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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ “ระบบการคลังปิ โตรเลียม” ของประเทศไทย โดย
จะวิเคราะห์และประเมิน “ส่ วนผสมเครื่ องมือทางการคลัง” ภายใต้ “ระบบสัมปทาน” ในการให้สิทธิสาํ รวจ
พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมของประเทศไทยโดยคํานึงถึงความสามารถในการแบ่งส่ วนกําไรระหว่างรัฐและ
ผูป้ ระกอบการอย่างเพียงพอและเป็ นธรรม ความสามารถในการประกันส่ วนแบ่งรายได้ให้แก่รัฐ และการ
สร้างแรงจูงใจให้แก่ผปู ้ ระกอบการในการลงทุนและดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
งานวิจยั นี้ได้คาํ นวณตัวชี้วดั ต่าง ๆ ในการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียมของประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านเมื่อผูป้ ระกอบการดําเนินการผลิตแล้วอย่างเต็มกําลัง (Full cycle) อันได้แก่ ส่ วนแบ่ง
รายได้ของรัฐ (Government Take), ส่ วนแบ่งรายได้ของผูป้ ระกอบการ (Company Take), การเข้าถึงรายรับ
รวมของผูป้ ระกอบการ (Access to Gross Revenue), Effective Royalty Rate, R factor, Entitlement Index,
Saving Index และ ส่ วนแบ่งรายได้ส่วนเพิม่ ที่รัฐได้รับ (Marginal Government Take)
ผลการศึกษาพบว่าระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทยในปัจจุบนั มีการแบ่งส่ วนรายได้ระหว่างรัฐ
และผูป้ ระกอบการอย่างเพียงพอ แต่การรับประกันรายได้ให้แก่รัฐยังไม่ดีนกั เนื่องจากรัฐพึ่งพาแต่รายได้จาก
ค่าภาคหลวงและภาษีเป็ นหลักและไม่ได้รับส่ วนแบ่งกําไรแต่อย่างใดดังที่ประเทศเพื่อนบ้านได้รับ จึงเป็ น
สาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้ส่วนแบ่งรายได้ของรัฐในประเทศไทยตํ่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน
เมื่อพิจารณาในมุมมองของผูป้ ระกอบการจะเห็นได้วา่ ภายใต้ระบบการคลังปิ โตรเลียมแบบ
Thailand I และ Thailand III สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผปู ้ ระกอบการในการเข้ามาดําเนินกิจการสํารวจ
และผลิตปิ โตรเลียมได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากผูป้ ระกอบการเหล่านี้สามารถเข้าถึงรายได้และมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนค่อนข้างสู ง
ผลการศึกษายังพบว่าการจัดเก็บรายได้ให้แก่รัฐภายใต้ระบบสัมปทานยังขาดความยืดหยุน่ เนื่องจาก
หลักเกณฑ์และเครื่ องมือทางการคลังในปัจจุบนั มีชุดเดียวและไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพื้นที่ที่ทาํ การ
สํารวจและผลิต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สาํ รวจพบ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในตลาด
ปิ โตรเลียม คู่สญ
ั ญา การลงทุน และการดําเนินงานซึ่งจะสร้างเสริ มประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการและ
การจัดเก็บรายได้ และลดต้นทุนในการเจรจาต่อรองหรื อการเจรจาต่อรองใหม่ (renegotiation) ในอนาคต
ตัวอย่างเช่นส่ วนผสมเครื่ องมือทางการคลังควรจะยืดหยุน่ ตามการเปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามันในตลาดโลก
งานศึกษานี้ยงั พบว่าหากรัฐพิจารณาเพิ่มเครื่ องมือทางการคลังโดยใช้ภาษีเงินได้เพิม่ เติมมาใช้ควบคู่
กับเครื่ องมือทางการคลังที่มีอยูแ่ ล้วภายใต้ระบบสัมปทานที่เป็ นอยูก่ ส็ ามารถทําให้ส่วนแบ่งรายได้ของรัฐ
เพิม่ สูงขึ้นทัดเทียมกับส่ วนแบ่งรายได้ของประเทศเพื่อนบ้านที่ให้สิทธิในการสํารวจ พัฒนาและผลิตภายใต้
ระบบแบ่งปันผลผลิต นอกจากนี้งานศึกษานี้ยงั เสนอให้รัฐสร้างกลไกเพื่อปรับเปลี่ยนส่ วนผสมเครื่ องมือ
ทางการคลังให้คล่องตัวยิง่ ขึ้นและเหมาะสมกับแต่ละโครงการมากยิง่ ขึ้น
ก

Abstract
This research aims to survey theories on economic rent in the upstream petroleum industry and to
study the methods of the allocation of petroleum exploration and production rights and the systems in
granting the right for exploring and producing petroleum together with the petroleum fiscal regimes and
instruments in both developed and developing countries, including Thailand.
The key objective of this study is to assess petroleum fiscal regime and combination of fiscal
instruments under concessionary system in Thailand. Fiscal regime is designed to capture as much
economic rent as possible through various fiscal instruments such as levies, taxes, royalties, and bonuses
under petroleum fiscal regimes. Key consideration in designing a good fiscal regime is efficiency, fairness
and mutual benefit between the government and companies. Moreover, it should guarantee a revenue
share for the government yet provide flexibility that varies according to exploration and production area
and type of petroleum. It should be fair and not pose an investment barrier and able to elicit efficient
investment and operations from the company. It should also be a regime that provides stability and
predictability to the industry.
To assess the petroleum fiscal regime, a holistic view of all the fiscal instruments is needed rather
than individually considering each on its own. The indicators that are employed to assess the petroleum
fiscal regime include of Government Take, Company Take, Access to Gross Revenue, Effective Royalty
Rate, R factor, Entitlement Index, Saving Index and Marginal Government Take. They will be measured
and evaluated given that the companies produce petroleum at full cycle.
This assessment of the fiscal regime studies the Thailand I and Thailand III regimes against that
of neighboring countries. Thailand uses the concessionary system, while the neighboring countries and
more than half of all countries in the world use a production sharing contract.
The result of study shows that under the currently used petroleum regime in Thailand government
take is always higher in proportion than the company take depending on the regime. Under Thailand I, the
government take is much higher than the companies’ and little higher than world average. Under Thailand
III regime, the government take is lower than the world average. Compared to neighboring countries,
Thailand receives the smallest share of government take from petroleum exploration and production.
The other indicators also show that Thailand’s petroleum regime sufficiently shares the
government and company takes, but inappropriately provides an income guarantee because the
government mainly relies on the income from royalty and petroleum income tax. From the company’s
ข

viewpoint, it can be seen that Thailand I and Thailand III motivate the companies to invest in petroleum
exploration and production favorably as these companies have high opportunity of receiving quite high
yields.
In addition, Thailand I and Thailand III regimes are stable and predictable but are not flexible.
There is a fixed set of limited fiscal instruments employed for government to extract economic rents
which are applied to all of exploration and production area and types of petroleum. Petroleum exploration
and production is a risky business and requires flexible fiscal regime to enhance the contractors’
performance and for government to extract more rent.
This study also found that under concessionary system, if Thailand employs supplementary
income tax together with the current fiscal instruments, government take will increase to a higher level
than government takes of neighboring countries. Introducing a new supplementary income tax together
with improving fiscal conditions to fit well with different characteristics of petroleum exploration and
production projects will increase government take.
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รายงานวิจยั เรื่ อง “ระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทย: บทสํารวจและการวิเคราะห์” นี้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียมของประเทศไทยและเพื่อสร้างองค์ความรู ้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์พลังงานโดยเฉพาะเรื่ องกิจการสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมซึ่งเป็ นกิจการพลังงานต้นนํ้า
ที่สาํ คัญและเป็ นกิจการที่สร้างรายได้ให้แก่รัฐเป็ นจํานวนมาก
ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอขอบคุณแผนงานสร้างเสริ มนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)โดยการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนรายงานวิจยั นี้ และ
ขอขอบคุณคุณยุวดี คาดการณ์ไกล ที่ได้กรุ ณาชักชวนและให้โอกาสผูว้ ิจยั ได้ร่วมงานกับ นสธ. ในครั้งนี้
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ที่ได้อนุเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านกฎหมาย
กฎกระทรวง และกฎระเบียบต่าง ๆ ในการให้สมั ปทานปิ โตรเลียม และขอขอบคุณคุณวรรณาภรณ์
สวัสดิมงคล และคุณบุญบันดาล ยุวนะศิริ จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ได้กรุ ณาให้ผวู ้ จิ ยั ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อ
ขอข้อมูลการให้สมั ปทานปิ โตรเลียมในทางปฏิบตั ิ นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ขอขอบคุณคุณรสนา โตสิ ตระกูล และ
หม่อมหลวง กรกสิ วฒั น์ เกษมศรี ที่ได้กรุ ณาให้เข้าสัมภาษณ์และแบ่งปันข้อมูลจากบริ ษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน) ตลอดจนผูป้ ระเมินรายงานวิจยั ที่ได้กรุ ณาให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์เป็ นอย่างยิง่ เพือ่ การ
ปรับปรุ งแก้ไขรายงานวิจยั ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมรับฟังการนําเสนอผลงานวิจยั ในหัวข้อ “ระบบการคลัง
ปิ โตรเลียม: ประสิ ทธิภาพและความเป็ นธรรม” ภายใต้กลุ่มย่อย “ความยุติธรรมด้านสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ: ภาษีและค่าภาคหลวง” ในเวทีวิชาการ สมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24-26
มีนาคม 2554 และผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ข้าร่ วมรับฟังการนําเสนอผลการศึกษาโครงการ “ระบบการคลัง
ปิ โตรเลียม: บทสํารวจและการวิเคราะห์” ณ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 และได้ให้
ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณคุณวิฬุรัตน์ ทองสุ ข ที่ทาํ หน้าที่ผชู ้ ่วยวิจยั เป็ นอย่างดีและได้รวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เป็ นประโยชน์สาํ หรับใช้ในการศึกษากิจการปิ โตรเลียมและวิเคราะห์ระบบการ
คลังปิ โตรเลียมของไทย
ผูว้ ิจยั หวังว่างานวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ่าน และเป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่จะเป็ น
ประโยชน์แก่ผวู ้ างนโยบายและผูศ้ ึกษาด้านพลังงงานอันเป็ นทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดของประเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่สงั คมโดยรวม
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บทที่ 1
บทนํา
รายงานวิจยั ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาระบบการคลังปิ โตรเลียมรวมไปถึงการให้สิทธิใน
การสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมของประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยังได้ศึกษาทฤษฎีและ
หลักการทางเศรษฐศาสตร์ในการกําหนดผลประโยชน์ที่รัฐควรได้รับจากทรัพยากรปิ โตรเลียมรวมไปถึง
ระบบการจัดสรรสิ ทธิฯ และระบบการคลังปิ โตรเลียมที่มีใช้อยูท่ วั่ โลกในปัจจุบนั และยังจะวิเคราะห์ระบบ
การคลังปิ โตรเลียมของไทยเพื่อประเมินส่วนแบ่งรายได้ของรัฐและผูป้ ระกอบการ และเพื่อแสวงหาข้อเสนอ
ในการใช้เครื่ องมือทางการคลังเพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่รัฐมากยิง่ ขึ้น รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ในการศึกษา และขอบเขตของการศึกษา มีดงั ต่อไปนี้
1 หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรพลังงานเป็ นทรัพยากรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและในการพัฒนาประเทศของไทย
นอกจากนี้ปิโตรเลียมยังเป็ นทรัพยากรธรรมชาติซ่ ึงก่อให้เกิดรายได้ส่งออก รายได้แก่รัฐบาล การจ้างงาน
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประเทศไทยได้ให้สมั ปทานปิ โตรเลียมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2505 แก่บริ ษทั ต่างชาติ ต่อมาการสํารวจ
และผลิตเริ่ มดําเนินการอย่างจริ งจังมากยิง่ ขึ้นนับตั้งแต่มีการออกพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ
ได้มีการให้สมั ปทานสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เรื่ อยมาจวบจนปั จจุบนั โดยให้สมั ปทาน
ทั้งแหล่งบนบก อ่าวไทย และทะเลอันดามัน และได้มีการผลิตทั้น้ าํ มันดิบและก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามเป็ นที่คาดการณ์วา่ ปริ มาณการผลิตจะไม่เพิ่มอีกมากนักและมีแนวโน้มที่จะลดลงในระยะเวลา
อีกประมาณ 20 ปี
การให้สมั ปทานสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมนอกจากจะเป็ นการนําทรัพยากรปิ โตรเลียมขึ้นมาใช้ใน
ประเทศและเพื่อส่ งออกแล้ว ยังเป็ นช่องทางหนึ่งที่รัฐสามารถทํารายได้จากการนําทรัพยากรนี้ข้ ึนมาใช้โดย
ผ่าน “ระบบการคลังปิ โตรเลียม”
ระบบการคลังปิ โตรเลียมเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514, 2516, 2522, 2532, 2534
และ 2550 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในปี เดียวกัน โดยหลักแล้วผลประโยชน์ที่รัฐได้รับจาก
กิจการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมประกอบด้วย ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และ
ผลประโยชน์พิเศษ โดยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันภายใต้ระบบ Thailand I, Thailand II และ Thailand III
เนื่องจากระบบ Thailand II มีลกั ษณะที่เข้มงวดและจูงใจนักลงทุนได้นอ้ ย ในปัจจุบนั จึงไม่มีผขู ้ อรับ
สัมปทานภายใต้ระบบ Thailand II เลย จึงมีเพียงแต่การให้สมั ปทานในระบบ Thailand I และ Thailand III
เท่านั้น
1

ในปั จจุบนั ได้มีขอ้ ถกเถียงเกิดขึ้นจากหลายฝ่ ายถึงความเหมาะสมของการจัดเก็บรายได้ของรัฐจาก
ทรัพยากรปิ โตรเลียมและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่รัฐได้รับจากทรัพยากรนี้
2 วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์และประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทย โดยมี
วัตถุประสงค์รองดังนี้
1. เพื่อศึกษาแนวคิดทางทฤษฎีและหลักการทางเศรษฐศาสตร์ในการกําหนดผลประโยชน์ที่รัฐควร
ได้รับจากทรัพยากรปิ โตรเลียม
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบในการให้สิทธิสาํ รวจ พัฒนา และผลิตปิ โตรเลียม เครื่ องมือทางการ
คลังของรัฐในการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐและผูป้ ระกอบการ และวิธีการจัดสรรสิ ทธิในการสํารวจ
พัฒนา และผลิตปิ โตรเลียมในต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อนํามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับกรณี ของประเทศไทย
3. เพื่อศึกษารู ปแบบสถาบันในการให้สิทธิสาํ รวจ พัฒนา และผลิตปิ โตรเลียมของไทย
4. เพื่อวิเคราะห์และประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทยภายใต้ระบบที่ยงั มีการดําเนินงานอยู่
อันได้แก่ Thailand I และ Thailand III
5. เพื่อเสนอเครื่ องมือทางการคลังอื่น ๆ ที่สามารถเพิม่ ส่ วนแบ่งรายได้จากปิ โตรเลียมให้แก่รัฐ
3 ขอบเขตของการศึกษา
งานวิจยั อ้างอิงนิยาม “ปิ โตรเลียม” ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แก้ไขโดย
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 โดย “ปิ โตรเลียมหมายความว่า นํ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติเหลว สารพลอยได้ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและอยูใ่ น
สภาพอิสระไม่วา่ จะมีลกั ษณะเป็ นของแข็งของหนืดของเหลวหรื อก๊าซและให้หมายความรวมถึงบรรดา
ไฮโดรคาร์บอนหนักที่อาจนําขึ้นมาจากแหล่งโดยตรงโดยใช้ความร้อนหรื อกรรมวิธีทางเคมี แต่ไม่
หมายความรวมถึงถ่านหิ น หิ นนํ้ามัน หรื อหิ นอื่นที่สามารถนํามากลัน่ เพื่อแยกเอานํ้ามันด้วยการใช้ความร้อน
หรื อกรรมวิธีทางเคมี”
เพื่อให้ขอบเขตการศึกษาสําหรับงานวิจยั นี้มีความชัดเจน งานวิจยั นี้จะศึกษาเฉพาะระบบการคลัง
ปิ โตรเลียมโดยเฉพาะนํ้ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติเท่านั้น
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บทที2่
วรรณกรรมปริทศั น์
ในบทนี้จะสํารวจแนวคิดทางทฤษฎีและหลักการทางเศรษฐศาสตร์ในการกําหนดผลประโยชน์ที่รัฐ
ควรได้รับจากทรัพยากรปิ โตรเลียม พร้อมทั้งยังได้สาํ รวจงานวิจยั เชิงประจักษ์ในอดีตเกี่ยวกับการกําหนด
ผลประโยชน์จากทรัพยากรปิ โตรเลียมในประเทศไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1 ทฤษฎี
การดําเนินกิจการสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมมีลกั ษณะที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นอยูส่ าม
ประการ
ประการแรก ทรัพยากรปิ โตรเลียมถือว่าเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้ นไป (Exhaustible
Resources) และไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ (Non-renewable resource) ซึ่งแตกต่างจาก
ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดเช่น ป่ าไม้ เป็ นต้น ซึ่งสามารถผลิตซํ้าขึ้นใหม่ได้ การนําทรัพยากรปิ โตรเลียม
มาใช้ในเชิงเศรษฐกิจจึงจําเป็ นต้องคํานึงถึงความคุม้ ค่าในการนําทรัพยากรมาใช้ในระยะยาว เนื่องจากต้นทุน
ค่าเสี ยโอกาสจากการใช้ทรัพยากรปิ โตรเลียมเกิดขึ้นในปัจจุบนั และไม่สามารถนํามาใช้ใหม่หรื อไม่มีให้ใช้
แล้วอีกต่อไปในอนาคต
ประการที่สอง เนื่องจากทรัพยากรปิ โตรเลียมถือได้วา่ เป็ นทรัพยากรของประเทศซึ่งไม่มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ด
ในประเทศเป็ นเจ้าของ การจะนําทรัพยากรปิ โตรเลียมมาใช้ประโยชน์จึงต้องมีการกําหนดกรรมสิ ทธิ์ใน
ทรัพยากรนี้อย่างชัดเจนโดยรัฐในฐานะตัวแทนประชาชนได้นาํ ระบบในการจัดสรรสิ ทธิสาํ รวจ พัฒนาและ
ผลิตปิ โตรเลียมเพื่อจัดสรรมาใช้ รัฐจึงควรได้รับการชดเชยจากการที่ผปู ้ ระกอบการได้ใช้ทรัพยากรเหล่านี้
ดังนั้น นอกจากการจัดสรรสิ ทธิฯ อย่างเหมาะสมแล้ว เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิ ทธิภาพ รัฐ
มักจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากผูป้ ระกอบการ (ทั้งจากภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ) ในการนํา
ทรัพยากรปิ โตรเลียมขึ้นมาใช้ โดยหลักเกณฑ์พ้นื ฐานคือค่าธรรมเนียมนี้ควรอยูใ่ นระดับที่ทาํ ให้การใช้
ทรัพยากรปิ โตรเลียมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ประการสุ ดท้าย คือกิจการสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมเป็ นกิจการที่มีความเสี่ ยงกล่าวคือใน
หลายโครงการก็ประสบความล้มเหลวไม่สามารถได้รับอัตราผลตอบแทนเพียงพอที่จะชดเชยต้นทุนที่
เกิดขึ้น ในขณะที่มีอีกหลายโครงการที่ประสบผลสําเร็ จและได้รับกําไรเป็ นอย่างดีซ่ ึงทําให้ดึงดูดความสนใจ
ของสาธารณะและนํามาซึ่งข้อถกเถียงว่าควรจะแบ่งผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรปิ โตรเลียมให้เท่าเทียม
กันระหว่างผูป้ ระกอบการ รัฐ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่น ๆ ในสังคมอย่างไร
ด้วยลักษณะดังกล่าว รัฐในฐานะเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศจะต้องแสวงหาหนทางใน
การนําทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากที่สุดโดยก่อให้เกิดประโยชน์แก่รัฐในฐานะ
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เจ้าของทรัพยากรปิ โตรเลียมที่อาจจะดําเนินกิจการเองหรื ออนุญาตให้เอกชนดําเนินกิจการ และไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางลบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม สิ่ งที่รัฐมักจะพิจารณาเป็ นลําดับแรก ๆ คือ รายได้ที่รัฐควร
ได้รับกลับมาจากการนําทรัพยากรปิ โตรเลียมมาใช้ โดยส่วนใหญ่แล้วรัฐมักจะเก็บรายได้เหล่านี้ผา่ นภาษี
ชนิดต่าง ๆ (ซึ่งในบทต่อไปจะกล่าวถึงการจัดเก็บรายได้จากกิจการปิ โตรเลียมในรู ปแบบต่าง ๆ โดย
ละเอียด) โดยใช้ฐานคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่เรี ยกว่า “ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ” (Economic Rent)
โดยทัว่ ไปแล้วค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่าค่าเช่า) หมายถึงรายได้ที่เจ้าของทรัพยากร
หรื อสิ นทรัพย์ได้รับจากการอนุญาตให้ผปู ้ ระกอบการเข้าถึงหรื อใช้ทรัพยากรดังกล่าว ลักษณะของค่าเช่า
เช่นนี้ Bhattacharyya (2011) เรี ยกว่า “ค่าเช่าสัมบูรณ์” (Absolute Rent) ในขณะที่ยงั มีค่าเช่าอีกประเภทหนึ่ง
ที่เรี ยกว่า “ค่าเช่าที่แตกต่าง” (Different Rent) ซึ่งใช้แนวคิดของ David Ricardo ในการอธิบายว่าค่าเช่าใน
การใช้ทรัพยากรมีความแตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะ (Specific Characteristics) ของปัจจัยการผลิตหรื อ
ผลิตภัณฑ์ ในกิจการพลังงานค่าเช่าที่แตกต่างกันนี้สามารถแบ่งออกได้เป็ นสี่ ประเภทใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้
1. ค่าเช่าจากการทําเหมือง (Mining Rent) อันเนื่องมาจากลักษณะทางธรณี วิทยาของแต่ละแปลง หาก
แปลงใดที่สามารถที่สาํ รวจ พัฒนาและนําทรัพยากรปิ โตรเลียมขึ้นมาได้ง่ายกว่าก็จะมีค่าเช่าในส่ วน
นี้สูงกว่าแปลงที่ดาํ เนินการได้ยาก
2. ค่าเช่าทางเทคโนโลยี (Technological Rent) เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิภาพจึงทําให้
ลดต้นทุนในการผลิต
3. ค่าเช่าจากสถานที่ของโครงการ (Positional Rent) เกิดขึ้นเนื่องจากสถานที่ของโครงการตั้งอยูใ่ กล้
กับสถานที่รับซื้อ (Proximity to markets) จึงทําให้ผปู ้ ระกอบการสามารถลดต้นทุนในการขนส่ ง
และต้นทุนโครงสร้างพื้นฐาน
4. ค่าเช่าคุณภาพ (Quality Rent) เกิดขึ้นจากคุณภาพของปิ โตรเลียมที่ผลิตได้ซ่ ึงมีคุณภาพและราคาที่
แตกต่างกัน
นอกจากนี้ค่าเช่าทางเศรษฐกิจยังเกิดขึ้นจากโครงสร้างตลาดที่ขาดการแข่งขันจึงนํามาซึ่งค่าเช่าจาก
การผูกขาด และยังมีค่าเช่าเกิดจากความหามาได้ยากของทรัพยากร และค่าเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ตลาดหรื อการปฏิบตั ิที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ของผูป้ ระกอบการ หรื อที่เรี ยกว่า Quasi Rent ดังนั้นราคาของ
ทรัพยากรปิ โตรเลียมจึงสูงกว่าราคาสิ นค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
Otto et al. (2006) ได้ศึกษาค่าภาคหลวงแร่ และได้จาํ แนก Economic Rent ออกเป็ นสามประเภท
ใหญ่ ๆ ดังนี้ ประเภทที่หนึ่งเรี ยกว่า Quasi Rent ซึ่งสะท้อนถึงผลตอบแทนของเหมืองต่อการลงทุนและ
ต้นทุนคงที่โดยเป็ นค่าเช่าที่เกิดขึ้นในระยะสั้น ประเภทที่สองเรี ยกว่า ค่าเช่าอื่น ๆ (Other rent) ซึ่งเกิดจาก
Cyclical volatility ของราคาแร่ ต่าง ๆ ตามวัฏจักรธุรกิจ และประเภทสุ ดท้ายคือค่าเช่าบริ สุทธิ์ (Pure Rent)
หรื อที่เรี ยกว่า Ricardian Rent ซึ่งเกิดขึ้นจากคุณภาพของเหมืองแร่ ที่คน้ พบโดยจัดว่าเป็ นค่าเช่าที่เกิดขึ้นใน
ระยะยาว รัฐสามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าเหล่านี้ได้ในรู ปของภาษี แต่ทว่าการเก็บภาษีจากค่าเช่าบริ สุทธิ์จะส่ งผล
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กระทบต่อพฤติกรรมการลงทุนและการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทําเหมืองแร่ ในระยะยาว
เนื่องจากผูป้ ระกอบการคาดการณ์วา่ ตนจะได้รับผลประโยชน์จากค่าเช่าบริ สุทธิ์หากการสํารวจและผลิตแร่ ที่
มีคุณภาพสู งประสบผลสําเร็ จ ดังนั้นการเก็บภาษีจึงควรดําเนินการอย่างระมัดระวัง โดยหากเก็บภาษีในอัตรา
ที่สูงในการทําเหมืองแร่ ในระยะสั้น ถึงแม้วา่ จะเพิม่ รายได้ให้แก่รัฐในช่วงแรก แต่ผลกระทบในทางลบต่อ
เหมืองแร่ จะเกิดขึ้นในระยะยาว ดังนั้นประเทศที่จดั เก็บภาษีในอัตราที่สูงมักจะสู ญเสี ยความสามารถในการ
แข่งขันในการดึงดูดการลงทุนในกิจการเหมืองแร่
Otto et al. (2006) ยังได้กล่าวถึง Harold Hotelling นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริ กนั ท่านแรกที่ศึกษา
เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป (Economics of Exhaustible Resources) และพบว่าการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มาใช้มีตน้ ทุนค่าเสี ยโอกาส (Opportunity cost) ที่สูงกว่าต้นทุนจากการผลิตสิ นค้า
โดยทัว่ ไป ทั้งนี้กเ็ นื่องจากว่าในการเพิม่ ปริ มาณการผลิตแร่ ในปัจจุบนั จะทําให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
เหลืออยูส่ าํ หรับใช้ในอนาคตลดลง ซึ่งสามารถกล่าวได้วา่ ค่าสูญเสี ยโอกาสตามความหมายของ Hotelling ก็
คือมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value) ของกําไรในอนาคตที่จะสูญเสี ยไปเพราะทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลงจากการผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยในปัจจุบนั ดังนั้นผูป้ ระกอบการที่แสวงหากําไรสูงสุ ดจะนํา
ทรัพยากรธรรมชาติข้ ึนมาใช้กต็ ่อเมื่อราคาตลาดของทรัพยากรเหล่านี้เท่ากับผลรวมของต้นทุนการผลิตและ
ต้นทุนค่าเสี ยโอกาส มิฉะนั้นแล้วผูป้ ระกอบการจะได้รับกําไรมากกว่าหากหยุดการผลิตในปัจจุบนั และเก็บ
ทรัพยากรเหล่านี้ไว้ใช้ในอนาคต ต้นทุนค่าเสี ยโอกาสนี้มีชื่อเรี ยกอยูห่ ลายชื่อด้วยกันอันได้แก่ ค่าเช่าของ
Hotelling (Hotelling Rent) ค่าเช่าจากความหามาได้ยาก (Scarcity Rent) และ ต้นทุนของผูใ้ ช้ (User Cost)
โดยสรุ ปแล้วผูป้ ระกอบการจะมีแรงจูงใจที่จะดําเนินกิจการก็ต่อเมื่อราคาที่ขายได้สามารถชดเชยต้นทุนผูใ้ ช้
(User Cost) และต้นทุนในการผลิต มิฉะนั้นแล้วก็ควรจะเก็บทรัพยากรเหล่านี้ไว้ใช้อนาคต ณ เวลาที่ได้รับ
ราคาที่ดีกว่า
ในทางเศรษฐศาสตร์แล้ว กิจการสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมจึงมีลกั ษณะพิเศษเนื่องจากเป็ น
ทรัพยากรปิ โตรเลียมเป็ นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วหมดสิ้ นไปและไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้
ต้นทุนค่าเสี ยโอกาสในการดําเนินกิจการจึงมิได้มีแต่เพียงต้นทุนในการผลิตเท่านั้น แต่ยงั รวมถึง Ricardian
Rent และ User Cost หรื อ Hotelling Rent อีกด้วย หรื ออาจจะกล่าวได้วา่ ค่าเช่าทางเศรษฐกิจสําหรับ
ทรัพยากรประเภทนี้คือผลตอบแทนที่ได้จากการสํารวจ พัฒนา และผลิตปิ โตรเลียมซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่
เจ้าของทรัพยากรต่อไปในอนาคต
เนื่องจากรัฐในฐานะตัวแทนของประชาชนมีหน้าที่ดูแลและจัดการทรัพยากรดังกล่าว หากรัฐดําเนิน
กิจการเสี ยเองผลตอบแทนนี้กจ็ ะตกอยูก่ บั รัฐโดยตรงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่หากว่ารัฐให้สิทธิแก่
ผูป้ ระกอบการเข้ามาดําเนินกิจการรัฐก็ควรได้รับส่ วนแบ่งรายได้จากการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างเหมาะสม
Bhattacharyya (2011) ได้กล่าวว่าการจัดสรรและแบ่ง “ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ” ที่เกิดขึ้นจากการนําทรัพยากร
ปิ โตรเลียมขึ้นมาใช้จึงเป็ นโจทย์สาํ คัญสําหรับประเทศเจ้าของทรัพยากร และมักดําเนินการโดยอาศัย
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“เครื่ องมือทางการคลัง” ในรู ปของการเก็บภาษีปิโตรเลียมโดยตรง ค่าภาคหลวง และภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็ นต้น หรื อโดยการใช้ “เครื่ องมือกึ่งการคลัง” (Quasi-fiscal instrument) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรู ปของการมี
ส่ วนร่ วมของรัฐ (State participation)
การเก็บภาษีหรื อค่าภาคหลวงมีผลโดยตรงต่อราคาและปริ มาณการผลิต และยังเป็ นการสร้างรายได้
ให้แก่รัฐอีกด้วย แต่ในมุมของผูป้ ระกอบการแล้วภาษีและค่าภาคหลวงเป็ นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน หากกําหนดให้อตั ราภาษีและค่าภาคหลวงสูงเกินไปก็จะลดแรงจูงใจในการลงทุน แต่หาก
กําหนดให้ต่าํ เกินไปรัฐก็จะเสี ยเปรี ยบโดยเฉพาะเมื่อราคาปิ โตรเลียมสูงขึ้น
2 งานวิจัยเชิงประจักษ์
2.1 งานวิจัยเชิงประจักษ์ ของต่ างประเทศ
งานวิจยั เชิงประจักษ์ในต่างประเทศที่ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการคลังปิ โตรเลียมมีอยูห่ ลากหลาย
โดยใช้วิธีการศึกษาที่แตกต่างกันและศึกษากรณี ของประเทศใดประเทศหนึ่งเช่น Abdo (2010) ศึกษากรณี
ของประเทศสหราชอาณาจักร Oliveira (2010) ศึกษาในกรณี ของประเทศบราซิล และยังมีงานศึกษาที่
เปรี ยบเทียบหลายประเทศเช่น Blake and Roberts (2006) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งานศึกษาของ Abdo (2010) ได้ฉายภาพพัฒนาการของระบบการคลังปิ โตรเลียมในประเทศสหราช
อาณาจักรโดยเฉพาะในแถบทะเลเหนือ (North Sea) รัฐได้ใช้ระบบสัมปทานในการให้สิทธิในการสํารวจ
และผลิตปิ โตรเลียมและใช้ค่าภาคหลวงเป็ นเครื่ องมือทางการคลังที่สาํ คัญ ต่อมารัฐได้ใช้เครื่ องทางการคลัง
อื่น ๆ ในรู ปของภาษีต่าง ๆ เพื่อเรี ยกเก็บค่าเช่าจากการใช้ทรัพยากรปิ โตรเลียมเพิ่มเติม (Tight fiscal regime)
อันได้แก่ Petroleum Revenue Tax (เริ่ มใช้ในปี 1975); Supplementary Petroleum Duty (เริ่ มใช้ในปี 1981)
โดยเก็บกับบริ ษทั นํ้ามันข้ามชาติในกรณี ที่ระบบการคลังปิ โตรเลียมที่มีอยูไ่ ม่สามารถจัดเก็บส่ วนแบ่งกําไรที่
เป็ นธรรมจากบริ ษทั เหล่านี้ได้โดยมักจะนํามาใช้เมื่อนํ้ามันและก๊าซมีราคาสู งขึ้น; Advanced Petroleum
Revenue Tax (ใช้ในช่วงปี 1983-1986) โดยนํามาใช้เพื่อเร่ งจัดเก็บ Petroleum Revenue Tax ให้เร็วยิง่ ขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงปี แรก ๆ ของโครงการพัฒนาพื้นที่สมั ปทาน; Corporation tax (เริ่ มใช้ในปี 1964) โดยเก็บ
จากกําไรที่ผปู ้ ระกอบการได้รับ; Supplementary charge (เริ่ มใช้ในปี 2002) โดยเก็บในลักษณะเดียวกันกับ
Corporation tax แต่ไม่อนุญาตให้นาํ Supplementary charge ไปหักค่าต้นทุน
ระบบการคลังปิ โตรเลียมที่เข้มงวดลดแรงจูงใจที่ผปู ้ ระกอบการจะมาลงทุน และทําให้การลงทุนใน
กิจการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมลดลงโดยเฉพาะในช่วงปี 1980s จึงทําให้ในช่วงปี 1990s รัฐหันมาลดความ
เข้มงวดในการจัดเก็บภาษีในการดําเนินกิจการปิ โตรเลียมลง (Tax relaxation) และมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การจัดเก็บเครื่ องมือทางการคลังเหล่านี้อย่างต่อเนื่องโดยส่ วนใหญ่แล้วมักจะปรับลดอัตราเหล่านี้ลง และใน
ปี 2003 รัฐได้ยกเลิกการเก็บค่าภาคหลวงโดยสิ้ นเชิง แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้ระบบการคลัง
ปิ โตรเลียมของประเทศสหราชอาณาจักรมีความสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้รัฐยังได้แบ่งแยกการ
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จัดเก็บตามช่วงเวลาที่มีการพัฒนาพื้นที่สาํ รวจและผลิตปิ โตรเลียมจึงทําให้ในท้ายที่สุดแล้วผูร้ ับสัมปทานใน
พื้นที่ต่างกันจะจ่าย Marginal tax rate ในอัตราที่แตกต่างกัน
Oliveira (2010) ได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบสัมปทานแบบใหม่
(Modern Concession System) ในพื้นที่ Sub-salt area ของประเทศบราซิล เพื่อพิจารณาว่าจําเป็ นหรื อไม่ที่
รัฐบาลบราซิลจะต้องนําระบบแบ่งปันผลผลิตมาใช้แทนที่ระบบสัมปทานที่มีอยูโ่ ดยใช้วิธีวิเคราะห์สญ
ั ญา
(Contractual analysis) ของทั้งสองระบบ ผลการศึกษาพบการที่รัฐบาลเปลี่ยนไปใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต
ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการคลัง ทั้งสองระบบสามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางการคลังที่ไม่
แตกต่างกันโดยขึ้นอยูก่ บั เครื่ องมือที่ใช้ภายใต้ระบบต่าง ๆ หากรัฐบาลต้องการได้รับส่ วนแบ่งรายได้
(Government take) ที่มากขึ้นรัฐบาลสามารถทําได้โดยเพิม่ เติมเครื่ องมือทางการคลังนอกเหนือจาก
ค่าภาคหลวงภายใต้ระบบสัมปทานที่มีอยูซ่ ่ ึงได้แก่ Special Participation Fee โดยเรี ยกเก็บก่อนที่รัฐจะเก็บ
ภาษีเงินได้ รัฐจัดเก็บ Special Participation Fee โดยสามารถปรับได้ตามระดับรายได้ที่ผผู ้ ลิตได้รับเพื่อ
รับประกันว่ารัฐจะได้ส่วนแบ่งจาก Windfall profits ที่เกิดขึ้นหากผูผ้ ลิตมีรายรับสุ ทธิเป็ นจํานวนมาก และ
เมื่อพิจารณาถึงมุมมองในการทําสัญญา Oliveira (2010) พบว่าภายในใต้ระบบทั้งสองระบบ สัญญาไม่ได้มี
ความแตกต่างกันมากนักโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงการควบคุมและการจัดหาปิ โตรเลียมของรัฐบาลในทุก
ขั้นตอนของโครงการ
Goldworthy and Zakharova (2010) ใช้ Simulation model ในการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียม
ของประเทศรัสเซียเพื่อเสนอแนวทางในการออกแบบระบบการคลังปิ โตรเลียมที่ส่งเสริ มการลงทุนและ
ประกันว่ารัฐจะได้รับส่ วนแบ่งรายได้ที่เหมาะสม ในปัจจุบนั รัสเซียได้จดั เก็บค่าภาคหลวงและภาษีต่าง ๆ
จากรายได้ปิโตรเลียมที่ผปู ้ ระกอบการได้รับอันได้แก่ Mineral extraction tax (MET) (เริ่ มใช้ในปี 2002) โดย
เก็บในลักษณะเดียวกับค่าภาคหลวงตามปริ มาณการผลิตและราคานํ้ามัน รัฐได้ปรับอัตรา Mineral extraction
tax อยูบ่ ่อยครั้งเพื่อส่ งเสริ มการลงทุนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีตน้ ทุนการผลิตสูง; Export Duty (ED) จัดเก็บใน
อัตราขั้นบันไดตามราคานํ้ามันดิบและมักจะปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคา
นํ้ามันดิบ; Corporate income tax (CIT) โดยจัดเก็บภายหลังจากที่ผปู ้ ระกอบการหัก Mineral extraction tax
และ Export Duty ออกแล้ว; นอกจากนี้ยงั จัดเก็บภาษีอื่น ๆ อันได้แก่ภาษีมูลค่าเพิ่ม Dividend withholding
tax, Interest withholding tax; Unified social tax; Property tax และ Import custom duties
ระบบการคลังปิ โตรเลียมของรัสเซียพึ่งพาเครื่ องมือทางการคลังโดยจัดเก็บภาษีบนฐานของรายได้
เป็ นหลัก หากรวม MET, ED และ CIT เข้าด้วยกัน ผลปรากฎว่ารัฐได้รับรายได้สูงถึง 90 cents ต่อรายได้จาก
การส่ งออกหนึ่งเหรี ยญโดยเฉพาะเมื่อราคานํ้ามัน Urals สูงเกินกว่า 25 เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาร์เรลในแปลงที่
นํ้ามันดิบที่ผลิตได้ลดน้อยลงตํ่ากว่า 80% ซึ่งเป็ นส่ วนแบ่งรายได้ที่สูงมาก โดย Average effective tax rate ที่
คํานวณได้ของประเทศรัสเซียสูงเกินกว่า 100% โดยเฉพาะในโครงการที่มีตน้ ทุนสูงและสูงที่สุดเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็ นอุปสรรคที่สาํ คัญต่อการส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการสํารวจและผลิต
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ปิ โตรเลียม อย่างไรก็ตามระบบการคลังปิ โตรเลียมเช่นนี้มีผลดีต่อการสร้างรายได้ให้แก่รัฐและง่ายต่อการ
บริ หารจัดการ
Blake and Roberts (2006) ได้ศึกษาและเปรี ยบเทียบระบบการคลังปิ โตรเลียมห้าระบบภายใต้
สมมติฐานความไม่แน่นอนของราคานํ้ามันดิบ (Crude oil price uncertainty) อันได้แก่ระบบค่าภาคหลวง
และภาษีของรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา; ระบบอัตราผลตอบแทน (Rate of return) ของประเทศ Papua
New Guinea (ก่อนปี 2003); ระบบแบ่งปั นผลผลิตในพื้นที่พฒั นาร่ วม Sao Tome และ Principe/Nigeria;
ระบบลูกครึ่ งระหว่างระบบแบ่งปั นผลผลิตและระบบ Rate of return ของประเทศแทนซาเนีย; และระบบ
แบ่งปันผลผลิตของประเทศ Trinidad และ Tobago โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ที่เรี ยกว่า Contingent claims
analysis เพื่อคํานวณมูลค่ากําไรภายหลังการจัดเก็บภาษีที่ผปู ้ ระกอบการได้รับภายใต้สมมติฐานความไม่
แน่นอนของราคานํ้ามันดิบและระบบการคลังปิ โตรเลียมในประเทศต่าง ๆ และยังได้วิเคราะห์ผลกระทบจาก
ระบบการคลังปิ โตรเลียมที่บิดเบือนแรงจูงใจที่ผปู ้ ระกอบการจะมาลงทุน (Distortionary effects) ภายใน
ระบบการคลังปิ โตรเลียมต่าง ๆ
Blake and Roberts (2006) พบว่าระบบการคลังปิ โตรเลียมของรัฐ Alberta ประเทศแคนาดาและ
ประเทศ Papua New Guinea สร้างมูลค่ากําไรหลังจากการจัดเก็บภาษีให้แก่ผปู ้ ระกอบการมากที่สุดและมี
ผลกระทบจากการบิดเบือนแรงจูงใจในการลงทุนน้อยที่สุดอีกด้วย ในขณะที่ระบบการคลังปิ โตรเลียมของ
ประเทศแทนซาเนียให้มูลค่ากําไรหลังจากการเก็บภาษีแก่ผปู ้ ระกอบการน้อยที่สุดและมีผลกระทบต่อการ
บิดเบือนแรงจูงใจมากที่สุด สําหรับระบบแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พฒั นาร่ วม Sao Tome และ
Principe/Nigeria ก่อให้เกิดภาระภาษีแก่ผปู ้ ระกอบการในระดับสู งแต่มีผลกระทบต่อการบิดเบือนแรงจูงใจ
ในระดับกลางเท่านั้น และระบบแบ่งปั นผลผลิตของประเทศ Trinidad และ Tobago ก่อให้เกิดภาระภาษีใน
ระดับกลางแต่มีผลกระทบต่อการบิดเบือนแรงจูงใจในระดับสูง
Blake and Roberts (2006) เสนอให้ระบบการคลังปิ โตรเลียมควรมีลกั ษณะที่เป็ นกลาง (Neutral
regime) โดยเป็ นระบบที่ผปู ้ ระกอบการสามารถลงทุนเพื่อนําทรัพยากรปิ โตรเลียมมาใช้อย่างเหมาะสมและ
รัฐได้รับส่ วนแบ่งรายได้ในอัตราที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน นอกจากนี้งานศึกษานี้ยงั พบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิด
Distortionary effect ที่สาํ คัญคือส่ วนแบ่งกําไรที่รัฐได้รับในอัตราที่สูงมากจนกระทัง่ ผูป้ ระกอบการขาด
แรงจูงใจในการลงทุนดังนั้นรัฐควรที่จะเกลี่ยส่ วนแบ่งรายได้ระหว่างผูป้ ระกอบการและรัฐอย่างเป็ นธรรม
Sunley et al. (2002) ได้ศึกษาและเปรี ยบเทียบระบบการคลังปิ โตรเลียมอันได้แก่ระบบสัมปทานที่
จัดเก็บค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ/หรื อภาษีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร (Resource Rent Tax)
และระบบแบ่งปันผลผลิต Sunley et al. (2002) พบว่าไม่มีระบบใดที่ดีที่สุด และทั้งสองระบบสามารถที่จะ
ใช้เครื่ องมือทางการคลังในลักษณะที่เหมือนกันได้ เพียงแต่ในระบบแบ่งปันผลผลิตมีการแบ่งส่ วนกําไรที่
ชัดเจนซึ่งสามารถทดแทนได้ดว้ ยการจัดเก็บภาษีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
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นอกจากนี้ Sunley et al. (2002) ยังพบว่าการจัดเก็บค่าภาคหลวงจะทําให้รัฐได้รับประกันหรื อลด
ความเสี่ ยงในการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐได้ดีที่สุดถึงแม้วา่ มูลค่าที่จดั เก็บได้จะไม่สูงนัก ในขณะที่การจัดเก็บ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจะมีความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับปานกลางและ
ระดับสู งตามลําดับ เนื่องจากภาษีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจะจัดเก็บภายหลังจากการหักต้นทุนแล้วซึ่ง
อาจจะเกิดความเสี่ ยงต่อรัฐหากผูป้ ระกอบการไม่สามารถดําเนินกิจการจนกระทัง่ มีกาํ ไรได้
Sunley et al. (2002) ได้เปรี ยบเทียบระบบการคลังปิ โตรเลียมในประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศ
ไทยด้วย และพบว่าถึงแม้วา่ แต่ละประเทศจะใช้ระบบที่แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะจัดเก็บค่าภาคหลวง
ตามปริ มาณการผลิตเพื่อประกันรายได้และลดความเสี่ ยงให้แก่รัฐ สําหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ระดับแบ่งปัน
ผลผลิตหรื อไม่ได้เก็บภาษีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรก็มกั จะเก็บภาษิเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่สูงมาก
และในบางประเทศจะเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อราคานํ้ามันสู งเกินกว่าอัตราที่กาํ หนดไว้
(Trigger level) ในบางประเทศการจัดเก็บภาษีในกิจการก๊าซธรรมชาติจะน้อยกว่าในกิจการนํ้ามัน ทั้งนี้
เนื่องจากการสํารวจ พัฒนา และผลิตก๊าซธรรมชาติมีความเสี่ ยงที่สูงกว่านํ้ามัน ในประเทศกําลังพัฒนา รัฐ
มักจะกําหนดมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการเหล่านี้โดยอยูใ่ นรู ปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น Investment tax
credits; Tax holidays; การยกเว้นภาษีนาํ เข้าเฉพาะเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยยกเว้นระยะเวลาหนึ่ง
หรื อตลอดอายุโครงการ และกว่าสองในสามของประเทศที่ Sunley et al. (2002) ได้ศึกษาใช้ระบบแบ่งปัน
ผลผลิตโดยส่ วนแบ่งกําไรของรัฐขั้นตํ่าจะอยูท่ ี่ 50-60% และมีความแตกต่างในการหักต้นทุนค่อนข้างมาก
นอกจากนี้ Sunley et al. (2002) ยังพบว่าระบบการคลังปิ โตรเลียมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ตามสภาพปั จจัยแวดล้อมที่สาํ คัญดังนี้ ปัจจัยแรกคือราคานํ้ามัน เมื่อราคานํ้ามันลดลงยิง่ ทําให้โครงการ
สํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมมีกาํ ไรน้อยลง รัฐจึงจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนเครื่ องมือทางการคลังเพื่อดึงดูด
ให้นกั ลงทุนมาลงทุนในกิจการเหล่านี้ ปั จจัยที่สองคือนโยบายภาษีของประเทศแม่ของบริ ษทั ปิ โตรเลียม
ข้ามชาติ ปัจจัยที่สาม การจัดเก็บโบนัสในอัตราคงที่และการที่โบนัสมีความสําคัญน้อยลงในฐานะเครื่ องมือ
ทางการคลังเนื่องจากรัฐมีทางเลือกอื่นในการจัดเก็บรายได้ ปัจจัยที่สี่คือเมื่อการดําเนินโครงการผ่านไปแล้ว
ระบบการจัดเก็บรายได้มีลกั ษณะก้าวหน้า (Progressive) มากยิง่ ขึ้น กล่าวคือเมื่อบริ ษทั ได้รับกําไรจากการ
ดําเนินงานมากขึ้น รัฐก็จะยิง่ สามารถเก็บรายได้มากยิง่ ขึ้น ตัวอย่างเช่นมีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บ
ค่าภาคหลวงในอัตราเดียวเป็ นหลายอัตราแบบขั้นบันไดโดยจัดเก็บในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
การที่รัฐในแต่ละประเทศใช้ระบบและเครื่ องมือทางการคลังปิ โตรเลียมที่หลากหลายก็เนื่องจาก
ความแตกต่างในอํานาจต่อรองที่รัฐมีต่อบริ ษทั นํ้ามันข้ามชาติ โดยรัฐที่มีอาํ นาจต่อรองสูงและมีระบบการ
คลังที่เข้มงวดมักจะเป็ นรัฐที่อยูใ่ นประเทศที่มีศกั ยภาพทางธรณี วิทยาสูงเป็ นที่ดึงดูดให้นกั ลงทุนมาลงทุนใน
กิจการปิ โตรเลียมและเป็ นประเทศที่มีความมัน่ คงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ และถึงแม้วา่ ประเทศหนึ่ง
ๆ จะมีลกั ษณะดังกล่าวแล้ว ก็ยงั จะต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเพื่อดึงดูดให้บริ ษทั ข้ามชาติมา
ลงทุนในประเทศของตน ตัวอย่างเช่นในพื้นที่ North Sea ประเทศนอร์เวย์ยงั ต้องแข่งกับประเทศในแถบ
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เดียวกันอันได้แก่ประเทศสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก หรื อในกรณี ของประเทศ
คาซัคสถานที่มีความเสี่ ยงในการจําหน่ายปิ โตรเลียมที่ผลิตได้เนื่องจากประเทศคาซัคสถานจําเป็ นต้องพึ่งพา
ท่อที่ประเทศรัสเซียเป็ นเจ้าของในการขนส่ งทรัพยากรปิ โตรเลียมที่ผลิตได้ ค่าธรรมเนียมการขนส่ งที่
ค่อนข้างสู งนี้ทาํ ให้อาํ นาจต่อรองของรัฐบาลน้อยลงและรัฐจําเป็ นต้องใช้เครื่ องมือทางการคลังที่ผอ่ นคลาย
เพื่อดึงดูดนักลงทุน ตัวอย่างของประเทศที่มีลกั ษณะทางธรณี วิทยาที่ดีและเหมาะสมต่อการดําเนินกิจการ
สํารวจและผลิตปิ โตรเลียมแต่มีความเสี่ ยงทางการเมืองสูงคือประเทศอังโกลา จึงทําให้รัฐต้องใช้ระบบ
แบ่งปั นผลผลิตและกําหนดเครื่ องมือทางการคลังในสัญญาแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ
Khelil (1995) ได้ประเมินส่ วนแบ่งรายได้ที่รัฐได้รับ (Government Take: GT) จากระบบการคลัง
ปิ โตรเลียมจํานวน 226 ระบบ และพบว่ารายได้ที่รัฐได้รับโดยเฉลี่ยทัว่ โลกอยูท่ ี่ 64% โดยประเทศที่ได้รับ
GT ตํ่าที่สุดคือประเทศไอร์แลนด์โดยได้รับที่ 25% และประเทศเยเมนเป็ นประเทศที่ได้รับ GT สูงที่สุดโดย
อยูท่ ี่ 95% สําหรับประเทศไทยถือว่าได้อยูใ่ นระดับเฉลี่ยโดยรัฐได้รับ GT สําหรับพื้นที่บนบก ที่ 67% และ
พื้นที่ทะเลลึก ที่ 57.7% ซึ่งน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านอันได้แก่มาเลเซียและอินโดนิเซีย ดังแสดงในตารางที่
2-1
ตารางที่ 2-1 ส่ วนแบ่ งรายได้ ทรี่ ัฐได้ รับในพืน้ ทีบ่ นบกและพืน้ ทีท่ ะเลลึก (%)
ประเทศ
พื้นที่บนบก
โปรตุเกส
43.2
Louisiana
69.3
ไทย
67
ไนจีเรี ย
84.8
มาเลเซีย
89.4
อินโดนิเซีย
89.8
ที่มา: Khelil (1995)

พื้นที่ทะเลลึก
39.7
47.2
57.5
64.2
68.1
81.1

นอกจากนี้ Khelil (1995) ยังได้ขอ้ สรุ ปที่ใกล้เคียงกับ Sunley et al. (2002) ว่าโดยเฉลี่ยแล้ว GT ที่รัฐ
ได้รับมีลกั ษณะแบบถดถอย กล่าวคือ GT จะมีสดั ส่ วนสูงสําหรับแปลงที่มีขนาดเล็กโดยสู งกว่าแปลงที่มี
ขนาดใหญ่และมีกาํ ไร โดยเฉลี่ยแล้ว GT ในแปลงที่ผลิตได้ 10 ล้านบาร์เรลจะได้รับ GT ที่ 68% ในขณะที่
แปลงที่ผลิตได้ 300 ล้านบาร์เรลกลับได้รับ GT เพียง 64% เท่านั้น ในมุมมองของผูป้ ระกอบการ
ผูป้ ระกอบการจะพิจารณาว่าตนได้รับส่ วนแบ่งรายได้นอ้ ยในแปลงเล็กและจะให้ความสําคัญแก่แปลงใหญ่
มากกว่า การใช้ระบบการคลังปิ โตรเลียมเช่นนี้จึงไม่ส่งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการลงทุนในแปลงขนาดเล็ก
เท่าใดนัก
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Khelil (1995) ยังพบอีกว่าโดยเฉลี่ยแล้วระบบการคลังปิ โตรเลียมมีลกั ษณะ Front-end-loaded
กล่าวคือรัฐจะได้รับ GT โดยเฉลี่ยที่ 68% ในช่วงเวลาประมาณ 6 ปี แรกของโครงการ และจะได้รับ GT ลด
น้อยลงเฉลี่ยแล้วอยูท่ ี่ 61% ตลอดอายุโครงการที่เหลือ ลักษณะระบบการคลังเช่นนี้จะดึงดูดนักลงทุนได้ไม่ดี
นัก การใช้ระบบการคลังปิ โตรเลียมที่มีลกั ษณะ Back-end-loaded จะดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนได้ดีกว่า
เนื่องจากนักลงทุนสามารถมัน่ ใจได้วา่ ในช่วงแรกของโครงการตนจะได้รับส่ วนแบ่งรายได้ที่ดีกว่ารองรับ
ความเสี่ ยงจากการสํารวจปิ โตรเลียม
Khelil (1995) ยังเน้นยํ้าว่าระบบการคลังปิ โตรเลียมที่ดีควรจะคํานึงถึงตลาดพื้นที่สาํ รวจปิ โตรเลียม
ระหว่างประเทศ (International market for exploration acreage) และมองว่า GT คือราคาของพื้นที่ที่
ผูป้ ระกอบการเผชิญอยู่ ดังนั้นรัฐจําเป็ นต้องแข่งขันกันเองเพื่อดึงดูดการลงทุนด้วย นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามันก็มีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจลงทุนด้วยเช่นกัน ในช่วงเวลาที่น้ าํ มันมีราคา
ตํ่าลง รัฐควรปรับ GT ให้ลดตํ่าลงด้วยเพื่อดึงดูดให้ผปู ้ ระกอบการมาลงทุน ในช่วงปลาย 1980s และต้น
1990s จึงปรากฎหลักฐานว่า GT โดยเฉลี่ยแล้วลดลง และในหลายประเทศได้นาํ เสนอเงื่อนไขหรื ออัตราใหม่
ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจและธรณี วิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป
Johnston (2008) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบการคลังปิ โตรเลียมตั้งแต่ช่วงปี 1970s เป็ นต้น
มา และพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญประการหนึ่งคือบทบาทของ “ผูป้ ระกอบการ” ในกิจการสํารวจ
พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมทัว่ โลก โดยผูป้ ระกอบการที่เคยมีบทบาทอย่างสูงในอดีตอันได้แก่ “บริ ษทั นํ้ามัน
ข้ามชาติ” กลับมีบทบาทที่นอ้ ยลงเรื่ อย ๆ และเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากยิง่ ขึ้นรวมไปถึงการแข่งขัน
กับ “บริ ษทั นํ้ามันอิสระ” และ “บริ ษทั นํ้ามันแห่งชาติ” อีกด้วย โดยแต่เดิมบริ ษทั นํ้ามันข้ามชาติทาํ หน้าที่
จัดหาเทคโนโลยีและเงินทุนในการสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียม นอกจากนี้ยงั เป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงจาก
การสํารวจปิ โตรเลียมอีกด้วย แต่เมื่อเทคโนโลยีเริ่ มอยูต่ วั และบริ ษทั นํ้ามันอิสระและบริ ษทั นํ้ามันแห่งชาติ
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้รัฐบาลส่ วนใหญ่จึงเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นที่ตอ้ งพึ่งพาเงินทุนจาก
ต่างประเทศอีกต่อไป
บริ ษทั นํ้ามันอิสระมักเกิดขึ้นในรู ปของความร่ วมมือกันระหว่างบริ ษทั ต่างชาติและบริ ษทั ใน
ประเทศ (Consortium) โดยแต่ละบริ ษทั อาจจะมีขนาดเล็กหรื อใหญ่ ส่ วนใหญ่มกั ทําหน้าที่เชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ข้ามชาติและบริ ษทั แห่งชาติ ตัวอย่างเช่นการจัดตั้งบริ ษทั อิสระชื่อ Independent
Indonesian American Petroleum Company ในปี 1966 และ 1968 ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่เข้าดําเนินกิจการภายใต้
ระบบแบ่งปันผลผลิต
บริ ษทั นํ้ามันแห่ งชาติเป็ นบริ ษทั ที่ประเทศเจ้าของทรัพยากรปิ โตรเลียมจัดตั้งขึ้นเพื่อลดอิทธิพลของ
บริ ษทั นํ้ามันข้ามชาติ บริ ษทั เหล่านี้ยงั ได้ขยายกิจการไปลงทุนในต่างประเทศในรู ปของบริ ษทั นํ้ามันข้ามชาติ
(International National Oil Companies) อีกด้วย บริ ษทั นํ้ามันแห่งชาติมีอยูใ่ นเกือบทุกประเทศและมีบทบาท
สําคัญยิง่ ขึ้นเรื่ อย ๆ ตัวอย่างเช่น Oman Oil Company (โอมาน) Petronas (มาเลเซีย) Petrobas (บราซิล)
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Songtrach (อัลจีเรี ย) Statoil and Norsk Hydro (นอร์เวย์) CNOOC and Sinopec (จีน) ONGC (อินเดีย) EGPC
(อียปิ ต์) TPAO (ตุรกี) Rosneft and Gazprom (รัสเซีย) Kufpec (คูเวต) ENI (อิตาลี) CPC (ไต้หวัน) Nippon
Oil (ญี่ปุ่น) ADNOC (อะบูดาบี) และ PTT (ไทย) โดยกว่า 77% ของนํ้ามันสํารองทัว่ โลกอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมของบริ ษทั นํ้ามันแห่งชาติ และบริ ษทั นํ้ามันแห่งชาติ 13 บริ ษทั มีน้ าํ มันสํารองมากกว่า ExxonMobil
ซึ่งเป็ นบริ ษทั นํ้ามันข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Johnston (2008) พบว่าในระหว่าง 1980s-1990s สัญญาในการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมมีลกั ษณะ
ที่สาํ คัญดังนี้ ส่ วนแบ่งรายได้ที่รัฐได้รับ (Government take) โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 67%; Effective Royalty Rate
เฉลี่ยอยูท่ ี่ 20%; การนําระบบอัตราขั้นบันไดบนฐานปริ มาณการผลิตมาใช้กบั เครื่ องมือทางการคลังต่าง ๆ;
ระบบการคลังปิ โตรเลียมส่ วนใหญ่มีลกั ษณะถดถอยของส่ วนแบ่งทางรายได้ (Regression) กล่าวคือยิง่ ผลิต
มาขึ้น รัฐกลับได้รับส่ วนแบ่งรายได้นอ้ ยลงจากการศึกษาพบว่าประเทศไทยจัดอยูใ่ นกลุ่มนี้ดว้ ย; และส่ วน
ใหญ่แล้วจะเป็ นสัญญาในการสํารวจ
การประมูลและเจรจาต่อรองในกิจการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นใน
ขณะที่ราคานํ้ามันกลับลดลงและอัตราความสําเร็ จในการสํารวจพบปิ โตรเลียมกลับน้อยลงจึงทําให้กิจการ
สํารวจปิ โตรเลียมขาดทุนเป็ นจํานวนมาก จนกระทัง่ เมื่อราคานํ้ามันปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปี 2000s จึงทําให้รัฐ
สามารถดึงดูดนักลงทุนได้อีกครั้ง แต่รัฐกลับประสบกับภาวะถดถอยทางรายได้แทนเนื่องจากระบบการคลัง
ปิ โตรเลียมที่ได้วางไว้ไม่สามารถรองรับการปรับตัวของราคานํ้ามันที่สูงขึ้นได้อย่างเหมาะสม
จากเหตุการณ์ดงั กล่าวจึงนํามาสู่ การเปลี่ยนแปลงระบบการคลังปิ โตรเลียมในหลายประเทศตั้งแต่ปี
2005 อันนํามาสู่ ส่วนแบ่งรายได้ให้แก่รัฐที่สูงขึ้นดังเช่น ในประเทศอัลจีเรี ย อังโกลา จีน ตริ นิแดดและโทบา
โก อลาสก้า และอ่าวเม็กซิโกในประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในหลายประเทศก็นาํ มา
ซึ่งส่ วนแบ่งรายได้ให้แก่รัฐที่ลดลงดังเช่น ประเทศแคเมอรู น มาดากัสก้า และตุรกี ตัวอย่างจากประเทศที่
สามารถปรับให้ส่วนแบ่งรายได้ของตนสูงขึ้นก็เนื่องจากการนําเครื่ องมือทางการคลังใหม่ ๆ มาใช้ อาทิเช่น
การใช้ Petroleum Profits Tax ในอลาสก้า Petroleum Revenue Tax และ Windfall Profits Tax ในประเทศอัล
จีเรี ย เป็ นต้น
Johnston and Johnston (2010) ได้พฒั นาแนวคิดและวิธีการในการวิเคราะห์ระบบการคลัง
ปิ โตรเลียม (Petroleum fiscal system analysis) ที่ใช้เครื่ องมือทางการคลังที่หลากหลาย และพบว่าเครื่ องมือ
ทางการคลังที่มกั นํามาใช้ในหลาย ๆ ประเทศมีอยู่ 4 เครื่ องมือด้วยกัน อันได้แก่ โบนัสเมื่อลงนามในสัญญา
(Signature bonuses) ค่าภาคหลวง กลไกในการแบ่งส่ วนกําไร (Profit-based mechanism) และการมีส่วนร่ วม
ของภาครัฐ (Government participation)
ในการวิเคราะห์ระบบการคลังปิ โตรเลียม Johnston and Johnston (2010) ได้พฒั นาตัวชี้วดั ที่สาํ คัญ
4 ตัว อันได้แก่ส่วนแบ่งรายได้ที่รัฐได้รับ (Government take); Effective Royalty Rate; Saving Index และ
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Entitlement Index1 โดยนํามาประยุกต์ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบสัมปทานที่ได้สมมติข้ ึนโดยใช้
ค่าภาคหลวงและภาษีเป็ นเครื่ องมือทางการคลังหลัก Johnston and Johnston (2010) เห็นว่าการจะวิเคราะห์
ระบบการคลังปิ โตรเลียมจําเป็ นต้องอาศัยตัวชี้วดั ที่หลากหลายเพื่อสะท้อนมิติต่าง ๆ ในการประเมินระบบ
และเมื่อได้พิจารณาตัวชี้วดั เหล่านี้ผลปรากฎว่าโดยทัว่ ไปแล้วไม่มีระบบใดดีกว่าระบบใด ระบบแต่ละระบบ
และเครื่ องมือแต่ละเครื่ องมือมีประโยชน์แตกต่างกันโดยขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของกิจการและปั จจัยแวดล้อมใน
การดําเนินกิจการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมของแต่ละประเทศ
2.2 งานวิจัยเชิงประจักษ์ ของประเทศไทย
งานวิจยั เชิงประจักษ์เกี่ยวกับระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทยมีอยูค่ ่อนข้างจํากัด งานศึกษาเริ่ มแรก
เป็ นงานศึกษาของ พรายพล คุม้ ทรัพย์ (2529) ซึ่งได้ศึกษาเรื่ องกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการสํารวจและ
การพัฒนาแร่ และพลังงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและนํามาเปรี ยบเทียบกับระบบภาษีของประเทศไทย โดย
สามารถแบ่งระบบภาษีของไทยออกได้เป็ น 3 ระบบ ดังต่อไปนี้
- ระบบภาษีที่ 1 ยึดตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได่
ปิ โตรเลียม พ.ศ.2514
- ระบบภาษีที่ 2 ยึดตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514, ฉบับที่ 2 พ.ศ.2516 และ ฉบับที่ 3
พ.ศ.2522 และพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2516 และ 2522
- ระบบภาษีที่ 3 ยึดตามระบบที่ 2 และกฎกระทรวงอุตสาหกรรม (เฉพาะสําหรับผูร้ ับสัมปทาน
ในเขตแปลงสํารวจที่มิได้อยูใ่ นทะเล) พ.ศ.2525
งานศึกษานี้พบว่าระบบภาษีปิโตรเลียมที่มีความเหมาะสม คือ ระบบที่รัฐบาลควรจะได้รับส่ วนแบ่ง
เพิม่ ขึ้น (หรื อไม่ลดลง) โดยที่ผลู ้ งทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงในสถานการณ์ที่ราคา
ทรัพยากรและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่ในขณะที่ทาํ การศึกษานั้นกลับพบว่าระบบภาษีปิโตรเลียมของไทย
ในช่วงที่ทาํ การศึกษาไม่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ขา้ งต้น โดยในระบบภาษีที่ 1 และที่ 2 มีความสามารถ
สร้างส่ วนแบ่งรายได้ให้แก่รัฐตํ่ากว่าระบบภาษีของประเทศอินโดนิเซียและมาเลเซียในทุกลักษณะของ
แหล่งผลิต ในขณะที่ภายใต้ระบบภาษีที่ 3 ของไทยมีแนวโน้มจะทําให้ได้รับส่ วนแบ่งของรัฐใกล้เคียงกับ
ส่ วนแบ่งที่อินโดนิเซียได้รับในกรณี ที่แหล่งผลิตมีตน้ ทุนสู ง ระบบภาษีของมาเลเซียถือได้วา่ เป็ นระบบที่
สร้างส่ วนแบ่งรายได้ให้แก่รัฐได้ในอัตราที่สูงกว่าระบบภาษีของไทยและอินโดนิเซียในทุกลักษณะแหล่ง
ผลิต
Sirinuch and Jittima (2011) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบระบบการให้สิทธิสาํ รวจ พัฒนา และผลิต
ปิ โตรเลียมอันได้แก่ระบบสัมปทาน (Concessionary systems) และระบบสัญญา (Contractual systems) โดย
ภายใต้ระบบสัญญานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็ นระบบแบ่งปันผลผลิต (Production sharing contracts) และ
1

