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       ตลุาคม 2559 

เร่ือง   ชีแ้จงข้อมลูในหนงัสอื “เมนคูอร์รัปชนัและการแสวงหาผลประโยชน์”  

เรียน   นางสาวบุญลาภ ภสูวุรรณ บรรณาธิการบริหาร ส านกัขา่วออนไลน์ไทยพบัลก้ิา  

ตามท่ี สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (“ทีดีอาร์ไอ”) ได้จดัท าหนงัสอืเร่ือง “เมนคูอร์รัปชัน
และการแสวงหาผลประโยชน์” ตอ่มามีการจดัพิมพ์และจ าหนา่ยเผยแพร่เป็นการทัว่ไปเม่ือปี พ.ศ.2557 นัน้ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“ปตท”) ได้ด าเนินการตรวจสอบบทความในหนงัสือฉบบัดงักลา่ว พบว่ามี
การกลา่วพาดพิง ปตท. ในหนงัสือบทท่ี 11 ตอน “ผลประโยชน์ทบัซ้อนของบอร์ด ปตท.” ซึ่งเนือ้หาท่ีมีการ
กลา่วพาดพิงมีข้อเท็จจริงท่ีคลาดเคลือ่นอยูห่ลายประการ โดยเม่ือปี พ.ศ.2557 ปตท. ได้เคยมีหนงัสอืชีแ้จง
ข้อเท็จจริงและทักท้วงไปยัง ทีดีอาร์ไอ โดยขอความร่วมมือให้ ทีดีอาร์ไอ พิจารณาระงับการผลิตและ
เผยแพร่เนือ้หาของหนงัสือ “เมนูคอรัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์” บทท่ี 11 ตอน “ผลประโยชน์ทบั
ซ้อนของบอร์ด ปตท.” แตป่รากฏวา่จวบจนปัจจุบนัยงัมีการเผยแพร่หนงัสอืฉบบัท่ีปรากฏบทความในบทท่ี 
11 ตอน “ผลประโยชน์ทับซ้อนของบอร์ด ปตท.” อยู่เร่ือยมา และยิ่งไปกว่านัน้ ทีดีอาร์ไอ ยังได้ท าการ 
UPLOAD หนงัสือฉบบัท่ีเป็น FILE อิเล็กทรอนิกส์ทัง้ฉบบัและท าการเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ ทีดีอาร์ไอ 
เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปสามารถท าการ DOWNLOAD หนงัสอืและบทความดงักลา่วได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย 
รายละเอียดตาม URL : http://tdri.or.th/research/corruption-menu/ 

ปตท. ขอเรียนให้ทราบวา่ ปตท. มีนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ และยดึถือปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัดเสมอมา ซึ่ง ปตท. เห็นด้วยและสนับสนุนกับหลักการของ ทีดีอาร์ไอ ท่ีต้องการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นเพื่อสร้างบรรทดัฐานอนัดีให้กับประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดี ในการน าเสนอข้อเท็จจริงในหนงัสอื
ฉบบัดงักลา่วของ ทีดีอาร์ไอ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทัว่ไปได้รับทราบนัน้ เป็นการสมควรอยา่งยิ่งท่ี        
ทีดีอาร์ไอ จะต้องมีความตระหนกัและระมดัระวงัในการน าเสนอข้อเท็จจริง เพราะ ทีดีอาร์ไอ มีพนัธกิจหลกั
คือ การท าการวิจยัเชิงนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนโยบายด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย สาธารณสขุ 
และโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อเผยแพร่ตอ่ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการก าหนดนโยบาย
ระยะยาวอนัมีผลตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน ดงันัน้ การน าเสนอข้อมลูตา่งๆ 
โดย ทีดีอาร์ไอ ย่อมสามารถโน้มน้าวให้สงัคมเช่ือถือได้โดยง่าย หากมีการน าเสนอข้อเท็จจริงท่ีไม่ถูกต้อง
และวิเคราะห์วิจารณ์พาดพิงบุคคลต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลกัในทางวิชาการ ผลเสียย่อมตกอยู่กับผู้ ท่ีถูก
พาดพิงและสร้างผลกระทบตอ่ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสยี (Stakeholder) ได้ 
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ในการนี ้ปตท. จึงใคร่ขอน าเสนอข้อเท็จจริงแก่ ทีดีอาร์ไอ อีกครัง้ ในฐานะท่ี ทีดีอาร์ไอ เป็นผู้ เรียบ
เรียงเนือ้หาในหนงัสอืดงักลา่ว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ให้ถกูต้องตามความเป็น
จริง ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้    

 1. ประเดน็สถานะของ ปตท. ภายหลังการแปรรูปมาเป็นบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 1.1 ปัจจุบนั ปตท. ยงัคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงพลงังาน 
โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 51.11 % กองทุนวายุภักษ์หนึ่ง ถือหุ้น 14.84 % และกองทุน
ประกนัสงัคมถือหุ้น 0.99 % รวมแล้วภาครัฐมีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นอยูใ่น ปตท. รวมทัง้สิน้ถึง 66.94 % 

 1.2 ปตท. มีพนัธกิจในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลงังานให้แก่ชาติ โดยยืนยนัด าเนินกิจการ
ตามนโยบายรัฐ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงพลงังาน อีกทัง้มีองค์กรก ากับกิจการท่ีเป็นอิสระ อีก
หลายหน่วยงานในการตรวจสอบ เพื่อให้ ปตท. ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้าน
พลงังานทุกประการ โดยภายหลงัการแปรรูป ปตท. ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าท่ีและพันธกิจ
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

