คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2536

วิวาทะวาดวยการขายโรงกลั่นไทยออยล
(ตอนที่สอง)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
อาการเร ง รี บ ในการดํ าเนิ น การขายโรงกลั่ น นํ้ ามั น ไทยออยล ใ นยุ ค รั ฐ บาล
อานันท 2 เปนประพฤติกรรมอันมิอาจปฏิเสธได ความเรงรีบมีมากถึงขั้นที่เรียกไดวาลุกลี้ลุกลน
เมื่อรัฐบาลอานันท 1 พิจารณาขอเสนอเกี่ยวกับการขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยล
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2534 นั้น เวลามีเหลือเฟอที่จะดําเนินการเรื่องนี้ไดอยางเต็มที่ แตเนื่องจาก
มีปญหาความขัดแยงทางความคิดภายในรัฐบาลอานันท 1 นั้นเอง การพิจารณาเรื่องนี้จึงเปนไป
ดวยความยืดเยื้อ ในดานหนึ่ง นายไพจิตร เอื้อทวีกูล นายสิปปานนท เกตุทัต และนายเสนาะ
อูนากูล เปนหัวหอกในการผลักดันใหขายหนวยกลั่นนํ้ามันของรัฐ ในอีกดานหนึ่ง ก็มีผูคัดคาน
ที่เสียงดังฟงชัดดังเชนนายมีชัย ฤชุพันธุ แตนายมีชัยมิไดยืนอยูอยางโดดเดี่ยวในเรื่องนี้ หากทวา
ยังมีนายสุธี สิงหเสนห และนายวีรพงษ รามางกูร เปนพันธมิตร ขอสําคัญผูคัดคานสองคนหลังนี้
เปนผูคัดคางรุนเฮฟวี่เวทเสียดวย การผลักดันนโยบายนี้จึงเปนไปดวยความทุลักทุเล และกวา
จะผานคณะกรรมการกลั่นกรองงานดานเศรษฐกิจก็ตกวันที่ 19 กุมภาพันธ 2535
ดวยเหตุที่มีความขัดแยงทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เปนอันมาก จึงอาจเปนเหตุ
ใหนายอานันท ปนยารชุน ลอยตัวเหนือความขัดแยงและเตะลูกออก ดังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ 2535 ที่ยกใหเปนหนาที่ของรัฐบาลชุดใหมเปนผูตัดสินใจ แตอีกสวนหนึ่งอาจเปน
เพราะความจํากัดของเวลาจริงๆ เพราะจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 22
มีนาคม 2535 ในขณะที่ยังไมมีการประเมินราคาหนวยกลั่นนํ้ ามันที่จะขาย อีกทั้งยังมิได
ดํ าเนิน การคั ดเลื อกบริษั ท ผู ทํ าหน า ที่ประเมินราคาหนวยกลั่น เวลาที่มีไมถึงหนึ่งเดือนยอม
ไมเพียงพอที่จะดําเนินการได
แตพลันที่รัฐบาลอานันท 2 รับหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน การดําเนิน
การขายโรงกลั่นนํ้ ามันไทยออยลเปนไปอยางเรงรีบ ความขัดแยงทางความคิดภายในรัฐบาล
อานันท 2 เกี่ยวกับเรื่องนี้ไมมี เพราะบรรดาผูที่เปนฝายคาน ไมวาจะเปนนายมีชัย ฤชุพันธุ นาย
สุธี สิงหเสนห และนายวีรพงษ รามางกูร มิไดรวมอยูในรัฐบาลชุดนี้ หากจะกลาวหาวา รัฐบาล
อานันท 2 `ฉวยโอกาส' ในการดําเนินการขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลยอมกลาวหาได เพราะ
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รัฐบาลอานันท 2 เปนเพียงรัฐบาลรักษาการ ซึ่งไมตองรับผิดตอประชาชน (accountability)
