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นานาทัศนะคติเกี่ยวกับราคาน้ํามัน (ชวงที่ราคาน้ํามันลิตรกําลังแพง) 
ที่มา : MThA! Webboard  (28 พ.ค. 2008) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โดยผูตั้งกระทูใชชื่อวา : finitemagic  
 หัวขอกระทู : น้ํามันที่จริงลิตรละ28บาทมาดูกัน 
   1 บารเรล = 158.98 ลิตร    1 บารเรล = 137 เหรียญ  
เอา 137คูณ 31 หาร 158.98 ได ประมาณ 27 บาทตอลิตรที่เหลือคือกําไรของนักลงทุนชั่วๆเนนชั่วๆ โดยไมคํานึงความเดือดรอนของ
ประชาชน แตนอยคนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ เรามาชวยตอตานประทวงมันเลยดีไหมครับ ไมปลื้มรัฐบาลนี้ แลวคุณละคิดอยางไร 
 
หมายเหตุ 
               โปรดใชวิจารญาณในการอาน  คิดกอนตัดสินใจ ใครคือของจริง ใครตอบเอามัน ใครคือฝายรัฐบาล ใครคือพันธมิตร หรือใฝเปน
ไฝก็คิดกันเอาเอง (อันนี้เว็บมาสเตอรไมเก่ียว)   จัดทําขึ้นเพื่อเพียงอยากเก็บขอมูลนี้ไว เฝออาจจะเปนประโยชนสําหรับคนท่ีสนใจ 
 
 
ตัวอยางคําตอบนาสนใจมีดังนี้ 
ลําดับ คําตอบ  โดย : 

A1: 
 

คากลั่น คาการตลาด vat คาธรรมเนียมอะไรก็ไมรู คากองทุนน้ํามั้น คาโนนคานี่อีกเพียบ ไมรูจริงปาว แตที่รูๆปตท.
ไดกําไรลาสุดป50 19x,xxx ลานบาท จากที่เคยไดตอนยังเปนรัฐวิสาหกิจแค 2x,xxx ลานบาท 

xx 

A2: 
 บวกภาษีสรรพสามิตซัก 20% --> 26+5.2 = 31.20 แลวท่ัน   ไหนจะเงินสมทบกองทุนน้ํามัน ภาษีมูลคาเพิ่มอีกละ

ขอบคุณ คห. ที่ทําใหผมกระจาง บางทีฟงหูไวหูบางก็ดีนะครับ น้ํามันจริงๆก็ลิตรละ27บาท อยางท่ีเคาบอกเเหละครับ 
เเตเฉพาะภาษีกับเงินกองทุนน้ํามันปาเขาไปเทาไหรเเลวครับ ลองไปบวกดูในตารางท่ีคห.6 ใหมาสิครับ 

จากคุณ : thamma7 - [ 28 พ.ค. 51 10:20:16 ]  
จากตาราง 26 บาทเปนตนทุนน้ํามันหลังการกลั่นแลว(ใชเติมรถไดนะ) 
ที่เพิ่มมาก็บวกคา ภาษี, กองทุน คาการตลาด และอ่ืนๆ 

อยากลดก็ใหรัฐบาล ลดภาษีลงสิ เพราะมันคิดเปนเปอรเซ็นต ยิ่งน้ํามันแพง ก็ยิ่งไดภาษีเยอะครับ 

สวนกําไร ปตท เยอะๆ มาจากกาซ ครับ  โดยเฉพาะ lpg ที่สงออก ตปท. 

จากคุณ : ddd (chadin) - [ 28 พ.ค. 51 11:45:48 ] 
อาน้ํามันดิบมาคิดเปนราคาน้ํามันใส .... เออ เจริญละ ปลอยใหโดนจูงซะดีมั้ยเนี่ย 

เวลากลั่นน้ํามันดิบออกมาเนี่ยมันไดตัว Finished products หลายตัว เชน น้ํามัน jet, 95, 91, โซลา, ดีเซล, เตา, 
ยางมะตอย ... น้ํามันดิบ 1 barrel จะได 95 ก่ีลิตรกัน?  

tana91 
  
28 พ.ค. 
2008 

A3: 
 คาการกลั่นเฉลี่ยทั้งไตรมาส 1 จะอยูที่ 1.61 บาท/ลิตร 

พอเขาไตรมาส2 นี้ ก็ปรับตัวสูงขึ้นตามดีมาน/ซัพพลายน้ํามันสําเร็จรูป ณ.ตลาดสิงคโปร.. 

ถึงวันนี้(28 พค.) คาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ 3.33 บาท/ลิตร (16.4 USD/bbl).. ทาง รมว.กระทรวงพลังงาน ถึงไดขอให
โรงกลั่นชวยลดคากลั่นลง 1 บาท/ลิตร เพื่อเอามาซัพพอรตราคาน้ํามันนะครับ.. 
.จากคุณ : เพดาน ชางฝน - [ 28 พ.ค. 51 15:53:21 ] 
คงหมายถึงราคาน้ํามันดิบมากกวาครับ ลองกดเครื่องคิดเลขกันเลน ๆ ตรงนี้เลย 

น้ํามันดิบ 129 เหรียญ สหรัฐ ตอบาเรล 1 บาเรลมี 160 ลิตร 
คํานวณไดวา น้ํามันดิบจะราคาลิตรละ 0.8 เหรียญสหรัฐ ตอลิตร หรือ 26 บาทตอลิตร 

ยังไมนับคาใชจายในการดําเนินการกลั่น ที่สําคัญ นํามันดิบ 1 ลิตรจะไมใหน้ํามันเชื้อเพลิงอยางเดียว จะกลายเปน
แก็ส น้ํามันเตา และ ยางมะตอย อยางนอยก็ 20 เปอรเซนตทีเดียว ซึ่งยางมะตอย หรือ น้ํามันเตา มีราคาขายตํ่ากวา
ราคาน้ํามันดิบเสียอีก   จากนั้นก็รวมคาการตลาด เรียกงาย ๆ ก็กําไรของโรงกลั่นนั่นแหละ 

จากนั้นที่สําคัญรัฐเก็บภาษีคนใชรถยนตสวนตัวจากราคา  

tana91 

A4: 
 ผูถือหุนคราวของปตท 

*1. กระทรวงการคลัง 1,459,885,575 51.80 

*2. กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 217,900,000 7.73 

tana91 

http://www.mthai.com/msgbox/send/finite2500
http://www.mthai.com/msgbox/send/tana91
http://www.mthai.com/msgbox/send/tana91
http://www.mthai.com/msgbox/send/tana91


      
 

57 

www.9engineer.com ::ไนนเอ็นจิเนียรดอดคอม 
e-industrial technology center : ศูนยกลางขาวสารดานการใชไฟฟาและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออนไลน 

 

*3. กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย 217,900,000 7.73 

4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 59,117,288 2.10 

5. CHASE NOMINEES LIMITED 42 46,347,400 1.64 

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 44,627,201 1.58 

7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 42,649,005 1.51 

8. NORTRUST NOMINEES LTD. 40,729,686 1.45 

9. MELLON BANK,N.A. 29,622,665 1.05 

10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 26,954,391 0.96 

11. HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C 21,251,600 0.75 

*12. สํานักงานประกันสังคม 20,755,100 0.74 

*13. กองทุน บําเหน็จบํานาญขาราชการ 18,313,100 0.65  
A5: 
 

โห.......พอคุนนน....บอกราคามาอยางนี้ เอาน้ํามันดิบมาเติมรถเลยเหรอ เจาของกระทู aun 

A6: 
 

พูดไปก็เทานั้น เมื่อกอนงัย ๆ ก็ไดรัฐ 100% แตตอนนี้ รัฐครึ่งนึง เอกชน ครึ่งนึง ตองถามวา แปรรูปเพื่ออะไร
มากกวา 