 1.3 ปตท. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.
2535 และ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ปตท. จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ 

 1.4 การประกอบกิจการปิโตรเลยีมของ ปตท. อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของภาครัฐอยา่งเข้มงวด
และใกล้ชิด เช่น 

  - ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ก าหนดนโยบายโครงสร้างราคาพลงังานและ
ก าหนดนโยบายพลงังานตา่งๆ เช่น นโยบายการส ารองน า้มนั  

  - กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ ควบคมุการให้สมัปทาน การส ารวจ การผลติ การเก็บรักษา 
การขนสง่ การขายและการจ าหนา่ยปิโตรเลยีม  

  - กรมธุรกิจพลังงาน ก าหนดควบคุมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพน า้มันเชือ้เพลิง 
ก ากับดูแลการค้าน า้มันเชือ้เพลิง ควบคุมการส ารองน า้มันเชือ้เพลิง และให้อนุญาตการวางระบบท่อ
ขนสง่น า้มนั  
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  - คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ก ากับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ (ยกเว้นโรงแยกก๊าซฯ และ  NGV) และออกประกาศก าหนดประเภท
ใบอนญุาตการประกอบกิจการพลงังาน (ไฟฟ้า/ก๊าซฯ) 

 1.5 ปตท. ขอยืนยันว่าการด าเนินงานของ ปตท. ภายหลังการแปรรูป ปตท. ไม่สามารถ
เลือกจะเป็นอะไรก็ได้ ตามแต่ผลประโยชน์ดังที่ ในหนังสือได้กล่าวอ้าง ย่ิงไปกว่านัน้ ปตท. ยัง
ต้องด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของทัง้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระต่างๆ อย่าง
เข้มข้นมากกว่าก่อนการแปรรูปอีกด้วย   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

/2. ประเด็น…. 

 

http://s46ho.pttplc.com/WebPR/What_new/image57/pttHotissue57v10_11.jpg


 

(4) 

 
2. ประเดน็ข้าราชการภาครัฐมาเป็นกรรมการ ปตท.  

 2.1 ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ววา่ ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจโดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
ของ ปตท. กวา่ 50 % ดงันัน้กรณีท่ีภาครัฐได้จดัสง่ผู้แทนท่ีทรงคณุวฒุิมาเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ก็เป็น
การกระท าเพื่อให้ภาครัฐมีอ านาจในการก ากับดูแลในฐานะเจ้าของ และผลกัดันให้การด าเนินงานของ 
ปตท. สอดคล้องกับนโยบายรัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลงังาน กรณีนีจ้ึงไม่มีความแตกต่างกับ
บริษัททัว่ไป ท่ีจะต้องมีตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปเป็นกรรมการเพื่อควบคมุกิจการ  

 2.2 กรรมการในรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นผู้แทนจากภาครัฐ ช่วยให้การถ่ายทอดนโยบายจากภาครัฐไปสู่
การบริหารงานของกิจการพลังงานท่ีเก่ียวข้องมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึ่งถือเป็นการควบคุมดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศและของประชาชนในอีกทางหนึ่ง รวมทัง้เป็นผลดีในแง่ของประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและความสอดคล้องต้องกันของนโยบายพลงังานในภาพรวม เพื่อให้อุตสาหกรรมพลงังาน
พฒันาได้อยา่งตอ่เน่ืองและเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศในภาพรวม 

 2.3 ผู้แทนจากภาครัฐท่ีเข้ามาเป็นกรรมการของ ปตท. อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายตาม พ.ร.บ.
คุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ ตัง้แต่ฉบบัแรกท่ีออกมา เม่ือปี พ.ศ. 2518 
จนถึงฉบบัปัจจุบนั (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2550  ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีควบคุมกรรมการของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ    
มีการแก้ไขปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ โดยไม่ได้เอือ้ให้ข้าราชการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็น
กรรมการของ ปตท. และบริษัทในเครือแต่อย่างใด และยงัได้ตราคุณสมบัติและคุณสมบัติต้องห้ามของ
กรรมการท่ีมาจากข้าราชการอย่างชัดเจน รวมถึงไม่ให้ข้าราชการเข้าถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นบริษัท
มหาชนท่ีตนเป็นกรรมการอยู ่และไม่ให้เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกิน 3 แหง่อีกด้วย และนอกจากนี ้เพือ่
ไม่ให้มีผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือข้อขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กฎหมายดงักล่าวยงัได้บญัญติัว่า “จะต้องไม่
เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซ่ึงผู้รับสมัปทาน     
ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนัน้  เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการ หรือผูบ้ริหารโดยการมอบหมายของรฐัวิสาหกิจนัน้” ดงันัน้ การท่ีในหนงัสอืดงักลา่วได้กลา่วอ้าง
โดยสรุปความได้วา่ “การท่ีข้าราชการระดบัสงูของกระทรวงพลงังานซึง่มีอ านาจในการกบัดแูลและก าหนด
นโยบายของ ปตท. มาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของ ปตท. จะสง่ผลให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน และเป็น
การเอือ้ประโยชน์ให้กับ ปตท. และน าไปสู่การแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมในธุรกิจพลงังาน” นัน้ จึงเป็นข้อกลา่ว
อ้างท่ีเป็นไปไม่ได้ เพราะกฎหมายได้ห้ามกรรมการที่เป็นข้าราชการและมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกบั
กิจการของ ปตท. มาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของ ปตท. นัน้เอง 
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 ยกตัวอย่างเช่น ต าแหน่งอธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ถือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่โดยตรงใน
การบริหารสัมปทานปิโตรเลียม และมีอ านาจในการอนุญาต หรืออนุมัติ ต่างๆ ตาม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ต าแหน่งดังกล่าวจึงเข้าข่ายที่จะมีผลประโยชน์ขัดกัน และ
ถือเป็นคุณสมบัติต้องห้ามที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของรัฐวิสาหกิจที่จะขอเป็นผู้รับสัมปทาน
ปิโตรเลียม และตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ปตท. มิได้เป็นผู้ขอรับสัมปทานปิโตรเลียม หากแต่เป็น 
บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
ที่เป็นผู้ขอรับสัมปทานปิโตรเลียมกับภาครัฐ ซึ่งแม้ว่า ปตท.สผ. จะไม่อยู่ภายใต้บังคับของ 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่ก็ได้น าเอา
เจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวมาเป็นข้อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการสรรหามาเป็น
กรรมการของ ปตท.สผ. ด้วยเช่นเดียวกัน ในฐานะที่เป็น Good Corporate Citizenship 