รัฐบาลอานันท 2 ฉวยโอกาสในขณะที่บรรยากาศทางการเมืองหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535
ตองการความประนีประนอม และสังคมไทยกําลังเยียวยาบาดแผลทางการเมือง ผูคนในสังคม
จึงมิไดใสใจตอการดําเนินการขายโรงกลั่นนํ้ ามันไทยออยล ในขณะที่บริษัทไทยออยล จํากัด
พยายามอัดฉีดขาวสารเพื่อใหประชาชนเห็นดีเห็นงามกับการขายโรงกลั่นนํ้ามันดังกลาวนี้
ประเด็ น พื้น ฐานแหง วิว าทะในยุครัฐ บาลอานัน ท 1 ที่ว า สั งคมไทยไดรับ
ประโยชนอะไรบางจากการขายโรงกลั่นนํ้ ามันไทยออยล ไมเพียงแตจะเปนประเด็นที่ยังไมมี
ขอสรุปอันยุติแนนอนเทานั้น หากทวาจะยังคงเปนประเด็นที่สามารถโตเถียงกันไดไมรูจักจบไมรู
จักสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปรัชญาการบริหารนโยบายเศรษฐกิจที่ยึดถือ ในสังคมที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย การดําเนินนโยบายที่สังคมมิไดประโยชนอันแนชัดเชนนี้จําเปนตองไดรับ
ฉันทานุมัติจากประชาชน ในเมื่อรัฐบาลอานันท 2 มิไดมาจากการเลือกตั้ง นาจะมีมารยาทพอ
ที่จะรอคอยใหรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเปนผูตัดสิน
รัฐบาลอานันท 2 เรงรีบขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลกอนวันที่ 18 กันยายน
2535 เพราะเปนวันที่ครบกําหนดการชําระคาเชา การเรงดําเนินการขายหนวยกลั่นนํ้ามันจึงเปน
ไปเพื่อผลประโยชนของไทยออยลเปนสําคัญ แมวา ปตท.จะเปนผูถือหุนใหญ ซึ่งไดประโยชน
แตผลประโยชนสวนหนึ่งยอมตกแกผูถือหุนเอกชนดวย เมื่อไทยออยลครอบครองหนวยกลั่นนํ้ามัน
และขยายสัญญาการเชาที่ดินและอาคารแลว ไทยออยลก็มีคุณสมบัติเบื้องตนที่จะเขาตลาด
หลักทรัพย และสามารถระดมเงินทุนจากตลาดหลักทรัพยในอนาคตได
แมวารัฐบาลอานันท 2 จะแสดงอาการลุกลี้ลุกลนในการขายโรงกลั่นนํ้ ามัน
ไทยออยล แตก็ตองยอมรับวา กระบวนการขายหนวยกลั่นนํ้ามันทั้งสองเปนไปดวยความโปรงใส
และจนบัดนี้ก็ยังไมปรากฏหลักฐานวามีการฉอฉลในการขายทรัพยสินของรัฐครั้งนี้ สิ่งที่จะตอง
จับตามองตอไปก็คือ เมื่อไทยออยลเขาตลาดหลักทรัพยแลว บรรดาผูที่มีสวนผลักดันการขาย
หนวยกลั่นนํ้ามันในรัฐบาลอานันทไดเขาไปถือหุนในไทยออยลในฐานะปจเจกบุคคลหรือไม เพราะ
นั่นจะเปนหนทางหนึ่งในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
วิวาทะสํ าคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือ รัฐบาลอานันท 2 ขายหนวยกลั่นนํ้ามัน
ไทยออยลในราคาตํ่าเกินไปหรือไม ส.ส.ทั้งที่สังกัดพรรคฝายคาน (ดังเชนนายวัฒนา อัศวเหม
ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง ฯลฯ) และพรรคฝายรัฐบาล (ดังเชนนายพรเทพ เตชะไพบูลย นายไตรรงค
สุวรรณคีรี ฯลฯ) ตางโจมตีรัฐบาลอานันทในประเด็นนี้ นายพรเทพถึงกับกลาวหาวา ราคาหนวย