กรรม
ของ
ประชาช
น 

A7: 
 

อันนี้มันราคาน้ํามันดิบนะ 12345 

A8: 
 1. กระทรวงการคลัง 1,459,885,575 "51.80"  

เหลือแค 51.80 คุณภูมิใจนักเหรอ ถาคิดงายๆ กําไร แสนลานคุณตองแบงใหใครก็ไมรูอีก 49% คิดเปน 40,000
ลาน ใชมั้ย  

เมื่อกอนบอกวารัฐจะถือหุน 75% ไมใชเหรอ หรือวาผมฟงผิด ขายกันจนเหลือไว 51.80 ก็เพื่อไมใหผิดกฏหมาย ไร
ซึ้งจริยธรรม ถากฏหมายไมบอกวาใหเกินก่ึงหนึ่ง ปานนี้คงเหลือแค 25% นี่แหละเคาเรียกขายชาติ 

ถึงคห.9 คุณ Yu  
ที่เขาตลาดหุนทําใหขยายธุรกิจจนเปนขาใหญของตลาดคาปลีกน้ํามัน ใหญแคไหนอยากรู ถาใหญจริงทําไมตองอิง
ตลาดสิงคโปร หรือ ปตท เปนของสิงคโปร ทั้งๆที่สิงคโปรก็ไมไดมีบอน้ํามัน ทําไม ปตท ไมเปนคนกําหนดราคา
น้ํามันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตอบไดมั้ย พอคนฉลาด 

 
 

-..- 

A9: 
 ตูกอปมาใหวาทําไมน้ํามันราคาแพง 

1.นายทวีฉัตร จุฬารกูร – หลานของนายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ (เลขาธิการพรรคไทยรักไทย) 2.2ลานหุน 

2. นายประยุทธ มหากิจศิริ – กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย 2ลานหุน 

3. นายดิษฐพล ดํารงรัตน – ญาติ นพ. พฤฒิชัย ดํารงรัตน สส. กทม. พรรคไทยรักไทย 1.7ลานหุน 

4. นายสุธี มีนชัยนันท – ญาตินายวิชาญ มีนชัยนันทสส. กทม. พรรคไทยรักไทย 3แสนหุน 

เซง 

 
ครับชวยกันเลือกไอเหลี่ยมเขามาแปรรูปใหมันเสร็จๆสิ 

ภิเภก
อินเตอร 

A10: 
 

ไมพอใจก็ไปอยู สิง๕โปร ยุโรบ หรือ จีน หรือ อินเดียก็ได จะไดเติมน้ํามันแพงกวานี้อีก .......... 

A11 ใชสมองคิดกอนมาตั้งกระทู ไมใช ไดยินใครเขาพูดมาก็ทํามาเปนเดือดรอน ไอเรื่องราคาน้ํามันนี่ หากินไดทั้งชาติ ไม a 
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A12 นี่มันราคาน้ํามันดิบที่สิงคโปรเลยนะ ยังไมไดดูดใสเรือแลวขนมาเขาโรงกลั่นที่ประเทศไทยเลยอะ เอาอะไร
คิดวะ 

A13 ก็เหมือนขาวแหละครับ    ขาวผลิตในไทยแทๆ แตเราซื้อขาวเทากับคนจีน 
และไดกินขาวคุณภาพแยกวาสงออก   โดยขาวธงฟาท่ีเอามาขายคนโง ตนทุนอยูที่ถุงละ40บาท 
คนโงแยงกันซื้อมืดฟามัวดิน เหมือนซื้อหญาไปกินอยางงัยก็อยางงั้น 

f 

A14 โอเคมีคาอยางอ่ืน คาภาษี บวกคากลั่น บวกคาการตลาด แตมันบวกไป 10 กวาบาทตอลิตรนี่มันอะไรมิทราบ เอา
โอเคไมไดกําไร ไดกําไรคาแกส แลวท่ีมันปลอยลอยตัวราคาแกสทําไมมิทราบ ไมตองคิดอะไรมากเลย ประชาชนใช
น้ํามันกันลิตรละจะ 40 บาท เดือดรอนกันถวนหนา ขาวก็ขึ้น อะไรๆ ก็ขึ้น แลวปตท ก็ไดกําไรไปแสนกวาลาน กลับ
ไปสูกระเปานายทุน กวาหาหมื่นลาน สะใจไหมครับ 

123 

A15 จะเถียงกันทําไมครับ...เรื่องน้ํามัน ใครจะมีจะถือเทาไรชางมัน ทําไมเราไมทําใจ ลองคิดดูเมื่อสมัยโบราณเราไมมี
น้ํามัน เราก็ยังอยูได แตไมมีขาวกินอยูไมได ทําไมขาวอาหารหลักไมทําใหชาวนารวยเสียที ถูกกวาน้ํามันอีก หรือถา
ชาวนาเราจะรวยตองพึ่งพาเทคโนโลยีการปลูกขาวจากซาอุ ที่แมวพาแขกมาดู ทําตามในหลวงสิครับ อยูแบบพอเพียง 
ผลิตน้ํามันเอง เรื่องนี้ทานตรัสมานานแลวแตนกัการเมืองถือหุนน้ํามันไวเยอะ กลัวเสียผลประโยชนเลยไมตอบสนอง
พระราชกระแส เฉย หูทวนลม แมทานจะจดลิขสิทธิ์ไบโอดีเซลแลวก็จริงนะ แตจีนเขาเอาไปพัฒนา จนตอนนี้จีนมา
เปดโรงไบโอดีเซลในบานเราแลวรูกันบางหรือเปลาครับพี่นอง 

เดือน 
ฉะเหลิม 

A16 
สงสารประเทศไทยจริงๆ อีกหนอยตองเปนอาเจนตินา 2 แนๆ เลย คนไทยก็ไมสามัคคีกัน ขาวก็แลกน้ํามันไมได 
แถมท่ีดินยังโดนตางชาติมาครอบครองซะจะครึ่งคอนประเทศแลว 

 

jj 

A17 okครับนั้นมันมันดิบตอ1ลิตร แตพอกรั่นจริงๆมันไมไดกรั่นออกมาเฉพาะ เบนชินหรือดีเชล แตมันกรั่น ออกมาทุก
อยางตั้งแต ยางมอตอย น้ํามันกาช น้ํามันเตา จนถึงน้ํามันเครื่องบิน ตามลําดับความรอน แตผมก็สงสัยเหมือนกัน วา
น้ํามันทําไมมันแพงขึ้นมาเกือบ10บาท เพราะคากรั่นกอนขาย ปตท เมื่อกอน 1บาทกวาๆ แตตอนนี้ขึ้นไป4 บาท ตอ
1ลิตร +คาการตลาด และก็ยังสงสัยเหมือนกันวาทําไม มาเลน้ํามันถูกกวาเราเกือบครึ่ง แลวทําไมเราไมชื้อมาเลยใก
ลกวาดวยคาขนสงก็นาจะถูกกวาดวย แลวทําไมไมชื้อของมาเลย หรือเพราะมันไมมีการชื้อขายลวงหนามันเลยเก็ง
ราคาลวงหนาไมไดหรือยังไง 

