท
ไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่ง มีฐานะการเงินดีขน
ึ้ อีก
2.4 อัตราเงินนาสง่ รัฐ เงินชว่ ยเหลือค่าไฟฟ้ า และโบนัสของการไฟฟ้ า
ึ ษาฯ ว่าไม่ควร
2.4.1 กระทรวงการคลังเห็นด ้วยกับข ้อเสนอของคณะอนุกรรมการศก
เรียกเก็บเงินนาสง่ รัฐเพิม
่ เติมจากทีก
่ าหนดไว ้เดิม กล่าวคือ เงินนาสง่ รัฐในปี 2544
เท่ากับร ้อยละ 40 และในปี 2545 - 2546 เท่ากับร ้อยละ 35

2.4.2 กระทรวงการคลังเห็นว่า การนาเงินชว่ ยเหลือค่าไฟฟ้ าปรับเข ้าไปอยูใ่ นฐาน
เงินเดือน จะไม่ทาให ้ต ้นทุนค่าไฟฟ้ าลดลง เนือ
่ งจากจะทาให ้ค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆ ทีเ่ ป็ น
สว่ นควบของเงินเดือนสูงขึน
้ ตามไปด ้วย และเนือ
่ งจากเงินชว่ ยเหลือค่าไฟฟ้ าเป็ น
สวัสดิการอย่างหนึง่ การเปลีย
่ นแปลงแก ้ไขหรือยกเลิกสวัสดิการดังกล่าว ต ้องได ้รับ
ความยินยอมจากพนักงานด ้วย ซงึ่ ไม่อยูใ่ นอานาจของกระทรวงการคลังทีจ
่ ะปรับปรุง
เปลีย
่ นแปลงสวัสดิการซงึ่ ถือเป็ นสภาพการจ ้างได ้
2.4.3 การจ่ายเงินโบนัสของ กฟน. เป็ นอัตราคงที่ 2 เท่าของเงินเดือนถือเป็ นสภาพ
การจ ้าง การแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงต ้องได ้รับความยินยอมจากพนักงาน หากพนักงาน
กฟน. ยินยอมเปลีย
่ นแปลงอัตราการจ่ายโบนัสให ้เป็ นไปตามอัตราโบนัสตามการ
่ เดียวกับ กฟผ. และ กฟภ. กระทรวงการคลังไม่ขด
ประเมินผลการดาเนินงานเชน
ั ข ้อง
้ กเกณฑ์การคานวณโบนัสเชน
่ เดียวกันทัง้ 3 การไฟฟ้ า
ทีจ
่ ะใชหลั
2.5 แนวทางในการกาหนดค่า Ft
2.5.1 สานักบริหารหนีส
้ าธารณะ มีความเห็นว่า ภายใต ้สถานการณ์ปัจจุบันที่
ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศมีแนวโน ้มทีจ
่ ะขาดดุลอย่างต่อเนือ
่ ง เสถียรภาพของ
ี่ งจากอัตรา
ค่าเงินบาทยังไม่ดพ
ี อ การให ้อิสระในการบริหารหนีแ
้ ละบริหารความเสย
แลกเปลีย
่ นของรัฐวิสาหกิจยังคงมีข ้อจากัดในการดาเนินการ อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างนีร้ ัฐวิสาหกิจสามารถบริหารหนีโ้ ดยการปรับโครงสร ้างภาระหนีต
้ า่ งประเทศ
(Refinance) ในสกุลเดิมหรือสกุลเงินต่างประเทศอืน
่ ๆ เพือ
่ ลดต ้นทุนของหนีเ้ งินกู ้ทีม
่ ี
่ เดียวกับ
อัตราดอกเบีย
้ สูงได ้ ทัง้ นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีความเห็นเบือ
้ งต ้นเชน
สานักบริหารหนีส
้ าธารณะ และอยูร่ ะหว่างการพิจารณาประเด็นความเห็นอืน
่
นอกเหนือจากความเห็นเบือ
้ งต ้นดังกล่าว
ึ ษาความเป็ นไปได ้ในการปรับเปลีย
2.5.2 สพช. ได ้ทาการศก
่ นสูตร Ft ให ้ง่ายขึน
้ โดย
้
ั พันธ์ของค่า Ft กับปั จจัยทีม
ใชสมการถดถอยเช
งิ เสน้ (Regression) เพือ
่ หาความสม
่ ี
ผลกระทบต่อค่า Ft พบว่า ค่า Ft ไม่สามารถพยากรณ์ได ้ด ้วยสมการถดถอยอย่างง่าย
ั เจนกว่าซงึ่
สรุปการคานวณค่า Ft ตามสูตรการปรับในปั จจุบันมีความเหมาะสมและชด
ื้ เพลิงและอัตราแลกเปลีย
สามารถสะท ้อนถึงการเปลีย
่ นแปลงของค่าเชอ
่ นทีเ่ กิดขึน
้
จริงได ้มากกว่า
2.5.3 การเพิม
่ ผู ้แทนผู ้บริโภครายย่อยในคณะอนุกรรมการกากับสูตรการปรับอัตราค่า
่ จาก
ไฟฟ้ าโดยอัตโนมัต ิ มีข ้อเสนอแนวทางการคัดเลือก 2 ทางเลือก คือ (1) สุม
ื่ ผู ้ใชไฟฟ้
้
รายชอ
าประเภทบ ้านอยูอ
่ าศัยทั่วประเทศ (2) ประธานกรรมการพิจารณา
นโยบายพลังงาน แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาเพือ
่ ดาเนินการคัดเลือกผู ้บริโภคราย
้
ั
ย่อย จากผู ้ใชไฟฟ้ าบ ้านอยูอ
่ าศยประเภท 1.1 และ 1.2 ทีส
่ มัครเข ้ามาทั่วประเทศ
้
โดยผู ้ใชไฟฟ้
าจะต ้องมีความรู ้ ความเข ้าใจ ในองค์ประกอบของสูตร Ft และ
โครงสร ้างค่าไฟฟ้ า และสามารถเข ้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกากับสูตรการปรับ
อัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัตไิ ด ้
2.5.4 กฟผ. และ สพช. ได ้จัดทารายละเอียดวิธก
ี ารคานวณค่า Ft รวมทัง้ ข ้อมูลการ
กาหนดค่าไฟฟ้ าฐาน และการปรับค่า Ft ในแต่ละครัง้ แสดงไว ้ใน website ของทัง้ 2

