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ลอมวงคุยเรื่อลง อแปรรู
ป กฟผ.
มวงคุ
ยเรื่อ: ง แปรรูป กฟผ. :
Pseudo Privatization?
P seudo P ri vati z ati on?

เหตุใด นักวิชาการจํานวนหนึ่ง ถึงสรุปวา การแปรรูปการไฟ
ฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยคือ Pseudo Privatization ?
open online นําทุกทานยอนกลับไปที่หองประชุม
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นั่งจิบกาแฟรสขม ฟงนักนิติศาสตร นักเศรษฐศาสตร
และนักวิชาการดานพลังงาน ตั้งวงถกเถียงกัน
เรื่อง “แปรรูป กฟผ. แบบของไทย มีอะไรนาเปนหวง?”
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ศ.ดร.ปราณี ทิ น กร : การแปรรู ป โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ป ระเด็ น หลายแง มุ ม
ที่ ส าธารณชนควรรับ ทราบ และควรนํ า ไปใช เป น วิจารณญาณในการตั ด สิ น วา ควรจะให มี ก ารแปรรูป แบบ
ที่ เป น อยูต อ ไปหรือ ควรจะคัด ค า น เนื่ อ งจากวาในที่ ป ระชุม นี้ มี นั ก ศึก ษาฟ งอยูด ว ย จึ งอยากให ภู มิ ห ลั งหรือ
Background ของคําวาแปรรูป วาหมายถึงอะไร แปรรูป มาจากคําภาษาอังกฤษวา Privatization ที่ ห มายถึง
การถ า ยโอนการผลิ ต ไปสู ภ าคเอกชน ตรงนี้ ถ า ทํ า ถู ก ต อ งเหมาะสมกั บ สภาพแล ว มั น ก็ มี ป ระโยชน แต เรา
มักพบวา การแปรรูปอาจกลายเปนการถายโอนการผลิตที่มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติจากรัฐไปสูเอกชน
ดั ง นั้ น มั น จึ ง เกิ ด ป ญ หาต า งๆ ตามมา และคนที่ ทํ า ให ก ารแปรรู ป แพร ห ลายไปในประเทศต า งๆ คื อ
นางมารกาเร็ต แทตเชอร โดยเริ่มทําในประเทศอังกฤษในชวงประมาณตน ค.ศ. 1980 และหลังจากที่ประเทศ
อังกฤษดําเนินการ ประเทศตางๆ ในยุโรปก็เริ่มทําตาม ประเทศดอยพัฒนาก็เริ่มดําเนินการตามเชนกัน และ
การแปรรูปของประเทศกําลังพัฒ นาสวนหนึ่งเกิดจากเงื่อนไขของการกูเงินจากไอเอ็มเอฟ หรือธนาคารโลก
ซึ่งทั้งสององคกรมักจะผูกการแปรรูปและการปรับโครงสรางมาเปนเงื่อนไขการกูเงินดวย
สําหรับกรณีประเทศไทยถามวา เคยมีความพยายามจะแปรรูปการไฟฟามากอนไหม ก็เคยมีในสมัย
รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ซึ่งตอนนั้นไทยมีความจําเปนตองไปกูเงินฉุกเฉินจากไอเอ็มเอฟ แตวากระแส
การตอตานตอนนั้นคอนขางแรงและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจก็มีความเขมแข็ง ดังนั้นก็เลยไมสําเร็จ ในปจจุบัน
กระแสการแปรรูปก็กลับมาคอนขางแรงอีกหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 และเรามีความจําเปนที่จะตอง
ใชเงิน กูฉุกเฉินจากไอเอ็มเอฟ และเงื่อนไขการแปรรูปก็ผูกมากับเงิน กู ทําใหรัฐบาลประชาธิป ตยในสมัยนั้น
ออกพระราชบัญ ญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตางๆ ซึ่งรวมถึง
การไฟฟาฝายผลิตดวย
เมื่อประมาณตนป 2547 กระแสการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจสูงมาก เขาใจวารัฐบาลตองการลด
กระแสการคัดคาน รัฐบาลก็เลยหยุดการแปรรูปไวชั่วคราวและมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในคณะกรรมการชุดนั้น (ศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช เปนประธาน)
ก็มีขาราชการประจํา และกรรมการผูทรงคุณ วุฒิอีก 4-5 ทาน นั่งอยูในที่นี้ 3 ทาน คือ อ.รังสรรค ธนะพรพันธุ
ดร.เดือนเดน นิคมบริรักษ และ ดิฉัน (อีกทานคือ อ.สุธีร ศุภนิตย จากคณะนิติศาสตร มธ.) เราก็คิดวา เราจะชวย
รัฐบาลทําการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ โดยเขาไปดูหลักเกณฑตางๆ และมีการพูดถึงวา กิจการใดเปนกิจการ
ที่รัฐควรแปรรูป หรือวาจําเปนตองคงไว และถาจะแปรรูปควรจะเปนอยางไร กรณีใดควรที่จะมีองคกรกํากับดูแล
ทําอยางไรจึงจะสงเสริมใหมีการแขงขัน เหลานี้เปนตน รัฐบาลตั้งคณะกรรมการชุดนี้เดือนเมษายน 2547 และมี
การประชุมไปได 4 ครั้ง ก็มีการตั้งอนุกรรมการเพื่อไปยกรางกฎหมายตามหลักเกณฑที่กรรมการไดมีมติเห็นชอบ
ไว อ.เดือนเดนก็เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไปนั่งอยูในคณะอนุกรรมการ และมีการประชุมอนุกรรมการเพียง
ครั้งเดียว หลังจากนั้นเขาก็ไมเรียกประชุมอีก และระหวางที่ไมมีการเรียกประชุมอีกนั้นก็มีการดําเนินการเพื่อ
แปรรูปมาโดยตลอด จนกระทั่งวันที่ 24 มิถุนายน 2548 ก็มีการแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ให เป น บมจ. กฟผ. เมื่ อ พวกเราเห็ น วาการที่ เขาเชิ ญ ให เราไปชว ยปรับ ปรุง พระราชบั ญ ญั ติ ทุ น รัฐวิ สาหกิ จ
แตระหวางนั้นเขากลับดําเนินการโดยไมไดใชความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนั้น กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ทั้ง 4 คนจึงยื่นหนังสือลาออก ในวันที่ 27 มิถุนายน 2548 ซึ่งเปนการประทวงไปในตัวดวย
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มาถึงจุดนี้ก็ใกลกับเรื่องปจจุบันคอนขางมากแลว คือวา เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา มีแผนการขาย
หุน บมจ. กฟผ. ในตลาดหลักทรัพย กําหนดไวคือ 16-17 พฤศจิกายน แตวาประชาชนก็คงตองขอบคุณคุณรสนา
และกลุมองคกรผูบริโภคที่เคลื่อนไหวไปยื่นฟองศาลปกครองใหพิจารณาเรื่องนี้ และศาลปกครองไดมีคําสั่งระงับ
การขายหุ น กฟผ. เอาไว ก อ น ดั ง นั้ น วัน นี้ คณะนิ ติ ศ าสตรแ ละคณะเศรษฐศาสตรก็ คิ ด ว า เป น โอกาสอั น ดี
ที่เราจะแสดงความเห็นในแงวิชาการใหกับคณาจารย นักศึกษา และสื่อมวลชน รวมทั้งผูสนใจทั้งหลายไมวา
ทานจะมาจากองคกรใด ใหเห็นประเด็นที่สําคัญตางๆ เกี่ยวกับการแปรรูป กฟผ.
การวิเคราะหในวันนี้จะเริ่มดวย การอภิปรายจาก อ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา ทานเปนอาจารยประจํา
คณะนิติศาสตร ธรรมศาสตร ปจจุบันทานเปนรองคณบดีฝายวิชาการคณะนิติศาสตร ทานสําเร็จปริญญาตรีและ
โทจากคณะนิติศาสตร ธรรมศาสตร และจบปริญญาเอกนิติศาสตรดานกฏหมายมหาชน จากมหาวิทยาลัยตูลูส
ประเทศฝรั่ง เศส ท า นจะมาอภิ ป รายแสดงความเป น ห ว งในมุ ม มองของนั ก นิ ติ ศ าสตรว า กฎหมายที่ มี อ ยู
มันเปนอยางไร ใครควรมีอํานาจในการแปรรูป และวิธีการควรเปนอยางไร
ทานผูอภิปรายคนที่สองคือ อ.ดร.เดือนเดน นิคมบริรักษ ทานเปนผูอํานวยการวิจัยของสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ทานสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโททางเศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัย
ควี น ส ยู นิ เวอร ซิ ตี้ ปริ ญ ญาเอกเศรษฐศาสตร จาก McGill University ประเทศแคนาดา ท า นจะมาแสดง
ความเปนหวงในมุมมองของนักเศรษฐศาสตรวา การแปรรูป กฟผ. อยางที่เปนอยูมันจะเกิดประโยชนแกสวนรวม
หรือไม เปนการรักษาผลประโยชนของรัฐหรือไม และสรางความเปนธรรมในการดําเนินกิจการอยางนี้ตอไป
หรือไม
ทานผูอภิปรายคนที่สามคือ อ.ดร.ภูรี สิรสุนทร ทานเปนอาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร จบปริญญา
ตรีจ ากมหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ ปริ ญ ญาโทจากคณะเศรษฐศาสตร ธรรมศาสตร และจบโทและเอกจาก
Australian National University ทานทําวิทยานิพนธปริญ ญาเอกทางดานการแปรรูปกิจการไฟฟาโดยเฉพาะ
วันนี้ทานจะมาใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับการประเมินมูลคา กฟผ. วา สิ่งที่รัฐบาลทําไปในการตีมูลคา บมจ. กฟผ.
เพื่อนําไปขายในตลาดหลักทรัพยมันถูกตองตามที่ควรไหม
และท า นผู อ ภิ ป รายคนสุ ด ท า ย คื อ คุ ณ ชื่ น ชม สงา ราศรี กรีเซน ท า นเป น นั ก วิช าการอิ ส ระ ท านได
ทุนเลาเรียนหลวงไปเรียนปริญญาตรีที่ Dartmouth College ดานวิศวกรรมศาสตรและสิ่งแวดลอม จบปริญญา
โทดานพลังงานจาก University of California, Berkeley ทานจะมาแสดงความเห็นวา การแปรรูปแบบไทยเรานี้
ทําไปเพื่อใคร มีใครได ใครเสีย และจะชี้ใหเห็นประเด็นการแปรรูปวามีผลประโยชนทับซอนอยางไร
ขอเรียนเชิญ อ.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา คะ
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อ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา: ดิฉันตองขอแสดงความชื่นชมทานทั้งหลายในที่นี้ที่ไดมาชวยกัน เพราะนี่ไมใช
การอภิปรายโดยทั่วไป แตมีวัตถุประสงคอยางชัดเจนที่จะทําอะไรสักอยาง เพื่อเก็บสมบัติของชาติที่สะสมกันมา
หลายรุนเอาไวใหได ดิฉันจะปูพื้ นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย โดยเฉพาะ พระราชบัญ ญั ติทุ น รัฐวิสาหกิจป 2542
ในประเด็นหลักๆ
เมื่อวานนี้มีการสัมมนา พระราชบัญญัติฉบับหนึ่งไปแลว ถาเรามีโอกาสจะใชพระราชบัญญัติฉบับนั้น
ก็คงจะดี พระราชบัญญัติฉบับนั้นพูดถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แตเขาใจวา จะไปโฟกัสอยูที่รัฐวิสาหกิจประเภท
ที่เรากําลังเปนหวงอยูตอนนี้คือ กฟผ. หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งโดยพระราชบั ญ ญั ติ และเปนวัตถุประสงคที่ดิฉัน
จะพูดในวันนี้เปนดานหลัก
ขอเริ่มอธิบายเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันกอนคือ ระบบกฎหมายไทยมีพระราชบัญญัติที่สําคัญ
ฉบับ หนึ่ งที่เรารูจั กกัน ดีคื อ พระราชบั ญ ญั ติ วาดวยวิธี การงบประมาณ ป พ.ศ.2502 พระราชบั ญ ญั ติ ฉบั บ นี้
เปนพระราชบัญญัติที่วางแนวคิด ความหมาย นิยาม เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจใหกับระบบกฎหมายไทย จนทุกวันนี้
เวลาเราพูดถึงรัฐวิสาหกิจเราก็จะอางอิงไปถึงพระราชบัญญัติฉบับนี้
ในพระราชบัญญัติวาดวยวิธีการงบประมาณนี้แบงประเภทของรัฐวิสาหกิจออกเปนสองประเภทใหญๆ
คือ ประเภทที่ตั้งโดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย ซึ่งในทางกฎหมายเราเรียกวา เปนนิติบุคคลเอกชน
เวลาเราตั้งรัฐวิสาหกิจในรูปนิติบุคคลเอกชนเปนบริษัท (และตอมามีพระราชบัญญัติอีกฉบับคือ พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน ซึ่งเรามักเขาใจวาเปนนิติบุคคลมหาชน ความจริงไมใช แมวาออกมาในรูปพระราชบัญญัติก็ยัง
เปนนิติบุคคลเอกชนอยู เพราะตั้งในรูปบริษั ทเพียงแตวาเปนบริษัทมหาชน เพราะเราเอาหุนไปขายในตลาด
หลักทรัพยไดเทานั้นเอง) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งโดยบริษัทเหลานี้ เรามุงหมายที่จะใหทํากิจการที่เหมือนกับที่เอกชน
เขาทํา เชน บริษั ทการบิน ไทย บริษั ท ขนสง หรือแมแตธนาคารกรุงไทย ซึ่งเปนธนาคารที่ตั้งในรูปแบบบริษั ท
เราคิดวารัฐวิสาหกิจเหลานี้ทําเหมือนกับที่เอกชนทํา ดังนั้นรัฐวิสาหกิจเหลานี้จึงไมจําเปนที่จะตองมีอํานาจอะไร
ที่พิเศษผิดแผกไปจากบริษัททั้งหลาย
ทีนี้ในพระราชบัญญัติวาดวยการงบประมาณ ก็มีรัฐวิสาหกิจอีกประเภทหนึ่ง เปนรัฐวิสาหกิจที่บอกวา
จะตองมีกฎหมายจัดตั้ง ยกตัวอยางคือ การไฟฟาฝายผลิตฯ ก็มีพระราชบัญญัติจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิต ปตท.