พะโล 

A18 จริงๆบานเรามีน้ํามันเอยะมากๆ แตเราถูกปลูกฝงมาแตเด็กวาประเทศเราสงออกขาว เปนสินคาหลัก จริงเราสงออก
น้ํามันดวย เรามีน้ํามันเยอะมากๆ แตไมมีใครรู คนท่ีรูคือคนถือหุนใหญและรัฐบาลทุกยุคสมัย เรามีเยอะ แตให
สัมประทานหมดครับพี่นอง มีหนังสือพิมพบางฉบับออกมาเปดเผย แตก็ยังไมเปนความจริงท้ังหมดเขาบอกวารวม
น้ํามันทั้งบนดินและน้ํารวมๆกันประมาณ 2 แสนบารเรลครับ จริงๆก็ผิดอีก เพราะปกปดกลัวเรื่องภาษีหรืออะไรไม
ทราบได บอเดียวท่ีอาวไทยก็ 5 แสนแลวครับพี่นอง อยามาบอกวาไทยไมมีน้ํามันนะ...เพราะขางๆเราเขามีหมดเลย 
พมา มาเลย บรูไน อินโด มันมีอะไรลึกกวาท่ีเราคิดครับ พวกเราคนไทยถูกหลอกมาตลอด ถูกพวกท่ีไมใชไทยแท 
เขามากอบโกยในผืนแผนดินไทย เขาไมไดรักไทยอยางท่ีเรารัก เราคือคนไทย 100% ตั้งรกรากมาตั้งแตบรรพบุรุษ 
แตที่เราตีกัน ทะเลาะเพราะพวกหนาตี๋ๆไมใชหรือครับพี่นอง ผมสํานึกรักชาติ กษัตริยมากกวาพวกนี้อีก เรามีเรา
วันนี้พระกษัตริยดูแลรักษาชาติ ดูแลบรรพบุรุษของเราจนมีเรา แตคนท่ีดูแลบรรพรุษของพวกเขาคือจิ๋นซี ขงเบง 
ฯลฯ 

เดือน 
ฉะเหลิม 

A19 
เคาแปรรูปกันสมัยไหนนะครับ ที่ทําใหคนไทยตองใชน้ํามันแพงขนาดนี้ ทําไมคนไทยตองอดทนกับนักการเมืองชั่วๆ 
บางคนท่ีเอาแตประโยชนสวนตัว โดยไมคํานึงถึงชาติ ถ้ัมีนักการเมืองแบบนี้ไปเรื่อยๆ ชาติจะเหลืออะไรใหลูกหลาน
ในอนาคตนะ 

 

to 

A20 ไอค__ยท่ีมึงคิดไดนะมันน้ํามันดิบคาใชจายในการกลั่นมึงไมคิด............. ชาวนา 
 เอาอะไรคิดครับเนี่ย จขกท ดาไมคิดกอนอีกแลว คุณเอาน้ํามันดิบไปเติมรถคุณหรือไงละ 27บาทนั่นมันราคาที่

สิงคโปรครับ +คาเรือ +คากลั่น +คาการตลาด+คาขนสงไปปม +ภาษี อยางนอยๆตนทุนหนาปมก็ไมต่ํากวา37บาท
ละครับ คิดลึกๆหนอยสิ แลวปตท.เขาแปรรูปนะ เขาตองการระดมทุนครับ คุณวาโครงการอาทิตยอุทัยอะไรของ
มันนะตองลงทุนเทาไหร แทนขุดแทนเจาะมันไมใชถูกๆนะครับรัฐบาลมันจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนได ยิ่งถาได
รัฐบาลท่ีพวกคุณสนับสนุนดวยละก็ จบกัน เคาตองแปรรูปเพื่อใหเงินทุนมันสูงขึ้นจะไดสํารวจไดมากขึ้นผลิตไดเอง
มากขึ้น แลวก็กระจายความเส่ียงดวยเขาใจมั๊ย ถาแทนขุดเจงหรือระเบิดขึ้นมาถารัฐเปนเจาของคนเดียวก็รัฐก็เจงคน
เดียวเลยสิครับทานทั้งหลาย อยาไปโทษคนอ่ืนนักเลยครับ โทษตัวเองบาง ทําไมตองใชน้ํามัน ประหยัดไดมั๊ย นัก
ลงทุนมันลงทุนไปก่ีแสนลานแลว มันก็ตองเสียดอกเบี้ยใหธนาคารท่ีมันกูมาลงทุน มันก็ตองการกําไรไปใชคืนบางสิ
ขอรับเจานายยยยย 

ดูอยู 

A21  
 

เห็นคุณ ดูอยู อธิบายเรื่องน้ํามัน นี่ ผมวาคนอ่ืนก็นาจะเขาใจบางนะ ถาไมอคติบังตานะ 
แตอยางวาหละครับ ส่ิงที ปตท พอจะชวยเหลือ ประชาชนได นาจะเปน ลดราคาคากลั่น กับ คาการตลาด ลง ผมวาก็
นาจะชวยไดระดับนึงหละ 

xx 

A22  เปนกระทูที่ฮาไดใจจริงๆ 555+ เอาน้ํามันดิบมาเติม555 v 
A23  555...ไดเลยเอาน้ํามันดิบมาเติมรถ แตบริษัทผลิตรถ ตองเปลี่ยนเครื่องยนตใหม หรือถาใครซื้อรถใหมแถมเครื่อง

กลั่นน้ํามันดวย ผลพลอยไดจากการกล่ันน้ํามัน ก็เยอะเลย เอายางมะตอย ไวอุดหลังคารั่ว ไดแก็สไวทํากับขาว แถม
ไดใชน้ํามันถูกคือลิตรละ28บาท 5555555 

sfd 

A24  
การขาย ปตท เพื่อระดมทุนนั้น มันหลอกเด็กครับ จะระดมทุนจริงๆ ทําไมเวลาขายไมขายเต็มราคาเหมือนตอนนี้หละ
300 กวาบาทตอหุน ตอนนั้นขาย 50 กวาบาทมั้งถาจําไมผิด แลว การท่ีบอกจะระดมทุนโดนการขายกหุนนั้นไมถูก

โดย: 
พะโล 
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5. CHASE NOMINEES LIMITED 42 46,347,400 1.64 
8. NORTRUST NOMINEES LTD. 40,729,686 1.45 
10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 26,954,391 0.96 

NOMINEES 6.15% ถา ปตท กําไล ปละ 100000ลาน ตองแบงให NOMINEES6150ลานบาทตอป แลว แบง 
ทุกป ถา 10ปก็61500 ลานบาท ถา 20 ปก็ตองแบงกําไล1230000ลาน บาท แลวเราจําเปนหรือตองเอาเงินตั้ง 6-7 
พันลานตอไปใหให NOMINEES เอามาชวยคนจนไมดีกวาหรือ ยอมรับเถอะวาการ ขาย ปตท เปนการตัดสินใจที่
ผิดอยางมาก 

 
A25  

พอจะลดคากลั่น ก็หวั่นโดนผูถือหุนฟอง 

เขาใจรึยังวา แปรรูปกระจายหุนในตลาดหุนไปแลว ก็เปนบริษัทๆหนึ่งท่ีทําเพื่อผูถือหุนหรือนักลงทุน ไมมีสิทธิ์ทําเพื่อ
ประชาชน 

 

โดย: ยัง
กัน 

A26  มาเลเซีย ลิตรละ 18 บาทเอง  
ก็มีพวกโงสวนมากคิดวาการเเปรรูปเเลวจะดีไง ไอควาย ลองตรวจสอบผูถือหุนดูซิ เเลวจะรูวาพอเหลี่ยมที่มึงบูชา ถือ
อยูเทาไหร ใครถือบาง  
สมน้ําหนา พวกตจว ที่เสือกเลือกพวกมันเขามาเเดกพวกมึง ขาวเเพง น้ํามันเเพง เเพงทุกอยาง ดังคําท่ีพอเหลี่ยมเคย
พูดวาประเทศไทยจะไมมีคนจน ใกลจะไมมีคนจนเเลวคับ เพราะคนจนตายหมด อดตาย 555555 

