คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 30 เมษายน 2536

วิวาทะวาดวยการขายโรงกลั่นไทยออยล
(ตอนที่หนึ่ง)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ปะทุ แ ห ง วิ ว าทะว า ด ว ยการขายโรงกลั่ น นํ้ ามั น ไทยออยลเ ริ่ม ตน ขึ้น เมื่อคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2536 มีมติเมื่อวันที่ 29
มกราคม 2536 ใหแขวนงบประมาณจํ านวน 118 ลานบาทของสํ านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เนื่องจากเจาหนาที่กระทรวงอุตสาหกรรมไมสามารถชี้แจงขอมูลการขายหนวย
กลั่นนํ้ามันที่ 1 และ 2 ใหแกบริษัท ไทยออยล จํากัดไดอยางกระจางชัด พรรคการเมืองฝายคาน
ไดใหที่ประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณเปนเวทีในการจุดปะทุการโจมตีการบริหารราชการ
แผน ดิ น ของรัฐ บาลนายอานัน ท ปนยารชุ น ในขณะที่รัฐบาลนายอานันทพยายามเปดโปง
พฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติมิชอบของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง บรรดา
นักการเมืองในยุคการเลือกตั้งก็ตอบโตเพื่อชี้ใหเห็นวา รัฐบาลนายอานันทไดใชอํานาจในทาง
มิชอบเฉกเชนเดียวกัน
การพิ จ ารณาขายโรงกลั่ น นํ้ ามั น ไทยออยล มี ค วามเกี่ย วพัน กับ การเขา ตลาด
หลักทรัพย ของบริษัท ไทยออยล จํากัด เมื่อรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท มีมติใหการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทยถือหุนในบริษัท ไทยออยล จํากัด 49% ของทุนจดทะเบียนในป 2522
นั้น สัญญาการรวมทุนลงวันที่ 12 ธันวาคม 2522 ไดระบุไววา หากไทยออยลตองการเพิ่มทุน
จดทะเบี ย นในอนาคต จะต อ งระดมทุ น ด ว ยการขายหุ  น แก ป ระชาชนผา นตลาดหลัก ทรัพ ย
แหงประเทศไทย ครั้นตอมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 รัฐบาลเปรม 5 มีมติอนุมัติใหไทยออยล
ขยายกําลังการผลิต ดวยการสรางหนวยกลั่นที่ 4 ซึ่งมีกําลังการผลิต 100,000 บารเรลตอวัน
พรอมทั้งมีมติใหบริษัท ไทยออยล จํากัด ปรับปรุงโครงสรางการเงินและการถือหุน โดยเพิ่มทุน
จดทะเบียนใหอยูในระดับเหมาะสมตามมาตรฐานสากล และจําหนายหุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ไทยออยลเสนอขอจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2533 แตคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯมีมติวา ไทยออยลมีขอจํากัดบางประการ
ซึ่งขัดกับคุณสมบัติของหลักทรัพยจดทะเบียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่ไทยออยลไมมี

2
โรงกลั่นของตนเอง และสัญญาการเชาโรงกลั่นเหลืออายุเพียง 11 ป ตอมาเมื่อตนป 2534
ไทยออยลจึงเสนอขอซื้อหนวยกลั่นที่ 1 และ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม และขอขยายเวลาการ
เชาที่ดินกับกรมธนารักษดวย
กระทรวงอุ ต สาหกรรมเห็ น ชอบที่ จ ะขายโรงกลั่ น นํ้ ามั น ให ไ ทยออยล คณะ
อนุกรรมการนโยบายปโตรเลียมในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2534 มีมติเห็นชอบ
ขอเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม ตอมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2534 คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมีมติยืนตามมติของคณะอนุกรรมการนโยบายปโตรเลี่ยม
ครั้นเมื่อเรื่องการขายโรงกลั่นนํ้ ามันไทยออยลเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม 2534 เหตุการณกลับไมราบรื่น เพราะไดรับการคัดคานจากนายมีชัย ฤชุพันธ
รองนายกรัฐมนตรี จนตองถอนเรื่องออกจากวาระการประชุม และมอบหมายใหนายสิปปานนท
เกตุทัต (รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม) นายไพจิตร เอื้อทวีกุล (รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี) นายสุธี สิงหเสนห (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) และนายมีชัย ฤชุพันธ (รอง