3. ผลตอบแทนกรรมการ ปตท. 

 3.1 คณะกรรมการ ปตท. ต้องประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี ตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของ ปตท. ซึง่ประกอบด้วย การประเมินผลกรรมการทัง้คณะ การประเมินผลรายบุคคล (ประเมิน
ตนเอง) การประเมินผลรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน) และการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะ
เร่ือง เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับคณะกรรมการในการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีท่ีผ่าน
มา และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่างๆ โดยเน้นการน าผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ ปตท. ทัง้นี ้มีการเปิดเผยผลการ
ประเมินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) นอกจากนี ้
คณะกรรมการ ปตท. ยงัได้รับการประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ โดยผู้ประเมินอิสระ ได้แก่ ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั เป็นประจ าทกุปี และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
ไทย เป็นประจ าทกุ 2 ปี ซึง่ ปตท. ได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล มี
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะการเงินของบริษัท ผลการด าเนินงานของ ปตท. ตามระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement: PA) และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดบั
เดียวกัน นอกจากนี ้ค่าตอบแทนกรรมการของ ปตท. ยังต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี ซึง่มีกระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ท่ีต้องให้ความเห็นชอบด้วย 

 3.2 ข้าราชการท่ีเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ต้องแลกมากบัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมากขึน้ 
การตดัสนิใจแก้ไขปัญหาตา่งๆ ขององค์กรต้องมีการใช้ดลุยพินิจและใช้ความระมัดระวงัอย่างยิ่งยวด หาก
เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจหรือมีการทุจริตประพฤติมิชอบ กรรมการก็ต้องรับผิดตามกฎหมายทัง้
ในทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งประเทศไทยก็มีกฎหมายท่ีก าหนดบทลงโทษดังกล่าวเอาไว้หลายฉบับ 
ยกตวัอย่างเช่น ประมวลกฎหมายอาญา, พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทจุริต ฯลฯ เป็นต้น  

/3.3 คา่ตอบแทน.... 
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 3.3 ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงเงินเดือนผู้บริหารและพนกังาน ปตท. ล้วนโปร่งใส ตรวจสอบได้
และเป็นข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะ (รายงานประจ าปี / รายงาน 56-1 และเว็บไซต์ ปตท.)  

 3.4 ในปี 2557 และ 2558 กรรมการ ปตท. ได้รับค่าตอบแทนรวมทุกประเภทเฉลี่ย 2.86 ล้านบาท
ต่อคน และ 1.67 ล้านบาทต่อคนตามล าดบั (ไม่รวมเบีย้ประชุมคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง) ซึ่งอยู่ในระดบั
ต ่ากวา่บริษัทมหาชนชัน้น าหลายบริษัทใน ตลท. ท่ีให้ผลตอบแทนกรรมการเฉลีย่ในระดบั 5-7 ล้านบาทต่อ
คน ทัง้ๆ ท่ี ปตท. เป็นบริษัทท่ีมีมลูคา่ตลาด Market Capitalization สงูท่ีสดุใน SET 

 

 

4. ก าไร ปตท. มาจากไหน ใครได้ประโยชน์ 

 4.1 ผลก าไร ปตท. ไม่ได้มาจากการขายน า้มนัหรือก๊าซธรรมชาติเทา่นัน้ แตม่าจากการด าเนินธุรกิจ
ท่ีหลากหลาย 

 4.2 การพิจารณาผลก าไรจะต้องพิจารณาเทียบกบัเงินลงทนุและรายได้รวมในปีนัน้ๆ ด้วย  

 4.3 ท่ีกลา่วอ้างในหนงัสอืวา่ ปตท. มีก าไรแสนล้านในแตล่ะปี เป็นข้อมลูท่ีคลาดเคลือ่น ในปี 2556 
ปตท. มีก าไรสทุธิ 94,652 ล้านบาทจากรายได้รวม 2,842,688 ล้านบาท และตัง้แต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั 
ปตท. ไม่ได้มีก าไรแสนล้านดงัท่ีอ้างมาเช่นกนั ทัง้นีก้ารพิจารณาก าไรต้องเปรียบเทียบกบัเงินลงทนุและ   

 

/การเสยีภาษี.... 
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การเสียภาษีต่างๆ ด้วย ซึ่งอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย/รายได้สุทธิของ ปตท. นัน้ อยู่ท่ีเพียง  3.28%           
ซึง่ยงัต ่ากวา่ผลตอบแทนของผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนัมาก 