โดย: 
กบฎ
เเมว 

A27  
ไอที่ราคามันเพิ่มขึ้นมาจากราคาจริง ใครก็รู รวมถึง จขกท ดวย 

แตถามหนอยรัฐพยายามทําอะไรบางหรือเปลา  ตอนนี้เขาทําไรกัน กําลังเรงแกรัฐธรรมนูญ 

ทั้งท่ีของในตลาดราคาเพิ่มขึ้นเกือบ 100% กลไกการตลาดรัฐเขาไปชวยไดอยูแลว 

ตนเหตุเลยก็อยูที่ราคาน้ํามันนี่แหละ รัฐทําอะไรบางละครับ 

ไมไดหมายความวาให ปตท แบกรับผูเดียวตรึงราคา 

ปมเติมแกสยังไมครอบคลุมท่ัวประเทศเลย เอาแคนี้งายๆ ประชาชนท่ีตองการเปล่ียนไปใชแกส ก็ไมมีที่เติม 

วู เบื่อ ใครเปนรัฐบาลไมไดวาไรเลย แคอยากใหทําเพื่อประชาชนเปนหลักหนอย ก็เทานั้น 

 

โดย: -.- 
เขียน 

A28  
อืม ถาสมมติวาตอนนี้ปตท.ไมถูกแปรรูปน้ํามันจะถูกลงรึปาว 

ถาปตท.ไมถูกแปรรูปแลวรัฐบาลจะตองมาอุมราคาน้ํามันไวถูกไหม ปชช.กจะไดใชน้ํามันในราคาที่ถูกลงจริงไหม 

แตก็ตองแลกกับเม็ดเงินท่ีไดจากการลงทุนในสวนนี้ นั่นคือปชช ใชน้ํามันถูกแตปตทขาดทุนอยางนั้นหรือปาว 

อยางลืมนะวาปตท แมวาจะแปรรรูปแลว แตผูถือหุนใหญ70% คือรัฐบาล รายไดเขาคลังสวนหนึ่งกมาจากตรงนี้นะ 

ซึ่งถาใหผมวิเคราะหนะถาสมมติเหตุการณเปนอยางนี้ ปชชก็จะไดประโยชนในระยะส้ันคือไดใชน้ํามันถูกแปปนึงพอ
งบฯอุดหนุนหมดก็ตองลอยตัวน้ํามันเหมือนที่เคยเปนมาแลวในชวงนึง 
เชนเดียวกับการลดภาษีโรงกลั่น แนนอนวาถาลดภาษีโรงกลั่นลงปชช ก็ไดใชน้ํามันถูกละ อยางนอยก็2-3บาท แต
น้ํามันซื้อมาจากตางประเทศถาราคาจากตางประเทศสูงราคาในประเทศก็ตองสูงขึ้นตามอยูแลว  

และอีกอยางแมวาราคาน้ํามันจะสูงขึ้น แทนท่ีแนวโนมของผูบริโภคจะลดลง แตกลับสูงขึ้นตามราคาน้ํามันไปดวย แค
ไตรมาสแรกของป51นี้ ดัชนีของผูบริโภคไดใชน้ํามันไปมากกวาไตรมาสแรกของปที่แลวเยอะมาก แสดงวาแคเริ่มป
2551 ประเทศเร  

 

โดย: 
iko 
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A29 
ราคานาจะถูกกวาอีกตั้งเยอะ เพราะกลั่นออกมาแลวยังมีแกสLPG-NGV-น้ํามันเตา-พลาสติก-น้ํามันกาด-ยางมะตอย
และอ่ืนๆอีก เชอะแหกตาคนไทยท้ังชาติมันงายดี 

โดย: 
คนไทย 

A30   
 แทนท่ีจะมานั่งดาเรื่องน้ํามันแพง ควรดาเรื่องขนสงมวลชน ใหมันมีประสิทธิภาพมากกวานี้ โดยเฉพาะรถเมล 

โดย: ... 

A31  
ถาไมแปรรูปจะเอาเงินที่ใหนมาลงทุนครับ ถามแคนี้ กอนแปรรูปขาดทุนทุกปเพราะรัฐบาลไมมีเงินมาอุม แลวราคาท่ี
คุณให มันราคาน้ํามันดิบครับ ที่เหลือเปนภาษีซึ่งก็กลับมาใหประชาชนอยูดี ถาอยากเปนเจาของก็เอาเงินไปซื้อหุน 
เขาซื้อๆขายๆกันทุกวัน 

โดย: 
asdf 

A32  
มาเลเซียมีบอน้ํามันของตัวเองแตไทยเราตองนําเขาครับ 

โดย: 
ฟหกด 

A33  
นั่นมันราคาน้ํามันดิบไมใชหรอครับ ราคาน้ํามันดิบ + คาขนสง + คากลั่น + ภาษี + กําไร 

โดย: 
kkk 

A34  
อืม ถาสมมติวาตอนนี้ปตท.ไมถูกแปรรูปน้ํามันจะถูกลงรึปาว 

ถาปตท.ไมถูกแปรรูปแลวรัฐบาลจะตองมาอุมราคาน้ํามันไวถูกไหม ปชช.กจะไดใชน้ํามันในราคาที่ถูกลงจริงไหม 

แตก็ตองแลกกับเม็ดเงินท่ีไดจากการลงทุนในสวนนี้ นั่นคือปชช ใชน้ํามันถูกแตปตทขาดทุนอยางนั้นหรือปาว 

อยางลืมนะวาปตท แมวาจะแปรรรูปแลว แตผูถือหุนใหญ70% คือรัฐบาล รายไดเขาคลังสวนหนึ่งกมาจากตรงนี้นะ 

ซึ่งถาใหผมวิเคราะหนะถาสมมติเหตุการณเปนอยางนี้ ปชชก็จะไดประโยชนในระยะส้ันคือไดใชน้ํามันถูกแปปนึงพอ
งบฯอุดหนุนหมดก็ตองลอยตัวน้ํามันเหมือนที่เคยเปนมาแลวในชวงนึง 
เชนเดียวกับการลดภาษีโรงกลั่น แนนอนวาถาลดภาษีโรงกลั่นลงปชช ก็ไดใชน้ํามันถูกละ อยางนอยก็2-3บาท แต
น้ํามันซื้อมาจากตางประเทศถาราคาจากตางประเทศสูงราคาในประเทศก็ตองสูงขึ้นตามอยูแลว  

และอีกอยางแมวาราคาน้ํามันจะสูงขึ้น แทนท่ีแนวโนมของผูบริโภคจะลดลง แตกลับสูงขึ้นตามราคาน้ํามันไปดวย แค
ไตรมาสแรกของป51นี้ ดัชนีของผูบริโภคไดใชน้ํามันไปมากกวาไตรมาสแรกของปที่แลวเยอะมาก แสดงวาแคเริ่มป
2551 ประเทศเร  

โดย: 
rom 

A35  
ถาทักษินไมแปรรูบ ปตท คงไมแพงอยานั้หรอก 

โดย: 
por 

A36  
ประชาชน ก็ขอฟรีไปเลยซิครับ เปน ประชาชนปลนรัฐกันไปเลย  

เคาแพงกันทั้งโลกแหละครับ เดือดรอนกันไปท้ัว ประเทศไหนผลิตน้ํามันเองไมไดก็ตองยอมรับครับ 

หาทางประหยัดกันเองครับ อยาฟูมฟาย ไรสมอง 

อะไรๆ ก็โทษทักษิณ  

ไปๆ รวมกลุมพันธมิตรปลนชาติซิครับ ที่นอนฟรี กินฟรี ออกทีวีดวย ไมตองเสียน้ํามันเดินทาง 

โดย: 
h2o 

A37  IP: 
125.26
.199.X
XX  

จขกท.ครับ นั่นมันราคาน้ํามันดิบครับ 

น้ํามันดิบ 
+ ภาษี(น้ํามันดิบ) 
+ คาการกลั่น 
+ สํารองกองทุนเชื้อเพลิง/กองทุนพลังงานทดแทน 
= ราคาหนาโรงกลั่น 