ก็มีพระราชบัญญัติการปโตรเลียมฯ จัดตั้งขึ้น รัฐวิสาหกิจประเภทนี้เวลาคนตั้ง เขาตั้งขึ้นมาเขามุงหมายที่จะให
ประกอบกิจการบางอยาง ซึ่งเราเรียกวาเปนกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการพวก Infrastructures ทั้งหลาย
และในการประกอบกิจการเหลานี้ใหบรรลุวัตถุประสงคได รัฐวิสาหกิจเหลานี้จะตองมีดาบอาญาสิทธิ์ ซึ่งในทาง
กฎหมายเราเรียกวา มีอํานาจมหาชน สามารถที่จะเขาไปในที่ดินของคนอื่นไดในเวลาที่มีเหตุฉุกเฉิน เชน เวลาที่
ทอกาซรั่ว เจาหนาที่ของปตท.จะตองเขาไปในที่ดินของชาวบานได เจาหนาที่กระทําในฐานะที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา ตามกฎหมาย ปตท. และ กฟผ. เจา หน า ที่ มี อํ า นาจเวนคื น ได อํ านาจอยางนี้
บริษัทเอกชนทั่วไปไมมี เพราะที่ตองมีอํานาจเหลานี้ก็เพื่อสนองตอบตอวัตถุประสงคที่ตั้งรัฐวิสาหกิจเหลานี้ขึ้นมา
เราเรียกรัฐวิสาหกิจกลุมหลังนี้วา องคการของรัฐ คือมีลักษณะนิติบุคคลมหาชน
ประเด็นตอมาที่อยากทําความเขาใจรวมกันกอนคือ คําวา “แปรรูป” ในทางกฎหมาย เรามีรัฐวิสาหกิจ
สองประเภท คือ ประเภทที่เปนบริษัทอยูแลว ทุนของรัฐวิสาหกิจประเภทที่เปนบริษัท มันแตกจากทุนเปนหุน
เปนสวนๆ สามารถขายแยกสวนได ที่เราเรียกวาหุน มันมีสภาพพรอมที่จะเปลี่ยนมือจากภาครัฐไปสูภาคเอกชน
อยูแลว ในกรณีอยางนี้ทางกฎหมายเราเรียกวาแปรรูป
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แตรัฐวิสาหกิจที่ เป นองคการของรัฐซึ่งจัดตั้ งขึ้น โดยพระราชบั ญ ญั ติ ทุ นของรัฐวิสาหกิจ ประเภทนี้
มัน เป นกอนไมอยูในสภาพที่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนมือจากภาครัฐไปใหเอกชนได ดังนั้นการที่จะแปรรูป หรือ
ถายโอนจากภาครัฐไปสูเอกชน มันตองกระทําโดยกระบวนการสองขั้นตอน คือ “แปลงสภาพ” ของตัวนิติบุคคล
เสียกอน เปลี่ยนจากนิติบุคคลมหาชนมาเปนนิติบุคคลเอกชน อันนี้เราเรียกวาเปนการ “แปลงสภาพ” เมื่อแปลง
สภาพเรียบรอยแลวจึงจะทําการแปรรูปได คือ เอาหุนซึ่งเดิมทีมันเปนกอนตอมาแตกเปนหุน ตั้งขึ้นมาเปนบริษัท
แล วเอาหุน เหลา นั้ น จํา นวนหนึ่ งหรือ ทั้ งหมดไปขายในตลาดหลัก ทรัพ ย ถ ารัฐ ขายจนต่ํ าวา 50% ก็ จ ะทํ าให
ตัวองคกรนั้นแปรจากรัฐวิสาหกิจไปเปนวิสาหกิจของเอกชน
จะขอเนนไปที่รัฐวิสาหกิจที่ตั้งโดยพระราชบัญญัติ ซึ่งเรียกวาเปน “องคการของรัฐ” ในหลักกฎหมาย
ทั่วไปของประเทศตางๆ รัฐวิสาหกิจซึ่งมีสภาพที่แตกตางกัน วิธีการถายโอนไปเปนภาคเอกชนก็จะแตกตางกัน
ดวย ขอยกประเทศฝรั่งเศสเปนแมแบบ ซึ่งดิฉันคิดวา ใชไดในการที่เอามาเปนตนแบบในการศึกษา ฝรั่งเศส
เขาจะมีการแบงประเภทของรัฐวิสาหกิจเปนรัฐวิสาหกิจชั้นหนึ่งกับรัฐวิสาหกิจระดับรองลงมา รัฐวิสาหกิจชั้นหนึ่ง
ก็จะสอดคลองกับรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐตามกฎหมายของเรา ถาตั้งโดยพระราชบัญญัติ ฝรั่งเศสเขา
ถือ วา คนที่จะมี อํานาจไปแปลงสภาพมั น คือ “รัฐสภา” วิธีการที่ฝรั่งเศสเอาเขาสภา เนื่องจากดิฉัน เขาใจวา
ประเด็นความรอนใจของประเทศไทยในชวงป 2540 คือ เรารูสึกวาเราตองแปรรูปแลว และแปรทีละแหงมันไมทัน
ดังนั้นจึงออกกฎหมายอยางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจออกมา แลวทําการแปรรูปแบบเหมาเขง ฝรั่งเศสเขาก็
มีความจําเปนในลักษณะเดียวกันในป 1980 แตวิธีการคือ รัฐบาลจะทําการศึกษาเสียกอน โดยเลือกรัฐวิสาหกิจ
ที่เห็ นวาจําเปน ที่จะตองแปรสภาพขึ้นมา แลวก็ทําการเสนอใหกับ รัฐสภา เขาจะใชวิธีเสนอพระราชบัญ ญั ติ
หนึ่งฉบับแลวใสรายชื่อของรัฐวิสาหกิจที่คิดวา จะแปลงสภาพเปนบัญชีแนบทายเขาไปในพระราชบัญญัติที่เสนอ
กับสภา
เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนั้นผานสภา รัฐบาลฝรั่งเศสมีอํานาจที่จะเลือกแปรรูปจากจํานวนรัฐวิสาหกิจ
ที่อยูในบัญ ชีรายชื่อ จะไปแปรรูปรัฐวิสาหกิจนอกบัญชีรายชื่อไมได อันนี้เปนประเด็นที่ดิฉันคิดวา ในพระราช
บัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจเราไมไดทําในลักษณะนั้น มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติทุนฯ1 บอกวา รัฐบาลจะเลือก
รัฐวิสาหกิจใดมาแปรสภาพก็ได ถาเปนรัฐวิสาหกิจประเภทแรกที่อยูในรูปบริษัทอยูแลว ปญหาคงจะนอยหนอย
เพราะตอนที่เขาจัดตั้งก็จัดตั้งโดยสภาพที่พ รอมจะใหแปรรูป แตถาเปนรัฐวิสาหกิจที่ตั้งโดยพระราชบัญ ญั ติ
ดิฉันคิดวา พระราชบัญญัติทุนฯ ทําการแบบกาวกระโดด คือ ขาดประเด็นในเรื่องการจําแนกประเภทรัฐวิสาหกิจ
ขาดประเด็นในเรื่องการทําตามกระบวนการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องผูมีอํานาจในการตัดสินใจควรจะเปนใคร
ดิฉันขอพูดในประเด็นนี้นิดหนึ่ง ถาสมมติพระราชบัญ ญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ ไปเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส ดิฉัน
คิดวา พระราชบัญญัติฉบับนี้ไมควรจะไดมีโอกาสใช เพราะเหตุวาในตัวพระราชบัญญัตินั้นเอง นักเศรษฐศาสตร
พูดวาเปนการเซ็นเช็คเปลา ฝายนิติบัญญัติเซ็นเช็คเปลาใหกับฝายบริหารไปทําการเลือกรัฐวิสาหกิจที่จะทําการ
แปรรูป คือ ในตัวพระราชบัญญัตินั้นไมกําหนดกรอบ หลักเกณฑ วิธีการที่จะใหรัฐบาลไปทํางานตอเลย
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มาตรา ๔ ในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจใดมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของ
บริษัทใหกระทําไดตามพระราชบัญญัตินี้
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นี่คือประเด็นปญหาของพระราชบัญญัติทุนฯ ซึ่งในทางกฎหมายมีคําวิชาการอยูคําหนึ่ง คือ ถาฝาย
นิ ติ บั ญ ญั ติ อ อกกฎหมายซึ่ ง มั น กลวงมากไม มี เนื้ อ หา ไม มี ร ายละเอี ย ดที่ จํ า เป น ตามสมควรที่ จ ะมอบให
ฝายบริหารไปทํางานได ทั้งๆ ที่เรื่องนั้นเปนเรื่องอยูภายในอํานาจของฝายนิติบัญญัติ กฎหมายอยางนั้นจะถือวา
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะ “กระทําโดยปราศจากอํานาจเชิงลบ” หมายความวา อํานาจนั้นเปนของฝาย
นิ ติ บั ญ ญั ติ แต ก ลั บ ปล อ ยมื อ ไปให ฝ า ยบริห ารเป น ผู ทํ า ไม ใ ช อํ า นาจที่ ตั ว เองควรจะใช และถ า กฎหมาย
ทุนรัฐวิสาหกิจไปอยูในประเทศฝรั่งเศส ดิฉันคิดวา ศาลรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสจะวินิจฉัยวาพระราชบัญญัตินี้
กระทําโดยปราศจากอํานาจเชิงลบ
อี ก ประเด็ น หนึ่ ง คื อ รัฐ บาลแปรรูป โดยไม เคารพต อ “หลั ก การคู ข นานเชิ งรูป แบบ” หมายความว า
ถารัฐสภาเปน ผูจัดตั้งรัฐวิสาหกิ จนั้น ซึ่งโดยทั่วไปก็จะต องตรากฎหมายออกมา เชน กฟผ. ปตท. เวลาที่จะ
เปลี่ ย นแปลงสภาพ เวลาที่ จ ะยกเลิ ก หรื อ ถ า ยโอนทรั พ ย สิ น จะต อ งกระทํ า โดยกระบวนการเดี ย วกั น คื อ
ต อ งกระทํ า โดยพระราชบั ญ ญั ติ ห รือ รัฐ บั ญ ญั ติ ถ า ไปทํ า โดยพระราชกฤษฎี ก า ดิ ฉั น คิ ด ว า ถ า เป น อย า งนี้
ศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสคงไมอนุญาต
ดิฉันคิดวา ประเด็นปญหานี้ที่ทําใหพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจมีประเด็นที่ถูกโตแยงในเวลาตอมา
วาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ดิฉันเขาใจวามาตรา 282 ที่พู ดถึงวา ใหมติคณะรัฐมนตรียุ บเลิกพระราชบัญ ญั ติ
รัฐ วิส าหกิ จ หรือ ประเด็ น ที่ วา พระราชกฤษฎี ก าที่ ยุ บ เลิ ก กฎหมายเดิ ม และตั้ งรัฐวิ ส าหกิ จ รูป แบบใหม ที่ ตั้ ง
ในรูปบริษัท แตยังคงใหอํานาจบริษัทนั้นไปทํากิจการงานที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนได สองประเด็น
นี้เปนตัวแทนของแนวคิดของคนกลุมสมาชิกสภาที่ไปฟองตอศาลรัฐธรรมนูญ ในเวลานั้นคงจะรูสึกเชนเดียวกับ
ที่ดิฉัน ไดพู ดมาเมื่อ สักครู คือ การกระทําอยางนั้ น เปน การกระทําที่ไปละเมิด ตอ อํานาจของฝายนิ ติบั ญ ญั ติ
คือละเมิดทั้งอํานาจของรัฐสภาและจารีตประเพณีที่เรามีมาในระบบกฎหมายของเรา เพราะกฎหมายลําดับรอง
ไมอาจไปละเมิดกฎหมายลําดับหลักได พระราชกฤษฎีกาไมอาจไปยกเลิกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติได
ประเด็นสองประเด็นนี้เปนตัวแทนของความรูสึกที่วา รัฐสภากําลังกระทําการโดยปราศจากอํานาจเชิงลบ
นอกจากนั้ น เรายั ง รู สึ ก ว า พระราชบั ญ ญั ติ ทุ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น ขาดกลไกหรื อ ขาดองค ก รควบคุ ม
การคัดเลือกรัฐวิสาหกิจที่จะนํามาแปลงสภาพ ในฝรั่งเศสนั้น กอนที่รัฐบาลจะเสนอรัฐวิสาหกิจเขาไปในบัญชี
รายชื่อแนบทายพระราชบัญญัติ จะตองมีการตั้งกรรมการเพื่อศึกษาประเมินความเปนไปไดเสียกอน แตของเรา
คณะรัฐมนตรีภายใตชื่อวา “คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ” เปนคนดําเนินการเอง อันนี้แหละที่ทําให
ถูกโจมตีมากวาพระราชบัญญัติทุนฯ นี้เปดโอกาสใหฝายการเมืองเขามาแทรกแซงได คณะกรรมการนโยบาย
ทุนฯ ประกอบดวย 26 คน มีฝายการเมือง 16 คน ขาราชการประจํา 4 คน และผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแตงตั้งอีก
6 คน จะเห็นไดวาองคประกอบอยางนี้ฝายการเมืองสามารถเขาไปครอบงําได
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มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใดๆ ใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเงื่อนไข
เวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพื่อการนั้น
ในกรณี ที่บริษัทใดมีอํานาจ ไดรับยกเวน มีสิทธิพิเศษ หรือไดรับความคุมครองตามมาตรา ๒๖ ใหถือวาบทบัญ ญั ติแหง
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่ถูกยกเลิกคงใชบังคับตอไปตามระยะเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖
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นอกจากนั้ น แล ว “คณะกรรมการเตรีย มการจั ด ตั้ ง บริษั ท ” ก็ ยั ง เป น ฝ า ยข า ราชการประจํ า ทั้ ง สิ้ น
ในกฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจบอกวามี 11 คน มีขาราชการประจําถึง 6 คน มีพ นักงานรัฐวิสาหกิจ 2 คน และมี
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งฝายบริหารชี้นิ้วไดอีก 3 คน เพราะฉะนั้นจะเห็นวา กระบวนการกลั่นกรองเพื่อเลือกรัฐวิสาหกิจ
ขึ้นมาเพื่อแปรรูปนั้นมันไมมีการกระทําอยางมืออาชีพ ไมมีการกระทําอยางเปนกลาง ไมมีการเสนอรายงาน
ผลกระทบวา ถาจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจหนวยนั้นหนวยนี้จะมีผลตอสังคมอยางไรตอผูบริโภคอยางไร ตอรัฐอยางไร
อันนี้เปนปญหาเรื่องกระบวนการที่ไมโปรงใส
นอกจากนั้น เราจะพบวา พระราชบัญ ญัติทุนฯ ขาดการคุมครองประโยชนสาธารณะ เดี๋ยวอาจารย
ภูรีทานจะพูดตอเรื่องการประเมินราคาทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจที่ต่ํากวาความเปนจริง ดิฉันคิดวา ประเด็นนี้จะ
ปรากฏใหเห็น ชัดขึ้น เรื่อยๆ ในอนาคต นอกจากนั้นแลว เรายังพบวา ไมมีการแบงแยกทรัพ ยสิน ที่มีลักษณะ
ผูกขาดโดยสภาพ เชน สายสงฯ หรือเขื่อน ซึ่งไมมีใครสามารถมาสรางแขงได กับทรัพยสินที่ควรจะแปรรูปออกไป
ใหมีการแขงขันใหขายได นอกจากนั้น ยังไมมีการวางระบบเพื่อควบคุมการบริหารกิจการที่ใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐในเรื่องการบริการสาธารณะดวย
ดิฉันขอพูดอีกประเด็นหนึ่ง คือ เรื่องความไมเสมอภาคในทางกฎหมาย รัฐวิสาหกิจของเราที่แปลง
สภาพจากองคการของรัฐมาเปนบริษัท ไมวาจะเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน เราจะพบวา มีการใหอํานาจ
มหาชนบางอยางของรัฐตามมา กลไกของกฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจฯ นั้นตลกมาก ดานหนึ่งบอกวา เมื่อมีพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหมขึ้นแลว เชน จาก กฟผ. ก็มาเปน บมจ. กฟผ. ณ วันนั้น กฎหมายเกาคือ
กฎหมายจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตฯ ใหยกเลิกไป แตขณะเดียวกันพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ ก็อนุญาตให
บริษัทใหมที่แปลงสภาพมาแลวยังสามารถไดรับสิทธิพิเศษ ไดประโยชน ไดรับการคุมครอง ไดอํานาจบางอยาง
จากกฎหมายเกาที่ถูกยกเลิกไปแลว ประเด็นอยางนี้ นักกฎหมายรูสึกวา เปนการทําลายระบบประสิทธิภาพของ
กฎหมายไทยอยางสําคัญ เพราะทําใหระบบกฎหมายสับสน เราไมรูวากฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแลวยังคงมีสภาพ
บังคับอยูอยางไร พนักงาน กฟผ. ซึ่งบัดนี้ไดเปนพนักงานบริษัทไปแลวยังคงมีอํานาจบางอยางที่ไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายเดิม
และสิ่งที่สําคัญ ก็คื อพระราชกฤษฎีกาที่กําหนดอํานาจสิทธิประโยชนของบมจ. กฟผ.ไดกําหนดให
บริษัทมีอํานาจบางอยางซึ่งเราเรียกวา อํานาจมหาชน เขียนอยูในพระราชกฤษฎีกา อํานาจมหาชนนี้กระทบสิทธิ
เสรีภ าพประชาชนได ทานไปดูมาตรา 8 ของพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบั บนี้3 ปกติการเขียนกฎหมายในลักษณะ
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มาตรา ๘ ในการดําเนินการกอสรางระบบไฟฟา เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว ใหบริษัทมีอํานาจกระทําการ
ไดดังตอไปนี้
(๑) ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสงพลังงานไฟฟาโดยตองกําหนดใหมี
การประกาศไว ณ ที่ ว าการอํ า เภอแห ง ท อ งที่ ซึ่ ง ที่ ดิ น นั้ น ตั้ ง อยู แ ละจั ด ทํ า เครื่ อ งหมายแสดงไว ใ นที่ ที่ ป ระกาศกํ า หนดเขตนั้ น
ตามสมควร
(๒) เดินสายสงไฟฟาหรือสายจําหนายไฟฟาไปใต เหนือ ตาม หรือขามพื้นดินของบุคคลใด ปกหรือตั้งเสา สถานีไฟฟา
ยอยหรืออุปกรณอื่นลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใชเปนที่ตั้งโรงเรือน
(๓) รื้อถอนโรงเรือนหรือทําลายสิ่งอื่นที่สรางขึ้นหรือทําขึ้น หรือทําลาย หรือตัดฟน ตัดตน กิ่ง หรือรากของตนไมหรือ
พืชผลในเขตเดินสายไฟฟา
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มาตรา 8 ในพระราชกฤษฎีกาฯ จะตองไปเขียนอยูในพระราชบัญญัติ ดังนั้นกฤษฎีกาเขียนอยางนี้อาจไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ
อีกประเด็นหนึ่งคือ การที่เรายังใหบริษัท กฟผ. มีอํานาจตามกฎหมายมหาชนได และมีเอกสิทธิ์ มีสิทธิ
พิ เศษตามกฎหมายได เสมื อ นกั บ ว า ยั ง เป น กฟผ.ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ในรู ป ของพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ก อ ให เกิ ด ความ
ไมเทาเทียมในระหวางประชาชนใน 2 แง คือ
1) บริษัทกฟผ. ก็จะมีสภาพที่เหนือกวาบริษัทเอกชนที่ผลิตไฟฟาอื่นๆ
2) ผูถือหุนของ บมจ.กฟผ. ก็จะมีเอกสิทธิ์ มีสิทธิพิเศษที่เหนือกวาผูถือหุนของบริษัทอื่นๆดวย
ประเด็นความเปนหวงของนักกฎหมายประการตอมาคือ เราไมพูดถึงเรื่องผลประโยชนทับซอนของ
ผูที่ทํากระบวนการแปรรูปและผูที่รับประโยชนจากการแปรรูป ดิฉันคิดวา เปนหลักกฎหมายสากลเลย ที่ผูดําเนิน
การผูใชอํานาจในการวินิจฉัยตัดสินอะไร ไมควรจะไดรับประโยชน (และไมควรจะตองรับผิดชอบ ถาทําโดย