 4.4 ก าไรของ ปตท. 51.9% น าไปลงทนุสร้างความมั่นคงทางด้านพลงังานให้ประเทศและช าระหนี ้
ระยะยาว, 26.4% น าสง่รัฐในรูปแบบภาษี, 14.3% กลบัคืนสูรั่ฐในรูปเงินปันผลของกระทรวงการคลงัและ
กองทนุวายภุกัด์ิ, 7.2% จ่ายเป็นเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ (ข้อมลู ณ ปี 2556) 

 4.5 ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2544-2556 ปตท. ได้สง่เงินให้รัฐในรูปของภาษีเงินได้และเงินปันผลรวมแล้วกว่า 
580,000 ล้านบาท นบัเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีน าสง่รายได้ให้กบัรัฐมากท่ีสดุ  

 4.6 นอกจากนี ้สว่นหนึง่ของผลประกอบการ ปตท. ยงัน าไปด าเนินโครงการเพื่อสงัคม ชุมชน และ
สิง่แวดล้อมหลากหลายอีกกวา่ 40 โครงการหลกั ประกอบด้วย 1.การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 2.การพฒันา
สงัคมและชุมชน 3.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปตท. ไม่ได้ด าเนินการเฉพาะโครงการ
ปลกูป่าถาวรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และโครงการมอบทุนการศึกษาดงัท่ีกลา่วอ้าง 
โครงการท่ี ปตท. ด าเนินการ อาทิ โครงการหญ้าแฝก โครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน  
สิรินาถราชินี โครงการศิลปกรรม ปตท. โครงการจัดสร้างโรงเรียนพลงัไทย โครงการมอบทุนการศึกษา
เยาวชน เป็นต้น โดย ปตท. ใช้งบประมาณการลงทุนเพื่อสงัคมในภาพรวมประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท 
(ข้อมลู ณ ปี 2558) นอกจากนี ้ปตท. ยงัด าเนินโครงการจัดตัง้สถาบนัอุดมศกึษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์
กลุม่ ปตท. พืน้ท่ีภาคตะวนัออก (RAIST&KWIT) โดยลงทนุด้วยงบประมาณประมาณกวา่ 5,000 ล้านบาท 
(ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2556-2560) เพื่อปฏิรูปและยกระดบัองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
งานวิจยัชัน้เลศิของเยาวชนไทยให้ก้าวสูย่คุใหม่ท่ีพร้อมแขง่ขนัได้ในระดบัสากล  
 4.7 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสทรง
ครองราชย์ ปีที่ 50 เร่ิมด าเนินการนบัตัง้แต่ปี 2537 ซ่ึงรัฐบาลมีด าริในการปลูกป่าเพือ่เฉลิมพระเกียรติฯ 
จ านวนรวม 5 ล้านไร่ทัว่ประเทศ โดย ปตท. รับอาสาปลูกป่าร่วมกบัประชาชนในพืน้ที่ 1 ล้านไร่ มิใช่เป็น
โครงการของกระทรวงพลงังานดงัที่เข้าใจ และได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพืน้ท่ีป่าจ านวน 1 ล้านไร่ 
แดพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัในปี 2545 ปัจจุบนั ปตท. ยงัคงดแูล บ ารุงรักษาป่า และได้ปลกูป่าเพิ่มเติม
ในหลายๆ พืน้ท่ีอย่างต่อเน่ือง รวมถึงจดักิจกรรมท่ีปลกูจิตส านึกให้คนไทยช่วยสร้างจิตส านึกให้ประชาชน
ไทยรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มออกซิเจนและช่วยลดโลกร้อน                               

4.8 ท่ีกลา่ววา่ ปตท. ให้เงินสนบัสนนุทนุการศกึษาและคา่ใช้จ่ายในโครงการปลกูป่าฯ อยูใ่นหลกัร้อย
ล้านบาทเท่านัน้ เป็นข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง แท้จริงแล้วโครงการปลูกป่าฯ 1 ล้านไร่ 
(ด าเนินการตัง้แต่ปี 2537-2546) ใช้งบประมาณกวา่ 2,860 ล้านบาท และงบประมาณช่วงบ ารุงรักษาป่า 
(ปี 2547-2555) ประมาณกวา่ 487 ล้านบาท นอกจากนี ้ปตท. ยงัด าเนินโครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศและ     
ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการจดัท าโครงการป่าในกรุง เขตประเวศ และโครงการป่าวงัจนัทร์ จ.ระยอง ตัง้แต่ 

 
/ปี 2556.... 
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ปี 2556-ปัจจุบนัอีก โดยใช้งบประมาณประมาณกวา่ 1,450 ล้านบาท สรุปภาพรวมงบประมาณโครงการ
ปลกูป่าฯ ท่ี ปตท. ใช้เพื่อด าเนินการทัง้สิน้รวมเป็นเงินประมาณ 4,800 ล้านบาท  
 

 
 
5. ธุรกิจพลังงานแข่งขันเสรี / ปตท. เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐ 

 5.1 ปตท. ด าเนินธุรกิจพลงังานภายใต้หลกัธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอน 
ธุรกิจพลงังานเป็นธุรกิจเสรีท่ีมีผู้ประกอบการในธุรกิจจ านวนมากทัง้รายเล็กและรายใหญ่ ปตท. ไม่ได้เป็น 
ผู้ก าหนดราคาพลงังานแต่อย่างใด การก าหนดโครงสร้างราคาพลงังานไทยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
รัฐบาล ซึง่ผู้ประกอบการไม่สามารถก าหนดเองได้  