โดย: 
123 

ราคาหนาโรงกลั่น 
+ ภาษี(ราคาหนาโรงกลั่น) 
+ คาการตลาด 
+ ภาษี (คาการตลาด) 
= ราคาหนาปม 
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-_-" ตูหละเหนื่อยใจกับการอธิบายโครงสรางราคาน้ํามันจริงๆเลย 

ลองเขาไปดู http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I6649758/I6649758.html นะครับ มีคนแจกแจง
โครงสรางราคาน้ํามันทุกประเภทใหดู 

 
A28  

นึ่กุจะบอกใหหายโงเอาบุญ น้ํามันกอนที่ใชเติมรถโครตพวกมึงเขาตองกลั่นกอน กวาจะไดน้ํามันใชเติมรถ ไมใชขุด
มาใสรถพอมึง ปญญาออน คากลั่น คาแรงงานอีก ไหนแมงแขกกวนตีนปวนราคาน้ํามันอีก มึงคิดเอาเองนะ ดั่ง ค.ห 
เขาโชวไว เขาเว็บแลวไปอานซะ หาความเขาสมองมั่ง ม.4 มึงคงไมผานนะเนี่ย ตอบแบบเนี่ย เออ ถาอยาใหไรถูกลง
กุแนะนํา โรงไฟฟานิวเคลียรเลย พอกุพิมมึงก็บนวากลัวระเบิด แตมึงเปดสมองอันกวางของมึงนะ มีประเทศไหนเขา
ระเบิด ญิปุนแผนดินไหวบอย แมงยังสรางตั้ง 70 โรง เพื่อขยายรองรับการเจริญของเศรษฐกิจ แตพวกมึงมัวกลัวแต
การเปล่ียนแปลง จึงไมเจริญทําเปนอยูอยางเดียว ประทวงนี่แหละสมองโครตมึง 

รัฐบาลเขาทํางานแค 3 เดือน มึงรีบไปไหน ปญหาชาติเรื้อรังมึงจะใหแกที่เดียวเสร็จวันเดียวเรอะ ใหมึงเปงมึงจะทํา
ไดไหม 
พอและ กุไมอยากพูดมาก เดี๋ยวหาวากุถูกจางมาพิมอีก สีซอไปก็เทานั้น 

โดย: กุ
เองอีก
รอบ 

A39 
ขอโทษครับ แลวคาคนสงจากตางประเทศ คากลั่นใหเปนน้ํามันสําเร็จรูป คาจางเด็กปมเติมน้ํามันใหคุณ ภาษีอีก คุณ
ไมพอใจก็ส่ังซื้อน้ํามันมาเติมเอง กลั่นเองนะครับ 

โดย: 
ควาย 

A39 
ตั้งกระทูฟายอยางนี้ตองเปนไขอายกระทิแน ทีออกรายการแหกตาเมือวานนี้เปนผูใหญสะเปลาวหลอกคนอยางหนา
ดานทีสุด น้ํามันดิบราคา27บาท แมงไมตองเสียภาษี คาการตลาด คาขนสง คากลั่นเลย หรือไง แม ง พูดจะเอาเร่ือง
ทักษิณท่ี เอาปตท เขาตลาดหลักทรัพย นี้ถาไมเขาน้ํามันแพงกวานี้แนนอน เพราะการบริหารงานจะโปรงใส มี
ประสิทธิภาพ มากวารัฐทําแน ดูอยาง เขรม ลาว พมา สิ น้ํามันแพงกวาบานเราอีกเพราะวา บริหารไมมีประสืทธิภาพ 
ผูใหญหาอะไรพูดทุเรศ บอกกําไร13 บาทไปหลอกเด็กมันยังไมเชือเลยหลอกไดแตสมุนกะทิ ทั่งนั้น 

โดย: โง
แลวยัง
อวด
เซอรอีก 

A40   
 เจาของกระทูยกตัวอยางไดดี แตจะแจกแจงใหพวกควายๆไดรับรูเผื่อจะฉลาดขึ้นอีกนิด เชน คห.57 

1.คาภาษีน้ํามันดิบ ปตท.เปนรัฐวิสาหกิจ เทาท่ีรูตอนนี้ภาษีน้ํามันดิบตอลิตร ประมาณ 0.004-0.006 บาทตอลิตร
เพราะ ภาษีน้ํามันดิบตอนแรกเริ่มท่ี 2% แตรัฐลดมาเร่ือยๆตอนนี้เทาท่ีจําไดแค0.2%เองมั้ง 

2.คากลั่น ทําไมตองไปอิงสิงคโปรอันนี้ผมไมทราบ แตประเทศที่เจริญๆ เชน อเมริกา อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส รัฐบาล
ไมคิดคากลั่น เพราะวาประเทศพวกนี้ไมไดเปนรัฐวิสาหกิจแตเปนของรัฐบาล100% 

3.กองทุนสํารอง คือมันไมไดหายไปไหนเหมือนเงินหมุนเวียน นํามาเปนรายจายไมได 

4.ภาษีการกลั่นแทบจะไมเห็นเลย 1ลิตร ไมนาถึง0.00001บาทดวยซ้ํา 

5.คาการตลาด ผมเคยทําปมน้ํามันมา พวก ปตท เชลล ผลักภาระใหเจาของปมทั้งหมด ทั้งคาโฆษณา คาปาย ถาม
เจาของปมได โดนหารทุกเดือน จริงๆตองนับเปนรายได เพราะวาเก็บไดเกินรายจายจริงทุเดือน 

เอางายๆ ถา จขกท บอกคาน้ํามันดิบ 27บาท +ไปเลยอีก5บาท รามคากลั่น รวมภาษีหมดแลว 

คาน้ํามันควรอยูที่33-35บาท แตไอที่เปน40 คือกําไร 5บาทตอลิตร  

โดย: 
Habb 

A41  
อยางลืมนะวาปตท แมวาจะแปรรรูปแลว แตผูถือหุนใหญ70% คือรัฐบาล รายไดเขาคลังสวนหนึ่งกมาจากตรงนี้นะ 
พูดผิดพูดใหมไดนะครับ ลองไปดูที่นี่ 
http://www.settrade.com/C04_05_stock_majorshareholder_p1.jsp?txtSymbol=PTT&selectPage
=5 
วาก่ี % 

โดย: 
คนไทย 

A42  
แหมอยาลืมแกสหุงตมดวย พอกลั่นเปนเบนซิน ดีเซล น้ํามันเตา แลวแกสหุงตมซึ่งทุกวันนี้แกสขายต่ํากวาราคาเปน
จริงอยูมาก เพราะรัฐบาลกําหนดราคาไว เค าก็ขาดทุนตรงแกสแลวมาถัวเฉลี่ยทํากําไรจากน้ํามันอีก จขกท อยาเอา
ราคาน้ํามันดิบมาคิดเลย ไมงั้นก็ไปซื้อน้ํามันดิบมาแลวเอาไปกลั่นเองก็แลวกัน ทางท่ีดีคือใชดวยความประหยัดดีกวา 

โดย: ขํา
วะ 

A43  
 

 

http://www.mthai.com/msgbox/send/pimook
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A44  
งั้นจะแถมใหอีกอยางนะ น้ํามันดิบมีคากลั่น แตกลั่นออกมาแลวจะไดทั้ง เบนซิน ดีเซล แกส และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
โอเคคิดแบบโงๆ ลิตรละ 28 บาท ขายกัน 40 บาท บวกเพิ่มขึ้นมา 10 กวาบาทตอลิตร เนี่ยนะ ภาษี + คากลั่น + คา
ขนสง + คาการตลาด 10 กวาบาทตอลิตรเนี่ยนะ แลวจายไป กําไรครึ่งหนึ่งไปอยูในกระเปาผูถือหุน ถาใครยังเห็นดี
เห็นงามอีกเนี่ย ถาคุณไมไดเปนเปนผูถือหุน ไมไดเปนพวกรับจางโพสต คุณก็ไมใชคนไทยแลวละ 