ในบทที่ 6 จะกล่าวถึงวิธีคาํ นวณตัวชี้วดั เหล่านี้
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ระบบรับจ้างบริ การ (Service contracts) โดยพบว่ามีขอ้ ดีขอ้ ด้อยที่แตกต่างกันไป โดยประเทศไทยได้นาํ
ระบบสัมปทานมาใช้ภายใต้ระบบ Thailand I และ Thailand III และใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พฒั นา
ร่ วมไทย-มาเลเซีย งานศึกษานี้ยงั ได้วิเคราะห์ถึงความเป็ นไปได้ในการใช้ระบบอื่น ๆ กับสัญญาสัมปทานใน
บางพื้นที่ที่ใกล้จะหมดอายุสมั ปทานและเป็ นแปลงที่มีลกั ษณะเป็ น Mature field ซึ่งมีศกั ยภาพที่จะค้นพบ
ปิ โตรเลียมอยูบ่ า้ ง แต่เป็ นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์และ
เครื่ องมือในการผลิตไว้แล้วจึงทําให้ตน้ ทุนในการลงทุนเบื้องต้น (Upfront CAPEX investments) ลดลงได้
เป็ นอย่างมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงมีหลายทางเลือกในการอนุญาตให้ผปู ้ ระกอบการเข้ามาดําเนินกิจการได้หลาย
ทาง ตัวอย่างเช่นรัฐบาลสามารถนําแปลงเหล่านี้เข้ามาร่ วมในการประมูลครั้งต่อไปและออกสัมปทานให้
ใหม่ หรื อรัฐบาลอาจจะนําระบบรับจ้างบริ การมาใช้กบั พื้นที่เหล่านี้กไ็ ด้ จากการศึกษาพบว่ามีความเป็ นไป
ได้ที่จะใช้ระบบหลาย ๆ ระบบผสมกันตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะนั้น และควรพิจารณานํา
ระบบรับจ้างบริ การมาใช้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีลกั ษณะ mature และช่วยให้ผปู ้ ระกอบการสามารถแบกรับ
ความเสี่ ยงทางการเงินและในการดําเนินงานในระดับค่อนข้างตํ่า นอกจากนี้รัฐบาลยังสามารถให้สิทธิในการ
ซื้อปิ โตรเลียมแก่ผปู ้ ระกอบการตามข้อตกลงซื้อคืน (Buy back agreement) ดังที่เกิดขึ้นในต่างประเทศได้
เช่นกัน
งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการคลังโดยตรงได้แก่งานของ สุ วรรณี ลิ้มสุ ข (2542) ที่ศึกษา
ระบบค่าภาคหลวงกับการตัดสิ นใจผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยให้ความสําคัญกับค่าภาคหลวงในฐานะเครื่ องมือ
ในการจัดสรรผลประโยชน์และส่ วนเกินทางเศรษฐกิจที่ได้จากก๊าซปิ โตรเลียมระหว่างเอกชนกับรัฐ งาน
ศึกษานี้ได้วเิ คราะห์การจัดเก็บค่าภาคหลวงในรู ปแบบต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อการตัดสิ นใจผลิต
ปิ โตรเลียม ผลการศึกษาพบว่าการจัดเก็บค่าภาคหลวงแบบอัตราคงที่และอัตราขั้นบันไดมีผลทําให้ผไู ้ ด้รับ
สัมปทานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณี ที่ไม่มีการจัดเก็บค่าภาคหลวง โดยผูไ้ ด้รับ
สัมปทานจะผลิตน้อยลงและยืดระยะเวลาในการผลิตออกไป เพื่อทําให้ค่าภาคหลวงที่ตอ้ งจ่ายคิดเป็ นมูลค่า
ปัจจุบนั ให้นอ้ ยที่สุด นอกจากนี้ ในกรณี การจัดเก็บค่าภาคหลวงแบบขั้นบันได ผูผ้ ลิตต้องเลือกระหว่างผลิต
ในปริ มาณมาก เพื่อให้ได้รายได้รวมต่อปี สู ง แต่ตอ้ งเสี ยค่าภาคหลวงในอัตราที่แท้จริ งสู งขึ้น หรื อผลิต
ปริ มาณน้อยลงเพื่อให้เสี ยค่าภาคหลวงในอัตราตํ่า ได้รับรายได้ต่อหน่วยสูงขึ้น แต่รายได้รวมของโครงการ
ถูกผลักไปในอนาคตสู งขึ้น ดังนั้น การเก็บค่าภาคหลวงจึงแสดงถึงความไม่เป็ นกลาง (Neutral) ในการ
จัดเก็บรายได้
นอกจากนี้ งานศึกษานี้ยงั ได้ทาํ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของตัวแปรและพบว่าเมื่อมีปริ มาณ
สํารองเพิ่มขึ้น ผูผ้ ลิตจะผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอ้ ยกว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราการเพิ่มของปริ มาณสํารองในทุก
กรณี ทั้งนี้เพื่อรักษาอัตราค่าภาคหลวงให้อยูใ่ นระดับตํ่าในกรณี ของอัตราค่าภาคหลวงแบบขั้นบันได โดย
ระยะเวลาของโครงการจะถูกขยายออกไปอีก ส่ วนผลทางรายได้น้ นั เมื่อมีปริ มาณการผลิตสูงขึ้นทําให้
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รายได้และมูลค่ารวมของโครงการสู งขึ้น ผูผ้ ลิตจะต้องจ่ายค่าภาคหลวงและภาษีรายได้สูงขึ้น และรัฐจะได้
รายได้รวมสู งสุ ดในกรณี ที่จดั เก็บค่าภาคหลวงแบบอัตราคงที่ที่ 12%
นอกจากงานวิจยั เชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทยแล้ว ยังมีงานวิจยั เชิง
ประจักษ์ที่ศึกษากิจการสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมในด้านอื่น ๆ ด้วย สมบัติ พฤฒิพงศภัค (2540) ได้
ศึกษาความเป็ นไปได้และความเหมาะสมในการนําระบบแบ่งปันผลผลิตมาใช้ในการจัดสรรและให้สิทธิ
สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม และการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐและเอกชนในประเทศไทย โดยได้
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระบบสัมปทานที่ไทยใช้ในปัจจุบนั กับระบบแบ่งปันผลผลิตของของ
ประเทศมาเลเซียและระบบการแบ่งปั นผลผลิตในพื้นที่พฒั นาร่ วมไทย-มาเลเซีย
ผลการศึกษาพบว่า ระบบสัมปทานและระบบแบ่งปั นผลผลิตสามารถปรับปรุ งและเปลี่ยน
ข้อกําหนดต่างๆ เพื่อเพิ่มผลประโยชนให้แก่รัฐ ภายใต้ระบบสัมปทานของไทยรัฐจะได้รายได้จากภาษี
ปิ โตรเลียม ค่าภาคหลวงและผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษในมูลค่าที่สูง ขณะที่รัฐบาลของมาเลเซียจะได้รับ
ประโยชน์จากการแบ่งปันผลประโยชน์ในอัตราที่สูง งานศึกษานี้ได้ใช้หลักอํานาจอธิปไตย (Sovereignty)
และ กรรมสิ ทธิ์ของรัฐ (State Ownership) ผ่านการควบคุม (Control) และการมีส่วนร่ วมของรัฐ (State
Participation) เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาเปรี ยบเทียบดังแสดงในตารางที่ 2-2
ตารางที่ 2-2 การเปรียบเทียบระบบสั มปทานของประเทศไทยและระบบแบ่ งปันผลผลิตของประเทศ
มาเลเซีย
ข้อแตกต่าง
ระบบสัมปทาน (ไทย) ระบบแบ่งปั นผลผลิต (มาเลเซีย)
กรรมสิ ทธิ์ในปิ โตรเลียมที่ผลิตได้
เอกชน
รัฐ
การควบคุมของรัฐ
น้อย
มาก
การมีส่วนร่ วมของรัฐ
ไม่มี
มาก
ลําดับชั้นกฏหมายที่บญั ญัติเรื่ อง
พระราชบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ
สิ ทธิในปิ โตรเลียมของรัฐ
ฐานะของคู่สญ
ั ญา
ผูร้ ับสัมปทาน
คู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญา
แก้ไขกฎหมาย
ตกลงเจรจา
ความยืดหยุน่ (Flexibility)
น้อย
มาก
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
น้อย
มาก
การยืดถือทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งพา
มาก
น้อย
การพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น
น้อย
มาก
สิ ทธิจากข้อมูลที่ได้จากการประกอบกิจการ
เอกชน
รัฐ
ปิ โตรเลียม
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ข้อแตกต่าง
ระบบสัมปทาน (ไทย)
กรรมสิ ทธิในเครื่ องมือเครื่ องจักรที่นาํ เข้าหรื อซื้อ
เอกชน
ความเหมาะสมในการให้สิทธิในพื้นที่พฒั นาร่ วม
น้อย
(JDA)
การให้สิทธิในพื้นที่พฒั นาร่ วมปั จจุบนั
ไม่มี
ที่มา: สมบัติ พฤฒิพงศภัค (2540)

ระบบแบ่งปันผลผลิต (มาเลเซีย)
รัฐ
มาก
มี

จากตารางที่ 2-2 จะเห็นได้วา่ ภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิตของมาเลเซีย รัฐจะได้ผลประโยชน์ที่
ไม่ใช่ตวั เงินและภาษีมากกว่าที่ประเทศไทยได้รับภายใต้ระบบสัมปทาน เช่น สิ ทธิในข้อมูลการประกอบ
กิจการปิ โตรเลียมเป็ นต้น โดยระบบแบ่งปันผลประโยชน์จะให้ประโยชน์ท้ งั รัฐและเอกชนคู่สญ
ั ญา อีกทั้งยัง
มีความยืดหยุน่ (Flexibility) เหมาะแก่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ วของกิจการปิ โตรเลียม โดย
หากมีปัญหาก็สามารถแก้ไขข้อสัญญาได้ทนั ที แตกต่างกับของสัญญาสัมปทานของไทยที่ตอ้ งมีหลักเกณฑ์
และข้อปฏิบตั ิมากมาย รวมถึงการแก้ไขกฏหมายก็มกั กระทําได้ยากด้วย
นอกจากนี้ เสถียรภาพ นาหลวง (2542) ยังได้ศึกษาปัญหาทางด้านกฎหมายในการจัดเก็บภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียม โดยพิจารณาจากพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และที่แก้ไขในฉบับที่ 2 – 5 ผล
การศึกษาพบว่าการที่พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ใช้วิธีการคํานวณกําไรสุ ทธิบนฐานรายรับรายจ่ายจากแปลงสัมปทานรวม
ทุกแปลงทําให้ฐานรายจ่ายกว้างขึ้น และกําไรสุ ทธินอ้ ยลง และมีการชะลอการจ่ายภาษีออกไป ทั้งนี้ควร
แก้ปัญหาโดยใช้ฐานรายรับรายจ่ายคํานวณแยกเป็ นรายแปลง (Field by field basis) ซึ่งจะทําให้ฐานภาษีแคบ
ลงและเก็บภาษีให้ได้มากขึ้น
การที่กาํ หนดให้ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเป็ นภาษีซอ้ น ถือว่าสถานประกอบการถาวรเป็ นอิสระจาก
สํานักงานใหญ่ (Separate Entity) ส่ งผลให้ฐานรายจ่ายของบริ ษทั กว้างขึ้น กําไรลดลง รัฐจึงจัดเก็บภาษีเงิน
ได้ปิโตรเลียมได้ลดลง หากจัดเก็บภาษีตามหลัก Unitary Method มาใช้ จะทําให้รัฐจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
และการที่กาํ หนดให้ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเป็ นภาษีในขอบข่ายของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น ย่อมทําให้รัฐไม่
สามารถจัดเก็บภาษีจากดอกเบี้ย 50% ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
ได้ คงเก็บภาษีได้เฉพาะภาษีตามมาตรา 70 แห่ งประมวลรัษฎากร
การที่พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2522 กําหนดอัตราภาษีไว้สูง เนื่องจากไม่ทราบปริ มาณที่แน่ชดั ของปิ โตรเลียมในแต่ละแหล่ง
ผลิต ซึ่งอัตราที่ต้ งั ขึ้นนั้นไม่สอดคล้องกับสภาพแหล่งสะสมปิ โตรเลียมของประเทศไทยซึ่งเป็ นแหล่งขนาด
เล็กและกลาง ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุ งอัตรากาษีให้สอดคล้องกับแหล่งสะสมปิ โตรเลียมของไทย เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการลงทุนให้แก่ผปู ้ ระกอบการ
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นอกจากนี้ งานศึกษานี้ยงั พบว่าการที่กรมสรรพากรไม่มีหน่วยงานทําหน้าที่จดั เก็บภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียมโดยเฉพาะ ทําให้เกิดปั ญหาในการบริ หารการจัดเก็บภาษี งานศึกษานี้จึงมีขอ้ เสนอให้
กรมสรรพากรจัดตั้งหน่วยงานทําหน้าที่จดั เก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เพราะจะช่วยให้การจัดเก็บภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียมมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
อารยะ ปรี ชาเมตตา และคณะ (2544) ทําการศึกษาเรื่ อง การจัดสรรภาษีให้กบั องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในการแก้ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการของธุรกิจปิ โตรเลียม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อวาง
แนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งที่เหมาะสมและเป็ นธรรมทั้งต่อผูผ้ ลิตปิ โตรเลียมและชุมชน ซึ่งผล
การศึกษาได้เสนอให้นาํ ค่าภาคหลวงที่เก็บจากก๊าซธรรมชาติมาชดเชยความเสี ยหายที่เกิดขึ้น ตามแนวคิด
Second Best Solution นัน่ คือ ตามหลักการ First Best Solution ผูไ้ ด้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่ง
พลังงานควรเป็ นผูร้ ับภาระผลกระทบภายนอกที่เกิดกับชุมชน เช่น ผูท้ ี่ใช้ไฟฟ้ าที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติควร
จ่ายค่าไฟสูงสุด เป็ นต้น แต่กรณี ที่ไม่สามารถทําตามเงื่อนไขข้างต้น รัฐบาลอาจนํารายได้ภาษีส่วนอื่นๆ เพื่อ
มาชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็ นแนวคิดแบบ Second Best Solution
นอกจากนี้ งานศึกษานี้ยงั กล่าวว่าแม้จะมีการวางแนวทางที่เหมาะสมในการชดเชยความเสี ยหาย
และแบ่งปันผลกําไรให้แก่ชุมชนแล้ว แต่ใช่วา่ แนวทางนี้จะสามารถใช้ได้กบั ในทุกโครงการและในทุกพื้นที่
ได้ ดังนั้น เมื่อมีความต้องการจะริ เริ่ มโครงการใหม่ ควรมีการปรึ กษาหารื อกันของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ชาวบ้านในชุมชนด้วย
2.3 สรุ ป
งานศึกษาในอดีตของประเทศไทยมักจะศึกษากลไกข้อดีขอ้ เสี ยของระบบการให้สิทธิสาํ รวจและ
ผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทยและเปรี ยบเทียบระบบดังกล่าวกับประเทศอื่น ๆ งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทยมีอยูอ่ ย่างจํากัด และมักจะประเมินเครื่ องมือทางการคลังแยกเป็ นบาง
ประเภทเท่านั้น แต่ยงั ขาดการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทยอย่างเป็ นองค์รวม
งานวิจยั นี้มีความแตกต่างจากงานศึกษาในอดีตโดยได้ประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียมของ
ประเทศไทยทั้งสองระบบอันได้แก่ระบบ Thailand I และ Thailand III และระบบการคลังของประเทศเพื่อน
บ้านเมื่อผูป้ ระกอบการดําเนินการผลิตแล้วอย่างเต็มกําลัง (Full cycle) โดยพิจารณาเครื่ องมือทางการคลังที่
หลากหลาย และคํานวณตัวชี้วดั ต่าง ๆ เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์และการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียม
นอกจากนี้ยงั ได้ใช้สถานการณ์จาํ ลองในกรณี ตน้ ทุนสูงและต้นทุนตํ่าในการวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกด้วยจึงทําให้
งานศึกษานี้มีความสําคัญต่างจากงานศึกษาอื่น ๆ ที่ผา่ นมา
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บทที่ 3
ระบบการจัดสรรและการให้ สิทธิสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียม
และเครื่องมือทางการคลัง
ในบทนี้จะกล่าวถึงการให้สิทธิสาํ รวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมอันได้แก่การให้สิทธิโดยระบบ
สัมปทาน ระบบแบ่งปันผลผลิต และระบบรับจ้างบริ การที่มีอยูใ่ นโลกปัจจุบนั และจะกล่าวถึงการจัดสรร
สิ ทธิในการสํารวจ พัฒนา และผลิตปิ โตรเลียม รวมไปถึงเครื่ องมือทางการคลังในการจัดสรรประโยชน์จาก
ทรัพยากรพลังงานระหว่างรัฐและผูป้ ระกอบการ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1 การให้ สิทธิสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียม
การให้สิทธิสาํ รวจและผลิตปิ โตรเลียมมีความสําคัญเป็ นอย่างมากในการออกแบบระบบการคลัง
ปิ โตรเลียม โดยสามารถแบ่งระบบการให้สิทธิสาํ รวจและผลิตปิ โตรเลียมออกได้เป็ น 2 ระบบใหญ่ ๆ อัน
ได้แก่ระบบสัมปทาน (Concessionary system) และ ระบบสัญญา (Contractual system) ซึ่งภายใต้ระบบ
สัญญา ยังสามารถแบ่งออกได้เป็ นระบบแบ่งปันผลผลิต (Production sharing contract) และระบบรับจ้าง
บริ การ (Service contract) อีกด้วยโดยแต่ละระบบมีลกั ษณะและรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1 ระบบสั มปทาน (Concessionary system)
การให้สมั ปทานเป็ นระบบเก่าแก่ที่สุดที่รัฐบาลใช้เพื่อให้สิทธิในการสํารวจและการผลิตแก่
ผูป้ ระกอบการในพื้นที่หนึ่งภายใต้ระยะเวลาที่กาํ หนดเพื่อนําทรัพยากรปิ โตรเลียมของประเทศขึ้นมาใช้
ประโยชน์
ระบบสัมปทานในอดีต มีลกั ษณะที่สาํ คัญ ดังนี้ พื้นที่ซ่ ึงให้สมั ปทานแก่เอกชนมักเป็ นพื้นที่ขนาด
ใหญ่ และมีระยะเวลาการให้สมั ปทานยาวนานประมาณ 60-75 ปี เมื่อเทียบกับระบบสัมปทานในระยะหลังๆ
นอกจากนี้ ในอดีตระบบสัมปทานจะมีเครื่ องมือในการเรี ยกเก็บผลประโยชน์ของรัฐในรู ปแบบที่ค่อนข้าง
จํากัด ส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของค่าภาคหลวง (Royalties) ในอัตราคงที่ (Flat rate) มากกว่าจะคิดเป็ นอัตราส่ วน
ตามมูลค่านํ้ามันที่ผลิตได้หรื อผลประโยชน์ที่ผปู ้ ระกอบการได้รับ และในรู ปของภาษีเงินได้จากผลการ
ดําเนินงาน
ในระบบสัมปทานเช่นนี้ รัฐหรื อผูใ้ ห้สมั ปทานมีอาํ นาจควบคุมรู ปแบบการดําเนินการทั้งหมดตั้งแต่
การสํารวจ การตัดสิ นใจให้พ้นื ที่สมั ปทานใหม่ การกําหนดระดับของผลผลิตและการกําหนดราคาก่อนการ
ขุดเจาะ แต่การมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการของประเทศเจ้าของปิ โตรเลียมมักจะถูกจํากัดเมื่อมีการขุด
เจาะและผลิตปิ โตรเลียมแล้วโดยระยะเริ่ มแรกบริ ษทั ที่ดาํ เนินกิจการมักเป็ นบริ ษทั ต่างชาติและได้รับสิ ทธิใน
การควบคุมการผลิตปิ โตรเลียมอย่างสมบูรณ์ รัฐจะได้ผลตอบแทนในรู ปของค่าภาคหลวงและภาษีเท่านั้น
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ภายใต้ระบบสัมปทานสมัยใหม่ (Modern Concessionary System) ได้มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบโดย
มักจะพบว่าพื้นที่การให้สมั ปทานจะถูกจํากัดให้มีขนาดเล็กลง และมีระยะเวลาในให้สมั ปทานสั้นลงจากเดิม
แต่กส็ ามารถขยายเวลาสัมปทานได้หากการผลิตปิ โตรเลียมยังคงให้ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์อยู่ แต่ในทาง
ตรงกันข้ามสัมปทานอาจจะสิ้ นสุ ดลงโดยเร็ วหากการสํารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมไม่มีความคุม้ ค่าในเชิง
พาณิ ชย์ รัฐซึ่งเป็ นเจ้าของทรัพยากรปิ โตรเลียมมีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินกิจการมากยิง่ ขึ้น ในระบบ
สัมปทานสมัยใหม่ ผูไ้ ด้รับสัมปทานจะต้องนําเสนอโปรแกรมการทํางาน (Work program) และข้อผูกมัด
ทางการเงิน (Monetary Commitment) ตามตารางเวลาที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้า และมีการกําหนดแผนงานในการ
คืนพื้นที่ (Relinquishment scheme) อีกด้วย
ในด้านของการจัดสรรผลประโยชน์ รัฐบาลในฐานะของเจ้าของทรัพยากรจะได้รับผลประโยชน์ใน
รู ปตัวเงินจากค่าภาคหลวง (Royalties) ที่คาํ นวณตามสัดส่ วนของมูลค่าผลผลิต โดยอัตราค่าภาคหลวงนี้
อาจจะอยูใ่ นรู ปของค่าคงที่หรื อขั้นบันไดซึ่งอัตราค่าภาคหลวงจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริ มาณผลผลิต และมี
การจัดเก็บภาษีเงินได้สุทธิ นอกจากนี้ในบางครั้งรัฐบาลยังสามารถเรี ยกเก็บโบนัส เมื่อลงนามในสัญญาเมื่อ
พบแหล่งปิ โตรเลียมหรื อเมื่อผลิตได้ในปริ มาณที่กาํ หนด ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อตกลงที่รัฐกําหนดร่ วมกับ
ผูป้ ระกอบการ นอกจากนี้ รัฐยังมีอาํ นาจในการตรวจสอบและควบคุมการตัดสิ นใจของบริ ษทั ในบางกรณา
อาทิเช่น แผนงานการสํารวจขั้นตํ่า รวมไปถึงการอนุมตั ิแผนพัฒนาพื้นที่และกําหนดราคาปิ โตรเลียม
ประเทศที่ใช้ระบบสัมปทานในปัจจุบนั ได้แก่ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริ กา เดนมาร์ก
นอร์เวย์ สวีเดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไนจีเรี ย อังโกลา และไทย (Sirinuch and Jittima, 2011)
1.2 ระบบแบ่ งปันผลผลิต (Production sharing contract)
ภายใต้ระบบสัญญา (Contractual system) ผูป้ ระกอบการจะทําสัญญาโดยตรงกับรัฐโดยที่เงื่อนไข
ในแต่ละสัญญา เงื่อนไขในสัญญาแต่ละฉบับไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเงื่อนไขเดียวกัน รัฐสามารถออกแบบและ
กําหนดเงื่อนไขและสัญญาสําหรับผูป้ ระกอบการแต่ละราย ในขณะที่ระบบสัมปทานให้สิทธิความเป็ น
เจ้าของปิ โตรเลียมแก่ผปู ้ ระกอบการ ความเป็ นเจ้าของทรัพยากรปิ โตรเลียมยังเป็ นของรัฐอยูภ่ ายใต้ระบบ
สัญญา
ระบบสัญญาสามารถแบ่งออกได้เป็ นระบบแบ่งปั นผลผลิต และระบบรับจ้างบริ การโดยในส่ วนนี้
จะกล่าวถึง “ระบบแบ่งปั นผลผลิต” และในส่ วนต่อไปจะกล่าวถึง “ระบบรับจ้างบริ การ”
ระบบแบ่งปันผลผลิตเป็ นระบบให้สิทธิสาํ รวจและผลิตปิ โตรเลียมที่รัฐอยูใ่ นฐานะของผูจ้ า้ งและมี
กรรมสิ ทธิ์ในปิ โตรเลียมที่ผลิตได้ และผูป้ ระกอบการอยูใ่ นฐานะผูร้ ับจ้างซึ่งเป็ นผูร้ ับภาระต้นทุนที่เกิดขึ้น
จากการสํารวจขุดเจาะและผลิต รวมทั้งยังรับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการสํารวจและผลิตอีกด้วย โดยรัฐและ
ผูป้ ระกอบการจะตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการแบ่งมูลค่าผลผลิตออกเป็ น 3 ส่ วน (ในสัดส่ วนที่ไม่
เท่ากัน) อันได้แก่ ส่ วนแรก คือค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม (Royalties) ซึ่งคํานวณเป็ นสัดส่ วนกับผลผลิตที่รัฐ
เป็ นผูก้ าํ หนด ส่ วนที่สองคือ “ค่าใช้คืนต้นทุน” หรื อ “การหักค่าต้นทุน” (Cost recovery) ซึ่งถูกกําหนดโดย
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ผูป้ ระกอบการร่ วมสัญญาเพื่อเป็ นการใช้คืนต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการสํารวจและผลิต โดยจะถูกระบุไว้ใน
สัญญาอย่างละเอียด และส่วนที่สามเป็ นส่ วนของกําไรเรี ยกว่า ก๊าซส่ วนกําไร (Gas profit) หรื อนํ้ามันส่ วน
กําไร (Oil profit) ซึ่งส่ วนของกําไรที่กาํ หนดล่วงหน้านี้จะแบ่งออกเป็ นสัดส่ วนที่จดั สรรแบ่งปัน
ผลประโยชน์กนั ระหว่างผูป้ ระกอบการคู่สญ
ั ญากับรัฐบาล (หรื อบริ ษทั กิจการปิ โตรเลียมของรัฐบาล) ซึ่ง
ส่ วนนี้เองที่เป็ นที่มาของชื่อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า “ระบบการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐและเอกชน”
นอกจากนี้แล้ว บริ ษทั เอกชนยังต้องจ่ายผลประโยชน์แก่รัฐในรู ปของภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกด้วย
และอุปกรณ์เครื่ องมือการสํารวจและผลิตต่าง ๆ อาจจะตกเป็ นของรัฐเมื่อการสํารวจสิ้ นสุ ดลง อย่างไรก็ตาม
สัญญาแบ่งปันผลผลิตในแต่ละประเทศอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยูก่ บั ลักษณะเฉพาะของแต่ละ
ประเทศด้วย ในปั จจุบนั ประเทศที่ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย จีน มาเลเซีย
อิรัก เปรู ไนจีเรี ย อังโกลา อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน และรัสเซีย
1.2.1 ลักษณะของสั ญญาแบ่ งปันผลผลิต
สัญญาแบ่งปั นผลผลิตมีรูปแบบที่ต่างกันไปตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์เฉพาะของ
แต่ละประเทศ แต่โดยหลักการพื้นฐานแล้วผูป้ ระกอบการในฐานะคู่สญ
ั ญาจะเป็ นผูร้ ับต้นทุนในการ
ดําเนินงาน รับภาระความเสี่ ยงในการสํารวจและผลิต โดยผูป้ ระกอบการ (ซึ่งหมายถึง รัฐวิสาหกิจ บริ ษทั
นํ้ามันแห่ งชาติ บริ ษทั นํ้ามันข้ามชาติ หรื อบริ ษทั เอกชน) จะได้รับส่ วนแบ่งในอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้
ล่วงหน้าจากผลผลิตปิ โตรเลียมที่ผลิตได้ หลักการและลักษณะของสัญญาที่สาํ คัญ มีดงั ต่อไปนี้
หลักการพื้นฐานของสัญญาแบ่งปั นผลผลิต ประกอบด้วย
1. บริ ษทั นํ้ามันแห่งชาติ (National Oil Company) (ในฐานะตัวแทนของรัฐ) เป็ นผูม้ ีสิทธิเพียง
รายเดียวในการสํารวจและให้สิทธิเกี่ยวกับปิ โตรเลียมในประเทศ
2. บริ ษทั นํ้ามันแห่ งชาติเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการดําเนินการปิ โตรเลียมและใน
การบังคับบริ ษทั นํ้ามันเอกชนในฐานะคูส่ ญ
ั ญา
3. กรรมสิ ทธิ์ในปิ โตรเลียมเป็ นของรัฐหรื อบริ ษทั นํ้าในแห่ งชาติและจะโอนไปให้คสู่ ญ
ั ญา
เฉพาะในส่ วนที่รัฐแบ่งให้ตามสัญญา
4. บริ ษทั นํ้ามันเอกชนเป็ นผูร้ ับภาระความเสี่ ยงทางเงินทุน และเทคนิคการสํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม โดยกําหนดให้เอกชนสามารถหักต้นทุนในส่ วนนี้ได้ในกรณี ที่พบปิ โตรเลียม เรี ยกว่า ค่าใช้คืน
ต้นทุน (Cost recovery) ซึ่งรัฐบาลจะกําหนดให้การหักนํ้ามันส่ วนต้นทุนนี้ได้ไม่เกินเงื่อนไขที่ตกลงใน
สัญญา เช่น หักได้สูงสุ ด 40% ของผลผลิตต่อปี เป็ นต้น
5. ผลผลิตส่ วนที่เหลือหลังจากหักนํ้ามันส่ วนต้นทุน เรี ยกว่านํ้ามันหรื อก๊าซส่ วนกําไร
(Oil/Gas profit) จะเป็ นส่ วนที่รัฐบาลและบริ ษทั นํ้ามันเอกชนตกลงแบ่งปั นผลประโยชน์กนั เช่น 65 ต่อ 35
หมายถึง ในส่ วนของนํ้ามันหรื อก๊าซส่ วนกําไรนี้ จะแบ่งเป็ นส่ วนที่รัฐได้ประโยชน์ 65 ส่ วน ที่เหลือ
บริ ษทั เอกชนได้ประโยชน์ 35 ส่ วน
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6. กรรมสิ ทธิ์ในเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของบริ ษทั นํ้ามันเอกชนจะโอนไปเป็ นของรัฐ
หรื อบริ ษทั นํ้ามันแห่ งชาติทนั ทีเมื่อซื้อหรื อนําเข้ามาในประเทศและสามารถหักค่าใช้จ่ายตามค่าใช้คืนต้นทุน
(Cost recovery)
รายละเอียดของสัญญาแบ่งปั นผลผลิต
1. คู่สญ
ั ญาและการอนุมตั ิหรื อให้สตั ยาบัน
บริ ษทั นํ้ามันแห่ งชาติจะมีฐานะเป็ นผูด้ ูแลกิจการปิ โตรเลียมภายในประเทศที่เกี่ยวกับการ
สํารวจและการผลิตแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยบริ ษทั นํ้ามันแห่งชาติจะเป็ นผูท้ าํ สัญญาจ้างบริ ษทั นํ้ามันเอกชนต่างๆ
ซึ่งอาจจะเป็ นบริ ษทั เอกชนในประเทศหรื อบริ ษทั ข้ามชาติ เพื่อดําเนินการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม โดย
หากสัญญามีลกั ษณะพิเศษ บริ ษทั นํ้ามันแห่งชาติจะต้องขออนุมตั ิจากรัฐบาล หรื อในบางกรณี รัฐบาลโดย
ั ญาร่ วมกับรัฐวิสาหกิจของรัฐและต้องผ่านกฎหมายเพือ่ อนุมตั ิ
รัฐมนตรี ที่มีอาํ นาจรับผิดชอบอาจจะเป็ นคูส่ ญ
และให้สตั ยาบันสัญญาในกรณี ต่างๆ
2. รายละเอียดของพื้นที่ตามสัญญา
รัฐวิสาหกิจหรื อบริ ษทั นํ้ามันแห่ งชาติ มีอาํ นาจหน้าที่ในการแบ่งพื้นที่หรื อแปลงที่อา้ งอิงกับ
ระบบตารางภูมิศาสตร์ (Geographical grid system) โดยในสัญญาฉบับหนึ่งอาจจะมีหนึ่งแปลงหรื อมากกว่า
ก็ได้
3. ระยะเวลาในสัญญา
ในสัญญามีการกําหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิตามสัญญาที่แน่นอนไว้ เช่น 30 ปี โดยการสํารวจ
และผลิตปิ โตรเลียมทั้งหมดจะต้องกระทําภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ และอาจจะมีขอ้ กําหนดด้วยว่าพื้นที่
พัฒนาแต่ละแปลงจะต้องมีการสํารวจและผลิตให้เสร็ จภายในระยะที่กาํ หนดไว้ เช่น 15 ปี โดยระยะเวลา
สํารวจและระยะเวลาการผลิตโดยทัว่ ไปจะต่างกัน ระยะเวลาสํารวจมักจะแบ่งเป็ นช่วงย่อยๆ เช่น 2-3 ปี และ
สัญญาจะสิ้ นสุ ดลงหากภายในระยะการสํารวจไม่พบปิ โตรเลียมที่มีศกั ยภาพในเชิงพาณิ ชย์ ซึ่งกรณี เช่นนี้
เอกชนจะเป็ นผูร้ ับภาระเงินทุนที่สูญเสี ยไป
4. หน้าที่ในการสํารวจ การตีค่างาน และการประกาศศักยภาพทางพาณิ ชย์ของปิ โตรเลียมที่
ค้นพบ
ตามสัญญาที่มีเงื่อนไขระยะเวลาการสํารวจเป็ นช่วงเวลาย่อย บริ ษทั ที่เป็ นคู่สญ
ั ญาจะต้องมี
แผนการสํารวจขั้นตํ่าและ/หรื อการใช้จาํ นวนเงินขั้นตํ่าในแผนงานนั้น และหลังจากค้นพบปิ โตรเลียม บริ ษทั
มีหน้าที่ทาํ แผนการตีค่างานเพื่อประเมินว่าปิ โตรเลียมที่คน้ พบมีศกั ยภาพเชิงพาณิ ชย์หรื อไม่ จากนั้นบริ ษทั
นํ้ามันแห่ งชาติจะเป็ นผูป้ ระกาศและเห็นชอบว่านํ้ามันในปริ มาณที่พบนั้นมีศกั ยภาพเชิงพาณิ ชย์ที่จะพัฒนา
และผลิตตามสัญญาที่ตกลงไว้
5. การบริ หารจัดการและฐานะของผูด้ าํ เนินการ
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ระหว่างการสํารวจ บริ ษทั คูส่ ญ
ั ญาจะเป็ นผูด้ าํ เนินการและมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการให้กิจการบรรลุแผนการระยะเวลาขั้นตํ่าที่ระบุไว้ตามแผนการสํารวจ และเมื่อปิ โตรเลียมที่คน้ พบ
อยูใ่ นเกณฑ์ตามมีศกั ยภาพเชิงพาณิ ชย์แล้ว อาจจะมีการจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมดําเนินการ (Joint operating
company) ที่มีบริ ษทั นํ้ามันแห่ งชาติและบริ ษทั เอกชนถือหุน้ ร่ วมกันเพือ่ รับผิดชอบพัฒนาและผลิต รวมทั้ง
สํารวจปิ โตรเลียมในขั้นต่อไป หรื อในบางสัญญา บริ ษทั เอกชนอาจจะพ้นหน้าที่การดําเนินการในระหว่าง
อายุสญ
ั ญาได้หรื ออาจพ้นหน้าที่เมื่อรัฐวิสาหกิจถือเอาข้อสัญญาในการเข้าดําเนินการในปิ โตรเลียมส่ วนใด
หรื อพื้นที่ใดโดยเฉพาะ
6. การดูแลตรวจตราการดําเนินการ
บริ ษทั นํ้ามันแห่ งชาติ หรื อรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบจะเป็ นผูด้ ูแลการดําเนินการสํารวจและ
ผลิต โดยอาจจะอยูใ่ นรู ปที่ประชุมร่ วมบริ หาร (Joint management committee) ตามที่ระบุในสัญญา โดยมี
หน้าที่ตรวจและอนุมตั ิแผนงานประจําปี งบประมาณตามส่ วนและรายละเอียดแผนการพัฒนาที่เสนอโดย
บริ ษทั เอกชนผูด้ าํ เนินการ ทั้งนี้เพื่อให้มีความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
แผนงาน
7. การดําเนินการร่ วมกันระหว่างเอกชนคูส่ ญ
ั ญากับวิสาหกิจของรัฐ
การดําเนินการร่ วมกันระหว่างเอกชนคู่สญ
ั ญากับวิสาหกิจของรัฐจะเป็ นไปตามรู ปแบบ
สัญญาที่กาํ หนดขึ้น โดยอาจจะอยูใ่ นรู ปของบริ ษทั ที่ร่วมดําเนินการระหว่างเอกชนคูส่ ญ
ั ญากับรัฐวิสาหกิจ
เพื่อร่ วมกันกําหนดแผนงาน นโยบาย และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การดําเนินการสํารวจและผลิตเป็ นไปตาม
สัญญา
8. เงินลงทุน
โดยส่ วนมาก สัญญาแบ่งปั นผลผลิตจะกําหนดให้บริ ษทั เอกชนเป็ นผูร้ ับผิดชอบเงินลงทุนใน
การดําเนินการทั้งหมด โดยอาจจะมาจากแหล่งเงินทุนภายนอก หรื อภายในประเทศของบริ ษทั เอกชน แต่ใน
ั ญาโดยร่ วมแบ่งส่ วนเงิน
บางสัญญาอาจจะระบุให้บริ ษทั นํ้ามันแห่ งชาติเข้าไปเป็ นหุน้ ส่ วนของเอกชนคู่สญ
ลงทุนในระยะเวลาการพัฒนาตามสัญญาหรื อแบ่งส่ วนเงินลงทุนในระยะการพัฒนาเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่ง แต่ยงั คงให้บริ ษทั เอกชนคู่สญ
ั ญาเป็ นผูร้ ับภาระเงินลงทุนในการสํารวจ และหากเป็ นกรณี ที่ไม่พบ
ปิ โตรเลียมในปริ มาณที่คุม้ ค่าเชิงพาณิ ชย์จะให้บริ ษทั เอกชนเป็ นผูร้ ับภาระเงินลงทุนในส่ วนนี้ฝ่ายเดียว
9. การฝึ กอบรมพนักงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ทรัพยากรบุคคลภายในประเทศและ
ผูแ้ ทนจําหน่าย
ในสัญญาโดยเฉาะในประเทศกําลังพัฒนา อาจจะมีเงื่อนไขที่บริ ษทั เอกชนคู่สญ
ั ญาจะต้อง
ฝึ กอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ ใช้บริ การของผูแ้ ทนจําหน่าย
ภายในประเทศ และจ้างแรงงานท้องถิ่นในประเทศเจ้าของทรัพยากรปิ โตรเลียม
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10. การแบ่งผลผลิต
ผลผลิตปิ โตรเลียมที่ได้ จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง คือค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
(Royalties) ซึ่งคํานวณเป็ นสัดส่ วนกับมูลค่าผลผลิตในอัตราที่รัฐเป็ นผูก้ าํ หนด ส่ วนที่สองคือ “ค่าใช้คืน
ต้นทุน” หรื อ “การหักค่าต้นทุน” (Cost recovery) เพื่อเป็ นการใช้คืนต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการสํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม อัตราค่าใช้คืนต้นทุนนี้จะถูกระบุไว้โดยละเอียดในสัญญา และส่ วนที่สาม คือส่ วนของกําไร
เรี ยกว่า ปิ โตรเลียมส่ วนกําไร (Petroleum profit) ซึ่งอาจจะเรี ยกว่า ก๊าซส่ วนกําไร (Gas profit) หรื อนํ้ามัน
ส่ วนกําไร (Oil profit) ซึ่งส่ วนของกําไรนี้จะแบ่งออกเป็ นสัดส่ วนที่จดั สรรแบ่งปั นผลประโยชน์กนั ระหว่าง
ผูป้ ระกอบการและรัฐบาลหรื อบริ ษทั นํ้ามันแห่งชาติ
ในส่ วนของค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม มักจะกําหนดอยูร่ ะหว่าง 10% ถึง 15% ของปิ โตรเลียมที่
ผลิตได้ และหากผลิตปิ โตรเลียมได้มากก็จะมีการเสี ยค่าภาคหลวงในอัตราที่สูงขึ้นด้วยตาม “อัตรา
ขั้นบันได” (Sliding scale rate)
สําหรับการหักค่าต้นทุน มักจะขึ้นอยูก่ บั สัดส่ วนที่กาํ หนดไว้ในสัญญา ซึ่งโดยมาก
ประกอบด้วย ต้นทุนการสํารวจ เงินทุนการพัฒนาและต้นทุนการดําเนินงาน ซึ่งสัญญาจะระบุชดั เจนเกี่ยวกับ
การชําระเงินทุน การหักค่าเสื่ อมราคา และจะมีการจําแนกอย่างชัดเจนว่าต้นทุนลักษณะใดที่สามารถหักค่า
ต้นทุนได้ และลักษณะใดที่ไม่สามารถหักได้ เช่น ต้นทุนในส่ วนที่ไม่ใช่งานในหน้าที่จะไม่สามารถหักได้
เป็ นต้น รวมทั้งการกําหนดต้นทุนสู งสุ ดที่สามารถหักได้ และหากค่าภาคหลวงที่รัฐเก็บมีอตั ราส่ วนสูงขึ้น
ปิ โตรเลียมส่ วนค่าใช้คืนต้นทุนก็จะลดลงด้วย
ั ญา โดยรัฐอาจจะ
นอกจากนี้ รัฐอาจจะระบุในสัญญาเพื่อส่ งเสริ มหรื อช่วยเหลือเอกชนคูส่ ญ
ยอมให้หกั ค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การกําหนดจากสัดส่ วนของต้นทุนเงินทุนพัฒนา (Capital
development costs) ที่เกิดขึ้น
ในการใช้คืนต้นทุนนั้น สิ่ งที่สาํ คัญคือการตีค่าหรื อคํานวณหามูลค่าผลผลิตปิ โตรเลียม หากมี
การตีราคาปิ โตรเลียมสู งกว่าราคาตลาด การหักใช้คืนต้นทุนจะยังไม่ครบถ้วนและจะเป็ นข้อเสี ยเปรี ยบของ
ผูป้ ระกอบการ
ส่ วนสุ ดท้าย คือ การแบ่งปิ โตรเลียมส่ วนกําไรระหว่างบริ ษทั นํ้ามันแห่งชาติกบั บริ ษทั เอกชน
คู่สญ
ั ญา ซึ่งคิดเป็ นอัตราส่ วนจากผลผลิตปิ โตรเลียมที่เหลือจากส่ วนแรกและส่วนที่สอง ดังนั้น หากผลผลิต
ปิ โตรเลียมเพิม่ สู งขึ้น รัฐบาลก็จะได้รับส่ วนแบ่งปิ โตรเลียมส่ วนกําไรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
11. ข้อกําหนดการจัดการผลผลิต
โดยปกติแล้วผูป้ ระกอบการคู่สญ
ั ญาควรจะสามารถส่ งออกผลผลิตปิ โตรเลียมในส่ วนแบ่ง
ของตนซึ่งประกอบด้วยนํ้ามันส่ วนต้นทุนและนํ้ามันส่ วนกําไรได้ แต่ในบางครั้งอาจจะการระบุในสัญญาให้
มีเงื่อนไขให้บริ ษทั เอกชนต้องส่ งขายให้ตลาดภายในประเทศ ซึ่งกรณี เช่นนี้บริ ษทั เอกชนจะไม่สูญเสี ย
ประโยชน์หากสามารถขายได้ในราคาตลาดโลก
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12. การชําระภาษีเงินได้
นอกจากผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับในรู ปส่ วนแบ่งผลผลิตปิ โตรเลียมตามที่กล่าวไปข้างต้น
แล้ว ในบางสัญญายังกําหนดให้ผปู ้ ระกอบการคู่สญ
ั ญาต้องจ่ายเงินภาษีเงินได้ที่คาํ นวณจากฐานของรายได้
หรื อผลกําไร หรื อเรี ยกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคล หรื อภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ในบางกรณี หากผูป้ ระกอบการ
คู่สญ
ั ญามีกาํ ไรสู งมากเป็ นพิเศษก็อาจจะมีเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาให้ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ในอัตราที่สูงขึ้นอีก
ด้วย
13. ความแน่นอนของรายได้และเงื่อนไขทางการเงิน
การชําระภาษีเงินได้ ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม และการแบ่งปิ โตรเลียมส่ วนกําไรซึ่งเป็ น
ผลประโยชน์ที่รัฐได้รับสามารถกําหนดไว้เป็ นเงื่อนไขลงในสัญญาที่รัฐทํากับผูป้ ระกอบการอย่างชัดเจน
เพื่อเป็ นหลักประกันและสร้างความแน่นอนว่ารัฐจะมีรายได้คงเดิมหรื อไม่นอ้ ยลงกว่าเดิมในช่วงเวลาของ
สัญญา
การสร้างความแน่นอนจากผลประโยชน์ที่ได้จากกิจการปิ โตรเลียมในส่ วนของรัฐบาล
สามารถกระทําได้โดยการตรึ งอัตราภาษีเงินได้ หรื อการปรับปรุ งวิธีการชําระตามสัญญา เช่น การแบ่ง
ปิ โตรเลียมส่ วนกําไรเพื่อชดเชยกับผลลบส่ วนอื่นๆ ที่มีผลต่อกําไรที่จะเปลี่ยนแปลงรายได้ในการคํานวณ
ภาษีเงินได้
14. ด้านการเงิน
ผูป้ ระกอบการคู่สญ
ั ญาอาจจะได้รับสิ ทธิพิเศษในเรื่ องการแลกเปลี่ยนเงินตราและด้านบัญชี
ตามความเหมาะสม ซึ่งมักจะมีการกําหนดเงื่อนไขในกรณี ที่ประเทศเจ้าของปิ โตรเลียมเป็ นประเทศกําลัง
พัฒนาซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่ องการเคลื่อนย้ายเงินทุนและปัญหาเงินเฟ้ อ
15. การระงับข้อพิพาท
สัญญาแบ่งปั นผลผลิตจะมีขอ้ กําหนดในเรื่ องข้อผูกพันของคู่สญ
ั ญาและการชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการค้าระหว่างประเทศเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบริ ษทั เอกชน
คู่สญ
ั ญาต่างชาติในเรื่ องการแปลความหมายของสัญญาหรื อการดําเนินการตามสัญญา
1.2.2 ระบบแบ่ งปันผลผลิตกับการรักษาผลประโยชน์ ของคู่สัญญา
ระบบแบ่งปันผลผลิตมีแนวคิดพื้นฐานว่าทรัพยากรปิ โตรเลียมเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของประเทศที่รัฐ
จะต้องเป็ นผูด้ ูแลและใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่าแทนประชาชน ดังนั้นภายใต้ระบบนี้การรักษาผลประโยชน์
ให้แก่รัฐ รวมไปถึงผูป้ ระกอบการคู่สญ
ั ญาจึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ สําหรับการรักษาผลประโยชน์ให้แก่รัฐสามารถ
กระทําได้โดยกําหนดเงื่อนไขในสัญญาให้ยดื หยุน่ และสามารถเจรจากับคู่สญ
ั ญาเพื่อให้รัฐสามารถควบคุม
(Control) และเข้าไปมีส่วนร่ วม (State participation) ในการดําเนินการสํารวจและผลิตได้ และเนื่องจาก
ั ญา ทําให้มีความ
ระบบนี้ดาํ เนินการในรู ปของสัญญา ดังนั้น จึงเปิ ดโอกาสให้มีการเจรจากันได้ระหว่างคู่สญ
ยืดหยุน่ แก่รัฐในการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดต่างๆ ที่เหมาะสม ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
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ได้รวดเร็ วมากกว่าระบบสัมปทาน อีกทั้งหากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดต่าง ๆ ก็ไม่
จําเป็ นต้องแก้ไขกฎหมายโดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา จึงมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ทนั ต่อการ
พัฒนาในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม และการแก้ไขเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวยังจะสามารถช่วยรักษา
ผลประโยชน์แก่รัฐได้ต่อไปในอนาคต
สําหรับการรักษาผลประโยชน์ของผูป้ ระกอบการคู่สญ
ั ญา ผูป้ ระกอบการสามารถกําหนดเป้ าหมาย
ประโยชน์ในอนาคตจากการดําเนินธุรกิจได้ และจากลักษณะที่มีความยืดหยุน่ ของระบบนี้ จึงทําให้เกิดความ
ยืดหยุน่ ในการจัดสรรผลประโยชน์โดยเอกชนยังได้รับโอกาสและสามารถเจรจาต่อรองกับรัฐได้มากกว่า
การจัดสรรประโยชน์ภายใต้ระบบสัมปทาน
1.3 ระบบรับจ้ างบริการ (Service contract)
ระบบรับจ้างบริ การเป็ นระบบสัญญาประเภทหนึ่งที่ให้ผปู ้ ระกอบการดําเนินการสํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียมในฐานะของ “ผูร้ ับจ้าง” ของรัฐที่ตอ้ งทําตามหลักเกณฑ์และคําสัง่ ของรัฐ และผูป้ ระกอบการไม่มี
กรรมสิ ทธิ์ในปิ โตรเลียมที่ขดุ เจาะขึ้นมาได้ เมื่อผูป้ ระกอบการเอกชนพบปิ โตรเลียมแล้ว รัฐ (หรื อบริ ษทั
นํ้ามันแห่งชาติในฐานะตัวแทนของรัฐ) จะเป็ นผูจ้ ่ายค่าจ้างดําเนินการให้แก่ผปู ้ ระกอบการนั้น ๆ แต่ในทาง
ตรงข้ามหากไม่พบปิ โตรเลียมในระยะเวลาที่กาํ หนด และเมื่อสัญญาจะสิ้ นสุ ดลง อุปกรณ์เครื่ องมือในการ
สํารวจและการผลิตต่างๆ จะตกเป็ นของรัฐเมื่อการสํารวจสิ้ นสุ ดลง
ดังนั้น ภายใต้ระบบนี้รัฐหรื อบริ ษทั นํ้ามันแห่ งชาติในฐานะตัวแทนของรัฐจะเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการ
ดูแลพื้นที่สญ
ั ญาเพียงผูเ้ ดียว ปิ โตรเลียมเมื่อถูกนําขึ้นมาจากปากหลุมจะเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของรัฐ ขณะที่
ผูป้ ระกอบการเอกชนจะเป็ นเพียงผูร้ ับจ้างเท่านั้น สาเหตุที่รัฐใช้ระบบรับจ้างบริ การก็มาจากความต้องการ
และความจําเป็ นที่จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการและทรัพยากรเงินทุนของ
ผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะบริ ษทั ต่างชาติ
ระบบรับจ้างบริ การ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ “ระบบรับจ้างบริ การแบบรับภาระความเสี่ ยง” (Risk
bearing service contract) และ “ระบบจ้างบริ การแบบไม่รับภาระความเสี่ ยง” (No-risk bearing service
contract)
สําหรับ ระบบรับจ้างบริ การแบบรับภาระความเสี่ ยง ในสัญญาจะระบุให้ผปู ้ ระกอบการเอกชน
รับภาระความเสี่ ยงทางการเงินทั้งหมด เช่น การลงทุนสํารวจเช่นเดียวกับระบบแบ่งปันผลผลิต แต่ภายใต้
ระบบนี้ปิโตรเลียมจะตกเป็ นของรัฐทั้งหมด และรัฐจะจ่ายผลตอบแทนแก่ผปู ้ ระกอบการเอกชนในฐานะผู ้
รับจ้างในรู ปของการชําระเงินคืน (Reimbursement) และค่าธรรมเนียมในการให้บริ การ (Service fee) เช่น
เป็ นอัตรา 1 เหรี ยญสหรัฐต่อปริ มาณปิ โตรเลียมที่ส่งมอบให้รัฐ นอกจากนี้ สัญญายังอาจจะระบุให้
ผูป้ ระกอบการเอกชนมีสิทธิซ้ือปิ โตรเลียมที่ผลิตได้จากรัฐในมูลค่าตลาดด้วย ประเทศที่ใช้ระบบนี้มกั มี
รายได้หลักจากการเป็ นเจ้าของปิ โตรเลียมที่ขดุ เจาะได้ ดังนั้น จึงมีแนวโน้มจะเก็บรายได้จากผูป้ ระกอบการ
เอกชนในรู ปของค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่ไม่สูงนัก ระบบนี้มกั จะใช้ในกลุ่มประเทศ
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ละตินอเมริ กาเช่น เม็กซิโก บราซิล เอกวาดอร์ อาร์เจนติน่า และกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเช่นอิรัก และ
อิหร่ าน
ส่ วน ระบบจ้างบริ การแบบไม่รับภาระความเสี่ ยง อันได้แก่ ระบบจ้างบริ การแบบไม่รับภาระความ
เสี่ ยง ภายใต้ระบบนี้รัฐจะเป็ นผูจ้ ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราคงที่ให้แก่ผปู ้ ระกอบการเอกชน โดยที่
บริ ษทั เอกชนไม่ตอ้ งรับภาระความเสี่ ยงในด้านต่างๆ หากการสํารวจไม่ประสบความสําเร็ จ นอกจากการ
ให้บริ การตามสัญญา ระบบนี้จะนํามาใช้ในบางขั้นตอนของการผลิตเมื่อสํารวจพบปิ โตรเลียมแล้วและไม่มี
ความเสี่ ยงด้านการสํารวจ อย่างไรก็ตามสัญญาในลักษณะนี้ไม่เป็ นที่นิยมและไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่ หลาย
มากนัก (Sirinuch and Jittima, 2011)
2 การจัดสรรสิ ทธิในการสํ ารวจ พัฒนา และผลิตปิ โตรเลียม
ระบบการจัดสรรสิ ทธิในการสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียม (Allocation of Petroleum
Exploration and Production Rights) ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันแต่มีวตั ถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อ
คัดเลือกผูป้ ระกอบการที่เหมาะสมมาดําเนินการสํารวจ พัฒนา และผลิตทรัพยากรปิ โตรเลียมในประเทศ ใน
ปั จจุบนั ระบบการจัดสรรสิ ทธิฯ ที่ใช้อยูป่ ระกอบด้วย Open-Door system, Licensing และ Biddable หรื อ
Negotiable Parameters (Tordo, 2010) โดยแต่ละวิธีมีขอ้ ดีขอ้ เสี ยแตกต่างกันไปโดยเฉพาะในเรื่ องความ
โปร่ งใสและประสิ ทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดสรรสิ ทธิฯ แต่ละประเทศสามารถใช้ระบบและกลไก
ในการจัดสรรที่หลากหลาย บางประเทศใช้กลไกที่เข้มงวด บางประเทศกําหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน
และคงที่ภายใต้กฎหมาย และในบางประเทศการจัดสรรสิ ทธิฯ เป็ นสิ่ งที่สามารถต่อรองได้ ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้
2.1 Open-Door system
Open-Door system (หรื อเป็ นที่รู้จกั ในชื่อว่า กระบวนการเจรจาต่อรอง (negotiated procedures))
เป็ นระบบที่รัฐบาลให้ใบอนุญาต (หรื อสัมปทาน) ประกอบกิจการสํารวจ พัฒนา และผลิตปิ โตรเลียมโดย
ผ่านการเจรจา (negotiations) ระหว่างรัฐบาลและผูป้ ระกอบการที่มีความสนใจโดยรัฐอาจะเชิญนักลงทุนที่มี
ความสนใจให้ยนื่ ข้อเสนอหรื อไม่กไ็ ด้ นักลงทุนที่สนใจจะได้รับอนุญาตให้ส่งเอกสารแสดงความสนใจทั้ง
ในลักษณะที่ผา่ นการประกาศเชิญชวนและไม่ได้ผา่ นการประกาศเชิญชวนในพื้นที่ที่ตอ้ งการ ณ เวลาใดก็ได้
โดยหากเป็ นการเจรจาผ่านการประกาศเชิญชวน ผูป้ ระกอบการจะต้องยืน่ ข้อเสนอให้แก่รัฐบาล
ภายในระยะเวลากําหนด โดยผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการขอรับใบอนุญาตจะเสนอผลประโยชน์ให้แก่รัฐบาล
และในบางประเทศอาจจะมีการเจรจาต่อรองผลประโยชน์กนั ได้
การเจรจาผลประโยชน์ระหว่างรัฐบาลกับบริ ษทั เอกชนที่ตอ้ งการได้รับใบอนุญาต มีเป้ าหมายเพื่อ
สร้างอํานาจต่อรองให้แก่รัฐบาล ผูป้ ระกอบการแต่ละรายจะแข่งขันกันยืน่ ข้อเสนอเพื่อให้ตนเองเป็ นผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาต ระบบนี้จึงไม่ระบุหลักเกณฑ์ (Criteria) ที่ชดั เจนไว้วา่ หลักเกณฑ์ใดจะทําให้เอกชนเป็ นผูไ้ ด้รับ
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สัมปทาน ดังนั้นหากสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและธรรมาภิบาลระบบนี้จึงสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้ผยู ้ นื่ ข้อเสนอแข่งขันกันยืน่ ข้อเสนอที่สามารถสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริ งของปิ โตรเลียมในพื้นที่
ที่ตนต้องการเสมือนหนึ่งรัฐได้ใช้วิธีการประมูล (Auction) ในการจัดสรรสิ ทธิในการดําเนินกิจการ
ปิ โตรเลียม แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ว การไม่ระบุหลักเกรฑ์ที่ชดั เจนและการที่รัฐบาลสามารถใช้อาํ นาจในการ
ตัดสิ นใจในการจัดสรรสิ ทธิอย่างเด็ดขาด การเจรจาต่อรองเช่นนี้จึงถูกวิพากษ์วา่ เป็ นระบบที่ขาดความ
โปร่ งใส ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่มีประสิ ทธิภาพ และมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการคอรัปชัน่ ได้ง่าย
2.2 การให้ ใบอนุญาต (Licensing)
การให้ใบอนุญาตผ่านระบบตลาดเพื่อจัดสรรสิ ทธิในการสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียม
สามารถแบ่งออกได้เป็ นกระบวนการบริ หารจัดการของรัฐ (Administrative procedures) และการประมูล
(Auction) โดยสองระบบนี้แตกต่างกันที่ระดับการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจให้สิทธิของรัฐ
2.2.1 กระบวนการบริหารจัดการของรัฐ (Administrative procedures)
การได้รับสิ ทธิสาํ รวจ พัฒนา และผลิตปิ โตรเลียมของผูป้ ระกอบการโดยกระบวนการ
บริ หารจัดการของรัฐอยูบ่ นพื้นฐานของหลักเกณฑ์ (Criteria) ที่รัฐบาลเห็นว่าเหมาะสมและได้กาํ หนดขึ้นมา
ดังนั้น ภายใต้ระบบนี้รัฐจึงมีความยืดหยุน่ และสามารถปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม
สอดคล้องกับเป้ าหมายเชิงนโยบายของรัฐบาลได้ง่าย แต่ในบางครั้งก็อาจจะเป็ นการยากสําหรับผูป้ ระมูล
(bidders) ที่จะทราบได้วา่ เหตุใดรัฐจึงคัดเลือกผูป้ ระกอบการรายใดรายหนึ่งให้เป็ นผูไ้ ด้รับสิ ทธิ โดยการ
เลือกนั้นอาจจะขัดกับตรรกะของการจัดสรรใบอนุญาตอย่างมีประสิ ทธิภาพหรื อการได้มาซึ่งค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจที่สูงที่สุด และไม่สามารถบอกได้วา่ กระบวนการคัดเลือกเช่นนี้ดาํ เนินการอย่างยุติธรรมหรื อไม่
นอกจากนี้รัฐอาจปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ซ่ ึงมีความคลุมเครื อ หรื อขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัว่ ถึง
เช่นผูไ้ ด้รับคัดเลือกอาจจะไม่ใช่ผเู ้ สนอผลประโยชน์สูงสุ ดให้แก่รัฐบาลเป็ นต้น ดังนั้น ด้วยวิธีการคัดเลือกนี้
จึงทําให้เกิดช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ได้
ตัวอย่างของประเทศที่ใช้วิธีน้ ี ได้แก่ อังกฤษ ออสเตรเลีย เม็กซิโก และเยเมน เป็ นต้น โดย
ในกรณี ของประเทศอังกฤษนั้นจะให้ใบอนุญาตแก่บริ ษทั บนที่ยนื่ ข้อเสนอเกี่ยวกับโปรแกรมการทํางาน
(work program) โดยเฉพาะการสํารวจทางธรณี วิทยาและการสํารวจปิ โตรเลียมที่ดีที่สุด วิธีการนี้ช่วยให้
รัฐบาลสามารถควบคุมระดับการลงทุนสํารวจในกิจการปิ โตรเลียม แต่การกําหนดหลักเกณฑ์เช่นนี้
จําเป็ นต้องใช้ขีดความสามารถทางเทคนิคและทรัพยากรในการประเมินข้อเสนอของบริ ษทั ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะ
เป็ นการยากสําหรับรัฐบาลที่ไม่มีขีดความสามารถที่เพียงพอหรื อมีขอ้ จํากัดทางด้านเทคนิค หรื อเมื่อรัฐไม่มี
ฐานความรู ้ทางด้านทรัพยากรในพื้นที่เลย