 5.2 ธุรกิจปิโตรเลียมของประเทศเป็นธุรกิจเสรี ปัจจุบนัอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของภาครัฐอยา่ง
ใกล้ชิดดงัท่ีได้ชีแ้จงข้อเท็จจริงไปแล้วตามข้อ 1.4 ข้างต้น จึงเป็นไปไม่ได้ท่ี ปตท. จะครอบง าผูกขาดระบบ
พลงังานของทัง้ประเทศ หรือเอาเปรียบผู้ ค้าอ่ืนๆ ดงัท่ีน ามากลา่วอ้าง 
 
6. การสัมปทานเพื่อการส ารวจปิโตรเลียมรอบที่ 19 ปี พ.ศ.2548 

 6.1 การขอสมัปทานเพื่อการส ารวจปิโตรเลยีมรอบท่ี 19 ปตท. ไม่ได้เป็นผูด้ าเนินการขอสมัปทาน 
หากแต่เป็นบริษัท ปตท.สผ. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่ ปตท. เป็นผู้ด าเนินการยื่นขอสมัปทานโดยได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ปตท.สผ. ให้ยื่นขอสมัปทานปิโตรเลยีมแปลง G9/48, G12/48, L21/48, L28/48, 
L29/48, G11/48, A4/48, A5/48 และ A6/48 ดงันัน้การท่ีหนงัสอืได้กลา่วอ้างวา่ “ผลประโยชน์ทบัซ้อนของ
บอร์ด ปตท. อาจน าไปสู่การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจพลังงาน เช่น การให้สมัปทานปิโตรเลียม         
รอบที่ 19 ในปี พ.ศ. 2548” จึงเป็นข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง อีกทัง้การด ารงต าแหน่งกรรมการของ ปตท. และ
ปตท.สผ. ตา่งก็อยูบ่นหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายในเร่ืองข้อห้ามกรรมการท่ีเป็นข้าราชการและ 

 
/มีประโยชน์..... 
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มีประโยชน์ได้เสยีเก่ียวข้องกบักิจการ ดงัท่ีได้ชีแ้จงข้อเท็จจริงไปแล้วตามข้อ 2. ข้างต้น 

 6.2 ปตท.สผ. ได้ยื่นขอสัมปทานแปลงส ารวจรอบท่ี 19 โดยผ่านขัน้ตอนการประมูลผ่านการ
ประกาศจากรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ (กชธ.) ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2548 อย่างถูกต้องตามระเบียบ โดย
ประกาศนีจ้ะมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัท่ีประกาศ โดยมีการยื่นสมัปทานเป็นรอบๆ ทกุวนัท่ี 15 ของแตล่ะเดือน 
 6.3 เบือ้งต้นพืน้ท่ีบริเวณแปลง (G9/48 และ G12/48) นัน้ มีศกัยภาพปิโตรเลียมท่ีต ่า และ ยากใน
การเพิ่มศกัยภาพทางปิโตรเลียมให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถท าให้คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ จึงเป็นเหตุท าให้ไม่มี
บริษัทอื่นมายื่นแข่งขนัประมูลในบริเวณนี้ ขณะท่ี ปตท. สผ. มีโครงการผลิตเดิม (Arthit หรือ Bongkot)     
จึงมีความเป็นไปได้ในการเพิ่มศกัยภาพทางปิโตรเลียมโดยใช้ Facility ร่วมกัน อย่างไรก็ตามปัจจุบนัพืน้ท่ี
โดยรวมเกือบทัง้หมดได้คืนให้กรมเชือ้เพลงิฯ แล้ว 

 6.4 พืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ียื่นขอสมัปทาน (ประมูล) ทัง้แปลงส ารวจบนบก (L21/48, L28/48 และ L29/48) 
และแปลงส ารวจในทะเล (A4/48, A5/48, A6/48) นัน้มีความเสี่ยงสงูในการส ารวจเน่ืองจากไม่เคยมีการ
ส ารวจปิโตรเลียมในพืน้ท่ีบนบก (Unexplored area) อีกทัง้เป็นพืน้ท่ีน า้ลึก (Deepwater) ใน Frontier 
Basin ส าหรับแปลงส ารวจในทะเล จึงเป็นเหตทุ าให้บางแปลงไม่มีบริษัทอ่ืนมายื่นแขง่ขนัประมูล อยา่งไรก็
ตาม ปตท.สผ. ได้ยื่นประมลูในบทบาทของบริษัทน า้มันแหง่ชาติ (NOC) เพื่อความมัน่คงทางพลงังานของ
ประเทศไทย ปัจจุบนัพืน้ท่ีโดยรวมเกือบทัง้หมดได้คืนให้กรมเชือ้เพลงิฯ แล้ว 

 6.5 ปตท.สผ. ได้ด าเนินกิจกรรมส ารวจครบถ้วนตามข้อผูกพนั (Commitment) โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การส ารวจและกิจกรรมตามรายละเอียดดงันี ้

 
/แปลง.... 

 

แปลง
สัมปทาน 

ผู้ร่วมทุน ผู้ประมูล
อื่น 

ข้อผูกพัน กิจกรรมที่ผ่านมา สถานะปัจจุบัน 

G12/48 ปตท.สผ. 