ถูกตองตามกฎหมายในการกระทําของตัวเอง) การแปรรูปตามพระราชบัญ ญั ติทุนฯ นี่ เราไมเคยหามที่จะให
รัฐมนตรี กรรมการในคณะกรรมการนโยบายทุนฯ หรือแมแตคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งฯ รับประโยชนจาก
การแปรรูปบริษัทรัฐวิสาหกิจที่ตัวเองทําการแปรรูป ดิฉันคิดวา ตรงนี้ผิดปกติอยางมากสําหรับกฎหมายของเรา
ฉบับนี้
ประเด็ น สุ ด ท า ยที่ ดิ ฉั น อยากจะเรีย นท า นก็ คื อ เรื่อ งกฎหมายกลาง ดิ ฉั น ไม ได คั ด ค า นการแปรรูป
แต ดิ ฉั น คิ ด ว า การแปรรู ป ควรแปรไปให ได ป ระโยชน กั บ ประชาชนและประเทศชาติ สู ง สุ ด กฎหมายกลาง
การแปรรูปนั้นควรจะตองออกมาเพื่อที่จะแกไขเยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นอยูในบานเมือง รายชื่อของรัฐวิสาหกิจควรจะ
ตองรีบ ทํ าและเสนอใหส ภาใหความเห็นชอบ นอกจากนั้นแลว จะตอ งมีกระบวนการในการแปรรูป ที่ชัดเจน
มีกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกรัฐวิสาหกิจที่จะแปรรูป มีการทํารายงานแสดงผลกระทบตอผูบริโภค ตอรัฐ และ
ตอสังคม มีคณะกรรมการประเมินราคาทรัพยสิน นอกจากนั้น จะตองมีการแบงแยกทรัพยสินที่ควรจะเปนของรัฐ
กับที่ควรจะให บมจ.กฟผ. ถืออยูตอไป
สุดทายคือ ควรจะตองมีกระบวนการคุมครองผลประโยชนของมหาชนภายหลังจากที่มีการแปรรูปแลว
ซึ่ ง เวลานี้ ก็ ยั ง ไม มี ได แ ก คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การไฟฟ า และควรจะมี ก ารพิ จ ารณาประเด็ น เรื่ อ ง
ผลประโยชนทับซอน ไมวาจะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้นเอง ผูที่ทําการแปรรูป และผูที่ตัดสินใจแปรรูปไมควรจะ
ไดรับประโยชนจากการแปรรูปนั้น ขอบพระคุณคะ

กอนที่จะดําเนินการตาม (๒) หรือ (๓) ใหบริษัทแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครองครองทรัพยสินที่เกี่ยวของทราบ
เจาของหรือผูครอบครองทรัพ ยสินนั้นอาจยื่นคํารองแสดงเหตุ ที่ไมสมควรทําเชนนั้นตอคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการตอง
วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
หลักเกณฑและวิธีการในการคํานวณเงินคาทดแทน การนําเงินคาทดแทนไปวางตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือ
ธนาคารออมสิน หรือการรับเงินคาทดแทนสําหรับการดําเนินการของบริษัทตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
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คุณดนัย อนันตโย : ผมดนัย อนันตโย อุปนายกฝายกิจการพิเศษของสภาทนายความ ผมมีประเด็นที่คางคาใจ
จากที่ อ.จันทจิราไดพูด คือ พอแปรรูปไปแลว ที่ดินที่อยูใตสายสง ที่ดินที่อยูในเขื่อนซึ่งน้ําทวม ซึ่งรัฐไปเวนคืนเขา
มาตาม พรบ. การไฟฟา เขาก็ใหเพื่อไปทําสาธารณู ป โภค พอมาแปลงสภาพเปน บมจ. แลว ฉะนั้น คนที่ถูก
เวนคืน เขาฟองไดไหมวา ตอนนี้ผูถือสิทธิ์ไดเปลี่ยนไปแลว ฉะนั้นเขาขอคาที่ดินในปจจุบันตองใชใหเขาหรือไม
เขาก็ไมใหสายสงผานที่ดิน เพราะที่ดินที่ กฟฝ. เวนคืนไปนั้นไมถูกตอง เหมือนตอนนี้ที่มีคําพิพากษาศาลฏีกา
อันหนึ่งที่การทาเรือไปเวนคืนที่มา แลวไมไดทําตามที่บอกไว ศาลฏีกามีคําสั่งวาฟองได ผมวาตรงนี้จะมีเจาของ
ที่ดิ น จากทั่ วประเทศ ผมวาเป น หมื่ น ตรงนี้ ส ภาทนายความอาจตอ งรับ เรื่องมาทํ า มั น เป น ภาระ และก็ ต อ ง
ขอบคุณคุณรสนาและอีกหลายๆ คนมาใหสภาทนายทํา ตอนแรกพวกผมคุยกับอาจารยบรรเจิดกับอีกหลายๆ
ทานวามันจะไดหรือ เพราะมันมีที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินวาใชได ยกเลิกได จึงไมนึกวาศาลปกครองสูงสุดจะ
ตัดสินอยางนั้น ก็เปนที่นาชื่นชมวาอยางนอยยังเปนที่พึ่ง แตก็แคชั่วคราวไมรูวาจะเปนอยางไรตอไป
ขอถาม อ.จันทจิรา วา ผูที่ถูกเวนคืนไปแลวนั้นจะฟองศาลยุติธรรมไดหรือไม เพราะเปนเรื่องกรรมสิทธิ์
คงไมใชศาลปกครอง
ศ.ดร. ปราณี ทินกร: เมื่อครู อ.จันทจิราไดบอกไวแลววา ถาเปนกรณีของศาลรัฐธรรมนูญประเทศฝรั่งเศสแลว
คงไมตัดสินอยางที่ตัดสินอยูในประเทศไทย เชิญ อ.จันทจิรา ตอบคําถามคะ
อ.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา: ดิฉันคิดวาประเด็นเวนคืนอาจจะชาไปแลว หมายความวา การเวนคืนที่มันเปนไปตาม
ระยะเวลาที่ไปตามลําดับนั้น หนึ่งเรื่องอายุความ สองเรื่องความเปนผูเสียหาย ดิฉันคิดวา ยากที่จะไปตามเอา
คนเป นหลายๆ รอยกลับมาฟองใหม ประเด็นอยางนี้ ถาเกิดในตางประเทศ องคกรคุมครองผูบ ริโภคฟองได
อยางที่คุ ณ รสนาทํ า ไมต องไปเอานาย ก. นาย ข. นาย ค. ที่ เป น เจาของเดิม ซึ่งไม รูวา ปานนี้จะยั งมี ชีวิต อยู
หรือเปลามาฟอง ตองเปนองคกรที่ในกฎหมายเขาถือวาเปนตัวแทนประชาชน ถาเปนอยางนี้นาจะฟองได
คุณรสนา : มีชาวบานจากหาดใหญ สตูล ตรัง และในกรุงเทพ ติดตอมาที่พวกเราวา เขาอยากจะฟองเพราะ
เขาพาดสายผานทําใหที่ดินเขาสามรอยไรขายไมไดเลยและใหคาชดเชยเขานิดเดียว เขาก็ไมยอม ซึ่งในกรณี
อยางนี้ถาเขาจะฟองเขาฟองไดไหม และควรจะฟองที่ไหน
อ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา : เรื่องเกิดตั้งแตเมื่อไหรคะ
คุ ณ รสนา : คนที่ ติ ดต อมาเขาถูกเวนคืน เมื่ อ ป 2538 แลวเขาสูกั น จนรัฐบั งคั บ ให เขาไปรับ เงิน เมื่ อ ประมาณ
ป 2541 เขาก็ต องยอม เพราะถาไมยอมก็ตอ งไปฟองเอาเอง ทีนี้ เขาบอกวาถามีการแปลงสภาพแบบนี้ แลว
เอาไปใหบริษัทใชเขาไมยอม จะเอาคืน เขาเลยมาปรึกษาพวกเราวาจะฟองอยางไรดี
ศ.ดร. ปราณี ทินกร: คงจะตองไปคิดในรายละเอียดนะคะ แตก็เปนประเด็นที่นาสนใจ ในระหวางที่ อ.เดือนเดน
นําเสนอประเด็นการอภิปราย อ.จันทจิรา ก็จะไดมีเวลาคิดวาประเด็นนี้จะฟองอยางไรดีนะคะ เชิญ อ.เดือนเดน
คะ เปนความเปนหวงของนักเศรษฐศาสตรนะคะ
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ดร.เดือนเดน นิคมบริรักษ: ตามที่ อ.จันทจิรา เริ่มดวยพระราชบัญญัติทุนวา ไมเหมาะสมอยางไรในแงการใช
อํานาจของฝายบริหารแทนอํานาจของฝายนิติบัญญัติ ดิฉันจะเริ่มจากจุดที่วา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีการตีความ
แลววา การใชอํานาจบริหารลมลางกฎหมายซึ่งตราขึ้นมาโดยฝายนิติบัญญัติไมผิดแลว เราคงจะตองลงมาถึง
การเถียงวา พระราชกฤษฎีกาที่ฝายบริหารตราขึ้นมาตาม มาตรา 26 – 28 ของ พ.ร.บ. ทุ นรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2542 นั้น เปนไปตามกรอบอํานาจที่ฝายนิติบัญญัติไดมอบใหหรือไม
อันที่จริงแลว ฝายนิติบัญ ญั ติไดใหกรอบกวางๆ ในการออกพระราชกฤษฎีกา ก็เลยมาดูวา กรอบที่
ฝายนิติบัญญัติเขาใหฝายบริหารไวนี่ ฝายบริหารเอาไปใชตามนั้นหรือเปลา เพราะนี่เปนประเด็นที่สําคัญอยางยิ่ง
เพราะหากพระราชกฤษฎีกาที่กําหนดขึ้นไมเปนไปตามกรอบที่พระราชบัญญัติใหอํานาจไว ก็จะถือวาเปนโมฆะ
ใชไมได
มาตรา 26 ของพระราชบัญ ญั ติทุนรัฐวิสาหกิจ4บอกวา ในการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ
สิทธิ หรือประโยชนของ กฟผ. ใหกําหนดตามความจําเปน เพื่อใหบริษัทมีอํานาจ สิทธิ หรือประโยชนเพียงพอ
เทาที่จําเปนแกการดําเนินงาน เพื่อที่จะเกิดประโยชนตอสวนรวม โดยคํานึงถึง 1) ความเปนธรรมในการแขงขัน
ทางธุรกิจ 2) การควบคุมใหการใชอํานาจทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตอง 3) การรักษาผลประโยชนของรัฐ คือ
4

มาตรา ๒๖ ในกรณี ที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทหรือกฎหมายอื่นมีบทบัญ ญั ติ ใหอํานาจ
รัฐวิสาหกิจดําเนินการใดๆ ตอบุคคล ทรัพยสิน หรือสิทธิของบุคคลหรือมีบทบัญ ญั ติใหการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้นไดรับ
ยกเวนไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการใดหรือไดรับยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด หรือมีบทบัญญัติใหสิทธิพิเศษ
แกรัฐวิสาหกิจนั้นเปนกรณีเฉพาะ หรือมีบทบัญญัติคุมครองกิจการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ ใหถือวาบทบัญญัตินั้น
มีผลใชบังคั บตอ ไป โดยบริษั ท มี ฐานะอยางเดีย วกั บรัฐวิส าหกิ จตามกฎหมายดังกลาว แตอํานาจ สิท ธิ หรือประโยชน ที่วานั้ น
อาจจํากัดหรืองดได ตามที่ กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและอาจกําหนดในพระราชกฤษฎีกาใหอํานาจนั้นเปนของคณะกรรมการ
คณะหนึ่งคณะใดตามที่จะกําหนดหรือจะใหแตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ และใหนํามาตรา ๙ มาใช บังคับแก
คณะกรรมการดังกลาวดวยโดยอนุโลม
ในกรณี ตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกาใหบริษัทคงมีอํานาจ สิทธิ หรือประโยชนเพียงเทาที่จําเปนแก
การดําเนินงานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม โดยคํานึงถึงความเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ การควบคุมใหการใชอํานาจ
ทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตอง และการรักษาประโยชนของรัฐประกอบดวย โดยจะกําหนดเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขใหตองปฏิบัติหรือ
ใหกรณีใดจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งกอนก็ได และคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจตองเสนอแนะให
ทบทวนแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนั้นอยูเสมอ
ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทไดทําสัญญาที่มีขอกําหนดใหบุคคลผูเปนคู สัญญาไดมีสิทธิในการ
ดําเนินกิจการใด ใหถือวาคูสัญญาดังกลาวมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดําเนินกิจการตามสัญญานั้นตอไป จนกวาสัญญาจะสิ้นสุด
แมตอมาจะมีกฎหมายกําหนดใหกิจการนั้นตองจัดใหมีการแขงขันโดยเสรีก็ตาม
อํานาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อํานาจของรัฐมนตรีผูกํากับดูแล อํานาจ สิทธิ หรือประโยชนตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสามเปนอันสิ้นสุดลงเมื่อมีการตรากฎหมายวาดวยการดําเนินกิจการที่บริษัทตามวรรคหนึ่งหรือคูสัญญาตามวรรคสามดําเนิน
การอยู โดยกิจการของบริษัทหรือของคูสัญญาดังกลาว แลวแตกรณี ตองอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการนั้นตามหลักการแหง
ความเทาเทียมกันอยางเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจและในกรณีที่กฎหมายดังกลาวกําหนดใหกิจการนั้นตองไดรับอนุญาตหรือ
สัมปทาน หรือตองดําเนินการใดๆ ถาบริษัทหรือคูสัญญาดังกลาวมีคําขอก็ใหอนุญาตหรือใหสัมปทานหรือใหดําเนินการดังกลาวได
สําหรับกรณีของคูสัญญาใหมีสิทธิดังกลาวไดเทาระยะเวลาที่เหลืออยูตามสัญญา เวนแตคูสัญญาจะยินยอมสละสิทธิดังกลาว หรือ
คณะรัฐมนตรีมีมติใหสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงโดยชดเชยคาเสียหายใหความเปนธรรม
อํานาจ สิทธิ หรือประโยชนตามวรรคหนึ่งใหสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทนั้นสิ้นสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ
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จะเขียนพระราชกฤษฎีกาได แตตองทําตามกรอบนี้ ทีนี้ เราจะมาดูวา อํานาจ สิท ธิทั้งหมดที่ บมจ. กฟผ. ได
ไปแลวมันทําใหเกิด 4 ขอนี้หรือไม
เริ่มที่ขอ 1 ทําใหเกิดผลประโยชนตอสวนรวมหรือไม ดิฉันตีความวา เปนผลประโยชนตอผูบริโภค คือ
ประชาชน ตัวหลักคือ อัตราคาบริการมันต่ําลงหรือไม นี่คงไมไดหมายความวา แปรรูปแลวราคาจะต่ําลงทันที
ถาเผื่อน้ํามันมันแพงขึ้นไฟฟาก็คงแพงขึ้น แตหมายความวาต่ําลงกวา trend ที่มันควรจะเปนหรือไม ตรงนี้เราคง
ไมทราบในกรณีประเทศไทยวา อัตรามันจะเปนอยางไรในอนาคต ไมมีใครทราบเพราะระบบการกํากับดูแลมัน
ไมมีกฎกติกาอะไรทั้งนั้น มันอาจจะขึ้นหรือลงหรืออยูเทาเดิมอีก 20 ป ก็ไมมีใครรู ดังนั้นสิ่งที่ดิฉันจะพูดไดคือ
การดูประสบการณในประเทศอังกฤษ ก็กลับไปที่แทตเชอร เพราะเขาทํามาแลวเกือบ 20 ป และกรณีประเทศ
อั ง กฤษนั้ น มี ก ารบั น ทึ ก ข อ มู ล และมี ก ารวิ เคราะห ม ากที่ สุ ด มี ห นั ง สื อ เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ อ อกมาเรื่ อ ง The Great
Divestiture -ของสํานักพิมพ MIT Press5 เขาไปทบทวนมาวา แปรรูปไปทั้ง 6 สาขาของอังกฤษนั้น ไฟฟา ประปา
รถเมล รถไฟ กาซ โทรคมนาคม ดูมา 17 ป อัตราคาบริการมีเพียงสาขาเดียวเทานั้นที่อัตราคาบริการต่ํากวา
ในกรณี ที่ ไ ม แ ปรรู ป เพราะเหตุ ใ ดที่ มี เพี ย งกรณี เดี ย วจาก 6 กรณี ที่ อั ต ราค า บริ ก ารลดลงกว า Trend เดิ ม
ปญหาหลักที่เขาบอกนั้นมีสามขอ คือ
หนึ่ ง รัฐ วิ ส าหกิ จ ที่ แ ปรรูป ไปยั ง คงอํ า นาจผู ก ขาดอยู อั ง กฤษก็ มี ป ญ หาเหมื อ นเราคื อ แปรไปแล ว
เชน British Gas ก็ยังคงมีอํานาจตลาดสูง หรือมีสวนแบงตลาดสูง ทําใหแปรไปแลวก็ยังไมมีการแขงขัน ราคา
ก็เลยยังไมลด นี่เปนขอสรุปที่เขาไดจากการวิเคราะห จนกระทั่งป 1995 เปนตนมา อังกฤษถึงไดเริ่มเปดเสรี คือ
ใหรายใหมเขามาแขงดวย พอเริ่มตรงนี้เทานั้น ราคาก็ลดลง ดังนั้นที่ผานมา 10 กวาปแรกนั้นไมไดมีผลอะไรเลย
จนกระทั่งมีการเปดเสรี (liberalization) ใหมีการแขงขันในตลาดบริการสาธารณู ป โภคพื้นฐานมากขึ้น ราคา
คาบริการจึงลดลง ประสบการณนี้ชี้ใหเห็นชัดเจนวา เพียงการขายหุนรัฐวิสาหกิจใหเอกชนเขามาถือหุนแทน
ภาครัฐ (privatization) ไมไดสงผลใหอัตราคาบริการต่ําลงทําอะไรเลย ในกรณีของอังกฤษ ในชวง 5 ปสุดทาย
ตั้งแตป 1995 คณะกรรมการปองกันการผูกขาด (MMC) เริ่มเขามาดูกิจการไฟฟามากขึ้น เฉพาะตรงนั้นตั้งแตป
1995 เปนตนมาราคาไฟฟาจึงไดลดลงมากกวา trend ที่ผานมา 10 ป
เหตุผลที่สองที่ราคาไมลด เพราะตนทุนในการใหบริการไมไดลดลงอยางที่คาดไว ที่บอกกันวา แปรรูป
แลวประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้น ปรากฎวาความเปนจริงไมไดเพิ่มเลยสักแหง สาเหตุเพราะอะไร กอนอื่นตองบอก
กอนวาในกรณีของประเทศอังกฤษนั้น เขาไมไดแปรแบบครึ่งๆ กลางๆ อยางเรา คือ รัฐยังถือหุนสวนมากอยู และ
ยังเป น รัฐวิสาหกิจ อยู อังกฤษเขาแปรหมด 100% คือ เอกชนเขามาถื อ หุ น หมด ทํ าใหรัฐวิสาหกิจกลายเป น
บริษัทเอกชนเต็มตัว ถึงกระนั้น ก็ไมมีการปรับปรุงประสิทธิภาพแตอยางใด ปญหาเกิดจากวิธีการกระจายหุนของ
รัฐวิสาหกิจใหแกผูถือหุนรายยอยเทานั้น ทําใหไมมีผูรวมทุนที่มีความรูความชํานาญดานธุรกิจเขามาปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ การที่รัฐวิสาหกิจจะปรับปรุงประสิทธิภาพมันตองการ strategic partner เหมือนเอกชน
เชน DTAC ก็ตองเอา Telenor เขามาชวยเขา ไมใชกระจายหุนใหคนทั่วไป เพราะถากระจายใหคนทั่วไปอํานาจ
การบริหารก็ยังอยูที่รัฐแบบเดิม มันก็ไมไดเปลี่ยนอะไรเลย เพียงแตมีผูลงทุนรายยอยเขามาถือคนละนิดละหนอย
การบริหารจั ดการมั นจะเหมื อ นเดิม ทุก อยาง โดยเฉพาะในกรณี ของประเทศไทยังคงสภาพเป น รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายดวย ยิ่งไปกันใหญ เพราะตองมีการบริหารจัดการแบบราชการอยูมาก เชน ในสวนของการจัดซื้อ
5

Florio, Massimo (2004). The Great Divestiture: Evaluating the Welfare Impact of the British Privatizations, 19791997, United States: The MIT Press.