27

2.2.2 การประมูล (Auction)
การประมูลเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสิ ทธิสาํ รวจ พัฒนา และผลิตปิ โตรเลียมอยูบ่ นพื้นฐานของการ
แข่งขันโดยผูไ้ ด้รับใบอนุญาตหรื อสัญญาจะต้องเป็ นผูป้ ระมูลที่ให้ผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไข
ในการประมูล (Bidding parameters) ที่สูงที่สุด โดยรัฐจะใช้ Bidding parameters ประเภทเดียวหรื อหลาย
ประเภทก็ได้ โดยส่ วนใหญ่แล้วหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณามักเป็ นเครื่ องมือทางการคลังซึ่งประกอบด้วย
โบนัส ค่าภาคหลวง และ/หรื อ ส่ วนแบ่งผลกําไร
แม้วา่ จะเป็ นระบบที่เน้นการแข่งขัน แต่รัฐบาลก็ยงั สามารถกําหนดเป้ าหมายอื่นที่ไม่ใช่การ
มุ่งหาผลประโยชน์ในรู ปค่าเช่าสูงสุ ดแก่ประเทศมาใช้ประกอบได้ เช่น การส่ งเสริ มบริ ษทั นํ้ามันแห่งชาติ
การส่ งเสริ มอุตสาหกรรมภายในประเทศ เป็ นต้น
รู ปแบบการประมูลมีอยูส่ ี่ ประเภท ดังต่อไปนี้
1. Ascending bid (English auction) ผูป้ ระมูลจะเสนอราคาสู งขึ้นเรื่ อยๆ จนกระทัง่ เหลือผู ้
ประมูลเพียงแต่รายเดียว โดยราคาอาจจะถูกประกาศมาจากรัฐบาล หรื ออาจจะมาจากผูป้ ระมูล หรื อประกาศ
ผ่านทางสื่ ออิเลกทรอนิกส์กไ็ ด้ ในการประมูลประเภทนี้ ผูป้ ระมูลแต่ละรายจะรับทราบถึงการให้ราคาที่ดี
ที่สุด ณ ปัจจุบนั และสามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การประมูลได้อย่างเหมาะสม
2. Descending bid (Dutch auction) เป็ นวิธีการประมูลที่ตรงข้ามกับวิธีแรก กล่าวคือ ราคา
ประมูลจะลดลงเรื่ อย ๆ จากราคาเริ่ มต้นในระดับสู งที่รัฐเป็ นผูป้ ระกาศ จนกระทัง่ จนกระทัง่ เหลือผูป้ ระมูล
เพียงรายเดียวที่สามารถยอมรับราคา ณ ปัจจุบนั ได้
3. First-price sealed bid ผูป้ ระมูลแต่ละรายเสนอราคาเพียงครั้งเดียวแบบปิ ดซอง (Sealed
bids) และแต่ละรายจะไม่สามารถทราบราคาของผูเ้ สนอรายอื่นๆ ผูช้ นะคือผูท้ ี่เสนอราคาสูงที่สุด และผูช้ นะ
จ่ายตามราคาสูงสุ ดที่เสนอไว้
4. Second-price sealed bid (Vickrey auction) ผูป้ ระมูลแต่ละรายเสนอราคาเพียงครั้งเดียว
แบบปิ ดซอง ผูช้ นะคือผูท้ ี่เสนอราคาสู งที่สุด แต่จะจ่ายตามราคาที่สูงที่สุดเป็ นอันดับสอง
ในทางปฏิบตั ิ การออกแบบการประมูลมักจะเกี่ยวข้องกับประเด็นอื่น ๆ ด้วยเช่นการ
รับประกัน การตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเข้าร่ วมประมูล การกําหนดราคาขั้นตํ่า (Reserve price) และการ
กําหนดตัวแปรที่นาํ มาพิจารณาในการประมูล มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ใช้ระบบตลาดในการจัดสรรสิ ทธิฯ อย่าง
แท้จริ ง ส่ วนใหญ่แล้วจะใช้การประมูลประเภท First-price sealed bid เช่น ในประเทศบราซิล เป็ นต้น
หากเปรี ยบเทียบการให้ใบอนุญาตโดย “กระบวนการบริ หารจัดการของรัฐ” กับ “การ
ประมูล” แล้วจะพบว่า การประมูลการให้ใบอนุญาตเป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิผลในการดึงค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
ออกมาให้แก่รัฐได้ดีกว่าการใช้กระบวนการบริ หารจัดการของรัฐ แต่วธิ ีการประมูลจะต้องมีประสิ ทธิภาพ
ความแน่นอน และข้อมูลข่าวสารสมบูรณ์ ซึ่งในทางปฏิบตั ิแล้วความไม่แน่นอนในกิจการสํารวจปิ โตรเลียม
มีอยูส่ ู งมาก ดังนั้นผูป้ ระมูลจะนําปัจจัยทางด้านความเสี่ ยงเข้ามาประกอบการพิจารณาราคาประมูลเสมอ ใน
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หลายกรณี ผชู ้ นะการประมูลกลับไม่ประสบความสําเร็ จในการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมและไม่สามารถได้
ผลตอบแทนเพียงพอกับที่ได้เสนอไว้ในการประมูล ดังนั้นถึงแม้วา่ รัฐจะสามารถดึงค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
ออกมาได้มากในระยะสั้น แต่ในระยะยาวแล้วอาจจะต้องประสบปัญหาการเจรจาต่อรองใหม่
(Renegotiation) ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการให้ใบอนุญาตของรัฐนั้น ๆ
เนื่องจากกิจการสํารวจเป็ นกิจการที่ความเสี่ ยงและมีตน้ ทุนในการดําเนินงานสูง จึงทําให้
บริ ษทั ต้องรวมตัวกันเป็ นกลุ่มพันธมิตรในระยะยาวหรื อกลุ่มพันธมิตรที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษเพื่อกระจาย
ความเสี่ ยง โดยกลุ่มเหล่านี้มีได้หลายรู ปแบบและประกอบด้วยบริ ษทั ที่ให้บริ การเฉพาะกิจกรรมบางอย่างใน
การสํารวจ หรื ออาจจะประกอบด้วยบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งในตลาดอื่นก็ได้ การรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจนี้มี
ผลกระทบต่อความสามารถของรัฐในการดึงค่าเช่าทางเศรษฐกิจออกมาให้ได้มากที่สุดเนื่องจากจํานวนผู ้
ประมูลจะน้อยลงและทําให้การประมูลขาดประสิ ทธิภาพ
ข้อดีประการหนึ่งของการประมูลคือความโปร่ งใส และลดแรงกดดันทางการเมืองและการ
วิ่งเต้น ไปจนกระทัง่ ลดปัญหาการคอร์รัปชัน่ ในการให้ใบอนุญาตเมื่อเปรี ยบเทียบกับการให้ใบอนุญาตผ่าน
กระบวนการบริ หารจัดการของรัฐที่แม้วา่ รัฐจะได้ประโยชน์จากความยืดหยุน่ ในการเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่
รัฐต้องอาศัยข้อมูลและทรัพยากรเป็ นจํานวนมากในกระบวนการคัดเลือกผูท้ ี่สมควรได้รับใบอนุญาต
การประมูลยังสามารถทําให้รัฐได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าของพื้นที่สาํ รวจและผลิต
ปิ โตรเลียมจากผูป้ ระมูลซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อรัฐโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยงั ไม่ได้สาํ รวจหรื อพื้นที่ตามแนว
ชายแดนซึ่งเป็ นพื้นที่ที่หาข้อมูลได้ยาก
2.3 ตัวแปรทีส่ ามารถนํามาประมูลหรือต่ อรองได้ (Biddable or Negotiable Parameters)
ไม่วา่ จะใช้ระบบใดในการจัดสรรสิ ทธิฯ รัฐจะต้องพิจารณาองค์ประกอบทางสัญญาที่หลากหลาย
ไม่วา่ จะเป็ นองค์ประกอบที่สามารถต่อรองได้หรื อประมูลได้ การจะใช้องค์ประกอบหรื อส่ วนผสมใดก็
ขึ้นอยูก่ บั กฎหมายและการกํากับดูแลของประเทศนั้น ๆ รวมทั้งวิธีการจัดสรรสิ ทธิดว้ ย ประเทศที่ใช้ระบบที่
เข้มงวดมักจะใช้เงื่อนไขในการให้สิทธิเพียงเงื่อนไขเดียวหรื อมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างจํากัดที่ผปู ้ ระกอบการ
สามารถเจรจาต่อรองได้ ในขณะที่บางประเทศก็ให้เป็ นหน้าที่ของกระทรวงในสาขาปิ โตรเลียม องค์กร
กํากับดูแล หรื อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็ นผูท้ าํ หน้าที่จดั สรรสิ ทธิ
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่มกั นํามาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผูร้ ับใบอนุญาตด้วยระบบการจัดสรร
สิ ทธิฯ ต่าง ๆ ส่ วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วย โบนัส (Signature bonuses) ค่าภาคหลวง ส่ วนแบ่งกําไร
แผนการดําเนินการสํารวจ (Work programs) และ การประมูลควบ (Bundle bids) (Tordo et.al., 2010)1

1

โบนัส ค่าภาคหลวง และส่ วนแบ่งกําไรถือว่าเป็ นเครื่ องมือทางการคลังของรัฐในการจัดสรรประโยชน์ระหว่างรัฐและ
ผูป้ ระกอบการ รายละเอียดจะปรากฎอยูใ่ นส่ วนต่อไป ในส่ วนนี้จะเน้นเฉพาะหน้าที่ของเครื่ องมือเหล่านี้ในฐานะหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาคัดเลือกผูร้ ับใบอนุญาต
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2.3.1 โบนัส (Signature bonuses)
ผูป้ ระกอบการที่เสนอโบนัสสูงสุ ดในสัญญาจะได้รับสิ ทธิในการสํารวจ พัฒนาและผลิต
ปิ โตรเลียม โดยอาศัยหลักการว่ารัฐบาลควรจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการผลิต
ปิ โตรเลียมตลอดช่วงเวลาของการผลิต เนื่องจาก หากผูป้ ระกอบการรายใดต้องการเป็ นผูไ้ ด้สิทธิกจ็ ะต้อง
พยายามเสนอค่าเช่าสูงสุ ดเท่าที่จะเป็ นไปได้ให้แก่รัฐ ดังนั้น จึงมีแนวคิดในลักษณะเดียวกันกับภาษีค่าเช่า
ทรัพยากร (Resource rent tax)
ข้อดีของการใช้โบนัสเป็ นเงื่อนไขในการคัดเลือก คือรัฐจะได้รับโบนัสในทันทีเมื่อเริ่ ม
โครงการสํารวจและเป็ นรายได้ที่ได้รับอย่างแน่นอนไม่วา่ จะค้นพบปิ โตรเลียมหรื อไม่กต็ าม อย่างไรก็ตาม
ในมุมมองของผูป้ ระกอบการเนื่องจากความไม่แน่นอนในการค้นพบปิ โตรเลียม และปริ มาณปิ โตรเลียมที่
ค้นพบกับปริ มาณปิ โตรเลียมที่คาดไว้เมื่อเริ่ มโครงการอาจจะไม่เท่ากัน ดังนั้น การคํานวณมูลค่าปัจจุบนั ของ
ค่าเช่าที่ผปู ้ ระกอบการมีแนวโน้มที่จะได้รับจึงเป็ นสิ่ งที่ทาํ ได้ยาก และยิง่ ถ้ามีความไม่แน่นอนสู งผูป้ ระมูลก็
ยิง่ จะลดมูลค่าโบนัสในการประมูล เช่น หากปริ มาณปิ โตรเลียมที่คน้ พบจริ งสู งกว่าที่คาดไว้เมื่อเริ่ มโครงการ
รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะได้รับผลประโยชน์ต่าํ กว่าที่ควรจะเป็ น และหากเป็ นกรณี ตรงข้าม คือหากปริ มาณ
ปิ โตรเลียมที่คน้ พบจริ งตํ่ากว่าที่คาดไว้เมื่อเริ่ มโครงการ ผูป้ ระกอบการจึงมีแนวโน้มที่จะจ่ายผลประโยชน์
ให้แก่รัฐสู งกว่าที่ควรจะเป็ น ดังนั้นกระบวนการจัดสรรสิ ทธิโดยใช้หลักเกณฑ์น้ ีจึงยังด้อยประสิ ทธิภาพอยู่
นอกจากนี้เนื่องจากค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่ประเมินได้มกั จะมีมูลค่าสูง การประมูลโดยใช้
โบนัสเป็ นเกณฑ์จึงจํากัดจํานวนผูป้ ระมูล ส่ วนหนึ่งก็เนื่องจากผูป้ ระมูลรายย่อยไม่มีความเข้มแข็งทาง
การเงินเพียงพอที่จะชนะการประมูล ยิง่ การประมูลมีผปู ้ ระมูลจํานวนน้อย รัฐอาจจะได้รับค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจน้อยลงไปด้วย ดังนั้นรัฐจึงบรรเทาปั ญหานี้ดว้ ยการเปิ ดให้มีการประมูลร่ วม (Joint bidding) และมี
การกําหนดราคาขั้นตํ่า (Reserve price) ไว้ดว้ ย
ในทางปฏิบตั ิ โบนัสมักจะถูกนํามาใช้เฉพาะในพื้นที่ซ่ ึงมีโอกาสจะค้นพบปิ โตรเลียม
ค่อนข้างสูงและมีความเสี่ ยงตํ่า หรื อนํามาใช้ร่วมกันกับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอื่นๆ อันได้แก่
ค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังกรณี ของประเทศออสเตรเลีย บราซิล อ่าวเม็กซิโก เป็ นต้น
2.3.2 แผนการดําเนินการสํ ารวจ (Work programs)
ในการประมูลแผนการดําเนินการสํารวจผูป้ ระกอบการ ผูป้ ระกอบการจะยืน่ ข้อเสนอ
โครงการและแผนดําเนินการสํารวจและระยะเวลาของแผนต่อรัฐซึ่งจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ โดยมากระยะเวลาของแผนงานจะอยูท่ ี่ 6-9 ปี และอาจจะแบ่งเป็ นช่วงเวลาย่อยได้ 2-3 ช่วงเวลา
ส่ วนใหญ่แล้วแผนการดําเนินงานสํารวจจะจํากัดอยูเ่ ฉพาะการประมูลให้ได้สิทธิในการสํารวจแต่จะไม่รวม
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ต่อเนื่องจากการสํารวจ ตัวอย่างเช่น ในประเทศออสเตรเลียซึ่งกําหนดให้ตอ้ งเสนอแผนการ
สํารวจในระยะเวลา 6 ปี แบ่งเป็ นช่วงๆ ละ 3 ปี โดยต้องรายงานผลการวิเคราะห์ทางธรณี วิทยา และต้นทุน
เช่นเดียวกับในประเทศอังกฤษ และเม็กซิโก
30

ในมุมมองของผูป้ ระกอบการจะเห็นได้วา่ การยืน่ ข้อเสนอโครงการแผนการดําเนินการ
สํารวจมีความคล้ายคลึงกับการเสนอโบนัสให้แก่รัฐ เนื่องจากการเสนอแผนการดําเนินการสํารวจเกิดขึ้นใน
ขณะที่ผลู ้ งทุนยังไม่ทราบผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตอย่างชัดเจนสื บเนื่องจากความไม่แน่นอนในการ
ค้นพบปิ โตรเลียม อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิการเก็บโบนัสและการกําหนดเงื่อนไขการลงทุนในแผนการ
ดําเนินการพัฒนาอาจจะส่ งผลที่แตกต่างกันต่อผลกําไรของผูล้ งทุน เนื่องจากโบนัสไม่สามารถนํามาใช้
คํานวณในส่ วนของค่าใช้จ่ายคืนทุนได้แต่สามารถใช้เป็ นส่ วนลดหย่อนภาษีได้ ขณะที่การกําหนดระดับการ
ลงทุนในแผนการดําเนินการสํารวจสามารถนํามาใช้คาํ นวณเป็ นค่าใช้จ่ายคืนทุนและใช้คาํ นวณลดหย่อน
ภาษีได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ การกําหนดแผนการดําเนินการสํารวจจะยังไม่สร้างรายได้ให้แก่รัฐในในทันที
ที่เริ่ มโครงการสํารวจ แต่กช็ ่วยสร้างหลักประกันว่าบริ ษทั ผูร้ ับสิ ทธิจะดําเนินการสํารวจในระดับที่รัฐบาล
ต้องการ ลักษณะที่สาํ คัญอีกประการหนึ่งของแผนการดําเนินการสํารวจคือควรมีความยืดหยุน่ เพียงพอที่จะ
รองรับการเปลี่ยนแปลงขณะปฏิบตั ิงานจริ ง
ในการประมูลแผนการดําเนินการสํารวจผูป้ ระกอบการมักมีแรงจูงใจที่จะประมูลในมูล
ค่าที่สูงกว่าต้นทุนทางเทคนิคที่แท้จริ งของพื้นที่ที่ทาํ การสํารวจ แผนการดําเนินการสํารวจที่ดีควรจะอยูบ่ น
พื้นฐานของปัจจัยหลาย ๆ อย่างเช่นความเป็ นไปได้ที่จะสํารวจและค้นพบปิ โตรเลียมในพื้นที่ เทคโนโลยีที่มี
อยูใ่ นขณะนั้น และราคาคาดหมายของปิ โตรเลียม หากแผนการดําเนินการสํารวจที่ผปู ้ ระมูลเสนอมีลกั ษณะ
เช่นนี้แล้วจะทําให้การประมูลมีลกั ษณะที่แข่งขันกันได้ แต่ในทางปฏิบตั ิที่แท้จริ งการประมูลยังขึ้นอยูก่ บั
ความสามารถในการแข่งขันในรอบการให้ใบอนุญาตด้วย หากแรงกดดันจากการแข่งขันมีมากก็ยงิ่ จะทําให้
แผนการดําเนินการสํารวจมีลกั ษณะที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ แต่หากขาดแรงกดดันจากการแข่งขันแผนการ
ดําเนินการสํารวจที่ได้รับการคัดเลือกก็จะดีรองลงมา (sub-optimal)
2.3.3 ค่ าภาคหลวง (Royalties)
การนําค่าภาคหลวงมาใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการจัดสรรสิ ทธิฯ ผูป้ ระกอบการที่เสนอ
ค่าภาคหลวงให้แก่รัฐในอัตราที่สูงที่สุดจะได้รับสิ ทธิในการสํารวจและพัฒนาในพื้นที่เฉพาะ ในมุมมองของ
ผูป้ ระกอบการการจ่ายค่าภาคหลวงมีความเสี่ ยงตํ่ากว่าการยืน่ ข้อเสนอการจ่ายโบนัส หรื อเสนอแผนการ
ดําเนินการสํารวจแก่รัฐ เนื่องจากการจ่ายค่าภาคหลวงจะเกิดขึ้นเมื่อมีการค้นพบปิ โตรเลียมแล้วเท่านั้น และ
ไม่ตอ้ งจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนที่จะค้นพบปิ โตรเลียม
ค่าภาคหลวงสร้างรายได้ให้แก่รัฐในทันทีที่มีการผลิตปิ โตรเลียม แต่เป็ นรายได้แบบถดถอย
เมื่อเปรี ยบเทียบกับเครื่ องมือทางการคลังอื่น ๆ กล่าวคือผูป้ ระกอบการจะจ่ายค่าภาคหลวงให้กต็ ่อเมื่อได้
เริ่ มต้นการผลิตและจะต้องจ่ายก่อนที่ผปู ้ ระกอบการจะสามารถคืนทุนและทํากําไรได้ นอกจากนี้ขอ้ เสี ยของ
การจัดเก็บค่าภาคหลวงคือการสร้างแรงจูงใจให้ผปู ้ ระกอบการยกเลิกการผลิตก่อนเวลาอันควร การจ่าย
ค่าภาคหลวงในอัตราสูง ซึ่งทําให้เกิดแนวโน้มที่ผปู ้ ระกอบการจะบิดเบือนการตัดสิ นใจในการลงทุน
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ค่อนข้างสูง การใช้ค่าภาคหลวงแบบอัตราก้าวหน้า (Progressive royalties) โดยอิงอัตราค่าภาคหลวงกับตัว
แปรในการผลิตหรื อกําไรสามารถช่วยบรรเทาความเสี่ ยงเหล่านี้ได้
ค่าภาคหลวงเป็ นเครื่ องมือทางการคลังพื้นฐานที่ถูกนํามาใช้ในหลายประเทศ เช่นประเทศ
บราซิล เยเมน และอ่าวเม็กซิโก เป็ นต้น
2.3.4 ส่ วนแบ่ งกําไร (Profit shares)
รัฐบาลเลือกจัดสรรสิ ทธิในการสํารวจและพัฒนาให้แก่ผลู ้ งทุนที่ยนื่ ข้อเสนอที่จะจ่ายส่ วน
แบ่งกําไรสูงสุ ดให้แก่รัฐบาล การประมูลส่ วนแบ่งกําไรนี้รวมไปถึงกลไกการแบ่งส่ วนกําไรด้วยวิธีอื่น ๆ
ตัวอย่างเช่นภาษีค่าเช่าทรัพยากร นํ้ามันส่ วนกําไร ก๊าซส่วนกําไร และ/หรื อ ภาษีปิโตรเลียมพิเศษ การ
ประมูลส่ วนแบ่งกําไรจะบิดเบือนการตัดสิ นใจการผลิตได้นอ้ ยกว่าการประมูลค่าภาคหลวงเนื่องจากความ
เป็ นกลางของกลไก (Neutrality of mechanism) ขึ้นอยูก่ บั การออกแบบส่ วนแบ่งกําไร เช่นเดียวกับการ
ประมูลค่าภาคหลวง การประมูลส่ วนแบ่งกําไรเป็ นการจ่ายเงินอย่างมีเงื่อนไขจึงทําให้ผปู ้ ระกอบการสามารถ
โอนความเสี่ ยงบางส่ วนไปให้แก่รัฐเจ้าของทรัพยากรปิ โตรเลียม นอกจากนี้การจ่ายส่ วนแบ่งกําไรไม่
จําเป็ นต้องจ่ายล่วงหน้าดังนั้นบริ ษทั เล็ก ๆ จึงสามารถจะเข้าร่ วมประมูลได้
ปั ญหาในการประมูลส่ วนแบ่งกําไรคือความแตกต่างทางด้านภาษีระหว่างสัญญาเช่า จึงทํา
ให้ผปู ้ ระกอบการที่ตอ้ งการหลีกเลี่ยงภาษีมกั จะเคลื่อนย้ายรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างสัญญาเช่า รัฐสามารถ
บรรเทาปัญหานี้ได้ดว้ ยการกําหนดขอบเขตของสัญญา (Ring-fencing) และกฎระเบียบทางบัญชี อย่างไรก็
ตามการแบ่งส่ วนกําไรมีความซับซ้อนในการตรวจสอบและควบคุมกว่าการเก็บค่าภาคหลวง จึงจําเป็ นที่รัฐ
จะต้องมีขีดความสามารถในการบริ หารจัดการที่ดีในระดับหนึ่ง
2.3.5 การประมูลควบ (Bundle bids)
ในประเทศที่ตอ้ งการโครงสร้างพื้นฐานแต่ขีดความสามารถในการใช้จ่ายสาธารณะของรัฐ
ตํ่าและอัตราผลตอบแทนยังตํ่าอีกด้วยจึงเป็ นการกีดกันและไม่ดึงดูดผูป้ ระกอบการเอกชนให้เข้ามาลงทุน รัฐ
มักจะนําการประมูลควบโดยเชื่อมโยงการเข้าถึงทรัพยากรปิ โตรเลียมกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรื อ
อุตสาหกรรมปลายนํ้ามาใช้ ตัวอย่างเช่น Bidding parameters จะรวมไปถึงการฟื้ นฟูหรื อการก่อสร้างโรง
กลัน่ นํ้ามันในพื้นที่ หรื อการปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นที่โครงการอยู่ หรื อรวมไปถึงการลงทุน
อื่น ๆ ขึ้นอยูก่ บั ความจําเป็ นและข้อจํากัดของรัฐ
การประมูลควบมักถูกนํามาใช้เพื่อเร่ งการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ความรู ้ให้แก่บริ ษทั ท้องถิ่นหรื อบริ ษทั ขนาดเล็ก หรื อเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ตัวอย่างเช่น
รัฐอนุญาตให้ลงทุนในพื้นที่นอกชายฝั่งทะเลลึกที่มีศกั ยภาพโดยมีเงื่อนไขว่าผูป้ ระมูลจะต้องลงทุนในการ
สํารวจและพัฒนาในพื้นที่ที่ห่างไกลและมีศกั ยภาพตํ่า เป็ นต้น
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ด้วยลักษณะที่ซบั ซ้อนของการประมูลควบทําให้ยากแก่การประเมินความยุติธรรมของการ
จัดสรรสิ ทธิ และยังมีความอ่อนไหวต่อแรงกดดันทางการเมืองและการวิ่งเต้นให้ได้มาซึ่งสิ ทธิฯ จึงทําให้เกิด
ความเสี่ ยงต่อการเจรจาต่อรองใหม่อีกครั้งในอนาคต
2.4 ประสบการณ์จากต่ างประเทศ
Tordo et.al. (2010) ได้สรุ ปตัวอย่างจากต่างประเทศในการให้ใบอนุญาตและจัดสรรสิ ทธิในการ
สํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมโดยศึกษากรณี ของประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริ กา
บราซิล เม็กซิโก และเยเมน ซึ่งเป็ นประเทศที่ให้ใบอนุญาตและจัดสรรสิ ทธิฯ โดยกระบวนการบริ หาร
จัดการของรัฐ และการประมูล เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสิ ทธิฯ โดยระบบ Open-Door หาได้ยากและไม่
ปรากฎสู่สาธารณะในงานศึกษานี้จึงไม่ได้ยกตัวอย่างของประเทศที่ใช้ระบบนี้
ประสบการณ์จากต่างประเทศสามารถสรุ ปบทเรี ยนได้ดงั นี้
ประการแรก ความสมบูรณ์ของพื้นที่มีผลต่อระดับการแข่งขันและขนาดของการประมูลที่ชนะไม่วา่
จะใช้วิธีใดในการจัดสรรสิ ทธิ
ประการที่สอง ราคาปิ โตรเลียมที่คาดหมายในอนาคตเป็ นปัจจัยสําคัญที่กาํ หนดจํานวนการประมูล
และขนาดการประมูลที่หลากหลายในแต่ละช่วงเวลาในพื้นที่เดียวกันโดยเฉพาะในพื้นที่พรมแดนและพื้นที่
ที่ขาดความสมบูรณ์
ประการที่สาม จํานวน Bidding parameters ควรจะถูกจํากัดให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของรัฐที่
ต้องการจัดสรรสิ ทธิ หากใช้หลักเกณฑ์ที่หลากหลาย (Multiple parameters) ก็ควรจะจัดลําดับความสําคัญ
ของหลักเกณฑ์เหล่านั้น ในบางประเทศใช้หลักเกณฑ์ที่หลากหลายเพือ่ เพิ่มความยืดหยุน่ ทางการคลังและ
การค้าสําหรับพื้นที่ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นประเทศเยเมน แต่เมื่อใช้หลักเกณฑ์ที่หลากหลายรัฐบาล
จะต้องแน่ใจว่ามีขีดความสามารถในการบริ หารจัดการและระบบการจัดเก็บรายได้ที่ดีดว้ ยจึงจะสามารถเก็บ
รายได้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ประการที่สี่ การจัดสรรสิ ทธิ ฯ ที่โปร่ งใสสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพของระบบในการจัดสรรฯ และ
ลดแรงกดดันทางการเมืองและการวิ่งเต้น
ประการที่หา้ การประมูลแผนการดําเนินการสํารวจมักจะถูกใช้เพื่อประกันคุณภาพและระดับการ
ลงทุนการสํารวจในพื้นที่ โดยการกําหนดเงื่อนไขทางการเงินและทางเทคนิคขั้นตํ่าที่ผปู ้ ระมูลจะต้องใส่ ไว้
ในข้อเสนอด้วยและรัฐจะเลือกบริ ษทั ที่มีประสิ ทธิภาพทางด้านต้นทุนในการดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว
แต่รัฐก็ตอ้ งมีความสามารถทางเทคนิคและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะคัดเลือกผูส้ มัครและประเมินแผนการ
ดําเนินการสํารวจด้วย
ประการที่หก การประมูลโบนัสเงินสดมักไม่มีประสิ ทธิภาพในเขตพรมแดนและพื้นที่ที่ยงั ไม่เคยมี
การสํารวจโดยเฉพาะเมื่อผูป้ ระมูลมีจาํ นวนจํากัดและเป็ นผูท้ ี่หลีกเลี่ยงความเสี่ ยง และเมื่อมีการกีดกันบริ ษทั
รายเล็กเข้าสู่ตลาดหรื อการจํากัดไม่ให้มีการประมูลร่ วม (Joint bidding) ก็ยง่ิ ทําให้การประมูลโบนัสเงินสด
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ขาดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสาร งบประมาณที่มีอยูอ่ ย่าง
จํากัดของนักลงทุน และการกระจุกตัวของตลาดล้วนแล้วแต่ทาํ ให้ประสิ ทธิภาพในการประมูลโบนัสเงินสด
มีประสิ ทธิภาพที่ลดลงด้วย ยังไม่มีประเทศใดที่ใช้วิธีประมูลนี้เป็ นกลไกพื้นฐานหรื อกลไกเดียวในการ
แสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ด
ประการที่เจ็ด การประมูลร่ วมไม่ได้มีนยั ว่าจะนําไปสู่พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน (Anticompetitive behavior) โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่สาํ รวจทะเลลึก การประมูลร่ วมจะช่วยจัดการ
ความเสี่ ยงของโครงการได้อย่างมีประสิ ทธิผล และมีผลกระทบทางบวกต่อความสามารถในการแข่งขันและ
ผลของการชนะการประมูล นอกจากนี้การประมูลร่ วมยังเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั รายเล็กสามารถเข้าสู่ ตลาดได้
ดังเช่นประเทศปราซิล สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และอ่าวเม็กซิโก
ประการที่แปด การใช้การให้ใบอนุญาตเฉพาะพื้นที่หรื อการเปิ ดให้ผปู ้ ระกอบการเสนอพื้นที่ที่ตน
สนใจมีผลกระทบต่อกลยุทธ์และผลลัพธ์ของผูป้ ระมูลและเส้นทางการพัฒนาของฐานทรัพยากร
ตัวอย่างเช่นการลดขนาดของพื้นที่จะช่วยให้มีการแข่งขันเข้ามาประมูลมากยิง่ ขึ้น หรื อการเปิ ดให้
ผูป้ ระกอบการเสนอพื้นที่เข้ามาและแข่งกันประมูล ส่ งผลให้มีการเสนอพื้นที่เข้ามามากยิง่ ขึ้น
ประการสุ ดท้าย การแบ่งแยกตลาด (Market segmentation) กล่าวคือบริ ษทั แต่ละบริ ษทั มีความ
เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันในกิจกรรมการสํารวจปิ โตรเลียมต่าง ๆ และมีความสามารถในการรับความเสี่ ยงที่
แตกต่างกัน การแบ่งแยกตลาดนี้จะสัมพันธ์กบั การออกแบบระบบการจัดสรรสิ ทธิอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดย
การจัดสรรสิ ทธิฯ จะถูกปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้นเมื่อออกแบบการให้ใบอนุญาตที่แตกต่างกันโดยอาศัยหลักเกณฑ์
ที่แตกต่างกันโดยเฉพาะคุณสมบัติทางเทคนิคและทางการเงินขั้นตํ่าในพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงที่แตกต่างกัน
3 เครื่องมือของรัฐในการจัดสรรผลประโยชน์ ระหว่ างรัฐและผู้ประกอบการ
รัฐและผูป้ ระกอบการมีวตั ถุประสงค์เดียวกันคือต้องการแสวงหาผลประโยชน์สูงสุ ดจากทรัพยากร
ปิ โตรเลียมหรื อเพื่อดึงค่าเช่าทางเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุด แต่การจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐและ
ผูป้ ระกอบการไม่วา่ จะอยูภ่ ายใต้ระบบการจัดสรรสิ ทธิในการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมระบบใด รัฐและ
ผูป้ ระกอบการมักมีมุมมองที่แตกต่างกัน วัตถุประสงค์ของระบบการคลังปิ โตรเลียมที่แตกต่างกันของรัฐ
และผูป้ ระกอบการหรื อนักลงทุนได้แสดงไว้ในตารางที่ 3-1 การออกแบบระบบการคลังที่เหมาะสมควรจะ
สามารถรองรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้
รัฐใช้เครื่ องมือทางการคลังหลากหลายประเภทในกิจการปิ โตรเลียม โดยรวมทั้งภาษีที่เก็บกับ
ผูป้ ระกอบการโดยทัว่ ไป (Uniformity) และภาษีที่เก็บเฉพาะกิจการปิ โตรเลียม (Specificity) เนื่องจาก
ปิ โตรเลียมถือว่าเป็ นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปและไม่สามารถหามาทดแทนใหม่ได้ นอกจากนี้ยงั มี
เครื่ องมือทางการคลังในรู ปแบบอื่นที่ไม่ใช่ภาษีอีกด้วย นอกจากนี้ยงั มีขอ้ กําหนดพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ผปู ้ ระกอบการมาลงทุน โดยมักจะถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและรายได้ที่ตอ้ งการจัดเก็บ
ระบบการคลังปิ โตรเลียมมักจะถูกประเมินในเชิงผลกระทบที่มีต่อการตัดสิ นใจลงทุนทั้งในระยะสั้นและ
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ระยะยาวโดยนักลงทุนมักจะพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value) ของโครงการที่คาดว่าจะ
ได้รับ โดยทัว่ ไปแล้วการเก็บภาษีจะทําให้มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิดงั กล่าวลดลงและลดแรงจูงใจต่อนักลงทุนและ
ลดปริ มาณการลงทุนในท้ายที่สุด ระยะเวลาในการจัดเก็บรายได้กเ็ ป็ นปัจจัยที่สาํ คัญในการกําหนดมูลค่า
ปัจจุบนั สุ ทธิ ระบบการคลังปิ โตรเลียมที่ลดการจัดเก็บรายได้ในระยะแรกจะยิง่ สร้างแรงจูงใจในการลงทุน
ให้แก่นกั ลงทุนเพราะว่าระบบดังกล่าวจะเพิ่มมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิให้แก่นกั ลงทุน
ตารางที่ 3-1 วัตถุประสงค์ ของรัฐบาลและผู้ประกอบการ
รัฐบาล
ผูป้ ระกอบการ
- ส่ งเสริ มให้เศรษฐกิจมหภาคมีความมัน่ คงโดยการ - ต้องการให้มีภาษีที่ฐานภาษีในส่ วนที่ไม่ใช่กาํ ไรใน
จัดหารายได้ภาษีที่มนั่ คงและสามารถทํานายได้
กรณี fron-end-loaded ให้นอ้ ยที่สุด
- ดึงส่ วนแบ่งรายได้เข้ารัฐให้มากขึ้นระหว่างที่
- อนุญาตให้นาํ ส่ งกําไรกลับคือสู่ผถู ้ ือหุน้ ในประเทศ
ผูป้ ระกอบการได้รับกําไรสู ง
แม่
- ได้รับมูลค่าปัจจุบนั ของรายรับมากที่สุดโดยทําการ - ระบบการคลังต้องโปร่ งใส คาดการณ์ได้ มี
จัดสรรให้เหมาะสมระหว่างปี แรก ๆ ของการผลิต เสถียรภาพ และอยูบ่ นพื้นฐานของมาตรฐานที่ได้รับ
-ระบบการคลังควรมีความเป็ นกลาง (Neutral) และ การยอมรับ
ส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์
ที่มา: Tordo et.al (2010)
นอกจากนี้บญั ชีการเฝ้ าระวังความเสี่ ยง (Risk profile) ของการลงทุนก็มีอิทธิผลต่อมูลค่าปั จจุบนั
สุ ทธิของโครงการอย่างมีนยั สําคัญ ดังนั้นระบบการคลังที่สามารถลดความเสี่ ยงทางด้านการเมืองและ
เศรษฐกิจจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็ นอย่างมาก เครื่ องมือทางการคลังต่าง ๆ มีความเสี่ ยงที่แตกต่าง
กัน ในการออกแบบระบบการคลัง รัฐจึงจะต้องเลือกระหว่างจํานวนรายได้ที่สามารถจัดเก็บได้ภายใต้ระบบ
การคลังหนึ่ง ๆ กับความไม่แน่นอนหรื อความเสี่ ยงที่มาพร้อมกับการจัดเก็บรายได้เหล่านั้น
Otto et.al. (2006) กล่าวว่าส่ วนผสมเครื่ องมือทางการคลังมีอิทธิพลต่อการกระจายความเสี่ ยง
ระหว่างรัฐและผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะเมื่อความเสี่ ยงเป็ นเรื่ องสําคัญในกิจการเหมืองแร่ รวมทั้งกิจการ
ปิ โตรเลียมด้วยเนื่องจากกิจการเหล่านี้มีระยะเวลาการดําเนินงานที่ยาวนานในการพัฒนาแต่ละพื้นที่และมี
ความยากลําบากในการคาดเดาถึงผลสําเร็ จก่อนการพัฒนาโครงการอันเนื่องจากปั ญหาทางด้านเทคนิค
ธรณี วิทยา เศรษฐกิจ และการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ตลาดแร่ และปิ โตรเลียมยังมีความอ่อนไหว
ค่อนข้างมากต่อวัฎจักรธุรกิจและราคาผันผวนค่อนข้างมาก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและค่าภาคหลวงที่คาํ นวณบนพื้นฐานของความสามารถในการทํากําไรมี
แนวโน้มที่จะกระจายความเสี่ ยงระหว่างรัฐและผูป้ ระกอบการได้อย่างเท่าเทียม ในขณะที่ค่าภาคหลวงที่
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คํานวณบนพื้นฐานของปริ มาณหรื อมูลค่าการผลิตมักจะผลักภาระควมเสี่ ยงไปให้แก่ผปู ้ ระกอบการ ในกรณี
นี้ถึงแม้วา่ ราคาปิ โตรเลียมจะลดตํ่าลงและผูป้ ระกอบการประสบภาวะขาดทุน รัฐก็ยงั คงได้รับส่ วนแบ่ง
รายได้ ในทางตรงกันข้ามหากรัฐเก็บภาษีรายได้อตั ราก้าวหน้า หรื อภาษีกาํ ไรเพิ่มเติมรัฐจะต้องรับความเสี่ ยง
มากขึ้นเพราะว่าภาษีที่รัฐได้รับนั้นขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการดําเนินงานของผูป้ ระกอบการ
โดยทัว่ ไปแล้วผูป้ ระกอบการจะสามารถแบกรับความเสี่ ยงได้ดีกว่ารัฐและกลัวความเสี่ ยงน้อยกว่า
รัฐ ดังนั้นรัฐควรออกแบบส่วนผสมทางการคลังที่ผลักความเสี่ ยงไปให้แก่ผปู ้ ระกอบการ แต่การผลักภาระ
ความเสี่ ยงดังกล่าวรัฐจะต้องชดเชยความเสี่ ยงโดยอนุญาตให้ผปู ้ ระกอบการดูดซับส่ วนแบ่งกําไรที่คาดหมาย
ในสัดส่ วนที่สูงกว่าที่รัฐคาดว่าจะได้รับ
ประเด็นที่ควรพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งก็คือความสามารถในการจัดเก็บภาษีและความเป็ นไปได้ใน
การหลีกเลี่ยงภาษี เครื่ องมือทางการคลังบางประเภทอาทิเช่นค่าภาคหลวงนั้นง่ายต่อการจัดเก็บและหลีกเลี่ยง
ภาษีได้ยากซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการของรัฐได้ดีและลดโอกาสในการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ในขณะที่การจัดเก็บภาษีจากรายได้และกําไร และค่าภาคหลวงบนฐานของกําไรนั้นจะยากต่อการตรวจสอบ
จัดเก็บและหลีกเลี่ยงภาษีได้ง่ายกว่า
การใช้และกระจายรายได้ภาษีเป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะในเรื่ องการแบ่ง
รายได้ให้เหมาะสมระหว่างรัฐและผูป้ ระกอบการและการที่รัฐใช้รายได้เหล่านี้เพื่อการพัฒนาและการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม ซึ่งประเด็นนี้เป็ นข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่าควรจะใช้รายได้
เหล่านี้เพื่อพัฒนาประเทศโดยรวมหรื อควรจะจัดสรรให้แก่ทอ้ งถิ่นที่มีโครงการสํารวจ พัฒนาและผลิต
ปิ โตรเลียมอยูโ่ ดยเฉพาะเมื่อท้องถิ่นนั้น ๆ ได้รับผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมจากการดําเนินงาน
เครื่ องมือทางการคลังมีอยูอ่ ย่างหลากหลาย โดยมีลกั ษณะสําคัญที่แตกต่างกันกล่าวคือ เครื่ องมือบาง
ประเภทเช่นค่าภาคหลวงและโบนัสมีลกั ษณะถดถอย (regressive) ซึ่งหมายความว่าเมื่อโครงการได้กาํ ไร
สูงขึ้น รัฐกลับจัดเก็บอัตราภาษีที่แท้จริ ง (Effective tax rate) ได้นอ้ ยลง แต่เครื่ องมือทางการคลังที่รัฐ
สามารถดึงรายได้จากผูป้ ระกอบการได้โดยตรงจะมีลกั ษณะก้าวหน้า (progressive) กล่าวคือรัฐจะยิง่ เก็บ
อัตราภาษีที่แท้จริ งได้มากขึ้นเมื่อโครงการสามารถดําเนินการผลิตและมีรายรับมากขึ้น (Johnston, 1994a)
ในส่ วนนี้จะกล่าวถึงเครื่ องมือทางการคลังทั้งภายใต้ระบบสัมปทาน ระบบแบ่งปั นผลผลิต และ
ระบบรับจ้างบริ การที่รัฐนิยมใช้ในปัจจุบนั ดังต่อไปนี้
3.1 ค่ าภาคหลวง (Royalties)
รัฐเก็บค่าภาคหลวงจากผูป้ ระกอบการที่รัฐได้มอบสิ ทธิในการสํารวจ พัฒนา และผลิตปิ โตรเลียม
โดยรัฐยังคงเป็ นเจ้าของทรัพยากรปิ โตรเลียมอยู่ ดังนั้น ค่าภาคหลวงมักจะถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มของรายได้ที่ไม่ใช่
ภาษีของรัฐบาล (Non-tax revenue) แต่อย่างไรก็ตาม ในแง่ของผลกระทบของการเก็บค่าภาคหลวงหรื อการ
เก็บภาษีอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก เนื่องจากการเก็บค่าภาคหลวงเปรี ยบเหมือนค่าธรรมเนียมจาก
การเข้าไปใช้ประโยชน์ในทรัพยากร ซึ่งก็มีลกั ษณะเป็ นภาษีประเภทหนึ่ง
36