44.4445% 

โทเทล

33.3333% 

ไทย เอน

เนอร์ยี่ 

22.2222% 

ไม่มี 

 

 

ระยะเวลาส ารวจช่วงที่ 1 

 ศกึษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ 

 แปรข้อมลูคล่ืนไหวสะเทอืนแบบสองมิต ิ

ระยะเวลาส ารวจช่วงที่ 2  

 ศกึษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ 

 เจาะหลมุส ารวจ 1 หลมุ (2 ล้านดอลล่าร์ สรอ.) 

ระยะเวลาส ารวจช่วงที่ 3 

 ศกึษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ 

 เจาะหลมุส ารวจ 1 หลมุ (2 ล้านดอลล่าร์ สรอ.) 

 
ข้อผูกพันทางการเงิน: 

4,450,000 ดอลล่าร์ สรอ. 
 

ค่าใช้จ่ายรวม: 7,620,000 ดอลล่าร์ สรอ. 

 เจาะหลมุ ต้นคณู-3 ในปี 

2553  

 เจาะหลมุ ต้นคณู-5 ในปี 

2556 

 

(พบก๊าซธรรมชาติทัง้สองหลมุ) 

พืน้ที่ผลิตก๊าซ 

ธรรมชาติต้น

คณู เหนือ 

(37.05 ตร.กม.) 

 

คืนพืน้ที่

สมัปทานที่เหลือ

ให้กรมเชือ้เพลิง

ฯ 
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/แปลง.... 

แปลง
สัมปทาน 

ผู้ร่วมทุน ผู้ประมูล
อื่น 

ข้อผูกพัน กิจกรรมที่ผ่านมา สถานะปัจจุบัน 

G9/48 ปตท.สผ. 

80% 

เชฟรอน

16% 

MOECO 

4% 

ไม่มี ระยะเวลาส ารวจช่วงที่  1 

 ศกึษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ 

 แปรข้อมลูคล่ืนไหวสะเทอืนแบบสามมิติ 

ระยะเวลาส ารวจช่วงที่ 2 

 ศกึษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ 

 เจาะหลมุส ารวจ 1 หลมุ (2 ล้านดอลล่าร์ สรอ.) 

ระยะเวลาส ารวจช่วงที่ 3 

 ศกึษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ 

 เจาะหลมุส ารวจ 1 หลมุ (2 ล้านดอลล่าร์ สรอ.) 

 
ข้อผูกพันทางการเงิน: 

2,350,000 ดอลล่าร์ สรอ. 

 

ค่าใช้จ่ายรวม:  4,699,100 ดอลล่าร์ สรอ. 
 

 เจาะหลมุส ารวจ G9/48-

14-1X ในปี 2553 

(ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่พบไม่

เพียงพอในเชิงพาณิชย์) 

คืนพืน้ที่ทัง้หมด

เมื่อสิน้สดุระยะ

ส ารวจช่วงที่ 2 

ในปี 2555  

L21/48 ปตท.สผ. 

70% 

RPL 30% 

ไม่มี ระยะส ารวจช่วงที่ 1  

 ศกึษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ 

 ส ารวจคล่ืนไหวสะเทอืนแบบสองมิต ิ

 เจาะหลมุส ารวจ 1 หลมุ (6 ล้านดอลล่าร์ สรอ.) 

ระยะส ารวจช่วงที่ 2 

 ศกึษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ 

ระยะส ารวจช่วงที่ 3 

 ศกึษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ 

 เจาะหลมุส ารวจ 1 หลมุ (6 ล้านดอลล่าร์ สรอ.) 

 
   ข้อผูกพันทางการเงิน : 

    13,925,000 ดอลล่าร์ สรอ. 

   ค่าใช้จ่ายรวม :  101,006,100       

   ดอลล่าร์ สรอ. 

 เจาะหลมุส ารวจรัตนะ 1 

ในปี 2554 

 

 เจาะหลมุส ารวจรัตนะ 2 

ในปี 2556 

 

(ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่

พบไม่เพียงพอในเชงิ

พาณิชย์) 

คืนพืน้ที่ทัง้หมด

เมื่อสิน้สดุระยะ

ส ารวจช่วงที่ 3 

ในปี 2556 

L28/48 คืนพืน้ที่ทัง้หมด

เมื่อสิน้สดุระยะ

ส ารวจช่วงที่ 3 

ในปี 2558 

L29/48 

คืนพืน้ที่ทัง้หมด

เมื่อสิน้สดุระยะ

ส ารวจช่วงที่ 2 

ในปี 2554 
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/AREAS…. 
 

 

แปลง
สัมปทาน 

ผู้ร่วมทุน ผู้ประมูล
อื่น 

ข้อผูกพัน กิจกรรมที่ผ่านมา สถานะปัจจุบัน 

A4/48 ปตท.สผ. 

100% 

มี 

(Mitra) 

ระยะส ารวจช่วงที่ 1  

 ศกึษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ 

 ส ารวจคล่ืนไหวสะเทอืนแบบสองมิต ิ

  ระยะส ารวจช่วงที่ 2 

 ศกึษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ 

  ระยะส ารวจช่วงที่ 3 

 ศกึษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ 

 เจาะหลมุส ารวจ 1 หลมุ (6 ล้านดอลล่าร์ สรอ.) 

 
   ข้อผูกพันทางการเงิน: 

   37,150,000 ดอลล่าร์ สรอ. 

   ค่าใช้จ่ายรวม:  41,434,400  

   ดอลล่าร์ สรอ. 

