
การประชุมสมัมนาทางวชิาการ 
เร่ือง “5 ป แปรรูป ปตท. ประเทศชาติ และประชาชนไดอะไร” 

วันศุกรท่ี 23 มิถุนายน 2549 
ณ หองประชมุสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร 

******************************* 
หลักการและเหตุผล 
 รัฐวิสาหกจิตามพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิพ.ศ.2521 มีความหมาย
หลายประการ กลาวคือ 
 1. เปนองคกรของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกจิการ
นั้นและหมายรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของ 
 2.เปนบริษัทจาํกัด หรือหางหุนสวนนิติบคุคล ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นมีฐานะเปน กระทรวง ทบวง หรือกรม และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม(1) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหา
สิบ หรือ 

3.เปนบริษัทจาํกัด หรือหางหุนสวนนิติบคุคล ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นมีฐานะเปน กระทรวง ทบวง กรม และ/หรือรัฐวสิาหกิจตาม(1) และ/หรือ(2) มีทุนรวมอยูดวยรอย
ละหาสิบ 

 

รัฐวิสาหกิจเกิดขึ้นเพื่อใหบริการประชาชนเปนหลัก โดยมุงเนนดานสาธารณูปโภค และความมั่นคง
ของประเทศดานพลังงาน ซ่ึงกิจการเหลานี้ตองใชเงินลงทุนสูง ระยะเวลาคืนทุนยาว เอกชนไมสามารถ
ระดมทุนเองได รัฐจึงเขามาดําเนินการโดยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่สามารถใหบริการในราคาต่ําได เนื่องจาก
ระยะเวลาการลงทุนนาน ดวยตนทุนการกอสรางที่ถูก ทําใหตนทุนสินคามีราคาต่ํา ประกอบกับรัฐบาลคอย
คุมราคาขายโดยใหเงินชดเชยสวนตางแกรัฐวิสาหกิจ อยางไรก็ตามรัฐวิสาหกิจก็ยังมีขอจํากัดในการ
ดําเนินการ เชน ขาดความยืดหยุนและความคลองตัวกระแสโลก กระแสสังคมที่เปลี่ยนไป โครงสรางเงินทุน
ไมเขมแข็งเนื่องจากเงินทุนต่ํา แตเงินกูสูง ทําใหการลงทุนใหมในโครงการขนาดใหญเกิดขึ้นยาก เพราะตอง
กูเงินทั้งในและตางประเทศมาดําเนินการ และเงินกูเหลานี้ถือเปนหนี้สาธารณะที่มีผลผูกพันประชาชนทั้ง
ประเทศ จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจบางแหงที่มีความจําเปนตองปรับปรุงประสิทธิภาพองคกรเพื่อการ
เติบโตอยางตอเนื่อง และมีขีดความสามารถในการแขงขัน กับเอกชน จึงมีแนวคิดในการแปลงสภาพองคกร
โดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทมหาชน จํากัด ที่มีรัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญ เพื่อระดมทุนในตลาด
หลักทรัพย เชน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ซ่ึงถือเปนบริษัทพลังงานแหงชาติรับผิดชอบเกี่ยวกับความ
มั่นคงทางพลังงาน แปลงสภาพเปน บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) โดยอาศัยพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542 เปนเครื่องมือในการแปลงสภาพ หรือแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 



การแปลงสภาพ การปโตเลียมแหงประเทศไทย เปนบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) เร่ิมขึ้นเมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2544 ดวยเหตุผลวาตองการระดมทุนในการกอสรางทอกาซเพิ่ม และขยายธุรกิจดานพลังงาน เพื่อ
การแขงขันกับบริษัทตางชาติ จนถึงปจจุบัน บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) ไดแปรรูปมาแลว 5 ป โดยการ
แปลงทุนเปนหุน กระจายในตลาดหลักทรัพยและในชวง 5 ปที่ผานมา มีขอสงสัยของประชาชนวา การแปร
รูป ปตท. เกิดประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนอยางไร โดยมีประเด็นขอสงสัยวา 