ค่าภาคหลวงมีผลต่อการตัดสิ นใจนําทรัพยากรขึ้นมาใช้ท้ งั ในปัจจุบนั และในอนาคต คือ การ
ตัดสิ นใจเลื่อนเวลาการนําทรัพยากรขึ้นมาใช้ให้เร็ วขึ้นหรื อช้าลง หากค่าภาคหลวงมีอตั ราเท่ากับอัตราคิดลด
(Discount rate) การนําทรัพยากรขึ้นมาใช้ในปัจจุบนั หรื ออนาคตจะไม่มีความแตกต่างกันเนื่องจากมูลค่า
ปั จจุบนั ของค่าภาคหลวงที่จะต้องจ่ายไม่มีความแตกต่างจากมูลค่าปัจจุบนั ของทรัพยากร แต่หากอัตราการ
เก็บค่าภาคหลวงมีค่าน้อยกว่า discount rate การนําทรัพยากรขึ้นมาใช้ในปัจจุบนั จะลดลง เนื่องจาก มูลค่า
ปั จจุบนั ของค่าภาคหลวงที่จะต้องจ่ายมีค่าน้อยกว่ามูลค่าปั จจุบนั ของทรัพยากรนั้น ๆ ดังนั้น จึงเห็นว่าการ
กําหนดอัตราค่าภาคหลวงจะมีผลต่อการเร่ งนําเอาทรัพยากรปิ โตรเลียมขึ้นมาใช้ดว้ ย
อย่างไรก็ตาม หากใช้เพียงเครื่ องมือนี้เพียงอย่างเดียวจะก่อให้เกิดความไม่มีประสิ ทธิภาพได้
เนื่องจากการเก็บค่าภาคหลวงเป็ นการเก็บรายได้จากการนําทรัพยากรขึ้นมาใช้เพียงอย่างเดียว ดังนั้น จึงมี
แนวโน้มทําให้ไม่เกิดการพัฒนาและแสวงหาแหล่งทรัพยากรใหม่ ขณะที่หากมีการนํา Quasi-rent tax มาใช้
จะมีแนวโน้มให้เกิดการพัฒนาและแสวงหาแหล่งทรัพยากรใหม่ได้มากกว่า โดยการเก็บภาษีในลักษณะนี้จะ
เก็บจากฐานของปริ มาณทรัพยากรที่คน้ พบโดยหักต้นทุนจมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาและแสวงหาแหล่ง
ทรัพยากรใหม่ นอกจากนี้ ภาษีแบบนี้เก็บเฉพาะจากทรัพยากรที่สามารถนําขึ้นมาได้สาํ เร็ จ จึงคํานึงถึงความ
เสี่ ยงจากการลงทุนไปแล้ว
การเก็บค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม เป็ นรายได้ของรัฐพื้นฐานในกรณี ของการใช้ระบบสัมปทานโดย
มักจะกําหนดอัตราเป็ นอัตราคงที่ (Fixed rate) หรื อเป็ นอัตราขั้นบันได (Sliding scale rate) ตามปริ มาณที่
ผลิตได้หรื อมูลค่าปิ โตรเลียมที่ได้ และอาจจะจ่ายในรู ปของเงินหรื ออื่นๆ นอกจากนี้ ค่าภาคหลวงยังถูก
นํามาใช้ในระบบแบ่งปั นผลผลิตด้วย แต่จะไม่นาํ มาคํานวณในส่ วนค่าใช้คืนต้นทุน (Cost recovery) ในบาง
กรณี ค่าภาคหลวงสามารถใช้หกั ภาษีได้
3.2 ภาษีค่าเช่ าทรัพยากร (Resource Rent taxes)
ภาษีค่าเช่าทรัพยากร หรื อภาษีค่าเช่า (Rent taxes) เป็ นเครื่ องมือในการดึงค่าเช่าทางเศรษฐกิจจาก
การใช้ทรัพยากรอีกทางหนึ่ง โดยรัฐจะให้สิทธิการลงทุนสํารวจ ขุดเจาะ และผลิตทรัพยากรธรรมชาติแก่
ผูป้ ระกอบการ และอนุญาตให้ผปู ้ ระกอบการสามารถรับผลตอบแทนได้เท่ากับค่าเช่าที่ ณ อัตราที่ทาํ ให้
ผูป้ ระกอบการได้รับกําไรปกติ สําหรับผลตอบแทนที่เกินจากอัตราปกติหรื อกําไรส่ วนเกินนั้นจะถูกเก็บ
นําส่ งเป็ นภาษีให้แก่รัฐ ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงสามารถได้รับกําไรจากการลงทุนและมีแรงจูงใจที่จะลงทุน
เพื่อการพัฒนาและสํารวจหาแหล่งทรัพยากรใหม่ แต่ในทางปฏิบตั ิ ยังมีความยุง่ ยากอยูบ่ า้ ง เนื่องจากรัฐ
จะต้องมีขอ้ มูลเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรนั้น ๆ โดยละเอียด เพื่อควบคุมและกํากับดูแลการเข้าไปใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติจากผูป้ ระกอบการ
อย่างไรก็ตาม การเก็บภาษีคา่ เช่าทรัพยากรมีความยุง่ ยากในการกําหนดค่าเช่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะใน
การกําหนดอัตราภาษี โดยปกติค่าเช่าทางเศรษฐกิจจะคํานวณจากส่วนต่างระหว่างรายรับและต้นทุน โดย
รายรับ หมายถึงรายรับตัวเงิน และต้นทุนจะประกอบด้วยต้นทุนตัวเงิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า ค่าแรงงาน ค่า
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เสื่ อม เป็ นต้น และคํานึงถึงความไม่แน่นอนของกิจการทั้งในแง่ของราคา ปริ มาณ และคุณภาพของ
ปิ โตรเลียม ในทางปฏิบตั ิการเก็บภาษีค่าเช่าจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร (Resource rent tax) จึงเป็ น
ความพยายามกําหนดอัตราส่ วนแบ่งที่สร้างความเป็ นธรรมและรักษาผลประโยชน์แก่ท้ งั ฝ่ ายของรัฐที่เป็ น
เจ้าของทรัพยากรและฝ่ ายของผูป้ ระกอบการซึ่งเป็ นผูไ้ ด้รับสิ ทธิสาํ รวจพัฒนา และผลิต
จากประสบการณ์ในประเทศต่างๆ การใช้ภาษีค่าเช่าจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อ
เป้ าหมายของการสร้างผลประโยชน์ในรู ปรายได้สูงสุ ดแก่รัฐ มีท้ งั ที่เป็ นภาษีที่เก็บจากฐานของรายได้จาก
การดําเนินกิจการ และที่เก็บจากฐานของกําไรจากการประกอบกิจการ
ตารางที่ 3-2 ลักษณะการเก็บภาษีค่าเช่ าทรัพยากร
ฐานภาษี
ลักษณะการเก็บ
ฐานรายได้
เก็บตามราคา
จีน: ภาษีการขายนํ้ามัน
เก็บอัตรา 20% เมื่อราคานํ้าสูงกว่า 40 ดอลลาร์/บาร์เรลและเก็บอัตรา 40% เมื่อราคานํ้า
สู งกว่า 60 ดอลลาร์/บาร์เรล
เก็บตามระยะเวลา
Zambia: ภาษีการขายทองแดง
เก็บอัตรา 6% ในปี ที่ 6 และเพิ่มขึ้น 1% ต่อปี จนเป็ น 10% ในปี ที่ 10
ฐานกําไร
เก็บตามราคา
อลาสก้า: ภาษีกาํ ไรนํ้ามัน
เก็บอัตรา 25% จนกว่าราคานํ้าในจะสูงกว่า 30 ดอลลาร์/บาร์เรล และจากราคาที่สูงกว่า
30 ดอลลาร์/บาร์เรล นั้นทุกๆ 1 ดอลลาร์/บาร์เรล ที่เพิ่มขึ้น จะเก็บเพิ่มขึ้นอีก 0.4%
เก็บตามระดับการผลิต
อูกนั ดา: ส่ วนแบ่งนํ้ามันส่ วนกําไร
บริ ษทั จะได้รับส่ วนแบ่งกําไร 50% เมื่อระดับการผลิตตํ่า และลดลงเป็ น 15% เมื่อระดับ
การผลิตสูง
เก็บตามอัตราผลตอบแทนของโครงการ
ติมอร์: pre-tax oil profit
เก็บอัตรา 22.5% เมื่อ IRR มากกว่า 16.5%
ในกรณี ที่กาํ หนดให้อตั ราภาษีสามารถเปลี่ยนแปลงราคาทรัพยากร ก็เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคา
ทรัพยากรทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโอกาสในการทํากําไร แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ราคาทรัพยากรเพิ่ม
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สู งขึ้นในขณะเดียวกับที่ตน้ ทุนต่อหน่วยสูงขึ้นด้วย ก็อาจจะส่ งผลให้กาํ ไรก่อนการเก็บภาษีคงที่ ดังนั้น การ
เก็บภาษีในอัตราสู งขึ้นก็อาจจะส่ งผลให้เกิดการบิดเบือนพฤติกรรมการลงทุนของเอกชนได้ ตัวอย่าง
ประเทศที่กาํ หนดอัตราภาษีแบบขั้นบันไดตามฐานรายได้ ได้แก่ จีน แซมเบีย เป็ นต้น โดยมีลกั ษณะการเก็บ
ดังสรุ ปในตารางที่ 3-2
สําหรับในกรณี ที่อตั ราภาษีแบบขั้นบันไดตามฐานกําไร จะต้องมีการให้คาํ นิยามเกี่ยวกับผลกําไร
ของผูป้ ระกอบการที่ชดั เจน และเก็บเป็ นสัดส่ วนกับกําไรที่ได้รับ ตัวอย่างประเทศที่กาํ หนดอัตราภาษีค่าเช่า
ทรัพยากรในลักษณะนี้ ได้แก่ อลาสก้า อูกนั ดา ติมอร์ เป็ นต้น โดยมีลกั ษณะการเก็บดังสรุ ปในตารางที่ 3-2
3.3 ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล (Corporate income taxes)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจะคํานวณจากผลกําไรที่ได้จากการดําเนินงาน คือส่ วนต่างของรายได้กบั
ต้นทุน การกําหนดภาษีชนิดนี้จะแตกต่างกันไปตามระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ และอาจจะมีการ
กําหนดหลักเกณฑ์พิเศษโดยขึ้นอยูก่ บั เป้ าหมายในการส่ งเสริ มการลงทุนหรื อการใช้ทรัพยากร บ่อยครั้ง
รัฐบาลจะยกเว้นการเก็บภาษีชนิดนี้จนกระทัง่ ผูป้ ระกอบการสามารถดําเนินการผลิตและคืนทุนแล้ว
โดยปกติภาษีเงินได้นิติบุคคลจะถูกกําหนดในอัตราคงที่ ซึ่งทําให้การเก็บภาษีประเภทนี้มีลกั ษณะ
ถดถอยเมื่อผูป้ ระกอบการได้รับกําไรมากยิง่ ขึ้น ในบางประเทศได้กาํ หนดอัตราภาษีเงินในอัตราก้าวหน้า
เพื่อให้รัฐได้รับภาษีเพิ่มขึ้นเมื่อผูป้ ระกอบการได้รับกําไรสูงขึ้น นอกจากนี้ยงั ได้พยายามเชื่อมโยงอัตราภาษี
กับราคาของนํ้ามันดิบหรื อก๊าซธรรมชาติอีกด้วยเพื่อให้เกิดความยืดหยุน่ ในการจัดเก็บภาษี
ข้อดีของเครื่ องมือการคลังนี้ คือ สามารถจัดเก็บได้ง่าย มีตน้ ทุนในการจัดเก็บตํ่า และยังทําให้รัฐมี
ส่ วนร่ วมในการแบ่งปันผลประโยชน์กบั เอกชนได้ตามภาวะทางเศรษฐกิจ และยังสามารถเก็บภาษีในอัตรา
ก้าวหน้าซึ่งสอดคล้องกับความผันผวนของราคานํ้ามันดิบหรื อก๊าซธรรมชาติ แต่การกําหนดภาษีเงินได้ใน
ลักษณะนี้อาจจะทําให้บริ ษทั ผูร้ ับสัมปทานบิดเบือนพฤติกรรมการลงทุนได้ท้ งั นี้เพือ่ กระจายต้นทุนออกไป
ในระยะยาว
3.4 อากรขาเข้ าและขาออก (Import and export duties)
กิจการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมจําเป็ นต้องอาศัยเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีเทคโนโลยีการ
ผลิตสู งในการดําเนินงาน ผูผ้ ลิตภายในประเทศอาจจะไม่สามารถผลิตเครื่ องมือและอุปกรณ์เหล่านี้ได้ได้
ดังนั้น “อากรขาเข้า” จึงเป็ นเครื่ องมือในการสร้างรายได้ให้แก่รัฐตั้งแต่ช่วงแรกของการดําเนินการสํารวจ
และพัฒนา ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่บริ ษทั จะต้องเริ่ มนําเข้าเครื่ องมือและอุปกรณ์ นอกจากนี้การจัดเก็บอากรขาเข้า
ยังถูกนํามาใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อคุม้ ครองผูผ้ ลิตภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม การเก็บอากรขาเข้าอาจจะส่ งผล
ทําให้ตน้ ทุนของบริ ษทั เอกชนผูร้ ับสัมปทานเพิม่ ขึ้นจนบิดเบือนพฤติกรรมการลงทุนได้ ดังนั้น ในบางกรณี
เพื่อส่ งเสริ มการลงทุน รัฐจําเป็ นต้องยกเว้นอากรขาเข้าให้แก่ผลู ้ งทุนให้สามารถนําเข้าเครื่ องมือและอุปกรณ์
จากต่างประเทศเข้ามาได้ในการดําเนินการระยะแรก
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การเก็บ “อากรขาออก” จากผูป้ ระกอบการที่ส่งออกปิ โตรเลียมที่ผลิตได้ในประเทศเป็ นเครื่ องมือ
หนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่รัฐ แต่กเ็ ป็ นวิธีที่ส่งผลให้ราคาปิ โตรเลียมทั้งในส่ วนที่ส่งออกและในส่ วนที่
เป็ นอุปทานภายในประเทศถูกบิดเบือนไป ดังนั้นประเทศเจ้าของทรัพยากรปิ โตรเลียมส่ วนใหญ่จึงมักจะไม่
เก็บอากรขาออกนี้
3.5 ภาษีมูลค่ าเพิม่ (Value added tax)
การเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ในปิ โตรเลียมมีลกั ษณะเช่นเดียวกับในสิ นค้าอื่นๆ ทัว่ ไป อย่างไรก็ตาม การ
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนเช่นเดียวกับอากรขาเข้าและอากรขาออก ดังนั้น จึงมักจะมี
การยกเว้นการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมนี้ยงั ทํา
ได้ยาก เนื่องจาก ความสลับซับซ้อนของขั้นตอนการผลิตปิ โตรเลียมมีสูงมาก การคํานวณภาษีและการ
ติดตามจัดเก็บจึงมีตน้ ทุนธุรกรรมสู ง
3.6 Surface taxes
โดยปกติการเรี ยกเก็บ Surface taxes จะคํานวณตามขนาดของพื้นที่ที่ได้รับสัมปทาน การจัดเก็บภาษี
ประเภทนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างต้นทุนการถือสิ ทธิสมั ปทานแก่เอกชนผูร้ ับสัมปทานและเพื่อป้ องกันมิให้
ผูร้ ับสัมปทานถือสิ ทธิแปลงสัมปทานไว้โดยไม่มีการลงทุนสํารวจและพัฒนา
ข้อดีของการจัดเก็บ Surface taxes คือรัฐสามารถคํานวณภาษีได้ง่ายโดยการคํานวณจากขนาดของ
พื้นที่ที่ได้รับสัมปทานแล้ว และสะดวกในติดตามจัดเก็บอีกด้วย
3.7 โบนัส (Bonuses)
บริ ษทั เอกชนผูไ้ ด้รับสัมปทานจะจ่ายโบนัสให้แก่รัฐเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงการสํารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียม ในบางกรณี รัฐจะจัดเก็บโบนัสเมื่อมีการค้นพบปิ โตรเลียม การประกาศยืนยันทางการค้า
ปิ โตรเลียม การเริ่ มต้นผลิต และ/หรื อเมื่อปริ มาณการผลิตเกินกว่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ (ซึ่งอาจจจะกําหนด
เป้ าหมายตามปริ มาณการผลิตต่อวัน หรื อปริ มาณการผลิตสะสม)
การใช้โบนัสมาเป็ นเครื่ องมือจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐและเอกชนจะทําให้ความเสี่ ยงในการ
โครงการเพิ่มสู งขึ้นเนื่องจากต้องเพิ่มระดับการสํารวจและพัฒนาให้ดีข้ ึน เพื่อชดเชยความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น หาก
รัฐเก็บโบนัสเป็ นจํานวนมากแล้วก็มกั จะเก็บค่าภาคหลวง ภาษี การแบ่งปันผลผลิต และ/หรื อ ส่ วนแบ่ง
รายได้ให้แก่รัฐในอัตราที่ต่าํ ลง
การใช้โบนัสเป็ นเครื่ องมือทางการคลังมีขอ้ ดีคือความสะดวกในการจัดเก็บ และเป็ นเครื่ องมือสร้าง
รายได้ให้แก่รัฐตั้งแต่เริ่ มต้น มูลค่าสูงสุ ดของโบนัสจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของสิ นทรัพย์ความเสี่ ยง
ทางการเมืองภายในประเทศ และ Risk profile ของนักลงทุน หากรัฐตั้งโบนัสไว้สูงอาจจะขัดขวางให้นกั
ลงทุนที่กลัวความเสี่ ยงเลือกที่จะไม่มาลงทุนโดยเฉพาะเมื่อความเสี่ ยงทางการเมืองภายในประเทศและความ
ไม่แน่นอนในการค้นพบปิ โตรเลียมทางธรณี วิทยามีอยูส่ ูง
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3.8 การจํากัดการหักค่ าต้ นทุนหรือการจํากัดค่ าใช้ คนื ต้ นทุน (Cost recovery limit)
ในระบบแบ่งปันผลผลิต (หรื อในบางกรณี จะรวมไปถึงระบบสัมปทานด้วย) มักจะกําหนดสัดส่ วน
ของมูลค่าปิ โตรเลียมที่ผลิตได้ที่อนุญาตให้สามารถใช้เป็ นค่าใช้คืนต้นทุน (Cost recovery limit) ได้ โดยจาก
ผลผลิตปิ โตรเลียมที่ได้หกั ค่าภาคหลวงแล้วนั้น ผูป้ ระกอบการจะสามารถหักค่าใช้คืนต้นทุนได้ จากนั้นจึง
เหลือเป็ นปิ โตรเลียมในส่ วนกําไร ดังนั้น หากอนุญาตให้สามารถหักค่าใช้คืนต้นทุนได้ท้ งั หมด ปิ โตรเลียม
ส่ วนกําไรที่ตอ้ งแบ่งกันระหว่างรัฐกับเอกชนก็จะลดลง ดังนั้น รัฐจึงจํากัดค่าใช้คืนต้นทุนที่สามารถหักได้ใน
เวลาหนึ่ง และกําหนดให้สามารถนําต้นทุนที่เกินกว่าเกณฑ์น้ ีนาํ ไปใช้หกั เป็ นต้นทุนในเวลาถัดไปได้
เครื่ องมือนี้จึงช่วยสร้างหลักประกันว่า ณ เวลาหนึ่งๆ รัฐบาลจะได้รับรายได้เป็ นจํานวนหนึ่งที่
ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามการกํากับดูแลการหักค่าต้นทุนโดยรัฐกระทําได้ยากด้วยเช่นกัน
โดยปกติการกําหนดสัดส่ วนของปริ มาณปิ โตรเลียมที่สามารถใช้เป็ นค่าใช้คืนต้นทุนจะอยูใ่ นช่วง
40-60% โดยหากระดับสัดส่ วนค่าใช้คืนทุนที่สามารถหักได้อยูใ่ นระดับตํ่า ก็จะยิง่ ไม่ส่งผลดีต่อการสํารวจ
และพัฒนาแหล่งปิ โตรเลียมใหม่ เนื่องจากผูป้ ระกอบการสามารถหักต้นทุนได้นอ้ ยนัน่ เอง
3.9 ส่ วนแบ่ งนํา้ มัน/ก๊ าซธรรมชาติส่วนกําไร (Profit/Gas oil split)
ในระบบแบ่งปันผลผลิต ส่ วนแบ่งกําไรคือรายได้ที่เหลือจากการหักค่าภาคหลวงและค่าใช้คืน
ต้นทุน ในกรณี ส่วนใหญ่แล้วส่ วนแบ่งกําไรจะใช้อตั ราขั้นบันได (Sliding scale) บนฐานของตัวแปรที่ได้ตก
ลงกันไว้อนั ประกอบด้วยปริ มาณการผลิตเฉลี่ยต่อวัน ปริ มาณการผลิตสะสม ราคาปิ โตรเลียม มูลค่าการผลิต
อัตราผลตอบแทน (Rate of return) และ R factor
อัตราส่ วนแบ่งกําไรระหว่างรัฐเจ้าของทรัพยากรและผูป้ ระกอบการมักจะเกิดจากการเจรจาต่อรอง
กัน ดังนั้น เครื่ องมือนี้จึงเป็ นเครื่ องมือที่มีความยืดหยุน่ เพียงพอที่รัฐบาลจะสามารถจัดหาส่ วนผสมเครื่ องมือ
ทางการคลังให้แก่โครงการต่าง ๆ โดยไม่จาํ เป็ นต้องเปลี่ยนกรอบและขอบเขตทางด้านการคลังโดยรวม และ
ด้วยลักษณะที่มีความยืดหยุน่ เช่นนี้จึงทําให้การใช้เครื่ องมือทางการคลังนี้สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่
ผูป้ ระกอบการในการพัฒนาพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก
ส่ วนใหญ่แล้วรัฐบาลมักจะใช้ส่วนแบ่งกําไรแบบอัตราขั้นบันไดตามปริ มาณการผลิต เนื่องจากว่า
ง่ายต่อการคํานวณ อย่างไรก็ตามการใช้ปริ มาณการผลิตเป็ นเกณฑ์จะทําให้ส่วนแบ่งกําไรที่รัฐได้รับไม่
อ่อนไหวตามราคาของปิ โตรเลียม
3.10 การเข้ าร่ วมของรัฐ (State/Government Participation)
ในระบบแบ่งปันผลผลิต รัฐ (หรื อบริ ษทั นํ้ามันแห่งชาติ หรื อโดยผ่านรัฐวิสาหกิจ) มักจะขอเข้าร่ วม
ในการพัฒนาโครงการ โดยการเข้าร่ วมของรัฐบาลนี้มีดว้ ยกันหลายรู ปแบบ อันได้แก่ Working interest คือ
การมีส่วนร่ วมในต้นทุนและกําไรที่ได้จากโครงการ จึงมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกิจการร่ วมค้า (Joint ventures)
Working interest สามารถเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่ มต้นโครงการ รัฐบาลสามารถสงวนสิ ทธิในการกลับมาร่ วม
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โครงการในทุกขั้นตอนของการพัฒนาและการผลิตปิ โตรเลียม ในการปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป รัฐจะเข้าร่ วมโดยจ่าย
ส่ วนแบ่งค่าใช้จ่ายให้แก่ผปู ้ ระกอบการและรับรายได้จากโครงการ แต่มีในบางประเทศที่รัฐบาลเข้าร่ วม
โครงการโดยไม่จ่ายค่าใช้จ่ายหรื อรับความเสี่ ยงใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการสํารวจ
ประโยชน์ของการเข้าร่ วมของรัฐคือรัฐมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของโครงการ ช่วยอํานวยความ
สะดวกในการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถควบคุมการตัดสิ นใจในการพัฒนาพื้นที่ ประโยชน์เหล่านี้ไม่ได้
เป็ นประโยชน์ทางด้านตัวเงิน นอกจากนี้เมื่อรัฐเข้าไปมีส่วนร่ วม รัฐก็ตอ้ งรับต้นทุนและความเสี่ ยงด้วย
เช่นกัน ดังนั้นจึงอาจจะนํามาซึ่งผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of interest) ในฐานะที่รัฐเป็ นเจ้าของและใน
ฐานะผูก้ าํ กับดูแลที่ตอ้ งตรวจสอบและดูแลผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน
กิจการปิ โตรเลียม
3.11 ภาษีเงินได้ เพิม่ เติม (Supplementary income tax)
นอกจากการเสี ยภาษีเงินได้ตามปกติแล้ว รัฐควรจะจัดเก็บ “ภาษีเงินได้เพิ่มเติม” (Supplementary
income tax) เพื่อดึงเอาค่าเช่าทางเศรษฐกิจออกมาในสัดส่ วนที่สูงขึ้นกว่าเดิม (ส่ วนใหญ่แล้วการจัดเก็บภาษี
ลักษณะนี้จะระบุรายละเอียดไว้ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตซึ่งเป็ นระบบที่ยดื หยุน่ กว่าระบบสัมปทานซึ่งมัก
อ้างอิงส่ วนแบ่งรายได้ตามกฎหมายที่ได้บญั ญัติไว้ จึงมักไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิม่ เติมเครื่ องมือ
ทางการคลังเพื่อดึงผลประโยชน์จากกิจการปิ โตรเลียมให้แก่รัฐมากยิง่ ขึ้น) ภาษีเงินได้เพิ่มเติมนี้สามารถแบ่ง
ออกได้เป็ นสามประเภทดังต่อไปนี้
ประเภทแรกเป็ นการเก็บภาษีเงินได้เพิ่มเติมหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income
Tax: CIT) แล้ว ตัวอย่างเช่นประเทศสหราชอาณาจักรจะเก็บภาษีเงินได้เพิ่มเติม 20% ของกําไรหลังจากหัก
CIT แล้ว นอร์เวย์เก็บที่ 50% (โดยสามารถคิดต้นทุนในการลงทุนเพิม่ ขึ้นได้ 30% ในระยะเวลา 4 ปี ซึ่งช่วย
ลดฐานภาษีลงได้ในระยะเริ่ มแรกและรัฐสามารถเก็บภาษีเงินได้เพิ่มเติมในระยะเวลาต่อมา) อีกทางเลือก
หนึ่งคือการกําหนดอัตราภาษีเงินได้เพิ่มเติมแบบขั้นบันได โดยเมื่อกําไรหลังหัก CIT เพิ่มขึ้น อัตราภาษีน้ ีก็
จะสู งขึ้นด้วย
ประเภทที่สองคือการเก็บภาษีค่าเช่าทรัพยากร (Resource Rent Tax: RRT) ตัวอย่างเช่นประเทศ
ออสเตรเลียและติมอร์ เลสเต โดยรัฐจะเก็บ RRT เมื่อผูป้ ระกอบการมีรายได้และกระแสเงินสดของ
ผูป้ ระกอบการปิ ดบัญชีคงเหลือแล้วมีค่าเป็ นบวก เมื่อเก็บ RRT ในปี ใดแล้วยอดยกไปของกระแสเงินสด
สะสมจะถูกกําหนดให้มีค่าเป็ นศูนย์ในปี ถัดไปเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีสองครั้ง RRT สามารถนํามาใช้
ภายหลังจากที่รัฐได้เก็บ CIT หรื อ นํามาใช้ก่อนการคํานวณ CIT โดยผูป้ ระกอบการสามารถนํา RRT มาหัก
เป็ นค่าใช้จ่ายได้
ประเภทสุ ดท้ายคือการเก็บภาษีกาํ ไรส่ วนเกิน (Excess Profit Tax: EPT) ตัวอย่างเช่นประเทศ
คาซัคสถาน รัฐเก็บ CPT บนรายได้ก่อนหรื อหลังจากหัก CIT แล้ว สิ่ งที่สาํ คัญคือการกําหนด EPT ตาม Rfactor ของแต่ละโครงการ (R-factor เป็ นสัดส่ วนของรายรับรวมสะสมต่อค่าใช้จ่ายรวมสะสมของโครงการ
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หาก R-factor น้อยกว่าหนึ่ง แสดงว่ารายจ่ายสูงกว่ารายรับดังนั้น EPT ควรเท่ากับศูนย์ หาก R-factor มากกว่า
หนึ่งก็ควรจัดเก็บ EPT โดยเมื่อ R-factor เพิ่มขึ้นก็จดั เก็บ EPT เพิ่มขึ้นด้วย R-factor มักถูกใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการจัดสรรกําไรนํ้ามันระหว่างรัฐและผูป้ ระกอบการ
3.12 เครื่องมือทางการคลังอืน่ ๆ
นอกจากเครื่ องมือทางการคลังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีเครื่ องมือทางการคลังอีกหลายหลาย
ประเภทที่มกั นํามาใช้ในระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบสัมปทาน อาทิเช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม
(Environmental taxes) เพื่อบรรเทาปั ญหาจากการทําลายสิ่ งแวดล้อมและนํารายได้ภาษีน้ ีมาชดเชยให้แก่
ท้องถิ่น
เครื่ องมือที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการคลังโดยตรงอาทิเช่น การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ (Foreign Exchange Controls) โดยนักลงทุนสามารถถือบัญชีเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศ
และดําเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านบัญชีเหล่านี้ได้
ข้อผูกมัดในการจัดซื้อสิ นค้าและบริ การภายในประเทศ (Local Content Obligations) ซึ่งครอบคลุม
ทั้งการกําหนดให้มีการจัดฝึ กอบรม โควต้าการจ้างงานในประเทศ การซื้อสิ นค้าและบริ การภายในประเทศ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู ้ในการดําเนินงานจากผูป้ ระกอบการต่างประเทศให้แก่บุคลากรใน
ประเทศเจ้าของทรัพยากร ในบางกรณี จะมีการกําหนดจํานวนข้าราชการของรัฐที่จะเข้าไปทํางานในองค์กร
เหล่านี้ดว้ ยนอกจากเพื่อถ่ายทอดความรู ้แล้วยังสามารถตรวจสอบการทํางานของผูป้ ระกอบการเหล่านี้ดว้ ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและการรับข้าราชการมาทํางานในองค์กรจะสามารถนํามาหักลดภาษีได้ต่อไป และ
หากสิ นค้าและบริ การภายในประเทศมีคุณภาพใกล้เคียงกับสิ นค้าและบริ การที่นาํ เข้าเพื่อใช้ในกิจการ
ปิ โตรเลียมและราคาไม่แตกต่างกันมากนัก รัฐมักจะกําหนดให้ผปู ้ ระกอบการจัดซื้อสิ นค้าและบริ การ
ภายในประเทศก่อน
เครื่ องมือทางการคลังปิ โตรเลียมยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมักมีเป้ าหมายเพือ่ ดึงค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจออกมาให้ได้มากที่สุด ในหลาย ๆ ประเทศได้พฒั นาเครื่ องมือทางการคลังโดยเก็บเป็ นภาษีเพิ่มเติม
จากกําไรที่ผปู ้ ระกอบการได้รับ โดยคิดเป็ นอัตราคงที่หรื ออัตราขั้นบันไดบนฐานของปริ มาณการผลิตหรื อ
พื้นที่ที่มีการสํารวจ พัฒนา และผลิตปิ โตรเลียม อาทิเช่น Specifal participation fee ในประเทศบราซิล
Windfall profit tax ในประเทศสหรัฐอเมริ กา Hydrocarbon tax ในประเทศนอร์เวย์ และ Canadian Frontier
Royalies ในประเทศแคนาดา เป็ นต้น
ระบบการคลังปิ โตรเลียมในต่างประเทศนั้นอาศัยส่ วนผสมของเครื่ องมือทางการคลังที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นในการออกแบบระบบการคลังปิ โตรเลียมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละประเทศ ตาราง
ที่ 3-3 ได้สรุ ปโดยแบ่งแยกตามระบบการให้สิทธิสาํ รวจและผลิตปิ โตรเลียมดัง โดยจะสังเกตได้วา่ ภายใต้
ระบบสัมปทานและระบบแบ่งปันผลผลิต ส่ วนผสมของเครื่ องมือทางการคลังจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่
ลักษณะความแตกต่างที่สาํ คัญคือค่าใช้คืนต้นทุน โดยในระบบแบ่งปั นผลผลิตรัฐจะอนุญาตให้
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ผูป้ ระกอบการได้รับค่าใช้คืนต้นทุนอย่างจํากัด ในขณะที่ในระบบสัมปทานผูป้ ระกอบการสามารถได้รับ
ต้นทุนคืนโดยไม่จาํ กัด (Deductions) สําหรับระบบจ้างบริ การที่มีลกั ษณะเฉพาะของตนเองจึงมีเครื่ องมือที่
แตกต่างจากระบบอื่น อย่างไรก็ดีในทุกระบบ รัฐยังจัดเก็บภาษีเงินได้อยู่
4 ระบบการคลังปิ โตรเลียมในต่ างประเทศ
Johnston and Johnston (2003) ได้ศึกษาระบบการคลังปิ โตรเลียมของโลกแล้วพบว่าจาก 123
ประเทศ มี 68 ประเทศที่ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตในขณะที่ประเทศที่เหลืออีก 55 ประเทศใช้ระบบสัมปทาน
จึงสามารถกล่าวได้วา่ ยังไม่มีระบบใดระบบหนึ่งซึ่งเป็ นระบบที่โดดเด่นและใช้กนั อย่างแพร่ หลายเสี ยทีเดียว
Goldsworthy and Zakharova (2010) ได้รวบรวมรายละเอียดเครื่ องมือทางการคลังของประเทศต่าง
ๆ ภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) และระบบสัมปทาน (Tax/Royalty) ดังแสดงในตารางที่ 3-4 โดยในแต่
ละประเทศจะเลือกส่ วนผสมที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ โดยส่ วนใหญ่แล้วประเทศ
ที่นาํ ระบบสัมปทานมาใช้จะไม่เรี ยกเก็บโบนัส (Signature/Production Bonus) รวมทั้งไม่กาํ หนด Cost
recovery limit ไว้ดว้ ย ในขณะที่ประเทศที่ใช้ระบบ PSC จะกําหนด Cost recovery limit ไว้อย่างหลากหลาย
ตั้งแต่ 50-100% และกําหนดส่ วนแบ่งกําไร (State share of profit petroleum) ที่ผปู ้ ระกอบการต้องนําส่ ง
ให้แก่รัฐไว้ต่าํ สุ ด 10% และสู งสุ ดอยูท่ ี่ 90% โดยขึ้นอยูก่ บั พื้นที่ที่ดาํ เนินการสํารวจและผลิต และประเภท
ของปิ โตรเลียมที่คน้ พบ ส่ วนแบ่งกําไรนี้ถูกกําหนดมาจากรัฐ หรื อบางประเทศกําหนดอัตราส่ วนแบ่งตาม
ปริ มาณการผลิต R-factor และ IRR ของแต่ละโครงการ
ไม่วา่ จะเป็ นประเทศที่ใช้ระบบ PSC หรื อระบบสัมปทานมักจะเก็บค่าภาคหลวงเพื่อลดความเสี่ ยง
ทางรายได้เนื่องจากว่ารัฐจะได้รับค่าภาคหลวงทันทีที่ผปู ้ ระกอบการมีรายได้จากการผลิตปิ โตรเลียม โดยเก็บ
ในอัตราที่แตกต่างกัน ในบางประเทศมีการแบ่งอัตราค่าภาคหลวงตามพื้นที่บนบกและทะเลลึก ปริ มาณการ
ผลิต และประเภทปิ โตรเลียม บางประเทศก็ใช้อตั ราเดียวเช่นบราซิล (10% ภายใต้ระบบสัมปทาน) ติมอร์เลสเต (5% ภายใต้ระบบ PSC) และสหรัฐอเมริ กา (17% ภายใต้ระบบสัมปทาน) เป็ นต้น
นอกจากนี้ทุกประเทศยังเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล (Company Income Tax Rate) ตั้งแต่ 20-85%
สําหรับภาษีเงินได้เพิ่มเติม (Supplementary Profit Tax) มักถูกนํามาใช้ในประเทศที่ใช้ระบบสัมปทาน ใน
อัตราที่หลากหลายขึ้นอยูก่ บั โครงการ มีเพียงประเทศติมอร์ เลสเต ที่ใช้ระบบ PSC และเก็บ Supplementary
Profit Tax ที่ 22.5% อีกด้วยโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return)
การเข้าร่ วมของรัฐมักจะถูกกําหนดไว้ในสัญญาแบ่งปันผลผลิต โดยในบางประเทศกําหนดไว้สูงถึง
50% เช่นคาซัคสถานและไนจีเรี ย และตํ่าสุ ดอยูท่ ี่ 10% เช่นโมซัมบิก และอาเซอร์ไบจาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็ น
ประเทศที่กาํ ลังพัฒนาและรัฐต้องการเข้ามามีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของโครงการ
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ตารางที่ 3-3 การเปรียบเทียบเครื่องมือทางการคลังภายใต้ ระบบการให้ สิทธิสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมต่ าง ๆ
ระบบสัมปทาน
เครื่ องมือทางการคลัง
พื้นฐาน

ค่าภาคหลวง

Fiscal costs

ค่าใช้คืนต้นทุน
ภาษีเงินได้

ค่าภาคหลวง
Deductions
ภาษีเงินได้

ระบบแบ่งปันผลผลิต

ระบบรับจ้างบริ การ
รายรับคงที่หรื อแปรผัน
ภาษีเงินได้

ค่าภาคหลวง
ค่าใช้คืนต้นทุน
นํ้ามัน (ก๊าซ) ส่ วนกําไร
ภาษีเงินได้
เก็บเป็ นสัดส่ วนกับมูลค่าปิ โตรเลียม โดยเก็บใน
เก็บเป็ นสัดส่ วนกับมูลค่าปิ โตรเลียมเหมือน
ไม่ใช้
อัตราคงที่หรื ออัตราขั้นบันได และจ่ายในรู ปของเงิน ระบบสัมปทาน โดยไม่นบั รวมเป็ นส่ วนหนึ่ง
หรื ออื่นๆ
ของค่าใช้คืนต้นทุน แต่สามารถหักภาษีได้
ขึ้นอยูก่ บั กฎหมายของแต่ละประเทศ หรื อข้อสัญญา ขึ้นอยูก่ บั สัญญา โดยหลังจากจ่ายค่าภาคหลวง
ขึ้นอยูก่ บั สัญญา
สัมปทาน โดยปกติ ได้แก่ ค่าภาคหลวง ค่า
แล้ว จะอนุญาตให้สามารถหักค่าใช้คืนต้นทุนได้
ดําเนินงาน ค่าเสื่ อม ในบางครั้ง สามารถหักเครดิต ในจํานวนจํากัด
ภาษีและโบนัสด้วย
ค่าใช้คืนต้นทุนไม่จาํ กัด
มีการจํากัดค่าใช้คืนต้นทุน โดยขึ้นอยูก่ บั สัญญา มีการจํากัดค่าใช้คืนต้นทุน โดยขึ้นอยูก่ บั สัญญา
ขึ้นอยูก่ บั กฎหมายของแต่ละประเทศ และอาจจะมี ภาษีเงินได้คาํ นวณจากรายรับสุ ทธิ โดยอาจจะ
ภาษีเงินได้คาํ นวณจากรายรับสุ ทธิ โดยอาจจะ
หลักเกณฑ์พิเศษตามเป้ าหมายส่ งเสริ มการลงทุน
ยกเว้นการเก็บภาษีในจนกว่าการผลิตจะคืน
ยกเว้นการเก็บภาษีในจนกว่าการผลิตจะคืน
หรื อทรัพยากร โดยอาจจะยกเว้นการเก็บภาษีใน
ต้นทุน
ต้นทุน
จนกว่าการผลิตจะคืนต้นทุน
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ตารางที่ 3-4 ระบบและเครื่องมือทางการคลังปิ โตรเลียมในประเทศต่ าง ๆ

46

ตารางที่ 3-4 ระบบและเครื่องมือทางการคลังปิ โตรเลียมในประเทศต่ าง ๆ (ต่ อ)

ที่มา: Goldsworthy and Zakharova (2010)
หมายเหตุ: Nil หมายความว่า ไม่มี; N/A หมายความว่า ไม่มีขอ้ มูล
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ตัวอย่างการให้สิทธิสาํ รวจ พัฒนาและผลิตรวมทั้งระบบการคลังปิ โตรเลียมของต่างประเทศที่น่าสนใจ
อีกกลุ่มหนึ่งคือประเทศที่บริ ษทั ปตท. สผ. จํากัด ได้เข้าไปลงทุน บริ ษทั ปตท. สผ. จํากัด (ปตท. สผ.)ได้สงั่ สม
ประสบการณ์ พัฒนาและเจริ ญเติบโตขึ้นมาเป็ นบริ ษทั นํ้ามันแห่ งชาติระหว่างประเทศ (International National Oil
Company) โดยได้เข้าไปลงทุนในต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก ในขณะที่ ปตท. สผ. ก็ยงั คงเป็ นผูป้ ระกอบการหลัก
ที่ลงทุนในกิจการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทย ดังนั้นความแตกต่างของระบบการคลังปิ โตรเลียม
ระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศที่ ปตท. สผ. ไปลงทุนจึงสามารถสะท้อนได้ในทางอ้อมให้เห็นได้วา่ รัฐไทย
ได้รับส่ วนแบ่งรายได้อย่างทัดเทียมกับต่างประเทศหรื อไม่
ประเทศที่ ปตท. สผ. ตัดสิ นใจเลือกไปลงทุนนั้นค่อนข้างหลากหลาย ประกอบด้วยประเทศเพื่อนบ้านอัน
ได้แก่อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม และกัมพูชา และประเทศอื่น ๆ อันได้แก่ โอมาน อิหร่ าน บาห์เรน อัลจิเรี ย อียปิ ต์
และออสเตรเลีย ตารางที่ 3-5 แสดงให้เห็นว่าระบบการให้สิทธิสาํ รวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมอยูส่ ามแบบอัน
ได้แก่ระบบสัญญา (Contractual system) หรื อระบบแบ่งปั นผลผลิต ระบบสัมปทาน และระบบรับจ้างบริ การ
เฉพาะในประเทศอิหร่ าน ประเทศส่ วนใหญ่ใช้ระบบสัญญา มีเพียงประเทศออสเตรเลียและอียปิ ต์ที่ใช้ระบบ
สัมปทาน ระยะเวลาการให้สมั ปทานในการสํารวจ พัฒนาและผลิต ความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัยพ์แตกต่างกันตาม
สัญญาที่ตกลงไว้กบั ประเทศเจ้าของทรัพยากรซึ่งส่ วนใหญ่แล้วจะกําหนดให้เป็ นของรัฐ
สําหรับการนําส่ งรายได้ให้รัฐหากเป็ นระบบสัญญามักจะไม่มีการเก็บค่าภาคหลวง แต่จะมีเครื่ องมือ
ทางการคลังอื่น ๆ อาทิเช่นส่ วนแบ่งกําไร ภาษีเงินได้ และการหักค่าคืนทุน ประเทศเหล่านี้มกั จะให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอื่น ๆ เช่นการยกเว้นอากรขาเข้า การนําภาษีที่จ่ายมาลดหย่อนภาษีเงินได้ การนําภาษีมาเป็ น
ค่าใช้จ่ายคืนทุน เป็ นต้น ส่ วนใหญ่แล้วเมื่อตกลงทําสัญญาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาได้ แต่
ในบางประเทศ ปตท. สผ. สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาได้โดยขึ้นอยูก่ บั การเจรจาต่อรอง เช่น
อินโดนีเซีย และกัมพูชา เป็ นต้น และสามารถเปลี่ยนแปลงแผนเพื่อการสํารวจและพัฒนาโดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการร่ วมในประเทศอิหร่ าน
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ตารางที่ 3-5 การให้ สิทธิสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมและเครื่องมือทางการคลังในต่ างประเทศทีบ่ ริษัท ปตท.สผ. จํากัด เข้ าไปลงทุน
อินโดนี เซีย
1. ระบบการให้สิทธ์
2. ระยะเวลาการให้สมั ปทาน การสํารวจ
แหล่งต่างๆ

Contractual System
- ระยะเวลาการสํารวจ 6 ปี (ระยะแรก 3 ปี และต่อได้อีก 3 ปี ) ต่ออายุได้หนึ่ง
ครั้งเป็ นระยะเวลา 4 ปี รวมทั้งสิ้น 10 ปี
- ระยะเวลาการพัฒนา และผลิต 30 ปี

4. ความเป็ นเจ้าของในสินทรัพย์ต่างๆ ใน เป็ นของรัฐ
การสํารวจและผลิต
5. รายละเอียดการจัดเก็บรายได้
- ไม่เก็บค่าภาคหลวง
- ค่าใช้จ่ายคืนต้นทุน(Cost recovery) 90% ต่อปี
- ส่ วนแบ่งกําไรในแปลงที่อยูใ่ น Frontier กรณี น้ าํ มัน ส่วนแบ่งกําไรของรัฐบาล
และผูป้ ระกอบการเท่ากับ 65% และ 35% (หลังหักภาษีแล้ว) กรณี กา๊ ซ
ธรรมชาติ ส่วนแบ่งของรัฐบาลและผูป้ ระกอบการจะเท่ากับ 60% และ 40%
(หลังหักภาษีแล้ว) ในแปลงที่อยูใ่ น Proven Area ส่ วนแบ่งของรัฐบาลจะ
ได้มากขึ้นแล้วแต่กรณี ไป
-ภาษีเงินได้ 44%

6. สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี

ไม่มี

7. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ใน
สัญญา

สามารถทําได้ ขึ้นอยูก่ บั การเจรจาต่อรองกับรัฐบาลอินโดนีเซีย

กัมพูชา
Contractual System (ระบบแบ่งปันผลผลิต: PSC)
- ระยะเวลาการสํารวจ 7 ปี (ระยะแรก 3 ปี ระยะที่สองและสามอย่างละ 2 ปี )
- ระยะเวลาการการพัฒนาและผลิต 30 ปี
- สามารถต่อสัญญาได้ท้ งั ในช่วงสิ้นสุ ดระยะเวลาการสํารวจ และช่วงสิ้นสุ ด
ระยะเวลาการพัฒนาและผลิต โดยการต่ออายุแต่ละครั้งขึ้นอยูก่ บั การเจรจา
ต่อรอง
เป็ นของรัฐ
- ค่าภาคหลวงอัตราคงที่ 12.5%
- ค่าใช้จ่ายคืนต้นทุน(Cost recovery) สามารถนํามาหักจากรายได้หลังหัก
ค่าภาคหลวงได้สูงสุ ด 90%
- ส่วนแบ่งกําไร กรณี น้ าํ มันผูป้ ระกอบการจะได้รับส่วนแบ่งกําไร 40-60%
(ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณการผลิต) ถ้าเป็ นก๊าซผูป้ ระกอบการจะได้รับส่วนแบ่งกําไร
65%
- ภาษีเงินได้ อัตรา 30%
- ผูป้ ระกอบการต้องให้ผลประโยชน์อื่นๆ ให้รัฐบาล คือ Annual surface rental,
Fees payable to CNPA, Administration fees และการอบรมแรงงานท้องถิ่นที่มี
สัญชาติกมั พูชา
- ได้รับการยกเว้น custom duties and tariffs และ exit dutyในกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
- ได้รับการยกเว้น VAT จากการขายปิ โตรเลียมที่ผลิตจากพื้นที่ที่ได้รับ
สัมปทาน
สามารถทําได้ ขึ้นอยูก่ บั การเจรจาต่อรอง
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ตารางที่ 3-5 การให้ สิทธิสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมและเครื่องมือทางการคลังในต่ างประเทศทีบ่ ริษัท ปตท.สผ. จํากัด เข้ าไปลงทุน (ต่ อ)
ออสเตรเลีย
1. ระบบการให้สิทธ์
2. ระยะเวลาการให้สมั ปทาน การสํารวจ
แหล่งต่างๆ

4. ความเป็ นเจ้าของในสินทรัพย์ต่างๆ ในการ
สํารวจและผลิต
5. รายละเอียดการจัดเก็บรายได้

6. สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
7. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญา

Concession System
- ระยะเวลาการสํารวจระยะแรก 6 ปี โดยต้องถือพื้นที่อย่างน้อย 3 ปี แรก
และมีภาระผูกพันตามระบบการประมูล จากนั้นหากไม่มีภาระผูกพันเหลือ
ในปี นั้นๆ แล้วก็สามารถคืนพื้นที่ได้
- หลังจากค้นพบปิ โตรเลียม ผูร้ ับสัมปทานมีเวลา 2 ปี (ต่ออายุได้ 2 หรื อ 4
ปี ) ในการตัดสินใจว่าจะขอสัญญาสัมปทานผลิตหรื อไม่
- สัญญาสัมปทานผลิต รุ่ นเก่ามีอายุ 21 ปี และสามารถขอต่ออายุได้อีก 21
ปี ส่วนในสัญญาสัมปทานผลิตรุ่ นใหม่ จะออกให้หมดอายุ 5 ปี หลังจาก
หมดอายุสมั ปทาน
เป็ นของผูร้ ับสัมปทาน
- ไม่มีคา่ ภาคหลวง แต่มี Petroleum Resource Rent Tax สําหรับแปลงใน
ทะเล ในอัตรา 40% ของกําไร
- ภาษีเงินได้ 30 %

- Petroleum Resource Rent Tax สามารถนํามาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้
ไม่สามารถทําได้

โอมาน
Contractual System (สัญญาแบ่งปันผลผลิต: PSC)
- ระยะเวลาการสํารวจ 7 ปี (แบ่งเป็ น 3 ช่วง ช่วงแรก 3 ปี ช่วงที่ 2 และ 3 ช่วงละ
2 ปี ) และต่ออายุสญ
ั ญาเป็ นเวลา 30ปี นับจากวันที่พบปิ โตรเลียมในเชิงพาณิชย์

เป็ นของรัฐ
- ไม่มีคา่ ภาคหลวง
- รายได้จากการขายปิ โตรเลียม แบ่งเป็ น ค่าใช้จ่ายคืนต้นทุน(Cost recovery)
สัดส่ วน 80% ของรายได้และส่ วนแบ่งกําไร 20% ของรายได้ แบ่งเป็ นสัดส่วน
ของผูป้ ระกอบการ 20-40% ขึ้นอยูก่ บั อัตราการผลิตและประเภทของปิ โตรเลียม
- ภาษีเงินได้ อัตรา 55%
- โบนัสพิเศษที่จ่ายให้รัฐ
- เมื่อแรกเข้า ประมาณ 0.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
- เมื่อพบปิ โตรเลียมในเชิงพาณิ ชย์ประมาณ 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
- ในปี แรกของการขายปิ โตรเลียม ประมาณ 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
- ค่าเช่าที่จ่ายให้รัฐ
- ก่อนพบปิ โตรเลียมเชิงพาณิ ชย์ ประมาณ 0.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ต่อปี
- เมื่อพบปิ โตรเลียมเชิงพาณิ ชย์ ประมาณ 0.15 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ต่อปี
ไม่มี
ไม่สามารถทําได้
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ตารางที่ 3-5 การให้ สิทธิสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมและเครื่องมือทางการคลังในต่ างประเทศทีบ่ ริษัท ปตท.สผ. จํากัด เข้ าไปลงทุน (ต่ อ)
อิหร่ าน
1. ระบบการให้สิทธ์
Service Contract ระหว่างผูร้ ับสัมปทาน กับ National Iranian Oil Company
2. ระยะเวลาการให้สมั ปทาน การสํารวจ - Contractor จะลงทุนเพื่อทําการสํารวจและพัฒนาแหล่งปิ โตรเลียม โดยใน
แหล่งต่างๆ
แผนเพื่อการสํารวจ และเพือ่ การพัฒนาได้มีการตกลงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นไว้
ล่วงหน้า ซึ่ งหากค่าใช้จ่ายจริ งเกินกว่าที่ตกลง จะต้องเป็ นภาระของผูร้ ับ
สัมปทาน
- ระยะเวลาสํารวจ 6 ปี ระยะเวลาประเมินผล 2 ปี และระยะเวลาพัฒนา 4 ปี
- เมื่อเข้าสู่ช่วงการผลิต ผูร้ ับสัมปทานจะต้องโอนให้ National Iranian Oil
Company เป็ นผูด้ าํ เนินการ
4. ความเป็ นเจ้าของในสินทรัพย์ต่างๆ ใน เป็ นของรัฐ
การสํารวจและผลิต
5. รายละเอียดการจัดเก็บรายได้
- ไม่เก็บค่าภาคหลวง
- รายได้จากการผลิต หลังจากหักส่วนของรัฐประมาณ 40-50% แล้ว ส่วนที่
เหลือผูร้ ับสัมปทานจะได้รับผลตอบแทน ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน
(Internal Rate of Return) ที่ตกลงกันและค่าใช้จ่ายคืนต้นทุน (Cost recovery)
รวม Bank charge (interest)

6. สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
7. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ใน
สัญญา

- สามารถนํามาเป็ นค่าใช้จ่ายคืนต้นทุนได้
แผนเพื่อการสํารวจและแผนเพื่อการพัฒนาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการร่ วม (Joint Management
Committee)

บาห์เรน
Contractual System (สัญญาแบ่งปันผลผลิต: PSC)
- ระยะเวลาการสํารวจ 6 ปี (แบ่งเป็ น 2 ช่วง ช่วงละ 3 ปี ) ประเมินผล 2 ปี โดยมี
อายุสญ
ั ญาเป็ นเวลา 30ปี

เป็ นของรัฐ
- ไม่เก็บค่าภาคหลวง
- รายได้จากการขายปิ โตรเลียม แบ่งเป็ น ค่าใช้จ่ายคืนต้นทุน(Cost recovery)
สัดส่ วน 60% ของรายได้และส่ วนแบ่งกําไร 40% ของรายได้ แบ่งเป็ นสัดส่วน
ของผูป้ ระกอบการ 25-45% ขึ้นอยูก่ บั อัตราการผลิตและประเภทของปิ โตรเลียม
- ภาษีเงินได้ อัตรา 46%
- โบนัสพิเศษที่จ่ายให้รัฐ:
- เมื่ออนุมตั ิแผนพัฒนา ประมาณ 0.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
- เมื่อเริ่ มผลิต ประมาณ 0.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
- จ่ายเพิ่มขึ้น อัตราตามขั้นการผลิตที่เพิ่มขึ้น
ไม่มี
ระยะเวลาสํารวจสามารถขยายเพิ่มจาก 3 ปี ได้ในกรณี ที่งานตามข้อผูกพัน
ดําเนินงานต่อเนื่องอยู่
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ตารางที่ 3-5 การให้ สิทธิสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมและเครื่องมือทางการคลังในต่ างประเทศทีบ่ ริษัท ปตท.สผ. จํากัด เข้ าไปลงทุน (ต่ อ)
1. ระบบการให้สิทธ์
2. ระยะเวลาการให้สมั ปทาน การสํารวจ
แหล่งต่างๆ
4. ความเป็ นเจ้าของในสินทรัพย์ต่างๆ ใน
การสํารวจและผลิต
5. รายละเอียดการจัดเก็บรายได้

6. สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
7. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญา

อัลจิเรี ย
Contractual System (ระบบแบ่งปันผลผลิต: PSC)
- ระยะเวลาสํารวจ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี ช่วงหลัง 2 ปี ) ระยะเวลาพัฒนาและ
ผลิต 25 ปี สําหรับแหล่งนํ้ามันดิบ และ 30 ปี สําหรับแหล่งก๊าซธรรมชาติ

อียปิ ต์
Contractual System (ระบบแบ่งปันผลผลิต: PSC)
- ระยะเวลาการสํารวจ 6 ปี (แบ่งเป็ น 2 ช่วง ช่วงละ 3 ปี ) ประเมินผล 2 ปี โดยมี
อายุสญ
ั ญาเป็ นเวลา 30ปี

เป็ นของรัฐ

เป็ นของรัฐ

- ไม่เก็บค่าภาคหลวง
- รายได้จากการขายปิ โตรเลียม แบ่งให้รัฐบาลตามสัดส่ วนที่คาํ นวณได้จาก
อัตราการผลิต คือ ประมาณ 60% ของรายได้ ส่วนที่เหลือ แบ่งให้บริ ษทั
นํ้ามันแห่งชาติของอัลจีเรี ย 25% และแบ่งให้หุน้ ส่วนต่างชาติ 75%
- ไม่มีภาษีเงินได้
- โบนัสพิเศษที่จ่ายให้รัฐ:
- 0.5 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลของ Recoverable reserve
- 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ต่อหลุมที่ใช้ในการดําเนินการ
- ค่า training cost 150,000 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อคน

- ไม่เก็บค่าภาคหลวง
- 30% ของรายได้สามารนํามาคิดเป็ นค่าใช้จ่ายคืนต้นทุนได้ แต่ถา้ ต้นทุนที่เป็ น
จริ งตํ่ากว่า 30% ของรายได้ ส่วนต่างระหว่าง 30% ของรายได้กบั ต้นทุนที่เป็ น
จริ งจะตกเป็ นของรัฐ
- 70% ของรายได้ นํามาคํานวณส่ วนแบ่งกําไรของผูร้ ับสัมปทานกับรัฐบาล
ตามชนิดขอไฮโดรคาร์บอนกับปริ มาณการผลิตแบบขั้นบันได

ไม่มี
ไม่สามารถทําได้

ไม่มี
ไม่สามารถทําได้
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ตารางที่ 3-5 การให้ สิทธิสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมและเครื่องมือทางการคลังในต่ างประเทศทีบ่ ริษัท ปตท.สผ. จํากัด เข้ าไปลงทุน (ต่ อ)
1. ระบบการให้สิทธ์
2. ระยะเวลาการให้สมั ปทาน การสํารวจ
แหล่งต่างๆ

พม่า
Contractual System (ระบบแบ่งปันผลผลิต: PSC)
- ระยะเวลาสํารวจ 5 ปี
- ระยะเวลาพัฒนาและผลิต 20 ปี นับจากวันเริ่ มขายก๊าซ หรื อจนกว่าสัญญาซื้อ
ขายก๊าซจะหมดอายุ

4. ความเป็ นเจ้าของในสินทรัพย์ต่างๆ ใน เป็ นของผูร้ ับสัมปทาน แต่จะตกเป็ นของรัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
การสํารวจและผลิต
5. รายละเอียดการจัดเก็บรายได้
- ค่าภาคหลวง อัตราคงที่ 10%
- ค่าใช้จ่ายคืนต้นทุน สามารถหักได้สูงสุ ด 50-60% ต่อปี ขึ้นอยูก่ บั ระดับความ
ลึกของนํ้า
- ส่ วนแบ่งกําไร ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณการผลิต และระดับความลึกของนํ้า ถ้าเป็ น
นํ้ามัน ผูป้ ระกอบการจะได้รับส่วนแบ่งกําไร 20-50% ส่ วนถ้าเป็ นก๊าซ
ธรรมชาติ ผูป้ ระกอบการจะได้รับส่ วนแบ่งกําไร 40-55%
- ภาษีเงินได้ อัตรา 30%
- ผลตอบแทนพิเศษอื่นๆ ที่ตอ้ งจ่ายให้รัฐ เช่น โบนัสการผลิตขึ้นอยูก่ บั อัตรา
การผลิตต่อวัน

6. สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
7. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ใน
สัญญา

ได้รับการยกเว้นทางภาษี 3 ปี
โดยปกติผรู ้ ับสัมปทานจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาที่ตกลงกัน การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ อาจจะกระทําได้โดยการเจรจากับรัฐบาล

เวียดนาม
Contractual System
- ขึ้นอยูก่ บั สัญญาสัมปทานแต่ละฉบับ
โดยประมาณ คือ ระยะเวลาสํารวจ 5-6 ปี ระยะเวลาการพัฒนา 2-4 ปี และการ
ผลิต 10-25 ปี
- สามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้ ตามแต่ที่จะตกลงกัน