 ไม่มีการเจาะหลมุส ารวจ 

 ส ารวจคล่ืนไหวสะเทอืน

แบบสามมิติแทนการ

เจาะหลมุส ารวจ 

 

คืนพืน้ที่ทัง้หมด

เมื่อสิน้สดุระยะ

ส ารวจช่วงที่ 3 

ในปี 2557 

A5/48 คืนพืน้ที่ทัง้หมด

เมื่อสิน้สดุระยะ

ส ารวจช่วงที่ 3 

ในปี 2557 

A6/48 คืนพืน้ที่ทัง้หมด

เมื่อสิน้สดุระยะ

ส ารวจช่วงที่ 3 

ในปี 2555 
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/6.6 หลกัเกณฑ์.... 
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 6.6 หลกัเกณฑ์การพิจารณาค าขอสมัปทานปิโตรเลยีม จะพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ดงันี ้           (1) 
คุณสมบัติและความน่าเช่ือถือของผู้ ยื่นขอสัมปทาน ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติตามมาตรา 24 แห่ง
พระราชบญัญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ความน่าเช่ือถือ ประสบการณ์ ความมั่นคงทางการเงิน ของผู้ขอ
สมัปทานท่ีผ่านการพิจารณาข้อนีแ้ล้ว จึงจะมีสทิธิได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับสมัปทาน (2) การคดัเลอืก
ผู้ รับสมัปทานจะให้คะแนนโดยพิจารณาข้อเสนอโครงการส ารวจท่ีผู้ยื่นค าขอจะกระท าในแปลงส ารวจ โดย
จะต้องมีเหตุผลทางธรณีวิทยาสนับสนุน รวมทัง้ ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีสอดคล้องกับปริมาณงาน 
นอกจากนัน้ผู้ยื่นค าขออาจจะเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษ เช่น การให้เงินทุนการศึกษา เงินให้เปลา่ในการ
ลงนามสมัปทานหรือเงินให้เปลา่ในการผลตินอกเหนือจากเงื่อนไขท่ีทางราชการก าหนด ผู้ได้รับคดัเลือกให้
ได้รับสมัปทาน คือ ผู้ ท่ีเสนอปริมาณงานและปริมาณเงิน  (น า้หนกั 80%) และผลประโยชน์พิเศษให้แก่รัฐ
มากท่ีสดุ (น า้หนกั 20%) และมีเหตผุล 

 6.7 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาค าขอสัมปทานปิโตรเลียม ข้างต้นเป็นไปตาม

พระราชบญัญัติปิโตรเลียมและกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ผู้ ย่ืน
ค าขอรับสัมปทานทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่มีผู้ ใดได้เปรียบและเสียเปรียบ ข้อเสนอท่ีเป็น
ผลประโยชน์พิเศษให้แก่รัฐ (น า้หนัก 20%) ก็เป็นข้อเสนอท่ีผู้ ขอรับสมัปทานแต่ละรายมีอิสระในการ

น าเสนอ ดงันัน้ข้อกล่าวอ้างของหนงัสือท่ีระบุว่า “กระทรวงพลงังานคดัเลือกผูร้บัสมัปทานโดยพิจารณา
จากคะแนนทางเทคนิค 70 คะแนน และคะแนนด้านการให้ผลประโยชน์ตอบแทนต่อสงัคม 30 คะแนน    
ซ่ึงคะแนนด้านการให้ผลประโยชน์ตอบแทนต่อสังคมที่ ปตท. ได้รับนั้น ส่วนหน่ึงมาจากการให้
ทุนการศึกษาที่ ปตท. ด าเนินการเป็นประจ าอยู่แล้ว อีกทัง้หลายทุนก็เป็นการให้แก่พนกังานของบริษัท 
ขณะที่คะแนนอีกส่วนหน่ึงมาจากการจดัโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึง ปตท. ด าเนินการใน
นามของ “กระทรวงพลงังาน” การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาดงักล่าวเป็นการให้แต้มต่อแก่ ปตท. เหนือ 
ผูป้ระกอบการรายอื่น เนือ่งจากบริษัทเหล่านัน้ไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการได้ เพราะมิได้เป็นส่วนหน่ึงของ
กระทรวงพลงังาน เช่นนีแ้ล้ว ไม่ว่าบริษัทอื่นๆ จะจัดท าขอ้เสนอทางเทคนิคทีมี่ประสิทธิภาพเท่าเทียมหรือ
สูงกว่า ปตท. มากแค่ไหน ก็ย่อมไม่สามารถแข่งขนักบั ปตท. ได้อย่างเป็นธรรม” จึงเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกตอ้ง
ทัง้ในสดัส่วนของคะแนนในการพิจารณา ไม่ถูกต้องทัง้ในแง่ผูข้อรบัสมัปทานซ่ึงแท้จริงแล้วคือ ปตท.สผ.   
ไม่ถูกตอ้งทัง้ในแง่ขอ้เท็จจริงของการน าเสนอผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษใหร้ฐัที่เอกชนมีอิสระในการเลือก
ที่จะน าเสนอผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษรูปแบบใดก็ได้ ไม่ถูกต้องทัง้ในแง่การจัดโครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึง ปตท. ด าเนินการในนามตนเอง ไม่ถูกต้องทัง้ในแง่ข้อกล่าวหาที่ระบุว่า กระทรวง
พลงังานก าหนดเกณฑ์การพิจารณาดงักล่าวเพือ่เป็นการใหแ้ตม้ต่อแก่ ปตท. เหนือผูป้ระกอบการรายอื่น 
 
 
 

