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ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1 
 

สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (Fact Sheet) 

ชื่อเฉพำะ: หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที ่1/2558 ครบก ำหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 
ชื่อผู้ออก : บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุน้กู”้) 

ส่วนท่ี 1 สำระส ำคัญของตรำสำร 
ประเภทตราสาร: หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไมด่้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้
อัตราดอกเบี้ยต่อปี:  อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 (สามจุดห้าศนูย์) ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน  
อายุตราสาร:  6  ป ี27 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ 
วันที่ครบก าหนดอาย:ุ  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  การไถ่ถอนก่อนก าหนด:  - ไม่ม ี- 
สกุลเงิน:  บาท       
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  ราคาเสนอขายต่อหน่วย: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

จ านวนและมูลค่าเสนอขาย: จ านวนไม่เกิน 4,200,000 (ส่ีล้านสองแสน) หน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 4,200,000,000                      
(ส่ีพันสองร้อยล้าน) บาท      
มูลค่าและประเภทของหลักประกนัหรือการค้ าประกัน:     -ไม่มี -           
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ณ วันเสนอขาย:  AAA (tha) จัดอันดับโดย: บริษทั ฟิทช์ เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เมือ่วันที่ 10 
กันยายน พ.ศ. 2558 
บุคคลที่จะเสนอขายให้:   ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC15OA และ/หรือ PTTC15OC และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป 
 
ส่วนท่ี 2 ลักษณะพิเศษและควำมเส่ียงของตรำสำร 
2.1 ลักษณะพิเศษและควำมเส่ียงของหุ้นกู้   

 ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.50 (สามจุดห้าศูนย์) ต่อปี โดยจะช าระดอกเบี้ยทุก 6 (หก) เดือน ในวันที่ 15  
พฤษภาคม  และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้  ยกเว้นงวดแรกจะช าระในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และ
ได้รับช าระเงินต้น 1,000 (หนึ่งพัน) บาทต่อหน่วย เมื่อครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซ่ึงบริษัท
จะท าการจ่ายช าระโดยเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการ
แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนวันถึงก าหนดช าระเงิน (ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือช้ีชวน ส่วนที่ 4 หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 6 หัวข้อ 1.1 รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย และใน
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หัวข้อ 9 หน้าที่ 7 ถึงหน้าที่ 8 วิธีการ เวลา 
และสถานที่ส าหรับการช าระหนี้ตามหุ้นกู)้  

 สาระส าคัญของหลักประกันหรอืการค้ าประกัน  - ไม่มี -  
 เงื่อนไขส าคญัที่แตกต่างจากข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน  สามารถสรุปเปน็ประเดน็ส าคัญได้ดงันี้ 

(1) หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด มีการก าหนดหน้าที่ให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งด้วยวิธีการที่
ชัดเจนและทันเวลามากขึ้น คือ ให้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทันที (ข้อ 6.1 ของข้อก าหนดสิทธิ) 

สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (แบบ 69-DEBT-PO) และ
หนังสือชี้ชวน ซึ่งเปน็เพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและควำมเส่ียงท่ีส ำคัญของตรำสำรที่เสนอขำย ผู้ลงทุนควรศึกษำขอ้มูลใน
หนังสือชี้ชวนโดยละเอียดกอ่นกำรตัดสินใจลงทุน 
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(2) ระบุข้อความในเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มระยะเวลาในการแก้ไขเหตุผิดนัดของ  
ผู้ออกหุ้นกู้ (ข้อ 11. ของข้อก าหนดสิทธิ) 

(3) ก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะด าเนินการอย่างไรใน
กรณีอื่นๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ “อย่างร้ายแรง” แทน “อย่างมีนัยส าคัญ” (ข้อ 13.2 (ง) 
ของข้อก าหนดสิทธิ) 

ทั้งนี้ เงื่อนไขส าคัญในข้อก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกู้นี้ ไม่มีข้อแตกต่างที่เป็นสาระส าคัญจากเงื่อนไขของข้อก าหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่บริษัทได้ออกและเสนอขายไปก่อนนี้แล้ว เว้นแต่เรื่องของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอัตรา
ดอกเบี้ย 

2.2 ควำมเสี่ยงทั่วไป  

2.2.1 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู ้

ตามรายละเอียดทีป่รากฎตามหนงัสือช้ีชวน ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ หัวข้อปจัจัยเสี่ยง ส่วนที่ 3.1 (3) หน้าที่ 1 ถึง 15  

2.2.2 ควำมเสี่ยงของตรำสำร 

 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)  

 คือความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารจะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่สามารถคืนเงินต้นหรือเงินลงทุนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และเมื่อ 
ผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น ก็เป็นการผิดนัดช าระหนี้หุ้นกู้ (default)  ซ่ึงหากผู้ออกหุ้นกู้ประกาศล้มละลายหรือ
ผิดนัดช าระหนี้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ เจ้าหนี้อื่นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้  ในการ
ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้  ผู้ลงทุนสามารถดู credit rating ที่จัดท าโดยสถาบันจัดอันดับความเสี่ยง (CRA) 
ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้  ถ้า credit rating ของหุ้นกู้ต่ า แสดงว่าความเส่ียงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว   

 อย่างไรก็ตาม  ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการด าเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ นอกจากการพิจารณา credit 
rating ของหุ้นกู้หรือบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ credit rating  ได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.ล.ต.  สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ หรือสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย 

 ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) 

เนื่องจาก หุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และจะจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้นี้ไปแล้ว อาจส่งผลให้มูลค่าซ้ือขายของ
หุ้นกู้ดังกล่าวต่อหน่วยลดลงซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะไม่มีผลกระทบ
ต่ออัตราดอกเบี้ยที่ได้ก าหนดไว้ของหุ้นกู้ที่เสนอขาย  

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบก าหนดไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถ
ขายหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซ้ือขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก  ทั้งนี้ ผู้ถือ
หุ้นกู้สามารถซ้ือขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตรา
สารหนี้หรือตลาดรองอื่นใด        



บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ปตท.”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2544 โดยกำรแปลงสภำพ
จำกกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ภำยใต้พระรำชบัญญัติทุนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2542   

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปตท. เป็นบริษัทพลังงำนแห่งชำติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยปรัชญำกำรด ำเนินธุรกิจของ 
ปตท. จะมุ่งสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจ และกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมควบคู่กับกำรสร้ำงสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อ
เป็นพลังที่ยั่งยืนในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป กำรประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นกำรลงทุนตลอดห่วงโซ่
ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนและควำมมั่งคั่งให้กับ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยกำรประกอบธุรกิจของปตท. จะประกอบด้วยธุรกิจที่ ปตท. ด ำเนินงำนเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่ำนบริษัทใน
กลุ่ม ปตท. ซ่ึงสำมำรถสรุปภำพรวมกำรประกอบธุรกิจได้ดังนี้ 

ธุรกิจต้นน ้า 
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ
ด ำเนินธุรกิจกำรจัดหำ ขนส่ง จัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติและผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ

ธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ (NGV) ในสถำนีบริกำร NGV รวมทั้งกำรลงทุนในธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซ
ธรรมชำติผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติครอบคลุมกำรจัดหำจำกแหล่งในประเทศ น ำเข้ำจำกประเทศเพื่อน
บ้ำน และในรูปของก๊ำซธรรมชำติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) ในส่วนธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ปตท. ได้ลงทุนใน
โรงแยกก๊ำซธรรมชำติเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทยโดยกำรแยกผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่มีมูลค่ำจำกก๊ำซธรรมชำติ
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทย รวมทั้งกำรจ ำหน่ำยเป็นก๊ำซปิโตรเลียม
เหลวหรือ LPG เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในภำคครัวเรือน อุตสำหกรรมและขนส่ง  

ธุรกิจปลายน ้า 

หน่วยธุรกิจน ้ามนั 
ด ำเนินธุรกิจจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีคุณภำพ ได้แก่ น้ ำมันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่นผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

และก๊ำซปิโตรเลียมเหลวในส่วนที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงใน ภำคครัวเรือน ภำคอุตสำหกรรมและภำคขนส่ง โดยผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
2 ช่องทำงหลัก คือ ตลำดค้ำปลีก โดยจัดจ ำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. และตลำดพำณิชย์ โดยจัดจ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มลูกค้ำ
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ อุตสำหกรรม อำกำศยำน เรือขนส่ง เรือประมง โรงบรรจุก๊ำซ ร้ำนค้ำก๊ำซ กำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไปยังตลำด
ต่ำงประเทศ กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำมำตรำ 7 รวมทั้งจ ำหน่ำย LPG 

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
ด ำเนินธุรกิจจัดหำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศครบวงจร ประกอบด้วย กำรจัดหำ กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก และกำรค้ำระหว่ำง

ประเทศ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ได้แก่ น้ ำมันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (ไม่รวมผลิตภัณฑ์
พลำสติก) ตัวท ำละลำยและเคมีภัณฑ์ รวมทั้งกำรจัดหำกำรขนส่งทั้งภำยในและภำยนอกประเทศเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจให้แก่
บริษัทภำยในกลุ่ม ปตท. และกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจภำยนอกประเทศ โดยมีเป้ำหมำยหลักเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำง
พลังงำนให้กับประเทศและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ กลุ่ม ปตท. 
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ธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ประกอบด้วย 
ธุรกิจต้นน ้า 

ธุรกิจส้ารวจและผลติปิโตรเลียม 
ปตท. ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่ำนบริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) หรือ ปตท.สผ. 

โดย ปตท.สผ. ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่ำงประเทศรวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อแสวงหำแหล่ง
ปิโตรเลียมทั้งน้ ำมันดิบและก๊ำซธรรมชำติในรำคำที่แข่งขันได้เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนให้กับประเทศ  

ธุรกิจปลายน ้า 

ธุรกิจปิโตรเคม ี
ปตท. ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อต่อยอดสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติในประเทศและผลิตภัณฑ์จำกโรงกลั่นของ

กลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทยในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทดแทนกำรน ำเข้ำรวมทั้ง
สนับสนุนกำรขยำยตัวของภำคเศรษฐกิจที่ส ำคัญอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็นวัตถุดิบ อำทิ อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
อุตสำหกรรมรถยนต์ อุตสำหกรรมก่อสร้ำง เป็นต้น โดย ปตท. ด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีในสำยโอเลฟินส์และอุตสำหกรรมต่อเนื่องแบบ
ครบวงจร ผ่ำนกำรร่วมทุนในบริษัทในกลุ่ม  

ธุรกิจการกลั่น 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจกำรกล่ันเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์น้ ำมันเช้ือเพลิงให้กับประเทศทดแทนกำรน ำเข้ำ 

โดยด ำเนินธุรกิจกำรกลั่นน้ ำมันและธุรกิจต่อเนื่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์จำกโรงกลั่นเป็นวัตถุดิบ ผ่ำนกำรร่วมทุนในบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
โดย ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบและรับซ้ือน้ ำมันส ำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจำกบริษัทกำรกลั่นในกลุ่ม ปตท. เพื่อจ ำหน่ำยให้กับ
ตลำดในประเทศและส่งออกจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ   

ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ 

ปตท. ด ำเนินธุรกิจพลังงำนในต่ำงประเทศเพื่อแสวงหำแหล่งพลังงำนใหม่ๆ และแหล่งพลังงำนทดแทน เพื่อสร้ำงควำม
มั่นคงในกำรจัดหำพลังงำนให้กับประเทศ และเป็นกำรต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยอำศัยควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และ
ประสบกำรณ์ของบุคลำกรในกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดย ปตท. ลงทุนผ่ำนบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกัด และ
บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ในทั้งสองบริษัท  
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ส่วนที่ 2 หน้ำที ่3 

สรุปฐานะการเงินและผลการด้าเนินงาน 
รำยได้ของ ปตท. และบริษัทย่อยที่ปรำกฏในงบกำรเงินรวมส ำหรับช่วงปี 2555 – 2557 และ 6 เดือน ปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์น้ ำมัน ในทำงกลับกัน ก ำไรก่อนหักดอกเบี้ย 

ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย ส่วนใหญ่มำจำกกลุ่มธุรกิจส ำรวจและผลิตและธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ สรุปดังนี้  

 
 
 

ผลิตภัณฑ/์บริการ 
ปี 2555 

 
ปี 2556 

(ปรับปรุงใหม)่ 
ปี 2557 

(ตรวจสอบ) 
ณ 30 มิถุนายน 2557 

(ปรับปรุงใหม)่ 
ณ 30 มิถุนายน 2558 

(สอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้/1           
1. ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาต ิ 578,225 20.32 589,396 20.45 621,498 21.68 256,848 18.75 244,900 22.98 
2. ผลิตภัณฑ์น ้ามนั 2,025,665 71.19 2,069,440 71.79 2,011,340 70.16 901,850 65.83 645,886 60.62 
3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม ี 141,633 4.98 138,449 4.81 160,205 5.59 155,184 11.33 131,988 12.39 
4. ผลิตภัณฑ์เหมือง 28,739 1.01 24,978 0.87 21,042 0.73 11,277 0.82 7,877 0.74 
5. ผลิตภัณฑ์อืน่ๆ 1,251 0.05 541 0.02 618 0.02 269 0.02 320 0.03 
6. รายได้สาธารณูปโภค 971 0.03 1,117 0.03 1,109 0.04 9,833 0.72 11,230 1.06 
7. รายได้จากธุรกิจเสริม 7,773 0.27 8,881 0.31 9,537 0.33 4,682 0.34 5,103 0.48 
8. รายได้จากการให้บริการ   9,576 0.34 9,606 0.33 9,383 0.33 4,820 0.35 4,956 0.47 
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 2,793,833 98.18 2,842,408 98.61 2,834,732 98.88 1,344,762 98.16 1,052,261 98.76 
9.  อื่นๆ 24,613 0.86 13,817 0.48 29,209 1.02 22,356 1.63 8,894 0.83 
10. ส่วนแบ่งก้าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม  27,015 0.95 26,356 0.91 2,942 0.1 2,813 0.21 4,324 0.41 
รวม 2,845,461 100.00 2,882,581 100.00 2,866,883 100.00 1,369,930 100.00 1,065,479 100.00 
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/1  ข้อมูลตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เรื่องรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
/2  ข้อมูลตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เรื่องข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

ผลิตภัณฑ/์บริการ 
ปี 2555 

 
ปี 2556 

(ปรับปรุงใหม)่ 
ปี 2557 

(ตรวจสอบ) 
ณ 30 มิถุนายน 2557 

(ปรับปรุงใหม)่ 
ณ 30 มิถุนายน 2558 

(สอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ก้าไรก่อนหักดอกเบี ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย (EBITDA)/2 
1. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นต้นและกา๊ซธรรมชาต ิ

 
    204,364 87.51 180,729 85.50 204,364 89.70 101,981  90.01 

 
89.70 

 
206,370 

 
90.13 

 
229,042 

 
91.24% 

 
117,789 

 
72.36% 

 
93,579 

 
58.72% 

2. กลุ่มธุรกิจขั นปลาย 14,782 6.49 13,259 5.79 14,740 5.87% 42,978 26.40% 66,523 41.75% 
3. กลุ่มธุรกิจถ่านหนิ 7,703 3.38 5,809 2.54 4,475 1.78% 2,388 1.47% 1,957 1.23% 
4. อื่น ๆ 1,164 0.51 1,697 0.74 1,538 0.61% 727 0.45% 2,427 1.52% 
5. ปรับปรงุรายการระหว่างกัน (170) (0.07) 1,836 0.80 1,230 0.49% (1,101) -0.68% (5,137) -3.22% 
รวม  227,843 100.00 228,972 100.00 251,025 100.00 162,781 100.00 159,349 100.00 
ภาษีเงินได ้ 46,516  47,692  (41,029)  (24,042)  (12,440)  

ก้าไรสุทธ ิ 104,608  94,652  62,498  75,908  67,089  

ก้าไรสุทธิต่อหุน้ขั นพื นฐาน(บาท/หุ้น) 36.59  33.07  19.33  20.24  16.08  
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 กำรลงทุนในหลักทรัพย์ของ ปตท. ผู้ลงทุนควรพิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยงหลักที่เกิดจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ของ ปตท. ทั้งนี้  นอกเหนือจำกปัจจัยควำมเสี่ยงที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้ อำจมีควำมเส่ียงอื่นๆ ซ่ึง ปตท. ไม่อำจทรำบได้ในขณะนี้
หรือเป็นควำมเส่ียงที่ ปตท. พิจำรณำในขณะนี้ว่ำไม่มีผลกระทบในสำระส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท . ส ำหรับข้อมูลปัจจัย
ควำมเสี่ยงที่อ้ำงอิงถึงรัฐบำลหรือข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภำพรวม ข้อมูลดังกล่ำวได้มำจำกข้อมูลที่เปิดเผยโดยรัฐบำลและ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ โดย ปตท. มิได้ตรวจทำนข้อมูลดังกล่ำว ดังนั้นในกำรลงทุนผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ โดยปัจจัยควำม
เสี่ยงหลักๆ ดังกล่ำวสำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 

1. ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกลยุทธ ์
 1.1  ควำมเสี่ยงจำกกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจ 
 1.2  ควำมเส่ียงในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กรเพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมผันผวนของสภำวะ

เศรษฐกิจและโอกำสในกำรเติบโตทำงธุรกิจ 
 1.3 ควำมเสี่ยงด้ำนช่ือเสียงองค์กร 
 1.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน 
2. ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ 
 2.1  ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำต ิ
 2.2 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของ ปตท. 
 2.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินกำรของรัฐบำลที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. 
 2.4 ควำมเสี่ยงจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. 
3. ควำมเสี่ยงทำงด้ำนปฏิบัติกำร 
 3.1 ควำมเสี่ยงจำกภยันตรำยที่อำจเกิดขึ้นได้ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 3.2 ควำมเสี่ยงจำกข้อบังคบัเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภัย 
 3.3 ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินโครงกำร 
4. ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
 4.1 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของค่ำเงินบำท 
 4.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่บรษิัทในกลุ่ม ปตท. 
 4.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำเงินทุนส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
 4.4 ควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย 

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดปัจจัยควำมเส่ียงและกำรบริหำรควำมเส่ียงได้ในข้อ 3.1 (3) ปัจจัยควำมเส่ียงของส่วนที่ 3  
ผู้ออกตรำสำรหนี้  

 การเสนอขายหลกัทรัพย ์

 บริษัทมีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ช่ือ  
“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” อำยุ 6 ปี 27 วัน อัตรำดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 3.50 (สำมจุดห้ำศูนย์) ต่อปี มูลค่ำรวมของหุ้นกู้ที่เสนอขำยทั้งส้ินไม่เกิน 4,200,000,000 (ส่ีพันสองร้อยล้ำน) บำท ให้แก่          
ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบก ำหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2558 (“PTTC15OA”) และ/หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1            
ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (“PTTC15OC”)  



บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป 

 

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่6 

2. ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไป ตำมนิยำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.1 ของส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ 

 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์น ำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในกำรลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทั่วไป และ/หรือ เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้เดิม หุ้นกู้ที่เสนอขำยในครั้งนี้ มีอันดับควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกู้ AAA(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ 
เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยำยน พ.ศ. 2558 

(ควรอ่านรายละเอียดข้อมลูในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ก่อนการตัดสนิใจลงทุน) 

ข้อมูลเพิม่เติมในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี  และหนงัสือชี ชวน 

 สรุปข้อมูลที่เพิ่มเติมในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้และหนังสือช้ีชวนส ำหรับกำรเสนอขำย “หุ้นกู้ไม่
มีประกันของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” จำกแบบแสดงรำยงำนประจ ำปี 2557  
(56-1) นอกเหนือจำกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ดังนี้  

1.  ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป เพิ่มข้อมูลสรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 

2.  ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้  

2.1  หัวข้อ 3.1(1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ ปรับปรุงในข้อ 1.2 พัฒนำกำรที่ส ำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ โดย
เพิ่มเติมข้อมูลตั้งแต่ มกรำคม – มิถุนำยน 2558 

2.2  หัวข้อ 3.1(2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ปรับปรุงลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ให้เป็นส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่              
30 มิถุนำยน 2558 

2.3 หัวข้อ 3.1(3) ปัจจัยควำมเส่ียง ปรับปรุงข้อมูลควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจ และควำมเส่ียงทำงกำรเงิน ให้เป็น ณ วันที่ 
30 มิถุนำยน 2558 

2.4  หัวข้อ 3.1(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ปรับปรุงทรัพย์สินหลักทรัพย์ ให้เป็น ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 

2.5  หัวข้อ 3.1(5) ข้อพิพำททำงกฎหมำย ปรับปรุงข้อพิพำททำงกฎหมำยให้เป็น ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 

2.6   หัวข้อ 3.1(6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น เพิ่มเติมสถำบันทำงกำรเงินที่ติดต่อประจ ำ และที่ปรึกษำกฎหมำยส ำหรับกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นกู้  

2.7  หัวข้อ 3.2(7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ปรับปรุงข้อมูลหลักทรัพย์ให้เป็น ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 

2.8   หัวข้อ 3.2(8) โครงสร้ำงกำรจัดกำร ปรับปรุงข้อมูลรำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำรรวมถึงบุคลำกรให้เป็นข้อมูลปัจจุบันล่ำสุด 
ณ วันที่ 26 สิงหำคม 2558 

2.9   หัวข้อ 3.2(9) กำรก ำกับดูแลกิจกำร ปรับปรุงข้อมูลกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้เป็นข้อมูลปัจจุบันล่ำสุด 

2.10 หัวข้อ 3.2(12) รำยกำรระหว่ำงกัน ปรับปรุงข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันให้เป็นส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 
2558 

2.11  หัวข้อ 3.3(13) ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงิน เพิ่มข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงิน ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 
และ จัดท ำตำรำงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน ปี 2555 – งวดหกเดือนปี 2558 

2.12 หัวข้อ 3.3(14) กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร เพิ่มรำยละเอียดฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 

3.  ปรับปรุงข้อมูลในเอกสำรแนบ 4 และเอกสำรแนบ 5 ให้เป็น ณ 26 สิงหำคม 2558 และใส่งบกำรเงิน ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 ในเอกสำรแนบ 6 



     บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

 

ส่วนท่ี 3.1(1) หนา้ท่ี 1 

ส่วนที่ 3.1  การประกอบธุรกิจ  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ความเป็นมา 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2521 ตามพระราชบัญญตัิการปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2521 เพื่อด าเนินธุรกจิหลกัด้านปิโตรเลียมและธุรกจิอ่ืนท่ีเกีย่วเน่ืองกบัปิโตรเลียม อยา่งไรกต็าม  ภายใตส้ภาวะการ
แข่งขนัท่ีสูงขึ้น รัฐบาลได้เล็งเห็นความจ  าเป็นในการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในกจิการพลงังาน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวนัท่ี 
21 สิงหาคม 2544 เห็นชอบแผนการจดัตั้งบริษทัเพ่ือรองรับการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และในวนัท่ี 25 กนัยายน 
2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเร่ืองการแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุ้นของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยให้จดัตั้ง ปตท.  โดย
ให้ภาครัฐคงสัดส่วนการถือหุ้นใน ปตท. ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ให้ ปตท. คงสถานะเป็นบริษทัน ้ามนัแห่งชาติและได้รับ
สิทธิพิเศษตามสถานะดังกล่าว รวมทั้ งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก  ากบัดูแลในด้านนโยบายของ ปตท. จนกว่า
พระราชบัญญตัิบรรษทัวิสาหกจิแห่งชาติจะมีผลใช้บังคบั จนปัจจุบันเม่ือมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานรัฐ ปตท . จึงมาอยูภ่ายใต้
การก  ากบัดูแลของกระทรวงพลงังาน 

ปตท. แปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัภายใตพ้ระราชบัญญตัิทุนรัฐวิสาหกจิ พ.ศ.2 542 โดยได้จดัตั้งบริษทั ปตท. 
จ  ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ  านวน 2,000 ลา้นหุ้น   
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นแต่เพียงผูเ้ดียว/1/ ทั้ งน้ี นับแต่วนัจดทะเบียนจดัตั้งดังกล่าว ปตท. 
ได้รับโอนกจิการ สิทธิ หน้ี ความรับผดิ สินทรัพย ์และพนักงานทั้ งหมดจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพ่ือให้ ปตท. สามารถ
ด าเนินงานได้อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และอาศยัอ านาจตามพระราชบัญญตัิทุนรัฐวิสาหกจิ พ.ศ.2 542 ได้มีการตรา        
พระราชกฤษฎีกาเม่ือ พ.ศ.2544 ให้คงอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของ ปตท. ตามท่ีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีอยูต่าม
พระราชบัญญตัิการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 ทั้ งน้ี โดยก  าหนดให้อ านาจ สิทธิ และประโยชน์ดังกล่าว ส้ินสุดลงเม่ือ 
ปตท. ส้ินสภาพการเป็นรัฐวิสาหกจิ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ และต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้มีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกาก  าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ในราชกจิจานุเบกษา 
โดยเน้ือหาสาระส าคญัของพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว เป็นการงดหรือจ  ากดัอ านาจ สิทธิ และประโยชน์บางประการท่ี ปตท. 
ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และก  าหนดให้อ านาจ สิทธิ และประโยชน์ ของ ปตท . เช่น การส ารวจ
และประกาศเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  การวางระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  ไปใต ้ เหนือ  หรือขา้มท่ีดินของบุคคลใดๆ 
ฯลฯ ตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปเป็นของคณะกรรมการก  ากบัการใช้อ านาจของบริษทั ซ่ึงประกอบด้วย 
ปลดักระทรวงพลงังานเป็นประธาน ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูท้รงคุณวุฒิไม่เกนิ 
3 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และมีผูอ้  านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลงังานเป็นกรรมการและเลขานุการ  

