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-------------------------------------

		หากความรับผิดชอบสูงสุดของรัฐบาลในทางการเมือง คือความ
รับผิดชอบที่มีต่อประชาชน การตัดสินใจในทางใดทางหนึ่ง ในเรื่องที่มีผลกระทบ
กับประชาชน รัฐบาลจึงควรคิดให้รอบคอบว่าจำ�เป็นต้องทำ�หรือไม่และมีหนทาง
อื่นที่ดีกว่าหรือไม่ หากจำ�เป็นต้องทำ�จริงๆ จะมีมาตรการใดที่ใช้รองรับปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาและรัฐบาลจะทำ�ความเข้าใจกับประชาชนอย่างไร นี่คือโจทย์ที่
รัฐบาลต้องตอบกับประชาชน หากจะดำ�เนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบ
ต่อพวกเขา
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ในช่วงสัปห์ดาที่ผ่านมา มีขอ้

ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ใน
เรื่องของการโอนหุ้น ปตท.และ
การบินไทย จำ�นวน 2 เปอร์เซ็นต์
ให้กับกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งการ
โอนหุน้ ในครัง้ นี้ ถือว่ามีความ
สำ�คัญอย่างยิง่ เนือ่ งจากขณะนี้
ทัง้ ปตท.และการบินไทย ยัง
ถื อ ว่ า เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ เพราะ
กระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 51
เปอร์เซ็นต์ แต่หากรัฐบาลตัดสิน
ใจโอนหุน้ จำ�นวน 2 เปอร์เซ็นต์ไป
ให้กับกองทุนวายุภักษ์ จะทำ�ให้
ทั้ง ปตท.และ การบินไทย หมด
สถาณภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ
โดยรัฐบาลได้ชี้แจงแนวคิดนี้ว่า
เพื่อลดภาระหนี้สาธารณะที่เกิด
จากรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่ง ที่มี
กว่า 700,000 ล้านบาทและเปิด
โอกาสให้ รั ฐ บาลสามารถกู้ ม า
เพื่อลงทุนในการฟื้นฟูประเทศ
ได้มากขึ้น
		

จากกรณี ดั ง กล่ า วได้ ต ามด้ ว ยเสี ย งวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์
และการตั้งข้อสังเกตุจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยว่า การกระทำ�เช่น
นี้ จ ะนำ � ไปสู่ ก ารซุ ก หนี้ แ ละการตกแต่ ง บั ญ ชี ห รื อ ไม่ เ พราะ
จริงๆแล้วกองทุนวายุภักษ์มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่
ทัง้ หมด เพียงแต่หนีข้ องเอกชนทีก่ องทุนวายุภกั ษ์เข้าไปถือหุน้
นั้นจะไม่นับรวมเป็นหนี้สาธารณะ ซึ่งรัฐบาลแบกรับภาระอยู่
อย่างไรก็ตาม หนี้ของ ปตท.และการบินไทยก็ยังคงอยู่ โดย
ปตท.และการบินไทยจะเป็นผู้รับภาระไปเต็มๆเพราะไม่ได้เป็น
รัฐวิสาหกิจแล้ว แต่ในกรณีของ ปตท. ซึ่งเป็นธุรกิจพลังงาน
ผูกขาดในประเทศไทย หากเกิดปัญหารัฐบาลก็ต้องยื่นมือ
เข้าไปช่วยเหลืออยู่ดี ดังนั้นภาระหนี้ของ ปตท. รัฐบาลจึงยัง
คงเป็นผู้รับภาระ เพียงแต่ตัวเลขของหนี้สาธารณะจะไม่มีหนี้
ของ ปตท.ปรากฎอยู่ พูดง่ายๆคือ รัฐบาลกำ�ลังจะซ่อนภาระหนี้
สาธารณะที่แท้จริง โดยการแปรรูป ปตท. เป็นเอกชน
		
อีกปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลต้องคิดและตอบกับประชาชน
ว่า เมื่อ ปตท. ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว จะทำ�ให้มีผลกระทบ
อะไรเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งประเทศ ในปัจจุบันเราทราบกัน
ดีว่า ปตท. ผูกขาดธุรกิจพลังงานทั้งหมดของประเทศ การที่
รัฐจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น รัฐวิสาหกิจของรัฐนั้น จะต้องไม่ทำ�ธุรกิจที่ผูกขาด เพื่อ
ให้เกิดการแข่งขัน ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัด คือ บริษัท TOT
จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเกิดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในธุรกิจที่
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ไม่ได้มีการผูกขาด ทำ�ให้เกิดการแข่งขันกับบริษัทโทรคมนาคมรายอื่นๆ ซึ่งนั้นทำ�ให้
มีการบริการที่ดีขึ้นและถูกลง แต่ในกรณีของ ปตท.นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ปตท.เป็น
รัฐวิสาหกิจที่ผูกขาด ถ้าแปรรูปเป็นเอกชน ก็จะมีการแข่งขันที่น้อย เนื่องจาก ปตท.คุม

ทุกกระบวนการตั้งแต่ขนส่งจนไปถึงการจำ�หน่ายพลังงาน เมื่อการแข่งขันไม่เกิด ประสิทธิภาพ
และราคาจะเป็นอย่างไร นี่คือคำ�ถามที่ฝากให้รัฐบาลคิดและตอบกับประชาชน ก่อนที่จะ
ตัดสินใจดำ�เนินการใดๆ

ข้อมูลน่ารู้

ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 ปตท.มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ดังนี้
ลำ�ดับ
ที่

ที่มา http://ptt-th.listedcompany.com/shareholdings.html

รายชื่อ

1

กระทรวงการคลัง

2

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละของ
จำ�นวนหุ้น
ทั้งหมด

1,459,885,575

51.145

กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย
บลจ. เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

217,900,000

7.634

3

กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย
บลจ. กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

217,900,000

7.634

4

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

88,919,503

3.115

5

CHASE NOMINEES LIMITED 42

72,840,201

2.552

6

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

57,254,742

2.006

7

STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY

41,235,271

1.445

8

NORTRUST NOMINEES LTD

31,371,462

1.099

9

สำ�นักงานประกันสังคม (2 กรณี)

25,794,700

0.904

21,065,302

0.738

10 STATE STREET BANK EUROPE
LIMITED
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คลิปแนะนำ�
ความสูญเสียจากการคอร์รัปชั่น

ที่ ผ่ า น ม า ก า ร ค อ ร์ รั ป ชั่ น
ถื อ เป็ น การถ่ ว งความเจริ ญ ของ
ประเทศ เพราะงบประมาณจำ�นวน
มหาศาลได้ถูกนำ�ใช้ไปอย่างไม่คุ้ม
ค่าคุ้มราคา
คลิปวีดีโอ “ความสูญเสียจาก
การคอร์รัปชั่น” โดยภาคีเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะ
แสดงให้เห็นการเสียโอกาสในการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ของประเทศ
ซึ่งมีผลมาจากการคอร์รัปชั่น

ชมคลิป http://youtu.be/PIkpUCZ1oFc

ดั ช นี ส ถานการณ์ ก ารคอร์ รั ป ชั่ น ไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ค ลิ ป วี ดี โ อ “ ดั ช นี
สถานการณ์การคอร์รัปชั่นไทย
มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย
ปี 2553” โดยภาคีเครือข่าย
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
จะแสดงให้ ท่ า นเห็ น ถึ ง ภาพ
รวมเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นใน
ประเทศไทย

ชมคลิป http://youtu.be/VxJI--lPu24
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แนะนำ�บทความ TPD

บทความ “ก้าวข้ามกับดัก Hamilton
Paradox : สู่จังหวัดจัดการตนเอง” โดย
ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา อาจารย์คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง
บทความนี้ได้กล่าวถึง การที่รัฐให้การ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถจั ด การ
ตนเอง ส่งผลต่อการปกครองส่วนกลาง
อย่างไร อะไรเป็นข้อที่ควรระวัง ความ
เสี่ยงทางการคลัง ความเฉื่อยชาของการ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่น ความเสียหายของ
ส่วนกลาง เป็นต้น บทความวิชาการชิ้นนี้
จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่กล่าว
ข้างต้นให้ได้รับทราบกัน

ก้าวข้ามกับดัก
Hamilton Paradox:

สู่จังหวัดจัดการตนเอง

คลิกอ่านบทความ ที่นี่

ขออภัย หากอีเมลล์ฉบับนี้รบกวนท่าน

สามารถแจ้งยกเลิกการรับข่าวสารของเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย ได้ที่ tpd.enewsletter@gmail.com
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