หน่วยงาน และ สพช. และการไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่ง ได ้จัดทาแผนและดาเนินการ
ั พันธ์เรือ
ื่ ทีแ
ประชาสม
่ งอัตราค่าไฟฟ้ าและค่า Ft โดยใชส้ อ
่ ต่ละหน่วยงานมีอยู่
นอกจากนี้ กฟผ. ได ้จัดทาสปอตโทรทัศน์ และสปอตวิทยุ เพือ
่ เผยแพร่ความรู ้ความ
เข ้าใจเกีย
่ วกับค่า Ft โดย สพช. จะเริม
่ นาสปอตดังกล่าวออกอากาศได ้ในวันที่ 24
กันยายน 2544
2.6 โครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าฐาน
2.6.1 กฟผ. มีความเห็นว่า อัตราค่าไฟฟ้ าทีส
่ ามารถงดจ่ายไฟฟ้ าได ้ (Interruptible
Rate) ในปั จจุบันมีความเหมาะสมกับสภาพกาลังการผลิตในปั จจุบน
ั ไม่ควรลดอัตรา
ค่าพลังไฟฟ้ าลงอีก หากมีการลดค่าพลังไฟฟ้ าลงอีก ค่าไฟฟ้ าทีล
่ ดลงจะถูกสง่ ผ่าน
้
ไปให ้ผู ้ใชไฟฟ้
าประเภทอืน
่ ๆ รับภาระแทน
้
2.6.2 กฟน. ได ้จัดเตรียมมิเตอร์ TOU ให ้ผู ้ใชไฟฟ้
าบ ้านอยูอ
่ าศัยใน 2 ทางเลือก
ได ้แก่ การติดตัง้ เครือ
่ งวัดฯ TOU ซงึ่ จะมีคา่ ใชจ่้ ายประมาณ 17,000 บาท/เครือ
่ ง
และ การอ่านข ้อมูลจากเครือ
่ งวัดโดยอัตโนมัต ิ (AMR) ซงึ่ เป็ นการดัดแปลงเครือ
่ งวัดฯ
เดิมให ้เป็ น TOU ระบบนีม
้ ค
ี า่ ใชจ่้ ายแรกเข ้า 800 บาท และค่าใชจ่้ ายรายเดือนไม่เกิน
้
้ ้ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2545 เป็ น
120 บาท/เดือน โดยผู ้ใชไฟฟ้
าจะสามารถเลือกใชได
ต ้นไป
้
สาหรับ กฟภ. ได ้จัดเตรียมมิเตอร์สาหรับผู ้ใชไฟฟ้
าบ ้านอยูอ
่ าศัยแรงดันกลาง (22-33
เควี) ซงึ่ พร ้อมติดตัง้ แล ้วในขณะนี้ โดยมีคา่ ใชจ่้ ายประมาณ 18,000 บาท สาหรับผู ้ใช ้
ื้ มิเตอร์ TOU
ไฟฟ้ าบ ้านอยูอ
่ าศัย แรงดันตา่ (ตา่ กว่า 22 เควี) อยูร่ ะหว่างการจัดซอ
ชนิด 1 สาย โดยมีคา่ ใชจ่้ ายประมาณ 17,000 บาท คาดว่าจะดาเนินการแล ้วเสร็จ
ประมาณเดือนมกราคม 2545 เป็ นต ้นไป
3. คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงานในการประชุมครัง้ ที่ 6/2544 (ครัง้ ที่ 35)
เมือ
่ วันที่ 22 กันยายน 2544 ได ้พิจารณาเรือ
่ งความคืบหน ้าการดาเนินการตาม
ึ ษาโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าและอัตราค่าไฟฟ้ าโดย
ข ้อเสนอของคณะอนุกรรมการศก
อัตโนมัต ิ (Ft) แล ้ว มีมติ ดังนี้
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซฯ ให ้ผู ้ขายก๊าซร่วมรับภาระ
3.1 เห็นควรให ้ ปตท. เร่งรัดการเจรจาสญ
อัตราแลกเปลีย
่ นเพิม
่ ขึน
้ และพิจารณาแนวทางให ้ราคาก๊าซธรรมชาติมเี สถียรภาพ
มากขึน
้
3.2 เห็นชอบการกาหนดอัตราค่าดาเนินการสูงสุดในการจัดหาก๊าซฯ (โดยคานวณบน
ราคาเนือ
้ ก๊าซ 123 บาท/ล ้านบีทย
ี )ู สาหรับ กฟผ. และ IPP เท่ากับ 2.1525 บาท/
ล ้านบีทย
ี ู และ SPP เท่ากับ 11.4759 บาท/ล ้านบีทย
ี ู
3.3 เห็นชอบการกาหนดอัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROE) กิจการท่อก๊าซสาหรับ
โครงการใหม่เท่ากับร ้อยละ 16 (ภายใต ้สมมติฐานต ้นทุนทางการเงินของ ปตท.
เท่ากับ 10.5%)

3.4 เห็นชอบให ้ กฟผ. รับไปดาเนินการเจรจากับผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชน (IPP และ SPP)
เพือ
่ ลดการสง่ ผ่านผลกระทบของอัตราแลกเปลีย
่ นต่อไป
้
3.5 เห็นชอบการกาหนดมาตรฐานอัตราการใชความร
้อน (Heat Rate) และการ
ี
กาหนดมาตรฐานค่าความสูญเสย (Loss Rate) รายละเอียดตามข ้อ 2.3.1 และ 2.3.2
3.6 เห็นชอบให ้ปรับลดค่าไฟฟ้ าจากการปรับลดแผนการลงทุนจานวน 7 สตางค์/
หน่วย ตัง้ แต่การปรับค่า Ft ในรอบต่อไป โดยมอบหมายให ้คณะอนุกรรมการกากับ
สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัต ิ รับไปดาเนินการ
3.7 เห็นชอบให ้กาหนดอัตราเงินนาสง่ รัฐ เงินชว่ ยเหลือค่าไฟฟ้ า และโบนัสของการ
ไฟฟ้ าตามหลักเกณฑ์ทม
ี่ อ
ี ยูใ่ นปั จจุบัน
3.8 เห็นชอบให ้มีการคานวณค่า Ft ตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัต ิ
่ ในปั จจุบัน
ดังเชน
3.9 เห็นชอบวิธก
ี ารสรรหาผู ้แทนผู ้บริโภครายย่อยในคณะอนุกรรมการกากับสูตรการ
ปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัต ิ โดยให ้ประธานกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน
แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา เพือ
่ กาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธป
ี ฏิบัต ิ รวมทัง้
ดาเนินการสรรหา
ั พันธ์และการเปิ ดเผยข ้อมูลในการพิจารณาปรับ
3.10 รับทราบการดาเนินการประชาสม
ค่า Ft รายละเอียดตามข ้อ 2.5.4
่ ในปั จจุบัน และ
3.11 เห็นชอบให ้คงอัตราค่าไฟฟ้ าทีส
่ ามารถงดจ่ายไฟฟ้ าได ้เชน
รับทราบการดาเนินการจัดหามิเตอร์ของ กฟน. และ กฟภ. รายละเอียดตามข ้อ 2.6.2
ทัง้ นี้ ได ้มอบหมายให ้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องรับไปพิจารณาแนวทางในการจัดหามิเตอร์
ในประเทศทีม
่ รี าคาถูกกว่าระบบทีม
่ อ
ี ยูใ่ นปั จจุบัน
3.12 มอบหมายให ้กระทรวงการคลังหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการ
พิจารณาให ้ การไฟฟ้ ามีอส
ิ ระในการบริหารหนีต
้ า่ งประเทศเพิม
่ ขึน
้ ในกรณีทเี่ ป็ นการ
ดาเนินการจากสภาพคล่องของการไฟฟ้ า
มติของทีป
่ ระชุม


ทีป
่ ระชุมรับทราบ

ื้ เพลิง
เรือ
่ งที่ 3 ความคืบหน้าในการจ ัดหาและการใชเ้ อทานอลเป็นเชอ
สรุปสาระสาค ัญ

1. ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 19 กันยายน 2543 ได ้มีมติเห็นชอบใน
ื้ เพลิง ตามทีก
หลักการโครงการผลิตแอลกอฮอล์จากพืชเป็ นเชอ
่ ระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสงิ่ แวดล ้อมเสนอ และให ้กระทรวงอุตสาหกรรรมรับไปแต่งตัง้
คณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติ ประกอบด ้วยผู ้แทนจากหน่วยงานที่ เกีย
่ วข ้อง
ต่อมาคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติในการประชุมครัง้ ที่ 2/2544 เมือ
่ วันที่ 25
เมษายน 2544 และครัง้ ที่ 3/2544 เมือ
่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2544 ได ้มีการพิจารณา
กาหนดระยะเวลาในการยกเว ้นภาษี สรรพสามิตและกองทุนฯ นโยบายการจัดตัง้
ื้ เพลิง รวมทัง้ แผนปฏิบต
โรงงานผลิตและจาหน่ายเอทานอลเป็ นเชอ
ั ก
ิ ารตามโครงการ
้ นเชอ
ื้ เพลิงแล ้วได ้มีหนังสอ
ื ถึง สพช. เมือ
เอทานอลจากพืชเพือ
่ ใชเป็
่ วันที่ 27
กรกฎาคม 2544 โดย คณะกรรมการฯ ได ้มีมติให ้นาเสนอคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติพจ
ิ ารณา ดังนี้
1.1 เห็นควรให ้มีการยกเว ้นการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตของเอทานอลหน ้าโรงงาน
(0.05 บาทต่อลิตร) และภาษี สรรพสามิตในสว่ นของเอทานอลทีเ่ ติมในเนือ
้ น้ามัน
ตลอดไป
1.2 เห็นควรให ้มีการลดหย่อนหรือยกเว ้นอัตราเงินสง่ เข ้ากองทุนน้ ามันและกองทุน
เพือ
่ สง่ เสริมการอนุรักษ์พลังงานสาหรับน้ ามันแก๊สโซฮอล์ เพือ
่ ทาให ้ราคาน้ามันแก๊ส
ิ ออกเทน 95 ประมาณ 1 บาทต่อลิตร เป็ นระยะเวลา
โซฮอล์ตา่ กว่าราคาน้ ามันเบนซน
้
ื้ เพลิง ทัง้ นีเ้ พือ
5 ปี หรือจนกว่าจะมีการยกเลิกการใชสาร
MTBE ในน้ ามันเชอ
่ เป็ น
แรงจูงใจให ้ผู ้บริโภคหันมาใชน้ ้ามันแก๊สโซฮอล์
1.3 เห็นควรให ้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพจ
ิ ารณากาหนดนโยบายที่
ั เจนเกีย
้
ิ ออกเทน 95 รวมทัง้
ชด
่ วกับการยกเลิกการใชสาร
MTBE ในน้ ามันเบนซน
้
ิ 91 สด
ั สว่ นร ้อยละ 10 ในทันทีท ี่
ผลักดันให ้มีการใชเอทานอลผสมในน
้ ามันเบนซน
่ ลาดน้ ามันเชอ
ื้ เพลิงได ้อย่าง
โรงงานผลิตเอทานอลสามารถผลิตเอทานอลเข ้าสูต
เพียงพอ
2. คณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติได ้เสนอเรือ
่ ง "นโยบายการตัง้ โรงงานผลิตและ
ื้ เพลิง" มาเพือ
จาหน่ายเอทานอลเป็ นเชอ
่ ให ้คณะรัฐมนตรีพจ
ิ ารณา เมือ
่ วันที่ 18
มิถน
ุ ายน 2544 โดยมีรายละเอียดคือ 1) การขออนุญาตตัง้ โรงงานผลิตและจาหน่าย
ื้ เพลิง จะต ้องได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เอทานอล
เอทานอลเป็ นเชอ
แห่งชาติกอ
่ น ในทุกกรณี 2) ให ้กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสงิ่ แวดล ้อม พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
ื้ เพลิงให ้
เงือ
่ นไขการอนุญาตตัง้ โรงงานผลิตและจาหน่าย เอทานอลเป็ นเชอ
สอดคล ้องกับนโยบายตามข ้อ 1) ต่อไป และเมือ
่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2544
คณะรัฐมนตรีได ้มีมติมอบหมายให ้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติรับผิดชอบ
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สงิ่ แวดล ้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณากาหนดกรอบนโยบายเกีย
่ วกับการ
้ งงานทดแทนอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ โดยการใชน้ ้ามัน
สง่ เสริม การจัดหา และการใชพลั
ั เจน เพือ
และแอลกอฮอล์จากพืชชนิดอืน
่ ๆ ให ้ชด
่ ให ้มีทศ
ิ ทางเดียวกัน