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จัดจาง เงินเดือน ตลอดจนวิธีการตรวจสอบบัญชีโดย สตง. ดังนั้นรัฐก็ยังคงบริหารจัดการเหมือนเดิม โดยมีผูถือ
หุนรายยอยไมกี่รายเขามาถือหุน
เหตุผลขอที่สาม ที่พบวารัฐวิสาหกิจราคาคาบริการไมลดลงเลยเพราะ regulator ออน นี่พูดถึงอังกฤษ
ทั้งที่เขาสรางมาตั้งนานก็ยังออน เขาใช price cap ปรากฏวาตัว cpi-x ของเขานั้น ตัว x มันต่ําเกินไป ราคาก็เลย
สูงเกินไป ดู trend กําไรของรัฐวิสาหกิจที่มีอํานาจตลาดหรือผูกขาดก็สูงมาตลอด 10 ป สูงกวา return ของบริษัท
อื่นๆ ตลอดเลย จนหลังๆ 10 ปมานี่ถึงรูวาสูงเกินไป จึงกดเพดานลงมา จึงดีขึ้น ดังนั้นขนาดการกํากับดูแลของ
อังกฤษที่มีรายละเอียดปลีกยอยเยอะแยะยังเปนอยางนี้ ของเรายังไมรูจะใชอะไรจะเปนอยางไร
มาดูของไทย พบวาเหมือนของอังกฤษเมื่อ 17 ปกอนทุกอยาง คือ บมจ.กฟผ. มีสิทธิผูกขาดในการซื้อ
ไฟฟา ในการขายสงไฟฟาใหกับ กฟภ. กับ กฟน. ภายใต enhanced single buyer model คณะรัฐมนตรีมีมติ
แล ว ว า จะเลื อ ก model นี้ สํ า หรับ โครงสรา งไฟฟ า ในอนาคต จาก 3 model คื อ super national model คื อ
รวม 3 องค ก ร กฟผ. กฟน. กฟภ. หรื อ single model คื อ กฟผ. รายเดี ย วที่ ทั้ ง ซื้ อ และขายไฟฟ า หรื อ แบบ
liberalization และที่ รัฐ บาลเลือ กก็คื อ single ที่ มี กฟผ. แบบที่ เป น อยู เพี ยงแต มี คํ า วา enhance เพิ่ ม ขึ้ น มา
ก็ เพราะจะมี ก ารแยกธุ ร กิ จ สายส ง ออกมาจากธุ ร กิ จ การผลิ ต ไฟฟ า ในลั ก ษณะของ business unit เพื่ อ ให
การกําหนดตนทุนและราคาคาบริการในแตละสวนมีความชัดเจนมากขึ้น แตแมจะมีการแยกกันในเชิงบัญ ชี
เรียกวาจะมี fire wall ซึ่งก็ไมเคยเปนผลเลยในทางปฏิบัติไมวาจะเปนในธุรกิจใด เนื่องจากตราบใดที่หนวยธุรกิจ
ยังคงอยูภายใตนิติบุคคลเดียวกัน ก็ยอมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและรวมมือกันในการสรางกําไรสูงสุดใหแก
องคกร
สรุปวา เราเหมือนอังกฤษคือแปรไปแลวยังมีอํานาจตลาด จริงๆแลวเปนอํานาจผูกขาดตามกฎหมาย
ดวย ในเรื่อ งการกระจายหุน ก็เหมือ นอังกฤษอีก คื อกระจายโดยไมมี strategic partner และที่แย กวานั้ น คือ
รัฐก็ยังถือหุนรายใหญอยู ดังนั้นการบริหารจัดการก็ยังเปนระบบราชการเหมือนเดิม สวนเรื่องการกํากับดูแลของ
เรากับ อังกฤษนั้น ยิ่งเทียบกัน ไมได เลย ของเรานั้น ยังไมมีความชัดเจนอะไรเลย เพราะถึงแมรัฐบาลจะบอก
เสมอวาไดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาขึ้นมาแลว แตคณะกรรมการนั้นไมมีอํานาจทางกฎหมาย
แตอยางใด เพราะไมมีกฎหมายรองรับ ก็เหมือนกับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาอื่นๆ เชน คณะกรรมการ Ft ฯลฯ
ซึ่งตั้งขึ้นมาตาม
กฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน กฎหมายนั้นใหรัฐบาลตั้งหนวยงานของรัฐได แตไมได
ตั้ง regulator ที่ตองไปควบคุม บังคับ หรือเรียกขอมูลจากเอกชน ดังนั้นคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา
ตั้งขึ้นมาจากระเบียบสํานักนายกฯ ก็ไมมีอํานาจอะไร สุดทายอํานาจก็อยูที่กระทรวงพลังงานเหมือนเดิม ตรงนี้
ดูแลว regulator ก็ไมมีอํานาจ เขียนอํานาจไวแตไมมีกฎหมายรองรับอํานาจนั้น
ดิฉันไปดูหนังสือชี้ชวนของ กฟผ. วา เขาแจงนักลงทุนอยางไรเกี่ยวกับ regulatory regime ของไทย
เพราะเขาหามโกหก ตองใหขอมูลที่เปนจริงกับผูลงทุน ปรากฏวา หนังสือชี้ชวนของ กฟผ. สวนที่สอง หนา 6
เรื่องการปรับอัตราคาไฟฟา เขาตองบอกนักลงทุนวาคาไฟฟาในอนาคตจะเปนอยางไร เขาเขียนบอกวา รัฐบาล
อาจเพิ่ม ลด หรือ ใหตรึงอัตราคาไฟฟาในอนาคต เนื่องจากเหตุผลทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ โดยรวม หรือ
เหตุผลในอดีตที่ผานมา สรุปแลวไมรูทั้งนั้นวา การกํากับดูแลจะไปในทิศทางไหน แสดงวา กฟผ. เองก็ไมรูวา
ราคาจะไปในทิ ศ ทางไหน แล วประชาชนจะรูได อ ย างไร ดู แ ลว โอกาสที่ ป ระชาชนจะได รับ การคุ ม ครองจาก
หนวยงานกํากับดูแลของรัฐนั้นนอยมาก
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หากพิจารณาเงื่อนไขขอที่ 3 ของมาตรา 26 ของ พ.ร.บ. ทุนวา การแปรรูปจะตองเปนประโยชนตอสวน
รวม พบวาการแปรรูปในรูปแบบที่เปนอยูไมนาจะเปนประโยชนแกประชาชนแตอยางใด โดยอิงกับประสบการณ
ของอังกฤษ ราคาจะลดลงนั้นเปนไปไดนอย และการกํากับดูแลของเราก็ออน กฟผ. ก็ผูกขาด การกระจายหุน
ก็ ก ระจั ด กระจายเหมื อ นอั ง กฤษเมื่ อ 17 ป ก อ นทุ ก อย า ง ดั ง นั้ น ผลก็ ไ ม น า จะผิ ด จากกั น ประเด็ น ที่ ส องคื อ
เรื่ อ งความเป น ธรรมทางธุ รกิ จ มาตรา 26 บอกไว ว า เวลากํ า หนดสิ ท ธิ แ ละอํ า นาจ กฟผ. ต อ งพิ จ ารณาถึ ง
ความเปนธรรมทางธุรกิจดวย คือ รัฐวิสาหกิจตองแขงขันกับเอกชนไดภายใตพื้นฐานเดียวกัน แตไปดูแลวมีสิทธิ
อํานาจ หนาที่ หลายอยางของ กฟผ. ที่ยังทําใหไดเปรียบอยู ถึงแมตอนนี้ กฟผ. เปนผูประกอบการรายเดียว
ที่รับซื้อและขายไฟฟา ตามนโยบายรัฐบาลหลังป 2554 ก็จะเปดใหมีการประมูลเวลาตองการไฟฟาเพิ่มได ถาจะ
มีการประมูลเกิดขึ้น สิทธิและอํานาจของ กฟผ. ที่มีอยูในปจจุบันจะทําให กฟผ. ไดเปรียบผูประมูลเอกชนอื่นๆ
หรือไม ในมาตรา 6 ของ บมจ. กฟผ. ก็ยังบอกวาให กฟผ. เปนผูประกอบการรายเดียวที่สามารถซื้อไฟฟาจาก
คนอื่นได หมายความวา ถาเกิดมีการประมูล แลวบริษัทเอกชนประมูลชนะ ก็ตองไปเจรจากับ กฟผ. ซึ่งเปนคูแขง
ของทานในการประมูล เกี่ยวกับเงื่อนไขของการรับซื้อไฟฟา และเรื่องการเชื่อมตอเขากับโครงขายสายสงของ
กฟผ. อีก ถาเงื่อนไขที่กําหนดขึ้นทําใหตนทุนของบริษัทเอกชนสูงมากขึ้นเกินควร ก็อาจจะตองลมเลิกโครงการได
กรณีดังกลาวมีปญหา conflict of interest อยางชัดเจน
มาตรา 13 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยสิทธิและอํานาจของ กฟผ.6 บอกวา ทรัพ ยสินของบริษั ท ที่
เกี่ยวกับการผลิตไฟฟาเพื่อประชาชนไมอยูภายใตอํานาจการบังคับคดี คือ กฎหมายเดิมบอกวาไมอยูใตอํานาจ
การบังคับคดี แตพ ระราชกฤษฎีกาที่ออกมากําหนดวา เฉพาะทรัพ ยสินของบริษัทที่ทําเพื่อประชาชนเทานั้น
ที่ไมอยูภายใตการบังคับคดี ดิฉันไมรูจะแยกอยางไรวา ทรัพยสินสวนใดมีการใชเพื่อผลประโยชนของประชาชน
และส วนใดมี ก ารใช เพื่ อ เชิ งพาณิ ช ย ในทางปฏิ บั ติ ไม รูจ ะแยกทรัพ ย สิ น สองส ว นนี้ ได อ ย า งไร สุ ด ท า ย ก็ ค ง
ติดรางแหไปหมดคือบังคับคดีไมไดเลย ลองคิดดูบริษัทไหนที่บังคับคดีไมได เขาเปนหนี้คุณ คุณก็ไปยึดทรัพยเขา
ไมได หมายความวาอยางไร ก็แนนอนเขาก็ไดเปรียบ
ประเด็นตอมาไมเกี่ยวกับกฎหมาย แตเปนสภาพความเปนจริงในปจจุบันคือ ตราบใดที่ กฟผ. เปน
รัฐวิสาหกิจ ไมอยูภายใตกฎหมายการแขงขันทางการคาของประเทศไทย ซึ่งกฎหมายป 2540 มาตรา 47 ยกเวน
รัฐ วิ ส าหกิ จ ทุ ก ประเภท หมายความวา ถ า กฟผ.ไปแกล ง คนอื่ น เช น ไม ให เขาเชื่ อ มต อ โครงข า ย หรือ ทํ าให
ตนทุนสูง คือ เชื่อมตอไดแตแพงมาก ก็ทําอะไร กฟผ. ไมได เพราะกฎหมายการแขงขันทางการคาใชกับ กฟผ.
ไมได
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มาตรา ๑๓ ใหทรัพยสินของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับกิจการผลิตไฟฟาเพื่อประโยชนตอสวนรวมเปนทรัพยสินที่ไมอยูในความรับผิด
แหงการบังคับคดี
7
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการกระทําของ
(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
(๓) กลุ ม เกษตรกร สหกรณ ห รือ ชุ ม นุ ม สหกรณ ซึ่ งมี ก ฎหมายรองรับ และมี วัต ถุ ป ระสงค ดํ าเนิ น การทางธุ รกิ จ เพื่ อ
ประโยชนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
(๔) ธุรกิจตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งอาจกําหนดใหยกเวนการใชบังคับทั้งฉบับหรือแตเฉพาะบทบัญญัติหนึ่งบท
บัญญัติใดของพระราชบัญญัตินี้ก็ได
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มาตรา 8 ของ พระราชกฤษฎีกา บมจ. กฟผ. ใหอํานาจแก กฟผ.ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย อันนี้
อ.จัน ทจิรา อภิปรายแลว แต จะมาดูวามัน เกี่ยวกับการแขงขัน ที่ไมเป นธรรมอยางไร หมายความวา ถ าจะมี
การประมูลโรงไฟฟาในอนาคต บริษัท ก. ชนะประมูล กฟผ. ก็ตองมาใชอํานาจ กฟผ. ในการมาเวนคืนที่ดินให
บริษัท ก. กฟผ.จะเวนคืนแพงแคไหนก็ตองจาย ถา กฟผ. เปนรัฐก็ไมเปนไร เพราะคงไมมีเจตนาจะใหตนทุน
บริษัท ก. สูง แตพอ กฟผ. เปนคูแขง เขาอาจมีเจตนากลั่นแกลงก็ได มันมี conflict of interest ทุกจุด ก็เลยเปน
ปญหา
ตอ ไปเรื่องการค้ําประกั น เงิน กู ตามกฎหมายถารัฐถือเกิน 70% ก็ยั งค้ําประกัน ได ก็หมายความวา
ตามหลั ก เกณฑ แ ล ว รัฐ บาลยั ง สามารถค้ํ า ประกั น เงิน กู กฟผ. ได แต จ ะทํ า หรื อ ไม เป น อี ก เรื่อ งหนึ่ ง ตอนนี้
พระราชบั ญ ญั ติ ทุ น รัฐ วิ ส าหกิ จ บอกว า หนี้ เดิ ม ให ค้ํ า ต อ ไป หนี้ ใหม อ าจจะค้ํ า ได แต รัฐ อาจเก็ บ ค า ใช จ า ย
ในการค้ําประกัน หรืออาจไมเก็บก็ได ถาไปดูหนังสือชี้ชวนของ กฟผ. ก็พบวา กฟผ. ก็ไมรูเหมือนกันรัฐบาลจะ
ค้ําหรือไมค้ําประกันหนี้ใหม และถาค้ําประกันแลวจะเก็บคาใชจายอยางไร ในกรณีที่รัฐเขามาค้ําประกัน การ
แขงขันมันอาจไมเทาเทียมกันแน หากคาธรรมเนียมที่คิดต่ําทําใหตนทุนเงินกูของ กฟผ. ต่ํากวาตนทุนเงินกูของ
คูแขงเอกชนในตลาด
สรุปคือ สิทธิ อํานาจ ของ กฟผ. ไดรับตามพระราชกฤษฎีกา มี 5-6 ประเด็นที่ทําใหการแขงขันไมเปน
ธรรม
มาตรา 26 ขอ 3 เรื่องการควบคุมการใชอํานาจทางกฎหมายใหเปนไปโดยถูกตอง ดิฉันไมแนใจวา
ตีความถูกหรือเปลา เพราะเขียนไววา การกําหนดอํานาจ ทรัพยสิน ตองคํานึงถึงการควบคุมการใชอํานาจทาง
กฎหมายใหเปนไปโดยถูกตอง ดิฉันก็ตีความวา เปนการใชอํานาจของ กฟผ. วา กฟผ.ใชอํานาจตามกฎหมาย
หรือ ไม ดิ ฉั น ก็ มี มุ ม มองเหมื อ น อ.จั น ทจิ รา ว า อํ า นาจบางอย า งได ม าในตอนที่ กฟผ. เป น องค ก ารของรัฐ
แตต อนนี้ไมใช ดั งนั้ น อํานาจนี้ แตก อนอาจไมมี ป ญ หา แตต อนนี้อาจมี ป ญ หา เพราะตอนนี้ กฟผ. ประกอบ
การเชิ ง พาณิ ช ย อาจใช อํ า นาจนั้ น เพื่ อ แสวงหากํ า ไร ซึ่ ง ไม เคยทํ า ในอดี ต ก็ เป น ไปได อํ า นาจอะไรบ า งที่
นาเปนหวง แลวเรามีกรอบหรือยังที่จะตีกรอบการใชอํานาจนั้นใหแนใจวา กฟผ. จะไมใชอํานาจนั้นในการแสวง
หากําไร
ประเด็นแรก คือ อํานาจผูกขาดในการซื้อและขายสงไฟฟาแรงสูง อันนี้ไดกลาวไปแลววา เขาไปผูกขาด
ตอไป ซึ่งตอนนี้เขาเปนธุรกิจเชิงพาณิชย ในหนังสือชี้ชวนบอกวา เขาตองปฏิบัติแกผูถือหุนทุกรายเทาเทียมกัน
ดังนั้นถารัฐบาลตองการใหมีบริการเพื่อสังคม แตผูถือหุนรายยอยอื่นๆ ไมตองการ เพราะบริการสังคมทําให
กําไรของ กฟผ. ต่ําลง กฟผ. ก็จะตองปฏิบัติตอผูถือหุน ทุกรายไมวาจะรายใหญ ที่เปน รัฐหรือรายยอยที่ เปน
เอกชนใหเทาเทียมกัน มิฉะนั้นแลวจะผิดหลักธรรมาภิบาลวาดวยความเสมอภาค (equity) ของบริษัท ดังนั้น
ตรงนี้จะเปนปญหาวา กฟผ. จะใชอํานาจผูกขาดนั้นหรือไม ระเบียบสํานักนายกฯ วาดวยคณะกรรมการกํากับ
ดูแล พ.ศ.2548 ขอ 128 บอกวาใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟากําหนดมาตรการสงเสริมและปองกัน
การผูกขาด การใชอํานาจผูกขาด คือเขียนไว แตคณะกรรมการชุดนี้ไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะบังคับ
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ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตอไปนี้
(๑) กํากับดูแลอัตราคาบริการของผูประกอบกิจการไฟฟาตามแนวทาง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด
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ประเด็นที่สอง คือ อํานาจในการเดินสงไฟฟา หรือสายจําหนายไฟฟา ขามที่ดินคนอื่น คือสามารถ
รื้อถอนโรงเรือน ถามวาอํานาจตรงนี้มีอะไรมากํากับควบคุมวาจะไมใชไปในลักษณะที่เปนการหากําไรเกินควร
หรือกลั่นแกลงผูประกอบการรายอื่น “ขั้นตอนและหลักเกณฑเปนไปตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา
กําหนด” มีอยูแคนี้เทานั้น ไมรูวาขั้นตอนจะเปนอยางไร ดิฉันวาแปลกมาก เพราะอํานาจตรงนี้เปนการละเมิด
สิทธิสวนบุคคลอยางรายแรง หากไมมีการตีกรอบการใชอํานาจนี้อยางชัดเจนและรัดกุมแลว จะมีผูที่ไดรับความ
เดือดรอนมากมายในอนาคต ทั้งนี้ พรก. กําหนดไวเพียงวา “ขั้นตอนและหลักเกณฑเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการไฟฟากําหนด” ซึ่งคณะกรรมการไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะประกาศกําหนดดวย ไมมีเขียน
ไวดวยวาผูที่ไดรับความเสียหายจะไดรับการชดเชยอยางเปนธรรม หรือไม
ประเด็นที่สามเปนเรื่องลูกจางของ กฟผ. ซึ่งมีอํานาจเทาเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ขอนี้ดิฉันวาเปนอํานาจที่มากเหลือเกิน และอยาลืมวาถาเขาใชอํานาจนี้ในการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม
เขาสามารถเขาไปในที่ของคูแขงได หรือบานคนก็ไดเพื่อดูวาคุณใชไฟฟาผิดกฎหมายหรือไม หรือใชของคูแขง
เพราะในอนาคตเขาตองแขงกับคนอื่น ดังนั้นอํานาจนี้อาจถูกใชไปในการบั่นทอนความสามารถของคูแขง
ประเด็ น ที่ สี่ การรั ก ษาผลประโยชน ข องรั ฐ การแปรรู ป ครั้ ง นี้ รั ฐ บาลได ป ระโยชน ห รื อ เปล า จาก
ประสบการณของอังกฤษ 17 ปที่ผานมา ปรากฏวาผูที่ไดรับประโยชนมากที่สุดคือผูที่สามารถซื้อหุน IPO ของ
รัฐวิสาหกิจ ได เพราะวาราคาหุน IPO ของรัฐวิสาหกิจอังกฤษ ต่ํากวาความเปนจริงทุกกรณีเลย ต่ํากวาเปนเวลา
10 ป คื อ return ของหุ น ที่ ซื้ อ ไปจะสู ง กว า market price ประมาณ 10 ป อ ย า งต อ เนื่ อ ง และราคา under
evaluation นั้ น เขาพบว า IPO ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ จะมี ค า under evaluation มากกว า IPO อื่ น ๆ คื อ IPO อื่ น ๆ
(๒) กําหนดมาตรการเพื่อสงเสริมการแขงขันและปองกันการใชอํานาจการผูกขาด ในทางมิชอบ ตรวจสอบการดําเนิน
การของศูนยควบคุมระบบโครงขายไฟฟา รวมทั้งกําหนดวิธีการ และกํากับการแขงขัน การสรางโรงไฟฟาใหม
(๓) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูประกอบกิจการไฟฟา โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล การสงเสริม และการเพิ่มประ
สิทธิภาพในกิจการไฟฟา
(๔) กําหนดและกํากับดูแลมาตรฐานทางวิชาการและความปลอดภัยของการประกอบกิจการไฟฟ า มาตรฐานและ
คุณภาพในการใหบริการ รวมทั้งมาตรการในการคุมครองผูใชไฟฟาและผูไดรับความเดือดรอนเสียหายอันเนื่องจากการประกอบ
กิจการไฟฟา รวมถึงพิจารณาการรองเรียน การอุทธรณของผูใชไฟฟา ผูประกอบกิจการไฟฟา และผูไดรับความเดือดรอนเสียหาย
อันเนื่องจากกิจการไฟฟา
(๕) ใหคําแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับการเชื่อมโยง การใชบริการ การปฏิบัติการ การควบคุมระบบโครงขายไฟฟา
และการซื้อขายไฟฟา
(๖) จัดทําและเสนอแนะการพยากรณความตองการใชไฟฟา แผนการจัดหาไฟฟาและทางเลือกการใชเชื้อเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟาทั้งในและตางประเทศ และแผนการขยายระบบโครงขายไฟฟา
(๗) วิเคราะห ตรวจสอบและสานแผนการลงทุนในกิจการไฟฟา
(๘) ออกประกาศเชิญ ชวนการรับ ซื้ อ ไฟฟ าและกํ าหนดหลั ก เกณฑ และวิธี ก ารในการประเมิ น และคั ดเลื อ กข อ เสนอ
การรับซื้อไฟฟา รวมทั้งดําเนินการคัดเลือกผูผลิตไฟฟาตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนด
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการไฟฟาหรือตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่นที่ให
เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
กรณีใดที่คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาเห็นวาเปนเรื่องอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ ใหประธานกรรมการเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติพิจารณา
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ใหปฏิบัติหนาที่แทนหรือกลั่นกรองเรื่องได
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ก็ต่ํากวาราคาตลาด แตก็แค 13-15% แตหุนรัฐวิสาหกิจนั้นต่ํากวาถึง 20-30% อันนี้หมายความวา ใครก็ตาม
ที่ซื้อไปก็จะไดกําไร 20-30% ทันที การขายหุนรัฐวิสาหกิจในราคาถูกทําใหการกระจายตัวของรายไดประชากร
แย ล ง เพราะตอนนี้ ทุ ก คนเป น เจ า ของ กฟผ. แต พ อขายไปแล ว เฉพาะกลุ ม คนที่ ซื้ อ หุ น IPO เท า นั้ น ที่ จ ะได
ประโยชนซึ่งคนกลุมนี้มักจะเปนผูที่มีรายไดคอนขางสูงจึงมีเงินออมที่จะลงทุนในหุน นอกจากนั้น ในกรณี ที่
รัฐวิสาหกิจที่แปรสภาพไปนั้นมีอํานาจผูกขาด ปญหาดังกลาวจะยิ่งรุนแรงขึ้น เนื่องจากบริษัทจะสามารถสราง
กําไรไดอยางตอเนื่องไปจนกวาจะมีการเปดเสรีใหผูประกอบการรายอื่นสามารถเขามาแขงขันไดสงผลใหกําไร
จากการผูกขาดลดลง
การแปรรูปของอังกฤษทั้ง 6 สาขาก็มีลักษณะอยางนั้น ของเราเองก็คงจะเปนเชนเดียวกัน กฟผ. เปน
บริษั ท ที่ มี กํ า ไรและมีอํ านาจผูก ขาด ตั วเลขคราวๆ ป 2545 กํ าไรกอ นหั ก ดอกเบี้ ย และค าเสื่ อ ม 34,000 ล า น
ป 46 – 40,000 ล า น ป 47 – 40,000 ล า น เงิน ตรงนี้ ต อนนี้ เป น ของรัฐ 100% แต แ ปรรูป ไปแลว รัฐได แ ค 75%
อี ก 25% เข า กระเป าใครก็ ไม รู จริ งๆ แล ว มั น เป น rent เป น กํ า ไรจากการผู ก ขาด ซึ่ งมั น ควรอยู ที่ รัฐ หลั ก คื อ
ถาธุรกิจมันผูกขาด rent ที่เกิดขึ้นควรใหรัฐ ไมใชเอกชน ถาไปดู Thai-US FTA ถาเราไปเซ็นตแลว เราจะทําสิ่งที่
ทําอยูในวันนี้ไมได เพราะ Thai-US FTA เขียนไว 2 อยาง
1. รัฐวิสาหกิจตองอยูภายในกฎหมายปองกันการผูกขาด
2. เมื่อไหรที่ รัฐวิสาหกิจ แปลงสภาพเปนบริษัทจํากัด เขาถือวาบริษัทนั้นไมใช รัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม
อีกตอไป ถาแปลงสภาพเมื่อไหรตองเพิกถอนสิทธิทั้งหมดที่ตามมา เพราะสหรัฐเขามองวาถา
ปลอยใหภาคีของเขาแปลงสภาพแบบนั้น ธุรกิจของเขาจะแขงขันไมได
สรุปคือ สิทธิอํานาจที่ กฟผ. ไดไปตาม พระราชกฤษฎีกา ที่ถกเถียงกันอยูนั้น มันไมไดตอบสนองตอ
กรอบที่ฝายนิติบัญ ญั ติใหกับฝายบริหาร ขอเสนอเกี่ยวกับ เรื่องนี้เรามี มากมาย และพู ดถึงอยูตลอดทั้งคณะ
กรรมการที่ อ.ปราณี อยู และแมกระทั่งสภาที่ปรึกษาก็เสนอเหมือนกัน คือ
1. กอนแปรรูปก็ตองไปดูโครงสรางตลาดวาไมใหรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปผูกขาด ประสบการณของอังกฤษ
บอกชัดวาถา market share เกิน 40% มีปญหาแน ตั้งแตแปรรูปไฟฟาของอังกฤษมาปแรกมี 2 ราย ราคาสูงกวา
ตลาด competitive price 30% ปที่สอง ที่สาม เพิ่มมาเปน 3-4 รายที่ลดลงมา 5 รายเทานั้นที่ mark up ถึงได
ลดลงมาเหลือ 5% ถามวาตอนนี้ กฟผ. มี market share เทาไหร เขามี 60% ของกําลังการผลิต ราชบุรี 13%
บริษัทผลิตไฟฟาประมาณ 7-8% สรุป กฟผ. + บริษัทในเครือก็เกือบ 80%
2. ที่คณะกรรมการชุดที่ทานชัยอนันต เปนประธานและที่ อ.ปราณี อ. รังสรรค และดิฉันเปนกรรมการ
อยูดวยไดเสนอใหถอนสิทธิพิเศษที่เหนือกวาเอกชนออกใหหมด และ
3. อํานาจการกํากับดูแลที่เปนของรัฐไมควรติดตัวไปกับ บมจ. กฟผ. และตองมีการจัดตั้งองคกรกํากับ
ดูแลที่เปนอิสระ รวมทั้งมีกฎ กติกาในการกํากบดูแลที่ชัดเจนเพื่อเปนประกันความเปนธรรมใหแกประชาชน
แตขอเสนอมันก็จบอยูแคนั้นไมไดไปไหน
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ศ.ดร. ปราณี ทินกร: อ.เดือนเดน ไดใหมุมมองในแงนักเศรษฐศาสตร ประเด็นที่ดิฉันคิดวาสรุปไดเหมือนกัน
ระหวางนักกฎหมายกับนักเศรษฐศาสตรก็คือ สิ่งที่รัฐบาลทําในการแปรรูป กฟผ.ไมไดเปนประโยชนตอสวนรวม
และไมเปนประโยชนตอรัฐดวย อ.จันทจิรา บอกวา มีขอสังเกตวาใน พระราชบัญ ญั ติทุนฯ ไมไดมีกรอบใหรัฐ
ในการแปรรูป ทําใหกระบวนการหรือกลไกในการคัดเลือกรัฐวิสาหกิจที่จะแปลงสภาพนั้นขึ้นอยูกับฝายบริหาร
แต อ.เดือนเดนอภิปรายวามันมีกรอบอยู แตกรอบนั้นมันกวางและการดําเนินการของรัฐบาลอาจทําใหไมเกิด
ประโยชนเทาที่ควร อ.จันทจิรา อยากจะเพิ่มเติมประเด็นใดไหมคะ
อ.ดร. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา: ดิฉันคงไมเติมประเด็นนั้นเพราะเห็นดวยกับ อ.เดือนเดน แตมีขอสังเกตอันหนึ่งคือ
รัฐธรรมนูญ ฉบับ เกาของฝรั่งเศส ป 1946 ถึ งแมวาจะไมได ใชแลวแตมีลักษณะพิ เศษ เนื่องจากรัฐธรรมนู ญ
ป จ จุ บั น ป 1958 โยงให ไ ปใช อ ารั ม ภบทของป 2946 ประเด็ น คื อ รั ฐ ธรรมนู ญ ป 1946 ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในช ว ง
nationalization แตเขามีแนวคิดที่เรานาจะหยิบขึ้นมาเปนอุทธาหรณไดคือ รัฐธรรมนูญบอกวา ถากิจการหรือ
ทรัพยสินใดที่มีไวเพื่อบริการสาธารณะแหงชาติ หรือมีลักษณะผูกขาดโดยสภาพจะตองโอนมาเปนของรัฐ แตถา
มาคิดวา แลวถามันเปนของรัฐอยูแลวทําไมเราถึงจะไป privatize มันเสีย นี่เปนขอสังเกต
ศ.ดร. ปราณี ทินกร: ถาจะมองจากฝายที่ตองการแปรรูป เขาก็จะบอกวาเพราะตองการใหมันมีประสิทธิภาพ
แตความจริงการแปรรูปอาจจะไมเกิดประสิทธิภาพถาเราโอนอํานาจผูกขาดของรัฐไปเปนของเอกชน มีนักวิชา
การเขี ย นเรื่ อ งนี้ ม ากว า เราต อ งแยกประเด็ น ระหว า ง privatization กั บ liberalization ซึ่ ง มั น ต า งกั น
การ liberalize ไมจําเปนตอง privatize แตวาการทําใหเกิดการแขงขันมันก็จะมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นโดยไมตอง
privatize ก็ได
อ.เดือนเดน ทิ้งทายไวเรื่องการเสนอขายหุน IPO ของรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ บมจ. กฟผ. ซึ่งผูอภิปราย
คนตอไปคือ อ.ภูรี ที่เพิ่งกลับจากออสเตรเลีย และทําวิทยานิพนธเรื่องนี้โดยตรง และ อ.ภูรี ไดทําการประเมิน
มูลคาของ กฟผ. วาควรจะเปนเทาไหร ขอเชิญ อ.ภูรี คะ
อ.ดร ภูรี สิรสุนทร : บทความที่แจกไปสรุปยอมาจากบทความวิชาการที่เสนอในการประชุมวิชาการในระดับ
ชาติของนักเศรษฐศาสตร เดือนตุลาคม 2548 ซึ่งนํามาจากวิทยานิพนธ และเอามาปรับปรุงใหทันสมัย เนื่องจาก
ในชวงเวลาที่เขียนวิทยานิพนธนั้นยังไมมีหนังสือชี้ชวนออกมา
ประเด็นที่ศึกษาในบทความนี้ จะศึกษาเรื่องการประเมินมูลคาของ กฟผ. โดยใชหลักทางเศรษฐศาสตร
คิดวา ถาเราเปนเจาของอะไรสักอยาง แลวเราคิดจะขายมัน มูลคาของมันควรจะเปนเทาไหร
กฟผ. เปนองคกรขนาดใหญ ตัวเลขในหนังสือชี้ชวนบอกไววาสินทรัพย หนี้สิน สวนของทุน มีมูลคา
เทาไหร จะเห็นวา กฟผ. มีขนาดใหญ ที่สุด เปนรองแตเพียง ปตท. ในป 2547 แตจริงๆ แลว กอนที่จะแปรรูป
ปตท. กฟผ. มีขนาดใหญกวา แตหลังการแปรรูป ปตท. ไดมีการขยายกิจการอยางรวดเร็ว ทําใหสินทรัพยเติบโต
รวดเร็วมาก แสดงใหเห็นวา พอมีการแปรรูปแลว ก็มีการขับเคลื่อนองคกรอยางรวดเร็ว ในป 2547 แม กฟผ.
จะเปนรอง ปตท. ในแงสินทรัพย แตเงินนําสงรัฐของ กฟผ. เปนอันดับหนึ่ง อาจเปนเพราะ ปตท. รัฐไมไดเปน
เจาของ 100%
มี การพูดถึงคอนเซ็ป ตการแปรรูป ไปแลววา อาจมีการแปรรูป อาจทํ าไดในรูปของการหา strategic
partner เพื่อปรับปรุงกิจการ หรืออาจเปนอีกวิธีหนึ่งซึ่งรัฐบาลทําอยู ซึ่งเรียกวา share issued privatization คือ
การแปรรูปโดยการกระจายหุน ระดมทุนในตลาดหลักทรัพยสูรายยอย
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คํ า ถามต อ ไปที่ จ ะถามคื อ ถ า การแปรรูป เกิ ด ขึ้ น ในป 2548 รัฐ จะได ห รือ เสี ย จากการแปรรูป กฟผ.