/7.ค าน า.... 
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7. ค าน าในหนังสือ “เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์” เปรียบเทียบกับ บทที่ 11 ตอน 
“ผลประโยชน์ทับซ้อนของบอร์ด ปตท.” 
 7.1 ค าน าของหนังสือ มีการระบุข้อความดังนี ้“หนังสือ ‘เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหา
ผลประโยชน์’ เล่มน้ี เป็นอีกหน่ึงความพยายามที่จะตีแผ่ให้เห็นถึงร่องรอยความเสียหายที่เกิดจาก
การทุจริตคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์ โดยรวบรวมกรณีศึกษาของคดีทุจริตสุด
อ้ือฉาวระดับชาติ 35 กรณี เพื่อขยายภาพให้เห็นถึงสารพัดรูปแบบและวิธีการของการคอร์รัปชัน
และการแสวงหาผลประโยชน์ ที่ผ่านมาในอดีต รวมถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม การน าเสนอกรณีศึกษาการคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์จ านวน  35 
กรณีศึกษา มาจากการรวบรวมการน าเสนอข่าวโดยส่ือมวลชนและกระบวนการสืบสวนสอบสวน
ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ น้ัน มีพฤติการณ์ให้เข้าใจ
ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องมีความไม่โปร่งใส หรือส่อไปในทางทุจริต ท าให้บุคคลใน
สังคมรวมทั้งกองบรรณาธิการเช่ือว่าเป็นความจริง การน าเสนอกรณีศึกษาทั้ง 35 กรณีศึกษา
ดังกล่าวของกองบรรณาธิการจึงเป็นไปโดยเจตนาสุจริต เป็นธรรม มิได้ต้องการจงใจใส่ร้ายผู้ใด 
เน้ือหาในหนังสือทั้งหมดเป็นไปเพื่อสร้างความรู้เท่าทันการคอร์รัปชันและการแสวงหา
ผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ แก่ประชาชนการท าสงครามต่อต้านคอร์รัปชันต้องเร่ิมต้นตั้งแต่วันน้ี 
เพื่อสร้างบรรทัดฐานอันดีให้กับประเทศไทยต่อไป” 

7.2 เนือ้หาของค าน าดังกล่าวข้างต้นมีข้อความท่ีรุนแรงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงใน บทท่ี 11 
ตอน “ผลประโยชน์ทบัซ้อนของบอร์ด ปตท.” วิญญูชนทัว่ไปท่ีได้อ่านหนงัสือย่อมเข้าใจได้ว่า ปตท. เป็น
บริษัทลูกคร่ึงท่ีสามารถเลือกจะเป็นอะไรก็ได้ตามแต่ผลประโยชน์ /  และการท่ีข้าราชการระดับสูงของ
กระทรวงพลงังานซึง่มีอ านาจในการกบัดแูลและก าหนดนโยบายของ ปตท. มาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ
ของ ปตท. จะสง่ผลให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน / เป็นการเอือ้ประโยชน์ให้กบั ปตท. และน าไปสูก่ารแข่งขนั
ท่ีไม่เป็นธรรมในธุรกิจพลังงาน ดังเช่นกรณีสัมปทานในรอบท่ี 19 / และอาจท าให้ประชาชนต้องเสีย
คา่ใช้จ่ายด้านพลงังานมากขึน้จากการแขง่ขนัท่ีไม่เสมอภาค / ซึง่กรณีดงักลา่วทัง้หมดนี ้ถือเป็นกรณีศกึษา
ของคดีทุจริตสุดอือ้ฉาวระดับชาติโดยน าข้อมูลมาจากการรวบรวมการน าเสนอข่าวโดยสื่อมวลชนและ
กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ เพราะการที่ผู้แทนของรัฐมาด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการของ ปตท. ไม่เคยปรากฏว่าเกิดเป็นคดีทุจริตสุดอื้อฉาวตามที่อ้าง อีกทัง้ตลอด
ระยะเวลาที่รัฐเปิดให้สมัปทานปิโตรเลียม ปตท. ไม่เคยถูกร้องเรียนหรือถูกด าเนินคดีอนัเนือ่งมาจากข้อ
กล่าวหาทีว่่า ปตท. ไดร้บัสิทธิประโยชน์อนัจะส่งผลให้ผูเ้ขา้แข่งขนัในการประมูลรายอื่นไม่ไดร้บัความเป็น
ธรรมในธุรกิจพลงังาน ซ่ึงแท้จริงแล้วธุรกิจพลงังานเป็นธุรกิจเสรี นอกจากนีค่้าใช้จ่ายทางด้านพลงังานที่
ประชาชนตอ้งเสียไปนัน้เป็นไปตามนโยบายและการก ากบัและควบคมุราคาโดยหนว่ยงานของรฐัทัง้ส้ิน 
 
 

  /จึง.... 
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 จึงเรียนมาเพื่อทราบข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องข้างต้น และขอให้ท่านกรุณาระงบัการผลิตและเผยแพร่
เนือ้หาของหนงัสอื “เมนคูอร์รัปชนัและการแสวงหาผลประโยชน์” บทท่ี 11 ตอน “ผลประโยชน์ทบัซ้อนของ
บอร์ด ปตท.” ในทุกช่องทาง เน่ืองจากเป็นข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์การด าเนินงานของ ปตท. รวมถึงการด าเนินกิจการพลังงานของไทย และขอให้ท่าน
ประชาสมัพนัธ์ชีแ้จงเป็นการทัว่ไปตอ่ข้อผิดพลาดของเนือ้หาในบทท่ี 11 ดงักลา่ว ตอ่ไปด้วย 
 ปตท. หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณลว่งหน้า    
มา ณ โอกาสนี ้

 

             ขอแสดงความนบัถือ 
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