3. ความคืบหน ้าในการดาเนินการ เมือ
่ วันที่ 20 กันยายน 2544 สพช. ได ้จัดประชุม
หารือหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ ดาเนินการให ้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยที่
ประชุมมีความเห็นร่วมกัน ดังนี้
3.1 การยกเลิกการใช ้ MTBE ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ใชเ่ พราะ
ผลกระทบต่อภาวะแวดล ้อมในอากาศ แต่เป็ นผลกระทบจากการปนเปื้ อนต่อคุณภาพ
น้ าใต ้ดินซงึ่ โอกาสทีจ
่ ะเกิดขึน
้ มีน ้อยมาก
ี้ จงว่า ทางกลุม
3.2 ผู ้แทนจากสมาคมยานยนต์แห่งประเทศไทยได ้ชแ
่ อุตสาหกรรม
โรงกลั่นน้ ามันปิ โตรเลียมขอให ้มีการผ่อนผันข ้อกาหนดคุณภาพน้ ามันในเรือ
่ งของ
อุณหภูมก
ิ ารกลั่นที่ 50% (T50) และค่าความดันไอน้ า สมาคมยานยนต์ไม่แนะนาให ้
ใช ้ เนือ
่ งจากมีปัญหาต่อเครือ
่ งยนต์โดยเฉพาะเครือ
่ งยนต์แบบคาร์บเู รเตอร์
3.3 ทีป
่ ระชุมได ้มอบหมายให ้กรมทะเบียนการค ้า กรมควบคุมมลพิษ สมาคมยานยนต์
แห่งประเทศไทย บริษัทบางจากฯ และ สพช. ร่วมกันดาเนินการทดสอบผลกระทบ
้
ิ โดยให ้ สพช. เป็ นแกนกลางในการ
จากการใชเอทานอลผสมในน
้ ามันเบนซน
ประสานงาน บริษัท บางจากฯ เป็ นผู ้เตรียมวัตถุดบ
ิ และให ้กรมทะเบียนการค ้า กรม
ควบคุมมลพิษ และสมาคมยานยนต์ แห่งประเทศไทย ประสานงานเพือ
่ ดาเนินการ
ทดสอบผลกระทบต่อเครือ
่ งยนต์และผลกระทบต่อสงิ่ แวดล ้อม เพือ
่ ให ้ได ้รับการ
้ ้ต่อไป
ยอมรับจากกลุม
่ ยานยนต์ ก่อนทีจ
่ ะนาไปใชได
3.4 กลุม
่ โรงกลั่นน้ามันไม่เห็นด ้วยกับกระทรวงอุตสาหกรรมทีใ่ ห ้มีการนาเอทานอล
ิ ออกเทน 87 เพือ
ิ ออกเทน 91 โดยเห็นว่าควรผสม
ผสมในน้ ามันเบนซน
่ ให ้เป็ นเบนซน
ิ ออกเทน 95 ทีป
เฉพาะน้ามันเบนซน
่ ระชุมจึงมอบหมายให ้ไปจัดทารายละเอียด
้
ิ และผลกระทบต่อการสง่ ออกน้ ามัน
ต ้นทุนจากการใชเอทานอลผสมในน
้ ามันเบนซน
ี ของการใชเอทานอลผสมในน
้
สาเร็จรูป เพือ
่ นามาเปรียบเทียบถึงผลดี ผลเสย
้ามัน
ิ
เบนซน
3.5 กระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่มรี ายละเอียดในเรือ
่ งการจัดตัง้ กองทุนรักษาระดับ
ราคาเอทานอล หรือกลไกราคาอืน
่ ทีจ
่ ะทาให ้สามารถจาหน่ายแก๊สโซฮอล์ในราคาตา่
ิ 1 บาทต่อลิตรได ้ตลอดเวลา
กว่าน้ามันเบนซน
ื้ เพลิง
3.6 ในด ้านการปรับปรุงองค์กรสง่ เสริมให ้นาพืชชนิดต่างๆ มาผลิตเป็ นน้ ามันเชอ
ทัง้ ในปั จจุบันและในอนาคตให ้รวมเป็ นองค์กรเดียวเพือ
่ ให ้เกิดความเป็ นเอกภาพ ที่
ประชุมเห็นว่าควรมีคณะกรรมการในระดับปฏิบต
ั เิ พียงคณะเดียว ซงึ่ จะไม่ทาให ้มี
คณะกรรมการมีจานวนกรรมการมากเกินไป โดยประธานคณะกรรมการใหม่ควรเป็ น
ประธานร่วมระหว่างปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ฝ่ ายเลขานุการคือกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงอุตสาหกรรม และ สพช. ทัง้ นีไ
้ ด้
มอบหมายให ้ สพช. ประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสงิ่ แวดล ้อม
และกระทรวงอุตสาหกรรม เพือ
่ จัดตัง้ คณะกรรมการดังกล่าวต่อไป นอกเหนือจากนัน
้
ทีป
่ ระชุมเห็นควรให ้มีการทบทวนระเบียบสานักนายกฯ ทีก
่ ระทรวงอุตสาหกรรมได ้
จัดทาขึน
้ เพือ
่ รองรับการทางานของคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติ โดยให ้มีการ
ปรับให ้เข ้ากับการมีคณะกรรมการระดับปฏิบต
ั ค
ิ ณะเดียวดังกล่าวข ้างต ้น

4. ในสว่ นของการดาเนินการของคณะทางานพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตตัง้
้ นเชอ
ื้ เพลิง ทีป
โรงงานผลิตเอทานอลเพือ
่ ใชเป็
่ ระชุมเห็นว่ากระทรวงอุตสาหกรรมยัง
ไม่ควรมีการตกลงผูกพันกับผู ้ลงทุน เนือ
่ งจากผู ้ ลงทุนอาจจะยังไม่ยอมลงทุนเพราะ
ั เจนจากภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม
ยังไม่มค
ี วามชด
่ ยานยนต์และกลุม
่ โรงกลั่น
น้ ามันยังไม่เห็นด ้วยกับแนวทางของโครงการ อาจทาให ้ไม่รว่ มมือในการผลิต
ิ ใจลงทุนแต่
จาหน่าย หรือประชาชนไม่กล ้าใช ้ และในทางกลับกันถ ้าผู ้ลงทุนตัดสน
ภายหลังมีการเปลีย
่ นแปลงนโยบายของรัฐ อาจเกิดปั ญหากับผู ้ลงทุนซงึ่ ลงทุนไป
ั เจนก่อน
แล ้ว จึงเห็นควรชะลอการดาเนินการให ้ทราบผลชด
มติของทีป
่ ระชุม


ทีป
่ ระชุมรับทราบและมีมติมอบให ้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธาน
คณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องทาการ
ทดสอบการใชน้ ้ามันแก๊สโซฮอล์ และหาข ้อยุตเิ กีย
่ วกับนโยบายการสง่ เสริม
้
การใชเอทานอลเพื
อ
่ ให ้เป็ นทีย
่ อมรับของทุกฝ่ ายภายในระยะเวลา 1เดือน แล ้ว
นาผลกลับมาเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอก
ี ครัง้ หนึง่

เรือ
่ งที่ 4 แผนการระดมทุนของบริษ ัท ปตท. จาก ัด (มหาชน)
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2542 เห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการนโยบาย พลังงานแห่งชาติ เรือ
่ งแนวทางการแปรรูปการปิ โตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย (ปตท.) และมอบหมายให ้สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (สพช.) เป็ นแกนกลางในการประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่
เร่งรัดการจัดทาประเด็นนโยบายให ้สอดคล ้องกับระยะเวลาทีก
่ าหนดไว ้ กล่าวคือ
สามารถระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได ้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2544
2. คณะกรรมการดาเนินการระดมทุนจากภาคเอกชน ในการแปรสภาพ ปตท. ได ้
ดาเนินการจัดทาแผนการระดมทุนของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (บมจ.ปตท.)
แล ้วเสร็จ โดยได ้กาหนดกลยุทธ์ทจ
ี่ ะนาเสนอ บมจ. ปตท. ต่อนักลงทุนในรูปแบบ
ของ บริษัททีม
่ ธ
ี รุ กิจก๊าซธรรมชาติครบวงจร มีการดาเนินการในธุรกิจน้ ามัน และการ
ลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งครบวงจร ทัง้ นีเ้ นือ
่ งจากเห็นว่าธุรกิจหลักทีส
่ ร ้างผลกาไร
ให ้กับ ปตท. อย่างแท ้จริง คือธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
3. จากประมาณการงบลงทุนคาดว่า บมจ. ปตท. จะมีการลงทุนในธุรกิจและโครงการ
ิ้ ประมาณ 90,423 ล ้านบาท ในชว่ งปี 2544-2548
ต่างๆ รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สน
โดยประมาณร ้อยละ 90 เป็ นการลงทุนในโครงการของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ อีกทัง้ ยังมี
แผนการลงทุนในบริษัทในเครือ ทัง้ ในรูปของการลงทุนใหม่และการให ้การสนับสนุน
ทางการเงินอีก 22,069 ล ้านบาท ในชว่ งปี 2544-2548 ดังนัน
้ บมจ.ปตท. มีความ
จาเป็ นต ้องระดมทุนจากการขายหุ ้นเพิม
่ ทุนขัน
้ ตา่ ประมาณ 30,000 ล ้านบาท