นอกจากน้ีเม่ือพระราชบัญญตัิการประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 ได้มีผลใช้บังคบัแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 11 ธันวาคม 
2550  โดย ปตท. เป็นผูไ้ด้รับใบอนุญาตประกอบกจิการกา๊ซธรรมชาติ ประกอบด้วย ใบอนุญาตการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อ
ผา่นระบบส่งกา๊ซธรรมชาติ  ใบอนุญาตการจดัหาและคา้ส่งกา๊ซธรรมชาติ   และใบอนุญาตการคา้ปลีกกา๊ซธรรมชาติผา่นระบบ
จ าหน่ายกา๊ซธรรมชาติ และกจิการไฟฟ้า ประกอบด้วย ใบอนุญาตผลิตและจ  าหน่ายไฟฟ้าส าหรับโรงกลัน่น ้ามนับางจาก   กจิการ
ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองในโรงแยกกา๊ซธรรมชาติระยองและขนอม และกจิการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองตามสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ 
ส่งผลให้การประกอบกจิการกา๊ซธรรมชาติและไฟฟ้าของ ปตท. ถูกก  ากบัโดย คณะกรรมการก  ากบักจิการพลงังาน ภายใต ้

                                         
1/ ปตท. ไดรั้บยกเวน้ตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ .ศ. 2542 มิใหน้ าบทบญัญติัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  ในส่วนท่ีเก่ียวกบั

สภาพและการจดัตั้งบริษทัมาบงัคบัใช ้



     บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

 

ส่วนท่ี 3.1(1) หนา้ท่ี 2 

พระราชบัญญตัิการประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2552 และพระราชกฤษฎีกาก  าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษทั ปตท. 
จ  ากดั (มหาชน) (ฉบับท่ี 2) ไม่ใช้บังคบักบัการประกอบกจิการกา๊ซธรรมชาติของ ปตท. อีกต่อไป 

1.1  กลยุทธ์และทศิทางการด าเนินธุรกจิของกลุ่ม ปตท.  
กลุ่ม ปตท. ได้ก  าหนดวิสัยทัศน์ ท่ีมุ่งเน้นการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื เพ่ือกา้วไปสู่การเป็นบริษทัพลงังานไทยขา้ม

ชาติชั้นน า หรือ “Thai premier multinational energy company” ภายในปี 2563 ด้วยกลยทุธ์การเติบโตอยา่งยัง่ยนืใน 3 ด้านหลกั 
ได้แก ่การปรับปรุงการบริหารจดัการเพื่อมุ่งสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศ ( High Performance Organization: HPO) ควบคู่ไปกบัการ
ก  ากบัดูแลกจิการท่ีดี (Corporate Governance: CG) และความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social 
Responsibility: CSR)  

กระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์ของ ปตท. เป็นกระบวนการท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทั้ งปี โดยเร่ิมจากการประชุม
ระดมความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. (Top Executive Thinking Session: TTS) เพื่อร่วมกนัทบทวนและก  าหนด
ทิศทางกลยทุธ์ของกลุ่ม ปตท. ในอีก 5-10 ปีขา้งหน้า ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิท่ีเปล่ียนแปลงไป
เพ่ือให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของกลุ่ม ปตท. จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายใน 3 ด้าน คือ (1) เป็นบริษทัท่ีติดอนัดับ 1 
ใน 100 บริษทัขนาดใหญ่ของโลกจากการจดัอนัดับโดยนิตยสารฟอร์จูนในปี 2563 (2) เป็นบริษทัในดัชนีวดัผลการเติบโตอยา่ง
ยัง่ยนืโดยตลาดหุ้นดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index – DJSI) และ (3) มีผลประกอบการอยูใ่นระดับชั้นน าของโลก 
(Top Quartile Performance) ในปี 2563 หลงัจากท่ีประชุม TTS เห็นชอบทิศทางกลยทุธ์ในอีก 5-10 ปีขา้งหน้า หน่วยธุรกจิและ
หน่วยงานสนับสนุนรวมทั้ งบริษทัในกลุ่มจะไปจดัท าทิศทางกลยทุธ์ของตนและน าเสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูบ้ริหาร
ระดับผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึ้นไปของกลุ่ม ปตท. (Strategic Thinking Session: STS) และหลงัจากท่ีประชุม  STS ให้ความ
เห็นชอบ ทิศทางกลยทุธ์ดังกล่าวจะถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยในปี 2557 ทิศทางและกลยทุธ์
การด าเนินธุรกจิจนถึงปี 2563 ประกอบด้วย    

 กลยทุธ์การวางรากฐาน Institutionalizing TAGNOC (Technologically Advanced and Green National Oil 
Company) เพื่อปรับ ปตท.ให้เป็น Knowledge-based organization โดยการปลูกฝัง TAGNOC ให้เป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมองคก์ร รวมทั้ งจะเป็น next growth platform ของกลุ่ม ปตท. ต่อไปในอนาคตโดยการทบทวน วิเคราะห์
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขเพ่ือให้มัน่ใจว่า TAGNOC Initiatives จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีก  าหนด
ไว ้ ประกอบไปด้วยกลยทุธ์ต่างๆ ดังน้ี 

- กลยทุธ์ด้านเทคโนโลย ี(Technology initiative) 
- กลยทุธ์ด้านธุรกจิสีเขียวท่ียัง่ยนื (Green initiative) 
- กลยทุธ์การบริหารจดัการการลงทุนของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Portfolio initiative)  
- กลยทุธ์การจดัหากา๊ซธรรมชาติอยา่งบูรณาการ (Thailand Integrated Natural Gas initiative) 
- กลยทุธ์ด้านการสร้างสรรคคุ์ณค่าเพ่ิมร่วมกนัให้กบัสังคมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group CSV initiative) 
- กลยทุธ์ด้านการเตรียมความพร้อมของกลุ่ม  ปตท. ในการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

(AEC Readiness initiative) 
- กลยทุธ์ด้านการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร (People initiative) 

 กลยทุธ์ Re-imaging PTT-50th: การก  าหนด Vision, Mission, และ  Aspiration ของกลุ่ม ปตท . ในปี 2571 ซ่ึงเป็นปี
ท่ี ปตท. จะมีอายคุรบ 50 ปี โดยกลุ่ม ปตท. ได้มอบหมายให้ผูบ้ริหารระดับผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซ่ึงจะเป็น
ผูน้ าองคก์รรุ่นต่อไป เป็นผูรั้บผดิชอบการก  าหนดวิสัยทัศน์ของ ปตท. ในคร้ังน้ี โดยกระบวนการเร่ิมตน้จากการ
วิเคราะห์แนวโน้ม/ทิศทางกระแสโลก (Global trends) ท่ีคาดว่าจะเกดิขึ้นและส่งผลต่อการก  าหนดวิสัยทัศน์ของ 
ปตท. ในอนาคต ได้แก ่การเปล่ียนแปลงทางสังคมการเมือง (Socio-Politic shifts) เทคโนโลยพีลิกโลกเศรษฐกจิ
และธุรกจิ (Disruptive technologies) แนวโน้มอุตสาหกรรมพลงังาน  (Global Energy trends to 2030) และ
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เศรษฐกจิวงรอบ (Rise of the Circular Economy) โดยได้น าทิศทางกระแสโลกทั้ ง 4 ด้านน้ีไปประเมินสถานการณ์ 
(Scenarios Assessment) ท่ีคาดว่าจะเกดิขึ้นในปี 2571 เพื่อหาขอ้สรุปท่ีจะก  าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ ปตท. ให้บรรลุ
เป้าหมายในปี 2571 และพร้อมประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ในการก  าหนดทิศทางและกลยทุธ์การด าเนินธุรกจิประจ  าปี 
2558 ทั้ งน้ี ปตท. ยงัคงยดึมัน่ต่อภารกจิหลกัใน 3 ด้านขององคก์ร คือ การสร้างความมัน่คงทางพลงังานให้กบั
ประเทศ การสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ และการสร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยนื 

1.2  พฒันาการทีส่ าคัญในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา  

ปี 2553   

กมุภาพนัธ์      :       เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2553 บริษทั ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (PTTGE) เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั 
Chancellor Oil Pte.Ltd. (CO) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์จากผูถื้อหุ้นเดิม  ในสัดส่วนร้อยละ 
77.56 คิดเป็นจ  านวนเงินรวมทั้ งส้ิน 86.94 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 2 ,900 ลา้นบาท เพื่อ
ด าเนินธุรกจิปลูกปาลม์และผลิตน ้ามนัปาลม์ผา่น PT. First Borneo Plantation ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกทาง
ตะวนัตกของเกาะ Kalimantan 

มีนาคม :     เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2553 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2553 ได้มีมติอนุมตัิให้ ปตท. จ่ายเงิน
จ  านวน 481.446 ลา้นบาท ให้แก ่บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ  ากดั (มหาชน) (PTTEP ) เพื่อการ
รับโอนกรรมสิทธ์อาคารส านักงานของ   PTTEP  

 : เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม  2553  ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ จากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกให้แกก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจ  าในต  าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,350,711,250 บาท เป็น 
28,354,157,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ  านวน 2,835,415,725 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

 : เม่ือเดือนมีนาคม 2553 ปตท. ได้ทดลองน า LNG มาใช้เป็นเช้ือเพลิงในเรือโดยสารคลองแสนแสบ ซ่ึงเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่าง ปตท. กบั บริษทั ครอบครัวขนส่ง (2002) จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการเรือด่วนใน
คลองแสนแสบและคลองมหานาค โดยจดัตั้งสถานีจ่าย LNG ให้แกเ่รือโดยสาร ขนาดถงับรรจุ LNG 36 ,000 
ลิตร จ  านวน 2 ใบ ป๊ัม LNG ขนาด 120 ลิตรต่อนาที และตูจ้่าย LNG จ  านวน 1 หัวเติม 

พฤษภาคม : เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2553 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ จากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกให้แกก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจ  าในต  าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,354,157,250 บาท เป็น 
28,382,883,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ  านวน 2,838,288,325 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

 : เม่ือเดือนพฤษภาคม 2553 ปตท. ลงนามในบันทึกขอ้ตกลง “โครงการทดลองพฒันากา๊ซชีวภาพท่ีได้จากมูล
สัตวเ์พื่อการคมนาคม จงัหวดัเชียงใหม่” ระหว่าง ปตท. และ บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิ
คลัส์ จ  ากดั (มหาชน) โดย ปตท. จะรับซ้ือกา๊ซชีวภาพอดัจากบริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ เพ่ือน าไปจ  าหน่ายเป็น
เช้ือเพลิงในรถยนต ์ทดแทนการใช้กา๊ซ CNG ในพ้ืนท่ีห่างไกลแนวท่อส่งกา๊ซธรรมชาติและสถานีบริการหลกั 
NGV (Mother Station)  

มิถุนายน  : เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2553 โครงการผลิตสาธารณูปการเพ่ือผลิตและจ  าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าให้กบัหน่วยผลิต
ของโรงกลัน่น ้ามนับางจากของบริษทับางจากปิโตรเลียม จ  ากดั (มหาชน)  (BCP) ได้เร่ิมจ่ายไฟฟ้าและไอน ้า
เชิงพาณิชย ์โดยมีก  าลงัผลิตไฟฟ้ารวม 25 เมกะวตัต ์และก  าลงัผลิตไอน ้า 90 ตนัต่อชั่วโมง 
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 : เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2553 ปตท. ร่วมลงนามบันทึกขอ้ตกลงกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อร่วมกนั
พฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมแบบทุ่งกงัหันลม ( Wind Farm) ก  าลงัผลิต 5-10 เมกะวตัต ์ในพ้ืนท่ี
ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก คาดว่าจะสามารถผลิตเชิงพาณิชยไ์ด้ในปี 2557 ทดแทนการใช้น ้ามนัได้ 2.26-4.53 
ลา้นลิตรต่อปี 

 : เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ จากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกให้แกก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจ  าในต  าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,382,883,250 บาท เป็น  
28,390,661,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ  านวน 2,839,066,125 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

กรกฎาคม  : เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 โรงแยกกา๊ซอีเทน ได้เร่ิมด าเนินการผลิตเชิงพาณิชยด์้วยก  าลงัการแยกกา๊ซ
ธรรมชาติสูงสุด 750 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั ซ่ึงจะผลิตกา๊ซอีเทนได้สูงสุดประมาณ 630,000 ตนัต่อปี เพื่อป้อน
เป็นวตัถุดิบให้กบัโรงอีเทนแครกเกอร์ ของบริษทั พีทีทีโพลี เอทีลีน จ  ากดั (PTTPE) 

                         : เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553 ปตท. และ PTTEP ได้ลงนามสัญญาซ้ือขายกา๊ซธรรมชาติจากแหล่งซอติกา้ แปลง  
M9 และบางส่วนของแปลง M11 ในอ่าวเมาะตะมะ สหภาพพม่าในอตัรา 240 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั อายุ
สัญญา 30 ปี ก  าหนดเร่ิมส่งกา๊ซฯปี 2556 โดยปริมาณกา๊ซฯ ท่ีปตท. รับจากแหล่งซอติกา้น้ี จะสามารถทดแทน
การน าเขา้น ้ามนัเตาได้ประมาณปีละ 2 ,400 ลา้นลิตร ช่วยประเทศประหยดัเงินตราต่างประเทศประมาณ 
400,000 ลา้นบาท ตลอดอายสัุญญา 

สิงหาคม :    เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ จากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกให้แกก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจ  าในต  าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,390,661,250 บาท เป็น 
28,424,534,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ  านวน 2,842,453,425 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

 : เม่ือเดือน สิงหาคม 2553 สถานี NGV ปตท. สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ได้ปรับปรุงเป็นสถานี LCNG (Liquid to 
Compressed Natural Gas Station) โดยใช้ LNG จากโรงงานผลิต LNG หนองตูม จงัหวดัสุโขทัย เพื่อลดตน้ทุน
ค่าขนส่งในพ้ืนท่ีห่างไกลจากแนวท่อกา๊ซธรรมชาติ โดยเร่ิมกอ่สร้างเดือนสิงหาคม 2553 คาดว่าจะแลว้เสร็จ
เดือนมีนาคม 2554 

กนัยายน           :     เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2553 ศาลปกครองกลางได้มีค  าพิพากษาว่าโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ หน่วยท่ี 6 และโครงการ
ท้ายค  าฟ้องอีก 23 โครงการ ไม่ถือเป็นโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลง
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 คงเหลือโครงการขยายก  าลงัการผลิต MEG จ  านวน 95,000 ตนัต่อปี ของบริษทั ทีโอซี
ไกลคอล จ  ากดั (TOCGC) ท่ีอยูใ่นโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

 : เม่ือเดือนกนัยายน 2553 ปตท. ลงนามบันทึกขอ้ตกลง “โครงการวิจยัและสาธิตการปรับปรุงคุณภาพกา๊ซ
ชีวภาพเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์จงัหวดัอุบลราชธานี” ระหว่าง ปตท. และบริษทั อุบล ไบโอกา๊ซ จ  ากดั 
เพ่ือผลิตและปรับปรุงคุณภาพกา๊ซชีวภาพท่ีได้จากน ้าเสียของโรงงานแป้งมนัส าปะหลงัให้เป็นกา๊ซชีวภาพอดั
ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในยานยนต ์ทดแทนการใช้กา๊ซ CNG ในพ้ืนท่ีห่างไกล
แนวท่อส่งกา๊ซธรรมชาติและสถานีบริการหลกั NGV แถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยบริษทัฯ มี
ความสามารถส่งกา๊ซชีวภาพให้ ปตท. เพื่อใช้ผลิตกา๊ซชีวภาพอดัได้ 2,362,500 กโิลกรัมต่อปี เทียบเท่าการใช้
น ้ามนัดีเซล 2,312,641 ลิตรต่อปี หรือ LPG 1,818 ,518 กโิลกรัมต่อปี   คาดว่าจะเร่ิมด าเนินการจ  าหน่ายเชิง
พาณิชยไ์ด้ภายในปลาย พ.ศ. 2554 



     บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

 

ส่วนท่ี 3.1(1) หนา้ท่ี 5 

ตุลาคม : โรงแยกกา๊ซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 เร่ิมด าเนินการทดสอบระบบ โดยมีก  าลงัการแยกกา๊ซธรรมชาติสูงสุด ตามค่า
การออกแบบ (Nameplate Capacity) ท่ี 800 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั คาดว่าจะสามารถด าเนินการผลิตเชิง
พาณิชยไ์ด้ภายในตน้ พ.ศ. 2554 

ธันวาคม :  เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2553  ปตท. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกูส้กลุบาท อาย ุ100 ปี (Century Bond) ให้กบัผู้
ลงทุนสถาบันและผูล้งทุนรายใหญ่ วงเงิน 4,000 ลา้นบาทซ่ึงเป็นการออกหุ้นกูท่ี้มีอายยุาวท่ีสุดคร้ังแรกใน
ประเทศไทยและสอดคลอ้งกบัความมุ่งมัน่ของ ปตท. ท่ีจะเป็นองคก์ร 100 ปี รวมถึงเป็นการเขา้ล็อค (Lock-in) 
ตน้ทุนดอกเบ้ียในระยะยาวจากสถานการณ์ท่ีภาวะดอกเบ้ียอยูใ่นระดับต  ่าแต่ความผนัผวนและความเส่ียงใน
ตลาดเงินยงัคงอยูใ่นระดับสูง  ทั้ งน้ีนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนสูงเกนิคาด แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมัน่ของ
นักลงทุนท่ีมีต่อ ปตท. ว่าเป็นองคก์รท่ีมีวิสัยทัศน์ มีการบริหารจดัการท่ีดี มีความยัง่ยนื สามารถอยูค่วบคู่และ
เจริญกา้วหน้าไปในศตวรรษหน้าพร้อมกบัประเทศไทย 

 : เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2553  ปตท. ได้เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จ  ากดั ในสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 23 เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมบางกะดี  โดยลงทุนร่วมกบั บริษทั บี.กริม เอนเนอย ี
คอร์ปอเรชัน จ  ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 51)  และ บริษทัสวนอุตสาหกรรมบางกะดี (ถือหุ้นร้อยละ 26) โดย
โรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมบางกะดี   เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ( Small Power Producer: SPP) ท่ีใช้ขบวนการผลิต
พลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั ใช้กา๊ซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า 118 เมกะวตัต ์ก  าลงั
การผลิตน ้าเยน็ 3 ,400 ตนัความเยน็ ลูกคา้ตามสัญญาคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และลูกคา้
อุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี คาดว่าโครงการจะสามารถเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ด้ภายในไตร
มาสท่ี 2 พ.ศ. 2557 

 : เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2553 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ จากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกให้แกก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจ  าในต  าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,458,165,250 บาท เป็น 
28,490,420,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ  านวน 2,849,042,025 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

ปี 2554 

มกราคม       :     เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2554 โรงแยกกา๊ซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 ซ่ึงเป็นโรงแยกกา๊ซฯ ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศ ได้เร่ิมด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย ์ด้วยก  าลงัการแยกกา๊ซธรรมชาติสูงสุด 800  ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั 
ซ่ึงจะผลิตกา๊ซอีเทนได้สูงสุดประมาณ 630,000 ตนัต่อปี กา๊ซโพรเพนและ LPG ประมาณ 1 ,030 ,000 ตนัต่อปี 
และกา๊ซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ประมาณ 160 ,000 ตนัต่อปี รวมทั้ งส้ิน 1 ,820 ,000 ตนัต่อปี ทั้ งน้ี เพ่ือช่วย
ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ  และผลิต LPG เพื่อรองรับความตอ้งการใช้
ภายในประเทศ 

 : เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2554 โครงการวางท่อส่งกา๊ซธรรมชาติขนาด 24 น้ิว จากโรงแยกกา๊ซธรรมชาติระยอง 
ไปยงัโรงไฟฟ้า IRPC ระยะทางประมาณ 20.5 กโิลเมตร เร่ิมส่งกา๊ซธรรมชาติเชิงพาณิชยใ์ห้แกโ่รงไฟฟ้า 
IRPC โดยมีปริมาณซ้ือขายกา๊ซตามสัญญา 64,000 ลา้นลา้นบีทียตู่อวนั 

กมุภาพนัธ์  : เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2554 โครงการวางท่อส่งกา๊ซธรรมชาติไปยงัโรงไฟฟ้าโกลว ์ของบริษทั โกลว์ 
พลงังาน จ  ากดั (มหาชน) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เร่ิมส่งกา๊ซธรรมชาติเชิงพาณิชย์  โดย
มีปริมาณซ้ือขายกา๊ซตามสัญญา 56,710 ลา้นลา้นบีทียตู่อวนั 



     บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

 

ส่วนท่ี 3.1(1) หนา้ท่ี 6 

มีนาคม        : เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2554 บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ  ากดั ( PTTI) เขา้ซ้ือหุ้นสามญับริษทั Xayaburi 
Power Company Limited (XPCL) ผา่นบริษทั นที ซินเนอร์ยี ่ (NSC) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศลาว 
จากบริษทั ช. การช่าง จ  ากดั (มหาชน) จ  านวน 20,000,0001 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจ  านวนเงินทั้ งส้ิน 
200,000,010.00 บาท ในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 999,900 บาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

  : เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 PTT Mining Limited (PTTML) เขา้ ซ้ือกจิการเหมืองถ่านหิน ทั้ งหมด ของ  SRL ซ่ึง
ภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น International Coal Holdings Limit (ICH) ในราคา 1.72 เหรียญออสเตรเลียต่อหุ้น คิด
เป็นมูลค่ารวม 544.1 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 16,600 ลา้นบาท มีผลให้  PTTML ถือหุ้นทั้ งหมด 
100% ในบริษทั    PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd (PTTAPM) 

  :  เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ปตท. และ บริษทั Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) ได้เขา้ร่วมลงทุนใน
บริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ  ากดั (PTTMCC) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 และ 50 เพื่อพฒันาพฒันา
โครงการผลิต Polybutylene Succinate (PBS) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ียอ่ยสลายได้โดยวิธีธรรมชาติ 
(Biodegradable Plastic) โดยมีทุนจดทะเบียนจ  านวน 12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 360 ลา้นบาท 

  : เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม  255 4 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ จากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกให้แกก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจ  าในต  าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28 ,490,420,250 บาท เป็น 
28,521,130,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ  านวน 2,852,113,025 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

เมษายน : เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 255 4 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ปตท. มีมติอนุมตัิการเขา้ซ้ือหุ้นของ   บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์
และการกลัน่ จ  ากดั (มหาชน)(PTTAR) และ บริษทั ปตท. เคมิคอล จ  ากดั (มหาชน) (PTTCH) จากผูถื้อหุ้นของ 
PTTAR และ PTTCH ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั 

 : เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น PTTAR และ PTTCH มีมติอนุมตัิการควบบริษทั  

 : เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 ได้มีการลงนามสัญญาซ้ือขายกา๊ซชีวภาพอดั ท่ีได้จากมูลสัตวแ์ละน ้าเสียจากฟาร์ม
สุกรท่ีผา่นการปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมความดันเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง NGV ส าหรับรถยนต ์ กบับริษทั ยนิูเวอร์
แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ  ากดั (มหาชน) ความสามารถในการจ่ายกา๊ซฯ ประมาณ 6 ตนัต่อวนั 
เทียบเท่าปริมาณเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตข์นาดเล็ก 500 คนัต่อวนั หรือรถขนส่งขนาดใหญ่ 40 คนัต่อวนั โดย
สามารถทดแทนการน าเขา้น ้ามนัดีเซลได้ 2.2 ลา้นลิตรต่อปี หรือเท่ากบั LPG ประมาณ 1.6 พนัตนัต่อปี ช่วย
ประหยดัเงินตราต่างประเทศได้มากกว่า 21 ลา้นบาทต่อปี สัญญามีระยะเวลา 15 ปี คาดว่าจะเร่ิมจ  าหน่ายเชิง
พาณิชยไ์ด้ในช่วงตน้ พ.ศ. 2555 

พฤษภาคม :  เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2554 ปตท. ได้เขา้ร่วมลงทุนใน บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จ  ากดั ( NNEG) ในสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 30 เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานร่วมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยร่วมลงทุน
กบับริษทั นวนคร จ  ากดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 30) และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
(ถือหุ้นร้อยละ 40) ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) แบบ Cogeneration โดยใช้กา๊ซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีก  าลงั
การผลิตไฟฟ้า 127 เมกะวตัต ์ก  าลงัการผลิตไอน ้า 15 ตนัต่อชั่วโมง  โดยไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะจ  าหน่ายไฟฟ้าให้ 
กฟผ. ในปริมาณ 90 เมกะวตัต ์ใช้ภายในโครงการฯ ประมาณ 7 เมกะวตัต ์และปริมาณไฟฟ้าท่ีเหลือประมาณ 30 
เมกะวตัต ์และไอน ้า 15 ตนัต่อชั่วโมง จ  าหน่ายให้แกลู่กคา้โรงงานภายในนิคมฯ 



     บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  
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มิถุนายน : เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 255 4 ได้จดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชั่นส์ จ  ากดั (PTTES)  เพื่อ
ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม ทุนจดทะเบียนเบ้ืองตน้ 150 ลา้นบาท ช าระแลว้ร้อยละ 75 
โครงสร้างผูถื้อหุ้นประกอบด้วย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 บริษทั  ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ปตท.      
อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ  ากดั (มหาชน) และ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนบริษทัละ
ร้อยละ 20  

 : เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 255 4 โครงการท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ Interconnecting จาก Gas Dispatching Facility 
(LNG) ไปยงั โรงแยกกา๊ซธรรมชาติระยอง ซ่ึงเป็นท่อส่งกา๊ซฯ ขนาด 36 น้ิว ระยะทางประมาณ 1 2.828 
กโิลเมตร และ จากโรงแยกกา๊ซธรรมชาติระยองไปยงั Gas Dispatching Facility ซ่ึงเป็นท่อส่งกา๊ซฯ 42 น้ิว 
ระยะทางประมาณ 12.282 กโิลเมตร รวมระยะทางประมาณ 25.565 กโิลเมตร กอ่สร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมส่ง
กา๊ซจาก LNG Terminal เขา้สู่ Super Header เพื่อน าไปผสมกบักา๊ซธรรมชาติจากโรงแยกกา๊ซธรรมชาติท่ี 
Super Header กอ่นส่งเขา้สู่ระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติบนบกฝ่ังตะวนัออก  โดยมีความสามารถส่งกา๊ซ
ธรรมชาติ 1,200 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั 

 :  เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการก  ากบักจิการพลงังาน มีมติเห็นชอบการปรับอตัราค่าบริการส่งกา๊ซ
ธรรมชาติของระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติบนฝ่ังท่ีจะนะ (พ้ืนท่ี 4) เป็นเท่ากบั 2.5659 บาทต่อลา้นบีทีย ู(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยแบ่งเป็นส่วนของตน้ทุนคงท่ี 2.4855 บาทต่อลา้นบีทีย ูและส่วนของตน้ทุนผนัแปร 0.0804 
บาทต่อลา้นบีทีย ูโดยเร่ิมเรียกเกบ็จากผูใ้ช้บริการตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 เป็นตน้ไป 

 :  เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกให้แกก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจ  าในต  าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28 ,521,130,250 บาท เป็น 
28,543,825,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ  านวน 2,854,382,525 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

กรกฎาคม  : เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการก  ากบักจิการพลงังาน มีมติเห็นชอบให้เรียกเกบ็อตัราค่าบริการการ
เกบ็รักษาและแปรสภาพกา๊ซธรรมชาติจากของเหลวเป็นกา๊ซ ส่วนของตน้ทุนคงท่ี 31.6859 บาทต่อลา้นบีทีย ู
และส่วนของตน้ทุนผนัแปร 1.7050 บาทต่อลา้นบีทีย ูโดยเร่ิมเรียกเกบ็จากผูใ้ช้บริการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 
2554 เป็นตน้ไป 

 : เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการก  ากบักจิการพลงังาน มีมติเห็นชอบการปรับอตัราค่าบริการส่งกา๊ซ
ธรรมชาติส่วนของตน้ทุนผนัแปรของระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง (พ้ืนท่ี 1) ระบบท่อส่ง
กา๊ซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม (พ้ืนท่ี 2) และระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติบนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3) ประจ  าปี 2554 ท่ี
อตัรา 1.1575 บาทต่อลา้นบีทีย ูโดยเร่ิมเรียกเกบ็จากผูใ้ช้บริการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2554 เป็นตน้ไป 

สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2554 ปตท. ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (Shareholder Agreement) เพื่อเขา้ร่วม
ลงทุนในบริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จ  ากดั (BIC) กบั บริษทั ช. การช่าง จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ท่ีดิน
บางปะอิน จ  ากดั และผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ตามล าดับ โดยมีทุนจดทะบียน 1,370 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดย ปตท. ถือหุ้นจ  านวน 34,250,001 หุ้น  

 : เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2554 โครงการวางท่อส่งกา๊ซธรรมชาติไปยงับริษทัเอ็มทีพี เอชพี เจวี จ  ากดั ใน           
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จงัหวดัระยอง เร่ิมส่งกา๊ซธรรมชาติเชิงพาณิชย์  โดยมีปริมาณซ้ือขายกา๊ซตามสัญญา 
10,775 ลา้นลา้นบีทียตู่อวนั 
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กนัยายน : เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2554 สถานีรับจ่ายกา๊ซธรรมชาติเหลว  (Map Ta Phut LNG Terminal) ของ บริษทั พีทีที 
แอลเอ็นจี จ  ากดั ซ่ึงเป็นสถานีรับ-จ่ายกา๊ซธรรมชาติเหลวแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เร่ิมเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย ์โดยมีความสามารถรับ-จ่าย LNG ในระยะแรก 5 ลา้นตนัต่อปี (เทียบเท่าปริมาณกา๊ซ
ธรรมชาติ 700 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั) และจะสามารถขยายเป็น 10 ลา้นตนัต่อปี ในอนาคต (เทียบเท่าปริมาณ
กา๊ซธรรมชาติ 1,400 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั) โดยสถานีรับ-จ่าย LNG แห่งน้ี ประกอบด้วย ถงัเกบ็ LNG ขนาด 
160,000 ลูกบาศกเ์มตร จ  านวน 2 ถงั และท่าเรือซ่ึงมีศกัยภาพในการรองรับเรือบรรทุก LNG ขนาดตั้งแต่ 
125,000-264,000 ลูกบาศกเ์มตร ทั้ งน้ี สถานีรับจ่ายกา๊ซธรรมชาติเหลว แห่งน้ี สามารถพฒันาให้เป็นศูนยก์ลาง
การคา้ LNG ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมัน่คงทางด้านพลงังานมาก
ยิง่ขึ้น 

 : เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกให้แกก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจ  าในต  าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28 ,543,825,250 บาท เป็น 
28,562,996,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ  านวน 2,856,299,625 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

ตุลาคม : เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม ได้จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จ  ากดั (มหาชน)  (PTTGC) ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีเกดิจากการควบรวมกจิการระหว่าง PTTCH และ PTTAR เพื่อเป็นแกนน าด้านธุรกจิเคมีภณัฑ ์
(Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. โดยด าเนินธุรกจิปิโตรเคมีและการกลัน่ครบวงจร ( Integrated 
Petrochemical and Refining) ซ่ึงบริษทัได้เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตร
เคมีและเคมีภณัฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2554 

พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 โครงการท่อส่งกา๊ซธรรมชาติเช่ือมในทะเลแหล่งเชฟรอนส่วนเพ่ิม (ท่อปลาทอง  
2) จากแหล่งกา๊ซธรรมชาติเชฟรอนส่วนเพ่ิม ไปยงัท่อส่งกา๊ซธรรมชาติในทะเลเส้นท่ี 3 ซ่ึงเป็นท่อส่งกา๊ซฯ 
ขนาด 42 น้ิว ระยะทางประมาณ 48 กโิลเมตร เร่ิมด าเนินการส่งกา๊ซเชิงพาณิชย ์

ปี 2555 

มกราคม       :     เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2555 ปตท. และ บริษทั ซัมซุง เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ร่วมลงนามสัญญาโครงการผลิตไฟฟ้า
และพลงังานความร้อนร่วม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 25 เมกะวตัต ์ส าหรับโรงแยกกา๊ซฯ อีเทน และ       
โรงแยกกา๊ซฯ หน่วยท่ี 6 จงัหวดัระยอง รวมทั้ งยงัน าความร้อนส่วนท่ีเหลือจากการผลิตกระแสไฟฟ้า มาสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในกระบวนการผลิตของโรงแยกกา๊ซฯ อีเทน ซ่ึงช่วยเพ่ิมความมัน่คงทางพลงังานให้กบัระบบไฟฟ้า
ของโรงแยกกา๊ซฯ ระยอง และลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าท่ีตอ้งซ้ือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คาดว่าจะเร่ิมการผลิต
ไฟฟ้าได้ในเดือนเมษายน 2557 

กมุภาพนัธ์     : เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2555 ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกบั บริษทั Dynamax Petrochemical Ltd. ประเทศ
ไตห้วเัพ่ือร่วมกนัพฒันาตลาดและเพ่ิมยอดจ  าหน่ายผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน เขา้สู่ตลาดรถยนต ์เพ่ือการแข่งขนัใน
ประเทศไตห้วนั 

 : เม่ือ วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 25 55 ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกบั บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั 
(มหาชน) เพื่อการขายประกนัผา่นผูแ้ทนจ  าหน่ายกา๊ซหุงตม้  
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 : เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555 ร่วมลงนามสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและบันทึกความเขา้ใจการศึกษา
การให้บริการเติมน ้ามนัอากาศยาน (Jet A-1) กบั บริษทั เช้ือไฟลาว จ  ากดั นับเป็นการสร้างแบรนด์ และขยาย
ตลาดของ ปตท. สู่ภูมิภาคอินโดจีน 

มีนาคม  : เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2555 บริษทั PTTAPM เขา้ซ้ือหุ้นส่วนท่ีเหลือทั้ งหมด 66.5% ของบริษทั Red Island 
Minerals Ltd ในประเทศออสเตรเลีย 

: เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2555 ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกบักองทัพเรือ ในการด าเนินโครงการพฒันาน ้ามนั
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับเรือของกองทัพเรือ เพื่อร่วมกนัวิจยั พฒันา และทดสอบผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะสมท่ี
จะน าไปใช้กบัเรือของกองทัพเรือได้อยา่งสมบูรณ์ยิง่ขึ้น  

 : บริษทัผลิตไฟฟ้าและน ้าเยน็ (DCAP) ได้ด าเนินโครงการขยายก  าลงัการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า แลว้เสร็จ และเร่ิม
ขยายก  าลงัการผลิตเชิงพาณิชย์  เม่ือเดือนมีนาคม  2555 ประกอบกบัการติดตั้งเคร่ืองจกัร E-Chiller เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของระบบและรองรับความตอ้งการน ้าเยน็ของลูกคา้ท่ีเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ ก  าลงัการผลิต
ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเป็น 94 เมกะวตัต ์และน ้าเยน็ 34,300 ตนัความเยน็ 

เมษายน  : เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2555 ปตท. เร่ิมเปิดบริการ PTT Fit Station สาขาแรกท่ีสถานีบริการน ้ามนัสนามเป้า โดย
ช่วงเปิดด าเนินการมีรายการส่งเสริมการขาย ได้แก ่การตรวจสอบสภาพเคร่ืองยนตฟ์รี 24 รายการ สมคัร
สมาชิก PTT Fit Station ฟรี ส่วนลดการเปล่ียนไส้กรองน ้ามนัเคร่ือง ลา้งระบบแอร์ และใบปัดน ้าฝน หมดเขต
รายการส่งเสริมการขาย วนัท่ี  30 มิถุนายน 2555 

: เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 บริษทั Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) และบริษทั Egyptian 
Natural Gas Holding Company (EGAS) แจง้การยกเลิกสัญญาซ้ือ-ขายกา๊ซฯกบับริษทั East Mediterranean 
Gas S.A.E. (EMG) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ  ากดั (PTTI) 

พฤษภาคม : เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ  กบั Deltronix India Limited, India เพื่อร่วม
ศึกษาแนวทางการขยายตลาดในประเทศอินเดีย นับเป็นการขยายตลาดผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน ปตท . อินเดียตอนใต ้ 

 : เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2555 เปิดตวัโครงการ PTT Free Wi-Fi ในสถานีบริการน ้ามนั โดยให้ประชาชนสมคัร
และใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรีวนัละ 2 ชั่วโมงต่อ User โดยเปิดตวัโครงการแห่งแรกท่ีสถานี
บริการน ้ามนั เพ่ือสวสัดิการ ร.1 รอ. ถนนวิภาวดีรังสิต ในปี 2555 ติดตั้งแลว้เสร็จจ  านวน 311 แห่ง  

มิถุนายน : โครงการท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ จากแหล่งบงกชใต ้ได้ด าเนินการกอ่สร้าง และติดตั้งแท่นผลิต และอุปกรณ์การ
ผลิตต่างๆ แลว้เสร็จ และได้เร่ิมผลิตและส่งกา๊ซฯ เขา้ระบบท่อส่งกา๊ซฯ ของปตท. เป็นคร้ังแรก  เม่ือเดือน 
มีนาคม 2555 เพ่ือทดสอบระบบ และได้เร่ิมการผลิตเชิงพาณิชย ์ในเดือนมิถุนายน 2555 โดยมีปริมาณการผลิต
ตามสัญญาซ้ือขายท่ี 320 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั และคอนเดนเสท 9,000 บาร์เรลต่อวนั และเม่ือรวมการผลิต
กา๊ซฯจากแหล่งบงกชใตก้บัแหล่งบงกชเดิม จะท าให้ก  าลงัการผลิตกา๊ซฯ โดยรวมของโครงการบงกชมีสูงถึง 
900 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั สามารถสนองตอบความตอ้งการใช้กา๊ซฯ ในประเทศได้ถึงร้อยละ 20 

กรกฎาคม : เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมตัิให้การสนับสนุนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ  
PTTEP  โดย 
1. อนุมตัิให้ ปตท. ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ  PTTEP   จ  านวนไม่เกนิ 403,395,000 หุ้นเพื่อคงสัดส่วนการถือ
หุ้นเดิมใน PTTEP ท่ีประมาณร้อยละ 65.29 ของจ  านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมดของ PTTEP  (กอ่นการ
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จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิ ( Overallotment Agent)) ในราคาท่ี  PTTEP  เสนอขาย ซ่ึงจะ
พิจารณาจากการส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพยข์องนักลงทุนสถาบัน (Book Building) 
2. อนุมตัิให้ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิยมืหุ้นสามญัของ  PTTEP ท่ีถือโดย  ปตท. จ  านวนไม่เกนิ 32 ,162 ,000 หุ้น  
โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิใช้เป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพของระดับราคาหุ้น 
(Stabilization) ในช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัถดัจากวนัปิดการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ PTTEP 
3. มอบอ านาจให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือผูท่ี้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมอบหมาย  มีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ ท่ีเกีย่วขอ้งตามความจ าเป็นเหมาะสมในการด าเนินการตาม ขอ้ 1 และ 2 พร้อมทั้ งมีอ านาจใน
การเจรจา ปรับปรุง แกไ้ข รายละเอียดสัญญา และลงนามในสัญญาและเอกสารใด ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งตามความ
จ าเป็นเหมาะสม ตลอดจนการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ   PTTEP  ในวาระท่ี  
ปตท. มีสิทธิออกเสียงคะแนน 

สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2555 ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ พฒันาตลาดหล่อล่ืนส าหรับกลุ่มลูกคา้
อุตสาหกรรมในประเทศไทย กบั เจเอ็กซ์ นิปปอน ออยล ์นับเป็นการพฒันาองคค์วามรู้ และเทคโนโลยท่ีีเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาตลาดผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนส าหรับกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทย  

 : เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555 ปตท. ร่วมกบั PTTGC และ  PTTPE ได้ร่วมลงนามแกไ้ขสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑ์
ท่ีได้จากโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ ได้แก ่กา๊ซอีเทน กา๊ซโพรเพน และกา๊ซปิโตรเลียมเหลว โดยปรับสูตรราคาซ้ือ
ขายผลิตภณัฑร์ะหว่างโรงแยกกา๊ซฯ และบริษทัในเครือกลุ่มปิโตรเคมี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนราคาน ้ามนั
และกา๊ซธรรมชาติในตลาดโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยยงัคงอยูบ่นหลกัการของผลตอบแทนของการลงทุนท่ี
เท่าเทียมกนั ทั้ ง 3 ฝ่าย เพ่ือให้สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนัไวไ้ด้ โดยมีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2555  

 : เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2555 PTTML ได้ประกาศท าค  าเสนอซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกแลว้และ/หรือท่ีจะออกเพื่อ
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิการซ้ือหุ้น (Options) ทั้ งหมดของบริษทั Sakari Resources Limited (SAR) เดิมช่ือ 
Straits Asia Resources Limited โดยไม่รวมหุ้นท่ีถืออยูห่รือตกลงท่ีจะเขา้ซ้ือแลว้  โดยมีราคาเสนอซ้ือหุ้น
สามญัของ SAR ท่ี 1.90 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น 

 : เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติให้ บริษทั  พีทีที ยทิูลิตี้  จ  ากดั ( PTTUT)  
และ บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ  ากดั  (IPT) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ ปตท. โดย ปตท. ถือหุ้นใน 
PTTUT และ IPT ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 20 ตามล าดับ ด าเนินการควบบริษทั ภายหลงัการควบรวมกจิการ 
ปตท. จะถือหุ้นในบริษทัใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 30.10  ทั้ งน้ี บริษทัใหม่จะมีก  าลงัการผลิตไฟฟ้าเทียบเท่ารวม
ทั้ งส้ินประมาณ 1,357 เมกะวตัต ์แบ่งเป็นก  าลงัการผลิตไฟฟ้าจ  านวน 1,038 เมกะวตัต ์และเป็นก  าลงัการผลิต
ไอน ้าจ  านวน 1,340 ตนัต่อชั่วโมง (ซ่ึงเทียบเท่ากบัก  าลงัการผลิตไฟฟ้าจ  านวนประมาณ 319 เมกะวตัต)์ 

กนัยายน : เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2555 ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านปิโตรเลียมกบั บริษทั Denko Trading จ  ากดั เพื่อ
ร่วมศึกษาโอกาส และความเป็นไปได้การลงทุนท าธุรกจิปิโตรเลียม ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 : เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 ลงนามบันทึกความเขา้ใจการท าธุรกจิซ้ือขายถ่านหินกบั บริษทั ซิง เฮง เส็ง จากดั 
เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการท าธุรกจิซ้ือขายถ่านหินร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

 : เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 คณะกรรมการก  ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบอตัราค่าบริการส่งกา๊ซ
ธรรมชาติ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร ( Commodity Charge : Tc) ของระบบท่อส่งกา๊ซฯ นอกชายฝ่ังท่ีระยอง 
(พ้ืนท่ี 1) ระบบท่อส่งกา๊ซฯ นอกชายฝ่ังท่ีขนอม (พ้ืนท่ี 2) และระบบท่อส่งกา๊ซฯ บนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3)  ท่ีอตัรา 
1.3380 บาทต่อลา้นบีทีย ูและเห็นชอบอตัราค่าบริการส่งกา๊ซธรรมชาติ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร  ของระบบท่อ
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ส่งกา๊ซฯ บนฝ่ังท่ีจะนะ (พ้ืนท่ี 4)   ท่ีอตัรา 0.0145  บาทต่อลา้นบีทีย ูโดยให้เรียกเกบ็อตัราค่าบริการดังกล่าว 
ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2555 เป็นตน้ไป 

ตุลาคม  : เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช .) มีมติเห็นชอบให้ ปตท. ลงนามในสัญญาซ้ือขาย
กา๊ซธรรมชาติเหลว ( LNG) กบับริษทั Qatar Liquefied Gas Company Limited ประเทศกาตาร์ ในปริมาณ 2 
ลา้นตนัต่อปี อายสัุญญา 20 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 โดยเป็นสัญญาซ้ือขาย LNG ระยะยาวฉบับแรกของ
ประเทศไทย ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความมัน่คงด้านพลงังานให้กบัประเทศไทยในระยะยาว โดยเฉพาะเม่ือ
ปริมาณกา๊ซธรรมชาติท่ีผลิตได้จากอ่าวไทยและการน าเขา้กา๊ซธรรมชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านเร่ิมท าได้จ  ากดั 
ขณะท่ีปริมาณความตอ้งการใช้กา๊ซธรรมชาติในประเทศยงัคงสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

 : เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2555 ปตท. ลงนามสัญญาเพ่ิมเติมส าหรับการจ  าหน่าย Jet A-1 ให้กบั MPPE โดยจดัส่งท่ี
ท่าขี้ เหล็กและ ปตท.สนับสนุน MPPE ในการยกระดับมาตรฐานการเติมน ้ามนัอากาศยานท่ีสนามบินท่าขี้ เหล็ก
ให้ได้ตามมาตรฐานสากล  

 : เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2555 ปตท. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้ไม่มีหลกัประกนัและไม่ด้อยสิทธิ มูลค่า 1,100 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ให้แกน่ักลงทุนสถาบันในต่างประเทศประกอบด้วย หุ้นกูอ้าย ุ10 ปี มูลค่า 500 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 3.375% ต่อปี และ หุ้นกูอ้าย ุ30 ปี มูลค่า 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
4.500% ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียต  ่าท่ีสุดเป็นประวตัิการณ์ของหุ้นกูต้่างประเทศท่ีเคยออกและเสนอขายโดยผู้
ออกหุ้นกูจ้ากประเทศไทย 

 : เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2555 เปิดสถานีบริการ Platinum เป็นแห่งแรก ณ หนองแต่ง กรุงเวียงจนัทน์  สปป.ลาว 
นับเป็นสถานีบริการตามแนวคิด PTT Life Station แห่งแรกใน สปป.ลาว และในต่างประเทศ เพื่อรองรับการ
เปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 : เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2555 เปิดตวัโครงการตน้แบบการจดัการขยะเหลือศูนย ์( Zero Waste)  ณ สถานีบริการ
น ้ามนั ปตท. สาขาสระบุรี เป็นแห่งแรก  เพื่อช่วยลดการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการขนถ่ายขยะ
และการบริหารจดัการขยะ ณ แหล่งก  าเนิดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

พฤศจิกายน  : ระหว่างวนัท่ี 6-8 พฤศจิกายน 2555 ปตท. เขา้ร่วมงาน IATA Aviation Fuel Forum ซ่ึงเป็นงานประชุมใหญ่
ระดับโลกของอุตสาหกรรมการบิน เพ่ือให้ตวัแทนสายการบิน ผูใ้ห้บริการน ้ามนัอากาศยาน คู่คา้และพนัธมิตร
ต่าง ๆ ร่วมหารือแนวทางการด าเนินการร่วมกนั 

ธันวาคม  : โครงการระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต ระยะทางยาว 17 กโิลเมตร กอ่สร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมจ่าย
กา๊ซธรรมชาติ เขา้ระบบได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ท าให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของโรงไฟฟ้า 
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมนวนคร และนิคมบางกระดี รวมถึงผูใ้ช้รถ NGV ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

 : เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติเห็นชอบให้ ปตท. เขา้ร่วมทุนโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ  ากดั ( TSR) โดย ปตท. จะเขา้ร่วมทุนใน TSR ใน
สัดส่วน 40% ด้วยเงินลงทุนประมาณ 1 ,450 ลา้นบาท ขณะท่ีบริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั ( TSE) 
ผูพ้ฒันาโครงการ ถือหุ้นในสัดส่วน 60%  
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ปี 2556 

มกราคม          :    เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556 การควบบริษทัระหว่าง บริษทั PTTUT และ บริษทั IPT ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ 
ปตท. ได้ด าเนินการแลว้เสร็จ โดยบริษทัใหม่มีช่ือว่า บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (GPSC) และมี
ทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้เป็นเงิน 8,630,000,000 บาท (แปดพนัหกร้อยสามสิบลา้นบาท) ทั้ งน้ี ภายใตก้ารควบรวม
บริษทัดังกล่าว ปตท. มีสัดส่วนการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.10 

 :    เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2556 บริษทั บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลด้ิง จ  ากดั  (PTTIH) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของ PTTI ได้เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั น ้าลิก 1 พาวเวอร์ จ  ากดั  ด้วย สัดส่วนร้อยละ 40 เพื่อพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน ้าน ้าลิก 1 ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  :   บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมีคอล จ  ากดั ( PTTAC)  เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นโครงการการผลิตสาร 
Acrylonitrile (AN) ขนาด 200,000 ตนัต่อปีและสาร Methyl Methacrylate (MMA) ขนาด 70,000 ตนัต่อปี 

กมุภาพนัธ์       :     เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2556 ปตท. ประสบความส าเร็จในการเจรจาแกไ้ขสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑท่ี์ได้จากโรง
แยกกา๊ซธรรมชาติ กบับริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ  ากดั (HMC) โดยมีผลยอ้นหลงัตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 

 :     PTTML เขา้ซ้ือและเสนอซ้ือหุ้นบริษทั SAR แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2556 โดย PTTMLได้มาซ่ึงหุ้น
จ  านวนทั้ งส้ิน 560.7 ลา้นหุ้น (รวมช่วงเวลาเสนอซ้ือหุ้นและขยายเวลารับซ้ือหุ้น) รวมหุ้นเดิมท่ีถือครองคิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ้นของ PTTMLใน SAR ทั้ งส้ิน 94.58% และได้ท าการเพิกถอนหลกัทรัพย ์ SAR ออกจาก
ตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 