กลั่นนํ้ามันทั้งสองควรจะอยูในชวง 50,000-60,000 ลานบาท
ขอมูลที่ปรากฏในเวลาตอมาบงชี้วา ตัวเลข 50,000-60,000 ลานบาทนั้นเปน
เพียงตัวเลขยกเมฆ เพราะไทยออยลลงทุนสรางหนวยกลั่นนํ้ามันที่ 4 ซึ่งมีกําลังการผลิต 100,000
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บารเรลตอวัน ดวยเงินทุนเพียง 9,396 ลานบาท และ Star Petroleum Co. ซึ่งเปนบริษัทในเครือ
คาลเท็กซลงทุนสรางโรงกลั่นนํ้ามันที่จังหวัดระนอง กําลังการผลิต 120,000 บารเรลตอวัน ดวยเงิน
ทุน 30,600 ลานบาท แมในเวลาตอมาจะมีการทาทายระหวางนายเกษม จาติกวณิช กับนาย
วัฒนา อัศวเหม เพื่อใหซื้อหนวยกลั่นที่ 1 และ 2 ในราคา 15,000 ลานบาท แตจนบัดนี้ก็ยังไมมี
ความคืบหนาในเรื่องที่ทาทายนั้น
หนวยกลั่นนํ้ามันที่ 1 และ 2 มีอายุการใชงานมาแลว 30 และ 27 ปตามลําดับ
รัฐบาลอานันท 2 ไดขายหนวยกลั่นทั้งสองแกบริษัทไทยออยล จํากัด ในราคา 8,764 ลานบาท
ซึ่งครอบคลุมเฉพาะหนวยกลั่นและอุปกรณ โดยไมรวมที่ดินและสิ่งกอสราง ราคาระดับดังกลาวนี้
ตํ่าเกินไปหรือไม เปนคําถามที่ยากที่จะตอบได หากประเมินราคาหนวยกลั่นในเชิงประวัติศาสตร
โดยเทียบเคียงกับราคาที่ Arthur D. Little International Inc. ประเมินไวในป 2524 ราคาที่ขายนี้
ก็ นั บ ว า สมเหตุ ส มผล แต ถ  า หากพิ จ ารณาถึ ง ข อเท็จจริง ที่ ว า การขายหนว ยกลั่น นํ้ ามัน ให
ไทยออยลมีผลอยางสําคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแสวงหากําไรจากการผูกขาดของไทยออยล
แลว ราคาที่ขายนี้นับวาตํ่าเกินไป
ราคา 8,764 ลานบาทนี้ประเมินจากมูลคาปจจุบัน (present value) ของ
ผลประโยชนที่รัฐพึงจะไดรับจากคาเชาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาการเชา รวมกับมูลคาคงเหลือหรือ
มูลคาซากของหนวยกลั่น (salvage value) ทั้งนี้โดยเลือกอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ คือ
8.174% เปนอัตราสวนลด (discount rate)
ราคาประเมิ น ตามวิ ธี ก ารข า งต น นี้ เ ป น ราคาขั้ น ตํ่ าที่ รั ฐ บาลกํ าหนดจะขาย
กอนหนาที่จะเลือกวิธีการประเมินหนวยกลั่นวิธีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและบริษัท ไทยออยล
จํากัด ไดเลือกสถาบันการเงิน 4 สถาบัน จากรายชื่อ 28 สถาบันใหเปนผูประเมินราคาหนวยกลั่น
ผลการประเมินปรากฏวา
(1) Goldman Sachs International Ltd. ประเมินไว 200 ลานเหรียญอเมริกัน
(2) Chase Investment Bank (Singapore) Ltd. ประเมินไว 106 ลานเหรียญ
อเมริกัน
(3) S.G. Warburg & Co. Ltd. ประเมินไว 140 ลานเหรียญอเมริกัน
(4) บริษัทเงินทุนหลักทรัพยภัทรธนกิจ จํากัด ประเมินไว 196 ลานเหรียญ
อเมริกัน
เมื่ อตั ดราคาประเมินสูงสุดและตํ่ าสุดออก แลวหาคาเฉลี่ยของราคาประเมิน