 -ปตท. นําสมบัติของชาติไปขายในราคาถูกหรือไม 
 -ปตท.ขูดรีดประชาชนโดยขายน้ํามันและกาซในราคาแพงทําให ปตท.ไดกําไรสูงกวากอน

การแปรรูปหรือไม 
 -รัฐบาลและประชาชนไมไดผลประโยชนจากการแปรรปู ปตท. จริงหรือไม 
 -กําไร ปตท. เปนกําไร  “อัปลักษณ” เอื้อประโยชนใหแกนกัลงทุนบางกลุม หรือบาง

ตระกูล จริงหรือไม 
 

วัตถุประสงค  
 1.เพื่อใหประชาชนไดรับรู  และเขาใจเกีย่วกับขบวนการแปรรูป ปตท. 
 2.เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกบัการแปรรูปรัฐวิสาหกจิ 
 

ผูเขารวมสัมมนา 
 ประชาชน นิสิต นักศึกษา จํานวน 500  -600 คน 
 

งบประมาณ 
 สนับสนุนโดย นิสิตโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพเิศษ) คณะเศรษฐศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

วัน เวลา และสถานที่ 
 วันที่ 23 มิถุนายน 2549 ระหวางเวลา 13.00 -17.00 น. ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล ช้ัน1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร 
 

ผูรับผดิชอบโครงการ 
 นิสิตโครงการปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูเขาประชุมสัมมนา ไดรับความรู ความเขาใจเกีย่วกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ผลดีและผลเสีย
รวมทั้งผลกระทบตอผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติที่เกิดจากการแปรรปูรัฐวิสาหกจิ โดยทํา
ความเขาใจกรณีบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) เปนประเดน็ตัวอยางการสัมมนา 
  

 2



กําหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “5 ป แปรรูป ปตท. ประเทศชาติ และประชาชนไดอะไร” 

วันศุกรที่ 23 มิถุนายน 2549 
ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร 

โทร./โทรสาร 0-2940-6343, 0-2561-0928 
******************************* 

 
 เวลา 12.00 น. – 13.00 น. ลงทะเบียน 
 เวลา  13.30 น. – 14.00 น. พิธีเปดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
     โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 เวลา 14.00 น. – 15.30 น. เสวนาทางวิชาการ โดย 
     ดร.จีรศักดิ์ พงษพิษณพุิจิตร 
     คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
     นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 
     กรรมการผูจัดการใหญ บริษทั ปตท. จํากัด(มหาชน) 
     นางสาวสายรุง ทองปลอน 
     ผูจัดการสหพนัธองคกรคุมครองผูบริโภค 
     ดําเนินรายการโดย  

นิสิตปริญญาโทเศรษฐศาสตรสหกรณ(ภาคพิเศษ) 
 เวลา 15.30 น. – 15.45 น. พัก(รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม)  
 เวลา 15.45 น. – 16.30 น. เสวนาทางวิชาการ (ตอ) 
 เวลา 15.30 น. – 17.00 น. ตอบขอซักถาม 
 
 



ใบตอบรับการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เร่ือง “5 ป แปรรูป ปตท. ประเทศชาติ และประชาชนไดอะไร” 

วันศุกรท่ี 23 มิถุนายน 2549 
ณ หองประชมุสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร 

โทร./โทรสาร 0-2940-6343, 0-2561-0928 
******************************* 

 
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ............... 

ช่ือ-สกุล.............................................................................................................................................. 
ที่อยูปจจุบนั........................................................................................................................................ 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................................... 
โทรศัพท............................................................................................................................................ 

ขอแจงความประสงคเขาประชุมสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “5 ป แปรรูป ปตท. ประเทศชาติ และ
ประชาชนไดอะไร” มีรายละเอียดรายช่ือ ดังนี ้
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