โดย: 
123 

A45  
ตอนนี้ น้ํามัน ก็ ปาไป 41 เเลว รัฐบาลนะไมผิดนะครับ ที่ผิดคือประชาชนอยางพวกเราเนี่ย ทําไมถึงไมออกมา
ประทวง กัน ปลอยใหพวก 2-3 พวก ไดประโยชน เเลวพวกเราตาดําๆ ก็ไมไดอะไร ถึงเวลาเเลวท่ีคนไมวาจะไทยเเท 
หรือไทยไมเเท มารวมพลังกัน ผมอยูมาตั้งนาน ไมเห็นจะมีฝายรัฐ ฝายคาน หรือ ลิ้มทองกุล ไมวา จําลอง ดีสักคน ถา
พวกคุณเเน ก็ออกมาสิ คุณเสียเงินทั้งคาภาษี กับอะไรเเตมิอะไรใหพวกนี้ เเลวสุดทายคุณดีขึ้นไหม ขอรองเถอะครับ
ไมเห็นเเกคนอ่ืน ก็เห็นเเกตัวคุณเอง วาตัวคุณยอมรับไดไหม ที่ทุกวันนี้อะไรตอมิอะไรก็เเพง จะจายอะไรทีนึงก็ตอง
คิดวา เหมาะสมไหม พวกที่รวยก็มีเเตพวกที่ทํางานใหญๆ พวกที่ไมรวย ก็พวกเราเชนเคย 

โดย: 
ทอมมี่ 

A46  
คนไมออกมาประทวงในเรื่องนี้ก็อาจจะเปนเพราะวาคนสวนใหญยังรับไดอยูกับปญหาน้ํามันราคาแพง 

แลวราคาท่ีพูดถึงนั่นเปนน้ํามันดิบในตลาดโลกนี่นา? ปกติน้ํามันดิบนั้นก็ตองผานโรงกลั่นน้ํามันกอนท่ีจะนํามาใช ซึ่ง
ก็แนนอนวาหลังจากผานโรงกลั่นแลวการนําน้ํามันมาขายนั้น ก็ตองรวมคาเครื่องจักรคาตนทุน รวมท้ังคาแรงงานให
พนักงาน 

โดย: 
แจมจรัส

A47  
เออ 

อยาดากันเลยครับ คนไมรูยอมไมผิด แตผมรูแตวา 

มาเลเซีย ใชน้ํามันลิตรละ16 บาท 
และเขาออกกฎแลว วาหามชาวตางชาติเขาไปเติมน้ํามัน เอางายๆก็ไมขายคนไทยนี่แหละ 
เวเนซุเอลา น้ํามันลิตรละ 9-12 บาท ประมาณนี้นะ  
มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของเรา ใครไดผลประโยชนแตประชาชนอยางพวกเรากลับเสียผลประโยชนมากๆ ขาว
แพง น้ํามันแพง คาแรงต่ํา มันเกิดอะไรขึ้น..... 

โดย: 
xxx 

A48  
เร็ว ๆ รีบมายําตรีนแพะกัน หาแพะน้ํามันแพงไดแลว 
บางคนใหเอาขอมูลมาใหดู มายันยังไงมันก็จะดาเพราะขอใหดาไวกอน 
ไอกําไรเปนหมื่น ๆ ลานนะเทียบกับเงินลงทุนเทาไรคิดไหมหรือวาพอเห็นกําไรก็ตาโตอยากจะดา 
เอาราคาน้ํามันบานเราไปเทียบกับมาเลยนาขําส้ินดี มาเลยผลิตน้ํามันดิบไดเอง แถมสงออกขายตางประเทศดวย ยัง
ไมพอรัฐบาลยังอุมราคาชวยประชาชนดวย 
อยากใหเมืองไทยรัฐชวยอุมหรือ เสียเงินเปนแสน ๆ ลานเพื่ออุมหรือ หรือจะไมใหเอาเงินเขากองทุนน้ํามัน ที่ชดใช
หมดแลว ตอนนี้เอาไปสรางรถไฟฟาอยู ไมตองเสียภาษีดวยใชมั้ยจะไดราคาถูกลงอีกเยอะ 
แลวไอคนท่ีบอกรัญถือหุนแลวไงหรือวากองทุนตาง ๆ ถือหุนแลวมันทนเห็นไมไดเปนบาอะไรไปครับ การคาถา
ลงทุนไมไดกําไรใครจะมาลงทุน 
เทียบกับกอนแปรรูปและหลังแปรรูป ตอนนั้นน้ํามันดิบราคาเทาไหร หลังแปรรูปน้ํามันดิบราคาเทาไร การลงทุน การ
ซื้อโรงกลั่นตาง ๆ ใชเงินไปเทาไรตอนนี้ทรัพยสินของ ปตท. มูลคาประมาณ 1 ลานลานบาท เทียบกับกําไร 2 หมื่น
ลานคิดเปนก่ีเปอรเซ็นของเงินลงทุน 
แลวกําไรมาจากอะไร กําไรจากน้ํามันเทาไร ไปหาอานเอง 

จอรจ 

A49 
ตนทุนหนาหลุมขุด 135 เทากับ27 ก็จริง  
ยังไมบวกรายจาย 
คาขนสงทางเรือมาตนปลายทางโรงกลั่น  
คากลั่นน้ํามันดิบ  
คาขนสงน้ํามันปลายทางมาถึง ประเทศที่ส่ังซ ื  อ 
คาภาษีสรรพกร  
จาก 27 ก็เปนเทาไรขี้เกียจคิด 

9 

A50   
 ก็ไมอยากโทษใคร? หรือตําหนิใคร เพราะอยางนอยอีกหลายครอบครัวท่ีอยูระดับชนชั้นกลางถึงชั้นลางก็คงไดรับการ

อบรมส่ังสอนใหรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ก็คงมีคนบางคนแหละที่โคตรเงามันสอนแตใหรักตัวเอง ทําเพื่อ
ตัวเอง ชาติถึงวุนวายอยางทุกวันนี้ไง 

jack 

A51  
นั่นมันราคาน้ํามันดิบ ยังไมกลั่น ยังไมขนมาที่ปม ยังไมเสียภาษี ยังไมรวมคาน้ําคาไฟของปมที่คุณเขาไปฉ่ี คา
เด็กปม ฯลฯ 

Cibai 

A52  
อยาลืมวาปตทตองแขงขันลงทุนขุดเจาะน้ํามันที่ตะวันออกกลางดวย ถาไมมีเงินทุนมากพอ ไปแขงกับใครไมไดหรอก 
ที่บอกกําไรเปนแสนลาน สวนหนึ่งก็จะกันไวเปนทุนในการขุดหาแหลงพลังงานใหม หลุมเจาะแตละหลุมใชเงินทุน

opo 
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A53  
แลวทําไมมรึงไมไปรอซื้อหนาโรงกลั่นเลยละ มาใชของแพงทําไม 

Kitty 
Hunter 

A54  
ผมไมรูวาทําไมตองอางอิงราคา สิงคโปร รูแตวา ทุกเจาในประเทศอางอิงราคานี้ 
ทุกอยางตองมีตลาดกลางรวมกัน หรือคุณยืนยันไดวาถาหาก ปตท ไม แปรรูป แลวจะไมอางอิงราคาสิงคโปร 