ที่เหลือก็จะไดราคาประเมินถัวเฉลี่ย 168 ลานเหรียญอเมริกัน หรือประมาณ 4,200 ลานบาท
ซึ่งตํ่ากวาที่รัฐบาลกําหนดจะขาย
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ประเด็นที่ฝายคานโจมตีรัฐบาลอานันทในเรื่องนี้มีอยู 2 เรื่อง เรื่องแรกมุงโจมตี
การเลือกผูประเมินราคาโรงกลั่น โดยเฉพาะอยางยิ่งภัทรธนกิจวาไมมีความชํานาญในกิจการ
นํ้ามันอีกทั้งกลาวหาเปนนัยๆวา ผูถือหุนรายสําคัญของภัทรธนกิจมีความสัมพันธทางเครือญาติ
ทั้งกับนายเกษม จาติกวณิช และนายอานันท ปนยารชุน อยางไรก็ตาม การณปรากฏวา ราคา
ประเมินของภัทรธนกิจสูงเปนอันดับสอง (196 ลานเหรียญอเมริกัน) รองจาก Goldman Sachs
International Ltd. (200 ลานเหรียญอเมริกัน) ดังนั้น ขอกลาวหาเปนนัยๆวา ภัทรธนกิจรวมมือ
กับรัฐบาลอานันทและไทยออยลในการประเมินราคาหนวยกลั่นใหตํ่ากวาที่ควรจะเปน จึงเปน
ขอกลาวหาที่ฟงไมขึ้น
เรื่องที่สองไดแก ขอกลาวหาที่วา ราคา 8,764 ลานบาท ที่ขายนี้ยังนอยกวา
คาเชาที่รัฐบาลพึงไดรับจนถึงป 2544 ซึ่งเทากับประมาณ 12,411 ลานบาท การเปรียบเทียบ
เชนนี้ไมถูกตอง เพราะเงินจํานวน 8,764 ลานบาทที่ไดจากการขายหนวยกลั่นนํ้ามันในป 2535
นั้น สามารถนําไปหารายไดในรูปดอกเบี้ยดวยการฝากสถาบันการเงินได ซึ่งหากนําไปฝากติดตอ
กันเปนเวลา 9 ป จนถึงป 2544 เงินรวมที่ไดรับไมนอยกวาคาเชาที่รัฐบาลพึงไดรับหากไมมีการ
ขายหนวยกลั่นนํ้ามัน
ขอที่ตองยอมรับก็คือ กระบวนการประเมินราคาหนวยกลั่นนํ้ามันเปนกระบวน
การที่โปรงใส และเปนไปตามบรรทัดฐานสากล
หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว ขอวิพากษวิจารณที่สมเหตุสมผลในกรณีการขาย
โรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลมีอยูเพียง 2 ประการ คือ
ประการแรก รัฐบาลอานันท 2 ไมมีมารยาททางการเมืองในการเรงขายโรงกลั่น
นํ้ ามันไทยออยล แทนที่จะรอการตัดสินใจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งมีหนาที่ตอง
รับผิดชอบตอประชาชน
ประการที่สอง แมวากระบวนการประเมินราคาหนวยกลั่นนํ้ามันจะโปรงใส แต
ราคา 8,764 ลานบาทที่ขายเปนราคาที่ตํ่าเกินไป เพราะเปนราคาที่มิไดคํานึงถึงศักยภาพของไทย
ออยลในการแสวงหากําไรจากการผูกขาดที่มีมากขึ้น อีกทั้งยังเปนราคาที่ประเมินจากขอสมมติ
ที่วา หนวยกลั่นนํ้ามันที่ 1 และ 2 จะสิ้นอายุการใชงานในป 2544 การคํานวณคาเชาที่รัฐบาล
พึงไดรับจึงสิ้นสุดในป 2544 แทที่จริงแลวมีเหตุผลที่นาเชื่อวา อายุการใชงานจะยืนยาวกวาป
2544 และหากไมมีการขายหนวยกลั่นนํ้ามัน ก็จะตองมีการตอสัญญาการเชาออกไปจากป 2544
ขอโจมตีของพรรคฝายคานที่วา รัฐบาลอานันท 2 ขายโรงกลั่นไทยออยลในราคา
ที่ตํ่ากวาระดับอันสมควร จึงเปนขอโจมตีที่สมควรแกการรับฟง หากแตดวยเหตุผลที่แตกตางจาก
ที่ฝายคานกลาวอาง