เป็ นของรัฐ
- ค่าภาคหลวงประมาณ 6-25% หากการผลิตหลักเป็ นนํ้ามัน หรื อประมาณ 010% หากการผลิตหลักเป็ นก๊าซธรรมชาติ
- ค่าใช้จ่ายคืนต้นทุนประมาณ 35% หากการผลิตหลักเป็ นนํ้ามัน และประมาณ
60-70% หากการผลิตหลักเป็ นก๊าซธรรมชาติ
- ภาษีเงินได้ 50%
- มีผลตอบแทนพิเศษให้รัฐ เช่น
- เงินบริ จาค
- เงินสนับสนุนการฝึ กอบรม
- โบนัสเมื่อเริ่ มทําสัญญาสัมปทาน
- โบนัสการผลิต
สามารถนํารายได้คืนเป็ นค่าใช้จ่ายคืนต้นทุนได้ ก่อนการคํานวณภาษีเงินได้
สามารถเจรจาต่อรองได้ แต่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล
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บทที่ 4
ระบบการคลังปิ โตรเลียมของประเทศไทย
ในบทนี้จะเริ่ มต้นโดยการกล่าวถึงสถาบันของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้สมั ปทานปิ โตรเลียมของไทย
ระบบการจัดสรรสิ ทธิในการสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมของไทย รวมไปถึงการสํารวจและการผลิต
ปิ โตรเลียมในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผา่ นมา และจะกล่าวถึงระบบการคลังปิ โตรเลียมและเครื่ องมือ
ทางการคลังที่ประเทศไทยใช้อยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมและพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
รวมทั้งจะได้กล่าวถึงรายได้ที่รัฐได้รับจากกิจการปิ โตรเลียม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1 สถาบันของรัฐ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการกํากับดูแล อนุมตั ิ จัดสรร คัดเลือก และให้สมั ปทานปิ โตรเลียม
ของไทยตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม ประกอบด้วย
1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงานเป็ นผูร้ ักษาการตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2532 มีอาํ นาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสํารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียมตามมาตรา 14 แห่ งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 โดยในมาตรา 6 แห่ ง
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 บัญญัติวา่ รัฐมนตรี โดยได้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี มี
อํานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ให้สมั ปทานตามมาตรา 23
(2) ต่อระยะเวลาการสํารวจปิ โตรเลียมตามมาตรา 25
(3) ต่อระยะเวลาผลิตปิ โตรเลียมตามมาตรา 26
(4) อนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงปริ มาณงานตามมาตรา 30
(5) อนุญาตให้ผรู ้ ับสัมปทานรับบริ ษทั อื่นเข้าร่ วมประกอบกิจการปิ โตรเลียมตามมาตรา 47
(6) อนุญาตให้โอนสัมปทานตามมาตรา 50
(7) แจ้งให้ผรู ้ ับสัมปทานทราบว่ารัฐบาลจะเข้าใช้สิทธิประกอบกิจการการปิ โตรเลียมใน
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งด้วยความเสี่ ยงภัยฝ่ ายเดียวตามมาตรา 52 ทวิ
(8) ลดหย่อนค่าภาคหลวงสําหรับปิ โตรเลียมตามมาตรา 99 ทวิ และมาตรการ 99 ตรี
(9) กําหนดค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณี วิทยาของแปลงสํารวจตามมาตรา 100 ฉ
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1.2 คณะกรรมการปิ โตรเลียม
ในมาตรา 3 แห่ งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 บัญญัติวา่ “คณะกรรมการ
ปิ โตรเลียม” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพลังงานเป็ นประธานกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษา
คําแนะนําและความเห็นแก่รัฐมนตรี ในเรื่ องต่างๆ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป่ าไม้ อธิบดี
กรมสรรพากร เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง ผูแ้ ทนกระทรวง
อุตสาหกรรม และผูท้ รงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาธรณี วทิ ยา วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน กฎหมาย หรื อสาขา
อื่นอันเป็ นประโยชน์ต่อกิจการปิ โตรเลียม เป็ นกรรมการ โดยคณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ให้คาํ แนะนําแก่รัฐมนตรี ตามมาตรา 22
(2) ให้ความเห็นชอบแก่อธิบดีตามมาตรา 22/1
(3) ทําความตกลงราคาขายก๊าซธรรมชาติในราชอาณาจักรตามมาตรา 58
(4) อนุญาตให้ผรู ้ ับสัมปทานถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินตามมาตรา 65
(5) มีคาํ สัง่ เกี่ยวกับการนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 69
(6) มีคาํ สัง่ เกี่ยวกับการนําเข้าเครื่ องจักรและอุปกรณ์โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 70
(7) ดําเนินการอื่นตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อตามที่รัฐมนตรี มอบหมาย
หรื อตามที่กฎหมายอื่นกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
1.3 คณะอนุกรรมการปิ โตรเลียม
คณะอนุกรรมการปิ โตรเลียมมีอาํ นาจหน้าที่พิจารณาเรื่ องราวตามคําสัง่ ของคณะกรรมการ
ปิ โตรเลียม
1.4 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ภายหลังจากที่เอกชนได้รับสัมปทานให้สาํ รวจปิ โตรเลียมในแปลงสํารวจแล้ว เมื่อมีการค้นพบ
ปิ โตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิ ชย์ และต้องการดําเนินการผลิต จะต้องรายงานผลการสํารวจต่ออธิบดีกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ (เดิมก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2543 เป็ นหน้าที่ของอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี )
ซึ่งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ในการอนุมตั ิพ้นื ที่ผลิตปิ โตรเลียม
นอกจากนี้ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยังมีหน้าที่ประเมินค่าภาคหลวงที่จะเก็บจากผูผ้ ลิต
ปิ โตรเลียม และมีหน้าที่ออกประกาศของกรมด้วย
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1.5 พนักงานเจ้ าหน้ าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นผูซ้ ่ ึงรัฐมนตรี แต่งตั้งมีอาํ นาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
2 ระบบการจัดสรรและให้ สิทธิในการสํ ารวจและผลิตปิ โตรเลียมของไทย
จากบทที่ 3 จะเห็นได้วา่ ระบบการจัดสรรสิ ทธิในการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมของไทยผ่าน
กระบวนการบริ หารโดยตรงจากรัฐ (Administrative Procedures) โดยรัฐจะเป็ นผูก้ าํ หนดหลักเกณฑ์และ
ดําเนินการคัดเลือกผูร้ ับสัมปทานผ่านข้อมูลที่ผขู ้ อสัมปทานได้จดั ส่ งให้ ในส่ วนนี้จะกล่าวถึงกระบวนการ
และขั้นตอนในการให้สิทธิในการสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมภายใต้ระบบสัมปทาน (Concessionary
system) รวมไปถึงจะกล่างถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1 กระบวนการจัดสรรสิ ทธิในการสํ ารวจและผลิตปิ โตรเลียมของไทย
ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้กาํ หนดวิธีให้สมั ปทานโดย กําหนดให้มีการอนุญาต
ให้สิทธิสาํ รวจและผลิตปิ โตรเลียมแก่เอกชนในพื้นที่สมั ปทาน โดยผูร้ ับสัมปทานมีหน้าที่ตอ้ งชําระภาษี
อากรและค่าภาคหลวงให้แก่รัฐ การอนุญาตให้สิทธิสาํ รวจและผลิตปิ โตรเลียมของไทยเป็ น “ระบบ
สัมปทาน” ซึ่งมีลกั ษณะโดยทัว่ ไปที่สาํ คัญ คือ
- ผูร้ ับสัมปทานมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการสํารวจ ผลิตหรื อประกอบกิจการปิ โตรเลียมด้านอื่นๆ
ในพื้นที่สมั ปทาน โดยผูร้ ับสัมปทานอาจเลือกใช้วิธีสาํ รวจหรื อผลิตที่เสนอไว้ในคําขอสัมปทานของตน
ภายในขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยปิ โตรเลียม โดยรัฐไม่เข้าไปยุง่ เกี่ยวหรื อควบคุมการดําเนินงานของผูร้ ับ
สัมปทาน เพียงแต่รับรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการเท่านั้น
- ผูร้ ับสัมปทานจะได้กรรมสิ ทธิ์ในปิ โตรเลียมที่ผลิตได้เมื่อชําระค่าภาคหลวงครบถ้วนแล้ว ซึ่ง
ค่าภาคหลวงนั้นอาจจะเป็ นตัวเงินหรื ออยูใ่ นรู ปปิ โตรเลียม
- เมื่อได้เสี ยค่าภาคหลวงแก่รัฐบาลแล้ว ผูร้ ับสัมปทานมจําหน่ายปิ โตรเลียมได้ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
จากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิม่ เติม รายงานประจําปี ของกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปขั้นตอนการออก
สัมปทานได้ ดังนี้
(1) การได้มาซึ่งสัมปทาน ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 หมวด 3 มาตรา 22 และมาตรา
23 บัญญัติให้รัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรี มีอาํ นาจให้สมั ปทานซึ่งใช้หลักกรรมสิ ทธิ์ในปิ โตรเลียมเป็ นของรัฐ
ผูจ้ ะทําการสํารวจหรื อผลิตปิ โตรเลียมในที่ใดไม่วา่ ที่น้ นั จะเป็ นของตนหรื อของบุคคลอื่นต้องได้รับ
สัมปทาน
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(2) กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเป็ นผูอ้ อกประกาศให้ยนื่ ขอแปลงสํารวจต่างๆ
ในเขตพื้นที่บนบก อ่าวไทย และในทะเลอันดามัน โดยประกาศมีอายุ 1 ปี
(3) ผูส้ นใจขอสัมปทานสามารถใช้ขอ้ มูลการสํารวจทางธรณี วิทยาในอดีตของกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ เพื่อพิจารณาประกอบการการวางแผนการสํารวจที่จะต้องยืน่ ให้กบั กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในการ
ขอสัมปทาน
(4) วิธีขอสัมปทานตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มาตรา 23 วรรค 2 และวรรค 3
กําหนดว่าการขอสัมปทานให้เป็ นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง ส่ วนแบบขอ
สัมปทานให้เป็ นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2514) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม กําหนดให้
การยืน่ ขอสัมปทาน ผูข้ อสัมปทานจะต้องมีหลักฐานโครงการประกอบคําขอสัมปทาน ดังต่อไปนี้
- หลักฐานแสดงการเป็ นบริ ษทั ในกรณี ที่ผขู ้ อสัมปทานเป็ นบริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศต้องมีหนังสื อรับรองของสถานเอกอัครราชฑูต สถานทูต หรื อสถานกงสุ ลของ
ประเทศนั้น ซึ่งตั้งอยูใ่ นประเทศไทย
- หลักฐานการเป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อแทนบริ ษทั ผูข้ อสัมปทาน
- หลักฐานแสดงว่ามีทุน เครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญเพียงพอที่จะสํารวจ
ผลิต ขาย และจําหน่ายปิ โตรเลียม โดยมีสถาบันที่เชื่อถือได้ออกหนังสื อรับรองว่าเป็ นจริ ง
- โครงการสํารวจปิ โตรเลียมโดยสังเขป โดยระบุวิธีการ กําหนดเวลาที่จะดําเนินการ
ตลอดจนประมาณการค่าใช้จ่ายในการนั้นๆ ด้วย
- ในกรณี ที่ผขู ้ อสัมปทานมีทุน เครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญไม่เพียงพอหรื อ
ครบถ้วน ต้องมีบริ ษทั อื่นซึ่งรัฐบาลเชื่อถือ รับรองที่จะให้ทุน เครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญจนเพียงพอที่จะสํารวจ ผลิต ขาย และจําหน่ายปิ โตรเลียม โดยบริ ษทั ผู ้
ขอรับสัมปทานจะต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ในด้านทุนหรื อการจัดการระหว่าง
บริ ษทั ที่รับรองกับผูข้ อสัมปทาน
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 นี้ยงั กําหนดให้ผขู ้ อสัมปทานต้องเสนอข้อผูกพันในด้านปริ มาณเงิน
ปริ มาณงาน หรื อทั้งปริ มาณเงินและปริ มาณงานในช่วงข้อผูกพันช่วงที่หนึ่ง และช่วงที่สอง สําหรับการ
สํารวจปิ โตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงหนึ่งๆ
นอกจากนี้ ผูข้ อสัมปทานยังสามารถเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษ เช่น การให้เงินตอบแทน
ทุนการศึกษา หรื อเงินอุดหนุน ในกรณี ที่ได้รับสัมปทานด้วยก็ได้
(5) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีหน้าที่รวบรวมคําขอสัมปทานจากผูม้ ายืน่ ขอทุกเดือน และส่ งให้
“คณะกรรมการปิ โตรเลียม” ซึ่งจะเป็ นผูด้ าํ เนินการพิจารณาให้สมั ปทาน โดยให้คะแนนการแผนโครงการ
สํารวจคิดเป็ น 80% และคะแนนจากผลประโยชน์พเิ ศษที่จะให้แก่รัฐบาลคิดเป็ น 20% ผูย้ นื่ ขอสัมปทานจะ
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ได้รับสัมปทานเมื่อได้คะแนนสู งกว่าเกณฑ์ข้นั ตํ่า และหากในแปลงใดมีผยู ้ นื่ ขอสัมปทานสู งกว่าเกณฑ์ข้ นั ตํ่า
มากกว่า 1 ราย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะพิจารณาให้สมั ปทานแก่บริ ษทั ที่ได้คะแนนสูงกว่า ซึ่งก็คือ บริ ษทั
ที่เสนอแผนโครงการสํารวจดีกว่า และ/หรื อ เป็ นผูท้ ี่เสนอให้ผลประโยชน์แก่รัฐสูงกว่า
(6) ในแปลงที่มีผยู ้ นื่ ขอสัมปทานและยังอยูใ่ นกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการปิ โตรเลียม
หากบริ ษทั อื่นสนใจที่จะยืน่ ขอสัมปทานในแปลงนี้จะยังไม่สามารถทําได้ และจะดําเนินการได้ในกรณี ที่ผล
การพิจารณาสิ้ นสุ ดแล้วว่าบริ ษทั ที่ยนื่ ขอสัมปทานไว้อยูแ่ ล้วนั้นไม่ได้รับสิ ทธิ
(7) การให้สมั ปทานเป็ นอํานาจของรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
(8) พื้นที่และระยะเวลาในการดําเนินงานตามสัมปทาน
- พื้นที่ให้สมั ปทาน ให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจให้ผขู ้ อสัมปทานได้รับสัมปทานไม่เกินรายละ 4 แปลง
สํารวจ เว้นแต่กรณี รัฐมนตรี พิจารณาเห็นสมควรอาจให้ผขู ้ อสัมปทานได้รับสัมปทานเพิ่มขึ้นอีก 1 แปลง
สํารวจก็ได้ แต่เมื่อรวมพื้นที่ของแปลงสํารวจทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 2 หมื่นตารางกิโลเมตร
- สัญญาสัมปทาน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ปิ โตรเลียม พ.ศ. 2514 ประกอบด้วยข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่สาํ คัญ ดังนี้ (ตามแบบ กทธ/ป2)
o แปลงสํารวจ
o ระยะเวลาสํารวจ
o ข้อผูกพันสําหรับการสํารวจปิ โตรเลียม ซึ่งระบุระยะเวลาการสํารวจ ข้อผูกพันในด้าน
ปริ มาณเงินและปริ มาณงาน ซึ่งระบุรายการทั้งในการสํารวจ ช่วงที่หนึ่ง ช่วงที่สอง
และช่วงที่สาม
o ระยะเวลาผลิตปิ โตรเลียม
o ผลประโยชน์พิเศษ ระบุผลประโยชน์ตามข้อตกลงระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกบั
ผูร้ ับสัมปทาน
o การเก็บรักษาและขนส่ งปิ โตรเลียม
o การให้ความช่วยเหลือแก่ผรู ้ ับสัมปทาน ซึ่งระบุวา่ รัฐมนตรี จะให้ความสะดวกแก่ผรู ้ ับ
สัมปทานในการติดต่อกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรื อรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
o ผลประโยชน์ของที่ผรู ้ ับสัมปทานให้กบั รัฐบาล ได้แก่ ค่าสงวนพื้นที่ ค่าภาคหลวง
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ และภาษีเงินได้
o อื่นๆ เช่น ข้อผูกพันและหน้าที่ของผูร้ ับสัมปทาน การระงับข้อพิพาท การเพิกถอน
สัมปทาน การสิ้ นอายุสมั ปทาน เป็ นต้น
- ระยะเวลาตามสัมปทาน แบ่งเป็ น ระยะเวลาสํารวจ และระยะเวลาการผลิต
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o ระยะเวลาสํารวจปิ โตรเลียมตามสัมปทานกําหนดให้ไม่เกิน 6 ปี นับจากวันได้รับ
สัมปทาน ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ช่วง
ช่วงที่หนึ่ง ได้แก่ ระยะเวลา 3 ปี แรกของระยะเวลาสํารวจ
ช่วงที่สอง ได้แก่ ระยะเวลาสํารวจที่เหลือจากช่วงที่หนึ่ง
ช่วงที่สาม ถ้ามีการต่อระยะเวลาสํารวจปิ โตรเลียม ซึ่งจะต้องยืน่ คําขอต่อกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติก่อนสิ้ นระยะเวลาสํารวจปิ โตรเลียมไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
o ระยะเวลาการผลิต กําหนดให้ไม่เกิน 20 ปี นับจากวันถัดจากวันสิ้ นสุ ดระยะเวลา
สํารวจปิ โตรเลียม แม้จะมีการผลิตปิ โตรเลียมในช่วงเวลาการสํารวจก็ตาม โดยถ้าผูร้ ับ
สัมปทานปฏิบตั ิตามสัมปทานทุกประการและขอต่อระยะเวลาการผลิตปิ โตรเลียมก่อน
สิ้ นระยะเวลาการผลิตปิ โตรเลียมไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ผูร้ ับสัมปทานมีสิทธิได้รับการต่อ
ระยะเวลาการผลิตปิ โตรเลียมภายใต้ขอ้ กําหนดข้อผูกพัน และเงื่อนไขที่ใช้อยูท่ วั่ ไป
ขณะนั้นได้อีกหนึ่งครั้งเป็ นเวลาไม่เกิน 10 ปี
ขั้นตอนที่ (1) – (8) เป็ นขั้นตอนในการขอสัมปทานใน “การสํารวจปิ โตรเลียม” ซึ่งเมื่อผูร้ ับ
สัมปทานสํารวจพบแล้วและต้องการดําเนิน “การผลิตปิ โตรเลียม” จะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้
(9) การผลิตปิ โตรเลียม เมื่อผูร้ ับสัมปทานได้ทาํ การสํารวจและค้นพบหลุมปิ โตรเลียมที่มี
สมรรถนะเชิงพาณิ ชย์ และต้องการดําเนินการผลิตและดําเนินการจําหน่ายจะต้องดําเนินการตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
- ในข้อ 2 ของกฎกระทรวงกล่าวว่า สมรรถนะเชิงพาณิ ชย์ของหลุมปิ โตรเลียม ได้แก่ การผลิต
ของหลุมปิ โตรเลียมหนึ่งหรื อหลายหลุมในโครงการเดียวกัน ซึ่งถ้าใช้ผลิตปิ โตรเลียมในระยะเวลา 12 ปี
จะต้องผลิตปิ โตรเลียมได้เป็ นมูลค่าที่คุม้ ค่ากับค่าใช้จ่ายต่อไปนี้
o ค่าใช้จ่ายในการเจาะ การเตรี ยมการ และการติดตั้งอุปกรณ์ประจําหลุม
o ค่าใช้จ่ายในการผลิต แยก และขนส่ งปิ โตรเลียมจากหลุมจนถึงสถานที่ขายหรื อ
จําหน่าย
o ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปิ โตรเลียม และ
ค่าธรรมเนียม เพื่อตอบแทนบริ การตามกฎหมายอื่น
- ข้อ 3 ของกฎกระทรวงกําหนดให้ ผูร้ ับสัมปทานต้องแจ้งกําหนดจุดพิกดั ทางภูมิศาสตร์ของ
พื้นที่ผลิตให้ชดั เจน โดยจะต้องเป็ นพื้นที่ที่มีหลักฐานยืนยันว่ามีปิโตรเลียมกักเก็บและสามารถผลิต
ปิ โตรเลียมได้จากชั้นปิ โตรเลียมที่พบในหลุมปิ โตรเลียมหลุมหนึ่งหรื อหลายหลุม โดยอาศัยข้อมูลของหลุม
ปิ โตรเลียม ข้อมูลทางธรณี วิทยาและการวัดความไหวสะเทือน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับแหล่งกักเก็บ
ปิ โตรเลียม
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- ในข้อ 4 ของกฎกระทรวงกล่าวว่า ผูร้ ับสัมปทานซึ่งประสงค์จะแสดงว่าได้พบหลุมปิ โตรเลียมที่
มีสมรรถนะเชิงพาณิ ชย์ ให้ยนื่ รายงานแสดงสมรรถนะเชิงพาณิ ชย์ต่ออธิบดีฯ เพื่อขอรับความเห็นชอบ
รายงานดังกล่าวให้แสดงหลักฐานทางธรณี วิทยา การคํานวณพลังผลิต การเปรี ยบเทียบเพื่อแสดงสมรรถนะ
เชิงพาณิ ชย์ คือ
o แผนการผลิตปิ โตรเลียมในพื้นที่
o รายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนพัฒนาแหล่งปิ โตรเลียมใน
พื้นที่ผลิต พร้อมทั้งการประมาณการจํานวนค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลา
o ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ราชการ
o รายละเอียดเกี่ยวกับปริ มาณสํารองของปิ โตรเลียมที่คาดว่าจะพบในพื้นที่ที่ขอเป็ นพื้นที่
ผลิต
o รายละเอียดประมาณอัตราการผลิตโดยเฉลี่ยต่อวันในช่วงระยะเวลา 12 ปี ในพื้นที่ผลิต
และประมาณมูลค่าของผลผลิต โดยคํานวณจากราคาที่ใช้เป็ นเกณฑ์ในการเรี ยกเก็บ
ค่าภาคหลวงในขณะที่ยนื่ รายงาน
o รายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะเชิงพาณิ ชย์โดยเปรี ยบเทียบมูลค่าของปิ โตรเลียมกับ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายให้รัฐ
o แผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่ที่ขอเป็ นพื้นที่ผลิต
- เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีในการกําหนดพื้นที่ผลิตแล้ว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 18
(พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กําหนดให้ผรู ้ ับสัมปทานยืน่ แผนการ
ผลิตต่ออธิบดีฯ ซึ่งสามารถยืน่ แผนการผลิตเพิ่มเติมหรื อยืน่ แผนการผลิตใหม่สาํ หรับพื้นที่ผลิตเดิมและพื้นที่
ผลิตเพิ่มเติมรวมกันก็ได้ และต้องได้รับการอนุมตั ิจากอธิบดีก่อนดําเนินการผลิต แผนการผลิตนั้นจะต้องมี
การทบทวนเป็ นรายปี และแจ้งผลการทบทวนต่ออธิบายก่อนสิ้ นระยะเวลาบัญชี ตามแบบ กทธ/ป8 มีขอ้ มูล
ที่ตอ้ งรายงานแผนการผลิต ดังนี้
o พื้นที่ผลิต ได้แก่ ชื่อพื้นที่ วันที่ได้รับความเห็นชอบ เนื้อที่ แปลงสํารวจ/สัมปทานเลขที่
o ชนิดของปิ โตรเลียม ได้แก่ เป็ นนํ้ามันดิบ หรื อก๊าซธรรมชาติ
o ระยะเวลาผลิตปิ โตรเลียม
o ปริ มาณปิ โตรเลียม ได้แก่ ปริ มาณสํารองรวม ปริ มาณที่ผลิตไปแล้ว ปริ มาณสํารองที่
คาดว่าจะเหลืออยู่
o อัตราการผลิตปิ โตรเลียมต่อวัน ทั้งที่ผลิตไปแล้ว ประมาณการผลิต
o จํานวนหลุมเจาะในพื้นที่ผลิต
o อุปกรณ์การผลิต
o กระบวนการผลิต
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o แผนการซ่อมบํารุ งและกระตุน้ หลุมผลิตของรอบระยะเวลาบัญชีน้ ี
o วิธีการขนส่ งปิ โตรเลียม
o มาตรการป้ องกันภัยและอุบตั ิเหตุ และมาตรการป้ องกันและบําบัดความเสี ยหายต่อ
สิ่ งแวดล้อม
o มาตรการในการอนุรักษ์ปิโตรเลียม
จากขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปเป็ นแผนภาพแสดงขั้นตอนการให้สมั ปทานสํารวจและการผลิต
ปิ โตรเลียมได้ ดังแสดงในรู ปที่ 4-1
และนอกจากขั้นตอนในการให้สมั ปทานสํารวจและการผลิตปิ โตรเลียมที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในกรณี
ที่เอกชนได้รับสัมปทานเพื่อการสํารวจและผลิตไปแล้ว ยังมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกัน คือ “การเข้าร่ วมประกอบ
กิจการและการโอนสัมปทาน” รวมทั้ง “การเพิกถอนสัมปทาน” ซึ่งจะต้องดําเนินการ ดังนี้
(10) การเข้าร่ วมประกอบกิจการและการโอนสัมปทาน
- การเข้าร่ วมประกอบกิจการ ผูร้ ับสัมปทานสามารถรับผูอ้ ื่นเข้าร่ วมประกอบกิจการปิ โตรเลียม
ตามสัมปทานได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยผูร้ ่ วมประกอบกิจการแต่ละรายต้องชําระ
ค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้ และเงินอย่างอื่นๆ และปฏิบตั ิตามข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการใน
ส่ วนของตน ผูร้ ่ วมประกอบกิจการปิ โตรเลียมทุกรายต้องรับผิดร่ วมกันและแทนกันในการปฏิบตั ิตาม
สัมปทานและตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม แต่ผรู ้ ับร่ วมประกอบกิจการปิ โตรเลียมไม่ตอ้ งรับผิดชอบใน
การชําระภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในส่ วนที่เป็ นของผูร้ ่ วมกิจการรายอื่น
- การโอนสัมปทาน ผูร้ ับสัมปทานสามารถโอนสัมปทานให้แก่บริ ษทั อื่นได้นอกจากกรณี มาตรา
48 โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ผูร้ ับโอนสัมปทานจะต้องมีคุณลักษณะที่ผขู ้ อสัมปทานได้และจํานวน
และพื้นที่แปลงสํารวจที่ผรู ้ ับโอนมีอยูแ่ ล้วและที่จะรับโอนต้องไม่เกินที่กาํ หนด
- การโอนสัมปทานในกรณี มาตรา 48 กําหนดให้ผรู ้ ับสัมปทานมีสิทธิโอนสัมปทานได้โดยไม่
ต้องขออนุญาตในกรณี ต่างๆ เช่น บริ ษทั ผูร้ ับโอนสัมปทานถือหุน้ ในบริ ษทั ผูร้ ับสัมปทานเกิน 50% ของหุน้
ที่มีสิทธิออกเสี ยงเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ ผูโ้ อนสัมปทานและผูร้ ับโอนสัมปทานตามมาตรา 49 ต้องรับผิดชอบ
ร่ วมกันและแทนกันในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
(11)การเพิกถอนสัมปทาน ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มาตรา 51 แก้ไขเพิม่ เติมตาม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532 มาตรา 16 บัญญัติให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจเพิกถอนสัมปทาน
เมื่อผูร้ ับสัมปทาน 1) ไม่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพันสําหรับการสํารวจปิ โตรเลียม 2) ไม่ปฏิบตั ิตามวิธีการ
ปฏิบตั ิงานปิ โตรเลียมที่ดี 3) ไม่ชาํ ระค่าภาคหลวงหรื อผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 4) ไม่ชาํ ระภาษีเงินได้
หรื อ 5) ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัมปทานว่าเป็ นเหตุเพิกถอนสัมปทานได้ เช่น กรณี ที่
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รัฐมนตรี มีหนังสื อแจ้งให้ผรู ้ ่ วมประกอบกิจการปิ โตรเลียมชําระภาษีเงินได้ และถ้าไม่ได้มีการชําระภาษีเงิน
ได้ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ได้รับหนังสื อ
รู ปที่ 4-1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการให้ สัมปทานสํ ารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ประกาศยืน่ ขอแปลงสั มปทาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเป็ นผูอ้ อกประกาศ
ให้ยนื่ ขอแปลงสํารวจ โดยประกาศมีอายุ 1 ปี
พร้อมทั้งให้ขอ้ มูลการสํารวจทางธรณี วทิ ยา
ของแปลงที่เปิ ดให้สัมปทาน
ยืน่ ขอสั มปทาน
ผูส้ นใจ ยืน่ ขอสัมปทาน โดยมีขอ้ มูลเป็ นตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2514) ซึ่ งออก
ตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
พิจารณาคําขอ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีหน้าที่รวบรวมคําขอ
สัมปทานจากผูม้ ายืน่ ขอทุกเดือน และส่ งให้
“คณะกรรมการปิ โตรเลียม” พิจารณาและ
เสนอรัฐมนตรี กระทรวงพลังงานต่อไป

ขออนุมัตพิ นื้ ทีผ่ ลิต
เมื่อผูไ้ ด้รับสัมปทานสํารวจปิ โตรเลียม
ค้นพบหลุมปิ โตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิง
พาณิ ชย์ ให้ดาํ เนินการขออนุมตั ิพ้นื ที่ผลิตต่อ
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยมีขอ้ มูล
หลักเกณฑ์ กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.
2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ปิ โตรเลียม
ขออนุมัติผลิต
ผูไ้ ด้รับสัมปทานดําเนินการขออนุมตั ิผลิต
ปิ โตรเลียม โดยยืน่ แผนการผลิตต่ออธิบดี
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยมีขอ้ มูล
หลักเกณฑ์ กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ.
2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ปิ โตรเลียม

อนุมัตสิ ั มปทาน
รัฐมนตรี กระทรวงพลังงานให้สัมปทาน โดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดย
ดําเนินการทําสัญญาสัมปทาน โดยมีขอ้ มูล
หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.
2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ปิ โตรเลียม
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2.1.1 กรณีตัวอย่ าง
ในส่ วนนี้จะยกกรณี ตวั อย่างของกระบวนการและขั้นตอนการให้สมั ปทานสํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม ในการออกประกาศเชิญชวนบริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านปิ โตรเลียมให้ยนื่ สัมปทานเพื่อสิ ทธิสาํ รวจ
และผลิตปิ โตรเลียม “ครั้งที่ 19” ของกระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงพลังงานได้ออกประกาศลงวันที่ 1
กรกฎาคม 2548 ให้ยนื่ คําขอแปลงสํารวจต่างๆ ในเขตพื้นที่บนบก อ่าวไทย และในทะเลอันดามัน จํานวน
82 แปลง พื้นที่ 440,704 ตารางกิโลเมตร ประกาศดังกล่าวนี้มีอายุ 1 ปี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้รวบรวมคํา
ขอสัมปทานในวันที่ 15 ของทุกเดือน ซึ่งมีบริ ษทั ปิ โตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศมาขอสัมปทาน
ปิ โตรเลียมในแปลงสํารวจต่าง ๆ รวม 19 ราย (22 บริ ษทั ) 32 คําขอ จํานวน 25 แปลงสํารวจ (13 แปลงบน
บก 9 แปลงในอ่าวไทย และ 3 แปลงในอันดามัน) จากรายงานประจําปี 2549 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มี
บริ ษทั ได้รับสัมปทาน ดังนี้
1.
สัมปทานปิ โตรเลียมที่ออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 (ตามมติคณะรัฐมนตรี วนั ที่
24 มกราคม 2549) จํานวน 3 สัมปทาน 3 แปลงสํารวจ ดังนี้
ตารางที่ 4-1 รายละเอียดสั มปทานปิ โตรเลียมทีอ่ อก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2549
สัมปทานปิ โตรเลียมเลขที่ แปลงสํารวจหมายเลข
ผูร้ ับสัมปทาน
1/2549/69
G4/48
บริ ษทั เซฟรอน ปัตตานี จํากัด
2/2549/70
G9/48
บริ ษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด และ
บริ ษทั เซฟรอน ปัตตานี จํากัด
3/2549/71
G12/48
บริ ษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์ จํากัด และ
บริ ษทั ไทยเอนเนอร์จี จํากัด
ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ.2549 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
2.
สัมปทานปิ โตรเลียมที่ออกเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 (ตามมติคณะรัฐมนตรี วนั ที่
14 พฤศจิกายน 2549) จํานวน 5 สัมปทาน 7 แปลงสํารวจ ดังนี้
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ตารางที่ 4-2 รายละเอียดสั มปทานปิ โตรเลียมทีอ่ อก ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2549
สัมปทานปิ โตรเลียมเลขที่ แปลงสํารวจหมายเลข
ผูร้ ับสัมปทาน
4/2549/62
L13/48
บริ ษทั Apico LLC.
5/2549/73
L17/48
บริ ษทั JSX Energy (Thailand) Ltd.
6/2549/74
L21/48
บริ ษทั ปตท.สผ. สยาม จํากัด
L28/48
L29/48
7/2549/75
G1/48
บริ ษทั Syarikat Boroc Shipping Sdn. Bhd. และ
บริ ษทั Occidental Exploration Pte. Ltd.
8/2549/76
G10/48
บริ ษทั เพิร์ล ออยล์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ฮอไรสัน ออยล์ (ประเทศไทย) จํากัด และ
บริ ษทั ธนา ออยล์ แอนด์ แก๊ซ (ประเทศไทย)
จํากัด
ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ.2549 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
3.
สัมปทานปิ โตรเลียมที่ออกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 (ตามมติคณะรัฐมนตรี วนั ที่
14 พฤศจิกายน 2549) จํานวน 4 สัมปทาน 4 แปลงสํารวจ ดังนี้
ตารางที่ 4-3 รายละเอียดสั มปทานปิ โตรเลียมทีอ่ อก ณ วันที่ 8 มกราคม 2550
สัมปทานปิ โตรเลียมเลขที่
แปลงสํารวจหมายเลข
ผูร้ ับสัมปทาน
1/2550/77
L58/48
บริ ษทั Pan Orient Energy Corporattion
2/2550/78
G2/48
บริ ษทั เพิร์ล ออยล์ ออฟชอร์ จํากัด
3/2550/79
G3/48
บริ ษทั Northern Gulf oil (Thailand) Ltd.
4/2550/80
G6/48
บริ ษทั Occidental Exploration Pte. Ltd.
ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ.2549 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
4. สัมปทานปิ โตรเลียมที่ออกเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 (ตามมติคณะรัฐมนตรี วนั ที่ 16
มกราคม 2550) จํานวน 3 สัมปทาน 6 แปลงสํารวจ ดังนี้
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ตารางที่ 4-4 รายละเอียดสั มปทานปิ โตรเลียมทีอ่ อก ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550
สัมปทานปิ โตรเลียมเลขที่ แปลงสํารวจหมายเลข
ผูร้ ับสัมปทาน
5/2550/77
L25/48
บริ ษทั Adani Port Infrastructure Private Ltd.
L39/48
6/2550/78
G11/48
บริ ษทั เพิร์ล ออยล์ บางกอก จํากัด
บริ ษทั ฮอไรสัน ออยล์ (สยาม) จํากัด และ
บริ ษทั ธนา รี ซอสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
7/2550/79
A4/48
บริ ษทั พีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์ จํากัด
A5/48
A6/48
ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ.2549 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
5.
แปลงสํารวจ ดังนี้

คําขอสัมปทานปิ โตรเลียมที่อยูภ่ ายใต้การพิจารณาของกรมเชื้อเพลิง จํานวน 5

ตารางที่ 4-5 คําขอสั มปทานทีอ่ ยู่ภายใต้ การพิจารณาของกรมเชื้อเพลิง พ.ศ. 2549
แปลงสํารวจหมายเลข
ผูร้ ับสัมปทาน
L1/48
บริ ษทั TIC Energy
L2/48
L7/48
L3/48
บริ ษทั JSX Energy (Thailand) Ltd.
L9/48
ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ.2549 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในรายงานประจําปี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พ.ศ. 2550 พบว่า คําขอ
สัมปทานปิ โตรเลียมของบริ ษทั TIC Energy ในแปลงสํารวจหมายเลข L1/48, L2/48 และ L7/48 และคําขอ
สัมปทานของ บริ ษทั JSX Energy (Thailand) Ltd. ในแปลงสํารวจหมายเลข L3/48, L9/48 ไม่ได้ปรากฎอยู่
ทั้งในรายการของแปลงที่ได้รับสิ ทธิสมั ปทานและรายการของแปลงที่ยงั คงอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
ในประกาศเชิญชวนบริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านปิ โตรเลียมให้ยนื่ สัมปทานเพื่อสิ ทธิสาํ รวจ
และผลิตปิ โตรเลียม “ครั้งที่ 20” ของกระทรวงพลังงาน ก็มีลกั ษณะการดําเนินงานเช่นเดียวกันกับครั้งที่ 19
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โดยในครั้งนี้ออกประกาศลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 จํานวน 65 แปลง พื้นที่ 235,606 ตารางกิโลเมตร และ
ประกาศดังกล่าวมีอายุ 1 ปี และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้รวบรวมคําขอสัมปทานในวันที่ 15 ของทุกเดือน
ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกหลังจากการประกาศครั้งนี้ หรื อระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม
2550 มีผยู ้ น่ื ขอสัมปทานปิ โตรเลียมทั้งหมด 32 ราย 54 คําขอ เป็ นแปลงสํารวจ 34 แปลง ซึ่งกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติได้พิจารณาคําขอดังกล่าว และเสนอคณะกรรมการปิ โตรเลียมเพื่อพิจารณา ซึ่งได้เสนอต่อให้
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงานและคณะรัฐมนตรี จากข้อมูลรายงานประจําปี 2550 ของกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ มีบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกสัมปทานปิ โตรเลียมเป็ นจํานวน 18 สัมปทาน 21 แปลงสํารวจ ดังนี้
1.
สัมปทานปิ โตรเลียมที่ออกเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 (ตามมติคณะรัฐมนตรี วนั ที่
22 ตุลาคม 2550 และ 11 ธันวาคม 2550) จํานวน 7 สัมปทาน 8 แปลงสํารวจ ดังนี้
ตารางที่ 4-6 รายละเอียดสั มปทานปิ โตรเลียมทีอ่ อก ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2550
สัมปทานปิ โตรเลียมเลขที่ แปลงสํารวจหมายเลข
ผูร้ ับสัมปทาน
9/2550/85
G5/50
บริ ษทั นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จํากัด
10/2550/86
G6/50
บริ ษทั เชฟรอน ปิ โตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ปตท.สผ. โครงการไทย จํากัด และ
บริ ษทั มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชัน่ จํากัด
11/2550/87
G7/50
บริ ษทั เชฟรอน ปิ โตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ปตท.สผ. โครงการไทย จํากัด
บริ ษทั เฮสส์ เอ็กซ์โพลเรชัน่ (ประเทศไทย) จํากัด และ
บริ ษทั มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชัน่ จํากัด
12/2550/87
G8/50
บริ ษทั ปตท.สผ. โครงการไทย จํากัด
บริ ษทั เชฟรอน ปิ โตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด และ
บริ ษทั มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชัน่ จํากัด
13/2550/87
L7/50
บริ ษทั Twinza Oil Limited
L13/50
14/2550/87
L26/50
บริ ษทั Salamander Energy (E&P) Limited
15/2550/87
G4/50
บริ ษทั เชฟรอน ปิ โตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด และ
บริ ษทั มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชัน่ จํากัด
ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ.2550 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
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2.
สัมปทานปิ โตรเลียมที่ออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551 (ตามมติคณะรัฐมนตรี วนั ที่
11 และ 18 ธันวาคม 2550) จํานวน 11 สัมปทาน 13 แปลงสํารวจ ดังนี้
ตารางที่ 4-7 รายละเอียดสั มปทานปิ โตรเลียมทีอ่ อก ณ วันที่
สัมปทานปิ โตรเลียมเลขที่ แปลงสํารวจหมายเลข
1/2551/92
G2/50
2/2551/93
G3/50
3/2551/94
L1/50
L2/50
4/2551/95
L15/50
5/2551/96
L18/50
6/2551/97
L19/50
7/2551/98
L20/50
8/2551/99
9/2551/100
10/2551/101

21 มกราคม 2551
ผูร้ ับสัมปทาน
บริ ษทั เพิร์ล ออยล์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั Sita Oil Exploration House, Inc.
บริ ษทั นอร์ธเทิร์น กัลฟ์ ออย (ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษทั Salamander Energy (E&P) Limited
บริ ษทั อ่าวสยามมารี น จํากัด
บริ ษทั Sita Oil Exploration House, Inc.
บริ ษทั Carnarvon Petroleum Limited และ
บริ ษทั Sun Resources NL
บริ ษทั เพิร์ล ออยล์ (รี ซอสเซส) จํากัด
บริ ษทั Adni Welspun Exploration Limited
บริ ษทั Mitra Energy Limited

L21/50
L22/50
L45/50
L46/50
11/2551/102
L16/50
บริ ษทั Tatex Thailand, LLC
ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ.2550 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

3.
คําขอสัมปทานปิ โตรเลียมที่อยูภ่ ายใต้การพิจารณาของกรมเชื้อเพลิงพลังงาน
จํานวน 6 แปลงสํารวจ ดังนี้
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ตารางที่ 4-8 คําขอสั มปทานทีอ่ ยู่ภายใต้ การพิจารณาของกรมเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550
แปลงสํารวจหมายเลข
ผูร้ ับสัมปทาน
L3/50
บริ ษทั JSX Energy (Thailand) Ltd.
L10/50
บริ ษทั Kra Energy Ltd.
L11/50
L17/50
L24/50
L25/50
ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ.2550 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในรายงานประจําปี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พ.ศ. 2551 พบว่า คําขอ
สัมปทานปิ โตรเลียมของบริ ษทั JSX Energy (Thailand) Ltd. ในแปลงสํารวจหมายเลข L3/50 ยังคงอยูใ่ น
ระหว่างการพิจารณา ขณะที่คาํ ขอสัมปทานปิ โตรเลียมของบริ ษทั Kra Energy Ltd. ในแปลงหมายเลข
L10/50, L11/50, L17/50, L24/50 และ L25/50 ไม่อยูท่ ้ งั ในรายการของแปลงที่ได้รับสิ ทธิสมั ปทานและ
รายการของแปลงที่ยงั คงอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
จากการศึกษาการประกาศเชิญชวนผูป้ ระกอบการด้านปิ โตรเลียมให้ยนื่ สัมปทานเพื่อสิ ทธิในการ
สํารวจและผลิตปิ โตรเลียมทั้งสองครั้งมีขอ้ สังเกตดังต่อไปนี้ ในการประกาศเชิญชวนในแต่ละครั้ง ผูย้ นื่ ขอ
สัมปทานสามารถแสดงความจํานงว่าจะยืน่ ขอแปลงสํารวจใดก็ได้โดยไม่ให้ทบั ซ้อนกับแปลงที่
ผูป้ ระกอบการรายอื่นยืน่ ขอ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะรวบรวมคําขอสัมปทานทุกเดือนและส่ งให้
คณะกรรมการปิ โตรเลียมซึ่งจะเป็ นผูด้ าํ เนินการพิจาณรา ผูย้ นื่ ขอก่อนจะได้รับการพิจารณาให้สมั ปทานใน
การสํารวจก่อน เมื่อพิจารณาแล้วจึงจะส่ งให้รัฐมนตรี กระทรวงพลังงานพิจารณาให้สมั ปทานตามความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อได้รับสัมปทานตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วจะต้องดําเนินการสํารวจภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด
ในหลายกรณี จะเห็นได้วา่ ผูป้ ระกอบการสามารถรวมกลุ่มกับผูป้ ระกอบการรายอื่นที่มีเงินทุน
ประสบการณ์และขีดความสามารถทางธรณี วิทยา ทางเทคโนโลยีในการสํารวจและขุดเจาะ หรื อมีขีด
ความสามารถที่แตกต่างจากตนเอง จะสังเกตได้วา่ การรวมกลุ่มกันนั้นมักจะมีบริ ษทั ที่ร่วมงานกันอยูแ่ ล้ว
รวมตัวกันเป็ นกลุ่มในการยืน่ ขอสัมปทาน ในหลาย ๆ กรณี ผขู ้ อสัมปทานจะเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่เพียง
รายเดียวที่มีขีดความสามารถ เงินทุน และประสบการณ์ในการดําเนินกิจการอยูแ่ ล้ว เช่น บริ ษทั ในกลุ่ม
ปตท. เชพรอน และเพิร์ล ออยล์ เป็ นต้น
นอกจากนี้จะเห็นได้วา่ จํานวนคําขอสัมปทานและจํานวนแปลงที่ขอสํารวจมักจะน้อยกว่าจํานวนที่
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ประกาศเชิญชวนไว้ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้วประเทศ
68

ไทยถือว่าเป็ นประเทศเล็กและทรัพยากรปิ โตรเลียมที่นอ้ ยกว่าประเทศผูส้ ่ งออกนํ้ามันรายใหญ่ในระดับโลก
จึงทําให้มีความเสี่ ยงในการสํารวจค่อนข้างสู งและมีศกั ยภาพในการสํารวจพบและผลิตได้ค่อนข้างตํ่า ด้วย
เหตุดงั กล่าวจึงไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนโดยเฉพาะบริ ษทั นํ้ามันข้ามชาติให้มาลงทุนได้มากนัก
2.2 การสํ ารวจและผลิตปิ โตรเลียมของไทย
รัฐบาลได้ให้สมั ปทานปิ โตรเลียมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2505 แก่บริ ษทั ยูโนแคลไทยแลนด์ จํากัด
(ปัจจุบนั คือบริ ษทั เชพรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด) แต่การสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมเริ่ มขึ้น
อย่างจริ งจังตั้งแต่มีการบังคับใช้ พรบ. ปิ โตรเลียม พ.ศ. 2514 โดยรัฐบาลไทยได้เปิ ดรับและให้สมั ปทาน
สํารวจและผลิตทั้งในแหล่งบนบก อ่าวไทย และทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ ถึงเดือนกันยายน
2553 นับเป็ นจํานวน 20 ครั้ง (ในเดือนพฤษภาคม 2554 รัฐบาลได้ประกาศเปิ ดให้ยนื่ ขอสัมปทานนับเป็ น
ครั้งที่ 21) โดยใช้วิธีการจัดสรรสิ ทธิในอดีตซึ่งไม่ได้แตกต่างจากในปัจจุบนั มากนัก เพียงแต่วา่ ในอดีตหน้าที่
ในการให้สมั ปทานสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมเป็ นของกรมทรัพยากรธรณี (ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม)
คณะกรรมการปิ โตรเลียมและคณะรัฐมนตรี มีบทบาทหน้าที่สาํ คัญในการพิจารณาและอนุมตั ิให้สมั ปทานแก่
ผูป้ ระกอบการ ต่อมาภายหลังจากการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 รัฐบาลได้จดั ตั้งกระทรวงพลังงานและ
ได้แยกและโอนย้ายงานทางด้านปิ โตรเลียมจากกรมทรัพยากรธรณี มายังกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใต้
กระทรวงพลังงานที่ได้ต้ งั ขึ้นใหม่ โดยมีหน้าที่ในการกํากับดูแลและให้สิทธิสมั ปทานในการสํารวจ พัฒนา
และผลิตปิ โตรเลียมแทนกรมทรัพยากรธรณี และยังคงให้คณะกรรมการปิ โตรเลียมและคณะรัฐมนตรี มี
อํานาจในการพิจารณาและอนุมตั ิสมั ปทาน ในส่ วนที่แล้วผูว้ ิจยั ได้กล่าวถึงกระบวนการและขั้นตอนในการ
ให้สมั ปทานสํารวจและการผลิตปิ โตรเลียมภายหลังจากการปฏิรูประบบราชการแล้ว
ตั้งแต่ปี 2514 โดยรวมแล้วรัฐได้ออกใบอนุญาตสัมปทานแล้วทั้งสิ้ น 93 สัมปทาน เป็ นจํานวนแปลง
รวม 137 แปลง และมีสมั ปทานที่ผา่ นการอนุมตั ิแล้วแต่ยงั ไม่ได้ออกใบสัมปทานอีก 39 สัมปทาน เป็ น
จํานวน 51 แปลง ดังแสดงในตารางที่ 4-9
โดยส่ วนใหญ่แล้วรัฐบาลจะเปิ ดสัมปทานในหลายพื้นที่พร้อมกัน และจะให้สมั ปทานโดยแบ่ง
ออกเป็ นสองประเภทอันได้แก่ “สัมปทานสํารวจ” และ “สัมปทานผลิต” ตามลําดับขั้นตอนโดยสัมปทาน
สํารวจจะอนุญาตให้ผรู ้ ับสัมปทานดําเนินการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนและเจาะสํารวจปิ โตรเลียม หาก
สํารวจและพบปิ โตรเลียม จึงจะออกสัมปทานผลิตโดยอนุญาตให้ผรู ้ ับสัมปทานดําเนินการประเมินปริ มาณ
สํารองและเจาะหลุมพัฒนาและผลิตปิ โตรเลียม ตารางที่ 4-11-4-12 แสดงจํานวนสัมปทานปิ โตรเลียมที่อยู่
ในช่วงการสํารวจและผลิต ตามลําดับ จะเห็นได้วา่ ณ กรกฎาคม 2550 สัมปทานส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นช่วงการ
สํารวจทั้งบริ เวณบนบก อ่าวไทย และอันดามัน ในขณะที่สมั ปทานปิ โตรเลียมที่อยูใ่ นช่วงการผลิตจะอยูบ่ น
บกและอ่าวไทยเท่านั้น ต่อมาในปี 2554 สัมปทานปิ โตรเลียมที่อยูใ่ นช่วงสํารวจและผลิตรวมแล้วเพิม่ ขึ้น
เป็ น 61 สัมปทาน 79 แปลง (ตารางที่ 4-10)
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ตารางที่ 4-9 การเปิ ดให้ ยนื่ ขอและการออกสั มปทานปิ โตรเลียมในประเทศไทย
ครั้งที่

วันที่เปิ ดสัมปทาน

บริ เวณที่เปิ ดสัมปทาน

จํานวนแปลงที่เปิ ดสัมปทาน

การออกสัมปทาน

จํานวนคงเหลือ

สัมปทาน

แปลง

สัมปทาน

แปลง

ไม่ได้กาํ หนด

10

22

6

13

1

13 ก.ย. 2514

บนบก อ่าวไทยและทะเลอันดามัน

2

31 มี.ค. 2515

ทะเลอันดามัน

2 แปลง

2

2

-

-

3

12 มิ.ย. 2515

ทะเลอันดามัน

2 แปลง

-

-

-

-

4

14 ก.ย. 2516

บนบกและทะเลอันดามัน

-

-

-

-

5

11 ก.พ. 2517

บนบกและทะเลอันดามัน

ไม่ได้กาํ หนด
ไม่ได้กาํ หนด

3

3

-

-

6

24 พ.ย. 2521

บนบก

ไม่ได้กาํ หนด

2

7

2

2

7

26 ม.ค. 2522

อ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ไม่ได้กาํ หนด

1

1

-

-

8

24 มิ.ย. 2523

บนบก อ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ไม่ได้กาํ หนด

4

9

1

1

9

5 ก.พ. 2525

บนบก

ไม่ได้กาํ หนด

2

3

2

2

10

3 มิ.ย. 2526

ทะเลอันดามัน

ไม่ได้กาํ หนด

1

1

-

-

11

10 ส.ค. 2527

บนบก อ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ไม่ได้กาํ หนด

3

3

2

2

12

22 มี.ค. 2528

บนบกและอ่าวไทย

ไม่ได้กาํ หนด

7

8

2

2

13

26 ก.ค. 2533

บนบก อ่าวไทยและทะเลอันดามัน

104 แปลง

12

21

2

2

14

12 ต.ค. 2538

ทะเลอันดามัน

9 แปลง

1

2

-

-
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ครั้งที่

วันที่เปิ ดสัมปทาน

บริ เวณที่เปิ ดสัมปทาน

จํานวนแปลงที่เปิ ดสัมปทาน

การออกสัมปทาน

จํานวนคงเหลือ

สัมปทาน

แปลง

สัมปทาน

แปลง

101 แปลง

6

7

3

3

15

23 ก.พ. 2539

บนบก และอ่าวไทย

16

16 มิ.ย. 2540

ทะเลอันดามัน

7 แปลง

1

1

-

-

17

16 มี.ค. 2541

บนบกและอ่าวไทย

81 แปลง

2

2

-

-

18

11 ก.ค. 2543

บนบกและอ่าวไทย

87 แปลง

11

14

10

13

19

1 ก.ค. 2548

บนบก อ่าวไทย และทะเลอันดามัน

82 แปลง

3

3

3

3

20

23 พ.ค. 2550

บนบกและอ่าวไทย

65 แปลง

22

26

6

8

รวม

93

135

39

51

ที่มา: กฤติยาพร (2553)
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ตารางที่ 4-10 จํานวนสั มปทานปิ โตรเลียมของไทย
2549
2550
2551
2552
2553
2554
บนบก
อ่าวไทย
อันดามัน

สัมปทาน
32
38
52
62
61
61
31
29
1

แปลง
42
50
68
80
79
79
40
36
3

ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ.2553 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
ตารางที่ 4-10 ได้แสดงรายละเอียดของสัมปทานปิ โตรเลียมตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นเรื่ อย
จนกระทัง่ ในปี 2554 มีสมั ปทานโดยรวมทั้งสิ้ น 61 สัมปทาน และมีจาํ นวน 79 แปลง แบ่งเป็ นแปลงบนบก
40 แปลง อ่าวไทย 36 แปลง และอันดามัน 3 แปลง
ตามข้อมูลในตารางที่ 4-11 “ช่วงการสํารวจ” ณ กรกฎาคม 2550 โดยรวมแล้วมีจาํ นวน 40 แปลง
แบ่งเป็ นแปลงบนบก 19 แปลง อ่าวไทย 18 แปลง และอันดามัน 3 แปลง โดยผูร้ ับสัมปทานในช่วงการ
สํารวจจะดําเนินการสํารวจตามช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1, 2 และ 3 แล้วแต่กรณี โดยในแต่ละช่วงข้อผูกพัน ผูร้ ับ
สัมปทานจะต้องเสนอข้อผูกพันในด้านปริ มาณเงินและ ปริ มาณงานสําหรับการสํารวจปิ โตรเลียมในแปลง
สํารวจแต่ละแปลง โดยผูร้ ับสัมปทานสามารถเสนอ “ผลประโยชน์พิเศษ” เช่น การให้เงินทุนการศึกษาเงิน
อุดหนุน เงินให้เปล่าในการลงนามในสัมปทาน หรื อเงินให้เปล่าในการผลิต นอกเหนือไปจากเงื่อนไขที่ทาง
ราชการได้กาํ หนดให้เป็ นผลประโยชน์พิเศษไว้เมื่อมีการประกาศยืน่ คําขอสัมปทานก็ได้ ตารางที่ 4-12 แสดง
รายละเอียดของสัมปทานปิ โตรเลียมใน “ช่วงการผลิต” ณ กรกฎาคม 2550 โดยรวมแล้วมีจาํ นวน 20 แปลง
แบ่งเป็ นแปลงบนบก 6 แปลง และอ่าวไทย 14 แปลง โดยยังไม่ได้มีการผลิตจากแปลงในอันดามัน โดยส่ วน
ใหญ่แล้วจะผลิตก๊าซธรรมชาติเป็ นหลัก
ภายหลังจากการสํารวจขุดเจาะปิ โตรเลียมแล้วพบว่าประเทศไทยมีปริ มาณสํารองปิ โตรเลียมที่
พิสูจน์แล้วคิดเป็ นปริ มาณเทียบเท่านํ้ามันดิบ รวมทั้งสิ้ น 2,477 ล้านบาร์เรลโดยแบ่งออกเป็ นนํ้ามันดิบ 195
ล้านบาร์เรล ก๊าซธรรมชาติ 11,697 พันล้านลูกบาศก์ฟุต และก๊าซธรรมชาติเหลว 266 ล้านบาร์เรล จะเห็นได้
ว่าประเทศไทยมีปริ มาณสํารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วสู งถึง 82% ของปริ มาณสํารองปิ โตรเลียมทั้งหมด
ในขณะที่ปริ มาณสํารองก๊าซธรรมชาติเหลวและนํ้ามันดิบที่พิสูจน์แล้วมีสดั ส่ วนเพียง 10% และ 8%
ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-13
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ตารางที่ 4-11 รายละเอียดสั มปทานปิ โตรเลียมทีอ่ ยูในช่ วงการสํ ารวจ ณ กรกฎาคม 2550
แปลงสัมปทาน
บนบก
L21/43
L22/43
L33/43
L44/43
L15/43
L27/43
L10/43
L11/43
L53/43
L54/43
L13/48
L17/48
L21/48
L28/48
L29/48
L53/48
L39/48

ผูดํ้ าเนินการ

ระยะเวลา

การดําเนินงาน

17 ก.ค.49 - 16 ก.ค.52

ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2 (แหล่งหนองสระ และบึงหญ้าตะวันตก มีการผลิตนํ้ามันดิบ
50 บาร์เรล/วัน)
ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2

บริ ษทั ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด ) จํากัด
[CNPCHK (Thailand) Limited]
บริ ษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
[PTTEP International Limited]
บริ ษทั แพนโอเรี ยนท์ รี ซอสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
[Pan Orient Resources (Thailand) Limited]
บริ ษทั แพนโอเรี ยนท์ รี ซอสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
[Pan Orient Resources (Thailand) Limited]
บริ ษทั อพิโก (โคราช) จํากัด [Apico (Korat) Limited]

17 ก.ค.49 - 16 ก.ค.52

บริ ษทั สยาม โมเอโกะ จํากัด [Siam Moeco Co., Ltd.]

22 ม.ค.50 - 21 ม.ค.53

บริ ษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด [PTTEP (Thailand) Limited.]

22 ม.ค.50 - 21 ม.ค.53

บริ ษทั อพิโก แอลแอลซี [Apico LLC]
บริ ษทั เจเอสเอ็กซ์เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จํากัด
[JSX Energy (Thailand) Ltd.]
บริ ษทั ปตท.สผ. สยาม จํากัด [PTTEP Siam Ltd.]

บริ ษทั แพน โอเรี ยนท์เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด
[Pan Orient Energy (Siam) Ltd.]
บริ ษทั Adani Port Infrastructure Private Limited

17 ก.ค.49 - 16 ก.ค.52

17 ก.ค.49 - 16 ก.ค.52
25 ก.ย.49 - 24 ก.ย.52

8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.52
8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.52

ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1

8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.52

8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.52
20 เม.ย.50 - 19 เม.ย.53
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แปลงสัมปทาน
L3/48
L9/48

ผูดํ้ าเนินการ
[Adani Port Infrastructure Private Limited]
บริ ษทั เจเอสเอ็กซ์เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จํากัด
[JSX Energy (Thailand) Ltd.]

ระยะเวลา

การดําเนินงาน

20 เม.ย.50 - 19 เม.ย.53

อ่าวไทย
5, 6
7, 8, 9
10*,11*

13* และพื้นที่
12(A)*,12(B)*
พื้นที่14A, 15A*, 16A*
G4/43

G5/43
G9/43
พื้นที่ 9A*

G4/48

บริ ษทั Thailand Blocks 5 & 6 LLC [Thailand Blocks 5 & 6 LLC ]
บริ ษทั บริ ติช แกส เอเชีย อิงค์ [British Gas Asia Inc.]
บริ ษทั เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด
[Chevron Thailand Exploration and
Production, Ltd.]
บริ ษทั เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด
[Chevron Thailand Exploration and
Production, Ltd.]
บริ ษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
[PTT Exploration and Production Public Company Limited]
บริ ษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
[Chevron Offshore (Thailand) Ltd.]
บริ ษทั นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จํากัด
[NuCoastal (Thailand) Limited]
บริ ษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
[PTTEP International Limited]
บริ ษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
[Chevron Offshore (Thailand) Ltd.,]
บริ ษทั เชฟรอน ปั ตตานีจาํ กัด
[Chevron Pattani, Ltd.]

-

หยุดการดําเนินงาน(อยูใ่ นพื้นที่ทบั ซ้อน ไทย-กัมพูชา)
หยุดการดําเนินงาน(อยูใ่ นพื้นที่ทบั ซ้อน ไทย
หยุดการดําเนินงาน(อยูใ่ นพื้นที่ทบั ซ้อน ไทย

-

หยุดการดําเนินงาน(อยูใ่ นพื้นที่ทบั ซ้อน ไทย-กัมพูชา)

27 ก.พ.49 - 26 ก.พ.53

ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 3

17 ก.ค.49 - 16 ก.ค.52

ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2

17 ก.ค.49 - 16 ก.ค.52

ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2

17 ก.ค.49 - 16 ก.ค.54

15 มี.ค.49 - 14 มี.ค.52

หยุดการดําเนินงาน(อยูใ่ นพื้นที่ทบั ซ้อน ไทย-กัมพูชา)
ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2 (แหล่งราชพฤกษมีการผลิต
- ก๊าซธรรมชาติ 8.57 ล้าน ลบ.ฟุต/วัน
- นํ้ามันดิบ 2,313 บาร์เรล/วัน)
ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1
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แปลงสัมปทาน
G9/48
G12/48
G1/48
G10/48
G2/48

G3/48
G6/48
G11/48
อันดามัน
A4/48
A5/48
A6/48

ผูดํ้ าเนินการ
บริ ษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด
[PTTEP (Thailand) Limited]
บริ ษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด
[PTTEP (Thailand) Limited]
บริ ษทั เพิรล ออย (อมตะ) จํากัด
[Pearl Oil (Amata) Limited]
บริ ษทั เพิรล ออย (ประเทศไทย) จํากัด [Pearl
Oil (Thailand) Ltd.]
บริ ษทั เพิรล ออย ออฟชอร์จํากัด
[Pearl Oil Offshore Limited]
บริ ษทั เพิรล ออย (อ่าวไทย) จํากัด
[Pearl Oil (Aoa Thai) Limited]
บริ ษทั เพิรล ออย (อมตะ) จํากัด
[Pearl Oil (Amata) Limited]
บริ ษทั เพิรล์ ออย (อมตะ) จํากัด
[Pearl Oil (Amata) Limited]
บริ ษทั พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์จํากัด
[PTTEP Offshore Investment Company Limited]

ระยะเวลา
15 มี.ค.49 - 14 มี.ค.52

การดําเนินงาน
ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1
ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1

15 มี.ค.49 - 14 มี.ค.52
8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.52

ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1

8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.52

ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1

8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.52

ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1

8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.52

ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1

8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.52

ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1

13 ก.พ.50 - 12 ก.พ.53

ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1

13 ก.พ.50 - 12 ก.พ.53

ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1

ที่มา: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
่ ้นที่แปลงสํารวจหมายเลข 9,10,11,15 และ 16 อยูแล้
่ ว
หมายเหตุ: *ไม่นับเป็ นแปลงเนื่องจากรวมอยูในพื
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ตารางที่ 4-12 รายละเอียดสั มปทานปิ โตรเลียมทีอ่ ยูในช่ วงการผลิต ณ กรกฎาคม 2550
แปลง
บนบก
E5 (นํ้าพอง)
E5 (นอกนํ้าพอง)
EU1
S1
NC
PTTEP

SW1

อ่าวไทย
10, 11, 12, 13

ผูดํ้ าเนินการ

แหล่ง

ประเภท

อัตราผลิต/วัน

บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล เอ็กซโพลเรชัน่ แอนด์ โพรดักชัน่ โคราช อิงค์
[ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc.]
บริ ษทั เฮสส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
[Hess (Thailand) Limited ]
บริ ษทั เฮสส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
[Hess (Thailand) Limited ]
บริ ษทั ปตท.สผ. สยาม จํากัด
[PTTEP Siam Ltd.]
บริ ษทั ซิโน-ยูเอส ปิ โตรเลียม อิงค์ [Sino-U.S. Petroleum Inc.]
บริ ษทั ปตท.สผ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
[PTTEP International
Limited]
บริ ษทั แพน โอเรี ยนท์เอ็นเนอยี่
(ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด
[Pan Orient Energy (Thailand) Limited]

นํ้าพอง

ก๊าซธรรมชาติ

25 ล้าน ลบ.ฟุต

ภูฮ่อม

ก๊าซธรรมชาติ

103 ล้าน ลบ.ฟุต

ภูฮ่อม

ก๊าซธรรมชาติ

สิ ริกิต,์ ทับแรด, หนองมะขาม, ประดูเฒ่า, หนองตูม, วัดแตน, ปรื อกระเทียม
บึงหญ้า, บึงม่วง, หนองสระ
กําแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย

ก๊าซธรรมชาติ
นํ้ามันดิบ
นํ้ามันดิบ
นํ้ามันดิบ

87 ล้าน ลบ.ฟุต
20,105 บาร์เรล
943 บาร์เรล
530 บาร์เรล

วิเชียรบุรี, ศรี เทพ, นาสนุ่น

นํ้ามันดิบ

1,151 บาร์เรล

บริ ษทั เชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด
[Chevron Thailand Exploration and
Production, Ltd.]

เอราวัณ, บรรพต, สตูล, ปลาทอง, ปลาแดง, ฟูนาน, โกมิน, จักรวาล,
ปลาหมึก, ตราด, สุ ราษฎร, ยะลา

ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติเหลว
นํ้ามันดิบ

1,183.56 ล้าน ลบ.ฟุต
36,080 บาร์เรล
39,879 บาร์เรล
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แปลง
พื้นที่10A*, 11A*

15, 16, 17
B5/27
B6/27
B12/27

B8/38
B11/38
B13/38

ผูดํ้ าเนินการ

บริ ษทั ปตท.สํารวจและผลิต ปิ โตรเลียม จํากัด
[PTT Exploration and Production Public Company Limited]
บริ ษทั เพิรล์ ออย (ประเทศไทย) จํากัด
[Pearl Oil (Thailand) Ltd.]
บริ ษทั ปตท.สผ. สยาม จํากัด
[PTTEP Siam Ltd]
บริ ษทั เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด
[Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd.]
บริ ษทั เชฟรอน ออฟชอร์(ประเทศไทย) จํากัด
[Chevron Offshore (Thailand) Ltd.]
บริ ษทั โซโค เอ็กซ์พลอเรชัน่ (ประเทศไทย) จํากัด
[Soco Exploration (Thailand) Co., Ltd.]
บริ ษทั เพิร์ล ออย (ประเทศไทย) จํากัด
[Pearl Oil (Thailand) Ltd.]
บริ ษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
[PTTEP International Limited]

แหล่ง

บงกช

ประเภท

อัตราผลิต/วัน

จัสมิน

ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติเหลว
นํ้ามันดิบ

660.ล้าน ลบ.ฟุต
17,802 บาร์เรล
7,532 บาร์เรล

นางนวล

นํ้ามันดิบ

2,242 บาร์เรล

ไพลิน

499.83 ล้าน ลบ.ฟุต21,116
บาร์เรล
216.09 ล้าน ลบ.ฟุต43,762
บาร์เรล

บัวหลวง

ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติเหลว
ก๊าซธรรมชาติ
นํ้ามันดิบ
เตรี ยมการผลิต

ช้างแดง

เตรี ยมการผลิต

พิกลุ

เตรี ยมการผลิต

ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวลั ย์, จามจุรี, ชบา

ที่มา: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
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ตารางที่ 4-13 ปริมาณสํ ารวจปิ โตรเลียม ณ เมษายน 2551 จําแนกตามประเภทปิ โตรเลียม
Proved Reserves (P1)

Probable Reserves (P2)

Possible Reserves (P3)

11,697

10,638

8,321

- กลุ่มเชฟรอน

5,514 (47.1%)

6,274 (59.0%)

1,161(14.0%)

- กลุ่ม ปตท.

3,558 (30.4%)

2,633 (24.8%)

4,036(48.5%)

- เฮสส์

2,545 (21.7%)

1,700 (16.0%)

3,110(37.3%)

80 (0.7%)

31 (0.3%)

13.5(0.16%)

266

293

161

- กลุ่มเชฟรอน

179.1 (67.3%)

222.0 (75.7%)

38.23(23.8%)

- กลุ่ม ปตท.

61.5 (23.1%)

54.2 (18.5%)

80.6(50.1%)

- เฮสส์

25.4 (9.5%)

16.8 (5.8%)

42.0(26.1%)

- อื่น ๆ
นํ้ามันดิบ (ล้านบาร์เรล)

0.2 (0.07%)

0.2 (0.07%)

0.11(0.07%)

195

117

44

- กลุ่มเชฟรอน

130.4 (67.0%)

88.1 (75.1%)

16.2(37.2%)

- กลุ่ม ปตท.

45.6 (23.4%)

13.5 (11.5%)

8.6(19.7%)

- เฮสส์

10.4 (5.3%)

11.8 (10.1%)

10.3(23.7%)

- อื่น ๆ
คิดเทียบเท่านํ้ามันดิบ (ล้านบาร์เรล)

8.3 (4.3%)

4.0 (3.4%)

8.5(19.3%)

2,477

2,239

1,642

- กลุ่มเชฟรอน

1,255(50.7%)

1,384(61.8%)

254(15.4%)

- กลุ่ม ปตท.

722(29.2%)

522(23.3%)

786(47.9%)

- กลุ่มเฮสส์

467(18.9%)

312(13.9%)

581(35.4%)

- อื่น ๆ

32.8(1.3%)

21.4(1.0%)

21.3(1.3%)

ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต)

- อื่น ๆ
ก๊าซธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล)

ที่มา: กฤติยาพร (2553) และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่ วนปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves: P1) น่าจะพบ (Probable
Reserves: P2) และอาจจะพบ (Possible Reserves: P3) ของเครื อบริ ษทั ต่าง ๆ
จากตารางที่ 4-13 พบว่าในกิจการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมมีลกั ษณะการกระจุกตัวสู งมาก การ
ดําเนินกิจการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทยกระจุกตัวอยูท่ ี่กลุ่มผูป้ ระกอบการสามกลุ่มใหญ่ ๆ
อันได้แก่ผปู ้ ระกอบการในกลุ่มเชฟรอน ปตท. และเฮสส์ โดยผูป้ ระกอบการทั้งสามกลุ่มนี้ถือปริ มาณสํารวจ
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ปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วรวมกันแล้วสู งกว่า 99% โดยเฉพาะในก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว สําหรับ
นํ้ามันดิบพบว่าอัตราการกระจุกตัวสูงกว่า 90%
เมื่อพิจารณารายประเภทปิ โตรเลียมแล้วพบว่า กลุ่มเชฟรอนมีสดั ส่ วนปริ มาณก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ
ธรรมชาติเหลว และนํ้ามันดิบที่พิสูจน์แล้วในสัดส่ วนที่สูงที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มอื่น โดยมีสดั ส่ วนอยู่
ที่ 47.1%, 67.3% และ 67% ตามลําดับ ตามมาด้วยกลุ่มปตท. ซึ่งมีสดั ส่ วนน้อยกว่าอยูท่ ี่ 30.4%, 23.1% และ
23.4% ตามลําดับ และเฮสส์ มีสดั ส่ วนปริ มาณก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวและนํ้ามันดิบที่พิสูจน์แล้ว
น้อยที่สุดอยูท่ ี่ 21.7% 9.5% และ 5.3% ตามลําดับ เป็ นที่น่าสังเกตว่ามีบริ ษทั อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามามีบทบาท
ในกิจการสํารวจและผลิตนํ้ามันดิบโดยมีปริ มาณนํ้ามันดิบที่พิสูจน์แล้วเป็ นอันดับสามรองจากกลุ่มเชฟรอน
และกลุ่มปตท. อันได้แก่บริ ษทั เพิร์ล ออย จํากัด
เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มบริ ษทั ที่มีปริ มาณสํารองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วในสามอันดับแรก ตารางที่
4-14-4-16 (รายละเอียดสัมปทานสามารถดูได้ในภาคผนวกที่ 2) แสดงรายละเอียดของบริ ษทั ในกลุ่มเหล่านี้
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ได้รับสัมปทานสํารวจและผลิต และดําเนินการผลิตอยู่ ณ วันที่ 1 เดือนมกราคม 2554 อัน
ได้แก่กลุ่มเชฟรอน กลุ่ม ปตท. บริ ษทั เฮสส์ (ไทยแลนด์) จํากัด และกลุ่มเพิร์ล ออยล์ ตามลําดับ จะเห็นได้วา่
กลุ่มเชฟรอนและกลุ่ม ปตท. เป็ นกลุ่มที่ได้รับสัมปทานผลิตมากที่สุดทั้งบนบกและในทะเลและสามารถผลิต
ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และนํ้ามันดิบได้เป็ นจํานวนมาก
นอกจากนี้ จะเห็นได้วา่ ลักษณะการลงทุนของบริ ษทั ในกลุ่มเชฟรอนและกลุ่ม ปตท. เป็ นบริ ษทั ที่
ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมโดยร่ วมลงทุนกับบริ ษทั อื่น ๆ ในกลุ่มของตนเองและหลายกรณี ได้
ตกลงร่ วมลงทุนกับบริ ษทั ในกลุ่มอื่น ๆ ด้วยโดยเฉพาะในแปลงและแหล่งที่มีขนาดใหญ่ที่ตอ้ งใช้เงินทุน
จํานวนมากและเทคโนโลยีข้นั สู งในการสํารวจและผลิต ดังนั้นจะเห็นได้วา่ บริ ษทั ที่ได้รับสัมปทานสํารวจ
และผลิตจะกระจุกตัวอยูท่ ี่ บริ ษทั ปตท. สผ. จํากัด บริ ษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด บริ ษทั ปตท.
สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด บริ ษทั เชฟรอน ประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด และบริ ษทั เชฟรอน
ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
กลุ่มเพิร์ล ออย เป็ นกลุ่มบริ ษทั อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้เริ่ มเข้ามามีบทบาทสําคัญโดยบริ ษทั เพิร์ล ออย
(ประเทศไทย) ได้รับสัมปทานผลิตสองแปลง และบริ ษทั เพิร์ล ออย (อมตะ) จํากัด บริ ษทั เพิร์ล ออย
ออฟชอร์ จํากัด และบริ ษทั เพิร์ล ออย (อ่าวไทย) ได้รับสัมปทานสํารวจอยูใ่ นขณะนี้ โดยได้สมั ปทานสํารวจ
ทั้งสิ้ น 6 แปลง
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ตารางที่ 4-14 รายละเอียดสั มปทานของกลุ่มเชฟรอน
รายละเอียดสัมปทาน
แปลง
แหล่ง

ผูด้ าํ เนินการ

Project Interest

ประเภท

ปริ มาณการผลิตต่อวัน

ที่ต้ งั

ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติเหลว
นํ้ามันดิบ

1,183.56 ล้าน ลบ.ฟุต
36,080 บาร์เรล
39,879 บาร์เรล

อ่าวไทย

ก๊าซธรรมชาติ
นํ้ามันดิบ

8.57 ล้าน ลบ.ฟุต/วัน
2,313 บาร์เรล/วัน

-

สัมปทานผลิต
10, 11, 12, 13
พื้นที่10A*, 11A*

เอราวัณ, บรรพต,
สตูล, ปลาทอง,
ปลาแดง, ฟูนาน,
โกมิน, จักรวาล
, ปลาหมึก, ตราด,
สุ ราษฏร, ยะลา

บริ ษทั เชฟรอนประเทศ
Contract 1
ไทย สํารวจและผลิต จํากัด Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.* 80%
MOECO 20%
Contract 2
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.* 70%
・MOECO 30%
Contract 3
・Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.* 71.25%
・MOECO 23.75%
・PTT Exploration and Production plc. 5%

แปลง B8/32, แปลง
9A

แหล่งทานตะวัน
แหล่งเบญจมาศ
แหล่งมะลิวลั ย์
แหล่งจามจุรี และ
แหล่งชบา

บริ ษทั เชฟรอน ออฟชอร์
(ประเทศไทย) จํากัด

Contract 5
・Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.* 60%
・MOECO 40%
PTTEP 25.00%
MOECO 16.71%
Palang Sophon 2%
Kris Energy 4.63%
Chevron Offshore (Thailand) Ltd. 51.66%
Tantawan Area
Chevron Offshore (Thailand) Ltd. 44.34146%
Orange Energy Limited 46.34147%
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รายละเอียดสัมปทาน
แปลง
แหล่ง

ผูด้ าํ เนินการ

Project Interest

ประเภท

ปริ มาณการผลิตต่อวัน

ที่ต้ งั

Chevron Block B8/32 (Thailand) Ltd. 7.31707%
Palang Sophon
สัมปทานสํารวจ
G4/43

G4/48

5, 6

10*,11*
13* และพื้นที่ 12(A)*,12(B)*

Chevron Offshore

Chevron Offshore (Thailand) Ltd. 51%
・PTTEP International Ltd. 21.375%
・MOECO 21.25%
・Palang Sophon International Ltd. 6.375%
บริ ษทั เชฟรอน ปั ตตานี ・PTTEP (Thailand) Ltd.* 80%
จํากัด
・Chevron Pattani Ltd. 16%
・MOECO 4%
บริ ษทั Thailand Blocks 5 Idemitsu Oil & Gas Co., Ltd. 50%
& 6 LLC
Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. (MOECO) 20%
Chevron Thailand Exploration & Prodcution, Ltd. (Chevron)
20%
Chevron Blocks 5 and 6 LLC (Chevron) (operator) 10%
บริ ษทั เชฟรอนประเทศ
ไทยสํารวจและผลิต จํากัด
บริ ษทั เชฟรอนประเทศ
ไทยสํารวจและผลิต จํากัด

-

-

-

-

-

หยุดการดําเนินงาน (อยูใ่ น
พื้นที่ทบั ซ้อนไทย-กัมพูชา)

-

หยุดการดําเนินงาน(อยูใ่ น
พื้นที่ทบั ซ้อนไทย-กัมพูชา)
หยุดการดําเนินงาน(อยูใ่ น
พื้นที่ทบั ซ้อนไทย-กัมพูชา)

-
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ตารางที่ 4-15 รายละเอียดสั มปทานของกลุ่ม ปตท.
รายละเอียดสัมปทาน
แปลง
แหล่ง
สัมปทานผลิต
บี 6/27
นางนวล

PTTEP 1
S1

15, 16, 17

กําแพงแสน, อู่ทอง
, สังฆจาย
สิ ริกิต,์ ทับแรด,
หนองมะขาม, ประ
ดูเฒ่า, หนองตูม,
วัดแตน, ปรื อ
กระเทียม
บงกช

ผูด้ าํ เนินการ

ผูถ้ ือหุน้

Project Interest

บริ ษทั ปตท.สผ. สยาม จํากัด
(ปตท.สผ.ส.)