ก็เพราะมันซื้อขายกันที่นั่น  

สมมุติคุณเปนคนกระบี่ อยากกินสะตอเบอรรี่ ราคาสะตอเบอรรี่ ในกรุงเทพซึ่งเปนศูนยกลางการซื้อขายในตลาดไท 
ขาย กก ละ 100 

แตที่เชียงใหม ขาย 80 

ดังนั้น ราคาในกระบี่ ที่พอคาทุกคนรวมกัน ตกลงวาจะขายราคานี้คือ 110 บาท (10บาทคือคาขนสง) 

ถึงแมวาพอคาในกระบี่รายใหญคนหนึ่งจะเปนเจาของสัมปทานสวนสะตอเบอรรี่ในเชียงใหมก็ตาม แตในเมื่อราคา
กลางรวมมันเปนแบบนี้ก็ตองอิงราคานี้ 

และถาพอคารายใหญนี้ เอามาดัมพ ราคา ขาย 95 บาท (กําไร 5 บาท) อะไรจะเกิดขึ้น 
ผิดกฎหมายการคา ผูกขาด เดี๋ยวก็โดนฟองอีก แลว พอคาคนอ่ืน ก็ตายราบ คิดดวูา อะไรจะทําใหเกิดความสูญเสีย
มากกวากัน 

แลวเรื่องนี้ มันเก่ียวกับ คาแรงงานตรงไหนหรือครับ 

การขุดน้ํามัน มันเปน โกลบอลครับ เงินเดือนเทากันๆ แหละ ถึงจะเปนกรรมกรขุดเจาะ เปอนดินคลุกโคลนทะเล 
นอนกล  

Opo 

A55  
ตอ จากคหดานลาง 
การขุดน้ํามัน มันเปน โกลบอลครับ เงินเดือนเทากันๆ แหละ ถึงจะเปนกรรมกรขุดเจาะ เปอนดินคลุกโคลนทะเล 
นอนกลางทะเล ก็ไดเงินเดือน ไมตางกันเทาไหรหรอก  
เพราถาไมทําแบบนี้ คนมีความรูก็ไปทําท่ีอ่ืนหมดซิ 
ผมไมเขาใจเร่ืองตรงนี้ มันเก่ียวอะไรกับคาแรง 

ขอถามอีกยางนึง ถาหาก ปตท ไมแปรรูป จะมีปญญาเอาเงินที่ไหนมาลงทุน ขุดกาซ ขุดน้ํามัน เมื่อไมมีเงิน ก็ใหพวก 
เชพรอน เอกซอน มาสูบสมบัติชาติแทน เพราะถากูเงินก็ตองเปนหนี้อีก 

ปจจุบัน ปตท ก็เกง ไปสูบทรัพยากรประเทศอ่ืน เอาเงินที่ไดจะการระดมทุน ไปลงทุน ไปขุดกาซพมา โอมาน 
ตะวันออกกลาง หลายท่ี มันก็ไดกําไรเปนธรรมดา 

ถาไมแปรรูป คงจะจมปลักไมผงาดมาขนาดนี้หรอก  

opo 

A56  
ปตท.มีซับพลายเออร ของตนเอง โดยการมีหุนอยูในโรงกลั่น 4 แหงจาก 6 (หรือ 7) แหงในประเทศคือ 
. 
โรงกลั่นไทยออยล 49.54 % 
โรงกลั่นบางจาก 7.8 % 
โรงกลั่นระยอง 100.00 % 
โรงกลั่นสตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 36.00 % 

คาการกลั่น มีการเปล่ียนแปลง จากเมื่อป 45 ที่เคยลิตรละบาท 
จนมาป47 คาการกลั่นสูงขึ้นไปถึงลิตรละ 4 บาท  
ทําใหจากที่โรงกลั่นทั้ง 4 ของปตท.เคยไดกําไรในป 45 4,090 ลาน 
ซึ่งตอนนั้นก็เปนกําไรท่ีผูถือหุนและเจาหนี้ก็ happy กันอยูแลว 
มาป 47 กําไรเพิ่มเปน 46,000 ลาน 

ทาง ปตท. ไดออกมาใหขาววา 
กําไรจากน้ํามันไมเทาไหรหรอก... แตมาจากแกสมากกวา......ทุกทานคงทราบวา แกซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก 
ของการผลิตไฟฟา... (ประมาณ 69 %) 

arther 
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เปน สินคา"ผูกขาดโดยธรรมชาติ" 

ที่มา http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=the-fool&group=2&month=11-2005&date=17 

A57 
A58  ทําไมการท่ีจะหาเงินทุน ถึงคิดไดแตการแปรรูป แลวพวกหุนกู พันธบัตรมันมีไวทําอะไร ไมใชเอะอะบอกจะเอา

เงินทุนๆ วิธีหาเงินทุนมันมีมากมายกวาการขายหุนแบบขายขาด เสร็จแลวก็ตองมานั่งเอาใจคนถือหุนอีก ถามสิจะเอา
เงินจากไหนลงทุน ก็หุนกูไง พันธบัตรไง ออกเขาไปสิ ใชหนี้หมดก็จบ กําไรท้ังหลายก็กลับเขารัฐกลับเขา ปตท ไป
เปนทุนเอาไปลงทุน เหลือก็เอามาลดคาน้ํามนั การแปรรูปนะพอรับได อยางนอยบริษัทมันอยากมีกําไรมาก แตมัน
เปนของรัฐก็เอาเถอะ อยางนอยมันก็กลับเขารัฐเต็มๆ แตนี่อะไร กลับเขากระเปาผูถือหุน จะมาอางเหรอวาเคาก็ตอง
ทําเพื่อใหนักลงทุนสนใจ แลวนี่มันอะไร พลังงานมันเปนสาธารณูปโภคพื้นฐานสําหรับประชาชน รัฐมีหนาท่ีจะตอง
จัดการสาธารณูปโภคพวกนี้ ไมใชเปนส่ิงแสวงหาผลกําไร แลวมาพูดงี่เงาอีกวากําไรท้ังหลายมันคาแกส แลวท่ีแมรง
ลอยตัวคาแกสไปมันคืออะไรมิทราบ ไหนวาไดกําไรไง แลวขึ้นคาแกสทําเชี่ยอะไร 

โดย: 
123 

A59 
ราคาตนทุนเทานี้ สวนคาการกลั่นและคาอะไรตางๆ ผมวาควรลดจากเดิมหนอยนะ รูวาเปนรายไดของประเทศ แตถา
น้ํามนแพงมาก อะไรก็แพงตามข้ึนมา ลดลงมาหนอยผมวาอะไรจะถูกลง ถาสินคาอ่ืนยังไมยอมลด คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค จัดการเลย เพราะตามกฎหมายฉบับ 50 ออกมาหนวยงานนี้มีอํานาจเพ่ิมขึ้นมาก มีหนวยงานอ่ืนๆ
เขามารวมดวยมากมาย คงทําอะไรไดดีกวาเดิม ลองศึกษาดูนะครับ 

cat&do
g 

A60   
 เพราะไอสัด ทักษิณ นี่เอง แมงเอ้ีย จิง ๆ 

คนไทย 

A61  
กระทูนี้...มองใกล..ไป ถาคุณคิดงายๆแบบนี้..คงไมมีใครยอมหรอก...แตนี่มันเกิดขึ้นท้ังโลก..นี่คุณคิดวารัฐบาล
สมัคร..ปนราคาไดทั้งโลกเลยหรือ...คุณจะอคติเกินไปหรือเปลาครับ 