นายกรัฐมนตรี) พิจารณาเรื่องนี้รวมกัน นับเปนวิธีการรอมชอมแบบไทย
ฝ า ยที่ ต  อ งการให รั ฐ บาลขายโรงกลั่ น นํ้ ามั น ไทยออยล ส ามารถผลั ก ดั น จน
คณะกรรมการกลั่นกรองงานดานเศรษฐกิจมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2535 ทั้งๆที่
นายมีชัย ฤชุพันธุ ยังคงยืนกรานความเห็นคัดคานตามเดิม อยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2535 กลับลงมติไมตัดสินเรื่องการขายโรงกลั่นนํ้ามัน ดวย
ขออางเรื่องความจํ ากัดของเวลา และปลอยใหเปนหนาที่ของรัฐบาลชุดใหมหลังการเลือกตั้ง
ทั้งๆที่นายเสนาะ อูนากูล นายไพจิตร เอื้อทวีกูล และนายสิปปานนท เกตุทัต พยายามผลักดัน
ใหรัฐบาลขายหนวยกลั่นนํ้ามันทั้งสองนี้
ภายหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 นายอานันท ปนยารชุน กลับมาจัดตั้ง
รั ฐ บาลอี ก ครั้ ง หนึ่ ง โดยที่ น ายสิ ปปานนท เกตุทัต ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมตามเดิม ในทันทีที่รับตําแหนง นายสิปปานนทก็ไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพเรื่อง
การดําเนินการขายโรงกลั่นนํ้ามัน ครั้นวันที่ 29 มิถุนายน 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติใหขาย
หนวยกลั่นนํ้ามันที่ 1 และ 2 แกบริษัทไทยออยล จํากัด พรอมทั้งใหดําเนินการประเมินราคา
โรงกลั่น การผลักดันมติดังกลาวนี้เปนไปดวยความราบรื่น เพราะทั้งนายมีชัย ฤชุพันธุ และนาย
สุธี สิงหเสนห ซึ่งคัดคานเรื่องนี้มิไดรวมในรัฐบาลอานันท 2 ภายหลังจากที่การประเมินราคา
โรงกลั่นเสร็จเรียบรอยแลว คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2535 มีมติใหขาย
หนวยกลั่นที่ 1 และ 2 แกบริษัทไทยออยล จํากัด ในราคา 348.64 ลานเหรียญอเมริกัน หรือ
ประมาณ 8,764 ลานบาท ในวันตอมา ไทยออยลก็ทําสัญญาซื้อหนวยกลั่นนํ้ามันทั้งสองจาก
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กระทรวงอุตสาหกรรมพรอมทั้งชําระเงิน ขณะเดียวกัน ก็ทําสัญญาขยายเวลาการเชาที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางกับกรมธนารักษออกไปอีก 30 ป
วิวาทะวาดวยการขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลมีประเด็นพื้นฐานอยางนอย 3
ประเด็น กลาวคือ
ประการแรก การขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลมีเหตุผลชอบธรรมเพียงใด เหตุใด
รัฐบาลอานันทจึงตองขายทรัพยสินของรัฐใหแกเอกชน
ประการที่สอง กระบวนการขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลเปนไปดวยความโปรงใส
เพียงใด เหตุใดรัฐบาลอานันทจึงเรงรีบขายหนวยกลั่นทั้งสองดวยอาการลุกลี้ลุกลน ทั้งๆที่เปน
เพียงรัฐบาลรักษาการ
ประการที่สาม ราคาหนวยกลั่นนํ้ามันที่ 1 และ 2 ที่รัฐบาลขายใหแกไทยออยล
เปนราคาที่ตํ่าเกินกวาที่ควรจะเปนหรือไม และกระบวนการประเมินราคาโรงกลั่นเปนไปดวยความ
เหมาะสมเพียงใด
พรรคการเมืองฝายคานมุงโจมตีสองประเด็นหลัง โดยที่มิไดสนใจประเด็นแรก
มากนัก แทที่จริงแลว วิวาทะประเด็นแรกมีความสําคัญขั้นรากฐาน และเปนประเด็นที่มีการ
ถกเถียงในยุครัฐบาลอานันท 1
เมื่อแรกกอตั้ง บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันไทย จํากัด มีฐานะเปนวิสาหกิจเอกชน
กระทรวงอุตสาหกรรมทํ าสัญญาอนุญาตใหสรางและประกอบกิจการโรงกลั่นนํ้ามัน โดยมีขอ
ตกลงในการยกกรรมสิทธิ์โรงกลั่นใหเปนของรัฐและแบงกําไรสุทธิ 25% ใหแกรัฐ หนวยกลั่นที่ 1
เริ่มประกอบการในป 2507 โดยมีกําลังการผลิต 30,000 บารเรลตอวัน ครั้นในป 2510 กระทรวง
อุตสาหกรรมทําสัญญาใหขยายกําลังการผลิตเปน 65,000 บารเรลตอวัน ทั้งนี้ดวยการสราง
หนวยกลั่นที่ 2 ตอมาในป 2522 รัฐบาลอนุญาตใหไทยออยลขยายกําลังการผลิตเปน 120,000
บารเรลตอวัน พรอมทั้งจัดโครงสรางการถือหุนเสียใหม โดยใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ถือหุน 49% สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยถือหุน 2% และเอกชนถือหุน 49% ในกลุม