4. มูลค่าหุ ้นเบือ
้ งต ้นของ บมจ.ปตท. ทีไ่ ด ้จากการประเมินตามวิธก
ี ารประเมินมูลค่า
หุ ้นแบบแยกประเมินเป็ นรายธุรกิจ (Sum of the Parts Valuation) คาดว่าจะอยู่
ในชว่ งประมาณ 72,206 ถึง 135,591 ล ้านบาท (ราคาหุ ้น 37.5-65.0 บาท/หุ ้น) และ
การประเมินราคาได ้ถูกจัดทาขึน
้ ก่อนเวลาทีจ
่ ะทาการเสนอ ขายจริงมาก อีกทัง้ เป็ น
การวิเคราะห์จากประมาณการทางการเงินภายใต ้สถานการณ์ในปั จจุบัน ซงึ่ อาจจะ
แตกต่างจากสถานการณ์ ณ เวลาทีท
่ าการเสนอขายหุ ้น
ดังนัน
้ ชว่ งราคาจะสามารถกาหนดให ้แคบลงได ้ก่อนเริม
่ ทาการตลาดเต็มรูปแบบ
ในชว่ งการนาเสนอข ้อมูลแก่นักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ (Roadshow) ระหว่าง
เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2544 โดย บมจ.ปตท. จะสามารถกาหนดชว่ งราคา
สุดท ้าย ด ้วยวิธก
ี ารประกวดราคาสะสม (Book Building)
5. เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับความต ้องการเงินทุนของ บมจ. ปตท. ทีต
่ ้องการเงินทุนจาก
การเสนอขายหุ ้นเพิม
่ ทุนจานวนประมาณ 30,000 ล ้านบาท สาหรับการชาระหนีแ
้ ละ
เพือ
่ การลงทุนขยายงานโดยเฉพาะธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยคานึงถึงโครงสร ้างเงินทุน
ทีเ่ หมาะสม และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอนาคต ปตท. จึงมีความจาเป็ นที่
จะต ้องขอจานวนหุ ้นเพิม
่ ทุนไว ้ทีจ
่ านวนประมาณ 500 - 850 ล ้านหุ ้น (ซงึ่ จะทาให ้
จานวนหุ ้น ทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายมีจานวนประมาณ 2,500-2,850 ล ้านหุ ้น)
ณ ระดับราคาทีแ
่ ตกต่างกัน ซงึ่ จะ สง่ ผลถึงจานวนหุ ้นเพิม
่ ทุนทีจ
่ ะทาการเสนอขาย
ั สว่ นการถือครองหุ ้นของภาครัฐภายหลังการเสนอขายหุ ้นเพิม
ตลอดจนสด
่ ทุน
6. กระทรวงการคลัง (กค.) อาจเสนอขายหุ ้นทีถ
่ อ
ื อยูใ่ น บมจ.ปตท. จานวนไม่เกิน
100 ล ้านหุ ้น และขายหุ ้น เพิม
่ เติมด ้วยวิธก
ี ารจัดสรรหุ ้นเกินจานวนโดยใชช้ ว่ งราคา
ิ ธิผู ้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ซอ
ื้ หุ ้นใน
เบือ
้ งต ้นที่ 37.50 - 65.00 บาทต่อหุ ้น และให ้สท
จานวนทีจ
่ ัดสรรเกินจานวน (Greenshoe) อีกจานวนไม่เกินร ้อยละ 15 ของจานวนการ
ั สว่ นการถือหุ ้นใน
เสนอขายหุ ้นรวมก่อนการจัดสรรหุ ้นเกินจานวน ทัง้ นีเ้ พือ
่ รักษาสด
บมจ. ปตท. ไว ้ไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 65 ซงึ่ ประมาณการมูลค่าการขายหุ ้นรวมทัง้ ในสว่ น
ของหุ ้นเดิม และหุ ้นเพิม
่ ทุนพบว่า ปตท. และ กค. จะมีรายได ้รวมจากการขายหุ ้นอยู่
ั สว่ นการถือครองหุ ้นของ กค.
ในชว่ งประมาณ 33,750-42,167 ล ้านบาท โดยทีส
่ ด
ภายหลังจากการขายหุ ้นจะอยูร่ ะหว่างร ้อยละ 62.10 - 76.57
ั สว่ นการเสนอขายหุ ้นให ้แก่นักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศ จะ
7. สด
เป็ นร ้อยละ 60 และ 40 ตามลาดับ และหากความต ้องการของนักลงทุนในประเทศมี
จานวนมาก ปตท. และ กค. สามารถเพิม
่ จานวนหุ ้นทีจ
่ ะเสนอขายให ้แก่นักลงทุนใน
ประเทศได ้อีกไม่เกินร ้อยละ 15 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ ะเสนอขายทัง้ หมด (Claw-back
Portion) นอกจากนัน
้ เพือ
่ ให ้พนักงาน ปตท. มีสว่ นร่วมในการแปลงสภาพและความ
ิ ธิแก่พนักงาน ปตท. ในการซอ
ื้ หุ ้นในราคา
เป็ นเจ ้าของ บมจ. ปตท. จึงได ้มีการให ้สท
par ด ้วย
ั สว่ นการเสนอขายหุ ้นให ้กับนักลงทุนแต่ละประเภทในเบือ
8. ในการกาหนดสด
้ งต ้น
โดยแบ่งเป็ น นักลงทุนบุคคลธรรมดาในประเทศ นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนัก
ลงทุนสถาบันต่างประเทศ โดยการจาหน่ายหุ ้นให ้แก่นักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา
ในประเทศ จะทาการจัดจาหน่ายผ่านธนาคารพาณิชย์ทรี่ ว่ มเป็ นตัวแทนการจัด

จาหน่ายทีม
่ ส
ี าขากระจายอยูท
่ ั่วประเทศ สาหรับการจัดจาหน่ายหุ ้นให ้กับนักลงทุน
สถาบันทัง้ ในและต่างประเทศ จะใชวิ้ ธก
ี ารประกวดราคาแบบสะสม (Book Building)
หลังจากการนาเสนอข ้อมูลของผู ้บริหาร (Management Roadshow) และจะทาการ
จาหน่ายผ่านเครือข่ายของกลุม
่ ทีป
่ รึกษาทางการเงิน ต่างประเทศตามกฎการเสนอ
ขายหุ ้นแบบ Private Placement
กาหนดการจาหน่ายหุ ้น มีดงั นี้








การทาการสารวจตลาดเบือ
้ งต ้น 15 -26 ตุลาคม 2544
การกาหนดชว่ งราคาหุ ้นทีเ่ สนอขาย 26 ตุลาคม 2544
การนาเสนอข ้อมูลต่อนักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ 29 ตุลาคม-16
พฤศจิกายน 2544
ื้ ของนักลงทุนบุคคลธรรมดาในประเทศ 12-16 พฤศจิกายน
กาหนดการจองซอ
2544
การกาหนดราคาหุ ้นทีเ่ สนอขาย 16 พฤศจิกายน 2544
กาหนดชาระราคาของนักลงทุนประเภทสถาบัน 19 พฤศจิกายน 2544
ื้ ขายใน ตลท. 3 ธันวาคม 2544
หุ ้น บมจ.ปตท. ทาการซอ