จากคอนเซ็ปตดานเศรษฐศาสตร รัฐเปนเจาของ 100% ถาจะแปรรูปตองวัดมูลคาของ กฟผ. กอนวา มีมูลคา
เท า ไหร เมื่ อ จะขายต อ งได ราคาไม ต่ํ า กวา มู ล ค า นี้ วิธีที่ จ ะใช วั ด ของงานศึ ก ษานี้ คื อ ส ว นลดกระแสเงิน สด
(discounted cash flow) คือ ดูวาถายังเปนเจาของอยู ในอนาคตจะสรางกําไรใหเจาของไดเทาไหร พยากรณ
กําไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แลวใชอัตราคิดลดกระแสกําไรตัวนี้กลับมาเปนมูลคาปจจุบัน หรือที่เรียกวา present
value
อั ต ราคิ ด ลดคื อ discount rate ในงานศึ ก ษาชิ้ น นี้ มี argument วา รั ฐ บาลเป น เจา ของ อั ต ราคิ ด ลด
ควรจะเปนอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลในระยะยาว หรือถือวาเปน risk free rate หรืออัตราผลตอบแทน
โดยปราศจากความเสี่ ย ง เพราะว า รั ฐ เป น เจ า ของ ถ า หากว า เอกชนเป น เจ า ของจะมี ค วามเสี่ ย งเพิ่ ม เติ ม
ในการดําเนินธุรกิจนอกเหนือจากที่รัฐบาลรับอยู เชน ความเสี่ยงเรื่องการกํากับดูแล เชน การกํากับคาไฟก็ไมมี
ความแน น อน นี่ เป น ความเสี่ ย งของเอกชนในการคิ ด วา เขาจะลงทุ น ดี ไหมในกิ จ การนั้ น ๆ หรือ อี ก อย า งคื อ
ความเสี่ ยงที่ มี อ ยู ในระบบ (systematic risk) คื อ เมื่ อ ดํ า เนิ น ธุรกิ จไปแล ว จะมี ค วามเสี่ ย งคื อ systematic ซึ่ ง
ภาคเอกชนไม ส ามารถกระจายความเสี่ ย งได ซึ่ ง ถ า รัฐ บาลเป น เจ า ของ ความเสี่ ย งนั้ น จะไม เกิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น
ในการศึกษานี้จะใช risk free rate หรืออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวของรัฐบาลเปนอัตราคิดลด
เมื่ อ ได วิ ธี คิ ด แล ว ก็ จ ะมาดู ว า เราจะประเมิ น มู ล ค า กฟผ. ในสถานการณ อ ะไรบ า ง สมมติ ฐ านไว
3 สถานการณ
1. ไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางกิจการไฟฟาและการกํากับดูแลใดๆ ทั้งสิ้น ถารัฐบาลเปนเจาของ
ก็คิดวากําไรในอนาคตเปนเทาไร และคิดเปนมูลคาปจจุบันจะเปนเทาไหร ที่บอกวาไมมีการเปลี่ยนแปลงคือยังมี
อํานาจผูกขาดอยูดังเชนปจจุบัน
2. ขณะเดียวกันถามองในอีกสถานการณหนึ่งที่เรียกวา high growth situation คือ กฟผ. ยังมีอํานาจ
ผูกขาดเหมือนเดิม มีสวนแบงการตลาดเปนอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับคูแขงรายอื่นๆ ซึ่งในปจจุบันก็แทบไมมีคูแขง
อยูแลว ขณะเดียวกัน รัฐก็ใชวิธีการกํากับ ดูแลที่เรียกวา light handed regulatory policy หรือการกํากับดูแล
แบบปลอยไปเลย คืออนุญาตและใหสิทธิแก กฟผ. หมดแมกระทั่งอนุญาตให กฟผ.กํากับดูแลคาไฟ หรือ คา Ft
ดวยตัวเอง วิธีนี้ extreme มากคือให กฟผ. มีอํานาจผูขาด มีอํานาจในการสรางกําไร และใหอํานาจการกํากับ
ดูแลที่เอื้อประโยชนแก กฟผ. และ
3. มองในอี ก สถานการณ ห นึ่ ง ว า ถ า ในอนาคต กฟผ. ไม มี อํ า นาจผู ก ขาด คื อ รั ฐ บาลเป น เจ า ของ
แตรัฐบาลสงเสริมการแขงขัน ลดสวนแบงการตลาดของ กฟผ. ลง ขณะเดียวกันก็ใช heavy handed regulatory
policy คือกํากับดูแลแบบเขมงวด ถึงขนาดวาสายสงที่มีสามารถใหใครเขามาใชก็ได ตองกําหนดราคาสายสง
อยางเปนธรรม แมแตโรงไฟฟาของ กฟผ. ก็ตองจายในระดับราคาเดียวกัน การกํากับดูแลดานคาไฟ การลงทุน
ก็อยูนอกเหนืออํานาจของ กฟผ. กฟผ. ไมมีสวนรวมใดๆทั้งสิ้นในการกํากับดูแล ลักษณะนี้เรียกวา low growth
situation คือทําอยางไรก็ไดที่ทําให กฟผ. เสียประโยชน
จาก 3 สถานการณที่สมมติขึ้นมา กําหนดวาใหอัตราการเจริญเติบโตของรายไดจากการดําเนินงาน
เปน 5% ในกรณีปกติไมมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานแตอยางใด เปน 6% ถาเปน high growth situation
เปน 4% ในกรณี low growth situation
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จากข อ มู ล ทั้ ง หมดและวิ ธี คิ ด ก็ นํ า มาคํ า นวณ มู ล ค า ของ กฟผ. ถ า รั ฐ เป น เจ า ของ 100 %
ทั้ง 3 สถานการณ สถานการณ ที่หนึ่ง มูลคาของ กฟผ. จะสูงถึง 2 ลานลานบาท ถาเปนกรณี ที่สอง มูลคาจะ
สู งถึง 3.8 ล านล านบาท ถ าเป น กรณี ที่ สาม จะได 3.9 แสนลานบาท ถ าคิ ด 25% ที่ จะแปรรูป แลวขายใหกั บ
ผู ล งทุ น มู ล ค า หรื อ ราคาที่ ข ายได ค วรจะเป น เท า ไหร จากกรณี ทั้ ง สาม ก็ จ ะได 5 แสนล า น 9 แสนล า น
9.7 หมื่นลานบาท ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาราคาหุน เอาราคาที่สูงสุดคือ 28 บาทตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน แลวจาก 25% ที่จะ
ขายจาก 6 พั น ล านหุ น คิ ด ออกมาจะได คื อ 1,500 ล า นหุ น หากขายได ในราคา 28 บาท (ซึ่ งจริงๆแล วไม ได
เพราะอยางนอยที่ขายใหพนักงานก็ต่ํากวานี้ ) เงินที่ไดจากการระดมทุนครั้งนี้ จะได 4.2 หมื่นลานบาท นั่นคือ
ขาดทุนสุทธิเปนจํานวนมากทั้งสามกรณี โดยเฉพาะในกรณีที่ กฟผ. ไดรับประโยชน (กรณีที่สอง-high growth
situation) ซึ่งขาดทุ น สุ ท ธิสูงถึ ง 9 แสนลา นบาท แม แ ต ในกรณี low growth situation ขาดทุ น สุท ธิก็ ยั งสู งถึ ง
5.5 หมื่นลานบาท
เหตุที่เปนเชนนั้นเพราะ
1. กฟผ. เปนรัฐวิสาหกิจ ชั้นดีมีกําไร เงินนําสงรัฐสูงที่สุด ดังนั้นการคาดการณกําไรในอนาคตยอมสูง
ไปดวย และ
2. สิ น ค า ที่ กํ า ลั งพิ จารณาคื อ ไฟฟ า ซึ่ ง เป น สิ น ค า ที่ มี ค วามยื ด หยุ น ของอุ ป สงค ต อ ราคาต่ํ า ดั ง นั้ น
ประชาชนไมมีทางเลือก จะเห็นไดวาไมวาจะดูจากอุปสงคหรืออุปทาน กฟผ. มีแตจะไดเปรียบ ขณะเดียวกัน
ถ าดูในแผนป จจุบั น กฟผ.ไม ได มีการปรับ โครงสรางองค กร ดั งนั้น มู ลคาที่ วัดไดจ ะรวมกิ จการ 2 กิ จการ คื อ
กิจการฝายผลิต และกิจการสายสง ซึ่งรวมอยูใน กฟผ. ดังนั้นจึงทําใหมูลคา กฟผ. สูง เพราะสายสงนั้นมูลคา
ไมใชนอย แมเขาจะบอกวาแมฝายผลิตของเขาจะสงเสริมการแขงขัน มี IPP SPP สวนแบงตลาดต่ําแค 60%
แตสายสงที่มีมูลคาสูงดวยตัวของมันเองและผานที่ดิ นเวนคืนมากมายก็รวมอยูด วย ดังนั้น กําไรที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตรวมสวนนี้เขาไปดว ย ดั งนั้น ถาอยากให มู ลคา กฟผ. ต่ํา อย างแรกที่ต องทํา คือ ต อ งแยกฝ ายผลิ ต
ออกจากสายสง หลังจากนั้นไดตัวเลขมาประเมินเฉพาะฝายผลิต เอามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย สายสง
เก็บไวเปนรัฐวิสาหกิจ หรือตั้งเปนองคกรมหาชนเขามาบริหารสายสง มูลคา กฟผ. จะลดต่ําลงอยางแนนอน
แตขณะนี้สิ่งที่รัฐทําอยูคือนําเอา กฟผ. ทั้งองคกรมาแปรรูปโดยไมไดแยกฝายผลิตออกจากสายสงแตอยางใด
ขณะเดียวกันมาดูที่ราคาหุนที่ตั้ง วาทําไมถึงไดแค 28 บาท นั่นเปนเพราะกระบวนการแปลงสภาพ
การแปรรูปเปนไปอยางรวดเร็ว ขาดการปรับโครงสรางกิจการไฟฟา การวางกรอบการกํากับดูแลที่ดี แนนอนวา
ทําใหนักลงทุนมองวาธุรกิจนี้มีความเสี่ยง ทําไมเขาตองซื้อแพง แตถามีความพรอม มีการแปลงสภาพอยาง
ชัดเจน มีการปรับโครงสราง มีการบอกวาจะกํากับดูแลในอนาคตอยางไร ถาดูในหนังสือชี้ชวน การกํากับดูแล
ถือวาเปนความเสี่ยงอยางชัดเจน เมื่อมีความเสี่ยงดังกลาวเลยทําใหราคาหุนออกมาแค 28 บาท และมันเกิด
under-pricing อยางที่ อ.เดือนเดนไดยกตัวอยาง กรณีประเทศอังกฤษที่แปรรูปครั้งเดียวเลย 100% มาระดมทุน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย initial return คื อ หลั ง จากแปรรูป และหุ น เข า ซื้ อ ขายในตลาดแล ว วั น แรก initial return
ประมาณ 50-60% นี่ขนาดเขาเตรียมความพรอมอยางชัดเจนยังเกิด under-pricing ตรงนี้เปนเรื่องที่อยากให
พิจารณากันใหชัดเจนวาเรายังจะรวม กฟผ. อยูไหมถาคิดจะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย แลวจะวางโครงสราง
การวางกรอบการกํากับดูแลใหดีกวานี้หรือเปลา เพื่อจะทําใหมูลคาหุนมันสูงมากกวานี้
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ศ.ดร. ปราณี ทินกร: ขอบคุณคะ อ.ภูรี ทานไดใชหลักการทางเศรษฐศาสตรวิเคราะหเกี่ยวกับมูลคาของ กฟผ.
และราคาหุนที่รัฐวิสาหกิจจะเสนอขายโดยพิจารณาหลายกรณี ไมวาจะเปนกรณีใดเราก็จะเห็นชัดเจนวา ราคา
หุนที่เสนอขายจะทําใหรัฐขาดทุน ที่ อ.ภูรี พูดวาระบบสงไฟฟาเขาไมไดแยกออกมา จริงๆ ในทางบัญชีเขาแยกได
และปรากฏอยูในหนังสือชี้ชวนสวนที่สอง หนา 118 ที่เขาแยกเขื่อนและอางเก็บ น้ํา มูลคากวา 2.2 หมื่นลาน
ระบบสงไฟฟา 7.5 หมื่นลาน รวมประมาณแสนลาน
วิทยากรทานสุดทายคือคุณชื่นชม ซึ่งทานทํางานดานพลังงานมานาน ในวันนี้คุณชื่นชมจะวิเคราะหวา
การแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแบบของไทย ทําเพื่อใครมีใครไดและใครเสีย ซึ่งจะเกี่ยวพันกับเรื่องผลประโยชน
ทับซอนคอนขางมาก และเทาที่เห็นขอมูลที่คุณชื่นชมสงมาก็มีประสบการณของ ปตท. อยูดวย ขอเชิญคุณชื่นชม
เสนอขอมูลใหที่ประชุมไดรับฟงคะ
คุณชื่นชม สงาราศรี กรีเซน : จะขอเสนอเรื่องการแปรรูป กฟผ. ใครได ใครเสีย วิทยากรทานอื่นไดพูดแลววา
ไฟฟานั้นประกอบดวยหลายสวนดวยกัน เชนเชื้อเพลิง ซึ่งสวนใหญใชกาซธรรมชาติ โดยที่ ปตท.เปนผูผูกขาด
การสรรหา จากเชื้อ เพลิงก็ มาป น ไฟ เรียกวาการผลิต ไฟฟ า ส งไปยั งสายแรงสูง อัน นี้ เรียกว าระบบสงไฟฟ า
ซึ่งตองใชอํานาจเวนคืน เพื่อใหไดมาซึ่งการวางสาย จากนั้นก็สงมายังระบบจําหนาย ซึ่งก็คือสายตามหนาบาน
เขามาในบาน ซึ่งตองมีการจดมิเตอรอะไรตางๆ เหลานี้มันแบงเปนสวนๆ ซึ่งสวนที่ผูกขาดโดยธรรมชาติเฉพาะ
ในสวนระบบเครือขาย คือ ระบบสายสง และระบบจําหนาย ในปจจุบัน กฟผ. ไดรวมสองสวนไวดวยกัน คือ
สวนที่แขงขันได กับไมได คือระบบผลิตและระบบสงไวดวยกัน ใชอํานาจผูกขาดธรรมชาติของระบบสงในการผูก
ขาดผลิต และการจัดหาดวย ตรงนี้อยากชี้ใหเห็นวา มันมีการผูกขาดเปนทอดๆ ตั้งแต ปตท. ผูกขาดการสรรหา
กาซสงมายัง กฟผ. กฟผ. สงตอมายัง กฟภ.และ กฟน. และสงตอใหประชาชนอีกที ตรงนี้คือปญหาที่อยูในระบบ
ปจจุบัน และจะนําเสนอวาไดมีการจัดการหรือไมอยางไรในการแปรรูป
และอยากปูพื้นนิดหนึ่งที่ อ.ปราณี ไดพูดในชวงตนแลววา เรื่องของการปรับโครงสรางหรือการแปรรูป
ไมไดเกิดขึ้นในปสองปแตมีพัฒนาการที่ยาวนาน ชวงเริ่มตนจะเปนรูปแบบของการเปดใหภาคเอกชนมีสวนรวม
ในการผลิตไฟฟา ซึ่งแผนที่จะเปดเสรีกิจการไฟฟา ซึ่งใชชื่อวาแผน Power Pool ซึ่งจะจัดตั้งตลาดกลางซื้อขาย
ไฟฟา แผนนี้ไดรับการอนุมัติโดยรัฐบาลประชาธิปตยแลว พอมีการเปลี่ยนรัฐบาล ก็ไดมีการทบทวนแผนจน
ในที่สุดก็ยกเลิกแผน และชูนโยบายแปรรูปใหยังคงมีอยู แตวาแนวเปลี่ยนไปเลย โดยแทบไมมีการแขงขัน คือ
เปนแนวที่คงการผูกขาดใหกับ กฟผ. พอแผนออกมาในป 2546 ก็มีการคัดคาน ในระหวางนี้ไดมีชุดขอเสนอใหมี
การปฏิรูปแทนการแปรรูป สุดทายในป 2548 รัฐบาลทักษิณกลับมาใหมก็ดําเนินการอยางเต็มที่แตถูกระงับไว
ดวยศาลปกครอง
กิจการแปรรูปการไฟฟาแบบไทยๆมีลักษณะเฉพาะเดนๆ 3 อยาง คือ
1. ผูกขาดโดยไมมีกลไกในการถวงดุลที่เพียงพอ มีองคกรกํากับดูแลแบบชั่วคราวแตองคกรนี้เปนแค
เสือกระดาษ ไมมีอํานาจ ไมมีความเปนกลาง ไมมีอิสระ และยังไมมีงบ ดังนั้นจึงคาดหวังไมไดวาจะสามารถ
ถวงดุลการผูกขาดซึ่งเปนสิทธิ์โดยชอบธรรมตามกฎหมาย
2. สถานะเป น ลู ก ครึ่ง กึ่ งรัฐ กึ่ งเอกชน นี่ ก็ เป น ลั ก ษณะเฉพาะที่ ถู ก อา งเพื่ อ ใช พระราชบั ญ ญั ติ ทุ น
รัฐวิสาหกิจเอื้ออํานาจของรัฐมาใหแกบริษัทจํากัด
3. กฟผ. ไดแปลงสภาพไปเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย ที่มุงหวังกําไร และถือหุนสวนหนึ่งโดยผูถือหุน
รายยอยซึ่งถาหากจะเปรียบเทียบกับประสบการณในตางประเทศจะพบวา การแปรรูปของไทยไมมีใครเหมือน
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และไมเหมือนใคร ยกเวนจะเหมือน ปตท. ที่แปรรูปกิจการกาซไปในลักษณะนี้ คือ ผูกขาดไมมีการถวงดุล และ
เปนลูกครึ่ง และมุงหวังกําไร จึงนํามาสูคําถามที่วา ทําแบบนี้เพื่ออะไร รัฐไดมีคําอธิบายหลายสวนดวยกันวา
สิ่งที่ทําไปเพื่อประโยชนตางๆ ทั้งในดานประสิทธิภาพ ความมั่นคง ความคลองตัวในการขยายระบบอันนี้ย้ําแลว
ย้ําอีก ใชงบประมาณถึง 45 ลานบาท ในการโหมโฆษณาใหประชาชนไดรับรูวารัฐบาลตองการใหมีความมั่นคง
โดยการระดมทุน และตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของ และอีกอยางคือตองการให กฟผ. เปน
กลไกในตลาดกลักทรัพยในการกอบกูเศรษฐกิจ และทํารายไดใหแกประเทศ ทีนี้ลองมาดูทีละอันวาเปนอยางที่
รัฐวาหรือไม
ประเด็นแรก เรื่องประสิทธิภาพ ทาน อ.เดือนเดน และ อ.ภูรี พูดไปแลววามันไมนาจะใช เพราะจริงๆ
แล ว การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ แรงผลั ก ดั น หลั ก มาจากการแข งขั น ที่ เรีย กว า liberalization แต ก รณี ข อง กฟผ.