ปตท.สผ. 51%
PTTEPO 49%

บริ ษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
(ปตท.สผ.อ.)
บริ ษทั ปตท.สผ. สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.)

ปตท.สผ. 100%

บริ ษทั ปตท.สผ. สยาม จํากัด
60%
JX Nippon Oil & Gas
Exploration Corporation 40%
บริ ษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่
แนล จํากัด 100%
บริ ษทั ปตท.สผ. สยาม จํากัด
75%
บริ ษทั ปตท.สํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จํากัด 25%

ปตท.สผ. 51%
PTTEPO 49%

บริ ษทั ปตท.สํารวจและผลิต ปิ โตรเลียม จํากัด -

-

B13/38
พิกลุ
สัมปทานสํารวจ
G9/43 (อ่าวไทย)

บริ ษทั ปตท.สผ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด

ปตท.สผ. 100%

บริ ษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

ปตท.สผ. 100%

(ปตท.สผ.อ.) 100%

14A, 15A*, 16A*

บริ ษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด
(มหาชน)

-

PTTEP 80%
Chevron Thailand Exploration
and Production., Ltd.
(CTEP) 16%
MOECO Thailand 4%

ประเภท

ปริ มาณการผลิต
ต่อวัน

ที่ต้งั

นํ้ามันดิบ

2,242 บาร์เรล

(อ่าวไทย)

นํ้ามันดิบ

530 บาร์เรล

(อ่าวไทย)

ก๊าซธรรมชาติ,
นํ้ามันดิบ

87 ล้าน ลบ.ฟุต
20,105 บาร์เรล

จังหวัดสุ โขทัย พิษณุโลก และ
กําแพงเพชร

ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติเหลว
เตรี ยมการผลิต

660.ล้าน ลบ.ฟุต
17,802 บาร์เรล

อ่าวไทย

ก๊าซธรรมชาติ และ
คอนเดนเสท
นํ้ามันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ และ
คอนเดนเสท

-

อ่าวไทย

-

(หยุดการดําเนินงาน(อยูใ่ น
พื้นที่ทบั ซ้อน ไทย-กัมพูชา)
ในอ่าวไทย ห่างจากฝั่งจังหวัด
สงขลาประมาณ 230
กิโลเมตร และทางด้านทิศ
ตะวันตกติดกับแปลง
สัมปทานบงกช
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รายละเอียดสัมปทาน
แปลง
แหล่ง
G9/48

ผูด้ าํ เนินการ

ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด
(มหาชน)

-

ปตท.สผ. 75%
ปตท.สผ.อ. 25%

L21/48, L28/48, L29/48

บริ ษทั พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์จํากัด
[PTTEP Offshore Investment Company
Limited]
บริ ษทั ปตท.สผ. สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.)

L22/43
L53/43 , L54/43
G12/48

บริ ษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด

A4/48, A5/48, A6/48

ปตท.สผ. 51%
PTTEPO 49%

ปตท.สผ. 100%
ปตท.สผ.อ. 100%
ปตท.สผ.อ. 100%

Project Interest

ประเภท

ปริ มาณการผลิต
ต่อวัน

ที่ต้งั

PTTEP I 80%
Chevron Thailand Exploration
and Production., Ltd.
(CTEP) 16%
MOECO Thailand 4%
-

นํ้ามันดิบ, ก๊าซ
ธรรมชาติ และ คอน
เดนเสท

-

ก๊าซธรรมชาติ

-

อยูใ่ นทะเลอันดามัน ทางฝั่ง
ตะวันตกของประเทศไทย

บริ ษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่
แนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.)70%
Resourceful Petroleum
(Thailand) Limited (RPL)30%
ปตท.สผ.อ. 100%
-

ก๊าซธรรมชาติ

-

นํ้ามันดิบ
-

-

จังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
ชัยภูมิในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของ
ประเทศไทย
จังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร
บนบก
อ่าวไทย

ประเภท

ผลิตต่อวัน

ตารางที่ 4-16 รายละเอียดสั มปทานของบริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด
รายละเอียดสัมปทาน
แปลง
แหล่ง
สัมปทานผลิต
แปลง E5 North ภูฮ่อม
(นอกนํ้าพอง)

ผูด้ าํ เนินการ

บริ ษทั เฮสส์ (ไทยแลนด์) จํากัด

Projectnterest

PTTEP Siam Limited (PTTEPS) 20%
Hess (Thailand) Ltd. 35%
Apico 35%, ExxonMobil 10%

ก๊าซธรรมชาติ

103 ล้าน ลบ.ฟุต
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ตารางที่ 4-17 รายละเอียดสั มปทานของกลุ่มเพิรล์ ออย
รายละเอียดสัมปทาน
แปลง
แหล่ง
สัมปทานผลิต
B5/27
จัสมิน
B11/38

ช้างแดง

สัมปทานสํารวจ
G1/48
G2/48
G3/48
G6/48
G11/48
G10/48

ผูด้ าํ เนินการ

ประเภท

บริ ษทั เพิรล์ ออย (ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษทั เพิรล์ ออย (ประเทศไทย)
จํากัด

นํ้ามันดิบ

บริ ษทั เพิรล์ ออย (อมตะ) จํากัด
บริ ษทั เพิรล์ ออย ออฟชอร์จํากัด
บริ ษทั เพิรล์ ออย (อ่าวไทย) จํากัด
บริ ษทั เพิรล์ ออย (อมตะ) จํากัด
บริ ษทั เพิรล์ ออย (อมตะ) จํากัด
บริ ษทั เพิรล์ ออย (ประเทศไทย)
จํากัด

-

ผลิตต่อวัน

7,532
บาร์เรล

เตรี ยมการผลิต

งานศึกษาของกฤติยาพร (2553) ยังพบว่าการผลิตปิ โตรเลียมของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากปี
พ.ศ. 2519 – 2552 โดยการผลิตเพิม่ ขึ้นในระยะสิ บปี ให้หลังอันเนื่องมาจากการผลิตอย่างต่อเนื่องจากแหล่ง
บนบก เมื่อพิจารณาในระหว่างปี 2548-2553 แล้วพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วประเทศไทยผลิตก๊าซธรรมชาติ 2,860
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ก๊าซธรรมชาติเหลว 88,632 บาร์เรลต่อวัน และนํ้ามันดิบ 152,800 บาร์เรลต่อวัน หรื อ
เทียบเป็ นการผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 983,909 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-18
ในตารางที่ 4-19 แสดงปริ มาณการผลิตปิ โตรเลียมของไทยจากแหล่งผลิตในประเทศ และแหล่ง
ผลิตในพื้นที่พฒั นาร่ วมไทย-มาเลเซีย ในปี 2553 ซึ่งจะเห็นว่าสําหรับแหล่งผลิตภายในประเทศมีผลผลิตที่
ได้เป็ นก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และนํ้ามันดิบเป็ นหลัก ในขณะที่ปิโตรเลียมที่ได้จากพื้นที่พฒั นา
ร่ วมไทย – มาเลเซีย จะอยูใ่ นรู ปของก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว ขณะที่ในตารางที่ 4-20 แสดง
ข้อมูลการผลิตปิ โตรเลียมของไทยแยกตามแปลงสัมปทาน
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ตารางที่ 4-18 การผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทยระหว่ างปี 2529-2552
พ.ศ.
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
เฉลี่ย 2548-53

ก๊าซธรรมชาติ
ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน
350
489
580
579
631
782
834
939
1,038
1,099
1,270
1,564
1,698
1,860
1,953
1,900
1,986
2,077
2,158
2,292
2,353
2,515
2,778
2,990
2,860
2,631

ก๊าซธรรมชาติเหลว
บาร์เรลต่อวัน
14,265
15,185
17,919
18,441
19,270
21,753
26,530
28,778
30,615
29,964
35,639
44,800
46,341
49,631
52,220
51,847
53,724
62,663
68,204
69,487
75,250
78,845
84,893
83,900
88,632
80,168

นํ้ามันดิบ
บาร์เรลต่อวัน
20,039
16,733
19,181
21,351
23,968
24,503
26,317
24,940
26,553
23,763
26,419
27,463
29,420
34,006
57,937
61,914
75,567
96,322
85,516
113,890
128,950
134,563
143,935
154,041
152,800
138,030

เทียบเท่านํ้ามันดิบ
บาร์ เรลต่อวัน
94,054
115,827
136,632
139,103
151,542
180,670
195,898
214,878
235,428
242,684
280,324
340,975
368,052
403,709
474,816
526,936
578,398
635,187
650,524
726,281
759,314
802,903
850,040
892,030
983,909
835,746

ที่มา: กฤติยาพร (2553) และรายงานประจําปี ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
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ตารางที่ 4-19 การผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทยจําแนกตามแหล่งผลิต มกราคม-กรกฎาคม 2553
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติเหลว
นํ้ามันดิบ
รวม
เดือน
(ล้านลบ.ฟุตต่อวัน)
(บาร์เรลต่อวัน)
(บาร์เรลต่อวัน) (บาร์เรลต่อวัน)
แหล่งในประเทศ
มกราคม
2,750
กุมภาพันธ์
2,730
มีนาคม
3,015
เมษายน
2,679
พฤษภาคม
2,770
มิถุนายน
2,958
กรกฎาคม
2,890
สิ งหาคม
2,884
กันยายน
2,891
ตุลาคม
2,921
พฤศจิกายน
2,933
ธันวาคม
2,891
เฉลี่ย
2,859
พื้นที่พฒั นาร่ วม ไทย-มาเลเซี ย
มกราคม
444
กุมภาพันธ์
537
มีนาคม
619
เมษายน
698
พฤษภาคม
688
มิถุนายน
709
กรกฎาคม
541
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวม

82,844.65
82,263.25
93,641.90
85,001.20
87,957.68
91,123.97
91,808.16
88,739.68
88,811.50
92,011.06
89,574.93
89,254.03
88,586.00

147,002.45
152,382.54
155,700.39
150,417.67
156,837.94
164,489.13
161,978.58
160,770.03
158,299.57
142,398.68
141,896.27
132,183.39
152,029.72

719,643
720,880
786,337
712,569
738,154
782,455
768,518
763,172
762,020
754,662
753,861
736,347
749,885

4,186
6,072

-

81,314
99,159

7,476
8, 954
8,356
8,929
6,722

-

114,775
129,954
127,588
131,803
100,479

605

6,957

-

112,153

3,434

94,749

155,668

838,777

ที่มา: กฤติยาพร (2553) และรายงานประจําปี ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
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ตารางที่ 4-20 การผลิตปิ โตรเลียมของไทยจําแนกตามแหล่งผลิตในปี 2553
แหล่ง
ในทะเลอ่าวไทย
Erawan
Baanpot
South Satun
Satun
Pladang
Trat
Platong
Kaphong
Surat
Plamuk
YongThong
N.Kung
Funan
Jakrawan
West Jakrawan
Gomin
South Gomin
Pailin
Yala
North Pailin
Bongkot
North Arthit
Arthit
Tantawan
Rajapreuk
Benchamas
Maliwan
North Benchamas
North Jamjuree
Chaba
Lanta
Jasmine
Banyen
Bualuang
Songkhla
รวม

ก๊าซธรรมชาติ
(ล้าน ลบ.ฟุต/วัน)

ก๊าซธรรมชาติเหลว (บาร์เรล/
วัน)

นํ้ามันดิบ
(บาร์เรล/วัน)

254.93
70.04
8.48
81.52
40.17
2.01
35.65
32.41
64.35
5.85
0.24
92.10
36.78
70.28
46.75
37.51
210.27
94.61
219.50
596.25
107.39
393.62
26.60
4.28
75.17
72.98
1.12
0.41
7.20
3.60
2,692.08

11,180.02
3,789.42
169.98
2,729.76
1,566.92
1.25
5,171.39
1,517.41
47.45
320.43
2,198.02
10,408.95
12,026.00
19,568.44
2,321.83
15,185.74
-

27.09
5,040.89
2,789.46
16,536.29
1,907.85
228.99
12,604.34
3,860.26
3,647.42
24,943.70
2,890.04
1,721.03
285.47
3,739.11
7,019.53
13,868.16
3,890.93
8,326.75
7,925.75
121,253.07

88,203.00
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แหล่ง

ก๊าซธรรมชาติ
(ล้าน ลบ.ฟุต/วัน)

ก๊าซธรรมชาติเหลว (บาร์เรล/
วัน)

นํ้ามันดิบ
(บาร์เรล/วัน)

62.98
18.09
87.26
168.33
2,860.42

429.03
429.03
88,632.03

21,654.98
19.07
252.83
202.20
1.12
609.72
136.10
135.55
175.64
430.30
105.29
208.40
8.39
6,496.67
119.20
66.54
20.02
249.59
30,891.59
152,004.94

บนบก
Sirikit
Nam Phong
Phu Hom
Kampangsaen
U-Thong
Sangkrajai
Bung Kratiam
Bung Ya
Bung Muang
Bung Ya West
Bung Muang West
Bung Ya North
Wichienburi
Na Sanun
Srithep
Na Sanun East+Borang North
L33
L53-A
Arunotai
Burapa
รวม
รวมทั้งหมด

ที่มา: รายงานประจําปี 2553 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
2.3 พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาร่ วมไทย – มาเลเซีย (Malaysia –Thailand Joint Development Area)
นอกจากการให้สมั ปทานในการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมในพื้นที่ของประเทศไทย ประเทศไทย
ยังได้ร่วมจัดตั้งองค์กรร่ วมไทย – มาเลเซีย (Malaysia –Thailand Joint Authority) ในปี 2533 ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรร่ วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533 เพือ่ สรวมสิ ทธิแทนรัฐบาลทั้งสองประเทศในการ
สํารวจและแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรปิ โตรเลียมในพื้นที่พฒั นาร่ วมไทย – มาเลเซีย (Joint
development areas) ซึ่งเป็ นบริ เวณที่ไทยและมาเลเซียอ้างสิ ทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกันในบริ เวณอ่าวไทย
ตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 7,250 ตารางกิโมเมตร โดยในการสํารวจและแสวงหาผลประโยชน์ใน
พื้นที่ดงั กล่าวใช้หลักแบ่งปันผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายเท่า ๆ กัน
องค์กรร่ วมไทย – มาเลเซีย มีฐานะเป็ นนิติบุคคล มีอาํ นาจทําสัญญา ได้มา รับซื้อ รับเอา ถือเอา
ประโยชน์ซ่ ึงสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ทุกรู ปแบบ ยกเว้นการถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน และมีอาํ นาจ
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โดนสิ ทธิ มอบ คืน ก่อให้เกิดภาระติดพัน จํานอง มอบช่วงโอนหรื อจําหน่ายโดยวิธีอื่นใด หรื อจัดการ
เกี่ยวกับสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ใดๆ หรื อประโยชน์ใดๆ ในทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งเป็ นขององค์กร
ร่ วม ทั้งนี้ตามข้อกําหนดที่องค์กรร่ วมเห็นสมควร
รัฐบาลไทยและมาเลเซียได้แต่งตั้งประธานองค์กรร่ วมฯ และสมาชิกร่ วมฯ ฝ่ ายละ 7 คน เพื่อทํา
หน้าที่กาํ กับดูแลการทํางานขององค์กรร่ วมฯ รวมเป็ น 14 คน สําหรับฝ่ ายไทยสมาชิกชุดแรกประกอบด้วย
ม.ร.ว.เกษมสโมสร เกษมศรี เป็ นประธานองค์กรร่ วมฯ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณี อธิบดีกรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูบ้ ญั ชาการทหารเรื อ อธิบดี
กรมบัญชีกลาง เป็ นสมาชิกองค์กรร่ วมฯ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี โดยหลังจากที่มีการ
พระราชบัญญัติปรับปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้
สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่ วนราชการ โดยได้เปลี่ยนจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็ น
ปลัดกระทรวงพลังงาน
2.3.1 การสํ ารวจและการพัฒนาปิ โตรเลียมในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาร่ วม
ภารกิจหลักขององค์ร่วมฯ คือ การเจรจาเพื่อตกลงในร่ างสัญญาแบ่งปั นผลผลิต (Production
Sharing Contract) ภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรร่ วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533 เพื่อให้สิทธิในการสํารวจ
และผลิตปิ โตรเลียมในพื้นที่พฒั นาร่ วมกับผูป้ ระกอบการ โดยบริ ษทั ผูไ้ ด้รับสิ ทธิตามสัญญาแบ่งปั นผลผลิต
แต่ละกลุ่ม จะดําเนินการทําสัญญาดําเนินการร่ วมซึ่งเรี ยกว่า Joint Operating Agreement (JOA) เพื่อตั้ง
บริ ษทั ร่ วมดําเนินการ Joint Operating Company (JOC) เป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินการแทน
ตามข้อมูลในรายงานประจําปี ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พ.ศ. 2553 พื้นที่พฒั นาร่ วมไทย –
มาเลเซีย มีท้ งั หมด 3 แปลงสํารวจ ได้แก่ แปลง A-18 แปลง B-17&C-19 และแปลง B-17-01 โดยมีบริ ษทั
ผูป้ ระกอบการที่ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับองค์กรร่ วมฯ ดังนี้
1.
บริ ษทั Hess Oil Company of Thailand (JDA) Ltd. (49.5%) บริ ษทั Hess Oil
Company of Thailand Inc. (0.5%) และบริ ษทั PCJDA Ltd. จากประเทศมาเลเซีย (50%) ในแปลง A-18 โดย
มีบริ ษทั Carigali Hess Operating Company Sdn.Bhd. (Carigali Hess) เป็ นผูด้ าํ เนินการ
2.
บริ ษทั PTTEP International Ltd. จากประเทศไทย (50%) กับบริ ษทั PCJDA Ltd.
จากประเทศมาเลเซีย (50%) ในแปลง B-17 และแปลง B-17-01 โดยบริ ษทั Carigali PTTEPI Operating
Company Sdn.Bhd. (CPOC) เป็ นผูด้ าํ เนินการ
บริ ษทั ผูด้ าํ เนินงานได้สาํ รวจพบก๊าซธรรมชาติในแปลง A-18 จํานวน 9 แหล่ง แปลง B-17
จํานวน 9 แหล่ง และในแปลง B-17-01 อีก 7 แหล่ง ในปี 2553 แปลง A-18 สามารถผลิตและส่ งก๊าซได้
ปริ มาณซื้อขายก๊าซธรรมชาติรวมแล้วได้ 300,718 ล้านลูกบาศก์ฟุต และคอนเดนเสท 2,817,471 บาร์เรล
แปลง B-17 บริ ษทั CPOC ผลิตและส่ งก๊าซได้ปริ มาณซื้อขายก๊าซธรรมชาติเป็ นจํานวน 83,752 ล้านลูกบาศก์
ฟุต และปริ มาณการซื้อขายคอนเดนเสท 2,695,078 บาร์เรล (รายงานประจําปี 2553 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
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ตามพระราชบัญญัติองค์กรร่ วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533 กําหนดให้บริ ษทั คู่สญ
ั ญาเป็ นผู ้
รับภาระด้านการลงทุนทั้งหมด และเมื่อสํารวจพบปิ โตรเลียมและมีการผลิตปิ โตรเลียมแล้วองค์กรร่ วมฯ
ยินยอมให้บริ ษทั คู่สญ
ั ญาหักปิ โตรเลียมที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งออกเพื่อการชดเชยการลงทุน แล้วนําปิ โตรเลียม
ส่ วนที่เหลือมาหักค่าภาคหลวง จะกลายเป็ นปิ โตรเลียมส่ วนกําไรซึ่งจะมีการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างองค์กรร่ วมฯ กับบริ ษทั คู่สญ
ั ญา ส่ วนเครื่ องมืออุปกรณ์ที่บริ ษทั คู่สญ
ั ญาซื้อเพื่อกิจการปิ โตรเลียมจะ
ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ขององค์กรร่ วมฯ ทันทีที่ซ้ือ
สัญญาแบ่งปั นผลประโยชน์ที่จดั ทําขึ้นมีกาํ หนดระยะเวลาสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม 35 ปี
โดยในกรณี ของนํ้ามันแบ่งเป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็ นระยะเวลาของการสํารวจ 5 ปี ช่วงถัดมาเป็ นช่วงของ
การพัฒนา 5 ปี และช่วงสุ ดท้ายเป็ นระยะเวลาการผลิต 25 ปี ส่ วนในกรณี ของก๊าซธรรมชาติ แบ่งเป็ น 4 ช่วง
คือ ช่วงแรกเป็ นระยะเวลาของการสํารวจ 5 ปี ช่วงที่ 2 ช่วงของการศึกษาตลาด 5 ปี ช่วงที่ 3 เป็ นช่วงของการ
พัฒนา 5 ปี และช่วงสุ ดท้ายเป็ นระยะเวลาการผลิต 20 ปี
3 พัฒนาการของระบบและเครื่องมือทางการคลังปิ โตรเลียมของไทย
3.1 เครื่องมือทางการคลังปิ โตรเลียมของไทย
เครื่ องมือทางการคลังปิ โตรเลียมมีอยูห่ ลากหลายรู ปแบบดังได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 ในส่ วนนี้จะ
กล่าวถึงเครื่ องมือทางการคลังปิ โตรเลียมที่ประเทศไทยใช้อยู่ โดยผูร้ ับสัมปทานจะต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่
รัฐในรู ปแบบต่างๆ ที่ถูกกําหนดอยูใ่ นพระราชบัญญัติปิโตรเลียม และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
3.1.1 ค่ าภาคหลวง
ผูร้ ับสัมปทานจะต้องเสี ยค่าภาคหลวงสําหรับปิ โตรเลียมที่ขายหรื อจําหน่ายโดยจะจ่ายเป็ น
ตัวเงินหรื อปิ โตรเลียมก็ได้ ในอัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันได (Sliding scale royalty) อัตรา 5-15%
ในกรณี เสี ยเป็ นตัวเงินให้เสี ยค่าภาคหลวงตามมูลค่าปิ โตรเลียมที่ขายหรื อจําหน่ายได้ใน
เดือนนั้นในอัตราที่กาํ หนดในบัญชีอตั ราค่าภาคหลวง คือ อัตรา 5-15%
ในกรณี เสี ยเป็ นปิ โตรเลียม ให้เสี ยเป็ นปริ มาณปิ โตรเลียมที่คาํ นวณเป็ นมูลค่าได้เท่ากับ
จํานวนค่าภาคหลวงที่พึงเสี ยเป็ นตัวเงิน
สําหรับปิ โตรเลียมที่ผลิตได้จากพื้นที่ในแปลงสํารวจที่กรมทรัพยากรธรณี กาํ หนดว่าเป็ น
แปลงสํารวจในทะเลที่มีน้ าํ ลึกเกิน 200 เมตร ให้ผรู ้ ับสัมปทานเสี ยค่าภาคหลวง 70% ของจํานวน
ค่าภาคหลวงที่ตอ้ งเสี ย
การชําระค่าภาคหลวงให้เป็ นรายรอบ 1 เดือนปฏิทิน โดยปิ โตรเลียมที่ขายหรื อจําหน่ายได้
ในรอบเดือนใด ให้ชาํ ระค่าภาคหลวงภายในเดือนถัดไป
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3.1.2 ภาษีเงินได้ ปิโตรเลียม
กําหนดในอัตราไม่นอ้ ยกว่า 50% แต่ไม่เกิน 60% ของกําไรสุ ทธิที่ได้จากกิจการปิ โตรเลียม
3.1.3 ผลประโยชน์ ตอบแทนพิเศษ
เมื่อผูร้ ับสัมปทานหักค่าใช้จ่ายในการลงทุนแล้ว หากมีผลกําไรเกิดขึ้นเกินกว่าที่ควรได้รับ
ตามปกติ เช่น กรณี ที่ราคาปิ โตรเลียมสู งขึ้นโดยไม่คาดคิด หรื อค้นพบปิ โตรเลียมที่มีศกั ยภาพเชิงพาณิ ชย์สูง
มาก ผูร้ ับสัมปทานต้องแบ่งผลประโยชน์ให้รัฐเพิ่มขึ้นจากกําไรนั้น โดยให้เสี ยผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
จากผลกําไรประจําปี ในอัตราที่กาํ หนดจากค่าของรายได้ในรอบปี ต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร ซึ่งมีอตั ราสูงสุ ด
ที่ 75%
3.1.4 ผลประโยชน์ พเิ ศษตามสั ญญาสั มปทาน
พระราชบัญญัติปิโตรเลียมไม่มีการกําหนดเรื่ องผลประโยชน์พิเศษตามสัญญาสัมปทาน
แล้ว ซึ่งแต่เดิมตั้งแต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2525 เป็ นต้นมาได้กาํ หนดให้ผขู ้ อสัมปทานบนบกเสนอ
ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐเป็ นผลประโยชน์รายปี หรื อโบนัสรายปี โดยผลประโยชน์รายปี หมายถึง จํานวน
เงินเท่ากับค่าใช้จ่ายที่ผรู ้ ับสัมปทานนําไปคํานวณกําไรสุ ทธิเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่ วนที่เกิน
20% ของรายได้ ส่ วนโบนัสรายปี หมายถึง จํานวนเงินที่ผรู ้ ับสัมปทานต้องจ่ายตามระดับการผลิต
โดยสาเหตุที่มีการยกเลิกผลประโยชน์พิเศษตามสัญญาสัมปทานนั้น เนื่องจากข้อกําหนด
ไม่จูงใจให้มีการสํารวจและพัฒนาปิ โตรเลียม โดยเฉพาะในแหล่งขนาดเล็ก และในภาวะที่ราคานํ้ามันใน
ตลาดโลกตกตํ่า
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ผูข้ อรับสัมปทานอาจจะมีการเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษ ในรู ป
ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน เงินให้เปล่าในการลงนามในสัมปทานหรื อเงินให้เปล่าในการผลิตนอกเหนือจาก
เงื่อนไขที่ราชการกําหนดให้เป็ นผลประโยชน์พิเศษในการประกาศยืน่ ขอสัมปทานก็ได้
3.2 ระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทย
รัฐบาลได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทยไว้ 2 ฉบับ อันได้แก่
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เพื่อเป็ น
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐและผูป้ ระกอบการ โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระบบได้
ดังต่อไปนี้
3.2.1 ระบบ Thailand I
ภายใต้ระบบ Thailand I ผูร้ ับสัมปทานที่รัฐบาลได้รับผลประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
ปิ โตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 อันได้แก่ ค่าภาคหลวง กรณี เสี ย
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เป็ นตัวเงินอัตรา 12.5% ของมูลค่าปิ โตรเลียมที่ขายหรื อจําหน่าย และหากเสี ยเป็ นปิ โตรเลียม เสี ยมูลค่า
เท่ากับ 1 ใน 7 ของมูลค่าปิ โตรเลียมที่ขายหรื อจําหน่าย และกรณี น้ าํ มันดิบส่ งออก เสี ยเป็ นปริ มาณมูลค่า
เท่ากับ 1 ใน 7 ของปริ มาณนํ้ามันดิบที่ส่งออกคูณด้วยราคาประกาศและหารด้วยราคามาตรฐาน และภาษีเงิน
ได้ปิโตรเลียม อัตรา 50% ของกําไรสุ ทธิ
จากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้มีการเพิ่มเติมอัตราค่าภาคหลวงสําหรับแปลง
สํารวจในทะเลที่มีน้ าํ ลึกเกิน 200 เมตร ในปี พ.ศ. 2516 ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516
คือ คิดค่าภาคหลวงอัตรา 8.75% ของมูลค่าปิ โตรเลียมที่ขายหรื อจําหน่าย หากเสี ยเป็ นปิ โตรเลียม เสี ยมูลค่า
เท่ากับ 7 ใน 73 ของมูลค่าปิ โตรเลียมที่ขายหรื อจําหน่าย และเป็ นกรณี น้ าํ มันดิบส่ งออก เสี ยเป็ นปริ มาณ
มูลค่าเท่ากับ 7 ใน 73 ของปริ มาณนํ้ามันดิบที่ส่งออกคูณด้วยราคาประกาศและหารด้วยราคามาตรฐาน
3.2.2 ระบบ Thailand II
ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ราคานํ้ามันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก รวมทั้งมีการค้นพบ
แหล่งปิ โตรเลียมใหม่ ๆ มากขึ้นในภูมิภาคนี้ รัฐบาลซึ่งเป็ นเจ้าของทรัพยากรปิ โตรเลียมจึงต้องการเพิ่ม
บทบาทในการควบคุมการดําเนินการสํารวจและผลิต และมีความต้องการที่จะรับผลประโยชน์จากการ
สํารวจและผลิตเพิม่ สู งขึ้น ประกอบกับมีการค้นพบแหล่งนํ้ามันดิบที่กาํ แพงเพชรซึ่งเป็ นแหล่งนํ้ามันดิบ
ขนาดกลาง รัฐบาลจึงมีแนวคิดว่าบริ เวณพื้นที่ต่าง ๆ ที่ยงั ไม่ได้มีการสํารวจอาจจะมีการค้นพบแหล่ง
นํ้ามันดิบขนาดกลางได้อีกเช่นกัน ดังนั้น จึงมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับที่เพิ่มเติม
จากระบบ Thailand I คือ
1)
ค่าภาคหลวงตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ได้
กําหนดให้เก็บค่าภาคหลวงเช่นเดียวกับระบบ Thailand I แต่ก่อนที่จะมีการออก พรบ. ฉบับนี้ ได้มีการออก
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 โดยได้ริเริ่ มเพิ่มเติมการเก็บค่าภาคหลวงโดย
แบ่งตามแหล่งสํารวจและปิ โตรเลียมที่คน้ พบ พรบ. ฉบับนี้ได้กาํ หนดเพิ่มเติมว่าปิ โตรเลียมที่ได้จากแปลง
สํารวจในทะเลที่มีน้ าํ ลึกเกินสองร้อยเมตร จะจัดเก็บค่าภาคหลวงใน กรณี ตวั เงิน เป็ น 8 ¾ %ของมูลค่า
ปิ โตรเลียมที่ขายหรื อจําหน่าย หรื อ ในกรณี ที่เสี ยเป็ นปิ โตรเลียม จะจัดเก็บค่าภาคหลวงเป็ นปริ มาณที่มีมูลค่า
เท่ากับ 7/73 ของมูลค่าปิ โตรเลียมที่ขายหรื อจําหน่าย และในกรณี น้ าํ มันดิบส่ งออก ให้เป็ นเป็ นปริ มาณมูลค่า
เท่ากับ 7/73 ของปริ มาณนํ้ามันดิบที่ส่งออกคูณด้วยราคาประกาศและหารด้วยราคามาตรฐาน
2)
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2522 มาตราที่ 65 กําหนดให้บริ ษทั มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ดงั ต่อไปนี้
(1) ภาษีเงินได้เป็ นรายรอบระยะเวลาบัญชีในอัตราที่กาํ หนดโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่ง
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 35% แต่ไม่เกิน 48% ของกําไรสุ ทธิที่ได้จากกิจการปิ โตรเลียม
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(2) ภาษีเงินได้ในอัตรา 23.08% ของเงินกําไรที่เหลือจากการชําระภาษีเงินได้ตาม (1)
หรื อเงินประเภทอื่นใดที่กนั ไว้จากกําไรดังกล่าวหรื อที่ถือว่าเป็ นเงินกําไรดังกล่าวทั้งนี้ เฉพาะจํานวนที่
จําหน่ายออกนอกราชอาณาจักร
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณภาษีเงินได้ตาม (2) ให้ถือภาษีเงินได้ตาม (2) นั้นเป็ นเงิน
กําไรที่จาํ หน่ายออกนอกราชอาณาจักรด้วย
3)
การหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็ นทุน ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท อัตรา
และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็ นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ข้อ 3.
(1) รายจ่ายที่เป็ นทุนที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีรูปร่ าง 20%
(2) รายจ่ายที่เป็ นทุนนอกจากตาม (2) เฉพาะที่จ่ายไปสําหรับแปลงสํารวจที่กรม
ทรัพยากรธรณี กาํ หนดว่าเป็ นแปลงสํารวจในทะเลที่มีน้ าํ ลึกเกิน สองร้อยเมตร ตามกฎหมายว่าด้วย
ปิ โตรเลียม 20%
(3) รายจ่ายที่เป็ นทุนที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินไม่มีรูปร่ างก่อนการผลิตและ
จําหน่ายของผูผ้ ลิตก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ เฉพาะสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติที่ได้ทาํ กับองค์การก๊าซธรรมชาติ
แห่ งประเทศไทย ก่อนปี พ.ศ.2522 20%
(4) รายจ่ายที่เป็ นทุนนอกจากตาม (1) (2) และ (3) 10%
4)
ผลประโยชน์รายปี บริ ษทั ผูร้ ับสัมปทานต้องจํากัดค่าใช้จ่ายที่พึงหักได้ในแต่ละปี
ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมมิให้เกิน 20% ของรายได้ในรอบปี นั้น มิฉะนั้นต้องจ่ายเงิน
ผลประโยชน์เป็ นรายปี ให้แก่รัฐเท่ากับจํานวนค่าใช้จ่ายส่ วนที่เกิน
5)
โบนัสรายปี ผูร้ ับสัมปทานต้องจ่ายเงินเพิ่มเป็ นพิเศษ นอกจากค่าภาคหลวงเป็ น
อัตราร้อยละตามปริ มาณนํ้ามันดิบที่ผลิตเพิ่มขึ้น ดังนี้
- 27.5% ของรายได้จากนํ้ามันดิบส่ วนที่ผลิตเฉลี่ยวันละ 10,000 – 20,000 บาเรล
- 37.5% ของรายได้จากนํ้ามันดิบส่ วนที่ผลิตเฉลี่ยวันละ 20,000 – 30,000 บาเรล
- 43.5% ของรายได้จากนํ้ามันดิบส่ วนที่ผลิตเฉลี่ยวันละ 30,000 บาเรล ขึ้นไป
ระบบ Thailand II จะสร้างผลประโยชน์แก่รัฐเพิ่มขึ้นได้ในกรณี ที่มีการค้นพบแหล่ง
นํ้ามันดิบขนาดใหญ่เท่านั้น แต่เนื่องจากในประเทศไทยไม่มีการค้นพบแหล่งนํ้ามันดิบขนาดใหญ่เกิดขึ้นเลย
และหลังจากการประกาศใช้ระบบนี้เป็ นเวลา 6 ปี รัฐบาลไม่สามารถเรี ยกเก็บผลประโยชน์ในระบบนี้ได้เลย
เนื่องจากไม่มีนกั ลงทุนขอสัมปทานภายใต้ระบบนี้ โดยผูป้ ระกอบการให้ความเห็นว่าตนเองเสี ยเปรี ยบส่ วน
แบ่งรายได้ให้แก่รัฐมากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบ Thailand I
3.2.3 ระบบ Thailand III
จากระบบ Thailand I ที่มีลกั ษณะจูงใจต่อเอกชนผูล้ งทุนแต่รัฐบาลก็ยงั เห็นว่าได้รับ
ผลประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควร จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็ นระบบ Thailand II ที่รัฐได้วางกฎเกณฑ์เพื่อดึงส่วนแบ่ง
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รายได้ให้รัฐมากยิง่ ขึ้นแต่ในทางปฏิบตั ิแล้วหลักเกณฑ์เหล่านี้ไม่สามารถจูงใจให้ผปู ้ ระกอบการมาลงทุน
สํารวจและผลิตได้ รัฐจึงไม่สามารถเรี ยกเก็บผลประโยชน์ได้จริ ง จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจัดสรร
ผลประโยชน์ระหว่างรัฐบาลและผูป้ ระกอบการใหม่ ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532
ดังนี้
1)
เปลี่ยนอัตราค่าภาคหลวงจากอัตราคงที่ 12.5% เป็ นอัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันได
ตามปริ มาณการผลิตดังนี้
5%
6.25%
10%
12.5%
15%

เมื่อผลิตไม่เกิน 60,000 บาร์เรล
เมื่อผลิตมากกว่า 60,000 บาร์เรล แต่ไม่เกิน 150,000 บาร์เรล
เมื่อผลิตมากกว่า 150,000 บาร์เรล แต่ไม่เกิน 300,000 บาร์เรล
เมื่อผลิตมากกว่า 300,000 บาร์เรล แต่ไม่เกิน 600,000 บาร์เรล
เมื่อผลิตเกิน 600,000 บาร์เรล

2)
เก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม อัตรา 50% ของกําไรสุ ทธิ
3)
ยกเลิกการเก็บผลประโยชน์รายปี และโบนัสรายปี ตามระบบ Thailand II แต่มีการ
เก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (Special remuneration benefit) จากกําไรส่ วนเกิน หรื อ Windfall profit tax
ในอัตราส่ วนของรายได้ในรอบปี ต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร
4)
ยกเลิกมิให้นาํ ค่าภาคหลวงมาเครดิตภาษี โดยถือว่าค่าภาคหลวงและผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษเป็ นค่าใช้จ่ายที่พึงหักได้ในการคํานวณภาษี
5)
มีผลประโยชน์พิเศษ ที่ผขู ้ อสัมปทานอาจจะเสนอให้แก่รัฐ เช่น การให้
ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน เงินให้เปล่าในการลงนามในสัมปทานหรื อในการผลิต เป็ นต้น
เมื่อพิจารณาถึงระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทยแล้วพบว่า ในปัจจุบนั ไม่มีผไู ้ ด้รับสัมปทานภายใต้
ระบบ Thailand II มีแต่เพียงผูไ้ ด้รับสัมปทานในระบบ Thailand I และ Thailand III แล้วเท่านั้น ตาราง 4-21
แสดงถึงรายละเอียดของผูร้ ับสัมปทานที่อยูภ่ ายใต้ระบบ Thailand I และ Thailand III จะเห็นได้วา่ ในบาง
บริ ษทั จะได้รับสัมปทานภายใต้ท้ งั สองระบบ และโดยส่ วนใหญ่แล้วบริ ษทั หนึ่ง ๆ มักได้รับสัมปทาน
มากกว่าหนึ่งแปลงในช่วงเวลาที่ต่างกันด้วย อย่างไรก็ตามในส่ วนนี้จะไม่ได้กล่าวถึงผูร้ ับสัมปทานทุกรายแต่
จะเลือกผูป้ ระกอบการได้รับสัมปทาน ดําเนินงานเองและ/หรื อไม่ได้ดาํ เนินงานเอง และมีขอ้ มูลรายงาน
การเงินที่สามารถหาได้อยูบ่ า้ ง1
การสรุ ปรายงานทางการเงินในตารางที่ 4-21 ชี้ให้เห็นเฉพาะผลการดําเนินงานทางการเงินในระดับ
บริ ษทั เท่านั้นแต่ไม่ปรากฏข้อมูลทางการเงินรายโครงการหรื อรายแปลงสัมปทาน ซึ่งจะเห็นได้วา่ ผูร้ ับ
สัมปทานส่ วนใหญ่จะอยูภ่ ายใต้ระบบ Thailand III และมีผรู ้ ับสัมปทานที่ได้ดาํ เนินการผลิตและจัดส่ ง
1

สามารถดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก
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ค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมให้แก่รัฐเป็ นจํานวนมากแล้วมักจะเป็ นผูป้ ระกอบการที่ได้สมั ปทาน
ผลิตและดําเนินการผลิตภายใต้ระบบ Thailand I เป็ นส่ วนใหญ่และได้สมั ปทานสํารวจและดําเนินการผลิต
บ้างแล้วภายใต้ระบบ Thailand III โดยรวมแล้วจะเห็นว่าผูป้ ระกอบการได้จ่ายค่าภาคหลวง ผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษ และภาษีเงินได้ปิโตรเลียมให้แก่รัฐโดยแสดงเป็ นยอดรวมจํานวนไม่นอ้ ยและยังคง
ดําเนินงานจนสามารถสร้างกําไรส่ วนเกินให้แก่บริ ษทั ของตนอีกด้วย2
ตารางที่ 4-22 แสดงให้เห็นว่าในปี 2552 รายได้ที่รัฐได้รับจากผูป้ ระกอบกิจการสํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม (เฉพาะบริ ษทั ที่รายงานการเงินอย่างครบถ้วน) คิดเป็ นสัดส่ วนระหว่าง 21-38% โดย
ผูป้ ระกอบการแต่ละรายจะส่งรายได้ให้รัฐในมูลค่าที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ว่าผูป้ ระกอบการอยูใ่ นช่วงสํารวจ
หรื อช่วงผลิต หากอยูใ่ นช่วงผลิตแล้วจะสามารถนําส่ งค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมให้แก่รัฐได้
เป็ นจํานวนมาก โดยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมถือว่าเป็ นเงินรายได้ที่รัฐได้รับมากที่สุดจากผูป้ ระกอบการโดยมี
สัดส่ วนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 18% ของรายได้ของรัฐโดยรวม ผูป้ ระกอบการชําระภาษีเงินได้ปิโตรเลียมโดยคิดเป็ น
สัดส่ วนต่อรายได้หลักของตนเองไม่เท่ากัน บริ ษทั ปตท. สผ. สยาม จํากัด ชําระภาษีเงินปิ โตรเลียมใน
สัดส่ วนต่อรายได้หลักของบริ ษทั สู งถึง 26.27% ในขณะที่บริ ษทั บางบริ ษทั ชําระอยูท่ ี่สดั ส่ วนประมาณ 1725%
รัฐเก็บค่าภาคหลวงในอัตราตามปริ มาณการผลิตที่ได้และคิดคํานวณจากมูลค่าปิ โตรเลียมที่จาํ หน่าย
ได้ สําหรับผูป้ ระกอบการแล้วค่าภาคหลวงถือว่าเป็ นส่ วนแบ่งรายได้หลักที่จดั ส่ งให้รัฐโดยมีสดั ส่ วนน้อย
กว่าภาษีค่อนข้างมากเฉลี่ยอยูท่ ี่ 10% โดยบริ ษทั ออเร้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ชําระมากที่สุดคิดเป็ น 16% ของ
รายได้หลัก รองลงมาได้แก่บริ ษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษทั ปตท.สผ.สยาม จํากัด และ
บริ ษทั เพิร์ล ออย (ประเทศไทย) จํากัด รัฐได้รับผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษไม่มากนักจากผูป้ ระกอบการ
เมื่อคิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้หลักโดยจะเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 3% และในบางบริ ษทั ก็ไม่ได้ให้ผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษแก่รัฐเลย
หากเปรี ยบเทียบรายได้ที่รัฐได้รับและกําไรสุ ทธิที่ผปู ้ ระกอบการได้รับโดยคิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้
หลักแล้วพบว่าโดยเฉลี่ยรัฐจะได้ส่วนแบ่งอยูท่ ี่ 27.8% ของรายได้หลักซึ่งสูงกว่าที่ผปู ้ ระกอบการได้รับเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 26% ของรายได้หลัก ผูป้ ระกอบการที่ดาํ เนินการผลิตมาได้ระยะเวลาหนึ่งและมีมูลค่าการผลิตเป็ น
จํานวนมากจะมีกาํ ไรคิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้หลักที่สูงมากอันได้แก่ บริ ษทั ปตท.สผ. สยาม จํากัด (35.3%)
บริ ษทั เพิร์ล ออย (ประเทศไทย) จํากัด (28.2%) และบริ ษทั เชฟรอน บล๊อค บี8 32 (ประเทศไทย) จํากัด
(23.35%) เป็ นต้น

2

ไม่มีขอ้ มูลทางการเงินแยกตามพื้นที่และตามสัมปทาน
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ตารางที่ 4-21 ข้ อมูลการดําเนินงานและข้ อมูลทางการเงินของบริษัทผู้รับสั มปทาน
ระบบ
Thailand III

รายได้หลัก

Thailand I

บริ ษทั

บริ ษทั เจเอสเอ็กซ์ เอ็นเนอร์ ยี่ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เชฟรอน บล๊อค บี8 32 (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย)
บริ ษทั ซิ โน-ไทย เอ็นเนอร์จ้ ี จํากัด
บริ ษทั ซี เอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จํากัด

/
/
-

/
/
/
/

2,837,034,585
17,204,324,113
118,173,658
774136991

บริ ษทั โซโค เอ็กซ์พลอเรชัน่ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ไทย เอนเนอจี รี ซอสเซส จํากัด
บริ ษทั ไทย เอนเนอร์จี จํากัด
บริ ษทั นิวคอสตอล (ประเทศไทย)
บริ ษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด

/
-

/
/
/
/

3,750,930,362
118,173,659
7,197,622

บริ ษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

-

-

12,964,630,713

บริ ษทั ปตท.สผ.สยาม จํากัด

-

/

12,815,598,279

ค่าภาคหลวง

ข้อมูลการการเงิน (บาท)
ผลประโยชน์ตอบ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
แทนพิเศษ

325,081,871
57,332,501
2,170,187,338
604,343,811
5,908,683
ไม่ปรากฎใน
ไม่ปรากฎใน
รายงานการเงิน
รายงานการเงิน
320,587,258
675,604
359,818
(รายงานค่าภาคหลวงรวมกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ)
1,730,114,776
ไม่ปรากฎใน
รายงานการเงิน
1,601,949,786
ไม่ปรากฎใน
รายงานการเงิน

กําไรสุ ทธิ

571,299,244
3,724,030,791
29,701,862
114,456,592

244,866
662,512,231
3,573,269,034
46,236,883
293,211,948

478,913,100
29,846,455
396,472

356,802,450
45,435,065
28,757,361
89,902,055

1,511,983,589

1,065,661,431

3,366,681,153

4,522,868,312
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ระบบ
ค่าภาคหลวง

Thailand III

รายได้หลัก

ข้อมูลการการเงิน (บาท)
ผลประโยชน์ตอบ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
แทนพิเศษ

Thailand I

บริ ษทั

บริ ษทั พลังโสภณ จํากัด
บริ ษทั เพิร์ล ออย (ประเทศไทย) จํากัด

/
/

/
/

1,249,666,967
14,534,616,244

145,186,983
1,817,118,781

บริ ษทั เพิร์ล ออย (อมตะ) จํากัด
บริ ษทั เพิร์ล ออย (อ่าวไทย) จํากัด
บริ ษทั เพิร์ล ออย ออฟชอร์ จํากัด
บริ ษทั แพนโอเรี ยนท์ รี ซอสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษทั สยาม โมเอโกะ จํากัด
บริ ษทั อพิโก้ (โคราช) จํากัด

-

/
/
/
/

4,298,379,495

-

/
/

6,388,604

บริ ษทั ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

/

/

15,083,893,059

ไม่ปรากฎใน
รายงานการเงิน
ไม่ปรากฎใน
ไม่ปรากฎใน
รายงานการเงิน
รายงานการเงิน
2,424,731,503
(รายงานค่าภาคหลวงรวมกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ)

40,690,509
ไม่ปรากฎใน
รายงานการเงิน
335,998,626

กําไรสุ ทธิ

268,093,725
2,326,673,430

253,571,921
4,098,512,731

749,327,396

-5,265,590
-649,018

ไม่ปรากฎในรายงาน
การเงิน
2,326,275,733

749,279,356
-9,737
-23,063,641
2,455,051,295

ที่มา: รายงานการเงินปี 2552 (รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก)
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ตารางที่ 4-22 ข้ อมูลทางการเงินและสั ดส่ วนต่ อรายได้ หลักของบริษัททีไ่ ด้ รับสั มปทานบางรายในปี 2552
บริ ษทั
รายได้หลัก
บริ ษทั เชฟรอน บล๊อค บี8 32
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เชฟรอน ออฟชอร์
(ประเทศไทย)
บริ ษทั โซโค เอ็กซ์พลอเรชัน่
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ปตท.สผ.สยาม จํากัด

2,837,034,585

ข้อมูลการการเงิน (บาท)
สัดส่ วนต่อรายได้หลัก (%)
ค่าภาคหลวง ผลประโยชน์ตอบ ภาษีเงินได้ กําไรสุ ทธิ ค่าภาคหลวง ผลประโยชน์ ภาษีเงินได้ รายได้ของรัฐ กําไรสุ ทธิ
แทนพิเศษ
ปิ โตรเลียม
ตอบแทนพิเศษ ปิ โตรเลียม
โดยรวม
325,081,871
57,332,501 571,299,244 662,512,231
11.46
2.02
20.14
33.62
23.35

17,204,324,113 2,170,187,338

604,343,811

3,724,030,791 3,573,269,034

12.61

3.51

21.65

37.77

20.77

675,604

478,913,100 356,802,450

8.55

0.02

12.77

21.33

9.51

ไม่ปรากฎใน 3,366,681,153 4,522,868,312
รายงานการเงิน
บริ ษทั พลังโสภณ จํากัด
1,249,666,967 145,186,983
40,690,509 268,093,725 253,571,921
บริ ษทั เพิร์ล ออย (ประเทศ 14,534,616,244 1,817,118,781 ไม่ปรากฎใน 2,326,673,430 4,098,512,731
ไทย) จํากัด
รายงานการเงิน
บริ ษทั แพนโอเรี ยนท์ รี ซอส 4,298,379,495 ไม่ปรากฎใน 335,998,626 749,327,396 749,279,356
เซส (ประเทศไทย) จํากัด
รายงานการเงิน
2,455,051,295
บริ ษทั ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ 15,083,893,059 2,424,731,503
2,326,275,733
จํากัด
(รายงานค่าภาคหลวงรวมกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ)

12.50

-

26.27

38.77

35.29

11.62
12.50

3.26
-

21.45
16.01

36.33
28.51

20.29
28.20

-

7.82

17.43

25.25

17.43

15.42

31.50

16.28

3,750,930,362

320,587,258

12,815,598,279 1,601,949,786

16.07
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3.2.4 ผลประโยชน์ ทเี่ กิดขึน้ จากการสํ ารวจและการพัฒนาปิ โตรเลียมในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาร่ วมไทยมาเลเซีย
ในมาตราที่ 10 ของพระราชบัญญัติองค์กรร่ วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533 กําหนดให้
องค์กรร่ วมฯ ชําระค่าภาคหลวงแก่รัฐบาลทั้งสอง แต่ละฝ่ ายในอัตราฝ่ ายละ 5% ของผลผลิตรวมของ
ปิ โตรเลียม และในมาตราที่ 11 กําหนดให้คา่ ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและผลประโยชน์ที่องค์กรร่ วมฯ ได้รับจาก
กิจกรรมที่ดาํ เนินไปในพื้นที่พฒั นาร่ วม เป็ นภาระและส่ วนแบ่งเท่าๆ กันของรัฐบาลทั้งสองประเทศ
ั ญาตามสัญญาแบ่งปัน
เมื่อองค์กรร่ วมฯ ดําเนินการให้สิทธิสาํ รวจและผลิตแก่บริ ษทั คู่สญ
ผลผลิต จะต้องดําเนินการตามข้อกําหนดและเงื่อนไข ดังนี้
1)
ผูไ้ ด้รับสิ ทธิตอ้ งจ่ายชําระค่าภาคหลวงเป็ นจํานวน 10% ของผลผลิตรวมของ
ปิ โตรเลียมให้แก่องค์กรร่ วม ทั้งนี้กเ็ พื่อให้องค์กรร่ วมฯ สามารถจ่ายค่าภาคหลวงให้แก่รัฐบาลทั้งสอง
ประเทศได้ตามข้อกําหนดในมาตรา 10
2)
ผูไ้ ด้สญ
ั ญาสามารถหักค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิ โตรเลียมได้สูงสุ ดใน
อัตรา 50% ของผลผลิตปิ โตรเลียม
3)
ผลผลิตปิ โตรเลียมที่ผไู ้ ด้สญ
ั ญาสามารถผลิตได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในข้อ 1) และ
2) ให้ถือเป็ นผลผลิตปิ โตรเลียมส่ วนกําไร ซึ่งกําหนดให้แบ่งให้แก่องค์กรร่ วมฯ และผูไ้ ด้รับสัญญาเท่ากัน
คือ องค์กรร่ วมฯ ได้รับส่ วนแบ่งผลผลิต 50% และผูไ้ ด้สญ
ั ญาได้รับส่ วนแบ่งผลผลิต 50%
4)
เงินบํารุ งการวิจยั ผูร้ ับสัญญาต้องชําระแก่องค์กรร่ วมฯ ในอัตรา 0.5% ของ
ปิ โตรเลียมส่ วนต้นทุนรวมกับปิ โตรเลียมส่ วนกําไร ซึ่งเงินบํารุ งนี้จะไม่สามารถหักจากผลผลิตได้
5)
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (Petroleum income tax) 8 ปี แรกของการผลิตไม่ตอ้ งชําระ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 7 ปี ถัดไปชําระในอัตรา 10% และหลังจากนั้นอัตรา 20% ของรายได้ที่พึงต้องชําระ
(Taxable income)
ตามรายงานประจําปี 2548-2552 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่ากรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติได้จดั เก็บรายได้จากองค์กรร่ วมฯ ซึ่งประกอบการในพื้นที่พฒั นาร่ วมไทย – มาเลเซีย และนําส่ ง
เป็ นรายได้ของรัฐประกอบด้วย ค่าภาคหลวง ปิ โตรเลียมส่ วนที่เป็ นกําไร การจ่ายเงินตามข้อ 5.3 ของสัญญา
โบนัสการผลิต และรายได้อื่นๆ ซึ่งมีเครื่ องมือทางการคลังที่หลากหลายมากกว่าที่รัฐเก็บภายใต้สมั ปทานใน
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4-23 จะเห็นได้วา่ เงินนําส่ งรัฐบาลไทยในพื้นที่พฒั นา
ร่ วมไทย – มาเลเซีย สูงขึ้นโดยตลอดนับแต่ปี 2548 โดยในปี 2552 รายได้เพิ่มขึ้นเป็ น 233.18 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ รายได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งมาจากปิ โตรเลียมส่ วนที่เป็ นกําไร รองลงมาคือรายได้จากค่าภาคหลวง
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ตารางที่ 4-23 รายได้ ของรัฐบาลไทยจากการประกอบการในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาร่ วมไทย – มาเลเซีย
รายการ
จํานวนเงินที่นาํ ส่ งรัฐบาลไทย (ดอลลาร์สหรัฐ)
2548
2549
2550
2551
2552
Discovery Bonus
500,000
500,000
ค่าภาคหลวง
9,707,147
29,274,418.83 27,577,343.71 57,707,317 77,813,146.94
ปิ โตรเลียมส่ วนที่
13,166,728 46,713,133.91 47,348,233.05 114,670,021.55 154,356,346.71
เป็ นกําไร
การจ่ายเงินตามข้อ
365,636
2,035,096.43 3,359,548.92 9,181,727.56 1,655,884.79
5.3 ของสัญญา
โบนัสการผลิต
175,000
350,000
350,000
175,000
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
1,593
26,505.26
21,752.44
104,725.31
177,093.73
รวม
23,916,105 78,899,154.43 78,306,878.11 182,013,792.42 233,177,472.17
ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ.2548-2552 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
4 ผลประโยชน์ ของรัฐจากกิจการสํ ารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ผลประโยชน์ที่รัฐได้รับจากการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมสามารถแบ่งออกเป็ นค่าภาคหลวง
ปิ โตรเลียม ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ดังแสดงในตารางที่ 4-24
ผลประโยชน์ที่รัฐได้รับเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ปี 2524 โดยเริ่ มแรกรัฐมีรายได้จากค่าภาคหลวง
และภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเป็ นหลัก ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่ร่วมไทย-มาเลเซีย รัฐจึงได้รับส่ วนแบ่ง
รายได้ในรู ปของค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมเพิม่ ขึ้นโดยรายได้ในส่ วนนี้รัฐได้รับตั้งแต่ปี 2548 นอกจากนี้ภายใต้
Thailand III รัฐยังได้รับผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษอีกด้วยโดยได้รับตั้งแต่ปี 2547 หากพิจารณาเฉพาะในปี
2552 จะเห็นได้วา่ รายได้ที่รับส่ วนใหญ่ในการดําเนินกิจการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมจะได้รับจะเห็นได้วา่
ในปี 2552 ผลประโยชน์ที่รัฐได้รับโดยรวมแล้วสูงถึง 140,959 ล้านบาท โดยผลประโยชน์ที่รัฐได้รับเกินกว่า
กึ่งหนึ่งมาจากภาษีเงินได้ปิโตรเลียมคิดเป็ นมูลค่า 86,664 ล้านบาท ในขณะที่ค่าภาคหลวงมีสดั ส่ วนน้อยกว่า
อยูท่ ี่ 33.6% คิดเป็ นมูลค่ารวมในประเทศและพื้นที่ไทยมาเลเซีย 47,370 ล้านบาท และรัฐได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษไม่มากนักคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 6.9 พันล้านบาท
โดยรวมแล้วจะเห็นได้วา่ นับตั้งแต่ปี 2524-2552 รัฐมีรายได้จากค่าภาคหลวงรวมทั้งสิ้ น 351,440
ล้านบาท ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมรวมทั้งสิ้ น 405,158 ล้านบาท และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษรวม
ทั้งสิ้ น 22,866 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 732,101 ล้านบาท
ในส่ วนของค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม เป็ นค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมที่มาจากแหล่งในประเทศ มูลค่า
329,729 ล้านบาท คิดเป็ น 93.8% ของรายได้จากค่าภาคหลวงทั้งหมด และค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมที่มาจาก
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พื้นที่ไทย-มาเลเซีย 21,711 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 6.2% ของรายได้จากค่าภาคหลวงทั้งหมด โดยค่าภาคหลวง
ปิ โตรเลียมจากในประเทศเก็บจากนํ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว รวมเป็ นมูลค่า 37,704 ล้าน
บาท ในปี 2552 จะเห็นได้วา่ ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมจะเก็บได้จากก๊าซธรรมชาติเป็ นหลัก รองลงมาคือการ
เก็บจากนํ้ามันดิบ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-24
จากตารางที่ 4-25 แสดงให้เห็นว่านับจากปี 2524-2553 รายได้ของรัฐในรู ปของค่าภาคหลวง
ปิ โตรเลียมคิดเป็ นประมาณ 12.5% ของมูลค่าปิ โตรเลียมที่ผลิตได้
การจัดสรรรายได้จากค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมตามพื้นที่ในประเทศ โดยจะต้องจัดสรรค่าภาคหลวง
สําหรับแหล่งบนบกและแหล่งในทะเลให้แก่ทอ้ งถิ่นและ/หรื อส่ วนกลาง โดยใช้เกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
อัตราดังต่อไปนี้
1. ค่าภาคหลวงสําหรับแหล่งบนบก ให้จดั สรรแก่ทอ้ งถิ่นตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดังนี้
 อัตรา 20% ให้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) และเทศบาลในเขตพื้นที่สมั ปทาน
ที่มีการผลิตปิ โตรเลียม จัดสรรตามจํานวนองค์กร
 อัตรา 10% ให้แก่ อบต. และเทศบาลอื่นที่อยูใ่ นจังหวัดที่มีพ้นื ที่ครอบคลุมการผลิต
ปิ โตรเลียม จัดสรรตามสัดส่ วนจํานวนประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
 อัตรา 10% ให้แก่ อบต. และเทศบาลที่อยูใ่ นจังหวัดอื่น (ทัว่ ประเทศ) จัดสรรตาม
สัดส่ วนจํานวนประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
 อัตรา 20% ให้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.)
 ส่ วนที่เหลือ 40% นําส่ งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
2. ค่าภาคหลวงสําหรับแหล่งในทะเล ให้นาํ ส่ งคลังเป็ นรายได้แผ่นดินทั้งหมด
เมื่อครบกําหนดเวลาที่จะต้องจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม ให้แก่ ท้องถิ่นให้จดั ทํารายงาน
สรุ ปรายละเอียดจํานวนเงินที่จดั สรรและนําฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง และโอนเงินดังกล่าวให้แก่องค์กร
ท้องถิ่นต่างๆ โดยส่ งรายงานการจัดสรรเงินให้แก่กองคลัง ปี ละ 4 งวด รายไตรมาส ภายใน 1 เดือนถัดจากแต่
ละไตรมาส
จากตารางที่ 4-26 จะเห็นได้วา่ ค่าภาคหลวงกว่า 95% นําส่ งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน มีเพียงประมาณ
5% เท่านั้นที่จดั สรรให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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ตารางที่ 4-24 ผลประโยชน์ ของรัฐจากกิจการสํ ารวจและผลิตปิ โตรเลียม (ล้ านบาท)
ค่าภาคหลวง
ปี งบประมาณ
ภาษีเงินได้
รวม
พ.ศ.
ในประเทศ ไทย-มาเลเซีย ปิ โตรเลียม
2524
111
111
2525
492
492
2526
763
763
2527
1,278
1,278
2528
2,308
2,126
182
2529
1,545
1,545
2530
1,794
1,765
29
2531
2,592
1,968
624
2532
3,780
2,104
1,676
2533
5,154
2,451
2,703
2534
5,513
2,821
2,692
2535
6,139
3,137
3,002
2536
6,520
3,223
3,297
2537
6,319
3,400
2,919
2538
6,465
3,478
2,987
2539
9,011
4,577
4,434
2540
12,151
6,834
5,317
2541
18,911
8,042
10,869
2542
18,461
8,497
9,964
2543
29,272
13,475
15,797
2544
33,000
14,657
18,343
2545
34,846
15,663
19,183
2546
45,617
18,292
27,318
2547
61,337
21,306
38,992
2548
78,395
29,443
771
46,104
2549
108,390
35,228
2,742
62,610
2550
107,410
37,457
2,407
60,349
2551
124,527
47,892
6,125
65,767
2552
140,959
37,704
9,666
86,664
รวม
732,101
329,729
21,711
405,158
ที่มา: กฤติยาพร (2553)

ผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษ
1,039
2,077
7,810
7,197
4,743
6,925
22,866
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ตารางที่ 4-25 มูลค่ าผลผลิตปิ โตรเลียม และรายได้ ของรัฐบาลในรูปค่ าภาคหลวงปิ โตรเลียม
2524-2533
ก๊าซธรรมชาติ
ปริ มาณ (MMcf)
1,232,100.09
มูลค่า (ล้านบาท)
68,848.31
ค่าภาคหลวง (ล้านบาท)
8,623.96
Condensate
ปริ มาณ (Mbbl)
43,910.14
มูลค่า (ล้านบาท)
22,827.42
ค่าภาคหลวง (ล้านบาท)
2,857.37
นํา้ มันดิบ
ปริ มาณ (Mbbl)
50,667.47
มูลค่า (ล้านบาท)
24,966.89
ค่าภาคหลวง (ล้านบาท)
3,120.86
รวมทั้งหมด
มูลค่า (ล้านบาท)
116,642.62
ค่าภาคหลวง (ล้านบาท)
14,602.19
สัดส่ วนค่าภาคหลวงต่อ
12.52
มูลค่าปิ โตรเลียม (ร้อยละ)

2534-2538

2539-2543

2544-2548

2549

2550

2551

2552

2553

รวม

1,644,619.64
86,094.32
10,761.78

2,904,415.81
225,491.07
28,026.16

3,598,614.69
412,836.01
52,007.94

810,371.58
112,794.10
14,219.54

871,230.36
125,770.49
15,816.37

916,739.43
148,803.26
18,669.16

861,875.70
146,129.48
18,343.91

939,517.47
163,623.32
20,501.96

13,779,484.77
1,490,390.36
186,970.78

49,726.33
22,144.01
2,767.98

83,467.64
58,078.61
7,259.49

101,164.58
137,689.17
17,209.98

23,668.25
54,642.33
6,830.29

24,020.36
56,877.18
7,109.65

27,846.86
84,655.86
10,581.98

26,695.85
52,306.17
6,538.27

29,296.47
67,363.45
8,420.43

409,796.48
556,584.20
69,575.44

43,203.73
20,699.06
2,529.91

60,816.62
49,468.80
6,139.24

153,694.04
231,527.96
30,142.65

45,921.18
109,158.51
14,178.30

48,705.74
114,528.78
14,531.07

51,078.61
153,787.36
18,641.34

54,029.91
108,522.36
12,822.06

55,978.50
134,667.62
15,614.54

564,095.80
947,327.34
117,719.97

128,937.39
16,059.67
12.46

333,038.48
41,424.89
12.44

782,053.14
99,360.57
12.71

276,594.94
35,228.13
12.74

297,176.45
37,457.09
12.60

387,246.48
47,892.48
12.37

306,958.01
37,704.24
12.28

365,654.39
44,536.93
12.18

2,994,301.90
374,266.19
12.50

ที่มา: รายงานประจําปี พ.ศ.2548-2553 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
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ตารางที่ 4-26 ค่ าภาคหลวงปิ โตรเลียมจากในประเทศจําแนกตามผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมและพืน้ ทีท่ ไี่ ด้ รับการ
จัดสรรรายได้
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมจากในประเทศ (ล้านบาท)
ปี

จัดสรรให้ (ล้านบาท)

นํ้ามันดิบ

ก๊าซฯ

ก๊าซฯเหลว

LPG

รวม

อบต.
ในพื้นที่

อบจ.