มติของทีป
่ ระชุม
1. เห็นชอบในหลักการของแนวทางและแผนการระดมทุนของบริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) (บมจ. ปตท.) ตามข ้อ 2. ของเอกสารประกอบวาระ 4.1
2. รับทราบผลการประเมินมูลค่าหุ ้น บมจ.ปตท. ในเบือ
้ งต ้น ตามข ้อ 2 ของ
เอกสารประกอบวาระ 4.1 ทัง้ นี้ มูลค่าหุ ้นดังกล่าวจะเปลีย
่ นแปลงไปหากมีการ
ปรับเปลีย
่ นสมมติฐาน และเมือ
่ มีการสารวจความต ้องการของนักลงทุนก่อนการ
เสนอขายหุ ้น ทัง้ นีก
้ ารกาหนดชว่ งราคาสุดท ้ายให ้อยูใ่ นดุลยพินจ
ิ ของ
คณะกรรมการ> ดาเนินการระดมทุนฯ จากภาคเอกชนในการแปรสภาพการ
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
3. อนุมัตก
ิ ารเพิม
่ ทุนจดทะเบียนของ บมจ.ปตท. จานวน 850 ล ้านหุ ้น หรือคิด
เป็ นมูลค่าทุน จดทะเบียน 8,500 ล ้านบาท ทัง้ นี้ เพือ
่ ให ้ บมจ.ปตท. สามารถ
ระดมเงินทุนในจานวนทีต
่ ้องการได ้ในกรณีทรี่ าคาหุ ้นทีเ่ สนอขายอยูใ่ นระดับตา่
โดยคาดว่าการเสนอขายหุ ้นเพิม
่ ทุนจะอยูใ่ นชว่ งระหว่าง 500-850 ล ้านหุ ้น
ิ ใจในการเสนอขายหุ ้นขึน
อย่างไรก็ตาม การตัดสน
้ อยูก
่ บ
ั การอนุมัตข
ิ น
ั ้ สุดท ้าย
จากคณะกรรมการดาเนินการระดมทุนฯ โดยหากราคาทีเ่ สนอขายหุ ้นมีราคาสูง
จานวนหุ ้นเพิม
่ ทุนทีเ่ สนอขายก็จะมีจานวนน ้อยกว่าจานวน ทีข
่ ออนุมัตไิ ว ้
4. ให ้มีการขายหุ ้นเดิมของ บมจ.ปตท. ที่ กระทรวงการคลัง (กค.) ถืออยู่ ควบคู่
ไปกับการขายหุ ้น เพิม
่ ทุนของ บมจ.ปตท. ในครัง้ นี้ ในจานวนไม่เกิน 100 ล ้าน
ิ ธิของ กค. ทีจ
หุ ้น และให ้เป็ นสท
่ ะเสนอขายหุ ้นโดยวิธก
ี ารจัดสรรหุ ้นเกิน
จานวนโดยวิธ ี Greenshoe เพิม
่ เติม และหากตลาดฯ ไม่สามารถรองรับการ
เสนอขายหุ ้นได ้ทัง้ จานวน ให ้พิจารณาให ้ความสาคัญแก่การเสนอขายหุ ้นเพิม
่
ทุนของ บมจ.ปตท. ก่อนเป็ นประการแรก ทัง้ นี้ ให ้ผู ้จัดจาหน่ายและประกันการ
จาหน่ายที่ ปตท. แต่งตัง้ ในการจัดจาหน่ายและประกันการจาหน่ายหุ ้นเพิม
่ ทุน
ของ บมจ. ปตท. เป็ นผู ้จัดจาหน่ายและประกันการจาหน่ายหุ ้น บมจ. ปตท. ที่

กค. จะเสนอขายในคราวเดียวกันนี้ ภายใต ้เงือ
่ นไขทีผ
่ ู ้จัดจาหน่ายและประกัน
การจาหน่ายและ ปตท. ได ้ตกลงกันแล ้ว และให ้ กค. ร่วม รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและประกันการจาหน่าย ตลอดจนค่าใชจ่้ ายที่
ั สว่ นของจานวนเงินที่ กค. และ บมจ. ปตท. ได ้รับจากการ
เกีย
่ วข ้องตามสด
ขายหุ ้น
5. เห็นชอบให ้คณะกรรมการดาเนินการระดมทุนฯ สามารถพิจารณาแตกมูลค่าหุ ้น
ทีต
่ ราไว ้ (Par Split) ของ บมจ.ปตท. ได ้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
6. อนุมัตแ
ิ นวทางการจัดสรรหุ ้นให ้แก่พนักงานตามโครงการการให ้พนักงานมีสว่ น
ร่วมในความเป็ นเจ ้าของ ตามข ้อ 2.4.4 ของเอกสารประกอบวาระ 4.1 โดยให ้
ภาระภาษี เงินได ้บุคคลธรรมดาของพนักงานทีเ่ กิดจากการได ้รับจัดสรรหุ ้น
คานวณจากสว่ นต่างระหว่างมูลค่าหุ ้นทางบัญช ี (Book Value) ตามงบการเงิน
ทีไ่ ด ้รับการตรวจสอบล่าสุด (ณ 31 ธันวาคม 2543) กับราคาหุ ้นทีพ
่ นักงาน
ิ้ สุด และไม่มก
ได ้รับ อีกทัง้ กาหนดให ้การคานวณภาษีดังกล่าวเป็ นอันสน
ี าร
คานวณภาษี ย ้อนหลังเมือ
่ มีการกาหนดราคาเสนอขายหุ ้นในภายหลัง
7. เห็นชอบให ้ ปตท. และ กค. รวมแผนการทา Greenshoe & Stabilization เข ้า
เป็ นสว่ นหนึง่ ของแผนการแปรรูปและระดมทุนของ บมจ.ปตท. ในครัง้ นี้
8. ให ้ขออนุมัตค
ิ ณะรัฐมนตรีให ้มอบหมายให ้คณะกรรมการดาเนินการระดมทุนฯ
ิ ใจในเรือ
เป็ นผู ้มีอานาจในการตัดสน
่ งราคาและจานวนการเสนอขาย เพือ
่ ให ้
ิ ธิภาพทัง้ นี้ คณะกรรมการ
การกาหนดราคาขัน
้ สุดท ้ายเป็ นไปอย่างมีประสท
ดาเนินการระดมทุนฯ และคณะกรรมการ ปตท. (หรือผู ้แทน) จะจัดให ้มีการ
ิ ใจร่วมกันทันทีทก
ประชุมเพือ
่ การตัดสน
ี่ ารทา Roadshow เสนอขายหุ ้นแล ้ว
เสร็จ
ั ญา และ/หรือ ข ้อตกลงต่างๆ
9. เห็นชอบให ้ บมจ.ปตท. และ กค. ไม่ต ้องนาสญ
ั ญา
ดังกล่าวเสนอต่อสานักงานอัยการสูงสุดเพือ
่ พิจารณาก่อนการลงนามสญ
และ/หรือ ข ้อตกลง
10.
เห็นควรให ้คณะกรรมการดาเนินการระดมทุนฯ สามารถพิจารณาอนุมัต ิ
การปรับเปลีย
่ นแนวทางและรายละเอียดแผนการระดมทุนของ บมจ.ปตท. ได ้
ตามความจาเป็ นและเหมาะสม เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับสภาวะตลาดทุน ณ
ชว่ งเวลาการเสนอขาย