suttee
n 

A62  
เริ่มตนแปรรูปราคาหุนของปตท.ถูกครับ เพราะถาแพงใครจะมาซื้อละ ตอนแรกท่ีเคาขายก็มีคนไปซื้อกันเยอะหลาก
หลยแหละครับ แตก็มีพวกนายทุนที่ทานๆบางคนดาเขาอยูตอนนี้ไปกวางซื้อกลับมา สุดทายพวกนายทุนพวกนี้ก็เลยมี
หุนอยูมากมายอยางนี้ไง แตก็อยาลืมนะครับวานายทุนพวกนี้ก็มีความเล่ียงเจงไดเหมือนกัน ถาเกิดพายุหนักๆถลม
แทนขุด เกิดแผนดินไหว มีการกอการราย เกิดสงคราม หรือเกิดอุบัติเหติรายแรงขึ้นมา ตอใหทําประกันไวเยอะ
ขนาดไหนก็อาจไมคุม ดังนั้นบริษัทใหญสวมมากจิงเปน มหาชน ไงครับเพื่อกระจายความเส่ียงดวย แตมันก็มีขอเสีย
จริงๆตรงท่ีรัฐไมสามารถกดราคาไดตามใจเหมือนเปนของตัวเอง ดังนั้นปญหาเรื่องนี้นาจะจบไดโดยไมตองโทษใคร
นะครับ เพราะเราควรโทษตัวเองมากกวาวาทําไมถึงตองใชน้ํามัน หรือของที่เราสรางเองไมได มากมายขนาดนี้ 

ดูอยู 

A63  
ความจริงงายๆ น้ํามันมันแพง เกินไป... 
ชาวบานจะอดตาย 

ที่เถียงๆกันนะ 
ถามหนอย วา คุณอยากซื้อน้ํามันถูก รึ แพง... 

คนท่ีเขามาเถียงแสดงวา รับไดกับราคาน้ํามันลิตรละ 40 ใชมั้ย 

รูอยูแกใจ... 

ดากัน
แลวได
อะไร 

A64  
ในสถานการณแบบนี้ เราอาจตองเลือกกันวา ... 

1. ประหยัดใหมากขึ้น ? หรือ 
2. หารายไดเสริมเพิ่มมากขึ้น ? 

แตถาเปนผม ผมจะหารายไดเสริมใหมากขึ้นครับ เพราะวา ถึงแมเราจะประหยัดจากรายไดประจําไดถึง 70-80% 
แตดวยเศรษฐกิจ ณ ขณะนี้ และเงินเฟอสูงแบบนี้ ประหยัดใหตายก็ไมไดทําใหเรารวยขึ้นหรอกครับ  

อีกอยางจะไดเปนรายไดสํารองใหกับตัวเราเองดวย (เพราะวาเดี๋ยวนี้ตองยอมรับกันวา จะเปลี่ยนงาน งานก็หายาก 
และงานเกาท่ีทําอยู คุณจะแนใจไดอยางไรวา ถามีการปลดพนักงาน คุณจะอยูเปนคนสุดทายของบริษัทครับ ?!)  

ธุรกิจอีกอันนึงท่ี Mr. Robert T.Kiyosaki(คนแตงหนังสือ พอรวย สอนลูก) แนะนําใหลองศึกษา และเขารวมธุรกิจ
ดวยครับ 

suppa
korn 
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http://www.i-amagel.com/index.php?id=suppakorn 

A65  
คาดกาณรกันวา ปนี้น้ํามันแพง ปตท. จะไดกําไรประมาณ 200,000 ลานบาท ไมไดโมนะ เพราะ 3 เดือนแรกก็ปา
เขาไป 50,000 ลานกันแลว  

คําถาม  
1. กําไรอะไรมากมาย กลั่นน้ํามันหรือกลั่นทองคํา 
2. กําไรท่ีไดเอาไปใหใคร  
3. ตกลงประชาชนไดอะไรจาก ปตท.  

ตอบคําถามหนอยนะ 
ออ รูแตคําตอบขอ 3 อะ ทักษิณรับไปเต็ม ๆ 

aui 

A66  
แสดงวาไมไดดูรายการตาสวางเมื่อคืนกัน  
น้ํามันดิบ 27 บาท 
ภาษี 11 บาท ---> เขาหารํฐบาลเพ่ือนําไปพัฒนาประเทศ 
คาการกลั่นหรือคาการตลาด ---> 3 บาท กําไร เบนซิน ขาดทุน ดีเซล เพราะขาย 38 บาท สรุปไมมีกําไร  
กําไรของ ปตท มาจาก บริษัทยอยเปนรอยๆบริษัท เชน กาซ เคมีภัณ และธุรกิจเก่ียวเนื่องกับน้ํามันอ่ืนๆ ซึ่งไมมีผล
ตอราคาน้ํามัน และ ไมสามารถ นํามาใชได เพราะเปนกําไรของบริษัท อ่ืนๆในเครือ ซึ่งเปนเอกชนมากอน 

พวกไมรูจริงเงียบไปเลยดีกวา 

Asdf 

A67  
เชื่องาย ๆ ใหเคาสนตะพายอีกและ......... 
ไปหารายละเอียดหนอยครับ 27 ที่คุณวา น้ํามันดิบนะ คากลั่น(โรงกลั่น สรางกันไมใชแค 5 บาท 10 บาท) คา
ขนสง+ประกันภัย ภาษี กองทุนน้ํามัน ฯลฯ........ ไปดูงบดุลลาสุดของ ปตท. กําไรจาก ธุรกิจ น้ํามัน ไมถึง 7 
เปอรเซนต ที่มันรวยได กําไร สะดือปลิ้น 2 แสนลานหนะ มาจาก การ จําหนายกาซ lpg ใหกับตางประเทศ สวนที่
มาเล ราคาน้ํามันถูกกวาเรา สวนหนึ่ง เคามีน้ํามันเองบางสวน และรัฐบาลเคาอุมราคาน้ํามันปละ 4 แสนลานบาท ที่
เวเนซุเอลา ไมใช 9-12 บาทเฟย 0.96 สตางค หาขอมูลหนอย ที่มันถูกไดขนาดนี้ เพราะบานมันมีน้ํามัน โคตรมีเลย 
อิหรานกะซาอุ 3 บาทไดมั้ง (ใชรอยหยักในสมองคิดหนอย วกิฤตน้ํามัน มันมีทั่วโลกแหละ ไมไดเกิดจากไอหมัก 
หรือหนาเหลี่ยม ไหนๆ แตปญหาการเมืองไทย อาจเก่ียวเพราะอาจทําใหคาเงินไทยออนลง ทีนี้ก็ซื้อนํามันแพงอีก 
55555 เวงกรรม ของเราหวะ รับกรรมซะ ดันเสือกมีประชาชนคนไทย ชื่อ สนธิ ลิ้มทองกุล กับ จําลอง ศรีเมือง) 

อรรถ
สิทธิ์ 
แสนมี 

A68  
รถราคาเปนแสนเปนลาน พวกเอ็งไมเคบบนวาแพง 
ราคาน้ํามันเปนแคหลักสิบ บนกันจะเปนจะตาย 
ถามันแพงมากก็อยาไปใชมันซิ ในเมื่อพวกเอ็ง 
ผลิตเอ็งไมไดมันก็ตองยอม  
ถามันแพงมากทําไมไมเอาเงินที่ซื้อรถ มานั่งรถเมลรถโดยสาร 
ซึ่งพวกเอ็งก็จะบอกวามันไมสบาย ไมสะดวก บริการไมดี 
สรุปวาจะเอาดี เอาสบายทุกอยาง 
เรื่องมากซะจริง 

ขวย 

A59 
ราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น แลวรัฐบาล มัว ทามแปะ อารัยอยุฟระ ..  ประชาชนเคาเดือดรอนท้ังประเทศนาใจเห็นใจกันบา
งง  ปตท. เพื่อไทย หรือเพื่อใคร ???!!  

J I K E O 
30 พ.ค. 
008 

 