มีนาคม       : เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2556 ปตท.ลงนามสัญญาขายกา๊ซธรรมชาติให้กบักลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก ( SPP) ได้แก ่
บริษทั Hitech cogeneration บริษทั Victory cogeneration บริษทั Thai Energy Generator โดยมีปริมาณกา๊ซ
ธรรมชาติท่ีจะตอ้งส่งมอบตามสัญญาให้แกผู่ซ้ื้อในแต่ละวนัรวม 68 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนัท่ีค่าความร้อน 
1,000 บีทียตู่อลูกบาศกฟ์ุต อายสัุญญา 25 ปี ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังาน โดยส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม 

 :    เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 ปตท. ลงนามสัญญาซ้ือขายกา๊ซธรรมชาติอดั ( CNG) ร่วมกบับริษทั ยนิูเวอร์แซล 
แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ  ากดั (มหาชน) (UAC) ในการผลิตกา๊ซธรรมชาติอดัท่ีได้จากกา๊ซธรรมชาติ
เผาท้ิง หรือ Associated Gas ท่ีบริษทั UAC ได้ท าสัญญารับซ้ือจากแหล่งน ้ามนัดิบบูรพา-เอ อ.กงไกลาส        จ.
สุโขทัย ในปริมาณ 15-20 ตนัต่อวนั สัญญาโครงการ 3 ปี เพื่อน าไปจ าหน่ายเป็นกา๊ซ NGV ส าหรับรถยนตใ์น
พ้ืนท่ีภาคเหนือ คาดว่าจะด าเนินการผลิตและส่งมอบกา๊ซได้ภายในเดือนตุลาคม 2556 ซ่ึงจะช่วยลดการน าเขา้
น ้ามนัจากต่างประเทศ ลดมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทนและสนับสนุนพลงังาน
ท่ีสามารถผลิตได้เองในประเทศอีกด้วย 

เมษายน : เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ปตท. ร่วมกบั บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ  ากดั (มหาชน) 
(UAC) ลงนามสัญญาซ้ือขายกา๊ซชีวภาพอดัส าหรับรถยนต ์(CBG) แห่งแรกของไทย ท่ี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
โดยผลิตกา๊ซฯ CBG จากน ้าเสียและมูลสัตวจ์ากฟาร์มสุกรหมกัผสมกบัหญา้เล้ียงช้าง ปริมาณผลิต 6 ตนัต่อวนั 
เร่ิมผลิตและส่งมอบกา๊ซในเชิงพาณิชย ์ในเดือน สิงหาคม 2556 ช่วยลดภาระตน้ทุนการขนส่งกา๊ซฯ ได้กว่า 2 
บาทต่อกโิลกรัม รวมทั้ ง ลดการใช้น ้ามนัดีเซลท่ีเป็นเช้ือเพลิงในรถขนส่ง ได้กว่า 3.2 แสนลิตรต่อปี คิดเป็น
เงินกว่า 9.6 ลา้นบาทต่อปี 
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พฤษภาคม  :     เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556  ปตท. ด าเนินการจ  าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั พีทีที  ฟีนอล จ  ากดั ( PPCL)  ใน
ส่วนท่ี ปตท. ถือหุ้นอยูท่ั้ งหมดเป็นจ  านวน 37,008,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจ  านวนหุ้นทั้ งหมด
ให้กบั PTTGC ส่งผลให้ PTTGC ถือหุ้นใน PPCL ร้อยละ 100  

 : เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ปตท.ลงนามสัญญาขายกา๊ซธรรมชาติให้กบักลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก ( SPP) ได้แก ่
บริษทั Siam Pure Rice และบริษทั Bowin Clean Energy โดยมีปริมาณกา๊ซท่ีจะตอ้งส่งมอบตามสัญญาให้แกผู่ ้
ซ้ือในแต่ละวนัรวม 30 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนัท่ีค่าความร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบาศกฟ์ุต อายสัุญญา 25 ปี ซ่ึงจะ
ช่วยพฒันาพลงังานสะอาด และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

                     :     ปตท.เปิด  “สวนป่านิเวศระยองวนารมยก์ลุ่มปตท.”  ณ  พ้ืนท่ีแนวกนัชนของโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ                     
(PTT Eco IZ) เพ่ือพฒันาเป็นพ้ืนท่ีตน้แบบและแหล่งเรียนรู้เกีย่วกบัพนัธุ์ไมแ้ละระบบนิเวศ 

มิถุนายน    :  เม่ือวนัท่ี  3 มิถุนายน 2556  ปตท. ได้จดัตั้งบริษทั พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ  ากดั ( PTTPMMA) ด้วยทุนจดทะเบียน 
660 ลา้นบาท ซ่ึง ปตท. เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 100 โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ  านวน 6.60 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท   เพื่อลงทุนในโครงการกอ่สร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Poly Methyl Methacrylate (PMMA) 
ขนาดก  าลงัการผลิต 40,000 ตนัต่อปี ทั้ งน้ีจะใช้ วตัถุดิบ Methyl Methacrylate (MMA) จากบริษทั  PTTAC ซ่ึง
เป็นการต่อยอดธุรกจิในสายปิโตรเคมี ของกลุ่ม ปตท. 

 : เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ  ากดั (BIC) ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่าง ปตท. 
บริษทั ช.การช่าง จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ  ากดั  (ปัจจุบัน บริษทั ช.การช่าง จ  ากดั (มหาชน) 
และบริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ  ากดั ได้ควบรวมเป็นบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั)  และการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์เพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน ้า ขนาดก  าลงัผลิตไฟฟ้า 119 เมกกะ
วตัต ์(MW) และไอน ้า 20  ตนัต่อชั่วโมง  จ  าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ  านวน 
90 MW ส่วนท่ีเหลือจ  าหน่ายให้ลูกคา้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และจ  าหน่ายไอน ้า 20 ตนัต่อชั่วโมง 
ให้ลูกคา้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหากา๊ซธรรมชาติให้แกบ่ริษทั BIC มีสัญญา
ซ้ือขายกา๊ซธรรมชาติ 20-25 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั อายสัุญญา 25 ปี 

 : เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556  โครงการติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดันกา๊ซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 บนบก จงัหวดัระยอง 
ด าเนินการติดตั้งแลว้เสร็จ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมแรงดันในการส่งกา๊ซฯของโครงข่ายระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ 

สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม  2556  ปตท. และบริษทัผลิตไฟฟ้าขนอม ( KEGCO) ร่วมลงนามสัญญาซ้ือขายกา๊ซ
ธรรมชาติส าหรับน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยท่ี 4 อ.ขนอม                       
จ.นครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ขณะน้ีอยูร่ะหว่างด าเนินการกอ่สร้าง มีก  าลงัการผลิต 930            
เมกะวตัต ์ก  าหนดจ่ายไฟฟ้าได้ในปี 2559 อายสัุญญา 25 ปี ทั้ งน้ี การลงนามสัญญาซ้ือขายกา๊ซดังกล่าว จะช่วย
เสริมสร้างความมัน่คงและตอบสนองความตอ้งการใช้กา๊ซธรรมชาติส าหรับการผลิตไฟฟ้าในพ้ืนท่ีภาคใตใ้น
อนาคต 

 : เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2556 ปตท.และบริษทั Osaka Gas ประเทศญ่ีปุ่น ลงนามบันทึกความเขา้ใจ (SMOU) เพื่อ
เป็นแนวทางจดัตั้งบริษทัร่วมทุนให้บริการจดัการพลงังาน (Energy Service) ในประเทศไทย ให้บริการลูกคา้
กลุ่มอุตสาหกรรมในการจดัหาเช้ือเพลิง เปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองจกัร บ ารุงรักษาและตรวจสอบประจ  าปี เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลงังานภายในโรงงานแบบครบวงจร ซ่ึงธุรกจิดังกล่าวช่วยให้ ปตท. สามารถขยายตลาด
ท่อจดัจ  าหน่ายกา๊ซฯ และมีรายได้เพ่ิมเติมจากการให้บริการจดัการพลงังานนอกเหนือจากการจ  าหน่ายกา๊ซฯ 
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เท่านั้น รวมทั้ งยงัเป็นโอกาสได้แลกเปล่ียนประสบการณ์และเทคโนโลยกีบับริษทั Osaka Gas ของญ่ีปุ่น  ซ่ึง
เป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีด าเนินธุรกจิกา๊ซฯ มายาวนานและมีรายได้สูงเป็นอนัดับ 3 ของเอเชีย 

กนัยายน    :  เม่ือวนัท่ี  4 กนัยายน 2556  ปตท.จดัตั้งบริษทั พีทีที ออยล ์เมียนมาร์  จ  ากดั ( PTT Oil Myanmar Co.,Ltd.) ด้วย
ทุนจดทะเบียน 300,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดย ปตท.เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 100 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อขยายการ
ลงทุนในประเทศเมียนมาร์และสอดคลอ้งกบัวิสัยทัศน์ในการเป็นแบรนด์ชั้นน าของภูมิภาค 

 : เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2 556 ปตท.ด าเนินการจ  าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั บี.กริม  บีไอพี  เพาเวอร์  จ  ากดั  
(B.Grimm BIP Power) ท่ี ปตท. ถือหุ้นอยูท่ั้ งหมดเป็น จ  านวน 656,650 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ  23 ของจ  านวน
หุ้นทั้ งหมด ให้แก ่บริษทั บี.กริม เพาเวอร์  จากดั  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น  B.Grimm BIP Power ในสัดส่วนร้อยละ  51 
ของจ  านวนหุ้นทั้ งหมด โดยมีมูลค่าการจ  าหน่ายประมาณ 180 ลา้นบาท 

 :  เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 คณะกรรมการบริษทั ปตท.  มีมติอนุมตัิให้จดัตั้งบริษทั  PTT Regional Treasury 
Center (PTT RTC)  ในประเทศสิงคโปร์ ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ โดย ปตท. เป็นผูถื้อหุ้น
ร้อยละ 100 สอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยทุธ์ของ ปตท. ในการรวมศูนยก์ารปฏิบัติการทางการเงินของกลุ่ม 
ปตท. ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกดิประโยชน์สูงสุด และสามารถรองรับการบริหารจดัการด้านการเงิน
ในภาพรวมอยา่งครบวงจร 

 : เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 คณะกรรมการก  ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบอตัราค่าบริการส่งกา๊ซ
ธรรมชาติ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร ( Commodity Charge : Tc) ของระบบท่อส่งกา๊ซฯ นอกชายฝ่ังท่ีระยอง 
(พ้ืนท่ี1) ระบบท่อส่งกา๊ซฯ นอกชายฝ่ังท่ีขนอม (พ้ืนท่ี 2) และระบบท่อส่งกา๊ซฯ บนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3) ประจ  าปี 
2556 ท่ีอตัรา 1.3380 บาทต่อลา้นบีทีย ูเห็นชอบอตัราค่าบริการส่งกา๊ซธรรมชาติ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร  ของ
ระบบท่อส่งกา๊ซฯ บนฝ่ังท่ีจะนะ (พ้ืนท่ี 4) ประจ  าปี 2556  ท่ีอตัรา 0.0145  บาทต่อลา้นบีทีย ูและเห็นชอบ
อตัราค่าบริการการเกบ็รักษาและแปรสภาพกา๊ซธรรมชาติจากของเหลวเป็นกา๊ซ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร 
ประจ  าปี 2556 ของ บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ  ากดั ท่ีอตัรา 0.9774 บาทต่อลา้นบีทีย ูโดยให้เรียกเกบ็อตัรา
ค่าบริการดังกล่าว ตั้งแต่เดือน กนัยายน 2556 เป็นตน้ไป 

 : เม่ือเดือน กนัยายน 2556 ปตท.ลงนามสัญญาขายกา๊ซธรรมชาติให้กบักลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก ( SPP) ได้แก ่
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จ  ากดั บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวิอร์ (ระยอง 1) 
จ  ากดั บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวิอร์ (ระยอง 2) จ  ากดั บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวิอร์ (ระยอง 3) จ  ากดั โดยมี
ปริมาณกา๊ซท่ีจะตอ้งส่งมอบตามสัญญาให้แกผู่ซ้ื้อในแต่ละวนัรวม 120 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนัท่ีค่าความร้อน 
1000 บีทียตู่อลูกบาศกฟ์ุต อายสัุญญา 25 ปี ซ่ึงจะช่วยพฒันาพลงังานสะอาด และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลงังานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 :     โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( PTT Eco IZ) ได้รับรางวลั “Eco-Symbiosis Reward” จากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ตุลาคม : เม่ือเดือน ตุลาคม 2556  ปตท.ลงนามสัญญาขายกา๊ซธรรมชาติให้กบักลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก ( SPP) ได้แก ่
บริษทั โรจนะ เพาเวอร์ จ  ากดั โดยมีปริมาณกา๊ซท่ีจะตอ้งส่งมอบตามสัญญาให้แกผู่ซ้ื้อในแต่ละวนัรวม 17 
ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนัท่ีค่าความร้อน 1,000 บีทียตู่อลูกบาศกฟ์ุต อายสัุญญา 25 ปี ซ่ึงจะช่วยพฒันาพลงังาน
สะอาด และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 :     PTTI โดยบริษทัยอ่ย PTTAPM ได้ท าการขายหุ้นทั้ งหมด 100% ในบริษทั  Yannarie Solar Pty, Ltd. 
(Yannarie)  ให้แก ่บริษทั North West Salt Pty, Ltd. (NWS) เป็นจ  านวนเงิน 150,000 เหรียญออสเตรเลีย   โดย
ด าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2556 

พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมตัิให้การสนับสนุนการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทั GPSC เพื่อคงสัดส่วนการถือหุ้นเดิมใน GPSC ท่ีประมาณร้อยละ 30.10 ของจ  านวนหุ้นท่ีจ  าหน่าย
ได้แลว้ทั้ งหมด 

 : เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมตัิให้จดัซ้ือท่ีดินจากบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั 
(มหาชน) ( IRPC) และบริษทัน ้ามนั ไออาร์พีซี จ  ากดั ( IRPC OIL) พ้ืนท่ีรวมประมาณ 3,327 ไร่เพ่ือจดัตั้ง
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะยอง (RAIST) และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง (RASA) 

ธันวาคม  : เม่ือเดือนธันวาคม 2556 GPSC ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 8,630,000,000 บาท เป็น 11,237,256,000 
บาท 

 : เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2556 ปตท.ได้มีการลงนามสัญญาบริหารจดัการสภาพคล่องระยะส้ันระหว่าง ปตท. และ
บริษทัในกลุ่มท่ี ปตท. ถือหุ้นต  ่ากว่าร้อยละ 100 ในรูปแบบของการกูย้มืเงินระหว่างกนั ( Inter-Company 
Borrowing and Lending : ICBL) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องและความร่วมมือทางการเงินใน
กลุ่ม ปตท. 

 : เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2556  PTTI โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปตท.  ท าการโอนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินของบริษทั PTTAPM , บริษทั Red Island Minerals Ltd (RIM) และ บริษทั International Coal Holding 
Pty Ltd (ICH) ให้แก ่ PTT Mining Limited (PTTML) บริษทัยอ่ยของ PTTI และด าเนินการเลิกบริษทัทั้ ง 3 
ภายหลงัจากการโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินให้แก ่PTTML  

 : เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2556  ปตท. ได้โอนข ายหุ้นกจิการไฟฟ้าท่ีลงทุนโดย ปตท. จ  านวน 3 บริษทั ได้แก ่
บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ  ากดั (CHPP) บริษทั บางปะอิน โคเจเนอร์เรชั่น จ  ากดั  (BIC) และบริษทั 
ไทยโซล่าร์รีนิวเอเบิล จ  ากดั (TSR) ก  าลงัการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 101.2 เมกะวตัต ์ให้แก่
GPSC โดยเป็นไปตามนโยบายท่ีให้ GPSC เป็นผูด้  าเนินธุรกจิไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. 

 : เม่ือเดือนธันวาคม 2556 ปตท.และเปโตรนาส ร่วมลงนามสัญญาซ้ือกา๊ซธรรมชาติส่วนเพ่ิมแหล่งเจดีเอ เอ 18 
(JDA A-18) จากกลุ่มผูข้าย ได้แก ่ Malaysia-Thailand Joint Authority/ Petronas Carigali (JDA) Sdn Bhd / 
Hess Oil Company of Thailand (JDA) Limited / Hess Oil Company of Thailand โดยมีปริมาณซ้ือกา๊ซ
ธรรมชาติส่วนเพ่ิมเท่ากบั 100 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั (แบ่งระหว่าง ปตท. และ เปโตรนาส 50:50 คิดเป็น
ปริมาณกา๊ซส่วนเพ่ิมส าหรับ ปตท. เท่ากบั 50 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั)  ระยะเวลาซ้ือขายกา๊ซธรรมชาติส่วน
เพ่ิม 5.5 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 3 ธันวาคม 2556 ทั้ งน้ี สามารถขยายระยะเวลาซ้ือขายต่อไปได้ตามแต่คู่สัญญาตกลง
กนั 

 :   เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2556 PTTI ได้โอนขายโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรีให้แก่  GPSC  

ปี 2557 

มกราคม        : เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2557 ปตท.ลงนามสัญญาขายกา๊ซธรรมชาติให้กบักลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ ( IPP) ได้แก ่
บริษทั ชลบุรีเพาเวอร์เจนเนอเรชั่น จ  ากดั และบริษทั สยามอีสเทิร์นเพาเวอร์ จ  ากดั โดยมีปริมาณกา๊ซท่ีจะตอ้ง
ส่งมอบตามสัญญาให้แกผู่ซ้ื้อในแต่ละวนัรายละ 381.2 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนัท่ีค่าความร้อน 1,000 บีทียตู่อ
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ลูกบาศกฟ์ุต อายสัุญญา 25 ปี ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังาน โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 : เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2557 โครงการท่อส่งกา๊ซธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทย-สหภาพพม่า  ไปยงั  อ าเภอ 
ทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี ได้ ด าเนินการ วางท่อส่งกา๊ซธรรมชาติแลว้เสร็จ  และ PTTEP ได้เร่ิมส่ง  
กา๊ซธรรมชาติจากแหล่งซอติกา้ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ อ่าวเมาะตะมะ ประเทศเมียนมาร์  เขา้สู่ระบบท่อส่งกา๊ซ ธรรมชาติ  
ของ ปตท. ในเดือน สิงหาคม 2557 โดยมีปริมาณซ้ือกา๊ซธรรมชาติขั้นต  ่ารายวนัตามสัญญาอยูท่ี่  
240 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต 

 :  เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2557 ปตท.ได้ด าเนินการใช้แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ  (Business Continuity 
Management) ตามท่ีได้มีการเตรียมการและจดัซ้อมอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกจิได้ตามปกติ 
โดยไม่กระทบต่อคู่คา้ และไม่ส่งผลให้ประชาชนเกดิความเดือดร้อนจากการขาดแคลนพลงังาน 

 : เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 PTTEP ท าการแลกเปล่ียนทรัพยสิ์นกบับริษทั Statoil Canada Limited (SCL)  
(ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น Partnership Units Redemption Agreement ( PURA)) ซ่ึงการเขา้ท ารายการดังกล่าว 
เสร็จส้ินในเดือนพฤษภาคม 2557 ส่งผลให้บริษทั PTTEPCA ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTEP  ถือสัดส่วนร้อย
ละ 100  และเป็นผูด้  าเนินการในแหล่ง Thornbury, Hangingstone และ South Leismer  พร้อมทั้ งได้รับเงินสด
ประมาณ 419 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และได้เปล่ียนช่ือโครงการจาก โครงการแคนาดา ออยล ์แซนด์ เคเค
ดี เป็น โครงการมาเรียนา ออยล ์แซนด์    

กมุภาพนัธ์ :   เม่ือวนัท่ี  7 กมุภาพนัธ์ 2557  ปตท. ได้โอนขายหุ้นกจิการไฟฟ้าท่ีลงทุนใน บริษทั ผลิตไฟฟ้า  นวนคร จ  ากดั 
(NNEG) ก  าลงัการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 38 เมกะวตัต ์ให้แก ่ GPSC โดยเป็นไปตาม
นโยบายท่ีให้ GPSC เป็นผูด้  าเนินธุรกจิไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. 

 : เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2557 ปตท. ด าเนินการจ  าหน่ายเงินลงทุนร้อยละ 45 ของ ปตท. ใน Vietnam LPG Co., 
Ltd. (VLPG) ซ่ึงเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งและประกอบธุรกจิในประเทศเวียดนาม ให้แก ่ PetroVietnam Southern 
Gas Joint Stock Company (PVGAS SOUTH) โดยมีมูลค่าการจ  าหน่ายคิดเป็นมูลค่าเทียบเท่า 3.85 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ  

 : เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ  ากดั (PTTI)ได้ด าเนินการเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น 
บริษทั พีทีที เอ็นเนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จ  ากดั (PTTER) เพื่อให้สอดคลอ้งและสะท้อนถึง ทิศทางการลงทุนตาม
นโยบายของ ปตท. โดยให้ PTTER  มุ่งเน้นธุรกจิถ่านหิน  

เมษายน  :  เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2557 ปตท. ร่วมกบั รองผูว้่าราชการจงัหวดัระยอง ร่วมเปิดนิทรรศการ “ The Miracle of 
Natural Gas : Miracle Romance ไมเ้มืองหนาวสุดโรแมนติกของโลก” ณ สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ จ.ระยอง ซ่ึงจดัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 เพ่ือแสดงผลผลิตไมเ้มืองหนาวท่ีเติบโตขึ้นจากพลงังานความ
เยน็เหลือใช้จากกระบวนการแปรสภาพกา๊ซธรรมชาติเหลว หรือ LNG  โดยโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ ปตท. 
ร่วมกบั ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ใน “โครงการการใช้ความเยน็และ
กา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ในการวิจยัไมเ้มืองหนาว ตามโครงการพระราชด าริฯ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นตน้มา 
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 : เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 PTTEP เขา้ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ใน โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 
(Barreirinhas AP1) ประเทศบราซิล ซ่ึงประกอบด้วยแปลงส ารวจ BAR-M-215, BAR-M-217, BAR-M-252 
และ BAR-M-254 โดยได้รับอนุมตัิจากรัฐบาลบราซิลในเดือนสิงหาคม 

 : โรงแยกกา๊ซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 ได้ท าการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนชุดส ารอง  (Temporary Heater) 
เพื่อแกปั้ญหาท่ี โรงแยกกา๊ซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 จ  าเป็นตอ้งหยดุเดินเคร่ือง  จากอุบัติเหตุฟ้าผา่ท่ีอุปกรณ์
แลกเปล่ียนความร้อนจากไอเสียเคร่ืองยนต ์(Waste Heat Recovery Unit, WHRU) เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2556  
ท าให้สามารถกลบัมาเดินเคร่ืองเต็มก  าลงัการผลิต ได้ใกลเ้คียงภาวะปกติ ลดผลกระทบในการผลิตและน าเขา้
กา๊ซแอลพีจี รองรับความตอ้งการใช้ของผูใ้ช้พลงังาน 

 : เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2557  โครงการผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วมส าหรับโรงแยกกา๊ซ ธรรมชาติ  
ระยอง ได้ด าเนินการทดสอบระบบแลว้เสร็จ และเร่ิมเดินเคร่ืองการผลิตตั้งแต่ พฤษภาคม 2557  โดยเป็นการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าขนาด 25 เมกะวตัต ์(MW) เพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้เอง และติดตั้งระบบหมุนเวียนพลงังาน
ความร้อนเหลือท้ิงกลบัคืน (WHRU) ซ่ึงช่วยให้โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ ระยอง ป ระหยดัค่ากา๊ซเช้ือเพลิงฯ  ได้
ถึง 41.6 MW 

 : เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2557 PTTEP ได้เขา้ซ้ือกจิการของบริษทัในเครือ Hess Corporation ในประเทศไทย ซ่ึง
ถือสัดส่วนในโครงการผลิตกา๊ซธรรมชาติในประเทศไทยประกอบด้วยโครงการคอนแทร็ค 4 ตั้งอยูบ่ริเวณ
อ่าวไทย ในสัดส่วนร้อยละ 15 และโครงการสินภูฮ่อมตั้งอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในสัดส่วนร้อยละ 35  
ส่งผลให้ PTTEP ถือครองสัดส่วนเพ่ิมขึ้นในโครงการคอนแทร็ค 4 จากร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 60 และ ถือ
ครองสัดส่วนในโครงการสินภูฮ่อมเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 55 และเขา้เป็นผูด้  าเนินการของโครงการ 

พฤษภาคม : เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 ปตท.ลงนามสัญญาขายกา๊ซธรรมชาติให้กบักลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก ( SPP) 
ได้แก ่บริษทั กลัฟ์ เอ็นซี จ  ากดั และบริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จ  ากดั (โครงการ 2) โดยมีปริมาณกา๊ซท่ี
จะตอ้งส่งมอบตามสัญญาให้แกผู่ซ้ื้อในแต่ละวนั 21.91 และ 20.65 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนัท่ีค่าความร้อน 
1,000 บีทียตู่อลูกบาศกฟ์ุต ตามล าดับ อายสัุญญา 25 ปี ซ่ึงจะช่วยพฒันาพลงังานสะอาด และช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลงังานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มิถุนายน    : คณะกรรมการก  ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับอตัราค่าบริการเกบ็รักษาและแปรสภาพกา๊ซ    
ธรรมชาติจากของเหลวเป็นกา๊ซ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร ประจ  าปี 2557 ของ บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ  ากดั ท่ี
อตัรา 0.8226 บาทต่อลา้นบีทีย ูโดยให้เรียกเกบ็อตัราค่าบริการดังกล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 เป็นตน้ไป 