ผูถือหุนเอกชนนั้น บริษัทเชลลถือหุน 15.05% คาลเท็กซ 4.75% นายเชาว เชาวขวัญยืน ประมาณ
20% และเอกชนรายยอยอีก 9.2%
การที่รัฐบาล โดย ปตท. คืบคลานเขาไปถือหุนในไทยออยลชวยใหรัฐบาลได
ขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางตนทุนการกลั่นนํ้ามัน และตนทุนการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมประเภท
ตางๆ อันเปนประโยชนตอการควบคุมราคานํ้ามัน แตประเด็นที่สําคัญยิ่งก็คือ รัฐบาลสามารถ
ใชไทยออยลเปนกลไกในการแทรกแซงตลาดผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่งถูกครอบงํ าโดยบรรษัท
ยักษใหญเพียง 3-4 บริษัท หากรัฐบาลยังคงมีนโยบายการควบคุมราคานํ้ามันและการแทรกแซง
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ตลาดผลิตภัณฑปโตรเลียม ยอมมีความจําเปนที่รัฐบาลจักตองเปนเจาของโรงกลั่นนํ้ามัน และ
ไมเปนการสมควรที่จะขายกิจการโรงกลั่นนํ้ามันของรัฐ
แตรัฐบาลอานันทมีปรัชญาการบริหารนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ดวยการ
ปล อ ยให ร าคาผลิ ต ภั ณ ฑ ป  โ ตรเลี ย มลอยตั ว และด ว ยการส ง เสริ ม ให มี ก ารแข ง ขั น ใน
อุตสาหกรรมการกลั่นนํ้ามัน ทั้งนี้ดวยความเชื่อมั่นในศักยภาพการประกอบการของภาคเอกชน
รัฐบาลอานันทจึงมีนโยบาย ถายโอนกิจการโรงกลั่นนํ้ามันไปใหแกภาคเอกชน (privatization)
กลาวโดยสรุปก็คือ เหตุผลพื้นฐานที่ใชในการสนับสนุนหรือคัดคานการขาย
โรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลขึ้นอยูกับปรัชญาการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ ดวยเหตุที่รัฐบาลอานันท
ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม รัฐบาลอานันทจึงตัดสินใจขายหนวยกลั่นนํ้ามันใหไทยออยล
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ไ ทยออยล ส ามารถแข ง ขั น กั บ โรงกลั่ น นํ้ ามั น ของบรรษั ท ระหว า งประเทศ การที่
ไทยออยลไมมีหนวยกลั่นนํ้ามันของตนเอง ทําใหไทยออยลไมสามารถระดมเงินทุนและไมสามารถ
ปรั บปรุงประสิทธิภาพการผลิตไดอยางเต็มที่ และอยูในฐานะเสียเปรียบโรงกลั่นนํ้ ามันอื่นๆ
รัฐบาลอานันทเชื่อมั่นวา ถึงจะขายหนวยกลั่นนํ้ามันใหไทยออยลแลว รัฐบาลยังคงสามารถใช
ไทยออยลเปนกลไกในการบริหารนโยบายปโตรเลียมของรัฐได เนื่องจาก ปตท. เปนผูถือหุนใหญ
ในไทยออยล
ฝายที่คัดคานการขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลยึดถือปรัชญาพื้นฐานวา รัฐบาล
จําเปนตองเปนเจาของกิจการโรงกลั่นนํ้ามัน เพื่อใชเปนกลไกในการแทรกแซงตลาดผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม แมวา ปตท.ยังคงเปนผูถือหุนใหญใน ปตท. แตเมื่อไทยออยลเขาไประดมทุนในตลาด
หลักทรัพยแลว หุนของ ปตท. และสํ านักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยจะเหลือเพียง
38.25% ซึ่งยอมหมายความวา อํานาจของรัฐบาลในการควบคุมจัดการไทยออยลจะมีนอยลง
ในอนาคต และรัฐบาลไมสามารถใชไทยออยลเปนกลไกในการบริหารนโยบายปโตรเลียมไดอยาง
เต็มที่
บุคคลในรัฐบาลอานันท 1 บางคนคัดคานการขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลดวย
เหตุผลที่แตกตางออกไป ขอคัดคานแนวหนึ่งมีอยูวา รัฐบาลมิควรขายทรัพยสินของรัฐ การขาย
ทรัพยสินของรัฐอาจเปนแบบอยางใหหนวยงานอื่นทําตาม ขอคัดคานอีกแนวหนึ่งอางเหตุผลวา
หนวยกลั่นนํ้ ามันเปนอสังหาริมทรัพย การขายอสังหาริมทรัพยตามระเบียบราชการจักตองใช
วิธีการประมูล การใชมติคณะรัฐมนตรีในการขายหนวยกลั่นนํ้ามันใหไทยออยลจึงเปนการปฏิบัติ
ที่ฝาฝนระเบียบราชการ รัฐบาลอานันท 1 ไดยื่นเรื่องใหสํานักอัยการสูงสุดและคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาตีความ ซึ่งหนวยงานทั้งสองมีความเห็นวา หนวยกลั่นนํ้ามันเปนสังหาริมทรัพย
กระนั้นก็ตาม คําถามที่พึงหาคําตอบก็คือ เหตุใดรัฐบาลอานันทจึงไมเลือกใชวิธีการประมูล