โอนสิ ท ธิ ผู ก ขาดกิ จ การให กั บ บมจ. กฟผ. ให ส ามารถใช อํ า นาจผู ก ขาดดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ได โ ดยชอบธรรม
ตามกฎหมาย ดังนั้นจึงไมมีแรงผลักดันอะไรเลยที่จะทําใหปรับปรุงประสิทธิภาพ และเปนที่ชัดเจนวาการแค
การเปลี่ยนสถานะจากรัฐเปนเอกชน ไมไดทําใหเกิดประสิทธิภาพ
มีการศึกษาชิ้น หนึ่งจากอเมริกาไดมีการสํารวจกิจการตางๆ รวมถึงไฟฟา จํานวน 200 กวาแหงทั้ง
รัฐและเอกชน เพื่อดูวามีประสิท ธิภ าพตางกันหรือไม พบวาไมมีความแตกตางอยางเปนสาระสําคัญ ดังนั้น
คอนขางชัดเจนวารูปแบบการแปรรูปไมไดทําเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ตัวอยางที่ชัดเจนอีกอันคือ กรณีของ ปตท. ซึ่งแปรรูปออกไปพรอมสิทธิผูกขาดในธุรกิจกาซ อยากนํา
เสนอวา ปตท. มีประสิทธิภาพการทํากําไรสูงมาก อันนี้คนละอยางกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน การใหบริการ
ซึ่งถามาดูในรายละเอียดจะพบวา ปตท. มีปญหาประสิทธิภาพมากในเรื่องคุณภาพการใหบริการและทางดาน
เทคนิค และที่ผานมาไดสงผลใหเกิดปญหาคอนขางมาก เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลาโดยไมไดรับการจัดการสงผลให
เกิดความเสียหายและก็ผลักภาระมาใหผูบริโภค นี่เปนตัวอยางวาที่ผานมามันมีปญหาอะไรบาง ตั้งแต
1) การวางแผนสรางทอยาดานาที่ลาชาผิดพลาด สรางภาระ Take or pay มูลคานับพันลาน
2) เกิดปญหาเทคนิคกอใหเกิดไฟฟาดับในภาคใต 14 จังหวัด สรางความเสียหายเดือดรอนอยางมาก
มายเชนกัน ไมมีการรับผิดชอบ
3) ตัวอยางตอมาภาคกลาง เกิดปญหาการจัดการกาซของ ปตท. มีปญหา ก็ไมมีผูใดรับผิดชอบ
4) หลังจากนั้นก็มีความขัดของในการสงกาซจากแหลงเยตากุน ซึ่ง ปตท. เปนผูจัดหาแตเพียงผูเดียว
ทําใหตนทุนการผลิตไฟฟาสูง ผลักภาระใหกับผูบริโภค ก็ไมมีการจัดการเชนกัน เหลานี้แสดงใหเห็นวา
พอผูกขาดแลวก็ไมไดมีแรงจูงใจมากนักในการเพิ่มประสิทธิภาพ ตนทุนก็มีแตผลักตอใหผูบริโภค
ประเด็นที่สอง เรื่องความมั่นคงและความตองการในการขยายระบบ ในอดีตเห็นไดอยางชัดเจนแลววา
ปญหาความมั่นคงของ กฟผ. ที่สงผลกระทบเกิดเปนเหตุการณไฟดับนั้นสาเหตุมาจากปญหาการจัดการของ
ปตท. แตในการแปรรูปกลับไมไดมีการจัดการแตอยางใด นี่เปนปญหาความมั่นคงทางดานเทคนิค แตสิ่งที่ กฟผ.
มักจะอางก็คือ หากไมมีความคลองตัวในการหาเงินทุนเพื่อมาลงทุนสรางโรงไฟฟาแลวจะเกิดปญหาความมั่นคง
ตอระบบ อันนี้ตองขอชี้แจงเลยวาไมใชประเด็น เนื่องจากจริงๆแลว กฟผ. มีทางเลือกอื่นที่ดีกวา เชน การออก
พันธบัตรหุนกู ซึ่งเปนกลไกที่ ปตท.ไดใชในชวงที่ผานมา ดอกเบี้ยเพียง 7% เทานั้น ในขณะที่ตนทุนในการระดม
ทุน แคเงินปนผลที่ตองจายใหกับผูถือหุนก็ 7-8% แลว ยังไมรวมคา IPO discount ที่มีการพูดกัน ถาดูจากตัวเลข
ของ อ.ภูรี IPO discount ในกรณีต่ําสุด (low growth) มี discount ไป 55% ดังนั้นตนทุนจากการระดมทุนไมได

22

ถูกเลย และถาเปนกรณีสูง (high growth) มี discount เกือบ 100% เลย ดังนั้นคอนขางชัดเจนวาสิ่งที่ไดมาไมได
คุมกับที่เสียไป นอกจากการออกพันธบัตรหุนกูก็มีทางเลือกอื่น เชน ในอุตสาหกรรมรายใหญ เราสามารถให
อุต สาหกรรมรายใหญ ส รรหาไฟฟ า เองได และสามารถเป ด โอกาสให ชุ ม ชนเอกชน หรือ ผู ป ระกอบการที่ ใช
พลังงานประสิทธิภาพสูง หรือพลังงานทางเลือก สามารถชวยผลิตไดภายใตเงื่อนไขที่เปนธรรม แตปจจุบันถูก
กีด กัน คือ มี ความต องการที่ จะชวยประเทศผลิตไฟฟ า และสามารถที่จะใช เทคโนโลยี ป ระสิท ธิภ าพสู งกวา
ที่ กฟผ.ทํ า เอง แต ถู ก กี ด กั น ไม ใ ห เข า ถึ ง ระบบสายส ง ของ กฟผ. เนื่ อ งจาก กฟผ. ผู ก ขาด อั น นี้ คื อ ป ญ หา
ความมั่นคงที่แทจริง
ประเด็นที่สาม เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการลงทุนและเปนเจาของกิจการไฟฟา กรณีของ
กฟผ. จํานวนหุนที่จัดสรรไวสําหรับใหประชาชนถือครองทั้งผูใชไฟและประชาชนทั่วไปมีจํานวน 622.5 ลานหุน
ถาเราจะยึดตามแนวใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง กระจายใหกับผูใชไฟอยางทั่วถึง พบวา จํานวนหุนที่
ควรจะถื อ ครองตอ ผูใชไฟ น าจะอยูที่ 40 หุน ต อราย แตป รากฏวาในการกระจายได กํา หนดเกณฑ ขั้น ต่ําวา
แตละรายจะตองถือหุนไมต่ําวา 400 หุ นตอราย นั่ นหมายความวา ประชาชนสวนใหญ ไมมีสิท ธิ์ที่จะซื้อหรือ
ถือครองหุน ในที่สุดแลวหุนจะไปกระจุกตัวอยูที่นักลงทุนแคหยิบมือเดียว อันนี้มีประสบการณของปตท. เปน
ตัวอยางใหเห็นแลว จากขอมูลผูถือหุนของ ปตท. รวมกระทรวงการคลังดวยมีแคประมาณ 21,000 รายเทานั้น
คิดเปนสัดสวนประชากรคือ 0.03% ของประชากรประเทศไทย คอนขางชัดเจนแลวที่บอกวาการแปรรูปเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของนั้น แทจริงแลวมันกระจุกอยูกับคนเพียงบางกลุม และผลก็คือประชาชนที่
เดิมเปนเจาของรัฐวิสาหกิจอยูแลว ทุกคนเปนเจาของ กลับกลายเปนตองเสียสิทธิไปจากการกระจายหุน
ประเด็ น ที่ สี่ เรื่องการกอบกูเศรษฐกิจและสรางรายไดใหกั บ ประเทศ ซึ่งถูกชูเป น นโยบายหลัก ของ
รัฐบาลวาจะใชรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการกอบกูเศรษฐกิจดิฉันไมมีความเชี่ยวชาญพอที่จะวิจารณ แตความเห็น
สวนตัวเห็นวา คําอธิบายของรัฐบาลก็ยังไมมีความชัดเจนวา รัฐวิสาหกิจจากเดิมที่เปนของรัฐทั้ง 100% แลว
กลายเปนเอกชน 25% จะมีความสามารถในการกอบกูเศรษฐกิจอยางไร แตถามาดูเรื่องการสรางรายไดใหกับ
ประเทศ ถ าดูรายไดในเชิง GDP พบวา แปรรูป หรือ ไมผลไมน าจะแตกตางกันนัก รัฐถือ หุน 100% หรือ 75%
ไมนาแตกตางอยางมีนัยสําคัญ แตถารัฐถือหุนบางสวนและเอกชนถือหุนบางสวนแลวรัฐเอื้อประโยชนใหแก
บริษั ทในตลาดหุนในการขยายธุรกิจอันนี้ก็อาจมีนัยสําคัญ แตไมไดมาจากการที่เกิดการแปรรูป แตเกิดจาก
การที่รัฐเอื้อประโยชนทางดานนโยบายใหแก รัฐวิสาหกิจในการขยายธุรกิจ
มาดูการสรางรายไดใหกับประเทศในเชิงรายไดเขารัฐ อยางที่ อ.ภูรี ไดนําเสนอแลว และเห็นไดอยาง
ชัดเจนในกรณีของ ปตท. ที่กําไรมหาศาลแตรายไดเขารัฐกลับนอยกวา เนื่องจากรายไดแทนที่จะเขารัฐทั้ง 100%
ก็ต อ งเจีย ดไปให กั บ เอกชนสว นหนึ่ ง ทํ าใหรายได ห ายไปไม เขารัฐ อย างเต็ ม เม็ ดเต็ มหน ว ย ในเรื่องของภาษี
ในอดี ต ถ า ดู ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของ กฟผ. เงิน นํ า ส ง รัฐ จะส ง ที่ อั ต รา 35% แต พ อแปรรูป แล ว มี ห น า ที่ เสี ย ภาษี
ในชวง 5 ปแรกไดรับสิทธิพิเศษเหลือเงินที่จะตองนําสงรัฐ 25% หลังจากนั้นจะนําสงในอัตรา 30% เห็นไดชัดวา
การแปรรูปกลับทําใหรัฐเสียผลประโยชน
ดังนั้นจะเห็น ไดวาการแปรรูป นั้น ไมใชเพื่อประสิทธิภ าพ ไมใชเพื่ อความมั่นคง ไมใชเพื่อการขยาย
ระบบ ไมใชเพื่อใหประชาชนมีสวนในการลงทุน ไมใชเพื่อการกอบกูเศรษฐกิจ ดังนั้นเพื่ออะไร มีวาระซอนเรน
หรือไม เนื่องจากวามันยังไมไดเกิดขึ้นจึงไมแนใจวาทําไปเพื่ออะไร แตวาสิ่งที่ทํ าไปในลักษณะนี้ คือ ใหการ
ผูกขาดโดยไมมีการถวงดุล ใหมีสถานะกึ่งรัฐกึ่งเอกชน เพื่อเอื้ออํานาจรัฐไปใหแก บมจ. กฟผ. และการที่ให บมจ.
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กฟผ.เปนองคกรที่แสวงหากําไร มันกอใหเกิดความเสี่ยงมหาศาล คือความเสี่ยงที่เปดชองใหเกิดการคอรรัปชั่น
เชิงนโยบาย และเกิดผลผลประโยชนทับซอน รูปแบบการคอรรัปชั่นในอดีตมาในรูปภาษีคอรรัปชั่น จายคาสวย
คาคอมมิชชั่น ล็อคสเปค ฮั้ว เปนตน แตในอนาคตกําลังจะมีรูปแบบใหม จริงๆมีแลว แต กฟผ. ยังไมมี กําลังจะมี
คือ รูปแบบในการหาคาเชาทางเศรษฐกิจโดยนักการเมือง หรือจากการกําหนดนโยบายที่เอื้อตอธุรกิจของตน
และพวกพอง
ถ า จะใชก รอบการคอรรัป ชั่น มาดู ก ารแปรรูป กฟผ. วามั น จะอธิ บ ายรูป แบบการแปรรูป กฟผ. ที่ มี
ลักษณะ 3 สวน ดวยกัน คือ
สวนที่หนึ่ง การผูกขาดโดยไมมีองคกรกํากับดูแลอิสระถวงดุล อันนี้ถามองในแงคอรรัปชั่น มันก็เปนไป
เพื่อ maximize rent หรือ maximize รายไดจากการคอรรัปชั่น ซึ่งเปนการอธิบายวาทําไมถึงยังไมมีองคกรกํากับ
ดู แลอิสระ ในกรณี ข องไฟฟ านี้ พู ดกัน มาตั้งแตป 2543 รางออกมาเรียบรอ ย จนถึงบัดนี้ ยั งไม เป น รูป เป น ราง
ถามองในรูปคอรรัปชั่นก็เปนไปไดที่จะไมเกิดขึ้นดวย เพราะการมากํากับดูแลถวงดุล จะทําใหชองทางการหา
รายไดจากการแปรรูปนอยลง
สวนที่สอง คือ การมีสถานะกึ่งรัฐ กึ่งเอกชน ไดสรางความคลุมเครือเอื้อตอการใชอํานาจและกลไกของ
รัฐในการเอื้อประโยชนทางธุรกิจใหแกบริษัท
สวนที่สาม คือ การเปนบริษัทในตลาดทุน มันคือการเปลี่ยนกิจการเพื่อสาธารณูปโภคมาเปนธุรกิจที่มุง
หวังผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุน และที่สําคัญเปนการเปดชองใหกลุมธุรกิจการเมืองสามารถเขามาแทรกแซง
และรับผลประโยชนจากธุรกิจดังกลาวอยางถูกตองตามกฎหมายผานการเปนเจาของหุน โดยไมจําเปนตองเปด
เผยรายชื่อดวย สามารถทําไดโดยผานกองทุน nominee, trust fund ตางๆ ที่ตั้งอยูตางประเทศ ซึ่งในปจจุบัน
กฎหมายของประเทศไทยไมสามารถที่จะเอื้อมไปบังคับกองทุนตางประเทศดังกลาวเปดเผยชื่อผูถือหุนไทยได
นี่ถือเปนจุดออนที่สําคัญที่ถือวาเปนชองทางที่กลุมดังกลาวสามารถหาประโยชนโดยถูกกฎหมาย
ดังนั้นขอนําเสนอในที่นี้วาการแปรรูป กฟผ. แบบไทยๆ มีเพื่อขยายชองทางคอรรัปชั่น กอนที่จะเกิด
การแปรรูป นั้ น รูป แบบคอรรัป ชั่ น จํ า กั ด อยู แ ค เพี ย งภาษี ค อรรัป ชั่ น แต ภ ายหลั งการแปรรูป ภาษี ค อรรัป ชั่ น
ไมจําเปนตองหายไป แตการตรวจสอบโดยตลาดหลักทรัพยและผูถือหุนรายยอยก็อาจทําใหมีความโปรงใสมาก
ขึ้น แตสิ่งที่มีนัยสําคัญก็คือ รูปแบบการคอรรัปชั่นเชิงนโยบายจะเกิดขึ้นมากมายมหาศาล ซึ่งกอนการแปรรูป
ไมสามารถทําได มาทําไดหลังมีการแปรรูป เริ่มตั้งแตการคอรรัปชั่นครั้งเดียวจบ คือในขั้นตอนการแปลงสภาพ
ก็มีการลดทอนมูลคาสินทรัพย ซึ่งตรงนี้ตรวจสอบไดยากเพราะการเปดเผยขอมูลไมเปนไปโดยโปรงใสนัก และ
การกําหนดราคา IPO ที่ต่ํ าเกินควร อัน นี้ทํ าให มี discount อยางต่ํา 55% อยางสูงเกือ บ 100% นอกจากนั้ น
ก็ยังมีการเปดโอกาสใหมีการติดสินบนพนักงานดวยผลประโยชนหุนเพื่อผลในทางการเมืองใหเกิดการยอมรับ
นโยบายการแปรรูป และยังมีชองทางในการหารายไดจากการคอรรัปชั่นแบบตอเนื่องดวย
อยางแรกคือ การกําหนดนโยบายหรือเงื่อนไขในการใชสาธารณสมบัติ หรือการกํากับดูแลที่เอื้อตอ
ผลประโยชนของธุรกิจมากกวาเอื้อตอผลประโยชนสวนรวม อันนี้ชัดเจนเนื่องจากกลไกมันไมมีการถวงดุลเลย
อํานาจทุกอยางในการกําหนดอยูที่ฝายการเมือง
รูปแบบอยางที่สองที่จะเกิดขึ้นไดคือการเก็งกําไรราคาหุนจากขอมูลภายใน ที่เรียกวา insider trading
คือถารัฐกุมอํานาจในการกําหนดนโยบายและเปนผูถือหุนดวย รัฐสามารถมีจังหวะในการซื้อขายหุนที่สามารถ
หากําไรไดงายๆ
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รูปแบบที่สาม คือการหาประโยชนและผลตอบแทนในกิจการผานการถือหุน อันนี้ชัดเจนวาสามารถได
รับประโยชนจากกําไรที่สรางขึ้นมาจากการผูกขาดโดยการเปนเจาของหุน
และสวนที่สี่คือ ปกปองการใหบริการที่เอารัดเอาเปรียบหรือไรประสิทธิภาพ นี่ก็เปนผลอีกทางหนึ่งของ
การคอรรัปชั่น พบวารูปแบบการคอรรัปชั่นเชิงนโยบายทั้งหมดที่กลาวมานี้ถูกกฎหมายทั้งสิ้น
ถาเปรียบเทียบเชิงมูลคา รูปแบบการคอรรัปชั่นแบบเกามูลคาเพียงพันลาน หักคาเปอรเซ็นตก็เพียง
10-20% จากงบประกอบการ ขณะที่รูปแบบการคอรรัปชั่นเชิงนโยบายมูลคาหมื่นถึงแสนลาน โดยเฉพาะเรื่อง