 :     เม่ือวนัท่ี  20 มิถุนายน 2557 ปตท.ได้มีการการต่อสัญญาการกูย้มืเงินระหว่างกนักบับริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั
(มหาชน)  (Inter-Company Borrowing and Lending : ICBL) ซ่ึงสัญญาเดิม ได้ส้ินสุดลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 
2557 แต่เพื่อให้การบริหารจดัการสภาพคล่องมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง ปตท. และ ไออาร์พีซี จึงได้ร่วมลง
นามต่อสัญญาดังกล่าว อีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน 

 : เม่ือวนัท่ี 25  มิถุนายน 2557  ปตท. ได้โอนขายหุ้นกจิการไฟฟ้าท่ีลงทุนใน บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ  ากดั 
(RPCL) ก  าลงัการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 210 เมกะวตัต ์ให้แก ่ GPSC โดยเป็นไปตาม
นโยบายท่ีให้ GPSC เป็นผูด้  าเนินธุรกจิไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. 
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กรกฎาคม  : เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 โครงการติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดันกา๊ซธรรมชาติ หน่วยท่ี 4 ท่ี สถานีเพ่ิมความดัน
กา๊ซธรรมชาติ ไทรโยค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการส่งกา๊ซธรรมชาติโดยรวมของโครงข่ายระบบท่อส่ง  
กา๊ซธรรมชาติบนบกฝ่ังตะวนัตก ด าเนินการแลว้เสร็จ (Mechanical Completetion) 

สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 แหล่งกา๊ซฯซอติกา้ ตั้งอยูอ่่าวเมาะตะมะ พม่า ได้เร่ิมกระบวนการส่งกา๊ซ ธรรมชาติ
เขา้สู่ระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติของ ปตท. โดยในเวลา 8.00 น. ของวนัท่ี 7 สิงหาคม 2557 ปริมาณการส่งกา๊ซ
ธรรมชาติ อยูท่ี่ระดับ 240 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั  เป็นไปตามสัญญา ซ่ึงการรับกา๊ซฯจากแหล่งซอติกา้ จะ
สามารถเสริมศกัยภาพด้านพลงังานของไทยรองรับการใช้งานภายในประเทศ รวมทั้ งบรรเทาสถานการณ์ขาด
แคลนพลงังานในกรณีการหยดุซ่อมบ ารุงของแหล่งกา๊ซฯ ฝ่ังตะวนัตกได้ 

 : เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 PTTEP ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต ( Production Sharing Contract) กบั  
Myanma Oil and Gas Enterprise  (MOGE )  เพื่อรับสิทธิในการด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลง
ส ารวจบนบก MOGE 3 ประเทศเมียนมาร์  โดยบริษทัมีสัดส่วนในการร่วมทุนร้อยละ 85 และเป็นผูด้  าเนินการ    

กนัยายน : ปตท. ได้ท าการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนจากไอเสียเคร่ืองยนตชุ์ดใหม่ ของโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ
หน่วยท่ี 5 เสร็จสมบูรณ์ ท าให้สามารถเดินเคร่ืองได้ตามปกติ   ทั้ งน้ี โรงแยกกา๊ซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 มี
ความสามารถในการผลิตกา๊ซธรรมชาติ ในปริมาณ 570 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนัโดยมีก  าลงัการผลิตกา๊ซแอลพีจี
สูงสุดท่ี 2 ,500 ตนัต่อวนั  เพ่ือจ่ายกา๊ซธรรมชาติและกา๊ซแอลพีจีเป็นเช้ือเพลิงให้แกโ่รงไฟฟ้า ภาคธุรกจิ
อุตสาหกรรม และภาคปิโตรเคมี  ซ่ึงในช่วงท่ีด าเนินการซ่อมแซม  ปตท. ได้บริหารจดัการปริมาณกา๊ซแอลพีจี
เพื่อให้เพียงพอกบัความตอ้งการภายในประเทศ โดยลดการจ่ายกา๊ซแอลพีจีในภาคอุตสาหกรรมและภาคปิโตร
เคมี เพื่อไม่ให้เกดิผลกระทบต่อภาคครัวเรือนผูใ้ช้พลงังาน 

 : เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 ปตท.ลงนามสัญญาขายกา๊ซธรรมชาติให้กบักลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก ( SPP) ได้แก ่
บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ  ากดั (โครงการ1 และ โครงการ2) โดยมีปริมาณกา๊ซท่ีจะตอ้งส่งมอบตาม
สัญญาให้แกผู่ซ้ื้อในแต่ละวนัโครงการละ 24 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนัท่ีค่าความร้อน 1,000 บีทียตู่อลูกบาศกฟ์ุต 
ตามล าดับ อายสัุญญา 25 ปี ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 : เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2557 ปตท. ได้ส่งมอบผลการศึกษาความเป็นไปได้โดยละเอียดของโครงการพฒันาโรง
กลัน่ปิโตรเคมีในประเทศเวียดนาม ให้แกก่ระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ ( Ministry of Industry and Trade) 
และรัฐบาลเวียดนาม จากผลการศึกษา พบว่า ก  าลงัการผลิตของหน่วยกลัน่น ้ามนัดิบท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ 400 ,000 
บาร์เรลต่อวนั  มีก  าลงัการผลิตน ้ามนัส าเร็จรูป 260 ,000 บาร์เรลต่อวนั ก  าลงัการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี
ประมาณ 5 ลา้นตนัต่อปี โดยมีเงินลงทุนโครงการ ประมาณ 22,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 : เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2557 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ของหน่วยธุรกจิกา๊ซธรรมชาติ ได้รับ ใบรับรอง 
ระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ (BCMS)  ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ เป็นปีแรก นับเป็นอีกหน่ึงความส าเร็จของสายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ในการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตต่างๆ รวมถึงรักษาเสถียรภาพการด าเนิน
กจิการขนส่งกา๊ซธรรมชาติผา่นระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติได้เป็นอยา่งดี  

 : เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 บริษทั Subic Bay Energy Company Limited (SBECL) ซ่ึงเป็น Holding Company 
ของบริษทั PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) และ บริษทั PTT Philippines Corporation 
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(PTTPC) ได้ลงนามในสัญญาขายหุ้น PTTTC และ PTTPC ให้กบับริษทั ปตท.ธุรกจิคา้ปลีก จ  ากดั ( PTTRB) 
ตามมูลค่ายตุิธรรมท่ีกฎหมายประเทศฟิลิปปินส์ก  าหนด กอ่นด าเนินการเลิกกจิการ SBECL ต่อไป 

 : เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2557 คณะกรรมการก  ากบักจิการพลงังานได้มีมติเห็นชอบ “ขอ้บังคบัว่าด้วยหลกัเกณฑ์
การจดัท าขอ้ก  าหนดเกีย่วกบัการเปิดให้ใช้ หรือเช่ือมต่อระบบส่งกา๊ซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแกบุ่คคล
ท่ีสาม (Third Party Access Regime: TPA Regime)” และได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา โดยมีผลใช้บังคบั 
เม่ือ 14 ตุลาคม 2557 

 : เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2557 PTTEP ได้เขา้ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงการส ารวจ BM-ES-23 
ประเทศบราซิล โดยได้รับอนุมตัิจากรัฐบาลบราซิลในเดือนพฤศจิกายน 

ตุลาคม : เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 มีการปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่งเพ่ิม 0.62 บาทต่อกโิลกรัม จาก 21.38 บาท
ต่อกโิลกรัม เป็น 22.00 บาทต่อกโิลกรัม และราคาขายปลีก NGV ปรับขึ้น 1.00 บาทต่อกโิลกรัมจาก 10.50 
บาทต่อกโิลกรัมเป็น 11.50 บาทต่อกโิลกรัม แต่รถโดยสารสาธารณะ (รถแท็กซ่ี/ตุ๊กตุ๊ก/รถตูร่้วมขสมก.รถ
โดยสาร/รถตูร่้วม บขส.) ราคายงัคงเดิมท่ี 8.50 บาทต่อกโิลกรัม ซ่ึงจะท าให้ราคา LPG และ NGV สะท้อน
ตน้ทุนมากขึ้น ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) ให้สอดคลอ้งกบัมติคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เร่ืองมาตรการเร่งด่วนในการปรับราคาโครงสร้างราคาน ้ามนัและกา๊ซฯ เห็นชอบให้ 

 : ปตท . ประสบความส าเร็จและ สามารถ คงสถานะเป็น Member ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ทั้ งใน Dow Jones 
Sustainability World Index (DJSI World) และ Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI 
Emerging Markets) 

พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557  GPSC ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน รวมทั้ งด าเนินการยืน่แบบ
ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์และแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนังสือช้ี
ชวน (แบบ filing) กบัส านักงานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต. ) เม่ือวนัท่ี 28 
พฤศจิกายน 2557 เพื่อเตรียมการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นการระดมเงิน
ลงทุนส าหรับรองรับการเจริญเติบโตของบริษทัในอนาคต 

 : เม่ือ เดือนพฤศจิกายน 2557 GPSC ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก  11,237,256,000 บาท  เป็น 
14,983,008,000 บาท 

 : เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2557 พิธีลงนามบันทึกขอ้ตกลง COLLABORATION ON ENGINEERING 
SERVICES AND TECHNICAL SOLUTIONS ระหว่าง ปตท. – บริษทั  พีทีที  เอนเนอร์ยีโ่ซลูชั่นส์  จ  ากดั  
(PTTES) – บริษทั  พีทีที  เมนเทนแนนซ์  แอนด์  เอนจิเนียริง  จ  ากดั  (PTTME) ซ่ึงเป็นความร่วมมือกนัเพื่อ
ให้บริการทางเทคนิควิศวกรรมอยา่งครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การบริหารโครงการ การให้ค  าปรึกษาทาง
เทคนิค การเพ่ิมศกัยภาพบุคลากรทางเทคนิค การบ ารุงรักษา และการตรวจสอบโรงงาน วตัถุประสงค์ เพื่อ เป็น
การสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกจิให้กบักลุ่ม ปตท. ในความเป็นมืออาชีพ สามารถให้บริการแกลู่กคา้ภายนอก
อยา่งมีประสิทธิภาพ และจะเป็นส่วนส าคญัในการสร้างความเติบโตให้แกก่ลุ่ม ปตท. ต่อไป 

ธันวาคม : เม่ือวนัท่ี  2 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติให้ปรับราคาขายปลีก NGV 
ส าหรับรถยนตส่์วนบุคคลเพ่ิมขึ้น 1.00 บาทต่อกโิลกรัม จากเดิม 11.50 บาทต่อกโิลกรัม เป็น 12.50 บาทต่อ
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กโิลกรัม และส าหรับโดยสารสาธารณะเพ่ิมขึ้น 1.00 บาทต่อกโิลกรัม จากเดิม 8.50 บาทต่อกโิลกรัม เป็น 9.50 
บาทต่อกโิลกรัม โดยมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธันวาคม 2557 

 : เม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม 2557 PTTIH ได้โอนบริษทั น ้าลิก 1 จ  ากดั (Nam Lik 1) ให้แก ่GPSC 

 : เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทั ปตท. อนุมตัิให้บริษทั Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTGE (บริษทัยอ่ยของ ปตท. ในประเทศสิงคโปร์ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100) ด าเนินการจ  าหน่ายเงินลงทุนทั้ งหมดจ านวนร้อยละ 95 ของหุ้นท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้ งหมดในบริษทัยอ่ย PT 
Mitra Aneka Rezeki ให้แกบ่ริษทั PT Prasada Jaya Mulia และอนุมตัิให้ PTT Green Energy Services 
(Netherlands) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTGE SG โอนหน้ีและเงินลงทุนล่วงหน้า ( Advance Subscription 
Payment) ให้แกบ่ริษทั Harvey Bay Overseas Ltd. ซ่ึง PT Mitra Aneka Rezeki เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและ
ประกอบธุรกจิปลูกปาลม์น ้ามนัและผลิตน ้ามนัปาลม์ในประเทศอินโดนีเซีย  ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ 
Pontianak ท่ี West Kalimantan และ Banyuasin ท่ี South Sumatra การซ้ือขายหุ้นดังกล่าวจะแลว้เสร็จภายใต้
เง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา (Condition Precedent: CP) ซ่ึงคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2558   

 : เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2557 ปตท. และ บริษทัในกลุ่ม ปตท. จ  านวน รวม  4 บริษทั (บริษทั ปตท. ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ  ากดั (มหาชน) , บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ  ากดั (มหาชน) , บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั 
(มหาชน) , บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ) ได้ร่วมลงนามต่อสัญญาการกูย้มืเงินระหว่างกนั                   
(Inter-Company Borrowing and Lending : ICBL) เพื่อให้การบริหารจดัการสภาพคล่องมีประสิทธิภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง  

 : เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมตัิให้ยกเลิกการด าเนินงานโครงการ FLNG ของ
บริษทั PTT FLNG Limited และให้ปิด บริษทัดังกล่าว ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง PTT International 
(Singapore) (บริษทัยอ่ยของบริษทั พีทีทีเอ็นเนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จ  ากดั ซ่ึง ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) 
และ บริษทั PTTEP FLNG Holding Company Limited โดยแต่ละฝ่ายถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์การลงทุนของกลุ่มปตท.และลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยคาดว่าจะ
แลว้เสร็จในปลายปี 2558  

ปี 2558 

มกราคม        : เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2558 บริษทั Qatar Liquefied Gas Company Limited (Qatargas) ได้เร่ิมส่งมอบกา๊ซ LNG 
เท่ียวแรกให้กบั ปตท. ปริมาณ 90 ,613.43 ตนั ตามสัญญาซ้ือขายกา๊ซ LNG รูปแบบสัญญาระยะยาว 20 ปี 
ปริมาณ 2 ลา้นตนัต่อปี หรือประมาณ 280 MMSCFD ซ่ึงเป็นสัญญาซ้ือขายกา๊ซ LNG ระยะยาวฉบับแรกของ
กลุ่ม ปตท. ช่วยเสริมความมัน่คงด้านพลงังานให้กบัประเทศ รองรับความตอ้งการใช้พลงังานของประเทศใน
ระยะยาว 

 : เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2558 กบง. มีมติให้ปรับราคาขายปลีกกา๊ซฯ NGV ส าหรับรถยนตส่์วนบุคคลขึ้นในอตัรา 
0.50 บาทต่อกโิลกรัม จากเดิม 12.50 เป็น 13.00 บาทต่อกโิลกรัม และปรับราคาขายปลีกกา๊ซฯ NGV ส าหรับ
รถโดยสารสาธารณะขึ้นในอตัรา 0.50 บาทต่อกโิลกรัม จากเดิม 9.50 เป็น 10.00 บาทต่อกโิลกรัม โดยให้มีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

 : เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2558 กบง. มีมติให้ปรับสูตรค  านวณตน้ทุนการจดัหากา๊ซหุงตม้ ( LPG) ของประเทศให้
เหมาะสมจากผูผ้ลิต 3 แหล่ง คือ โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ โรงกลัน่น ้ามนั และราคาน าเขา้ตามตลาดโลก โดยให้
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เรียกว่า สูตรอตัราถ่วงน ้าหนัก โดยภาครัฐใช้กลไกของกองทุนน ้ามนัฯ ในการบริหารจดัการให้ราคาตั้งตน้ ณ 
โรงงานผูผ้ลิตทุกราย เป็นราคาเดียวกนั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558  จึงท าให้ราคา LPG ณ โรงแยกกา๊ซ
ฯ เดือน กมุภาพนัธ์ ถึง เมษายน 2558 ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 333 เป็น 498 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั และภาครัฐจะมีการ
ทบทวนตน้ทุน LPG จากโรงแยกกา๊ซฯ ทุกๆ 3 เดือน 

 : เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2558  คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมตัิให้บริษทั ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (“ PTTGE 
SG”) (บริษทัยอ่ยของ ปตท. ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ขายหุ้นและหน้ีใน 
Chancellor Oil Pte Ltd จ  านวน 77.56% คืนให้กบั Partner (Primary Resources)  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใน Chancellor 
Oil Pte. Ltd. จ  านวนร้อยละ 22.44  ซ่ึงบริษทั Chancellor Oil Pte. Ltd. เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศ
สิงคโปร์เพ่ือด าเนินธุรกจิปลูกปาลม์น ้ามนัและผลิตน ้ามนัปาลม์ผา่น PT. First Borneo Plantations (“PT. 
FBP”) ซ่ึงมีบริษทัลูกจ  านวน 6 บริษทัภายในกลุ่ม (“ FBP Grop”) มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกอยูท่างตะวนัตกของเกาะ 
Kalimantan ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีพ้ืนท่ีในสัญญาทั้ งส้ิน 108,000 เฮกตาร์ 

กมุภาพนัธ์  : เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมตัิให้ ปตท.ขายทรัพยสิ์น และกจิการโรงไฟฟ้า
พลงังานร่วมในหน่วยผลิตสาธารณูปการกลางส าหรับโรงกลัน่น ้ามนับางจาก ( Bangchak Utility Plant : BUP) 
ให้แก ่บริษทั บางจาก ปิโตรเลียม จ  ากดั (มหาชน) โดยราคาซ้ือขายทรัพยสิ์นหลกั จะใช้ ราคาเท่ากบัมูลค่าทาง
บัญชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 และราคาซ้ือขายอะไหล่ส ารอง จะใช้ราคาตน้ทุนท่ี ปตท.จดัหามา ส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 น ามาก  าหนดเป็นราคาซ้ือขายบริษทั 

มีนาคม : เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2558 กกพ. มีมติเห็นชอบ “ขอ้ก  าหนดเกีย่วกบัการเปิดให้ใช้ หรือเช่ือมต่อระบบส่งกา๊ซ
ธรรมชาติบนบกแกบุ่คคลท่ีสามของ ปตท.” (TPA Code – ปตท) และ “ขอ้ก  าหนดเกีย่วกบัการให้บริการของ
สถานีแอลเอ็นจีแกบุ่คคลท่ีสาม และการเช่ือมต่อส าหรับสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุดของบริษทั พีทีทีแอลเอ็นจี 
จ  ากดั” (TPA Code – PTTLNG) โดย ปตท. และ PTTLNG ได้ประกาศใช้ขอ้ก  าหนดฯ ดังกล่าว เม่ือ 30 มี.ค.58 
การประกาศใช้ขอ้ก  าหนดฯเป็นไปตามขอ้บังคบั  ว่าด้วยการจดัท าขอ้ก  าหนดเกีย่วกบัการเปิดให้ใช้หรือ
เช่ือมต่อระบบส่งกา๊ซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแกบุ่คคลท่ีสาม พ.ศ.2557" (TPA Regime) และสอดคลอ้ง
กบั พรบ.การประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ.2550 ท่ีให้มีการแข่งขนัในกจิการพลงังานและมีการบริหารของ
ระบบโครงข่ายพลงังานอยา่งเป็นธรรมโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

เมษายน              :    เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ปตท. ด าเนินการขายหุ้นบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ  ากดั (มหาชน) ท่ี ปตท. ถืออยู่
ทั้ งหมดจ านวนทั้ งส้ิน 374,748,571 หุ้นให้แกก่องทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง และส านักงานประกนัสังคม  
โดยการขายหุ้นในคร้ังน้ี เป็นการซ้ือขายบนกระดานรายใหญ่ ( Big lot Transaction) ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย   

พฤษภาคม : เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2558 “ขอ้บังคบัว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารจดัท าขอ้ก  าหนดเกีย่วกบัการเปิดให้ใช้ หรือ
เช่ือมต่อระบบส่งกา๊ซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแกบุ่คคลท่ีสาม ( Third Party Access Regime: TPA 
Regime) ฉบับท่ี 2” เร่ิมมีผลใช้บังคบั 

 : เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบ แผนระบบรับส่ง
และโครงสร้างพ้ืนฐานกา๊ซธรรมชาติ เพ่ือความมัน่คง โดยได้เห็นชอบโครงการลงทุนในระยะท่ี 1 ของ 
โครงข่ายระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ( Natural Gas Pipeline Network) (ส่วนท่ี 1) จ  านวน 3 โครงการ  ได้แก่  
โครงการปรับปรุงแท่นผลิต อุปกรณ์ และ ระบบท่อ เพื่อรองรับการส่งกา๊ซ ฯให้แก ่โรงไฟฟ้าขนอมใหม่  
โครงการ ระบบท่อส่งกา๊ซ ฯ ในทะเล เช่ือมแหล่งอุบล (อ่าวไทย)  และ โครงการสถานีเพ่ิมความดันกา๊ซ ฯ 
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(Compressor) บนระบบท่อส่งกา๊ซฯ วงัน้อย-แกง่คอย  โดยมอบหมายให้ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) เป็นผู้
ด าเนินโครงการ ทั้ ง 3 โครงการ ทั้ งน้ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  

 :    เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 บริษทั ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (“ PTTGE SG”) (บริษทัยอ่ยของ ปตท. ใน
ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) และ บริษทั Primary Resources Pte. Ltd. (“PR”)  
ได้มีการลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น (Sale and Purchase Agreement)  

: เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558  GPSCได้เขา้จดทะเบียนและเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
โดยเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไป (IPO) โดย GPSC มีทุนจดทะเบียน 14,983.01 ลา้นบาท และเป็นทุนจด
ทะเบียนท่ีช าระแลว้ทั้ งหมด 14,983.01 ลา้นบาท โดยสัดส่วนผูถื้อหุ้นใหม่หลงัการเขา้ตลาด ดังน้ี ปตท. 
22.58%, PTTGC 22.73%, TP 20.79 %, TOP 8.91 % และผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 25% 

:   เม่ือวนัท่ี   19 พฤษภาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั IRPC ได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจ  าหน่ายหุ้น
บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ติ้ง จ  ากดั (PTTPM)  ท่ีถืออยูท่ั้ งหมดร้อยละ 25 ให้กบับริษทั พีทีที โกลบอล เค
มิคอล จ  ากดั (มหาชน)(PTTGC) และบริษทั โซลูชั่น ครีเอชั่น จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTGC ในสัดส่วน
ร้อยละ 24  และร้อยละ 1 ตามล าดับ  โดย IRPC ได้ด าเนินการโอนหุ้นดังกล่าวแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 
2558 

 : เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558  คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมตัิให้บริษทั ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (“ PTTGE 
SG”) (บริษทัยอ่ยของ ปตท. ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) การขายหุ้นและโอน
หน้ีของ Az-Zhara Group คืนเจา้ของเดิม และยตุิขอ้พิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการ ประเทศสิงคโปร์ กบั เจา้
ของเดิม  ด้วยการท าสัญญาประนีประนอมยอมความ ( Settlement Agreement)  และในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 
2558  ได้มีการลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น (Sale and Purchase Agreement) เรียบร้อยแลว้ คาดว่าจะด าเนินการ
โอนส้ินภายใตเ้ง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา (Condition Precedent: CP) แลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2558 

 : เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2558 ปตท.สผ. และบริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ  ากดั (ปตท.สผ.อ.) ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของ ปตท.สผ. ได้จดัตั้งบริษทั ปตท.สผ. ศูนยบ์ริหารเงิน จ  ากดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจ  านวน 
10,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ  านวน 1 ,000 ,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมี  ปตท.สผ. และ    
ปตท.สผ.อ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 และ 75 ตามล าดับ 

มิถุนายน  : คณะกรรมการก  ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับอตัราค่าบริการเกบ็รักษาและแปรสภาพกา๊ซ
ธรรมชาติจากของเหลวเป็นกา๊ซ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร ประจ  าปี 2558 ของ บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ  ากดั ท่ี
อตัรา 0.8563 บาทต่อลา้นบีทีย ูโดยให้เรียกเกบ็อตัราค่าบริการดังกล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2558 เป็นตน้ไป  

 :  เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 การซ้ือขายหุ้นใน PT MAR ท่ีถือโดยบริษทั Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. 
(บริษทัยอ่ยของ ปตท. ถือหุ้นผา่นบริษทั ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (“ PTTGE SG”)) ให้กบับริษทั PT 
Prasada Jaya Mulia (“PJM”) ได้ด าเนินการเสร็จส้ินภายใตเ้ง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ( Condition 
Precedent: CP) และเป็นผลให้ PT. MAR ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. 

 : เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2558 หน่วยธุรกจิกา๊ซธรรมชาติ บริษทั ปตท.จ  ากดั (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกความ
เขา้ใจกบั บริษทั ผลิตไฟฟ้า ราชบุรีโฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) เพื่อศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ ในการลงทุน
โครงการ LNG Receiving Terminal ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมถึงเป็นโอกาสในการจดัหา
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แหล่งกา๊ซธรรมชาติให้กบัโรงไฟฟ้าท่ีผลิตไฟฟ้าจากกา๊ซธรรมชาติ การร่วมลงทุนในคร้ังน้ี เพ่ือรองรับความ
ตอ้งการใช้พลงังานของประเทศ และสร้างความเขม้แข็งในการด าเนินธุรกจิในต่างประเทศร่วมกนั 

 : เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการก  ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบ การเรียกเกบ็ อตัรา
ค่าบริการส่งกา๊ซธรรมชาติ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร ( Commodity Charge : Tc)  ประจ  าปี 255 8 ของระบบท่อ
ส่งกา๊ซฯ นอกชายฝ่ังท่ีระยอง (พ้ืนท่ี1) ระบบท่อส่งกา๊ซฯ นอกชายฝ่ังท่ีขนอม (พ้ืนท่ี 2)  และระบบท่อส่งกา๊ซ
ฯ บนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3) ท่ีอตัรา 1.3045 บาทต่อลา้นบีทีย ู  ส่วนของระบบท่อส่งกา๊ซฯ บนฝ่ังท่ีจะนะ (พ้ืนท่ี 4) ท่ี
อตัรา  0.1283 บาทต่อลา้นบีทีย ู และส่วนของระบบท่อส่งกา๊ซฯ บนฝ่ังท่ี น ้าพอง  (พ้ืนท่ี 5) ท่ีอตัรา  0.0000  
บาทต่อลา้นบีทีย ู โดยให้เรียกเกบ็อตัราค่าบริการดังกล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2558 เป็นตน้ไป 

                         :    เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2558  คณะกรรมการบริษทัปตท. ได้มีมติอนุมตัิให้ด าเนินการจ  าหน่ายหุ้น บริษทั พีทีที 
โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั (PTTPL) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจ  านวนหุ้นทั้ งหมดให้กบับริษทั พีทีทีโกลบอล 
เคมิคอล จ  ากดั (มหาชน) ( PTTGC) และบริษทั โซลูชั่น ครีเอชั่น จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTGC ใน
สัดส่วนร้อยละ 49  และ ร้อยละ 1 ตามล าดับ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร Supply Chain ของกลุ่มธุรกจิ
สาย Polymer โดยปตท.ได้ด าเนินการโอนหุ้นดังกล่าวแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558    

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั   
ปตท. เป็นบริษทัพลงังานแห่งชาติท่ีประกอบธุรกจิปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรโดยมีพนัธกจิในการสร้างความ

มัน่คงทางพลงังานให้กบัประเทศ สร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ และการสร้างความยัง่ยนืขององคก์ร ควบคู่ไปกบัการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มและส่งเสริมสังคมไทยให้เขม้แข็ง  

การประกอบธุรกจิของ ปตท. เป็นการลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกจิตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงปลายน ้าโดย มุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมต่อยอดธุรกจิควบคู่ไปกบัการสร้างนวตักรรมด้านพลงังาน ซ่ึงการประกอบธุรกจิของ ปตท. จะประกอบด้วยธุรกจิท่ี
ด าเนินงานเองและธุรกจิท่ีลงทุนผา่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. สามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกจิได้ดังน้ี 

1.3.1 ธุรกจิทีด่ าเนินงานเอง ประกอบด้วย 

ธุรกจิต้นน ้า 
1.3.1.1  หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ

ด าเนินธุรกจิการจดัหา ขนส่ง จดัจ  าหน่ายกา๊ซธรรมชาติและผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ และการ
จ  าหน่ายกา๊ซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์( NGV) ในสถานีบริการ NGV รวมทั้ งการลงทุนในธุรกจิท่ีใช้ประโยชน์และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กบักา๊ซธรรมชาติผา่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยการจดัหากา๊ซธรรมชาติครอบคลุมการจดัหาจากแหล่งในประเทศ 
น าเขา้จากประเทศเพื่อนบ้าน และในรูปของกา๊ซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพื่อให้การจดัหากา๊ซ
ธรรมชาติเพียงพอกบัความตอ้งการท่ีขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับการจดัจ  าหน่ายครอบคลุมการจดัจ  าหน่ายให้กบัผูผ้ลิตไฟฟ้า
รายใหญ่ผา่นการลงทุนระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ การจดัจ  าหน่ายให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมผา่นการลงทุนระบบท่อจดัจ  าหน่าย
กา๊ซธรรมชาติ และการจดัจ  าหน่าย NGV เพ่ือส่งเสริมการใช้กา๊ซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกทดแทนน ้ามนัเบนซินและดีเซล
ผา่นการลงทุนในสถานีบริการ NGV ในส่วนธุรกจิโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ ปตท. ได้ลงทุนในโรงแยกกา๊ซธรรมชาติเพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กบักา๊ซธรรมชาติจากอ่าวไทยโดยการแยกผลิตภณัฑต์่างๆ ท่ีมีมูลค่าจากกา๊ซธรรมชาติเพ่ือใช้เป็นวตัถุดิบใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยเพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกจิอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยเสริมสร้าง
เศรษฐกจิของไทยให้เติบโต รวมทั้ งการจ  าหน่ายกา๊ซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม
และขนส่ง  
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นอกจากน้ีหน่วยธุรกจิกา๊ซธรรมชาติยงัได้มีการลงทุนคลงัรับกา๊ซธรรมชาติเหลว ผา่นบริษทั พีทีที แอลเอ็นจี 
จ  ากดั (PTT LNG) ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อให้บริการในการรับเรือ จดัเกบ็ LNG และแปลงสภาพ LNG เป็นกา๊ซธรรมชาติ 
เพื่อรองรับการน าเขา้ LNG ของ ปตท.  

ธุรกจิการจดัหา ขนส่ง และจดัจ  าหน่ายกา๊ซธรรมชาติ อยูภ่ายใตพ้ระราชบัญญตัิการประกอบกจิการพลงังาน 
พ.ศ. 2550 โดยมีคณะกรรมการก  ากบักจิการพลงังานซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งเป็นผูก้  ากบัดูแล โดยธุรกจิจดัหาและ
โครงสร้างราคาจ  าหน่ายให้กบัลูกคา้กลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ารวมทั้ งการบริหารการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อจะมีอตัราผลตอบแทนคงท่ี  
และธุรกจิจดัจ  าหน่ายกา๊ซธรรมชาติให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะขึ้นอยูก่บัราคาน ้ามนัเตาในตลาดโลก เพ่ือให้แข่งขนัได้
กบัราคาขายปลีกน ้ามนัเตาในประเทศ ในส่วนของโรงแยกกา๊ซธรรมชาติจะขึ้นอยูก่บัราคาผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกกา๊ซธรรมชาติท่ี
จ  าหน่ายเป็นวตัถุดิบให้กบัอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึงขึ้นอยูก่บัราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในตลาดโลก แต่
ในส่วน LPG  ท่ีจ  าหน่ายเป็นเช้ือเพลิงในประเทศ  ภาครัฐได้มีการก  าหนดนโยบายในการปรับโครงสร้างราคาจ  าหน่าย LPG ใน
ประเทศ ให้สะท้อนตน้ทุนการจดัหาและผลิตท่ีแท้จริง ซ่ึงมีผลตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 เป็นตน้มา  อยา่งไรกดี็  ภาครัฐได้ขอ
ความร่วมมือจาก ปตท. ในการช่วยเหลือประชาชนท่ีใช้ LPG ในกลุ่มภาคครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อย  ร้านคา้หาบเร่แผงลอย  เป็นการ
ชั่วคราว ให้สามารถซ้ือ LPG ได้ในระดับราคาเดิม เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคา LPG ของประเทศ
ดังกล่าว    ขณะท่ี NGV ภาครัฐกไ็ด้มีการก  าหนดนโยบายการปรับขึ้นราคาขายปลีก ให้สะท้อนตน้ทุนมากขึ้น โดยก  าหนดให้ 
ปตท.ทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีก NGV ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 และ ในปลายเดือนมกราคม 2558 ได้ปรับขึ้นราคาขายปลีก NGV 
อีกคร้ังหน่ึง ส าหรับลูกคา้ทุกกลุ่ม ท าให้ราคาขายปลีก NGV ส าหรับรถยนตท์ั่วไป อยูท่ี่ 13.00 บาทต่อกโิลกรัม ในขณะท่ีรถ
สาธารณะท่ีใช้ NGV ได้แก ่รถแท็กซ่ี รถตุ๊กตุ๊ก รถตูโ้ดยสารสาธารณะ (รถร่วม ขสมก. และ บขส.) และรถโดยสารสาธารณะ (รถ
ร่วม ขสมก. และ บขส.) มีราคาขายปลีกอยูท่ี่ 10.00 บาทต่อกโิลกรัม  

ทั้ งน้ีการจดัหากา๊ซธรรมชาติส่วนใหญ่ ร้อยละ 7 3 มาจากกา๊ซธรรมชาติในประเทศ ส่วนท่ีเหลือมาจากการ
น าเขา้กา๊ซธรรมชาติจากสหภาพพม่า และกา๊ซธรรมชาติเหลว (LNG)  

ธุรกจิปลายน ้า 
1.3.1.2  หน่วยธุรกจิน ้ามนั 
ด าเนินธุรกจิปิโตรเลียม และธุรกจิต่อเน่ืองทั้ งในและต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่การจดัหา ผลิต/เพ่ิมมูลค่า/  

ส่งมอบ และจดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ โดยแบ่งผลิตภณัฑห์ลกัออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่1)  ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง หมายถึง  
น ้ามนัเช้ือเพลิง และกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 2) ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน หมายถึง  น ้ามนัหล่อล่ืน และผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนอ่ืนๆ และ 3) 
ผลิตภณัฑใ์นธุรกจิคา้ปลีก หมายถึง ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิคา้ปลีก 

การจ  าหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศแบ่งตามกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
1) กลุ่มขายปลีก (B2C)  หมายถึง ผูแ้ทนจ  าหน่ายสถานีบริการ โรงบรรจุ LPG ร้านคา้กา๊ซ ร้านคา้หล่อล่ืน และ

ผูบ้ริโภคปัจจุบันมีการพฒันาเป็นสถานีบริการท่ีทันสมยั PTT Life Station สามารถตอบสนอง Lifestyle ของผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ี
ตอ้งการการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งครบครัน (One Stop Service)  ด้วยธุรกจิคา้ปลีกในสถานีบริการท่ีหลากหลาย 
อาทิ ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ร้านสะดวกซ้ือ Jiffy  และร้านกาแฟ Café Amazon ซ่ึงได้พฒันาเป็นระบบธุรกจิแฟรนไชส์อยา่งเต็ม
รูปแบบ และขยายเครือข่ายร้านคา้ทั้ งภายในและภายนอกสถานีบริการ รวมทั้ งมีการเปิดศูนยบ์ริการยานยนต์ ครบวงจร  PTT FIT 
Auto และบริการด้านการเงิน (ธนาคาร ตู ้ATM) นอกจากการจ  าหน่ายผา่นสถานีบริการยงัมีการจ  าหน่ายกา๊ซปิโตรเลียมเหลวผา่น
โรงบรรจุ ร้านคา้กา๊ซ  และการจ  าหน่ายผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนผา่นร้านคา้หล่อล่ืน  

2)   กลุ่มขายพาณิชย ์(B2B) หมายถึง กลุ่มอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการท่ีเป็นองคก์รภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ี
ซ้ือผลิตภณัฑไ์ปใช้เอง หรือเพ่ือด าเนินธุรกจิ 

3)  กลุ่มขาย Supply Sales หมายถึง กลุ่มผูค้า้น ้ามนั เช้ือเพลิง ตามมาตรา 7 และมาตรา 10 ตามพระราชบัญญตัิ
การคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550 
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 นอกจากน้ี หน่วยธุรกจิน ้ามนัยงัมีการบริหารการลงทุนผา่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ีด าเนินธุรกจิและบริการเกีย่วกบั
ธุรกจิน ้ามนัทั้ งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สถานีบริการ และธุรกจิคา้ปลีก ธุรกจิผสมและบรรจุน ้ามนัหล่อล่ืน และธุรกจิ
ให้บริการรับ เกบ็ จ่าย ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี เป็นตน้ 
 ธุรกจิน ้ามนัเป็นธุรกจิการคา้เสรีท่ีมีการแข่งขนัสูงและอยูภ่ายใตก้ฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญตัิการคา้
น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญตัิควบคุมน ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 เป็นตน้ โดย ปตท. เป็น
หน่ึงในผูค้า้น ้ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรา 7 ท่ีจดทะเบียนกบักรมธุรกจิพลงังานจ านวนรวม 42  ราย   (ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ) 
นอกจากน้ีการด าเนินธุรกจิน ้ามนัยงัอยูภ่ายใตก้ารติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ดจากหน่วยงานราชการ อาทิ ส านักงานนโยบายและแผน
พลงังาน กรมธุรกจิพลงังาน กรมการคา้ภายใน และส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

1.3.1.3 หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 
ด าเนินธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศอยา่งครบวงจร ภายใตก้รอบยทุธศาสตร์ในการสร้างความมัน่คงทางด้าน

พลงังานให้กบัประเทศไทย ควบคู่ไปกบัการขยายฐานการคา้ไปยงัทุกภูมิภาคทั่วโลก ครอบคลุมการจดัหา การน าเขา้ การส่งออก 
และการคา้ระหว่างประเทศของผลิตภณัฑต์่างๆ ได้แก ่น ้ามนัดิบ คอนเดนเสท ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี (ไม่รวม
ผลิตภณัฑพ์ลาสติก) ตวัท าละลายและเคมีภณัฑ์  และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ อาทิ น ้ามนัปาลม์ดิบ และกะลาปาลม์ เป็นตน้ รวมทั้ ง 
ให้บริการบริหารความเส่ียงด้านราคา และการจดัหาการขนส่งต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกจิท่ีมีเป้าหมายหลกัในการ
เป็นบริษทัการคา้สากลขา้มชาติชั้นน าท่ีสร้างความมัน่คงทางพลงังาน และสร้างความมัง่คัง่ให้กบัประเทศ 

ด้วยธุรกรรมการคา้ระหว่างประเทศเป็นธุรกรรมท่ีมีมูลค่าสูง ตอ้งการการก  ากบัดูแลท่ีครอบคลุมทั่วถึงในทุก
รายละเอียด หน่วยธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศจึงวางระบบควบคุมความเส่ียงในลกัษณะ 3 มิติ ซ่ึงเป็นระบบท่ี Trading House 
ชั้นน าในระดับสากลใช้ (Best Practice) ประกอบด้วย 1) การควบคุมและก  ากบัโดยนโยบาย กล่าวคือ มีคณะกรรมการก  ากบัดูแล 
ก  าหนดกรอบการคา้/นโยบายการบริหารความเส่ียงและการให้สินเช่ือทางการคา้ ควบคุมและติดตามความเส่ียงเป็นประจ  า 2) การ
ควบคุมโดยโครงสร้างและหน้าท่ี กล่าวคือ แบ่งโครงสร้างการท างานและบทบาทหน้าท่ีอยา่งชัดเจนเป็นแบบ Front-Mid-Back 
และใช้การตรวจสอบแบบถ่วงดุล (Check & Balance) และ 3) การควบคุมโดยเทคโนโลย ีกล่าวคือ การใช้ระบบ Trading Control 
System ท่ีเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถควบคุมและตรวจสอบได้อยา่งรวดเร็ว โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพ 

หน่วยธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ได้จดัตั้งบริษทัและตวัแทนในต่างประเทศ เพ่ือขยายตลาดการคา้และมุ่งสู่การ
เป็นผูน้ าธุรกจิการคา้ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภูมิภาค ได้แก ่บริษทั ปตท. คา้สากล จ  ากดั (PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร์ บริษทั 
PTT International Trading DMCC ณ เมืองดูไบ ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส านักงานตวัแทนในเมืองกวางเจา ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  (PTT International Trading Guangzhou Representative) และส านักงานตวัแทนในเมืองจาการ์ตา 
ประเทศอินโดนีเซีย (PTT International Trading Jakarta Representative) ส่งผลให้ในปัจจุบัน หน่วยธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
มีธุรกรรมการคา้กบัคู่คา้ต่างๆ มากกว่า 50 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก 

ธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 

 ในปี 2557 ซ่ึงเป็นระยะแรกของกลุ่มธุรกจิโครงสร้งพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย หน่วยธุรกจิและหน่วยงานภายใต ้ดังน้ี 
1.3.1.4  หน่วยธุรกจิบริหารความยัง่ยนืและวศิวกรรมโครงการ ประกอบด้วย 

 1) สายงานบริหารความยัง่ยนื  ประกอบด้วย งานคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
(QSSHE)  งานบริหารจดัการสู่ความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management ) และงานพฒันาระบบปฏิบัติการ
สู่ความเป็นเลิศกลุ่ม ปตท. (PTT Group Excellence Transformation)   
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2) สายงานวิศวกรรมและบริการโครงการ ประกอบด้วย  งานบริหารโครงการด้านวิศวกรรมและการกอ่สร้าง 
รวมทั้ งการจดัการท่ีดิน และการประเมินโครงการท่ีเกีย่วกบัความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม สังคมและชุมชน การจดัท าขอ้ก  าหนดเพ่ือ
สนับสนุนโครงการต่างๆ ของ ปตท. ให้ด าเนินการได้ส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก  าหนด 
 นอกจากน้ี ธุรกจิโครงสร้างพ้ืนฐานยงัมีหน่วยงานอ่ืนๆ ได้แกธุ่รกจิ บริหารสินทรัพย์ ท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ธุรกจิ
การพฒันาท่ีดิน ธุรกจิการให้บริการด้านอาคารส านักงาน และมีการบริหารการลงทุนผา่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ีด าเนินธุรกจิและ
บริการเกีย่วกบัโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ธุรกจิโครงสร้างพ้ืนฐาน จดัตั้งขึ้นเพ่ือให้การบริหารจดัการสินทรัพยด์้านโครงสร้างพ้ืนฐานของกลุ่ม ปตท. เกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งเน้นการบริหารจดัการผูมี้ส่วนได้เสียให้มีความสมดุลและโปร่งใส มีธรรมาภิบาล โดยนอกจากจะเป็น
การสนองนโยบายของรัฐในการแยกระบบท่อกา๊ซฯ ออกจากธุรกจิกา๊ซฯ เพื่อรองรับการตรวจสอบแลว้ยงัเป็นการรองรับการ
ขยายตวัของการด าเนินธุรกจิท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วของ ปตท. เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมโยงในการบริหารจดัการกลุ่มธุรกจิหลกั
ของ ปตท. และเสริมสร้างโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ ต่อเน่ืองจากกจิกรรมธุรกจิให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การลงทุน และการ
กอ่สร้างโครงการใหม่ๆ อีกทั้ งยงัเป็นการสร้างความพร้อมในการด าเนินธุรกจิโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในลกัษณะ
เบ็ดเสร็จ สร้างความเช่ียวชาญให้กบับุคลากรของ ปตท. เพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ
โครงการอยา่งมืออาชีพ รองรับต่อการเติบโตทั้ งในและต่างประเทศ  

1.3.2   ธุรกจิทีล่งทุนผ่านบริษทัในกลุ่ม ประกอบด้วย 

ธุรกจิต้นน ้า 
1.3.2.1 ธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 
ปตท. ด าเนินธุรกจิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมผา่นบริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ  ากดั (มหาชน) หรือ 

ปตท.สผ. (PTTEP) โดย PTTEP ด าเนินธุรกจิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้ งในและต่างประเทศรวมทั้ งลงทุนในธุรกจิท่ีต่อเน่ือง 
เพ่ือแสวงหาแหล่งปิโตรเลียมทั้ งน ้ามนัดิบและกา๊ซธรรมชาติในราคาท่ีแข่งขนัได้เพ่ือสร้างความมัน่คงทางด้านพลงังานให้กบั
ประเทศ โดย PTTEP จ  าหน่ายปิโตรเลียมท่ีผลิตได้จากโครงการในประเทศและภูมิภาคใกลเ้คียงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกา๊ซธรรมชาติ
ให้กบัตลาดในประเทศเป็นหลกัโดยจ  าหน่ายให้กบั ปตท. นอกจากน้ี PTTEP ได้มีการขยายการลงทุนในธุรกจิส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในภูมิภาคอ่ืน เช่นโครงการมาเรียนา ออยล ์แซนด์  ในทวีปอเมริกาเหนือ โครงการส ารวจในประเทศบราซิล  ในทวีป
อเมริกาใต ้ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ในประเทศออสเตรเลีย โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วนั โครงการ
โมซัมบิก โรวูมา ออนชอร์ ในประเทศโมซัมบิก โครงการส ารวจต่างๆในประเทศเคนยา โดยปิโตรเลียมท่ีผลิตได้บางส่วนจะถูก
น ากลบัมาจ  าหน่ายในประเทศและในส่วนท่ีจ  าหน่ายในต่างประเทศจะสามารถสร้างรายได้กลบัคืนสู่ประเทศไทยอีกทางหน่ึง 

ผลประกอบการของ PTTEP ส่วนใหญ่จะขึ้นอยูก่บัราคาน ้ามนัในตลาดโลก  ความส าเร็จในการส ารวจและการ
พฒันาแหล่งปิโตรเลียม และการบริหารตน้ทุนในการส ารวจและผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งโอกาสในการลงทุนและพฒันาขีด
ความสามารถขององคก์ร 

ทั้ งน้ีธุรกจิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมรวมทั้ งราคาจ  าหน่ายปิโตรเลียมอยูภ่ายใตพ้ระราชบัญญตัิปิโตรเลียม         
พ.ศ. 2514 โดยมีคณะกรรมการปิโตรเลียมก  ากบัดูแล  

1.3.2.2  ธุรกจิการลงทุนต่างประเทศ  
ปตท. ด าเนินธุรกจิพลงังานในต่างประเทศเพื่อแสวงหาแหล่งพลงังานใหม่ๆ และแหล่งพลงังานทดแทน เพื่อสร้าง

ความมัน่คงในการจดัหาพลงังานให้กบัประเทศ และเป็นการต่อยอดธุรกจิท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันโดยอาศยัความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์ของบุคลากร และความร่วมมือระหว่างบริษทัในกลุ่ม ปตท. ในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ทั้ งน้ี ปตท. ลงทุน
ผา่นบริษทั พีทีที เอ็นเนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จ  ากดั (PTTER) และบริษทั ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (PTTGE) โดย ปตท. ถือหุ้นร้อย
ละ 100 ในทั้ ง 2 บริษทั 
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ปัจจุบัน PTTER มีการลงทุนธุรกจิเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาดากสัการ์รวมถึงการร่วมทุน
เพื่อศึกษาศกัยภาพแหล่งถ่านหินในประเทศบรูไน และมีการลงทุนในธุรกจิระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติในสาธารณรัฐอาหรับอียปิต ์
เพื่อขนส่งกา๊ซธรรมชาติจากสาธารณรัฐอาหรับอียปิตไ์ปยงัประเทศอิสราเอล  

ส าหรับบริษทั ปตท. กรีน เอนเนอร์ย ีจ  ากดั มีการลงทุนธุรกจิปลูกปาลม์ และผลิตน ้ามนัปาลม์ดิบ ในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยในคร่ึงปีแรกของ 2558 PTTGE มีพ้ืนท่ีปลูกปาลม์ในประเทศอินโดนีเซียทั้ งหมดประมาณ  1.23 ลา้นไร่ (เฉพาะ
สัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯ) โดยสามารถพฒันาพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลม์ไปแลว้ประมาณ 205,163 ไร่ (เฉพาะสัดส่วนการลงทุน
ของบริษทัฯ) เน่ืองจากประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมและมีพ้ืนท่ีปลูกปาลม์มากท่ีสุดใน
โลก โดยโครงการสามารถผลิตผลปาลม์สด (Fresh Fruit Bunch, FFB) ได้แลว้จ  านวน 478,821 ตนั 

ทั้ งน้ี ปตท. อยูร่ะหว่างการปรับโครงสร้างธุรกจิปาลม์และผลิตน ้ามนัปาลม์ดิบในประเทศอินโดนีเซีย โดยในเดือน
มิถุนายน 2558 ได้ด าเนินการขายหุ้นใน PT MAR แลว้เสร็จ และในเวลาต่อมาได้ทยอยขายหุ้นเพ่ิมเติม โดยในเดือนกนัยายน 2558 
ได้ขายหุ้นและโอนหน้ีของ Az Zhara Group 

ธุรกจิปลายน ้า 
1.3.2.3  ธุรกจิปิโตรเคม ี
ปตท. ลงทุนในธุรกจิปิโตรเคมีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบักา๊ซธรรมชาติในประเทศและผลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่ของ

กลุ่ม ปตท. ซ่ึงสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยในการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเพื่อทดแทนการน าเขา้ รวมถึง
สนับสนุนการขยายตวัของภาคเศรษฐกจิท่ีส าคญัอ่ืนๆ ท่ีใช้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเป็นวตัถุดิบ อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต ์
อุตสาหกรรมกอ่สร้างและอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ โดย ปตท. ด าเนินธุรกจิปิโตรเคมีแบบครบวงจรผา่นการร่วมทุน
บริษทัในกลุ่ม 7 บริษทั ได้แก ่บริษทั  พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จ  ากดั (มหาชน) ( PTTGC), บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ  ากดั 
(HMC), บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ  ากดั (PTTAC), บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั (PTTPL), บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ 
มาร์เกต็ติ้ง จ  ากดั (PTTPM), บริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ  ากดั (PTTMCC) และ  บริษทั พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ  ากดั ( PTTPMMA) 
ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจ  าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ ขั้นกลาง และเม็ดพลาสติกประเภทต่างๆ การด าเนินธุรกจิด้าน
การตลาดเพ่ือจ  าหน่ายเม็ดพลาสติกทั้ งในและต่างประเทศ  รวมถึงการให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร   