อบต.
นอกพื้นที่

รวม

2539

525

3,149

830

73

4,577

0

0

69

69

2540

653

4,825

1,266

91

6,834

0

0

157

157

2541

622

6,218

1,127

75

8,042

0

0

206

206

2542

934

6,000

1,472

92

8,497

0

305

203

509

2543

2,929

7,834

2,565

146

13,475

0

496

331

827

2544

2,921

9,180

2,414

141

14,657

159

435

343

936

2545

3,663

9,532

2,344

123

15,663

273

273

273

820

2546

5,160

10,196

2,806

130

18,292

301

301

301

903

2547

6,278

10,879

4,009

140

21,306

292

292

292

877

2548

11,440

12,221

5,637

145

29,443

421

421

421

1,263

2549

14,046

14,220

6,830

133

35,228

511

511

511

1,532

2550

14,531*

16,816

7,110

-

37,457

612

612

612

1,836

2551

18,642*

18,669

10,582

-

47,893

1,017

1,017

1,017

3,051

2552

12,822*

18,344

6,538

-

37,704

636

636

636

1,908

ที่มา: กฤติยาพร (2553)
หมายเหตุ: * หมายความว่าได้รวม LPG เข้าไปด้วย
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บทที่ 5
การวิเคราะห์ ระบบการคลังปิ โตรเลียมของประเทศไทย
ในบทนี้จะวิเคราะห์ระบบการคลังปิ โตรเลียม (Petroleum Fiscal Regime) ของประเทศไทย โดยจะ
เริ่ มจากการวางกรอบการวิเคราะห์ระบบการคลังปิ โตรเลียม และจะกล่าวถึงวิธีการศึกษา ข้อสมมติที่จาํ เป็ น
ในการศึกษา ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์สถานการณ์ และรายงานผลการศึกษาในส่ วนสุ ดท้าย
1 กรอบการวิเคราะห์ ระบบการคลังปิ โตรเลียม
ปิ โตรเลียมถือว่าเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่สาํ คัญของประเทศ รัฐจึงพยายามที่จะนําทรัพยากร
พลังงานนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด การสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมเป็ นกิจการที่สามารถสร้างรายได้
ให้แก่รัฐได้เป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ตามปิ โตรเลียมเป็ นทรัพยากรธรรมชาติซ่ ึงมีปริ มาณจํากัดและเมื่อผลิต
และนํามาใช้แล้วก็จะค่อย ๆ หมดไปในที่สุด รัฐบาลทุกประเทศทัว่ โลกตระหนักถึงความสําคัญและลักษณะ
ของทรัพยากรธรรมชาติพลังงานนี้จึงใช้หลักการในการดําเนินกิจการว่าเมื่อมีการสํารวจ ขุดเจาะ และผลิต
แล้วรัฐจะต้องสามารถดึง “ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ” จากการดําเนินงานในกิจการนี้ให้ได้มูลค่าสูงสุ ด
ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจแสดงถึงความแตกต่างของมูลค่าการผลิต (Value of
production) และต้นทุนในการดึงทรัพยากรมาใช้ (Extraction cost) โดยต้นทุนนี้ประกอบด้วยต้นทุนในการ
สํารวจ พัฒนา ขุดเจาะ ดําเนินงาน รวมไปถึงอัตราผลตอบแทน (Rate of return) หรื อส่ วนแบ่งกําไร (Share
of profit) ที่ผปู ้ ระกอบการควรได้รับ ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจึงเป็ นมูลค่าของปิ โตรเลียมที่เป็ นส่ วนเกิน
(Surplus) ของต้นทุนที่เกิดขึ้นนี้
รัฐบาลในแต่ละประเทศมักจะวางระบบการคลังปิ โตรเลียมโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดึงค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจให้ได้มูลค่าสูงสุ ดผ่านเครื่ องมือทางการคลังที่หลากหลาย อาทิเช่น ภาษี ค่าภาคหลวง และ
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามกิจการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมเป็ นกิจการที่มีความ
เสี่ ยงเป็ นอย่างมาก ดังนั้นการออกแบบระบบการคลังปิ โตรเลียมจึงต้องพิจารณาถึงความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนที่ผปู ้ ระกอบการควรได้รับด้วย การวิเคราะห์ระบบการคลังปิ โตรเลียมจึงมักจะใช้ทฤษฎีค่า
คาดหมาย (Expected value theory) ทฤษฎีภาษี (Taxation theory) ทฤษฏีมูลค่าปั จจุบนั (Present value
theory) เป็ นรากฐานในการวิเคราะห์และออกแบบระบบการคลังปิ โตรเลียม
วัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบการคลังปิ โตรเลียมของรัฐคือสร้างระบบที่มีประสิ ทธิภาพที่จะ
ทําให้ผปู ้ ระกอบการที่เสนอมูลค่าสู งสุ ดให้แก่รัฐควรได้รับสิ ทธิในการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม ในตลาดที่
มีประสิ ทธิภาพ การประมูลแข่งขัน (competitive bidding) เพื่อสิ ทธิในการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมเป็ นวิธี
ที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุดที่รัฐสามารถให้สิทธิแก่ผปู ้ ระกอบการที่เสนอมูลค่าสูงสุ ดให้แก่รัฐ แต่ขอ้ จํากัดใน
โลกของความเป็ นจริ งที่ทาํ ให้วิธีดงั กล่าวไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรสิ ทธิอย่างมี
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ประสิ ทธิภาพก็คือข้อมูลข่าวสารที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องมาจากกิจการการสํารวจปิ โตรเลียมมีความไม่แน่นอนอยู่
มากขึ้นอยูก่ บั เทคนิคในการสํารวจและข้อมูลทางธรณี วิทยา จึงมีผปู ้ ระกอบการเพียงไม่กี่รายเข้าร่ วมประมูล
เพื่อสิ ทธิในการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม ซึ่งเป็ นข้อจํากัดสําคัญในการจัดประมูลแข่งขันอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐจะได้รับมูลค่าสูงสุ ดจากทรัพยากรพลังงาน รัฐบาลจึงมักใช้ระบบ
การคลังเป็ นเครื่ องมือแทนเพือ่ ให้เกิดประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อสะท้อนมูลค่าสู งสุ ดจาก
ทรัพยากรพลังงานที่รัฐควรได้รับ
รัฐบาลสามารถดูดซับค่าเช่าทางเศรษฐกิจได้ทนั ทีที่ให้สิทธิในการสํารวจและผลิตโดยอาศัยโบนัส
หรื อระหว่างการผลิตตามสัญญาสัมปทานหรื อสัญญาแบ่งปันผลผลิตโดยใช้เครื่ องมือทางการคลังต่าง ๆ เช่น
ค่าภาคหลวง ภาษี ส่ วนแบ่งกําไร เป็ นต้น
จะเห็นได้วา่ ค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่รัฐได้รับระหว่างการผลิตถือว่าเป็ นค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่ข้ ึนอยูก่ บั
ปริ มาณและมูลค่าการผลิต จึงมีความเสี่ ยงอยูร่ ะดับหนึ่งทั้งความเสี่ ยงทางด้านการผลิตและความเสี่ ยงต่อ
ความผันผวนของราคาปิ โตรเลียม และเป็ นความเสี่ ยงที่รัฐและผูป้ ระกอบการแบ่งส่ วนกัน ในทางตรงกัน
ข้าม ระหว่างการสํารวจปิ โตรเลียม รัฐมักจะยกเว้นหรื อเก็บเฉพาะโบนัสเมื่อให้สิทธิแก่ผปู ้ ระกอบการแล้ว
ซึ่งมีมูลค่าไม่สูงนักเพื่อจูงใจให้ผปู ้ ระกอบการมาลงทุนสํารวจ ระหว่างการสํารวจรัฐจึงแบกรับความเสี่ ยง
มากกว่าผูป้ ระกอบการ ในตลาดที่มีประสิ ทธิภาพ โบนัสควรจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจที่คาดหมายโดยรวม (Present value of the total expected economic rent)
หากรัฐกลัวความเสี่ ยงรัฐควรใช้โบนัสและค่าภาคหลวงเป็ นเครื่ องมือทางการคลังในการดูดซับค่า
เช่าทางเศรษฐกิจเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงหากการสํารวจไม่ประสบความสําเร็ จ แต่หากรัฐต้องการแบ่งส่ วน
ความเสี่ ยง รัฐควรใช้การแบ่งส่ วนการผลิตหรื อการแบ่งส่วนกําไรโดยผ่านระบบภาษีเพื่อดึงดูดให้
ผูป้ ระกอบการมาลงทุน
นอกจากจะพิจารณาถึงลักษณะของระบบการคลังปิ โตรเลียมในประเทศของตนแล้ว รัฐบาลจะต้อง
คํานึงถึงระบบการคลังปิ โตรเลียมของตนเองโดยเปรี ยบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย หากสมมติให้ตลาด
ของการสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมในโลกเป็ นตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ ประเทศที่มีศกั ยภาพทาง
ธรณี วิทยาสู ง ราคา wellhead สูง ต้นทุนการพัฒนาโครงการตํ่า และความเสี่ ยงทางการเมืองน้อยจะสามารถ
เสนอเครื่ องมือทางการคลังที่เข้มงวดได้มากกว่าประเทศที่ไม่มีลกั ษณะดังกล่าวหรื อมีลกั ษณะดังกล่าวไม่
มากนัก นอกจากนี้ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง ความต้องการของตลาด อุปทานใน
ตลาด รวมไปถึงสภาพทางการเงินและเศรษฐกิจของโลกก็มีผลกระทบต่อการเลือกใช้เครื่ องมือทางการคลัง
ด้วยเช่นกัน
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมจึง
มักจะใช้การวิเคราะห์ส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted cash flow analysis) เพื่อหามูลค่าปั จจุบนั ของมูลค่า
คาดหมาย (Expected value) ของ “ส่ วนแบ่งรายได้ที่รัฐได้รับ” (Government take: GT) และ “ส่ วนแบ่ง
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รายได้ที่ผปู ้ ระกอบการหรื อผูร้ ับสัมปทานหรื อผูท้ าํ สัญญาได้รับ” (Company take หรื อ Contractor take: CT)
โดยคํานึงถึงความเสี่ ยงตลอดทั้งโครงการ การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีน้ ีเป็ นวิธีที่ละเอียดและรัดกุมที่สุดที่จะ
สามารถประมาณการ GT และ CT ได้อย่างถูกต้องและใกล้เคียงกับลักษณะของโครงการสํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียมที่มีลกั ษณะที่แตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ เทคโนโลยีในการสํารวจ ขุดเจาะและผลิต และ
ความเสี่ ยง แต่แนวทางการวิเคราะห์ดงั กล่าวจําเป็ นจะต้องใช้ขอ้ มูลของโครงการโดยละเอียดไม่วา่ จะเป็ น
ข้อมูลกระแสเงินสด ข้อมูลทางเทคนิค และปริ มาณและมูลค่าการผลิต ซึ่งในขณะที่ดาํ เนินงานวิจยั อยูน่ ้ ีผวู ้ ิจยั
ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของโครงการได้ อย่างไรก็ตามยังมีอีกแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลและผูป้ ระกอบกิจการ
ปิ โตรเลียมทัว่ โลกนิยมนํามาใช้ในการคํานวณ GT และ CT โดยไม่จาํ เป็ นต้องอาศัยข้อมูลกระแสเงินสด
ตลอดทั้งโครงการ และคํานวณ GT และ CT โดยตรงจากระบบการคลังปิ โตรเลียมที่รัฐกําหนดไว้ Johnston
(2003) เรี ยกวิธีดงั กล่าวว่า Quick-look approach วิธีน้ ีให้ผลการศึกษาที่ใกล้เคียงกับวิธี Discounted cash flow
analysis ถึง 95% จึงเป็ นวิธีที่ได้รับการยอมรับให้ใช้แทนวิธี Discounted cash flow analysis ในกรณี ที่ขาด
ข้อมูลโดยละเอียดในการศึกษา
2 วิธีการศึกษา
ในส่ วนนี้จะกล่าวถึงวิธีการศึกษาโดยเริ่ มต้นจากนิยามและวิธีคาํ นวณ GT และ CT และจะกล่าวถึง
นิยามและวิธีคาํ นวณตัวชี้วดั อื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบในการประเมินและเปรี ยบเทียบระบบการคลังปิ โตรเลียม
ต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและผูป้ ระกอบการร่ วมกัน หากการออกแบบสัญญา (ไม่วา่ จะเป็ น
สัญญาประเภทใด) เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพแล้วผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะเป็ นผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างรัฐและผูป้ ระกอบการ (Alignment of interest) ดังนั้น Johnston (2003) ได้เสนอแนะว่าการออกแบบ
ระบบการคลังปิ โตรเลียมจึงควรมีขอ้ คํานึงหลัก ๆ อยูส่ ามประการอันได้แก่
ประการแรก ระบบการคลังปิ โตรเลียมควรแบ่งส่ วนกําไร (Division of profits) ระหว่างรัฐและ
ผูป้ ระกอบการอย่างเพียงพอและเป็ นธรรม
ประการที่สอง ระบบการคลังปิ โตรเลียมควรจะประกันส่ วนแบ่งรายได้ของรัฐ (Government
guaranteed share of revenue) เพื่อลดความเสี่ ยงทางด้านรายได้ปิโตรเลียมให้แก่รัฐ
ประการที่สาม ระบบการคลังปิ โตรเลียมควรสร้างแรงจูงใจให้แก่ผปู ้ ระกอบการในการดําเนิน
กิจการอย่างมีประสิ ทธิภาพโดยสามารถลดและควบคุมต้นทุน
ดังนั้น ระบบการคลังปิ โตรเลียมที่มีประสิ ทธิภาพจึงควรครอบคลุมข้อคํานึงเหล่านี้ซ่ ึงจะทําให้
สัญญามีประสิ ทธิภาพ ยืดหยุน่ ครอบคลุม และมีเสถียรภาพ สามารถดึงดูดให้ผปู ้ ระกอบการมาลงทุนใน
กิจการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมและขณะเดียวกันยังสามารถรักษาผลประโยชน์ให้แก่รัฐในฐานะเจ้าของ
ทรัพยากรพลังงานอย่างคุม้ ค่าอีกด้วย ลักษณะของระบบการคลังปิ โตรเลียมที่มีความยืดหยุน่ (Flexible fiscal
regime) จะทําให้ส่วนแบ่งรายได้ที่รัฐได้รับแปรผันตามผลการดําเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจาก
ปัจจัยภายนอกเช่นการเปลี่ยนแปลงของราคาปิ โตรเลียมเป็ นต้น (Tordo, 2007, p.14)
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ในส่ วนนี้จะนิยามและกล่าวถึงวิธีคาํ นวณตัวชี้วดั ต่าง ๆ เพื่อใช้วิเคราะห์ระบบการคลังปิ โตรเลียม
ของไทยและกรณี ศึกษาจากต่างประเทศ โดยจะคํานึงถึงหลักเกณฑ์เหล่านี้ในการวิเคราะห์ต่อไปด้วย
โครงการสํารวจ ขุดเจาะ และผลิตปิ โตรเลียม มักจะเริ่ มต้นตั้งแต่การสํารวจซึ่งในระยะเวลาดังกล่าว
ผูป้ ระกอบการยังไม่มีรายได้ และจะมีรายได้เมื่อดําเนินการผลิตแล้ว ดังนั้นรัฐบาลส่ วนใหญ่มกั จะได้รับส่ วน
แบ่งรายได้หรื อส่ วนแบ่งกําไรก็ต่อเมื่อโครงการนั้น ๆ ดําเนินงานจนถึงช่วงที่มีการผลิตแล้ว เพื่อให้เข้าใจง่าย
ต่อการคํานวณและเพื่อแสดงให้เห็นถึง “ส่ วนแบ่งรายได้สูงสุ ดที่รัฐพึงได้รับหากมีการดําเนินการผลิตอย่าง
เต็มที่” ผูว้ ิจยั จะศึกษาเฉพาะกรณี ที่ผปู ้ ระกอบการได้สาํ รวจ ขุดเจาะ และดําเนินการผลิตอย่างเต็มกําลัง (Full
cycle) ในโครงการหนึ่ง ๆ และตัวชี้วดั ที่จะกล่าวถึงนี้เป็ นตัวชี้วดั ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ตวั ชี้วดั ที่คิด
คํานวณตลอดอายุโครงการ
ผูว้ ิจยั ได้ใช้ตวั ชี้วดั สําหรับประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียมอยูห่ ลากหลายตัวก็เพื่อตรวจสอบให้แน่
ชัดว่าผลการประเมินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีความคงเส้นคงวาและสามารถเปรี ยบเทียบได้ โดย
ตัวชี้วดั จะประกอบด้วยตัวชี้วดั ที่สะท้อนผลประโยชน์ที่รัฐได้รับอันได้แก่ส่วนแบ่งรายได้ที่รัฐได้รับ (GT)
Effective Royalty Rate (ERR) และ ส่ วนแบ่งรายได้ส่วนเพิ่มที่รัฐได้รับ และตัวชี้วดั ที่สะท้อนผลประโยชน์
ที่ผปู ้ ระกอบการได้รับอันได้แก่ ส่ วนแบ่งรายได้ที่ผปู ้ ระกอบการได้รับ (CT) การเข้าถึงรายรับรวมของ
ผูป้ ระกอบการ (Access to Gross Revenue) R factor, Entitlement Index และ Saving Index โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
2.1 ส่ วนแบ่ งรายได้ ทรี่ ัฐได้ รับ (Government take) และส่ วนแบ่ งรายได้ ทผี่ ้ ูประกอบการได้ รับ (Company
take)
ส่ วนแบ่งรายได้ที่รัฐได้รับ (Government Take: GT) คือสัดส่ วนรายได้ที่รัฐได้รับต่อรายรับหักด้วย
ต้นทุน โดยรายได้ที่รัฐได้รับอยูใ่ นรู ปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหรื อภาษีเงิน
ได้ปิโตรเลียม และ/หรื อ ส่ วนแบ่งกําไร (profit sharing)
ส่ วนแบ่งรายได้ที่รัฐได้รับสามารถคํานวณได้จาก 1-CT โดย CT หรื อ Company take คือส่ วนแบ่ง
รายได้ที่ผปู ้ ระกอบการได้รับ แสดงโดยสัดส่ วนรายได้ที่ผปู ้ ระกอบการได้รับต่อรายรับหักด้วยต้นทุน โดย
รายได้ที่ผปู ้ ระกอบการได้รับนั้นเกิดจากรายรับทั้งหมดหักด้วยค่าภาคหลวง การหักค่าต้นทุน (Cost
Recovery) ภาษีเงินได้นิติบุคคลหรื อภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และ/หรื อ ส่ วนแบ่งกําไร
รัฐมักนํา GT มาพิจารณาว่าการให้สมั ปทานหรื อการให้สิทธิในการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ให้แก่ผปู ้ ระกอบการจะก่อให้เกิดรายได้ต่อรัฐอย่างคุม้ ค่า เพียงพอ และเป็ นธรรมหรื อไม่ ส่ วนใหญ่แล้วรัฐ
และผูป้ ระกอบการจะให้ความสําคัญแก่ GT ก่อนและในขณะที่ตกลงเจรจารวมไปถึงการทําสัญญาในช่วงที่
สํารวจเป็ นอย่างมากเพื่อพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ของผลตอบแทนที่ต่างฝ่ ายจะได้รับในขณะที่ยงั มีความ
เสี่ ยงในการสํารวจปิ โตรเลียม เมื่อโครงการได้รับการพัฒนาและเป็ นที่แน่ชดั ว่าได้สาํ รวจพบปิ โตรเลียมใน
ขั้นตอนนี้รัฐและผูป้ ระกอบการจะให้ความสําคัญแก่อตั ราผลตอบแทนที่ตนจะได้รับมากกว่า GT หรื อ CT
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ดังนั้น GT และ CT จึงมีประโยชน์ในการพิจารณาว่าโครงการนี้น่าจะดําเนินการหรื อไม่ในสายตาของรัฐ
และผูป้ ระกอบการตามลําดับ
2.2 การเข้ าถึงรายรับรวมของผู้ประกอบการ (Access to Gross Revenue)
การเข้าถึงรายรับรวมของผูป้ ระกอบการ หรื อ Access to Gross Revenue (AGR) จะคํานวณจากค่า
ต้นทุนสู งสุ ดที่ผปู ้ ระกอบการได้รับอนุญาตให้นาํ มาหักได้ (Full cost recovery limit) รวมกับกําไรสุ ทธิหลัง
หักภาษีที่ผปู ้ ระกอบการได้รับ AGR แสดงให้เห็นถึง “สัดส่ วนสูงสุ ด” ของรายรับทั้งหมดที่ผปู ้ ระกอบการ
สามารถเข้าถึงได้และได้รับคืนในรู ปของการหักต้นทุนและกําไรสุ ทธิ ยิง่ ค่า AGR สู งจะยิง่ จูงใจให้
ผูป้ ระกอบการสนใจมาลงทุนในกิจการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม AGR มักจะถูกนํามาพิจารณาในขั้นตอน
ที่ผปู ้ ระกอบการคืนทุน (Capital Cost Recovery Stage) เนื่องจาก AGR สะท้อนให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการจะ
คืนทุนได้รวดเร็ วเพียงใด
2.3 Effective Royalty Rate
Effective Royalty Rate (ERR) หรื อบางครั้งเรี ยกว่า RP (Royalty and Government Profit Oil/Gas)
เป็ นตัวชี้วดั ที่ใช้ประกอบกัน (Complement) กับ AGR โดย ERR จะพิจารณาจากมุมมองของรัฐ ERR แสดง
ให้เห็นถึง “สัดส่ วนตํ่าสุ ด” ของรายรับทั้งหมดที่รัฐสามารถเข้าถึงได้และได้รับคืนในรู ปของค่าภาคหลวง
และส่ วนแบ่งกําไร ERR จึงเป็ นตัวชี้วดั ที่ประกันการเข้าถึงรายได้ให้แก้รัฐ แม้แต่ในกรณี ที่รัฐไม่เก็บ
ค่าภาคหลวงเลยรัฐก็ยงั มีทางเข้าถึงรายได้ในทางอื่น ส่ วนใหญ่แล้วเมื่อรัฐอนุญาตให้ผปู ้ ระกอบการได้รับ
อนุญาตให้หกั ต้นทุนได้สูงสุ ด ผูป้ ระกอบการมักจะมีกาํ ไรเพียงเล็กน้อยแต่ละได้รับอนุญาตไม่ให้จ่ายภาษี
ERR สะท้อนให้เห็นถึงระดับรายได้ที่รัฐได้รับประกันว่าจะได้รับเป็ นอย่างน้อย (Guaranteed share
of revenue) สําหรับในระบบสัมปทาน หากรัฐอนุญาตให้ผปู ้ ระกอบการสามารถหักต้นทุนได้เต็มที่โดยไม่มี
การจํากัด (No cost recovery limit) และไม่เก็บค่าภาคหลวง ERR จะเท่ากับศูนย์ หรื อรัฐไม่ได้รับรายได้ใด ๆ
เลย แต่หากรัฐเก็บค่าภาคหลวงเพียงอย่างเดียว ERR จะมีค่าเท่ากับอัตราค่าภาคหลวง ในระบบสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต หาก ERR มีค่าสูง ก็ยงิ่ แสดงให้เห็นว่ารัฐสามารถได้รับรายได้มากขึ้น
ในขณะที่ GT สามารถนํามาพิจารณาได้ตลอดอายุโครงการ ERR มักถูกนํามาพิจารณาในช่วงแรก
ของโครงการหรื อที่เรี ยกว่า Capex recovery phase ว่าในขณะที่รัฐอนุญาตให้ผปู ้ ระกอบการสามารถหักคืน
ต้นทุนได้เต็มที่ ผูป้ ระกอบการจะคืนทุนได้รวดเร็วเพียงใด และถูกนํามาพิจารณาอีกครั้งในช่วงสุ ดท้ายของ
โครงการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการคืนทุนในส่ วนของต้นทุนในการดําเนินงาน Opex
recovery phase
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2.4 R factor
R factor คํานวณจากสัดส่วนรายรับรวมที่ผปู ้ ระกอบการได้รับต่อค่าใช้จ่ายที่ผปู ้ ระกอบการจ่ายตาม
จริ ง (cost recovery) โดยรายรับรวมนี้ครอบคลุมต้นทุนจริ งและกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีแล้ว R factor จะแสดง
ให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ผปู ้ ระกอบการจะได้รับเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่ายของตนเอง ยิง่ R factor มีค่าสู ง
ผูป้ ระกอบการยิง่ ได้รับประโยชน์มากยิง่ ขึ้น
2.5 Entitlement Index
Entitlement Index แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ผปู ้ ระกอบการได้รับก่อนหักภาษีโดยรวมทั้ง
ต้นทุนการผลิตและกําไรก่อนหักภาษี แสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการมีสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนสูงสุ ดจาก
โครงการเป็ นสัดส่ วนเท่าใด ส่ วนใหญ่แล้วบริ ษทั นํ้ามันข้ามชาติจะมีความห่วงใยว่าตนเองจะมีกรรมสิ ทธิ
เหนือทรัพยากรปิ โตรเลียมที่คน้ พบและผลิตได้เท่าไร ทั้งนี้เพื่อนํามาเป็ นปริ มาณสํารองของตนเอง และ
ปริ มาณสํารองนี้มีผลทางจิตวิทยาต่อราคาหุน้ ของบริ ษทั นํ้ามันข้ามชาติเหล่านี้ ภายใต้ระบบสัมปทาน
Entitlement Index จะอยูท่ ี่ประมาณ 90% ซึ่งสู งกว่าภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิตซึ่ง Entitlement Index จะอยู่
ที่ประมาณ 50-60% เท่านั้น โดยส่ วนใหญ่แล้ว Entitlement Index สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุ
โครงการขึ้นอยูก่ บั ประเภทของสัญญา การเปลี่ยนแปลงราคานํ้ามัน รวมทั้งความรู ้เกี่ยวกับหลุมที่สาํ รวจ ขุด
เจาะ และผลิตที่มีมากยิง่ ขึ้น
2.6 Company Saving Incentive หรือ Saving Index
ในระบบสัมปทานต้นทุนที่สามารถนํามาหักลดได้เรี ยกว่า Deductions ในขณะที่ในระบบ PSC มี
การหักค่าต้นทุน (Cost recovery) ทั้งผูป้ ระกอบการและรัฐบาลมีแรงจูงใจที่จะลดต้นทุนให้ต่าํ ลง ดังนั้นหาก
ว่าต้นทุนลดตํ่าลง 1 บาท รัฐและผูป้ ระกอบการจะแบ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการลดต้นทุนกันอย่างไร
หากปั จจัยอื่น ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อต้นทุนลดลงไป 1 บาท กําไรที่ผปู ้ ระกอบการได้รับจะเพิ่มขึ้น
เช่นกัน รัฐจะได้รับส่ วนแบ่งกําไรและได้รับภาษีจากกําไรที่ผปู ้ ระกอบการได้รับ ในขณะที่ผปู ้ ระกอบการจะ
ได้รับกําไรสุ ทธิหลังหักภาษี
Saving index จะคํานวณจากกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีที่ผปู ้ ระกอบการได้รับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อ
ผูป้ ระกอบการลดต้นทุนได้ 1 บาทแล้ว ผูป้ ระกอบการจะได้ส่วนแบ่งกําไรจากต้นทุนที่ลดลงไปนั้นเป็ น
จํานวนเท่าไร และส่ วนที่เหลือจาก 1 บาทนี้จึงเป็ นส่วนแบ่งกําไรที่เกิดขึ้นจากต้นทุนที่ลดลงที่รัฐได้รับ (1Saving index)
2.7 ส่ วนแบ่ งรายได้ ส่วนเพิม่ ทีร่ ัฐได้ รับ (Marginal Government Take)
ในขณะที่ GT คํานวณจากรายรับของโครงการหักด้วยต้นทุน Marginal Government Take (MGT)
คํานวณโดยใช้สูตรเดียวกันเพียงแต่สมมติให้ตน้ ทุนเท่ากับศูนย์ ถึงแม้วา่ สมมติฐานนี้จะไม่เป็ นจริ งแต่อย่าง
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ใดแต่สมมติฐานนี้กม็ ีประโยชน์ โดย Marginal government take มักจะถูกนํามาใช้เพือ่ ตอบคําถามว่า หาก
ปั จจัยอื่น ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง แล้วราคานํ้ามันดิบหรื อก๊าซธรรมชาติข้ ึนเพียง 1 บาท รัฐจะได้รับส่ วนแบ่ง
รายได้ส่วนเพิม่ เท่าใด เนื่องจากการที่ราคาเพิ่มขึ้นไม่ได้ทาํ ให้ผปู ้ ระกอบการมีตน้ ทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นแต่
อย่างใดแต่กลับมีรายรับเพิม่ ขึ้น ดังนั้นในการคํานวณจึงกําหนดว่าไม่มีตน้ ทุนเกิดขึ้น Marginal government
take จึงสะท้อนให้เห็นถึงส่ วนแบ่งรายได้ส่วนเพิ่มที่รัฐได้รับเมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลง และยังสะท้อนให้
เห็นว่าหากมี “กําไรส่ วนเกินที่ไม่ได้คาดหมาย (Windfall profit)” จากราคานํ้ามันที่สูงขึ้น รัฐจะได้รับส่ วน
แบ่งรายได้เท่าใด
ในการคํานวณ Marginal government take จะมีค่าตํ่ากว่า GT เสมอ เนื่องจาก “ส่ วน” มีค่ามากกว่า
นัน่ เอง
3 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษาและการวิเคราะห์ สถานการณ์ จําลอง
การศึกษานี้จะประเมินและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเครื่ องมือทางการคลังของประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านอันได้แก่กมั พูชา พม่า อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งเป็ นประเทศที่ผปู ้ ระกอบการของไทยไป
ลงทุนด้วย ทั้งนี้เพื่อพิจาณาว่าภายใต้ระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทย เครื่ องมือทางการคลังที่รัฐใช้ได้ให้
ผลตอบแทนแก่รัฐเพียงพอและเป็ นธรรมหรื อไม่เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่ผปู ้ ระกอบการของ
ไทยเลือกที่จะไปลงทุน อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั ตระหนักดีกว่าการตัดสิ นใจลงทุนของผูป้ ระกอบการของไทยทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศนั้นมีปัจจัยอื่น ๆ ประกอบอีกด้วยนอกเหนือจากระบบการคลังปิ โตรเลียม อาทิ
เช่น ความเป็ นไปได้ทางเทคนิค ความเป็ นไปได้ทางธรณี วิทยา ซึ่งอยูน่ อกเหนือขอบเขตของงานวิจยั นี้
3.1 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในการวิเคราะห์ระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทยและประเทศอื่น ๆ จําเป็ นต้องอาศัยข้อมูล
เครื่ องมือทางการคลังปิ โตรเลียม โดยข้อมูลที่จาํ เป็ นในการวิเคราะห์ได้นาํ เสนอไว้ในตารางที่ 5-1 และ 5-2
งานศึกษานี้จะเปรี ยบเทียบระบบการคลังปิ โตรเลียมของประเทศไทยในปัจจุบนั อันได้แก่ Thailand
I และ Thailand III กับระบบการคลังปิ โตรเลียมของประเทศเพื่อนบ้านอันได้แก่ พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย
และกัมพูชา จากตารางที่ 5-2 จะเห็นได้วา่ ประเทศเหล่านี้ใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตทั้งหมดในขณะที่มี
แต่เพียงประเทศไทยที่ยงั ใช้ระบบสัมปทาน ผูว้ ิจยั ได้อาศัยข้อมูลจาก บมจ. ปตท.สผ. ซึ่งผูร้ ับสัมปทานราย
ใหญ่ของประเทศไทยและได้ออกไปลงทุนในต่างประเทศด้วย โดยทางบมจ. ปตท.สผ. ได้ให้ขอ้ มูล
รายละเอียดของระบบและเครื่ องมือทางการคลังในประเทศต่าง ๆ ที่ บมจ. ปตท.สผ. ไปลงทุนอยูใ่ นปัจจุบนั
ในระบบการคลังปิ โตรเลียมของแต่ละประเทศจะประกอบด้วยเครื่ องมือทางการคลังที่สาํ คัญดังนี้
ค่าภาคหลวง (คํานวณตามมูลค่าปิ โตรเลียมที่ขายได้) การหักค่าต้นทุน (คํานวณตามมูลค่าปิ โตรเลียมที่ขาย
ได้) ภาษีเงินได้ได้ปิโตรเลียมหรื อภาษีเงินได้นิติบุคคล (คํานวณตามกําไรสุ ทธิจากการประกอบกิจการ
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ปิ โตรเลียมของผูป้ ระกอบการ) และส่ วนแบ่งกําไรที่รัฐได้รับ ซึ่งเครื่ องมือเหล่านี้จะเป็ นตัวแปรหลักในการ
คํานวณตัวชี้วดั ต่าง ๆ
จะสังเกตได้วา่ ภายใต้ระบบสัมปทาน รัฐมักจะไม่กาํ หนดหรื อจํากัดสัดส่ วนการหักค่าต้นทุน โดย
อนุญาตให้ผปู ้ ระกอบการสามารถหักค่าต้นทุนหรื อเรี ยกว่า Deduction ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และมักจะไม่
กําหนดส่ วนแบ่งกําไรที่รัฐได้รับ (Profit sharing) แต่จะเก็บค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้เท่านั้น ในขณะที่
ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต รัฐสามารถที่จะเลือกใช้เครื่ องมือทางการคลังที่หลากหลายอันได้แก่
ค่าภาคหลวง การหักค่าต้นทุน ภาษีเงินได้ และส่ วนแบ่งกําไรที่รัฐได้รับ
ผูว้ ิจยั ตระหนักดีวา่ ในทางปฏิบตั ิแล้วเครื่ องมือทางการคลังมีอยูด่ ว้ ยกันหลากหลายประเภทขึ้นอยูก่ บั
สัญญาที่ได้ตกลงกันระหว่างรัฐและผูป้ ระกอบการ แต่เพื่อให้การเปรี ยบเทียบระหว่างประเทศเป็ นไปอย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานเดียวกัน ผูว้ ิจยั จึงได้ตีกรอบเฉพาะเครื่ องมือทางการคลังที่ใช้กนั อยูใ่ นทุก ๆ ประเทศที่
ทําการศึกษาและเป็ นเครื่ องมือที่สะท้อนถึง “ผลตอบแทน” ที่รัฐจะได้รับ หากพิจารณาถึงเครื่ องมือทางการ
คลังที่มกั พบเห็นในสัญญาอันได้แก่ “โบนัสในการลงนามในสัญญา” (Signature Bonuses) แล้ว Johnston
and Johnston (2010) ได้กล่าวไว้วา่ ในการประเมินส่ วนแบ่งรายได้ที่รัฐได้รับ ผูศ้ ึกษามักไม่นาํ โบนัสมา
พิจารณาร่ วมด้วย เนื่องจากโบนัสที่รัฐได้รับมีสดั ส่ วนต่อกําไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่ วนใหญ่แล้วรัฐจะเก็บ
โบนัสเพื่อประกัน “ความเสี่ ยง” หากโครงการขุดเจาะและสํารวจไม่ประสบผลสําเร็ จในท้ายที่สุดรัฐยังได้รับ
รายได้อยูบ่ า้ ง นอกจากนี้การเก็บโบนัสยังมีจาํ นวนที่แตกต่างกันตามพื้นที่และโครงการที่ผปู ้ ระกอบการเข้า
ไปสํารวจและขุดเจาะจึงยากที่จะหาโบนัสที่เป็ นฐานเดียวกันเพื่อใช้ในการคํานวนส่ วนแบ่งรายได้ที่รัฐได้รับ
ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ ิจยั จึงไม่รวมโบนัสในการลงนามในสัญญาเข้าไปในการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียม
จากตารางที่ 5-1 และ 5-2 จะเห็นได้วา่ ในขณะที่ประเทศไทยภายใต้ระบบ Thailand I กัมพูชาและ
พม่าใช้ค่าภาคหลวงแบบอัตราเดียวโดยกําหนดค่าภาคหลวงไว้ที่ 12.5% และ 10% ตามลําดับ ประเทศไทย
ภายใต้ระบบ Thailand III และประเทศเวียดนามกลับเป็ นประเทศที่ใช้ค่าภาคหลวงแบบขั้นบันได (Sliding
scale) โดยในแบบขั้นบันไดนี้ยงิ่ ผูป้ ระกอบการผลิตได้มากเท่าใด รัฐก็ยงิ่ จะได้รับค่าภาคหลวงในอัตราที่
สูงขึ้นเท่านั้น มีเพียงประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นที่ไม่เก็บค่าภาคหลวง
ในงานศึกษานี้ ประเทศไทยเป็ นประเทศเดียวที่ไม่มีส่วนแบ่งกําไรให้แก่รัฐ ทุกประเทศจะกําหนด
ส่ วนแบ่งกําไรไว้โดยแบ่งแยกตามประเภทปิ โตรเลียมอันได้แก่น้ าํ มันและก๊าซธรรมชาติ และยังกําหนดส่ วน
แบ่งกําไรแบบขั้นบันไดไว้ดว้ ยโดยใช้หลักการเดียวกันกับค่าภาคหลวงคือยิง่ ผลิตมากรัฐยิง่ ได้อตั ราส่ วนแบ่ง
กําไรสู งไปด้วย และมีเพียงประเทศอินโดนีเซียที่กาํ หนดส่ วนแบ่งกําไรไว้เพียงอัตราเดียวโดยแยกตามนํ้ามัน
และก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ทุกประเทศยังเก็บภาษีเงินได้ดงั แสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 5-2
งานศึกษานี้จะคํานวณตัวชี้วดั เพื่อประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียมตามข้อมูลที่ได้แสดงในตารางที่
5-1 และ 5-2

112

ตารางที่ 5-1 เครื่องมือทางการคลังภายใต้ ระบบสั มปทานของประเทศไทย
เครื่ องมือ
ระบบ
ค่าภาคหลวง (% ของมูลค่าปิ โตรเลียมที่
ขายได้ในรอบเดือน)

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (% ของกําไรสุ ทธิ
จากการประกอบกิจการปิ โตรเลียม)

Thailand I
สัมปทาน
12.5%

50%

Thailand III
สัมปทาน
5% ไม่เกิน 60,000 บาร์เรล
6.25% มากกว่า 60,000 บาร์ เรล แต่ไม่เกิน 150,000 บาร์เรล
10% มากกว่า 150,000 บาร์เรล แต่ไม่เกิน 300,000 บาร์เรล
12.5% มากกว่า 300,000 บาร์เรล แต่ไม่เกิน 600,000 บาร์ เรล
15% ส่ วนที่เกิน 600,000 บาร์เรล
50%

ตารางที่ 5-2 เครื่องมือทางการคลังภายใต้ ระบบแบ่ งปันผลผลิตในประเทศเพือ่ นบ้ าน
เครื่ องมือ

กัมพูชา
ระบบ
สัญญา (สัญญาแบ่งปันผลผลิต)
ค่าภาคหลวง (% ของมูลค่าปิ โตรเลียมที่ขายได้)
12.5%
การหักค่าต้นทุน (Cost Recovery) (% ของมูลค่า 70-80% สําหรับนํ้ามัน
ปิ โตรเลียมที่ขายได้)
90% สําหรับก๊าซธรรมชาติ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (% ของกําไรสุ ทธิจากการ
30%
ประกอบกิจการปิ โตรเลียม)
ส่ วนแบ่งกําไรที่รัฐได้รับ (% ของรายรับที่หกั ค่า นํ้ามัน
ต้นทุน)
42% 0-10 Kbpd
47% 10-25 Kbpd
52% 25-50 Kbpd
57% 50-75 Kbpd
62% 75-100 Kbpd
67% 100+ Kbpd
ก๊าซ
40% 0-175 MMscfd
45% 175-350 MMscfd
50% 350-525 MMscfd
60% 525+ MMscfd

พม่า
สัญญา (สัญญาแบ่งปันผลผลิต)
10%
50-60% ขึ้นอยูก่ บั ระดับความลึก
ของนํ้า
30%
ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณการผลิต
onshore/offshore และระดับความ
ลึกของนํ้า
นํ้ามัน (กรณี offshore และ
deepwater)
60% <25 Kbpd
65% <50 Kbpd
75% <100 Kbpd
80% <150 Kbpd
85% >150 Kbpd
ก๊าซธรรมชาติ
65% <300 MMscfd
75% <600 MMscfd
85% <900 MMscfd
90% >900 MMscfd
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ตารางที่ 5-2 เครื่องมือทางการคลังภายใต้ ระบบแบ่ งปันผลผลิตในประเทศเพือ่ นบ้ าน (ต่ อ)
เครื่ องมือ
ระบบ
ค่าภาคหลวง (% ของมูลค่าปิ โตรเลียมที่ขายได้)

การหักค่าต้นทุน (Cost Recovery) (% ของมูลค่า
ปิ โตรเลียมที่ขายได้)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (% ของกําไรสุ ทธิจากการประกอบ
กิจการปิ โตรเลียม)
ส่ วนแบ่งกําไรที่รัฐได้รับ (% ของรายรับที่หกั ค่าต้นทุน)

เวียดนาม
สัญญา (สัญญาแบ่งปั นผลผลิต)
Standard royalty rate
นํ้ามัน:
6% 0-20 Kbpd
8% 20-50 Kbpd
10% 50-75 Kbpd
15% 75-100 Kbpd
20% 100-150 Kbpd
25% >150 Kbpd
ก๊าซธรรมชาติ:
0% 0-175 MMscfd
5% 175-355 MMscfd
10% >355 MMscfd
Frontier royalty rate
นํ้ามัน:
4% 0-20 Kbpd
6% 20-50 Kbpd
8% 50-75 Kbpd
10% 75-100 Kbpd
15% 100-150 Kbpd
20% >150 Kbpd
ก๊าซธรรมชาติ:
0% 0-175 MMscfd
3% 175-355 MMscfd
6% >355 MMscfd
50% พื้นที่มาตรฐาน
70% Frontier area
50% พื้นที่มาตรฐาน
32% Frontier area
นํ้ามัน
70% 0-30 Kbpd
75% 30-50 Kbpd
80% >50 Kbpd
ก๊าซธรรมชาติ
ใช้ conversion factor ที่ 6 mcf/bbl เพื่อ
เปลี่ยนกําไรนํ้ามันให้เป็ นกําไรก๊าซ ใช้
ช่วงเดียวกันกับส่ วนแบ่งกําไรนํ้ามัน

อินโดนีเซี ย
สัญญา (สัญญาแบ่งปั นผลผลิต)
-

90% (รายได้หลังจากหัก First Tranche
Petroleum 10% สามารถนําไปหักเป็ น
ค่าใช้จ่ายได้ท้ งั หมด 100%)
44%
Frontier Area:
65% สําหรับนํ้ามัน
60% สําหรับก๊าซธรรมชาติ
(หลังหักภาษีแล้ว)
Proven Area: รัฐจะได้รับมากขึ้น
แล้วแต่กรณี ไป

ที่มา: บมจ. ปตท.สผ.
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ถึงแม้วา่ แต่ละประเทศจะใช้เครื่ องมือการคลังที่ไม่แตกต่างกันมาก แต่การกําหนดอัตราส่ วน
ค่าภาคหลวงและการแบ่งส่ วนกําไรที่รัฐและผูป้ ระกอบการได้รับมีความหลากหลายโดยขึ้นอยูก่ บั ประเภท
ของปิ โตรเลียม ปริ มาณการผลิต และพื้นที่ที่เปิ ดให้สาํ รวจและผลิต ในงานศึกษานี้ผวู ้ ิจยั จะคํานวณตัวชี้วดั
สําหรับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยละเอียด และในกรณี ศึกษาของต่างประเทศ โดยจะศึกษาทั้ง
เครื่ องมือทางการคลังที่ใช้กบั การสํารวจและผลิตนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ และผูว้ ิจยั จะเลือกกรณี ที่อตั ราใน
ขั้นบันไดมีอตั ราสูงที่สุด ตัวอย่างเช่น ผูว้ จิ ยั จะศึกษาระบบการคลังของประเทศ “เวียดนาม” เฉพาะในกรณี
มาตรฐานทั้งในนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติเท่านั้นเนื่องจากผูว้ ิจยั เห็นว่าอัตราขั้นบันไดในกรณี มาตรฐานมี
อัตราที่สูงกว่าในกรณี Frontier area ในกรณี ของประเทศ “พม่า” ผูว้ ิจยั ได้เลือกกรณี Offshore และทะเลนํ้า
ลึก ในกรณี ของประเทศ “อินโดนีเซีย” จะศึกษากรณี Frontier Area และในกรณี ของประเทศ “กัมพูชา” จะ
ศึกษาทุกกรณี ทั้งนี้เนื่องจากผูว้ ิจยั ต้องการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทยโดยเปรี ยบเทียบกับ
“อัตราสู งสุ ด” ที่รัฐบาลในประเทศเพื่อนบ้านพึงจะได้รับ เพื่อให้ผลการศึกษามีความชัดเจนและสามารถ
เปรี ยบเทียบกันได้
ผูว้ ิจยั ตระหนักดีวา่ นอกจากเครื่ องมือทางการคลังที่ได้กล่าวมานี้ ในการให้สิทธิในการสํารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียม รัฐบาลยังมีเครื่ องมืออื่น ๆ อีกที่มกั จะเรี ยกเก็บจะผูป้ ระกอบการอาทิเช่นผลประโยชน์ตอบ
แทนพิเศษในรู ปของโบนัสพิเศษที่จ่ายให้รัฐเมื่อลงนามในสัญญา (Signature bonus) โบนัสเมื่อค้นพบแหล่ง
ปิ โตรเลียม เงินบริ จาค การอบรมบุคลากรในประเทศ เป็ นต้น เครื่ องมือเหล่านี้มกั ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับปริ มาณหรื อมูลค่าการผลิตที่ได้ และไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลการดําเนินงานของผูป้ ระกอบการ
ด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังมีความหลากหลายขึ้นอยูก่ บั สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างรัฐและผูป้ ระกอบการ
ดังนั้นเพื่อให้การคํานวณตัวชี้วดั มีความคงเส้นคงวาและสามารถนําตัวชี้วดั มาเปรี ยบเทียบทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ และเพื่อสะท้อนการสร้างรายได้ให้แก่รัฐบนพื้นฐานของการดําเนินงานที่มีประสิ ทธิภาพ
ของผูป้ ระกอบการ ผูว้ ิจยั จึงจะไม่นาํ เครื่ องมือเหล่านี้มาประกอบการพิจารณา
3.2 การวิเคราะห์ สถานการณ์ จําลอง (Scenario analysis)
งานศึกษานี้จะใช้การวิเคราะห์สถานการณ์จาํ ลอง (Scenario analysis) ทางด้านต้นทุนที่แตกต่างกัน
ออกไป เพื่อพิจารณาว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนมีผลต่อ take ที่รัฐและผูป้ ระกอบการจะได้รับ
อย่างไร และตัวชี้วดั ต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยแบ่งสถานการณ์ตน้ ทุนเป็ น 2 กรณี ดงั นี้
1. กรณี ตน้ ทุนสูง (High cost case)โดยต้นทุนคิดเป็ นสัดส่ วน 60% ของมูลค่าปิ โตรเลียม
2. กรณี ตน้ ทุนตํ่า (Low cost case) โดยต้นทุนคิดเป็ นสัดส่ วน 30% ของมูลค่าปิ โตรเลียม
ผูป้ ระกอบการจะเผชิญกับสถานการณ์ตน้ ทุนในการดําเนินงานสูงหรื อตํ่าก็ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถ
ในการผลิตและช่วงในการผลิต โดยแต่ละช่วงการผลิตผูป้ ระกอบการจะเผชิญกับต้นทุนในระดับที่แตกต่าง
กันทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะทางธรณี วิทยา เทคโนโลยี และความสามารถในการประกอบการ ในระบบ
สัมปทาน ผูป้ ระกอบการจะสามารถหักต้นทุนที่เกิดขึ้นตามจริ งได้ท้ งั หมด ขณะที่ในระบบสัญญาแบ่งปัน
115

ผลผลิต ผูป้ ระกอบการจะสามารถหักต้นทุนที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่เกินกว่า Cost recovery limit ที่ตกลงไว้ใน
สัญญา
4 ผลการศึกษา
จากตารางที่ 5-3 พบว่าภายใต้ “ระบบการคลังปิ โตรเลียม Thailand I” รัฐได้รับ GT เป็ นสัดส่ วน
65.6% และ 58.9% ของมูลค่าปิ โตรเลียมในสถานการณ์ตน้ ทุนสูงและต้นทุนตํ่าตามลําดับ ERR ในระบบนี้
เท่ากับค่าภาคหลวง ซึ่งแสดงถึงสัดส่ วนตํ่าสุ ดของรายได้จากปิ โตรเลียมที่รัฐจะสามารถเข้าถึงได้ และ MGT
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากราคาปิ โตรเลียมเพิม่ ขึ้น 1 บาท รัฐจะได้รับส่ วนแบ่งรายได้เป็ นสัดส่ วนเท่ากับ 56.3%
ของมูลค่าปิ โตรเลียม
ภายใต้ Thailand I ผูป้ ระกอบการจะได้รับ CT เป็ นสัดส่ วน 34.4% และ 41.1% ของมูลค่าปิ โตรเลียม
ในสถานการณ์ตน้ ทุนสู งและต้นทุนตํ่าตามลําดับ และสามารถเข้าถึงรายรับรวมในอัตรา 73.8% และ 58.8%
ของมูลค่าปิ โตรเลียมในสถานการณ์ตน้ ทุนสูงและต้นทุนตํ่าตามลําดับ R factor ที่ 1.2 และ 2 เท่าในกรณี
ต้นทุนสูงและต้นทุนตํ่าตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการได้รับรายรับรวมในสัดส่ วนที่สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้น ในขณะที่ Entitlement Index ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการมีสิทธิที่จะได้รับ
ผลตอบแทนสู งสุ ดถึง 87.5% ของมูลค่าปิ โตรเลียม ภายใต้ Thailand I AGR มีค่าเท่ากับ Entitlement Index
เนื่องจากไม่มีการกําหนด Cost Recovery Limit และ Saving index สามารถชี้ได้วา่ หากผูป้ ระกอบการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถลดต้นทุนลงได้ 1 บาท ผูป้ ระกอบการจะได้รับส่ วนแบ่งกําไร
เป็ นจํานวน 0.5 บาท
ในภาพรวมจะเห็นได้วา่ ระบบการคลังปิ โตรเลียมภายใต้ Thailand I ยังมีการแบ่งส่ วนรายได้
ระหว่างรัฐและผูป้ ระกอบการอย่างเพียงพอ แต่การรับประกันรายได้ให้แก่รัฐยังไม่ดีนกั เนื่องจากรัฐพึ่งพาแต่
รายได้จากค่าภาคหลวงเป็ นหลักและไม่ได้รับส่ วนแบ่งรายได้แต่อย่างใด เมื่อพิจารณาในมุมของ
ผูป้ ระกอบการจะเห็นได้วา่ Thailand I สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผปู ้ ระกอบการในการดําเนินงานได้เป็ น
อย่างดี โดยสามารถเข้าถึงรายได้และได้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสู ง
เป็ นที่น่าสังเกตว่าภายใต้ Thailand I เมื่อผูป้ ระกอบการสามารถลดต้นทุนลงได้รัฐกลับได้รับส่ วน
แบ่งรายได้นอ้ ยลง ลักษณะนี้เป็ นลักษณะทัว่ ไปของระบบสัมปทานที่มีค่าภาคหลวงเป็ นเครื่ องมือหลัก
ทางการคลังในการจัดสรรรายได้ให้แก่รัฐคือรัฐจะได้รับส่ วนแบ่งรายได้แบบถดถอย (Regression) เมื่อ
ผูป้ ระกอบการสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ หากเมื่อผูป้ ระกอบการดําเนินงานอย่างไร้
ประสิ ทธิภาพและมีตน้ ทุนสู งรัฐกลับได้ส่วนแบ่งรายได้มากกว่า ดังนั้นระบบการคลังปิ โตรเลียมลักษณะนี้
จึงไม่กระตุน้ ให้รัฐส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร
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ตารางที่ 5-3 ผลการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียม:Thailand I
% ของมูลค่าปิ โตรเลียม
Gross revenue
Royalty
Net Revenue
Deductions (Costs)
Taxable income
Total taxes
Company cash flow
Company take
Government take
Access to Gross Revenue
Effective Royalty Rate
R factor (times)
Entitlement Index
Saving Index (Baht)
Marginal government take