เรือ
่ งที่ 5 การกาก ับดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติ
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 13 สงิ หาคม 2539 เห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เรือ
่ งนโยบายราคาก๊าซธรรมชาติ
และการกากับดูแล ทีก
่ าหนดให ้มีการกากับดูแลโดย กพช.และสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) ดังนี้

1) การพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจัดทาแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว และแผนการ
ลงทุนระยะยาว ของระบบท่อก๊าซธรรมชาติ รวมทัง้ การกาหนดหลักเกณฑ์การคานวณ
อัตราค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติ ก่อนการประกาศใช ้
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท. กับผู ้ผลิต
2) การพิจารณาอนุมัตส
ิ ญ
3) การเปลีย
่ นแปลงหลักการของนโยบายการกาหนดราคาก๊าซธรรมชาติ หลักการใน
การกาหนดอัตราค่าผ่านท่อ และค่าการตลาด (ค่าจัดหา/จาหน่าย)
4) การกากับดูแลการปรับอัตราค่าผ่านท่อ โดยเริม
่ ตัง้ แต่ปี 2540 เป็ นต ้นไป
เมือ
่ วันที่ 22 กันยายน 2544 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน
ครัง้ ที่ 6/2544 ทีป
่ ระชุมรับทราบความคืบหน ้าการดาเนินการตามข ้อเสนอของ
ึ ษาโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าและอัตราค่าไฟฟ้ าอัตโนมัต ิ ใน
คณะอนุกรรมการศก
ประเด็นราคาก๊าซธรรมชาติ ทีป
่ ระชุมได ้เสนอให ้มีการทบทวนอัตรา ผลตอบแทนการ
่
ึ
ลงทุนในกิจการค่าผ่านท่อ ซงมีข ้อสรุปว่าอัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROE) ของ
การลงทุน ใหม่ในระบบท่อควรอยูใ่ นระดับร ้อยละ 16 ภายใต ้สมมติฐานทางการเงิน
ร ้อยละ 10.5 สว่ นอัตราค่าผ่านท่อ ในปั จจุบันคานวณจากการลงทุนในระบบท่อ
ปั จจุบันให ้อยูใ่ นระดับเดิม
2. ราคาก๊าซธรรมชาติ และอัตราค่าบริการสง่ ก๊าซฯ ในปั จจุบัน
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท. กับผู ้ใชก๊้ าซฯ ได ้กาหนดไว ้ ดังนี้ 1)
2.1 ราคาซอ
ราคาก๊าซ ธรรมชาติทจ
ี่ าหน่ายให ้แก่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู ้ผลิต
ไฟฟ้ าอิสระ (IPPs) ประกอบด ้วย ราคาก๊าซมีคา่ เท่ากับผลรวมของราคาเฉลีย
่ ของเนือ
้
ก๊าซธรรมชาติกบ
ั ค่าตอบแทนในการจัดหาและจาหน่าย (1.75% ของราคาเฉลีย
่ ของ
เนือ
้ ก๊าซ แต่ต ้องไม่สงู กว่า 2.1525 บาท/ล ้านบีทย
ี )ู กับค่าบริการสง่ ก๊าซธรรมชาติ 2)
ราคาก๊าซธรรมชาติทจ
ี่ าหน่ายให ้แก่ ผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก (SPPs) ประกอบด ้วย ราคา
ก๊าซมีราคาเท่ากับ ผลรวมของราคาเฉลีย
่ ของเนือ
้ ก๊าซธรรมชาติกบ
ั ค่าตอบแทนใน
การจัดหาและจาหน่าย (9.33% ของราคาเฉลีย
่ ของเนือ
้ ก๊าซ แต่ต ้องไม่สงู กว่า
่
11.4759 บาท/ล ้านบีทย
ี )ู กับค่าบริการสงก๊าซธรรมชาติ 3) ราคาก๊าซธรรมชาติท ี่
้ กการของการกาหนดราคาตามราคา
จาหน่ายให ้แก่ภาคอุตสาหกรรม ให ้ใชหลั
ื้ เพลิงทีก
เชอ
่ า๊ ซธรรมชาติเข ้าไปทดแทน
2.2 อัตราค่าบริการแบ่งเป็ น 3 พืน
้ ที่ ดังนี้ คือ พืน
้ ที่ 1 : ระบบท่อก๊าซธรรมชาตินอก
ชายฝั่ งทีร่ ะยอง พืน
้ ที่ 2 : ระบบท่อก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ งทีข
่ นอม และพืน
้ ที่ 3 :
ระบบท่อก๊าซธรรมชาติบนฝั่ ง
2.3 อัตราค่าบริการสง่ ก๊าซธรรมชาติคานวณตามค่าความร ้อน ประกอบด ้วย ค่าบริการ
สว่ นของต ้นทุนคงที่ (Demand Charge) คานวณจากค่าใชจ่้ ายในการให ้บริการคงที่
ั ญา มีหน่วยเป็ นบาท
ของระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติคด
ิ ตามปริมาณก๊าซทีต
่ กลงในสญ
ต่อล ้านบีทย
ี ู และค่าบริการสว่ นของต ้นทุนผันแปร (Commodity Charge) คานวณ