ผลประกอบการของธุรกจิปิโตรเคมีส่วนใหญ่จะขึ้นกบัภาวะเศรษฐกจิ  ราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลกซ่ึง
ปรับขึ้นลงเป็นวฏัจกัรตามอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลก รวมถึงมูลค่าสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินปี ทั้ งน้ีวตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในการ
ผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีมาจากผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกกา๊ซธรรมชาติของ ปตท. ได้แก ่กา๊ซอีเทน กา๊ซโพรเพน กา๊ซปิโตรเลียม
เหลว และกา๊ซโซลีนธรรมชาติ  รวมทั้ งผลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่ของกลุ่ม ปตท. เช่น แนฟทา  และ รีฟอร์เมท 

1.3.2.4  ธุรกจิการกลัน่ 
ปตท. ลงทุนในธุรกจิการกลัน่เพ่ือสร้างความมัน่คงในการจดัหาผลิตภณัฑน์ ้ามนัเช้ือเพลิงให้กบัประเทศทดแทน

การน าเขา้ โดยลงทุนในธุรกจิการกลัน่น ้ามนัผา่นการร่วมทุนในกลุ่ม  4 บริษทั ได้แก ่บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั  (มหาชน ) (TOP), 
บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั  (มหาชน ) (IRPC)  บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั  (มหาชน) (SPRC) และบริษทั บางจาก 
ปิโตรเลียม จ  ากดั (มหาชน) (BCP) อยา่งไรกต็าม ปตท. ได้ท าการขายหุ้นในบริษทับางจาก  ปิโตรเลียม จ  ากดั (มหาชน) ท่ี ปตท. 
ถืออยูท่ั้ งหมดให้แก ่กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง และส านักงานประกนัสังคมแลว้ เม่ือวนัท่ี 30 เม.ย. 2558  โดย ปตท. จดัหา
น ้ามนัดิบและรับซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงรวมถึงผลิตภณัฑ ์ปิโตรเคมีจากกลุ่มบริษทัการกลัน่เพ่ือจ  าหน่ายให้กบัตลาดในประเทศและ
ส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ  

ผลประกอบการของธุรกจิการกลัน่ส่วนใหญ่จะขึ้นอยูก่บัค่าการกลัน่ซ่ึงเป็นส่วนต่างของราคาเฉล่ียของผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมท่ีกลัน่ได้หักด้วยตน้ทุนน ้ามนัดิบเฉล่ียท่ีใช้กลัน่ตามราคาตลาดโลกซ่ึงมีความผนัผวน รวมถึงราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี
ท่ีมีการปรับขึ้นลงเป็นวฏัจกัรตามอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลก และมูลค่าสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินปี 
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ธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.3.2.5  ธุรกจิบริหารสินทรัพย์ 
ได้แก ่บริษทั  เอนเนอร์ยี ่คอมเพล็กซ์ จ  ากดั (ENCO) ให้บริการพ้ืนท่ีส านักงาน ให้บริการบริหารจดัการทรัพยากร

กายภาพ รวมทั้ งสนับสนุนการพฒันาธุรกจิอสังหาริมทรัพยใ์ห้กบักลุ่ม ปตท. อยา่งครบวงจร 
1.3.2.6 ธุรกจิให้บริการด้านวศิวกรรมและทีป่รึกษาทางเทคนิค 
ได้แก่  บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชั่นส์ จ  ากดั (PTTES) ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม และ

ด าเนินงานด้านต่างๆ และบริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ  ากดั ( PTTME) ประกอบธุรกจิด้านวิศวกรรม การ
ออกแบบกอ่สร้าง และงานกอ่สร้างโครงการต่างๆ รวมทั้ งให้บริการงานซ่อมบ ารุงต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท 

1.3.2.6 ธุรกจิไฟฟ้าและสาธารณูปการ 
ได้แก ่บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) ( GPSC) ด าเนินธุรกจิผลิตสาธารณูปการ (ไฟฟ้า ไอน ้า 

และน ้าปราศจากแร่ธาตุ) ให้ลูกคา้อุตสาหกรรม และด าเนินการผลิตไฟฟ้าอิสระ ( IPP) กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.)   
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โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
/1 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวม 7 บริษทั 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ 

ธุรกิจปิโตรเคมี 
บจ. พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 100.00% 
บจ. พีทีที พีเอม็เอม็เอ จ ากดั (PTTPMMA)               100.00% 
บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง (PTTPM) 50.00% 
บจ. พีทีที. เอม็ซีซี ไบโอ เคม จ ากดั (PTTMCC)          50.00% 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล (PTTGC) /1 48.89% 
บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 4 8.50% 
บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ (HMC) 41.44%  
ธุรกิจการกลั่น 
บมจ.ไทยออยล ์(TOP) /1                 49.10%  
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) /1    38.51% 
บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง (SPRC)   36.00%  
 
 

  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ   
 ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ  
 ธุรกิจท่อจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์  

 

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  
 การคา้น ้ ามนัดิบ/และคอนเดนเสท  
 การคา้ผลิตภณัฑ์น ้ ามนัส าเร็จรูป  
 การคา้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี เคมีภณัฑ์ และตวัท า

ละลาย 
 การคา้ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  
 การคา้อนุพนัธ์  
 จดัหาการขนส่งต่างประเทศ บจ. พีทีที แอลเอน็จี (PTTLNG) 100.00% 

บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) /1  65.29% 
บจ. ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00% 
บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM (T)) 50.00% 
บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) (TTM (M)) 50.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้าและน ้ าเยน็ (DCAP)            35.00%  
บจ.ไทยออยลเ์พาเวอร์ (TP)  26.00% 
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บจ. ปตท. (กมัพชูา) (PTTCL) 100.00% 
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 100.00% 
บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก (PTTRB) 100.00% 
บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั (PTT TANK)       100.00% 
PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM)          100.00%
บจ. ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง (TLBC) 48.95% 
Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 40.00% 
บจ.ปิโตรเอเชีย(ประเทศไทย) (PA(Thailand))  35.00% 
บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย (THAPPLINE) 40.40% 
PetroAsia (Sanshui) (PA (Sanshui)) 25.00% 
PetroAsia (Maoming) (PA (Maoming)) 20.00% 
บจ. บริการน ้ ามนัอากาศยาน (IPS) 16.67% 
บมจ. บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) /1 7.06% 
บจ. ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ (FPT) 0.00024% 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลาย 

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

ธุรกิจอื่นๆ  

บมจ. ปตท.  

บจ. บิซิเนสเซอร์วิสเซสอลัไลแอนซ์ (BSA)  25.00% 
บมจ. ทิพยประกนัภยั (TIP) /1                       13.33% 
บจ.พีทีทีไอซีที โซลชู ัน่ส์ (PTTICT)             20.00% 
PTT Regional Treasury Center (PTTRTC)   100.00% 

 

บจ. ปตท. คา้สากล (PTTT)       100.00% 
 

บจ. พีทีที เอน็เนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากดั (PTTER)    100.00%                                     
บจ. ปตท. กรีนเอน็เนอร์ยี่ (PTTGE)                         100.00%  
 
 
 

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน 

บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง (PTTME)     40.00% 
บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่โซลชู ัน่ส์ (PTTES)                            40.00% 
บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (GPSC) /1             22.58%  
บจ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพลก็ซ์ (Enco)                                      50.00%  
 

บริหารความย่ังยืนและวิศวกรรมโครงการ 

 บริหารความยัง่ยืน  
 วิศวกรรมและบริหารโครงการ     
 
 

ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ  

หน่วยธุรกิจน ้ามัน   
 การตลาดขายปลีก  
 การตลาดพาณิชย์ และต่างประเทศ  
 ธุรกิจหล่อล่ืน 
 การปฏิบติัการคลงัปิโตรเลียม  
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PTT Group Value Chain 
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1.4       ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกจิท่ีมีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และอยูภ่ายใตก้ารก  ากบัดูแลของ
กระทรวงพลงังาน รวมทั้ งการท าธุรกจิพลงังานอยูภ่ายใตก้ารก  ากบัดูแลของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) 
ภายใตพ้ระราชบัญญตัิคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ พ.ศ. 2535  โดยภาครัฐสามารถก  ากบัดูแลการด าเนินการใดๆ 
ของ ปตท. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพลงังาน เศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
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2. ��ก��	ก
���	ก����ก�� 

2.1  ก�������ก������������������� �	ก!
"����#
��  
# �$��%��� �	�. &'(������)�ก'%��*%�ก���+,	�-'�.�/� �	��&'(ก01*����	� -�2������(ก��*%�ก��ก01*����	��.�3

4���3��-5�.3�.-��.�)���(-�6 ,�.4���4'%�	� 3&	�ก������&'(�'�	 ก�����ก01*����	�  ก�/���3ก01*����	��3
��� ก�&.กก01*����	� &'(ก���������. ���783ก�/..ก�'3�%�)�*%�ก�����-ก��.�-�9��3ก��ก01*����	��� 3)�&'(
	�3��(-�6  &'(ก�5�:�*%�ก��)��� &'(.�3-�2������-���ก����� /���3ก01*����	��3��� ��������.ก01*����	� &'(
��-���*%�ก��&.กก01*����	��.)�;�����%�)���(-�6<�. 

แผนภาพแสดงการประกอบธุรกจิปิโตรเลยีมขั�นต้นและก๊าซธรรมชาตขิองกลุ่ม ปตท. 

 

 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ

ในประเทศ
โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ

การสาํรวจและผลิต 
ปิโตรเลียมและจดัหากา๊ซฯ 

 

ธุรกิจจดัจาํหน่ายกา๊ซฯ ธุรกิจท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ธุรกิจโรงแยกกา๊ซฯ ธุรกิจระบบท่อจดั
จาํหน่ายกา๊ซฯ และธุรกิจ NGV 

/2

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ
ต่างประเทศ 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ 
ในสหภาพพม่าและนําเขา้ 

LNG 

 

หน่วยควบคุมจุด
กลั /นตวัของ 

ก๊าซธรรมชาติ

ลกูคา้ 

กา๊ซธรรมชาติ

กา๊ซธรรมชาติ /3  
• กฟผ.  .

• ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ
• ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก
• ลกูคา้ อุต สาหกรรม 

• ลกูคา้ปิโตรเคมี 
• ลกูคา้อุตสาหกรรม 
• หน่วยธุรกิจนํ5ามนั 

กา๊ซธรรมชาติ 

กา๊ซธรรมชาติ
กา๊ซปิโตรเลียมเหลว

กา๊ซอีเทน

กา๊ซโพรเพน

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

กา๊ซโซลีนธรรมชาติ 

 

     

   

 
. 

อุปกรณร์วมกา๊ซธรรมชาติ 

•  NGV 

/1 บมจ. ปตท.ดาํเนินการสาํรวจแลผลิตปิโตรเลียมผ่าน ปตท.สผ. , ปตท. ดาํเนินการจดัหากา๊ซธรรมชาติทั5งในและต่างประเทศและนําเขา้ LNG  
/2 ปตท. ดาํเนินการเอง 
/3 หมายถึงกา๊ซธรรมชาติส่วนที/เหลือจากการแยกเอาผลิตภณัฑต่์างๆออกไปแลว้ ซึ/งมีกา๊ซมีเทนเป็นองคป์ระกอบหลกั 
 

/1
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั�นตน้และก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบดว้ย 

2.1.1 ธุรกจิสํารวจและผลติปิโตรเลยีม   
 �	�. ��-���*%�ก�������&'(�'�	�+,	�-'�.����������.��. <��&ก� �	�.��. 18�3-�2����������(-��.�)�	'�
�'�ก���5.=&��3��(-�6<�. ,�. # ������ 30 ��7%�.� 2558 �	�. 79��%��)� �	�.��. ����������.'( 65.29 /�3�%������ก&'(
���(&'��/�3 �	�.��. 18�3��3�')��ก'%�� �	�. ��(ก��*%�ก��ก01*����	��.�34���3��  
 )�ก���(ก��*%�ก�������&'(�'�	�+,	�-'�.��� 3)�&'(	�3��(-�6 �	�.��. �(	��3�C���	�	�-39���</��*�ก�)��
������/�3��(-�6�� �D -��� )�ก�'3�%�	�3��(-�6 ��-�2����&�������� (Concession) ��;;&��3�$��'�'�	  
(Production Sharing Agreement/Contract) ��9� Services Agreement ,�.�$��%��� �	�.��. ��(ก��*%�ก�������&'(�'�	
�+,	�-'�.��.��)�สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ -��.��� ���,���-1�. ,��� &�'��-��. ���-	�-'�. &4�� �*�#��Y
,�1����ก �*�#��Y-4�. &'(��5��*=�*�#��Y��1�'  ����ก�'3�%�Z.)���(-�6<�. �	�.��. �(	��3�C���	�	�
5�(����;;�	��+,	�-'�.� 5.6. 2514 18�3<��ก�����.'(-��.�&'(/� �	��ก�.9��/�&'(��%��	������� (Concession) ก�
.ก-'�ก&�'3����� �(.(-�'�'�	�+,	�-'�.�	������� ���783ก�����'	��&��)����&��	�3D �����Y583<��)�Y�(���-�2�
-��/�3���5.ก��+,	�-'�.�  ,�.�'	��&����3ก'�����.��)����4�Z4�'�3 Z��-3��<���+,	�-'�.� &'(���*�5�-6��9��D    
-�2�	�� 

2.1.1.1 ก
��$%�� 
�	�.��. ��ก�'3�%�)�,4�3ก������&'(�'�	�+,	�-'�.�������� 3��� 40 ,4�3ก�/1 -�2�,4�3ก�'3�%�)�

��(-�6<�. ����� 15 ,4�3ก� '3�%�)� 59 ����4�-ก��.� 2 ,4�3ก� &'('3�%�)�	�3��(-�6 23,4�3ก� �������ก�'3�%�
/�3 �	�.��. &'(������.��.)�&	�'(,4�3ก� -�2���3��  (/����' # ������ 30 ��7%�.� 2558) 

�&�$ก
� 
��ก��	ก
��$%�� 

�$ ��%.'(. 

�	�	)*
���� 

�&�$ก
� 
'�)'�+�ก
��$%��(%) 

(1)  /���	�%01%� 15 �&�$ก
� 1)� ก�   
 1. ,4�3ก��3ก� �����-���ก� �'�	 44.4445 
 2. ,4�3ก�-�� 1 �����-���ก� �'�	 100.0 
 3. ,4�3ก�5�������5� 1 �����-���ก� �'�	 100.0 
 4. ,4�3ก��� 6/27 �����-���ก� �'�	 60.0 
 5. ,4�3ก����	.= �����-���ก� �'�	 80.0 
 6. ,4�3ก�&�' 22/43 �����-���ก� 5�:� 100.0 
 7. ,4�3ก�&�' 53/43 &'(&�' 54/43 �����-���ก� �'�	 100.0 
 8. ,4�3ก� &�' 28/48 �����-���ก� ����� 70.0 
 9. ,4�3ก��� 5 ��������%� �'�	 20.0 
 10. ,4�3ก�4��&��]4 3 ��������%� �'�	 5.0 
 11. ,4�3ก�4��&��]4 4 ��������%� �'�	 60.0 
 12. ,4�3ก��� 4/43 ��������%� �'�	 21.375 
 13. ,4�3ก����Z� �̂��  �����-���ก� �'�	 55.0 
 14. ,4�3ก��� 8/32 & 9 -� ��������%� �'�	 25.0 
 15. ,4�3ก��� 4/48 ��������%� �'�	 5.0 
(2) 34��%�5&
��ก�5�+ 2 �&�$ก
� 1)� ก�   
 16. ,4�3ก��� 9/43 (<�. ` ก��5��) �����-���ก� ����� 100.0 
 17. ,4�3ก�59 ����5�:����� <�.-�-'-1�. �� 17 ���������-���ก� �'�	 50.0 
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�&�$ก
� 
��ก��	ก
��$%�� 

�$ ��%.'(. 

�	�	)*
���� 

�&�$ก
� 
'�)'�+�ก
��$%��(%) 

(3)  ��
$��	�%0 23 �&�$ก
� 1)� ก�   

 �*�#��Y&��3��Z5-��.���=    
 18. ,4�3ก�-��.���= -�]� 3 �����-���ก� ����� 80.0 
 19. ,4�3ก�-��.���= -�]� 11 �����-���ก� ����� 52.9412 
 20. ,4�3ก�1�	�ก�  �����-���ก� �'�	 80.0 
 21. ,4�3ก�.�� ��������%� �'�	 25.5 
 22.  ,4�3ก�-.	ก%� ��������%� �'�	 19.31784 
 23. ,4�3ก�-��.���= 5�-��1� �� &'( ��5� 2 �����-���ก� ����� 90.0 
 24. ,4�3ก�-��.���= -�]��� 7 &'( -�]��� 8 �����-���ก� ����� 100.0 
 25.  ,4�3ก�-��.���= -�]�,����� 3 �����-���ก� ����� 85 
 ���,���-1�.    
 26. ,4�3ก������ 1� -� ��������%� �'�	 11.5 
 -��.���    
 27. ,4�3ก�-��.��� 9-2 ���������-���ก� �'�	 25.0 
 28. ,4�3ก�-��.��� 16-1 ���������-���ก� �'�	 28.5 
 29. ,4�3ก�-��.��� �� &'( 48/95 ��������%� ����� 8.5 
 30.,4�3ก�-��.��� 52/97 ��������%� ����� 7.0 
 ��Y�%'	��,���    
 31. ,4�3ก�,��� 44 �����-���ก� �'�	 100.0 
 &�'��-��.    

 32. ,4�3ก� &�'��-��. ^��� -���= �-41 �����-���ก� ����� 24.5 
 33. ,4�3ก�&�'��-��. 433 -� &'( 416 �� ���������-���ก� 5�:� 35.0 
 &4��    

 34. ,4�3ก��-��.� ��.'= &1��=  �����-���ก� ����� 100.0 
 ���-	�-'�.    

 35. ,4�3ก�5�������5� ���	�-'-1�. �����-���ก� �'�	 20.0 ` 100.0 /2 
 �*�#��Y,�1����ก    

 36. ,4�3ก�,�1����ก ,����� ��b���= &�-��. ��� ��������%� ����� 8.5 
 37.,4�3ก�,�1����ก ,����� ������= ��������%� ����� 10.0 
 �*�#��Y-4�.    

 38. ,4�3ก�-4�. &�' 5, &�' 7, &�' 11 -�, &�' 11 �� 
&'( &�' 12 

��������%� ����� 10.0 

 ��5��*=�*�#��Y��1�'      

 39. ,4�3ก������-��.�= -�5� 1 ��������%� ����� 25.0 
 40.  ,4�3ก���1�' ��-�]� ��-�� 23 ��������%� ����� 20.0 
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/1 �� 3��  <�����,4�3ก�����	�.��.&��3/�49����*�ก�'3�%�&'(�.���(���3��ก���%��	��ก��Y�'/�3&	�'(,4�3ก� �� 3��� 3 ,4�3ก� <��&ก� ,4�3ก�
���,���-1�. -1<� �� ,4�3ก����,���-1�. �'%��� &'(,4�3ก����,���-1�. -1�= �����= 
/2 ,4�3ก�5�������5� ���	�-'-1�. ��&�'3�������'.&�'3 18�3&	�'(&�'3���������ก������%��(���3 20-100% 
 

นอกจากนี�  ปตท.สผ. ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจอื0นๆ ดงันี�   
• ร่วมลงทุนร้อยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพื0อดาํเนินโครงการท่อขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติยาดานา 
• ร่วมลงทุนร้อยละ 19.31784 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพื0อดาํเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติเยตากนุ 
• ร่วมลงทุนกบั ปตท. โดยถือหุ้นเท่ากนัร้อยละ 50 ในบริษทั เอนเนอร์ยี0คอมเพล็กซ์ จาํกดั (Energy Complex 

Company Limited) เพื0อก่อสร้างอาคารสาํนกังานสาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจดา้นพลงังาน  
• ร่วมลงทุนกบับริษทัในกลุ่ม ปตท. ประกอบดว้ย ปตท. ปตท.สผ. และ ไทยออยล ์ในสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

20 เท่ากนัทุกบริษทั ยกเวน้บริษทั ปตท.โกลบอลเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ที0มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 
เพื0อจดัตั�งบริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชั0นส์ จาํกดั เพื0อสร้างศกัยภาพ และเพิ0มขีดความสามารถทางดา้น ICT 
สนบัสนุนใหเ้กิดความเชื0อมโยงในกลุ่มธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�นและตอบสนองทิศทางและกลยทุธ์ของ
บริษทัในกลุ่ม ปตท. 

• ร่วมลงทุนร้อยละ 13.11 ในบริษทั Erawan 2 FSO Bahamas Ltd. เพื0อดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าเรือ FSO 
• ร่วมลงทุนร้อยละ 15.67 ในบริษทั เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จาํกดั เพื0อดาํเนินฐานสนับสนุนการปฏิบติัการ

ปิโตรเลียม ท่าเรือ และ คลงัสินคา้ 
• ร่วมลงทุนร้อยละ 50 ในบริษทั  Mungalalu Truscott Airbase PTY Ltd เพื0อดาํเนินฐานปฏิบติัการทางเดิน

อากาศ ในโครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 
• ร่วมลงทุนร้อยละ 50 ในบริษทั Troughton Island Pty Ltd เพื0อดาํเนินฐานปฏิบติัการทางเดินอากาศสาํรอง ใน

โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 

2.1.1.2  ����
�สํารองปิโตรเลยีม  
ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ หมายถึง ปริมาณนํ� ามนัดิบ และก๊าซธรรมชาติที0ประมาณไดจ้ากขอ้มูลทางธรณีวิทยา

และทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ0 งดว้ย ความเชื0อมั0นว่าจะสามารถผลิตไดน้ับจากเวลาใดเวลาหนึ0 งเป็นตน้ไปจากแหล่งที0
สาํรวจพบแลว้ภายใตส้ภาพทางเศรษฐกิจ วิธีการผลิต และกฎระเบียบของทางราชการ ณ เวลาที0ทาํการประเมินนั�น ซึ0 ง ปตท.สผ. 
จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปีโดยนกัธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื0อให้ไดต้วัเลขที0
ไดม้าตรฐาน โดยปริมาณสาํรองปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้ในรายงานนี�จะรวมถึงปริมาณสุทธิที0เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วน
แบ่งของประเทศเจา้ของแหล่งปิโตรเลียม 
 ทั�งนี�  ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้รวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย  ณ วนัที0 31 ธนัวาคม ปี 2555 `      
ปี 2557  เป็นดงันี�  

                                                                                        หน่วย : ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ�ามนัดิบ 
ปริมาณสํารองพสูิจน์แล้ว �7 2555 �7 2556 �7 2557 

ในประเทศ 
ต่างประเทศ 

501 
400 

450 
396 

461 
316 

รวม 901 846 777 
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ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2557 คิดเป็นปริมาณนํ� ามนัดิบและคอนเดนเสท 187  
ลา้นบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,814 พนัลา้นลูกบาศกฟ์ตุ หรือรวมทั�งหมดเป็น 777 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ� ามนัดิบ 

2.1.1.3  (�ก
�)*
����$
� 
 (1)  การผลิต 

ณ วนัที0 30 มิถุนายน 2558 อตัราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษทัย่อยคิดเป็น 366,980 
บาร์เรลเทียบเท่านํ� ามนัดิบต่อวนั ทั�งนี�ปริมาณการผลิตเฉลี0ยรวมทุกโครงการในปี 2555 ` 6 -�9���v 2558 เป็นดงันี�   
                                          หน่วย  : บาร์เรลเทียบเท่านํ�ามนัดิบต่อวนั 

����
�ก
�(��� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

����%ก,4�3ก� 313,293 329,165 359,259 366,980 

(2)   การจดัจาํหน่าย 
 �'�	Z�#w=��� �	�.��. &'(������.��.��ก��'�	-59�������.�� 4 ���� 49� � ������� ก01*����	� LPG   

&'(4��-��-�� ,�. �	�. -�2�������19 ��'�	Z�#w=-ก9���� 3���/�3 �	�.��. &'(������.��. (4��-�2����.'( 86. 12 /�3
�'�	Z�#w=/�3 �	�.��. )� 6 -�9�� �v 2558) ������ก�19 �/.ก01*����	� �	�. <������;;19 �/.ก01*����	��(.(.�
ก�� �	�.��. �.%��;;��(�# 25-30 �v ��ก�ก��������#19 �/./� �	��-�2��.�v ����ก�19 �/.� �������&'(4��-��
-���(��3�4� ����)�	'�,'ก18�3��4%#����	�)ก'�-4�.3ก��� �����������'�	<�� -59��)�����7�(������'4�/�3�'�	Z�#w=<��
)ก'�-4�.3ก���4	'� ,�. �	�. ����;;19 �/.� �������&'(4��-��-��ก�� �	�.��. -���-��.�ก�� 
 # ������ 30 ��7%�.� 2558  �	�.��. &'(������.��.��ก������.�'�	Z�#w=����� 3 4 ���� ��(�# 326,335 
��=-�'-��.�-��� �������	����� -5���/8 � 18,712 ��=-�'-��.�-��� �������	����� -�9��-���.�-��.�ก�����3-��.�ก��/�3�v 2557 ����.�� 
��� 307,623 ��=-�'-��.�-��� �������	����� ,�.����#ก�/.���-5���/8 �����)�;���ก,4�3ก�1�	�ก� ���-������ก�/.)�
�*�#��Y&��3��Z5-��.���=)�-�9�����4� 2557 &'(-������ก��'�	-	]�ก�'�3)�-�9����3�4� 2557 �� 3��  ����#ก�
�����.�'�	Z�#w=&	�'(����/�3 �	�.��. &'(������.��.)��v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558  -�2���3��  