การกําหนดราคา IPO ต่ําเกินควรก็เสียหายเปนแสนลาน ดังนั้นในเรื่องผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมนั้น
คอนขางมหาศาล
อ.จันทจิรา ไดพูดแลวเรื่องขั้นตอนการแปลงสภาพตามพระราชบัญญัติทุนฯ นั้นเปดชองใหการเมือง
เขามาแทรกแซง ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งที่มีอํานาจในการกําหนดสิทธิ์ ทรัพยสิน
ปรากฏวาไดมีการแตงตั้งผูบริหารของบริษัทเทเลคอมแหงหนึ่งมานั่งกําหนดดวย ซึ่งมันมีผลโดยตรง อยางที่เรา
ทราบกัน ดี วา ระบบสายส งของ กฟผ. มี ระบบไฟเบอรอ อฟติ ค อยู ด ว ย ตรงนี้ ทํ าให เกิ ด ผลประโยชน ทั บ ซอ น
คอนขางชัดเจน อีกอยางที่ไมคอยมีการพูดกันคือ มีการแตงตั้งขาราชการระดับสูงในตําแหนงกรรมการบอรดของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และควบตํ า แหน ง ในการกํ า หนดนโยบายด ว ย ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในกรณี ปตท. และ กฟผ. ที่ เกิ ด
ผลประโยชนทับซอนคอนขางรุนแรง เพราะถาเรามาดูคาตอบแทนขาราชการระดับสูงของกระทรวงพลังงาน
จะพบวา ไดรับผลตอบแทนจากเงินเดือนคาราชการ อยูที่ประมาณ 1,200,000 บาทตอป แตปรากฏวาผลตอบ
แทนที่ ไ ด จ ากการดํ า รงตํ า แหน ง ในธุ ร กิ จ พลั ง งานแห ง หนึ่ ง ในป 47 ผลตอบแทนเกื อ บ 6 ล า นบาทต อ ป
นั่นหมายถึงผลตอบแทนที่ไดนี้มากกวาผลตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาเสียอีก อันนี้ยังไมรวมหุน
ที่ ได รับ ดั งนั้ น จึ งค อ นข า งชั ด เจนว า ข า ราชการอาจจะขาดแรงจู งใจในการรั ก ษาผลประโยชน ข องส ว นรวม
ทั้ งๆที่ ห น าที่ ห ลั ก คือ กํา หนดนโยบายหรือ กํา กับ ดู แ ลในทางที่ เป น ประโยชน ต อ รัฐ สิ่ งที่ น า กลั ว ยิ่งกวา นั้ น คื อ
ระบบนี้เปนการสรางระบบอามิสสินจางตอบแทนขาราชการที่รับใชฝายการเมือง เนื่องจากวาอํานาจในการเลือก
ขาราชการใหไปนั่งในบอรดรัฐวิสาหกิจตางๆนั้นเปนการเลือกของฝายการเมืองแตเพียงผูเดียว ทําใหขาราชการที่
เงินเดือนนอยอยากไดตําแหนงที่ใหผลตอบแทนคอนขางสูง ซึ่งเดิมทีการปฏิรูประบบราชการทําใหอํานาจของ
ฝายการเมืองในการคุมราชการเขมแขงขึ้น แตนั่นเปนเรื่องอํานาจ แตนี่เปนระบบแรงจูงใจ นั่นคือถาอํานาจเปน
เรื่อง stick นี่ก็เปนเรื่องของ carrot ที่จูงใจใหขาราชการรับใชฝายการเมือง
ดังนั้น โดยสรุป การแปรรูป กฟผ. เหมือนกับการรุกคืบของธนกิจการเมือง ซึ่งเปนคําที่ ดร.ผาสุก นํามา
ใช ซึ่งหมายถึงกลุมการเมืองสามารถที่จะกุมอํานาจการเมืองทั้งในสวนของฝายบริหาร รัฐสภา องคกรอิสระ
แตโชคดีที่ยังไมกุมศาลปกครองสูงสุด และสามารถใชอํานาจทางการเมืองในการเอื้อประโยชนใหแกบริษัทของ
ตนและพวกพองที่อยูในตลาดทุน ซึ่งมีจํานวนคอนขางมาก แตที่ผานมาก็มีการเอื้อประโยชนใหบริษัทในการดูแล
ของตน ยั งไม ได ล ว งก า วล ว งเข า มาในรัฐ วิ ส าหกิ จ อย า ง กฟผ. แต ก ารนํ า กฟผ. เข า มาในตลาดทุ น มั น เป น
การขยายขอบเขตฐานธุรกิจ ที่กลุมธุรกิจการเมืองสามารถเขาไปแสวงหาผลประโยชน นอกจากนั้นการที่สราง
ระบบอามิสสินจางในระบบราชการ โดยอาศัยชองทางจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ยังเปนการขยายฐานอํานาจ
การเมืองดวย คือใหระบบราชการเขาไปอยูในการควบคุมของฝายธุรกิจการเมือง นอกจากนี้กลุมธุรกิจการเมืองก็
ยังเขามาแสวงหาประโยชนในรัฐวิสาหกิจที่เขาตลาดหลักทรัพยในรูปของ nominee ตางๆอีกดวย อันนี้ก็เปน
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การรุกคืบที่คอนขางนากลัว เพราะ รัฐวิสาหกิจ มีสินทรัพยรวมแลวทั้งหมดไมต่ํากวา 4 ลานลานบาท การที่ผลัก
ดันรัฐวิสาหกิจเขาไปทีละแหงๆ จึงเปนการขยายฐานอํานาจทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจที่คอนขางนากลัว
อาจมีการพูดวานี่เปนการคาดคะเนและวิตกกังวลกับเหตุการณที่ยังไมเกิดขึ้น ก็เห็นดวยวายังไมเกิดขึ้น
แต ถ าดู จ ากบทเรียนการแปรรูป ปตท. ตั้ งแต ป 2544 พบวากําไรกาวขึ้น อยา งก าวกระโดด จากที่ เคยติ ด ลบ
ในป 2542 กลายมาเปนกําไรประมาณ 9 หมื่นลาน ในป 45 เปนตนมา พบวา กําไรปตท.เพิ่มขึ้น 277% ในชวง
3 ปที่ผานมา ไมมีบริษัทไหนที่ทํากําไรไดสูงขนาดนี้ และราคา IPO ที่เคยประเมินไวและขายหุนใหประชาชน
หมดภายในเวลานาทีกวานั้น ตีไวที่ 35 บาท แตราคาปจจุบัน 230 บาท นี่ก็ยังไมแนใจวาถึงระดับที่ควรจะเปน
แลวหรือยัง อาจตองใชเวลาเปน 10 ปกวาจะถึงระดับที่ควรจะเปน ซึ่งตรงนี้มันหมายถึง IPO discount ที่รัฐ และ
ประชาชนเสียประโยชนมูลคานับแสนลาน
นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณที่ชัดเจนแลววารัฐเอื้อประโยชนใหกับธุรกิจอยางแทจริง เคยสัญญาวา จะมี
องคกรกํากับดูแลเพื่อมาถวงดุล แตก็เปนเพียงสัญญาลอยๆ บัดนี้ยังไมมีการจัดตั้งแตอยางไร และรางพระราช
บัญญัติที่จะจัดตั้งองคกรกํากับดูแลนั้นเดิมทีมีทั้งไฟฟาและกาซธรรมชาติ ตอนนี้กาซธรรมชาติไมรูหายไปไหน
เหลือแคไฟฟา นี่ชัดเจนวาสิ่งที่รัฐควรจะทําเพื่อประโยชนของสาธารณะนั้นกลับไมไดทํา และไมไดแยกทอกาซ
ซึ่งก็สัญ ญาไวเชนกันวาจะทําภายในหนึ่งป หลังจากการแปรรูป ผานมา 4 ปแลวก็ยังไมมีวี่แวว นอกจากนั้น
ก็มีสัญญาณชัดเจนวามีการเมืองเขาแทรกซึม ปตท. ตั้งแตตอนกระจายหุนแลว พบวา มีผูบริหารของไทยรักไทย
ได รับ หุ น ไปในสั ด ส ว นค อ นข า งสู ง ถ า มาดู รายชื่ อ ของทั้ ง ผู บ ริห าร ปตท. และคณะกรรมการปตท. ก็ พ บว า
มี ชื่ อ -นามสกุ ล คุ น ๆ มี ญ าติ แ ละผู บ ริห ารจากบริษั ท เทเลคอมแห ง หนึ่ งซึ่ งเป น กลุ ม ทุ น การเมื อ ง มี สั ญ ญาณ
ค อนขางชัดเจนวา มี ความสัมพั น ธอยางแนบแน น ระหวางประโยชน ของ ปตท. และประโยชนข องการเมื อ ง
อดีตผูบริหารระดับสูงของ ปตท. ตอนนี้ดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนรัฐมนตรี
มาสูคําถามที่วา แปรูป กฟผ .แบบไทย ใครไดใครเสีย ถามองรูป กรวยนี้เปนผลประโยชน จะพบวา
กลุมที่มีชองทางในการหาผลประโยชนจากการแปรรูปมากที่สุดคือกลุมทุนการเมือง ซึ่งถามาถือหุนดวยแลว ก็จะ
ไดทั้งเงินปนผล กําไรจากการซื้อหุนราคาถูก และไดประโยชนจากการเก็งกําไรจาก insider trading ดังนั้นตรงนี้
เป น ผลประโยชน ม หาศาลที่ ก ลุ ม ทุ น การเมื อ งจะได ไป จํ า นวนคนที่ เกี่ ย วข อ งจากการประเมิ น อย า งครา วๆ
ประมาณ 100 คน ซึ่งเปนสวนนอยจริงๆของสังคมที่จะไดประโยชนจากการแปรรูป อันดับตอมาคือผูถือหุนอื่นๆ
คือผูที่จะไดรับประโยชน ทั้งนักลงทุนสถาบันในประเทศ ตางประเทศ หรือผูถือหุนรายยอย ก็จะไดกําไรจาก
การซื้อหุนราคาถูก และเงินปนผล ซึ่งถามีการกระจายอยางมากๆ ก็มีผูถือหุนประมาณไมเกินแสนคน สวนที่สาม
คือพนักงานและกรรมการ กฟผ. ซึ่งไดคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และพนักงานก็ไดหุนดวย ตรงนี้มีจํานวนประมาณ
25,000 คน สุดทายคือ ตลาดทุน ซึ่งหมายถึงนักลงทุนทั้งไทยและตางประเทศ จากการที่มี market cap ที่สูงขึ้น
ตลาดทุนมีความนาสนใจในการลงทุนมากขึ้น จํานวนคนในตลาดทุนก็มีประมาณ 2-3 แสนคน ก็ยังเปนสวนนอย
ของสังคม
อยากให ดูวาทํ าไม insider trading เป น ชอ งทางอัน หนึ่ งที่ ค อ นขางจะนากลัว และสามารถที่จ ะหา
ประโยชนไดอยางมหาศาล ยกตัวอยางมติครม. อันหนึ่งออกมาในชวง 9 ธค. 46 อนุมัติแผนการลงทุนทอกาซ
เสนที่สาม นี่เปนกรณีของ ปตท. ผลจากมติดังกลาวก็คือ มูลคาการลงทุนแสนลานไดรับการประกันการลงทุน
26% ทั้งๆ ที่เปนกิจการผูกขาด และยังไดรับสิทธิพิเศษ BOI อีก ผลจากการกําหนดนโยบายนี้พบวา ในชวงเดือน
ธันวาคมที่มีการอนุมัติแผน พบวาราคาหุนพุงขึ้นจาก 109 ไปเปน 183 บาทในเดือนเดียว ราคาหุนเพิ่มขึ้น 70%
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อันนี้ถามีผูที่สามารถรูถึงการตัดสินใจนี้และไปซื้อหุนแค 1% หรือรอยลานหุน ก็สามารถไดกําไรไปถึง 2,400
ลานบาท นี่เปนแคการกําหนดนโยบายคราวเดียว ซึ่งมันยังมีการกํากับดูแลอะไรตางๆอีก ที่ยังสามารถทําได
อยางตอเนื่อง
คราวนี้มาดูวาใครเสียประโยชน กลุมแรกที่ตองเสียแนนอนคือประชาชน คือเสียสิทธิในการเปนเจาของ
สินทรัพย และสิทธิที่จะเปนเจาของกิจการที่ถูกขายไปในราคาถูก เสียรายไดที่ควรจะเขารัฐ 100% ก็ตองเจียดไป
ใหเอกชนสวนหนึ่ง ในสวนของผูบริโภคก็เสียประโยชนในแงที่วา แปรรูปในลักษณะผูกขาด ภาระที่เกิดจากกําไรที่
สูงขึ้นก็คงหนีไมพนผูบริโภค และไดรับผลเสียจากการที่ไดรับบริการที่ไมมีประสิทธิภาพดวย ในสวนนักลงทุน
รายยอยก็อ าจเสียประโยชนเนื่ องจาก การขาดทุนของการขึ้นลงของราคา เนื่องจากไมสามารถทราบขอมูล
ภายใน ทํ าให เป น เหยื่ อ ของนั ก ลงทุ น อื่น ๆที่ ส ามารถหาประโยชน จ ากการเก็ งกํ า ไรได นอกจากนั้ น ก็ ผูได รับ
ผลกระทบจากการเวนคืน ก็อาจเสียสิทธิ์ในการตรวจสอบทรัพย และสิทธิ์ที่จะไดรับการคุมครองจากการเวนคืน
ดวย
อยากนําเสนอวา ทางออกควรเป นอยางไร ก็ เห็นตรงกับ ผูอภิ ป รายทานอื่น วาควรจะมีการทบทวน
การแปรรูป กฟผ. และอยากนําเสนอวาใหมีการปฏิรูปแทนการแปรรูป ที่ผานมามีขอเสนอของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เสนอแผนการปฏิรูปใหมีการจํากัดสิทธิผูกขาดโดยแยกสิทธิในการผลิตออกจาก
ระบบสายสง และจัดตั้งองคกรกํากับ ดูแลไฟฟาและกาซธรรมชาติ ใหมีความเป น อิสระและมีอํานาจรองรับ
อย า งแท จ ริง ให ชุ ม ชนเอกชนมี ส ว นร ว มในการบริห ารจั ด การไฟฟ า เขื่ อ น สายส ง สายจํ า หน า ย ควรอยู ใ น
การกํากับดูแลของรัฐ แทนที่จะนําไปหาประโยชนทางธุรกิจจากตลาดหลักทรัพย
ศ.ดร. ปราณี ทินกร : ขอบคุณคะคุณชื่นชม ก็ชัดเจนวามันเปน conflict of interest ใครไดใครเสียก็พอคาดเดา
ได ถึงแมจะยังไมเกิดขึ้น แตมีขอหนึ่งคือมูลคาของผลประโยชนที่ขาราชการไดรับยังไมรวมมูลคาหุน ไมทราบวา
เคยประเมินมูลคาไหมคะวาอยางต่ําสักเทาไหร อยางสูงสักเทาไหร ไมตองเอยนามก็ได
คุณชื่นชม สงาราศรี กรีเซน : ประมาณหลายสิบลานเกือบรอยลาน
ศ.ดร. ปราณี : ก็เลยทําใหไมมี incentive (แรงจูงใจ) ที่จะปกปองผลประโยชนของสวนรวม นั่นคือประเด็นที่
คุณชื่นชมเสนอมา
โดยสรุปแลวการอภิปรายในวันนี้ เราไดพิจารณาการแปรรูปการไฟฟาอยางที่เปนอยูไมวาจะในแงมุม
ดานกฎหมายหรือดานเศรษฐศาสตร ซึ่งทานผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายก็ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวาการกระทําที่
เปนอยูมันขัดหลักกฎหมายมหาชน เปนการละเมิดอํานาจรัฐสภา และถามองวารัฐสภาเปนองคกรที่ประชาชน
เลือกไป ก็คือละเมิดอํานาจประชาชน และละเมิดจารีตประเพณีของกฎหมายไทยที่เคยดําเนินการมาดวยซ้ํา
สวนประเด็นทางดานเศรษฐศาสตรก็เห็นอยางชัดเจนวา มันไมใชเปนการแปรรูปเพื่อประสิทธิภาพ
แตเปนการโอนอํานาจผูกขาดจากรัฐไปสูเอกชน ไมไดมีหลักการอะไรวาจะมีการแขงขันเพิ่มเติม มีปญหาเรื่อง
ความเปนธรรมที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการประเมินมูลคาหุนที่เสนอขายก็ต่ําเกินไป เขาขายทําใหรัฐเสียประโยชน
และถาหากแปรรูปไดสําเร็จองคกรเอกชนที่มีอํานาจผูกขาดก็อาจจะทําใหประชาชนเสียประโยชน นอกจากนี้
ก็ยั งมี ประเด็น เรื่องผลประโยชน ทั บ ซอ น ซึ่ งคุณ ชื่นชมก็ไดชี้ใหเราเห็น วามี ใครได ใครเสีย ถ าจะใหดิฉัน สรุป
ในฐานะนั ก วิ ช าการ ดิ ฉั น คิ ด วา การแปรรูป แบบของไทยเราถ า แปลกลั บ ไปเป น ภาษาอั งกฤษ ต อ งแปลว า
Pseudo Privatization เพราะไมไดดําเนินการตามหลักการที่ควรทํา ดิฉันตองขอขอบคุณทานวิทยากรทุกทาน
ที่มาในที่นี้ และขอบคุณทุกทานที่ไดสนใจฟงคะ
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