High cost case Low cost case
100.0
100.0
12.5
12.5
87.5
87.5
60.0
30.0
27.5
57.5
13.8
28.8
13.8
28.8
34.4
41.1
65.6
58.9
73.8
58.8
12.5
12.5
1.2
2.0
87.5
87.5
0.5
0.5
56.3
56.3

เมื่อนําระบบการคลังปิ โตรเลียมภายใต้ Thailand III มาพิจารณา จากตารางที่ 5-4 จะเห็นได้วา่ เมื่อ
พิจารณาค่าภาคหลวงในบันไดขั้นแรกรัฐจะได้รับ GT น้อยที่สุดและ GT จะเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อย ๆ เมื่ออัตรา
ขั้นบันไดสูงขึ้นตาม โดยบันไดขั้นตํ่าสุ ดรัฐได้รับ GT ที่ 56.3% และเพิม่ สูงขึ้นจึงถึงบันไดขั้นสุ ดท้ายเป็ น
68.8% ในกรณี ตน้ ทุนสูง และ ขั้นตํ่าสุ ดที่ 53.6% และขั้นสูงสุ ดอยูท่ ี่ 60.7% ในกรณี ตน้ ทุนตํ่า สําหรับ ERR
ยังคงสะท้อนอัตราค่าภาคหลวงอยูเ่ ช่นเดิม และ MGT จะสู งขึ้นตามลําดับอัตราขั้นบันได
จะเห็นได้วา่ ภายใต้ Thailand III การที่รัฐนําอัตราค่าภาคหลวงแบบขั้นบันไดมาใช้กลับทําให้
ผูป้ ระกอบการได้รับส่ วนแบ่งรายได้ลดน้อยลงเมื่อปริ มาณการผลิตสู งขึ้น โดยจะเห็นได้วา่ CT ในขั้นบันได
ตํ่าสุ ดคือ 43.8% และลดลงเหลือ 31.3% ในขั้นสู งสุ ดในกรณี ตน้ ทุนสูง ในขณะที่ในกรณี ตน้ ทุนตํ่า CT ใน
ขั้นบันไดตํ่าสุ ดคือ 46.4% และลดลงเหลือ 39.3% ในขั้นสูงสุ ด เมื่อพิจารณา AGR และ Entitlement Index
จะเห็นได้วา่ ผูป้ ระกอบการจะสามารถเข้าถึงรายได้มากกว่าในขั้นบันไดที่ต่าํ กว่า และหากผูป้ ระกอบการ
สามารถลดต้นทุนของตนเองได้จะได้รับ R factor ที่สูงขึ้นด้วย และสามารถได้รับกําไรเพิ่มขึ้นอีกด้วยเมื่อ
พิจารณาจาก Saving index
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เมื่อเปรี ยบเทียบกับ Thailand I ที่ใช้อตั ราค่าภาคหลวงเพียงอัตราเดียว การนําอัตราค่าภาคหลวงแบบ
ขั้นบันไดมาใช้ภายใต้ Thailand III สามารถแบ่งส่ วนกําไรระหว่างรัฐและผูป้ ระกอบการอย่างเพียงพอ และ
รัฐยังมีโอกาสได้รับส่ วนแบ่งรายได้สูงขึ้นเมื่อผูป้ ระกอบการผลิตได้มากขึ้นจึงมีลกั ษณะที่ยดื หยุน่ กว่าภายใต้
ระบบ Thailand I และสามารถส่ งเสริ มให้เกิดการสํารวจและผลิตในหลุมใหญ่และเล็ก อย่างไรก็ตาม การ
รับประกันรายได้ให้แก่รัฐยังคงไม่ดีนกั เพรายังคงเป็ นระบบที่พ่ งึ พารายได้จากค่าภาคหลวงเพียงอย่างเดียว
และการกําหนดอัตราขั้นบันไดเช่นนี้ยงั อาจจะสร้างแรงจูงใจให้ผปู ้ ระกอบการผลิตในปริ มาณน้อย สําหรับ
ผูป้ ระกอบการแล้วจะเห็นได้วา่ Thailand III สามารถจูงใจให้ผปู ้ ระกอบการดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยหากผูป้ ระกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ ผูป้ ระกอบการจะได้รับส่ วนแบ่ง
รายได้มากขึ้นและได้รับกําไรสู งขึ้น
เมื่อพิจาณาประเทศเพื่อนบ้านโดยเริ่ มต้นจากประเทศที่มี “อัตราค่าภาคหลวงคงที่” อันได้แก่
ประเทศ “กัมพูชา” และ “พม่า” จะเห็นได้วา่ ทั้งสองประเทศมีการแบ่งแยกระบบการคลังปิ โตรเลียมตาม
ประเภทของปิ โตรเลียมออกเป็ นก๊าซธรรมชาติและนํ้ามัน โดยเก็บค่าภาคหลวงเท่ากันในปิ โตรเลียมทั้งสอง
ชนิดนี้ แต่กาํ หนดส่ วนแบ่งกําไรแบบขั้นบันไดที่แตกต่างกัน
จากตารางที่ 5-5 และ 5-6 จะเห็นได้วา่ ประเทศ “กัมพูชา” เก็บค่าภาคหลวงในอัตราที่ “เท่ากัน” กับ
ประเทศไทยภายใต้ระบบ Thailand I ทั้งในทรัพยากรนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ แต่เนื่องจากประเทศกัมพูชา
เก็บส่ วนแบ่งกําไรแบบขั้นบันไดด้วยจึงทําให้รัฐได้รับส่ วนแบ่งกําไรสูงกว่าที่ประเทศไทยได้รับในทุก
ขั้นบันไดของส่ วนแบ่งกําไร เป็ นที่น่าสังเกตว่าเมื่อผูป้ ระกอบการสามารถลดต้นทุนลงได้รัฐกลับได้รับส่ วน
แบ่งรายได้ในอัตราที่ลดลงในทุกขั้นบันไดของส่ วนแบ่งกําไร (พิจารณากรณี ตน้ ทุนตํ่า) จึงเป็ นที่ประจักษ์วา่
ถึงแม้วา่ รัฐจะเก็บส่ วนแบ่งกําไรแบบขั้นบันไดด้วย การถดถอยของรายได้ที่รัฐได้รับ (Regression of GT) ยัง
เกิดขึ้นในระบบที่มีการจัดเก็บค่าภาคหลวงเสมอ ทั้งนี้เพราะการจัดเก็บค่าภาคหลวงทําให้กาํ ไรที่สามารถ
นํามาแบ่งได้ลดน้อยลงนัน่ เอง เนื่องจากมีส่วนแบ่งกําไรให้แก่รัฐจึงทําให้ ERR และ MGT ของประเทศ
กัมพูชามีค่าสูงกว่าของประเทศไทยภายใต้ระบบ Thailand I
เมื่อพิจารณาถึงส่ วนแบ่งรายได้ที่ผปู ้ ระกอบการในประเทศกัมพูชาได้รับนั้นตํ่ากว่าที่ผปู ้ ระกอบการ
ของไทยได้รับโดยยิง่ ผลิตมาก ผูป้ ระกอบการยิง่ ได้รับส่ วนแบ่งรายได้นอ้ ยลง อย่างไรก็ตามความสามารถใน
การเข้าถึงรายได้ (AGR) มีสดั ส่ วนที่สูงอยูเ่ กินกว่า 80% ในทุกขั้นบันไดและทุกกรณี จึงสะท้อนให้เห็นว่า
ระบบการคลังปิ โตรเลียมของกัมพูชาสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผปู ้ ระกอบการได้ระดับหนึ่ง และยัง
สามารถจูงใจให้ผปู ้ ระกอบการเพิ่มประสิ ทธิภาพและลดต้นทุนของตนเองอีกด้วยเนื่องจาก CT ในกรณี
ต้นทุนตํ่านั้นสูงกว่าในกรณี ตน้ ทุนสูง
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ตารางที่ 5-4 ผลการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียม: Thailand III
High cost case
ปริ มาณการผลิต (Kbpm)
% ของมูลค่าปิ โตรเลียม
0- 60
60-150 150-300 300-600
Gross revenue
100.0
100.0
100.0
100.0
Royalty
5.0
6.3
10.0
12.5
Net Revenue
95.0
93.8
90.0
87.5
Deductions (Total costs)
60.0
60.0
60.0
60.0
Taxable income
35.0
33.8
30.0
27.5
Total taxes
17.5
16.9
15.0
13.8
Company cash flow
17.5
16.9
15.0
13.8
Company take
43.8
42.2
37.5
34.4
Government take
56.3
57.8
62.5
65.6
Access to Gross Revenue
77.5
76.9
75.0
73.8
Effective Royalty Rate
5.0
6.3
10.0
12.5
R factor
1.3
1.3
1.3
1.2
Entitlement Index
95.0
93.8
90.0
87.5
Saving Index
0.5
1.5
2.5
3.5
Marginal government take
52.5
53.1
55.0
56.3

>600
100.0
15.0
85.0
60.0
25.0
12.5
12.5
31.3
68.8
72.5
15.0
1.2
85.0
4.5
57.5

0- 60
100.0
5.0
95.0
30.0
65.0
32.5
32.5
46.4
53.6
62.5
5.0
2.1
95.0
4.5
52.5

Low cost case
ปริ มาณการผลิต (Kbpm)
60-150 150-300 300-600
100.0
100.0
100.0
6.3
10.0
12.5
93.8
90.0
87.5
30.0
30.0
30.0
63.8
60.0
57.5
31.9
30.0
28.8
31.9
30.0
28.8
45.5
42.9
41.1
54.5
57.1
58.9
61.9
60.0
58.8
6.3
10.0
12.5
2.1
2.0
2.0
93.8
90.0
87.5
5.5
6.5
7.5
53.1
55.0
56.3

>600
100.0
15.0
85.0
30.0
55.0
27.5
27.5
39.3
60.7
57.5
15.0
1.9
85.0
8.5
57.5
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จากตารางที่ 5-7 และ 5-8 พบว่าประเทศ “พม่า” เก็บค่าภาคหลวงในอัตราที่ “ตํ่ากว่า” ของประเทศ
ไทยภายใต้ระบบ Thailand I โดยเก็บ 10% ของมูลค่าปิ โตรเลียมทั้งนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ แต่ประเทศพม่า
เก็บส่ วนแบ่งกําไรแบบขั้นบันได โดยเริ่ มต้นขั้นตํ่าที่ 60% และ 65% ของกําไรสุ ทธิสาํ หรับนํ้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ ตามลําดับ จึงทําให้ส่วนแบ่งรายได้ที่รัฐได้รับของประเทศพม่าสูงกว่าของประเทศไทยเป็ นอย่าง
มาก โดยใน “กรณี ตน้ ทุนสูง” พม่าจะได้รับ GT ขั้นตํ่าสุ ดอยูท่ ี่ 81.6% และ 79% ของมูลค่าก๊าซธรรมชาติและ
นํ้ามัน ตามลําดับ และ GT จะสูงขึ้นเรื่ อย ๆ เมื่อขั้นบันไดสูงขึ้น ในขั้นบันไดสูงสุ ดพม่าจะได้รับ GT สูงถึง
94.8 และ 92.1% ของมูลค่าก๊าซธรรมชาติและนํ้ามัน ตามลําดับ ในกรณี ตน้ ทุนตํ่าก็ได้ผลสรุ ปอย่างเดียวกัน
และไม่วา่ จะพิจารณา ERR และ MGT ก็จะเห็นได้วา่ รัฐสามารถเข้าถึงรายรับจากปิ โตรเลียมได้สูงกว่าของ
ประเทศไทยภายใต้ระบบ Thailand I
สําหรับส่ วนแบ่งของรายได้ที่ผปู ้ ระกอบการได้รับนั้นไม่สูงนักและลดลงเรื่ อย ๆ เมื่อผลิตเพิ่มขึ้น
ความสามารถในการเข้าถึงรายได้ (AGR) ของผูป้ ระกอบการยังตํ่ากว่าในกรณี ของประเทศกัมพูชา ที่เป็ น
เช่นนี้เพราะประเทศพม่ากําหนดส่ วนแบ่งกําไรให้แก่รัฐในอัตราที่สูงกว่ากัมพูชาอยูก่ ว่าเกือบ 10%
เป็ นที่น่าสังเกตว่ารัฐได้รับส่วนแบ่งรายได้จากก๊าซธรรมชาติสูงกว่านํ้ามันในประเทศพม่า ในขณะที่
ในประเทศกัมพูชารัฐกลับได้ส่วนแบ่งรายได้จากนํ้ามันสู งกว่าก๊าซธรรมชาติ โดยทั้งสองประเทศได้วาง
ระบบการคลังปิ โตรเลียมในทิศทางที่เหมาะสมกับทรัพยากรพลังงานที่มีอยูใ่ นประเทศ
ประเทศที่น่าสนใจอีกประเทศหนึ่งคือประเทศ “อินโดนีเซีย” ที่รัฐ “ไม่ได้เก็บค่าภาคหลวง” แต่
อย่างใดและรัฐเก็บเฉพาะส่ วนแบ่งกําไรที่อตั รา 65% และ 60% ของกําไรสุ ทธิสาํ หรับนํ้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ ตามลําดับ จากตารางที่ 5-9 ผลการศึกษาพบว่าใน “กรณี ตน้ ทุนสู ง” และใน “กรณี ตน้ ทุนตํ่า” รัฐ
ได้รับส่ วนแบ่งรายได้สูงถึง 80.4% และ 77.6% ของมูลค่านํ้ามันและก๊าซธรรมชาติตามลําดับ ซึ่งสูงกว่ากรณี
Thailand I และได้รับ ERR และ MGT ค่อนข้างสูงจึงทําให้รัฐสามารถเข้าถึงรายรับจากปิ โตรเลียมได้เป็ น
อย่างดี สําหรับส่ วนแบ่งรายได้ของผูป้ ระกอบการนั้นอยูท่ ี่ 19.6% และ 22.4% ของมูลค่านํ้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติตามลําดับ แต่มีความสามารถในการเข้าถึงรายได้ (AGR) ค่อนข้างสูงอยูท่ ี่ 92% เนื่องจาก AGR
คํานวณจาก Full cost recovery limit และกําไรหลักหักภาษี เมื่อรัฐอนุญาตให้หกั ค่าต้นทุนมากเท่าใด
ผูป้ ระกอบการก็ยงิ่ มีโอกาสเข้าถึงรายได้มากขึ้นเท่านั้น สําหรับ R factor และ Saving Index กลับมีค่าไม่สูง
นัก ระบบการคลังปิ โตรเลียมเช่นนี้จึงไม่จูงใจให้ผปู ้ ระกอบการดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและลด
ต้นทุนเท่าใดนัก
ประเทศที่ได้กล่าวมาถึงทั้งหมดนี้มีภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต่าํ กว่าภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของไทยโดย
ทั้งสิ้ น แต่รัฐยังได้รับ GT ที่สูงกว่าประเทศไทยอันเนื่องมาจากการกําหนดให้มีการแบ่งส่ วนแบ่งกําไรให้แก่
รัฐ และจะเห็นได้วา่ รัฐจะได้ GT เพิ่มมากขึ้นเมื่อโครงการนั้น ๆ มีกาํ ไรสู งขึ้นด้วย การเก็บค่าภาคหลวงจะ
ช่วยรับประกันว่ารัฐจะได้รับส่ วนแบ่งจากมูลค่าปิ โตรเลียมไม่วา่ ผูป้ ระกอบการจะมีกาํ ไรหรื อไม่ แต่การเก็บ
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ค่าภาคหลวงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันได้วา่ รัฐจะมี GT ที่สูง จะเห็นได้วา่ ในกรณี ของประเทศ
อินโดนีเซียการที่รัฐเก็บส่ วนแบ่งกําไรเพียงอย่างเดียวกลับทําให้รัฐได้รับ GT ที่สูงกว่าประเทศไทย
ประเทศ “เวียดนาม” มีลกั ษณะที่แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ตรงที่มีการกําหนดค่าภาคหลวงแบบ
ขั้นบันไดในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทยภายใต้ระบบ Thailand III โดยได้กาํ หนดขั้นบันไดของ
ค่าภาคหลวงและขั้นบันไดของส่ วนแบ่งกําไร โดยแยกเป็ นนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติอีกด้วย โดยใช้หลักการ
เดียวกันในการกําหนดขั้นบันไดคือยิง่ ผลิตมากรัฐยิง่ ได้รับค่าภาคหลวงและส่ วนแบ่งกําไรในอัตราที่สูงขึ้น
เมื่อพิจารณาเฉพาะขั้นบันไดของค่าภาคหลวง พบว่าประเทศเวียดนามกําหนดขั้นบันไดไว้สูงกว่า
ของประเทศไทยโดยตลอด ตัวอย่างเช่น จากตารางที่ 5-11 ขั้นบันไดตํ่าสุ ดของนํ้ามันคือ 0-20 Kbpd และเก็บ
ค่าภาคหลวง 6% ในขณะที่ข้ นั บันไดตํ่าสุดของ Thailand III คือ 0-60 Kbpm และเก็บค่าภาคหลวงที่ 5%
เท่านั้น และขั้นบันไดสําหรับนํ้ามันสามารถไต่สูงได้ถึง 25% หากปริ มาณการผลิตสูงกว่า 150 Kbpd ในขณะ
ที่ข้นั บันไดสู งสุ ดของประเทศไทยคือ 15% โดยต้องผลิตในปริ มาณที่สูงถึง 600 Kbpm
ประเทศเวียดนามมีขอ้ กําหนดเรื่ องการหักค่าต้นทุน (Cost recovery limit) ที่ค่อนข้างตํ่าซึ่งเป็ นวิธี
หนึ่งที่รัฐสามารถใช้เพื่อเก็บส่ วนแบ่งกําไรของตนเองให้ได้มูลค่ามากยิง่ ขึ้น จึงทําให้ใน “กรณี ตน้ ทุนสูง”
ผูป้ ระกอบการไม่สามารถหักต้นทุนได้ท้ งั หมดโดยจะหักได้เพียง 50% ของมูลค่าปิ โตรเลียม จึงมีตน้ ทุนที่ยงั
ไม่ได้หกั และนํามาหักภายหลังอีก 10% นอกจากนี้ส่วนแบ่งกําไรที่รัฐบาลเวียดนามกําหนดค่อนข้างสูงโดย
กําหนดบันไดขั้นตํ่าสุ ดไว้ที่ 70% และขั้นสูงสุ ดไว้ที่ 80% จึงทําให้เมื่อผลิตนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติได้มาก
ขึ้นผูป้ ระกอบการกลับได้กาํ ไรลดลงและขาดทุนในท้ายที่สุด จึงไม่จูงใจให้ผปู ้ ระกอบการมาลงทุนมากนัก
แต่ระบบการคลังปิ โตรเลียมของประเทศเวียดนามกลับให้ส่วนแบ่งรายได้แก่รัฐค่อนข้างสูงโดยไต่
จาก 75% จนถึง 80-90% ในบันไดขั้นสุ ดท้ายซึ่งสู งกว่าของประเทศไทยภายใต้ระบบ Thailand III ซึ่งไต่จาก
56% จนถึง 68.8% (ในกรณี ตน้ ทุนสู ง) (ตารางที่ 5-10 และ 5-11) นอกจากนี้ ERR และ MGT ของประเทศ
เวียดนามก็สูงมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นรัฐจะได้รับประโยชน์และมีโอกาสเข้าถึงรายได้จากปิ โตรเลียมเป็ นอย่าง
มาก
ผลการศึกษายังพบว่าระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทยและประเทศเพือ่ นบ้านมีความยืดหยุน่
(Fiscal flexibility) อยูบ่ า้ งโดยอยูใ่ นรู ปของค่าภาคหลวงและส่ วนแบ่งกําไรแบบขั้นบันได แต่ระบบฯ
ดังกล่าวก็มีขอ้ จํากัดเนื่องจากอัตราขั้นบันไดจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริ มาณการผลิตเท่านั้นและไม่ได้
เปลี่ยนแปลงตามราคาปิ โตรเลียมและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง ดังนั้นระบบฯ เหล่านี้จึงทําให้รัฐและ
ผูป้ ระกอบการไม่สามารถแบ่งสรรผลประโยชน์ได้อย่างเป็ นธรรม (misalignment of interests) โดยในกิจการ
ปิ โตรเลียมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตามระบบนี้มีขอ้ ดีในการบริ หารจัดการและมี
ประสิ ทธิภาพในการแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่ได้จากการใช้ทรัพยากรปิ โตรเลียมระหว่างรัฐและ
ผูป้ ระกอบการหากว่าโครงการนั้นมีความไม่แน่นอนตํ่าโดยเฉพาะความไม่แน่นอนทางด้านราคา
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ตารางที่ 5-5 ผลการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียม: ก๊ าซธรรมชาติในประเทศกัมพูชา
High cost case
ปริ มาณการผลิต (MMscfd)
% ของมูลค่าปิ โตรเลียม
0-175
175-350
350-525
Gross revenue
100.0
100.0
100.0
Royalty
12.5
12.5
12.5
Net Revenue
87.5
87.5
87.5
Total cost (80% Cost Recovery Limit)
60.0
60.0
60.0
Profit
27.5
27.5
27.5
Government share
11.0
12.4
13.8
Company share
16.5
15.1
13.8
Total taxes
5.0
4.5
4.1
Company cash flow
11.6
10.6
9.6
Company take
28.9
26.5
24.1
Government take
71.1
73.5
75.9
Access to Gross Revenue
83.2
82.9
82.6
Effective Royalty Rate
23.5
24.9
26.3
R factor
1.2
1.2
1.2
Entitlement Index
76.5
75.1
73.8
Saving Index
0.4
0.4
0.4
Marginal government take
63.3
66.3
69.4

>525
100.0
12.5
87.5
60.0
27.5
16.5
11.0
3.3
7.7
19.3
80.8
82.1
29.0
1.1
71.0
0.3
75.5

0-175
100.0
12.5
87.5
30.0
57.5
23.0
34.5
10.4
24.2
34.5
65.5
83.2
35.5
1.8
64.5
0.4
63.3

Low cost case
ปริ มาณการผลิต (MMscfd)
175-350
350-525
100.0
100.0
12.5
12.5
87.5
87.5
30.0
30.0
57.5
57.5
25.9
28.8
31.6
28.8
9.5
8.6
22.1
20.1
31.6
28.8
68.4
71.3
82.9
82.6
38.4
41.3
1.7
1.7
61.6
58.8
0.4
0.4
66.3
69.4

>525
100.0
12.5
87.5
30.0
57.5
34.5
23.0
6.9
16.1
23.0
77.0
82.1
47.0
1.5
53.0
0.3
75.5
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ตารางที่ 5-6 ผลการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียม: นํา้ มันในประเทศกัมพูชา

% ของมูลค่าปิ โตรเลียม
Gross revenue
Royalty
Net Revenue
Total cost (80% Cost Recovery Limit)
Profit
Government share
Company share
Total taxes
Company cash flow
Company take
Government take
Access to Gross Revenue
Effective Royalty Rate
R factor
Entitlement Index
Saving Index
Marginal government take

0-10
100.0
12.5
87.5
60.0
27.5
11.6
16.0
4.8
11.2
27.9
72.1
83.0
24.1
1.2
76.0
0.4
64.5

10-25
100.0
12.5
87.5
60.0
27.5
12.9
14.6
4.4
10.2
25.5
74.5
82.8
25.4
1.2
74.6
0.4
67.5

High cost case
ปริ มาณการผลิต (Kbpd)
25-50 50-75 75-100
100.0 100.0 100.0
12.5
12.5
12.5
87.5
87.5
87.5
60.0
60.0
60.0
27.5
27.5
27.5
14.3
15.7
17.1
13.2
11.8
10.5
4.0
3.5
3.1
9.2
8.3
7.3
23.1
20.7
18.3
76.9
79.3
81.7
82.5
82.3
82.0
26.8
28.2
29.6
1.2
1.1
1.1
73.2
71.8
70.5
0.3
0.3
0.3
70.6
73.7
76.7

>100
100.0
12.5
87.5
60.0
27.5
18.4
9.1
2.7
6.4
15.9
84.1
81.7
30.9
1.1
69.1
0.2
79.8

0-10
100.0
12.5
87.5
30.0
57.5
24.2
33.4
10.0
23.3
33.4
66.7
83.0
36.7
1.8
63.4
0.4
64.5

10-25
100.0
12.5
87.5
30.0
57.5
27.0
30.5
9.1
21.3
30.5
69.5
82.8
39.5
1.7
60.5
0.4
67.5

Low cost case
ปริ มาณการผลิต (Kbpd)
25-50 50-75 75-100
100.0 100.0 100.0
12.5
12.5
12.5
87.5
87.5
87.5
30.0
30.0
30.0
57.5
57.5
57.5
29.9
32.8
35.7
27.6
24.7
21.9
8.3
7.4
6.6
19.3
17.3
15.3
27.6
24.7
21.9
72.4
75.3
78.2
82.5
82.3
82.0
42.4
45.3
48.2
1.6
1.6
1.5
57.6
54.7
51.9
0.3
0.3
0.3
70.6
73.7
76.7

>100
100.0
12.5
87.5
30.0
57.5
38.5
19.0
5.7
13.3
19.0
81.0
81.7
51.0
1.4
49.0
0.2
79.8
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ตารางที่ 5-7 ผลการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียม: ก๊ าซธรรมชาติในประเทศพม่ า

% ของมูลค่าปิ โตรเลียม
Gross revenue
Royalty
Net Revenue
Total cost (60% Cost Recovery)
Profit
Government share
Company share
Total taxes
Company cash flow
Company take
Government take
Access to Gross Revenue
Effective Royalty Rate
R factor
Entitlement Index
Saving Index
Marginal government take

<300
100.0
10.0
90.0
60.0
30.0
19.5
10.5
3.2
7.4
18.4
81.6
67.4
29.5
1.1
70.5
0.2
78.0

High cost case
ปริ มาณการผลิต (MMscfd)
<600
<900
100.0
100.0
10.0
10.0
90.0
90.0
60.0
60.0
30.0
30.0
22.5
25.5
7.5
4.5
2.3
1.4
5.3
3.2
13.1
7.9
86.9
92.1
65.3
63.2
32.5
35.5
1.1
1.1
67.5
64.5
0.2
0.1
84.3
90.6

>900
100.0
10.0
90.0
60.0
30.0
27.0
3.0
0.9
2.1
5.3
94.8
62.1
37.0
1.0
63.0
0.1
93.7

<300
100.0
10.0
90.0
30.0
60.0
39.0
21.0
6.3
14.7
21.0
79.0
67.4
49.0
1.5
51.0
0.2
78.0

Low cost case
ปริ มาณการผลิต (MMscfd)
<600
<900
100.0
100.0
10.0
10.0
90.0
90.0
30.0
30.0
60.0
60.0
45.0
51.0
15.0
9.0
4.5
2.7
10.5
6.3
15.0
9.0
85.0
91.0
65.3
63.2
55.0
61.0
1.4
1.2
45.0
39.0
0.2
0.1
84.3
90.6

>900
100.0
10.0
90.0
30.0
60.0
54.0
6.0
1.8
4.2
6.0
94.0
62.1
64.0
1.1
36.0
0.1
93.7
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ตารางที่ 5-8 ผลการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียม: นํา้ มันในประเทศพม่ า
High cost case
ปริ มาณการผลิต (Kbpd)
% ของมูลค่าปิ โตรเลียม
<25
<50
<100
<150
Gross revenue
100
100
100
100
Royalty
10
10
10
10
Net Revenue
90
90
90
90
Total cost (60% Cost Recovery Limit)
60
60
60
60
Profit
30
30
30
30
Government share
18
19.5
22.5
24
Company share
12
10.5
7.5
6
Total taxes
3.6
3.15
2.25
1.8
Company cash flow
8.4
7.35
5.25
4.2
Company take
21
18.375 13.125
10.5
Government take
79
81.625 86.875
89.5
Access to Gross Revenue
68.4
67.35
65.25
64.2
Effective Royalty Rate
28
29.5
32.5
34
R factor
1.14
1.1225 1.0875
1.07
Entitlement Index
72
70.5
67.5
66
Saving Index
0.28
0.245
0.175
0.14
Marginal government take
74.8
77.95
84.25
87.4

>150
100
10
90
60
30
25.5
4.5
1.35
3.15
7.875
92.125
63.15
35.5
1.0525
64.5
0.07
90.55

<25
100
10
90
30
60
36
24
7.2
16.8
24
76
68.4
46
1.56
54
0.28
74.8

Low cost case
ปริ มาณการผลิต (Kbpd)
<50
<100
<150
100
100
100
10
10
10
90
90
90
30
30
30
60
60
60
39
45
48
21
15
12
6.3
4.5
3.6
14.7
10.5
8.4
21
15
12
79
85
88
67.35
65.25
64.2
49
55
58
1.49
1.35
1.28
51
45
42
0.245
0.175
0.14
77.95
84.25
87.4

>150
100
10
90
30
60
51
9
2.7
6.3
9
91
63.15
61
1.21
39
0.07
90.55
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ตารางที่ 5-9 ผลการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียม: ประเทศอินโดนีเซีย
ก๊าซธรรมชาติ
นํ้ามัน
%ของมูลค่าปิ โตรเลียม
High cost case Low cost case High cost case Low cost case
Gross revenue
100.0
100.0
100.0
100.0
Royalty
0.0
0.0
0.0
0.0
Net Revenue
100.0
100.0
100.0
100.0
Total cost (90% Cost Recovery)
60.0
30.0
60.0
30.0
Profit
40.0
70.0
40.0
70.0
Government share
26.0
45.5
24.0
42.0
Company share
14.0
24.5
16.0
28.0
Total taxes (44%)
6.2
10.8
7.0
12.3
Company cash flow
7.8
13.7
9.0
15.7
Company take
19.6
19.6
22.4
22.4
Government take
80.4
80.4
77.6
77.6
Access to Gross Revenue
92.0
92.0
92.2
92.2
Effective Royalty Rate
26.0
45.5
24.0
42.0
R factor
1.1
1.5
1.1
1.5
Entitlement Index
74.0
54.5
76.0
58.0
Saving Index
0.2
0.2
0.2
0.2
Marginal government take
80.4
80.4
77.6
77.6
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ตารางที่ 5-10 ผลการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียม: ก๊ าซธรรมชาติในประเทศเวียดนาม

% ของมูลค่าปิ โตรเลียม
Gross revenue
Royalty
Net Revenue
Total cost (50% Cost Recovery limit)
Profit
Government share
Company share
Unrecovered cost
Taxable income
Total taxes
Company cash flow
Company take
Government take
Access to Gross Revenue
Effective Royalty Rate
R factor
Entitlement Index
Saving Index
Marginal government take

High cost case
ปริ มาณการผลิต (MMscfd)
0-175
175-355
>355
100.0
100.0
100.0
0.0
5.0
10.0
100.0
95.0
90.0
50.0
50.0
50.0
50.0
45.0
40.0
35.0
33.8
32.0
15.0
11.3
8.0
10.0
10.0
10.0
5.0
1.3
-2.0
2.5
0.6
0.0
2.5
0.6
-2.0
5.0
1.3
-4.0
75.0
78.8
84.0
57.5
55.6
54.0
35.0
38.8
42.0
1.1
1.0
1.0
65.0
61.3
58.0
0.2
0.2
0.1
85.0
88.1
91.0

Low cost case
ปริ มาณการผลิต (MMscfd)
0-175
175-355
>355
100.0
100.0
100.0
0.0
5.0
10.0
100.0
95.0
90.0
30.0
30.0
30.0
70.0
65.0
60.0
49.0
48.8
48.0
21.0
16.3
12.0
10.5
8.1
6.0
10.5
8.1
6.0
15.0
11.6
8.6
85.0
88.4
91.4
57.5
55.6
54.0
49.0
53.8
58.0
1.4
1.3
1.2
51.0
46.3
42.0
0.2
1.2
2.2
85.0
88.1
91.0
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ตารางที่ 5-11 ผลการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียม: นํา้ มันในประเทศเวียดนาม

% ของมูลค่าปิ โตรเลียม
Gross revenue
Royalty
Net Revenue
Total cost (50% Cost Recovery Limit)
Profit
Government share
Company share
Unrecovered cost
Taxable income
Total taxes
Company cash flow
Company take
Government take
Access to Gross Revenue
Effective Royalty Rate
R factor
Entitlement Index
Saving Index
Marginal government take

0-20
100.0
6.0
94.0
50.0
44.0
30.8
13.2
10.0
3.2
1.6
1.6
3.2
76.8
56.6
36.8
1.0
63.2
0.2
85.9

20-50
100.0
8.0
92.0
50.0
42.0
31.5
10.5
10.0
0.5
0.3
0.3
0.5
79.5
55.3
39.5
1.0
60.5
0.2
88.5

High cost case
ปริ มาณการผลิต (Kbpd)
50-75 75-100
100.0
100.0
10.0
15.0
90.0
85.0
50.0
50.0
40.0
35.0
32.0
28.0
8.0
7.0
10.0
10.0
-2.0
-3.0
0.0
0.0
-2.0
-3.0
-4.0
-6.0
84.0
86.0
54.0
53.5
42.0
43.0
1.0
0.9
58.0
57.0
0.1
0.1
91.0
91.5

100-150
100.0
20.0
80.0
50.0
30.0
24.0
6.0
10.0
-4.0
0.0
-4.0
-8.0
88.0
53.0
44.0
0.9
56.0
0.1
92.0

>150
100.0
25.0
75.0
50.0
25.0
20.0
5.0
10.0
-5.0
0.0
-5.0
-10.0
90.0
52.5
45.0
0.9
55.0
0.1
92.5

0-20
100.0
6.0
94.0
30.0
64.0
44.8
19.2
9.6
9.6
13.7
86.3
56.6
50.8
1.3
49.2
0.2
85.9

20-50
100.0
8.0
92.0
30.0
62.0
46.5
15.5
7.8
7.8
11.1
88.9
55.3
54.5
1.3
45.5
0.2
88.5

Low cost case
ปริ มาณการผลิต (Kbpd)
50-75 75-100
100.0
100.0
10.0
15.0
90.0
85.0
30.0
30.0
60.0
55.0
48.0
44.0
12.0
11.0
6.0
5.5
6.0
5.5
8.6
7.9
91.4
92.1
54.0
53.5
58.0
59.0
1.2
1.2
42.0
41.0
0.1
0.1
91.0
91.5

100-150
100.0
20.0
80.0
30.0
50.0
40.0
10.0
5.0
5.0
7.1
92.9
53.0
60.0
1.2
40.0
0.1
92.0

>150
100.0
25.0
75.0
30.0
45.0
36.0
9.0
4.5
4.5
6.4
93.6
52.5
61.0
1.2
39.0
0.1
92.5
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ตารางที่ 5-12 สถิติระบบการคลังปิ โตรเลียมของโลก
ระบบ
สัญญาแบ่งปันผลผลิต
จํานวน
68
Government take (%)
Royalty (%)
Cost recovery limit (%)
Access to gross revenue (%)
Effective royalty rate (%)
Entitlement index (%)
ที่มา: Johnston(2005)

70
5.7
63
73
27
69

เฉลี่ยของโลก
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สัมปทาน
55

67
7.1
79
81
19
79

64
8.9
98
90
10
91

MGT สามารถสะท้อนให้เห็นได้วา่ หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาปิ โตรเลียมแล้วระบบการคลัง
ปิ โตรเลียมของไทยมีความยืดหยุน่ ตํ่ากว่าของประเทศเพือ่ นบ้าน โดยจะเห็นได้วา่ MGT ของไทยอยู่
ประมาณ 50% และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อปริ มาณการผลิตเพิม่ ขึ้นแต่ MGT ยังน้อยกว่า 60% สะท้อนให้เห็นได้
ว่าหากราคาเปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้วา่ ประเทศไทยจะผลิตได้มากขึ้นแต่รัฐกลับได้ส่วนแบ่งรายได้ส่วนเพิ่ม
เพิม่ ขึ้นไม่มากนัก โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านจะเห็นได้วา่ MGT ของประเทศกัมพูชา พม่า
และเวียดนาม เพิ่มขึ้นสู งมากเมื่อปริ มาณการผลิตเพิ่มขึ้นและ MGT อยูท่ ี่ 70-90%
เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยในระบบสัมปทานของโลกดังแสดงในตารางที่ 5-12 จะเห็นได้วา่ ภายใต้
ระบบ Thailand I และ Thailand III รัฐได้รับ GT ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก (64%) เพียงเล็กน้อย
ในขณะที่ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปั นผลผลิต ประเทศเพือ่ นบ้านของไทยได้รับ GT ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก
(70%) เป็ นจํานวนมาก
สําหรับประเทศไทย หากรัฐไม่เปลี่ยนระบบการให้สิทธิฯ หรื อไม่นาํ ระบบการให้สิทธิฯ ประเภท
อื่นอาทิเช่นระบบแบ่งปันผลผลิต และเลือกที่จะยังคงใช้ระบบสัมปทาน รัฐสามารถออกแบบระบบการคลัง
ปิ โตรเลียมได้โดยอาศัยเครื่ องมือทางการคลังอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อดึงค่าเช่าทางเศรษฐกิจออกมาให้ได้มากยิง่ ขึ้น
ทางเลือกหนึ่งที่ง่ายในการปฏิบตั ิคือการเก็บ “ภาษีเงินได้เพิ่มเติม” ซึ่งเป็ นที่นิยมในประเทศที่ใช้ระบบ
สัมปทาน (ดังได้กล่าวรายละเอียดไว้ในบทที่ 3)
หากรัฐเก็บค่าภาคหลวงควบคู่ไปกับภาษีเงินได้เพิ่มเติมโดยสมมติให้รัฐเก็บภาษีเงินได้เพิ่มเติม 60%
ของกําไรสุ ทธิก่อนหักภาษี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าภายใต้ระบบ Thailand I (ตารางที่ 5-13) รัฐจะได้รับ
GT สูงเพิ่มขึ้นเป็ น 86% และ 83.6% ของมูลค่าปิ โตรเลียมในกรณี ตน้ ทุนสู งและตํ่าตามลําดับ ซึ่งอัตราส่ วนนี้
สูงกว่าในระบบ Thailand I ที่ไม่มีการแบ่งส่ วนกําไรเป็ นอย่างมาก และเมื่อพิจารณาตัวชี้วดั อื่นอันได้แก่
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ERR และ MGT ผูว้ ิจยั พบว่ารัฐมีโอกาสเข้าถึงส่ วนแบ่งรายได้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ยังได้คาํ นวณ
ตัวชี้วดั ต่าง ๆ ในกรณี ที่รัฐเก็บค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้เพิ่มเติม 50% (ตารางที่ 5-15) ผลการศึกษาพบว่า
ยิง่ รัฐได้ส่วนแบ่งกําไรน้อยรัฐยิง่ ได้ GT ลดน้อยลง แต่ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ใด รัฐยังได้ GT สูงกว่ากรณี ที่ไม่เก็บ
ส่ วนแบ่งกําไรเลย สําหรับการทดลองนําภาษีเงินได้เพิม่ เติมมาใช้กบั Thailand III ผลการศึกษาที่ได้กอ็ อกมา
ในทํานองเดียวกันดังแสดงในตารางที่ 5-14 และ 5-16
การนําภาษีเงินได้เพิ่มเติมมาใช้ร่วมกับค่าภาคหลวงภายใต้ระบบสัมปทานจะทําให้ผปู ้ ระกอบการ
ได้รับส่ วนแบ่งรายได้นอ้ ยลง แต่อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการยังสามารถเข้าถึงส่ วนแบ่งรายได้ในอัตราที่สูง
พอสมควร จึงขึ้นอยูค่ วามสามารถของผูป้ ระกอบการเองที่จะลดต้นทุนเพื่อให้ได้รับส่ วนแบ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 5-13 ผลการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียม: Thailand I และภาษีเงินได้ เพิม่ เติม (60%)
% ของมูลค่าปิ โตรเลียม
High cost case Low cost case
Gross revenue
100.0
100.0
Royalty
12.5
12.5
Net Revenue
87.5
87.5
Total cost (60% Cost Recovery)
60.0
30.0
Profit
27.5
57.5
Government share
16.5
34.5
Company share
11.0
23.0
Total taxes
5.5
11.5
Company cash flow
5.5
11.5
Company take
13.8
16.4
Government take
86.3
83.6
Access to Gross Revenue
65.5
71.5
Effective Royalty Rate
29.0
47.0
R factor
1.1
1.4
Entitlement Index
71.0
53.0
Saving Index (Baht)
0.2
0.2
Marginal government take
82.5
82.5
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ตารางที่ 5-14 ผลการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียม: Thailand III และภาษีเงินได้ เพิม่ เติม (60%)

% ของมูลค่าปิ โตรเลียม
Gross revenue
Royalty
Net Revenue
Total cost (60% Cost Recovery)
Taxable income
Government share
Company share
Total taxes
Company cash flow
Company take
Government take
Access to Gross Revenue
Effective Royalty Rate
R factor
Entitlement Index
Saving Index (Baht)
Marginal government take

0- 60
100.0
5.0
95.0
60.0
35.0
21.0
14.0
7.0
7.0
17.5
82.5
67.0
26.0
1.1
74.0
0.2
81.0

High cost case
ปริ มาณการผลิต (Kbpd)
60-150 150-300 300-600
100.0
100.0
100.0
6.3
10.0
12.5
93.8
90.0
87.5
60.0
60.0
60.0
33.8
30.0
27.5
20.3
18.0
16.5
13.5
12.0
11.0
6.8
6.0
5.5
6.8
6.0
5.5
16.9
15.0
13.8
83.1
85.0
86.3
66.8
66.0
65.5
26.5
28.0
29.0
1.1
1.1
1.1
73.5
72.0
71.0
0.2
0.2
0.2
81.3
82.0
82.5

>600
100.0
15.0
85.0
60.0
25.0
15.0
10.0
5.0
5.0
12.5
87.5
65.0
30.0
1.1
70.0
0.2
83.0

0- 60
100.0
5.0
95.0
30.0
65.0
39.0
26.0
13.0
13.0
18.6
81.4
67.0
44.0
1.4
56.0
0.2
81.0

Low cost case
ปริ มาณการผลิต (Kbpd)
60-150 150-300 300-600
100.0
100.0
100.0
6.3
10.0
12.5
93.8
90.0
87.5
30.0
30.0
30.0
63.8
60.0
57.5
38.3
36.0
34.5
25.5
24.0
23.0
12.8
12.0
11.5
12.8
12.0
11.5
18.2
17.1
16.4
81.8
82.9
83.6
66.8
66.0
65.5
44.5
46.0
47.0
1.4
1.4
1.4
55.5
54.0
53.0
0.2
0.2
0.2
81.3
82.0
82.5

>600
100.0
15.0
85.0
30.0
55.0
33.0
22.0
11.0
11.0
15.7
84.3
65.0
48.0
1.4
52.0
0.2
83.0
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ตารางที่ 5-15 ผลการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียม: Thailand I และภาษีเงินได้ เพิม่ เติม (50%)
% ของมูลค่าปิ โตรเลียม
Gross revenue
Royalty
Net Revenue
Total cost (60% Cost Recovery)
Profit
Government share
Company share
Total taxes
Company cash flow
Company take
Government take
Access to Gross Revenue
Effective Royalty Rate
R factor
Entitlement Index
Saving Index
Marginal government take

High cost case Low cost case
100.0
100.0
12.5
12.5
87.5
87.5
60.0
30.0
27.5
57.5
13.8
28.8
13.8
28.8
6.9
14.4
6.9
14.4
17.2
20.5
82.8
79.5
66.9
74.4
26.3
41.3
1.1
1.5
73.8
58.8
0.2
0.2
82.5
82.5
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ตารางที่ 5-16 ผลการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียม: Thailand III และภาษีเงินได้ เพิม่ เติม (50%)

% ของมูลค่าปิ โตรเลียม
Gross revenue
Royalty
Net Revenue
Total cost (60% Cost Recovery)
Taxable income
Government share
Company share
Total taxes
Company cash flow
Company take
Government take
Access to Gross Revenue
Effective Royalty Rate
R factor
Entitlement Index
Saving Index
Marginal government take

0- 60
100.0
5.0
95.0
60.0
35.0
17.5
17.5
8.8
8.8
21.9
78.1
68.8
22.5
1.1
77.5
0.2
76.3

High cost case
ปริ มาณการผลิต (Kbpd)
60-150 150-300 300-600
100.0
100.0
100.0
6.3
10.0
12.5
93.8
90.0
87.5
60.0
60.0
60.0
33.8
30.0
27.5
16.9
15.0
13.8
16.9
15.0
13.8
8.4
7.5
6.9
8.4
7.5
6.9
21.1
18.8
17.2
78.9
81.3
82.8
68.4
67.5
66.9
23.1
25.0
26.3
1.1
1.1
1.1
76.9
75.0
73.8
0.2
0.2
0.2
76.6
77.5
78.1

>600
100.0
15.0
85.0
60.0
25.0
12.5
12.5
6.3
6.3
15.6
84.4
66.3
27.5
1.1
72.5
0.2
78.8

0- 60
100.0
5.0
95.0
30.0
65.0
32.5
32.5
16.3
16.3
23.2
76.8
68.8
37.5
1.5
62.5
0.2
76.3

Low cost case
ปริ มาณการผลิต (Kbpd)
60-150 150-300 300-600
100.0
100.0
100.0
6.3
10.0
12.5
93.8
90.0
87.5
30.0
30.0
30.0
63.8
60.0
57.5
31.9
30.0
28.8
31.9
30.0
28.8
15.9
15.0
14.4
15.9
15.0
14.4
22.8
21.4
20.5
77.2
78.6
79.5
68.4
67.5
66.9
38.1
40.0
41.3
1.5
1.5
1.5
61.9
60.0
58.8
0.2
0.2
0.2
76.6
77.5
78.1

>600
100.0
15.0
85.0
30.0
55.0
27.5
27.5
13.8
13.8
19.6
80.4
66.3
42.5
1.5
57.5
0.2
78.8
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บทที่ 6
บทสรุปและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในบทนี้จะสรุ ปผลการศึกษาเพื่อนําไปสู่ ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย อย่างไรก็ตามงานศึกษานี้ยงั มี
ข้อจํากัดในการศึกษาและมีประเด็นที่ควรศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับกิจการสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมใน
อนาคตต่อไป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1 บทสรุป
งานวิจยั นี้ได้ศึกษาระบบสัมปทานในการให้สิทธิสาํ รวจ พัฒนา และผลิตปิ โตรเลียมพร้อมทั้งศึกษา
เครื่ องมือทางการคลังของรัฐในการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐและผูป้ ระกอบการที่ใช้ในระบบ
Thailand I และ Thailand III และพบว่าระบบสัมปทานของไทยนั้นมีเครื่ องมือทางการคลังที่สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่รัฐค่อนข้างจํากัดโดยรัฐจะได้รับส่ วนแบ่งรายได้จากค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และ
ผลประโยชน์พิเศษ
ระบบการคลังปิ โตรเลียมของประเทศไทยสามารถดึงดูดนักลงทุนได้ในระดับหนึ่งแต่ยงั ไม่สามารถ
สร้างส่ วนแบ่งรายได้ให้แก่รัฐในสัดส่ วนที่สูงมากนัก การจัดเก็บรายได้ให้แก่รัฐภายใต้ระบบสัมปทานยัง
“ขาดความยืดหยุน่ ” เนื่องจากหลักเกณฑ์และเครื่ องมือทางการคลังในปัจจุบนั มีลกั ษณะเดียวและนํามาใช้กบั
ทุกโครงการไม่วา่ จะเป็ นโครงการในพื้นที่ลกั ษณะใด ผลิตปิ โตรเลียมประเภทใด และได้รับผลตอบแทนต่อ
โครงการเท่าไร การกําหนดเครื่ องมือทางการคลังของไทยผ่านดําเนินการผ่านกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับซึ่งแตกต่างจากระบบสัญญาซึ่งรัฐสามารถกําหนดรายละเอียดในสัญญาและ/หรื อปรับเปลี่ยน
สัญญา (Renegotiation) ให้เหมาะสมกับคูส่ ญ
ั ญา พื้นที่และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่คน้ พบ
ระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทยสามารถสร้างรายได้ให้แก่รัฐเป็ นจํานวนมากโดยเฉพาะจากภาษี
เงินได้ปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง การเก็บค่าภาคหลวงสะท้อนให้เห็นว่ารัฐกลัวความเสี่ ยง (Risk Averse)
หากผูป้ ระกอบการไม่สามารถทํากําไรได้อย่างน้อย ๆ รัฐก็สามารถได้รับส่ วนแบ่งรายได้ผา่ นค่าภาคหลวงที่
เก็บบนฐานของการผลิต
งานศึกษานี้ยงั ได้วิเคราะห์ระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทยภายใต้ระบบ Thailand I และ Thailand
III และเปรี ยบเทียบระบบของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อผูป้ ระกอบการดําเนินการผลิตแล้วอย่างเต็ม
กําลัง ผลการศึกษาพบว่าส่ วนแบ่งรายได้ของรัฐภายใต้ระบบ Thailand III สามารถแบ่งส่ วนรายได้ระหว่าง
รัฐและผูป้ ระกอบการอย่างเพียงพอและรัฐยังมีโอกาสได้รับส่ วนแบ่งรายได้สูงขึ้นเมื่อผูป้ ระกอบการผลิต
ได้มากขึ้นซึ่งมีลกั ษณะที่ยดื หยุน่ กว่าระบบ Thailand I และสามารถส่ งเสริ มให้เกิดการสํารวจและผลิตใน
กลุ่มใหญ่และเล็ก แต่ระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทยไม่สามารถประกันรายได้ให้แก่รัฐได้ดีนกั เพราะว่ายัง
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เป็ นระบบที่พ่ งึ พารายได้จากค่าภาคหลวงและภาษีปิโตรเลียมเท่านั้น แต่สามารถสร้างแรงจูงใจให้
ผูป้ ระกอบการดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพได้
แต่หากเปรี ยบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วพบว่าระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทยยังให้ส่วน
แบ่งรายได้แก่รัฐน้อยกว่าและอยูใ่ นระดับเฉลี่ยของโลกเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ส่ วนแบ่งรายได้ของรัฐควรเป็ น
เท่าใดจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ ยงของโครงการ สภาพการแข่งขันในตลาดพื้นที่สาํ รวจปิ โตรเลียมระหว่าง
ประเทศ (International market for exploration acreage) โดยเปรี ยบเทียบกับประเทศคู่แข่งที่อยูใ่ นพื้นที่
ใกล้เคียงกัน
จะเห็นได้วา่ ในประเทศเพื่อนบ้านได้มีการแบ่งแยกเครื่ องมือทางการคลังตามลักษณะพื้นที่เช่นบน
บก ในทะเล หรื อในนํ้าลึก เพือ่ ให้เหมาะสมแก่ลกั ษณะพื้นที่ที่มีลกั ษณะทางธรณี วิทยาและมีตน้ ทุนในการ
สํารวจ พัฒนา และผลิตที่แตกต่างกัน และยังแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์เนื่องจากปิ โตรเลียมแต่ละ
ประเภทมีราคาซื้อขายในตลาดที่ไม่เท่ากัน การแบ่งแยกเช่นนี้ทาํ ให้ประเทศเหล่านี้มีความยืดหยุน่ และ
ช่องทางในการจัดเก็บรายได้มากขึ้น
2 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ระบบการคลังปิ โตรเลียมของไทยไม่ส่งเสริ มให้มีการออกแบบ (design) เครื่ องมือทางการคลังให้
เหมาะสมแก่แต่ละโครงการ ในการขยายกิจการสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมเพือ่ ให้รัฐและ
ผูป้ ระกอบการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจึงควรนําระบบการให้ส่วนแบ่งรายได้แก่รัฐโดยใช้ส่วนผสม
ระหว่างเครื่ องมือทางการคลังที่จดั เก็บบนฐานของรายได้ (Revenue-based regime) ผ่านการเก็บค่าภาคหลวง
และ ฐานกําไร (Profit-based system) ผ่านการใช้ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและภาษีเงินได้เพิ่มเติม ก็จะสามารถ
ช่วยให้รัฐสร้างความสมดุล (Balance) ระหว่างความเสี่ ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนของราคาปิ โตรเลียมและ
กําไรโดยอาศัยการจัดเก็บรายได้จากฐานรายได้ และรายได้ที่อาจจะสูญเสี ยไปหากโครงการนั้น ๆ เป็ น
โครงการที่มีศกั ยภาพในการผลิตและมีกาํ ไรสูงโดยรัฐควรจัดเก็บรายได้จากฐานกําไร
ประเทศไทยควรจะพิจารณาเพิ่มเครื่ องมือทางการคลังหรื อปรับเปลี่ยนกลไกการจัดเก็บเพื่อให้
ระบบการคลังปิ โตรเลียมมีความยืดหยุน่ มากยิง่ ขึ้น งานศึกษานี้ได้ยกกรณี ศึกษาโดยกําหนดให้รัฐมีเครื่ องมือ
ทางการคลังโดยใช้ภาษีเงินได้เพิม่ เติมในการจัดเก็บภาษีเพิม่ เติมหากผูป้ ระกอบการมีกาํ ไรเกินปกติและ
พบว่าหากใช้ภาษีเงินได้เพิ่มเติมแล้วรัฐจะได้ส่วนแบ่งรายได้มากยิง่ ขึ้น
อย่างไรก็ตามการจัดเก็บรายได้ของรัฐบนฐานกําไรจําเป็ นต้องอาศัยการบริ หารจัดการที่ดีเพื่อ
หลีกเลี่ยงการกําหนดราคาโอน (Transfer pricing) ระหว่างบริ ษทั นํ้ามันในเครื อทั้งในและระหว่างประเทศ
เพื่อให้กาํ ไรลดลงและเสี ยภาษีได้นอ้ ยลง การบังคับใช้มาตรการป้ องกันไม่ให้ผปู ้ ระกอบการโอนกําไร
ระหว่างโครงการในประเทศหรื อระหว่างบริ ษทั ทั้งในและระหว่างประเทศ (Ring fencing rules) จึงต้อง
เป็ นไปอย่างเข้มงวด
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นอกจากการพิจารณาเพิ่มเครื่ องมือทางการคลังโดยใช้ภาษีเงินได้เพิ่มเติมภายใต้ระบบสัมปทาน
ดังเดิม รัฐควรสร้างกลไกเพือ่ ปรับเปลี่ยนส่ วนผสมเครื่ องมือทางการคลังให้คล่องตัวยิง่ ขึ้นและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในตลาดปิ โตรเลียม การลงทุน และการ
ดําเนินงานซึ่งจะสร้างเสริ มประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการและการจัดเก็บรายได้ และลดต้นทุนในการ
เจรจาต่อรองหรื อการเจรจาต่อรองใหม่ (renegotiation) ในอนาคต ตัวอย่างเช่นส่ วนผสมเครื่ องมือทางการ
คลังควรจะยืดหยุน่ ตามการเปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามันในตลาดโลก
รัฐควรจะประเมินผลการดําเนินงานและปรับตัวแปรทางการคลังเป็ นครั้งคราวเพื่อให้ระบบการคลัง
ปิ โตรเลียมสามารถนํามาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับโครงการในอนาคตซึ่งอาจมีลกั ษณะที่ไม่สามารถคาดเดาได้
ล่วงหน้า โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพตลาด นโยบายของรัฐ ธรณี วิทยา และความเสี่ ยงใน
ประเทศ รัฐสามารถจําแนกเครื่ องมือทางการคลังตามลักษณะพื้นที่เช่นบนบก ในทะเล หรื อนํ้าลึก เพื่อให้
เหมาะสมแก่ลกั ษณะพื้นที่ที่มีตน้ ทุนที่แตกต่างกัน
รัฐบาลในประเทศเจ้าของทรัพยากรควรจะประเมินผลกระทบของระบบการคลังปิ โตรเลียมที่มีต่อ
เศรษฐกิจมหภาคโดยรวมอย่างสมํ่าเสมออีกด้วย อย่างไรก็ตามการกําหนดส่ วนแบ่งรายได้ของรัฐจะต้อง
พิจารณาถึงสภาพการแข่งขันในตลาดพื้นที่สาํ รวจปิ โตรเลียมระหว่างประเทศ (International market for
exploration acreage) โดยเปรี ยบเทียบกับประเทศคู่แข่งที่อยูใ่ นพื้นที่ใกล้กนั เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนด้วย
3 ข้ อจํากัดในการศึกษาและการศึกษาในอนาคต
งานศึกษานี้ได้กาํ หนดขอบเขตในการศึกษาและวิเคราะห์ไว้แต่เพียงการวิเคราะห์และประเมินระบบ
การคลังปิ โตรเลียมของไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตามคงปฏิเสธไม่ได้วา่ ระบบการจัดสรรสิ ทธิในการสํารวจ
พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียม (Allocation of Petroleum Exploration and Production Rights) มีความสําคัญ
เช่นกันในการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งให้แก่ระบบการคลังปิ โตรเลียม โดยระบบการจัดสรรสิ ทธิฯ ที่มี
ประสิ ทธิผล โปร่ งใส และยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี จะทําให้รัฐฯ สามารถคัดเลือกผูป้ ระกอบการที่มีความรู ้
ความสามารถ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง และมีความสามารถในการ
ดําเนินกิจการอย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบการจัดสรรสิ ทธิฯ ที่มีประสิ ทธิภาพยังสามารถลดต้นทุน
ในการบริ หารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบ จัดเก็บรายได้ และกํากับดูแลกิจการปิ โตรเลียมให้แก่รัฐอีกด้วย
ในการให้สิทธิในการสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมแก่ผปู ้ ระกอบการไม่วา่ จะใช้วธิ ีการคัดเลือก
แบบใดก็จะนํามาซึ่งการให้สิทธิฯ ด้วยระบบสัมปทานหรื อระบบแบ่งปันผลผลิต ซึ่งในแต่ละระบบมักจะใช้
เครื่ องมือทางการคลังที่คล้ายคลึงกันดังที่ได้วิเคราะห์ไว้ในงานศึกษานี้ ผูว้ ิจยั เห็นว่างานศึกษาในอนาคตนั้น
ควรที่จะศึกษาและวิเคราะห์ถึงประสิ ทธิผลของระบบการจัดสรรสิ ทธิ ฯ ในการบรรลุเป้ าหมายของรัฐ และ
เพื่อแสวงหาข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดสรรสิ ทธิฯ ที่มีประสิ ทธิภาพต่อไป
นอกจากนี้ Tordo (2007) ได้กล่าวไว้วา่ การออกแบบระบบการคลังปิ โตรเลียมที่ดี นอกจากจะต้อง
คํานึงถึงการใช้เครื่ องมือทางการคลังแล้วยังจะต้องประกอบด้วยโครงสร้างทางสถาบันในการจัดสรรสิ ทธิใน
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การสํารวจ พัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมที่ดีดว้ ย โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสรรควรจะต้องมีขีด
ความสามารถในการตรวจสอบและบริ หารจัดการการดําเนินงานของผูป้ ระกอบการ นอกจากนี้ระบบการ
จัดสรรสิ ทธิฯ ก็ควรมีกลไกตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีลกั ษณะที่เปิ ดเผยข้อมูล โปร่ งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ และมีการรับผิดที่ชดั เจน งานศึกษาในอนาคตจึงควรวางกรอบการประเมินระบบการจัดสรรฯ ใน
ประเทศไทย และวิเคราะห์เรื่ องบทบาทหน้าที่ของสถาบัน กลไก และธรรมาภิบาลในการให้จดั สรรสิ ทธิ
และการให้สมั ปทานในประเทศไทยและของต่างประเทศเพื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับกรณี ของประเทศไทย
เนื่องจากข้อจํากัดทางด้านข้อมูล งานศึกษานี้จึงใช้ Quick look approach สําหรับการศึกษาใน
อนาคตหากสามารถหาข้อมูลรายโครงการได้กจ็ ะสามารถใช้วิธีการประเมินแบบ discounted cash flow
analysis ในการประเมินระบบการคลังปิ โตรเลียมเพื่อเปรี ยบเทียบกับผลที่ได้จาก Quick look approach
นอกจากนี้แล้ว งานวิจยั ในอนาคตควรจะพิจารณาประเมินผลได้/ผลเสี ยทางเศรษฐกิจ ทั้งในพื้นที่ที่
มีการสํารวจ และขุดเจาะปิ โตรเลียม และผลได้ในภาพรวมของประเทศ เพื่อประเมินความคุม้ ค่าจากการนํา
ทรัพยากรปิ โตรเลียม
ในท้ายที่สุด งานวิจยั ในอนาคตควรจะครอบคลุมการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
และผลกระทบอื่นๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งผูท้ ี่สมควรจะต้องเข้ามามีส่วนร่ วมรับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว เพื่อ
นําไปสู่ การกําหนดแนวทาง กลไก วิธีการ และมูลค่าของการประกัน รวมทั้งรู ปแบบของการวางระบบการ
ประกันความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการพิจารณากฎหมาย
ที่จะใช้รองรับเพื่อบังคับใช้กบั ผูป้ ระกอบการอย่างเหมาะสม และเป็ นธรรมต่อไป
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