จากค่าใชจ่้ ายการให ้บริการสว่ นผันแปรของระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ คิดตามปริมาณ
ก๊าซทีม
่ ก
ี ารรับสง่ จริง มีหน่วยเป็ นบาทต่อล ้านบีทย
ี ู
2.4 หลักเกณฑ์ในการคานวณค่าบริการสว่ นทีเ่ ป็ นค่าบริการสว่ นของต ้นทุนคงที่ ที่
สาคัญๆ มีดงั นี้ 1) ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Equity : ROE) ร ้อยละ 18 ณ
อัตราแลกเปลีย
่ นในระดับ 25 บาท/เหรียญสหรัฐฯ และ 2) ค่าใชจ่้ ายดาเนินการที่
คงทีแ
่ ละค่าบารุงรักษาท่อก๊าซธรรมชาติ ร ้อยละ 3 ของ เงินลงทุนโครงการ โดย
กาหนดให ้คงทีไ่ ม่มี escalation ขณะเดียวกันได ้มีข ้อกาหนดเกีย
่ วกับเงินกู ้โครงการ
ั สว่ นหนีส
ิ ต่อสว่ นของเจ ้าของ (Debt to Equity) เท่ากับ 75:25 และอัตรา
ให ้สด
้ น
ื่ มราคา แบบ
ดอกเบีย
้ เงินกู ้ระยะยาวเท่ากับ >ร ้อยละ 10.5 ต่อปี รวมทัง้ ให ้คิดค่าเสอ
้
วิธเี สนตรงตามจ
านวนอายุระบบท่อและปริมาณสารองก๊าซฯ
2.5 กาหนดให ้ปรับเปลีย
่ นอัตราค่าบริการสง่ ก๊าซธรรมชาติ เป็ นระยะ (Periodic
Adjustment) ให ้มีการทบทวนการคานวณค่าผ่านท่อทุกระยะเวลา 5 ปี และ/หรือ ใน
กรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงการลงทุน ในระบบ Main System และการปรับเปลีย
่ นตาม
ดัชนี (Index Adjustment) โดยการปรับอัตราค่าบริการผ่านท่อก๊าซธรรมชาติ
ดังกล่าว ให ้อยูภ
่ ายใต ้การกากับดูแล/ดาเนินการของ สพช.
3. หลังจากทีไ่ ด ้กาหนดให ้มีการกากับดูแลระบบการกาหนดราคาก๊าซธรรมชาติและ
อัตราค่าผ่านท่อโดย กพช./สพช. เริม
่ ตัง้ แต่ปี 2540 เป็ นต ้นมา ได ้มีการพิจารณาเพือ
่
ปรับอัตราค่าผ่านท่อมาเป็ นระยะๆ ดังนี้
3.1 การปรับอัตราค่าผ่านท่อในสว่ นของต ้นทุนคงทีใ่ นปี 2542 ได ้มีการปรับปรุงข ้อมูล
มูลค่า การลงทุนการปรับปริมาณรับสง่ ก๊าซฯ ปี 2539-2541 ตามจริง เพือ
่ ให ้รายได ้
ค่าผ่านท่อของปี ทผ
ี่ า่ นมาในแบบจาลอง (Model) เป็ นตัวเลขตามจริงด ้วย และมีการ
ปรับเพิม
่ เงินลงทุนโครงการท่อเบญจมาศ (Roll-in)
3.2 การปรับอัตราค่าผ่านท่อในปี 2544 เห็นสมควรให ้มีการกาหนดอัตราค่าผ่านท่อ
รวมในพืน
้ ที่ 3 (Zone 3) ใหม่ โดยรวมเงินลงทุนโครงการท่อสง่ ก๊าซฯ บ ้านอิตอ
่ งราชบุร ี และราชบุร-ี วังน ้อย เข ้าไปด ้วย
ั ญา
3.3 อัตราค่าผ่านท่อสว่ นทีเ่ ป็ นต ้นทุนผันแปร (Commodity Charge) ในปี สญ
2539 มีอต
ั ราเท่ากับ 0.2261 บาทต่อล ้านบีทย
ี ู และได ้มีการปรับเพิม
่ ในปี 2541 เป็ น
0.2698 บาทต่อล ้านบีทย
ี ู
4. สพช. ได ้จัดทาร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพือ
่ กาหนด
หลักเกณฑ์การกาหนดราคาก๊าซธรรมชาติ และอัตราค่าบริการสง่ ก๊าซธรรมชาติ ใน
การกากับดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติในระยะต่อไปเป็ นการชวั่ คราว ทัง้ นีป
้ ระกาศ
ดังกล่าวให ้คงหลักเกณฑ์เดิมในการกาหนดราคาก๊าซและอัตราค่าบริการสง่ ก๊าซ และ
เพิม
่ เติมข ้อกาหนดในการคานวณอัตราค่าบริการสง่ ก๊าซ สาหรับการบริการสง่ ก๊าซตาม
แผนแม่บทท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติฉบับที่ 3 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้

4.1 ข ้อกาหนดของระบบท่อตามแผนแม่บทระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติฉบับที่ 3 ใช ้
่ เดียวกับระบบท่อสง่ ก๊าซในปั จจุบัน ยกเว ้น 1) กาหนดผลตอบแทน
การคานวณเชน
การลงทุน (ROE) ร ้อยละ 16 ณ อัตราแลกเปลีย
่ นในระดับ 45 บาท/เหรียญสหรัฐ
ี่ งจากอัตราแลกเปลีย
โดยความเสย
่ นให ้เป็ นความรับผิดชอบของผู ้ให ้บริการระบบท่อ
้
สง่ ก๊าซ 2) ให ้ท่อมีอายุการใชงาน
40 ปี และ 3) ข ้อกาหนดเกีย
่ วกับเงินกู ้ของ
ั สว่ นหนีส
ิ ต่อสว่ นของเจ ้าของเท่ากับ 75 : 25 อัตราดอกเบีย
โครงการให ้ สด
้ น
้ เงินกู ้
ระยะยาวเท่ากับร ้อยละ 10.5 ต่อปี และการชาระคืนเงินกู ้ให ้เป็ นไปตามทีจ
่ ะตกลงกับ
สพช.
้
4.2 สพช. มีอานาจกาหนดเสนทางของราคาค่
าบริการ (Price Path) ในการปรับ
ค่าใชจ่้ ายจากการลงทุนเพิม
่ เติมหรือการปรับแผนการลงทุนใหม่
4.3 เนือ
่ งจากได ้มีการทบทวนอัตราค่าบริการสง่ ก๊าซครัง้ ล่าสุด เมือ
่ ต ้นปี 2544 ดังนัน
้
หากไม่มก
ี ารปรับเปลีย
่ นการลงทุน อัตราค่าบริการสง่ ก๊าซในปั จจุบันจะมีผลบังคับ
ในชว่ งปี พ.ศ. 2544-2548
4.4 กาหนดให ้ผู ้ให ้บริการระบบสง่ ก๊าซ คานวณอัตราค่าบริการสง่ ก๊าซ ตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศฉบับนี้ แล ้วนาเสนอ สพช. พร ้อมรายละเอียดการคานวณเพือ
่
้ ้ โดยให ้ผู ้
ขอความเห็นชอบและเมือ
่ ได ้รับความ เห็นชอบแล ้วให ้ประกาศใชได
้ การทราบโดยทั่วกัน
ให ้บริการระบบสง่ ก๊าซประกาศค่าบริการสง่ ก๊าซ เพือ
่ ให ้ผู ้ใชบริ
4.5 ในกรณีท ี่ สพช. หรือผู ้ให ้บริการระบบท่อสง่ ก๊าซ เห็นว่าอัตราค่าบริการทีใ่ ห ้ความ
เห็นชอบ ไปแล ้วไม่เหมาะสมจากการเปลีย
่ นแปลงตามข ้อกาหนด สพช. หรือ
้ การท่อสง่ ก๊าซมีสท
ิ ธิในการให ้/ขอ ทบทวนอัตราค่าบริการสง่ ก๊าซ นอกจากนี้
ผู ้ใชบริ
ิ ธิท
่ กัน
ในสว่ นของค่าตอบแทนในการจัดหาและจาหน่ายก๊าซให ้มีสท
์ บทวนได ้เชน
4.6 ให ้ผู ้จัดหาก๊าซและผู ้ให ้บริการระบบสง่ ก๊าซ จัดสง่ ข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องในการ
คานวณอัตราค่าบริการสง่ ก๊าซ ให ้แก่ สพช. ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตามที่
สพช. กาหนดและให ้ผู ้จัดหาก๊าซและผู ้ให ้บริการเปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับราคาก๊าซและ
ค่าบริการสง่ ก๊าซตามหลักเกณฑ์ท ี่ สพช. กาหนด
มติของทีป
่ ระชุม
1. เห็นชอบแนวทางในการดาเนินการกากับดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติในระยะ
ต่อไป ตามข ้อ 4
2. ให ้ความเห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2544 เรือ
่ งหลักเกณฑ์การกาหนดราคาก๊าซธรรมชาติ
่
และอัตราค่าบริการสงก๊าซธรรมชาติ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.2.1
ั เจน
โดยมอบหมายให ้ สพช. และ ปตท. รับไปปรับปรุงถ ้อยคาให ้มีความชด
แล ้วนาเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ลงนามต่อไป