(���;��<= �7 2555   �7 2556   �7 2557 6 �)4� �7 2558 

� ������� (5����=-�'	�����) 52.41 58.93 67.65 64.48 

ก01*����	� ('��'�ก�6ก=b%		�����) 1,128.88 1,171.60 1,327.25 1,424.63 

LPG (-�	��ก	��	�����) 254.06 267.61  256.18 265.54 

4��-��-�� (5����=-�'	�����) 33.67 35.98 36.11 32.61 
����%ก�'�	Z�#w= 
(��=-�'-��.�-��� �������	�����) 275,923 292,629 321,886 326,335 

�4/.�'�	Z�#w=,�.-x'��. 
(-���.;����Yy	����=-�'-��.�-��� �������) 64.86 65.58 63.38          48.61 
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 (3)  ก������ 
 �	�. �����ก�'3�%�)� �	�.��. ,�.����-�2�4#(ก���ก� �	�.��. -59��)������������)�ก�ก����

�,.�.&'(ก�ก����&'ก���-���ก��ก�/�3 �	�.��. Z.)	��'�กก�ก�ก����&'ก��ก������ 4#(ก���ก� �	�.��. # ������ 30 
��7%�.� 2558 ��(ก�����.ก���ก��� 3��� 15 4� ��(ก�����.��������/�3 �	�.����� 4 4� 

 (4)  ก�-3�� 
�'ก���-���3�/�3 �	�.��.  )��v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��      

                                              ����. : '���� 

* 	� 3&	������� 1 �ก�4� 2554 �	�.��. <��ก�����ก%'-3�����)��)�ก���-���3� (Functional Currency) -�2��ก%'-3��-���.;����Yy��3�� �3�ก�-3�������-���)�
�ก%'-3���� ��กก�&�'34�3�ก�-3���ก�ก%'-3��-���.;����Yy 

 (5)  ผลดา้นปฏิบติัการ 
 # 30 ��7%�.� 2558  �	�.��.<��	��	�Z�(-6��Yก��&'(�4�� ����.�3)ก'���� &'(�����&��ก�
��-���3� 	'����&��ก�'3�%� )�����4'��3ก��&��.%�*6�	�= ����� 3ก�-5�����(���*�Z5&'(ก�5�:�6�ก.Z5-59��
ก�-	��,	�.�3.��3.9� �� 3)����ก������ ���ก�5�:� &'(���ก��'�	 18�3���7��%��'ก���-���3��'�กD &��3	�
�.Z���Z4<����3��  
 �&�$ก
�/���	�%01%�   
 �	�.��. ��,4�3ก�)���(-�6 (���59 ���4�-ก��.�) ����� 17 ,4�3ก� ����)�;�-�2� ,4�3ก����
��-���ก��'�	&'�� (Producing Phase)  �� 3)����<�.&'( ���ก ,�. )�<	������ 2 �v 2558 ,4�3ก��'�	���7��ก��(���
ก��'�	<���.�3	��-�9��3  ���-���  ,4�3ก��3ก�  ,4�3ก����	.= ,4�3ก�-�� 1 &'(,4�3ก�4��&��]4 4  ,�.)�<	���
��� 2 �v 2558 ,4�3ก�)���(-�6<�.������#ก�/.-x'��.����.�������(�# 239,424 ��=-�'-��.�-��� �������	����� 
 �&�$ก
�/���#���	+��ก�>��$/��  
 �	�.��. ��,4�3ก�)�Z���Z4��  ����� 13 ,4�3ก�  18�3	� 3�.��)��*�#��Y&��3��Z5-��.���=        
(-��.���=)  �*�#��Y��34���.�-��.���(-��.���) &'(�*�#��Y���,���-1�. (���,���-1�.) ,�.)�<	������ 2 �v 2558 
,4�3ก�)�-�-��.	(�����ก-x�.3)	�������#ก�/.-x'��.����.�������(�# 63,106 ��=-�'-��.�-��� �������	����� 
 ������,4�3ก������-���ก��'�	&'�� (Producing Phase) �	�.��. <����-���ก��ก���)�,4�3ก������4�; 
���-��� �&�$ก
�"��ก�
 	� 3�.����ก�.{$|3�(-' ���-�(	(�( ��(-�6-��.���= �$��%���,4�3ก���ก��'�	&'(5�:�&�'�3
ก01y�.�3	��-�9��3 ��ก�ก�� ,4�3ก�<��-��]��� �ก�-�(�'%���(-�������� 10 �'%� ���-������-���ก�	� 3&	�<	��� 3 �v 
2557 &'()�-�9��-��.� 2558 ,4�3ก�<����ก��+�1������%3��(���v	�&�� ��3�')��)�<	�����  ,4�3ก�������#ก�
/.ก01*����	�-x'��.����.�������(�# 276 '��'�ก�6ก=b%		����� (��(�# 41,853 ��=-�'-��.�-��� �������	�����) 
�&�$ก
��+��)�
� 16-1 	� 3�.����ก�.{$|3�(-'�3��6	(�����ก-x�.3)	�/�3��(-�6-��.���  ,4�3ก��.���(���3ก�ก�����3

$�ก
��$�� * �7 2555 �7 2556 

(�������$/A��) 

�7 2557 

(�������$/A��) 

6 �)4� �7 2558 

�.<���กก�/.&'(ก����ก�  
�.<����� 
4�)����.��� (���Z��) 
ก�<� (/��%�) �%�*� 

207,851 
218,137 
160,966 
57,316 

224,973 
228,741 
172,746 
56,186 

247,817 
260,276 
238,898 
21,490 

96,796 
98,079 
83,176 

9,928 
������5.=��� 
��� ������ 
����/�3���79��%�� 

601,513 
273,409 
328,104 

707,868 
323,332 
384,536 

767,607 
353,987 
413,620 

755,204 
328,309 
426,895 
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&����'%��'�	 -59����3���ก��'�	�ก���-�#,4�3���3 H5 18�3	� 3�.���3	��)	�/�3&�'�3-���~ก���3 (Te GIac Trang Field : TGT) 
-59����ก��(���ก��'�	 ,�.4����(���7-����ก��'�	�ก,4�3���3��3ก'�� <��Z.)�<	������ 3 �v 2558 �� 3��  )�<	���
��� 2 �v 2558 ,4�3ก�������#ก�/.� �������-x'��. 31,251 ��=-�'	����� &'(����#ก�/.ก01*����	�-x'��. 16.36 '��
'�ก�6ก=b%		����� (��(�# 4,169 ��=-�'-��.�-��� �������	�����)  
 ������ ,4�3ก�����.���(���3ก������  (Exploration Phase)  �	�.��. <����-���ก��ก��������4�; ���-���    
�&�$ก
�������
�= �B� 3 	� 3�.����ก�.{$|3�(-' ���-�(	(�( ��(-�6-��.���= �$��%���,4�3ก�<��-��]��� �ก�-�(�'%�
��(-���-5���-	��	�&��3�����3<�� /#(�� �.���(���3ก���(-�������#����3�+,	�-'�.�&'(68ก�4��-�2�<�<��)�ก�
5�:�-��35#��.=  
 �&�$ก
�������
�= 3��'"� ��  �	�3� 2 -�2�,4�3ก����ก 	� 3�.��)�59 �������-�# Central Myanmar Basin 
��(-�6-��.���= /#(�� ,4�3ก��.��)��(���3ก�-����-�(�'%�������'%���� 4  �ก&��ก�-�(�'%�������� 3�� ������ 4 
�'%� 18�34����(&'��-��]�)�<	������ 4 /�3�v 2558 �� 3��  �'ก�-�(�'%�������'%�&�ก<��5�6�ก.Z5-��35#��.= �3
,4�3ก��83<��	�������. (Write-off) �'%���3ก'��)�<	������ 2 ������� 
 �&�$ก
�/�'��
���#��   
 �	�.��. ��,4�3ก�)�Z���Z4�� ����� 1 ,4�3ก� 49� �&�$ก
�3�%�%��3� '��
���#�� 18�3	� 3�.��)�-4�9���Y
���-	�-'�.  ��(ก�����. 15 &�'3������   
 ������&�'�3�����-���ก��'�	&'�� (Producing Phase) &4  A��$��%
�
 (Montara) ����#ก��'�	,�.
-x'��.������<	��� 2 �v 2558 �.�������(�# 16,448 ��=-�'	�����  ������ก�-��.ก���34���-�.�ก-�	%ก�#=� ��������<�'
�ก&�'�3�����,�.��Y�'���,���-1�.�� �   ������5����-���ก����Y�'���,���-1�. ,�..8��'�กก�����(5�����=�'�กY�&'(
�'ก�(�� (�ก��) ,�.)����*�ก��3���.6�	�=	��<�   
 ������&�'�3����.���(���3ก������ (Exploration Phase) )� A��$ Cash Maple )�<	��� 2 �v 2558 
�	�.��. �.���(���3ก���-4�(�=6�ก.Z5-��35#��.= -59���&���3������ก�5�:�&�'�3��3ก'�� 5������ 3<����-���
ก�68ก�/����'�3*�#����.&'(*�#�b+��ก�=)�&�'3������������.���� 3���-59��ก����&���3ก���������-��(��	��<�   
 �&�$ก
�/�%+������ก
   
 �	�.��. ��,4�3ก�)�Z���Z4�� ����� 3 ,4�3ก� 18�3	� 3�.��)� ��(-�6&4�� &'(��5��*=�*�#��Y
��1�' ,�. ,4�3ก��� 3���.���(���3ก������  (Exploration Phase) ������ �&�$ก
��
�����
 ��=  "�)= 18�3	� 3�.��)�
&4�����'-���=	� ��(-�6&4�� ,4�3ก�<����-���ก�.9��-�9��35�:�&�'�3 Thornbury Phase 1 	����Y�'��'-���=	� -��.����.
&'�� /#(�� ,4�3ก��.��)��(���3-	��.�3�-ก��.�ก��ก���ก&���3��6�ก���-�9 �3	�� (FEED)   
 ������)���5��*=�*�#��Y��1�' (��1�')  �� 2 ,4�3ก� 49� �&�$ก
��
�
�������'= �3� 1 	� 3�.�����-�#
&��3 Barreirinhas ��ก�.{$|3�3	(�����ก-x�.3-��9�/�3��1�' �$��%���,4�3ก�ก�'�3-	��.�ก�-59����������4'9��<��
�(-�9��&�� 3 ��	� &'(�.��)��(���3��ก���%��	��.3�ก�68ก��'ก�(�����3&��'��� (EIA) �ก����.3����-ก��.�/��3 ,�.
4����(-������-���ก������<��)�<	������ 4 /�3�v 2558 &'(�&�$ก
���
"�� ���B� ��' 23 	� 3�.�����-�#&��3 Espirito 
Santo ��ก�.{$|3�3	(�����ก/�3��1�' 4����(-������-���ก�-�(�'%������ Pacoca <��)�<	��� 4 �v 2558 
 �&�$ก
�/� O��ก
 �	�	+��กก�
$   
 �	�.��. ��,4�3ก�)�Z���Z4�� ����� 6 ,4�3ก� 18�3	� 3�.��)���Y�%'	��,��� �*�#��Y��(�*��<	.
��(���&�'��-��. (&�'��-��.)  �*�#��Y,�1����ก (,�1����ก) &'(�*�#��Y-4�. (-4�.) 
 ������,4�3ก�����.���(���3ก�5�:� (Development Phase) �	�.��. <����-���ก��ก��������4�;)�
�&�$ก
� ������� 433 �  �	 416 ��  18�3	� 3�.�����ก �3��6	(�����ก/�3��(-�6&�'��-��. �$��%����.���(���3ก�ก�����3
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ก�(���ก��'�	&'(�(�����/���3 ,�.4����(���7-����ก��'�	<��Z.)��v 2558 ���.ก�'�3ก��'�	��(�# 20,000 
��=-�'	�����   
 ������,4�3ก�����.���(���3ก������  (Exploration Phase) �	�.��. <����-���ก������)��&�$ก
�

 ������� Q
''� ���= �
�&" 18�3	� 3�.�����ก �3��6	(�����ก/�3��(-�6&�'��-��. �$��%���,4�3ก�<��-/����ก�������(.(   
��� 3 (Third Exploration Phase) ,�.)�<	������ 2 �v 2558 ,4�3ก�<��-��]��� �ก�-�(�'%������&'(��(-����'����� 2 
�'%� ��3�')�� # /#(��  ,4�3ก�-��]��� �ก�-�(�'%������ 3�� � 4 �'%� �ก&��ก�-�(�'%������&'(��(-����' 6 �'%� 
�$��%����.���(���3��-���ก�-�(�'%����-�'9�	�&������3<�� �� 3��  �'ก�-�(�(��<�)��������ก���&��5�:�,4�3ก�
	��<�  
 �&�$ก
���"����ก ��+R��
 O#�=  ���� +��  18�3-�2�,4�3ก�ก01*����	�/��)�;� 	� 3�.����ก�.{$|3
/�3,�1����ก  )�<	������ 2 �v 2558 ,4�3ก�<��-��]��� �ก�-�(�'%���(-����' Golfinho-Atum G03, Golfinho-Atum G04 , 
Golfinho-Atum G05 &'( Golfinho-Atum G06 ������ก�5�:�ก01*����	�-�'� (LNG) )�-�9��5��Z4�������� �3
,4�3ก� <��4��-'9�กก'%��������������-������(���3�ก�����3,�33��'�	ก01*����	�-�'����ก (Onshore LNG Engineering 
Procurement and Construction Contract) -��.����.&'��  �� 3��  ,4�3ก�4����(���7-����ก��'�	&'(/. LNG 4�� 3&�ก<��
)��v 2562 
 �&�$ก
���"����ก ��+R��
 �#�=  	� 3�.�����ก �3��6-��9�/�3,�1����ก  ,4�3ก�<��-��]��� �ก�
��(-����'�'%������ Kifaru-1 18�3<��5�6�ก.Z5-��35#��.= 
 �&�$ก
��&��
  � 5  � 7  � 11 �  � 11 ��  �	  � 12 ,4�3ก��.���(���3ก���-���ก�68ก�
/����'�3*�#����.&'(*�#�b+��ก�=  -59��ก����	�&���3ก�-�(�'%����������� 1 �'%� ,�.��&��)�ก�-�(�'%���3ก'��
)��v 2559    
 )�
�ก
����A
�ก
��$%�� (Portfolio Management)    
 �	�.��. <�����)����ก������ก�'3�%�  ,�.���%��%�3��.-59��)��ก�'3�%���4��-��(���� 3)����ก�
���3��'4�-5���)��&ก�,4�3ก�&'(ก������4��-���.3  ��ก�� 3.�3���7��-���3�<��	�-����./�3������)��(.(.�   
�	�.��. ��ก�68ก���-4�(�=�$���.&'(�'ก�(��)�ก�'3�%��.�3����-���&'(���	���Z�ก�#=-�'��.�&�'3�3��34� 
-6��Yก��  &'(ก�-�9�3���-ก��/8 �   -59����(ก��ก�5���#&'(	�����)�)�ก�'3�%�  ����� 3��ก������ก'%����(-�6
-����. (Focused countries) )�ก�/..ก�'3�%�   ,�.���ก'%����(-�6	�6�ก.Z5&'(4��-��(��)�����4'��3ก��
��6�3&'(-����.���������	� 3<��  ���783ก���-4�(�=�$���.	�3D  ���-���  6�ก.Z5�3�+,	�-'�.� �$���.�3Z���6�	�=  ก�
&��3�'��(,.��=ก��Z4��Y 4��-���.3�� 3���ก�-�9�3&'(ก���-���*%�ก�� ����� 34��<��-���.�)�ก�&/�3/��  ,�.)�<	�
����� 2 /�3�v 2558 �	�.��. <����ก���-���ก������ก�'3�%������4�; <��&ก� ก�&��3/�49����*�,4�3ก���������,���-1�. 
�'%��� &'(,4�3ก���������,���-1�. -1�= �����= )���(-�6���,���-1�. 18�3�.���(���3��ก���%��	��ก��Y�'
���,���-1�. &'(.9��/�49����*�)�,4�3ก������-4�. &�' 10 -� )���(-�6-4�. 18�3<�����ก���%��	��ก��Y�'-4�.&'�� 

   �.�3<�ก]�� ��������&������(4��-'9�ก5�:�,4�3ก������ก�4��5��+,	�-'�.�&'�� 5������ 3��3�,�ก�)�
ก�-/�19 �ก��ก�-5���-	�� ,�.-x5(,4�3ก�����.��)����3ก��'�	 ��9����3ก�5�:�18�3)ก'��(-�����'�	  
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2.1.1.4  (�ก
��$%��/��
&� 
-�9�������� 23 *���4� 2557 �	�.��. <����(ก6��(�#ก��.��.'3�%� (Capital Expenditure) &'(�.��.

��-���3� (Operating Expenditure) /�3������y &'(������.��. )����3�v 2558 ` �v 2562 ��� 5 �v -�2�-3���� 3�� ���(�# 
24,295 '��-���.;����Yy 18�3��ก�������%3-59��)�����4'��3ก��ก'.%�*=)�ก���-���*%�ก�� &'(&��3�'��%��� 3�� ��(�#
ก��.��.'3�%�&'(�.��.��-���3� ���.'(-��.���3	��<���  

      ����.  :  '��-���.;����Yy 
 �7 2558 �7 2559 �7 2560 �7 2561 �7 2562 �7 2558 - �7 2562 

�.��.'3�%� 3,071 3,437 3,833 3,110 2,411 15,862 
�.��.��-���3� 1,761 1,767 1,660 1,648 1,597 8,433 
�.��.����� 3�� � 4,832 5,204 5,493 4,758 4,008 24,295 

 
�	�.��. 4���	��-'/��(�#ก�/.�+,	�-'�.�-x'��.	����� (�ก,4�3ก��$��%���) �(���3�v 2558- �v 2562 ��

�.'(-��.�  ��3	��<���  
            ����.  :  5����=-�'-��.�-��� �������	����� 

 �7 2558 �7 2559 �7 2560 �7 2561 �7 2562 

����#ก�/.�+,	�-'�.�-x'��. 343 342 337 322 334 
    

�.�3<�ก]�� �ก��(�#ก�'��%� 4�������#ก�/./�3�v 2558 �(-	��,	�.�������(�#���.'( 3 '�'3�ก
4�ก�#=-���������.'( 6 ��9���(�# 343,000 ��=-�'-��.�-��� �������	�����  &'(-�9��3���.�(����4� �������)�	'�,'ก
<����ก�����	��'�'3�ก���3�4 95 ` 105 -���.;����Yy	����=-�' )�-�9����7%�.� 2557 '3�������3�4 60 ` 85 -���.;
����Yy 	����=-�' )� ���3<	��� 4 �v 2557 &'(��&��,���'�'3�.�3	��-�9��3)����3�v 2558 �	�.��. �83<����ก�����
&��ก�'3�%� -59��)�����4'��3ก���Z�(�4� �������	ก	�� ,�.��&���3)�ก������-3��'3�%� ��3��   

 (1) ก��3&��&'(-��.3'����4����4�;/�3ก�)��-3��'3�%� -59��)�����4'��3	���7�ก�#=�4� ����
)��$��%���   

 (2) ก�'�4�)����. 	�,4�3ก� SAVE�to be SAFE 18�3<��-������-���ก��	� 3&	� �v2557 -59��'�	���%� 
ก���-���*%�ก�� �� 3)��(.(�� �&'(�(.(.�  ,�.��&���3�'�ก 49� '� '( -'9��� 

- '�  �&���3'�4�)����. '�	���%� &'(���*�ก���3�/-�4,�,'.��������(���*�Z5 ����(���.'�	���%� 
 �� 3�(.(�� �&'(.� 
-     '( '(-���ก��ก������.�3<����4����-�2�	��3�� ,�.)��4����4�;ก��,4�3ก���9�ก��ก��������4����-�2�	��3 
 �� (need to have or need to do) &	�'(-���,4�3ก���9�ก��ก����������9�<����ก]<�� (nice to have or nice to do) 

-     -'9���  -'9���ก�'3�%�)�,4�3ก������4��-���.3��ก<�ก��� ,�.<�����������4����4�;/�3ก�)��-3��'3�%�  
 -59������	��)��������ก���7�ก�#=� �������-ก��/8 � 

,�.ก�����'���3ก'���(	��3<����3�'	��ก���ก��(���ก��'�	�+,	�-'�.� -59��<��)��-ก���'ก�(��	��4��
	��3ก�)���+,	�-'�.�/�3��(-�6 ��ก�� 3 	��3<����3�'	���	�Y����4���'��Z�. ����43 ��������. &'(���3&��'��� 18�3
-�2����3��� �	�.��. )��4����4�;�.�3-4��34��� 18�34#(��3� (Task Force) ���<�����	� 3�-59��ก����&��3������4�)����.
&'( '�	���%�)�����/�3,4�3ก� &'(����ก3�)�;� -�9��-�9��ก%�Z5��*= 2558 /#(�� ก�'�3��-���ก�	�-����.����('�
-3��'3�%�)��v 2558 <��	��ก�����.'( 10 �ก&��-������-4.��(ก6<�� 
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2.1.2 A��+����ก��ก!
"����#
��  
 �	�. ��(ก��ก��ก�-ก��.�ก��*%�ก��ก01*����	� ���4���4'%� 5 *%�ก��.��. <��&ก�   

(1) *%�ก������&'(4���3ก01*����	� �������������ก01*����	��ก&�'�3ก01*����	��� 3)���(-�6&'(
	�3��(-�6-59�������.)��ก��'�ก4� ,�.�����)��ก01*����	��.)�;� <��&ก� ����'�	<bb� 

(2) *%�ก���(�������3ก01*����	� (Transmission Pipeline) �����������-���ก� ���%3��ก� &'(5�:��(�������3
ก01*����	�  

(3) *%�ก��,�3&.กก01*����	� �����������-���ก�&'(5�:�*%�ก��,�3&.กก01*����	� 18�3)��$��%����������
�� 3�� � 6 ,�3   

(4) *%�ก�������������.ก01*����	� (Distribution Pipeline) �����������-���ก�&'(5�:��(�������������.ก01
*����	�18�3-�2����.��.���	��-�9����ก�(�������3ก01*����	� (Transmission Pipeline) <�.�3'�ก4��%	��ก��� -59�������.
ก01*����	�)��ก��'�ก4��%	��ก���	�3D  

(5) *%�ก��ก01*����	�������.�.�	= (Natural Gas for Vehicles) ���������ก�/..�7�����ก� NGV &'(ก�
��3-����ก�/..ก�)��ก01*����	�)�Z4ก�/���3 -59��)��ก01*����	�-�2��3-'9�ก-�9 �-5'�3)����/���3������47�กก��
� ���� &'(-�2���	�	�����3&��'��� -59�����.'�Z�(4�)����.-�9 �-5'�3)��ก��������,Z4&'('��$;��'Z�(�3�ก6������4��
�%�&�3/8 �  

 ������4�8�3�v&�ก 2558 �	�. ���.<���กก������.�'�	Z�#w=ก01*����	� ����� 244,900 '���� '�'3 11,948 
'���� ��9����.'( 4.7 �ก4�8�3�v&�ก 2557 ������.<���กก������.�'�	Z�#w=ก01*����	� ����� 256,848 '����  
(�.'(-��.�	�,4�3���3�.<��/�3 �	�. &'(������.��.&��3	��.�'�	Z�#w=)����/����� 2.4)  

2.1.2.1 ���ก��ก
���)A
 �	��)�*
A��
�ก!
"����#
�� 

ก
���)A
ก!
"����#
��  
ก�����ก01*����	�/�3 �	�. �.��)�4�����������/�3*%�ก������&'(	'�ก01*����	� ,�. �	�. -�2�

���19 �ก01*����	��ก���/.ก01*����	�Z.)	���;;19 �ก01*����	�18�3�$��%������.���� 3�� � 15 x��� &��3-�2���;;19 �ก01
*����	�)���(-�6����� 12 x��� <��&ก� ��;;19 �ก01*����	��ก&�'�3<5'��, ��;;19 �ก01*����	��ก&�'�3�3ก�
-��9�, ��;;19 �ก01*����	��ก&�'�3�3ก�)	�/1 ��;;19 �ก01*����	��ก&�'�3.�,�&4' 123/2, ��;;19 �ก01*����	��ก
&�'3 B8/32/3, ��;;19 �ก01*����	��ก&�'�3���	.=, ��;;19 �ก01*����	��ก&�'�3 MTJDA &�'3 A-18, ��;;19 �ก01
*����	��ก&�'�3 MTJDA &�'3 B-17, ��;;19 �ก01*����	��ก&�'�3� �5�3, ��;;19 �ก01*����	��ก&�'�3���Z� �̂��, 
��;;19 �/.ก01*����	�&�'�3����ก�	�� (59 ����'�ก�(�9�), ��;;19 �/.ก01*����	�&�'�3����ก�	�� (59 �������3	�� -�), &'(
��;;19 �ก01*����	��ก&�'�3	�3��(-�6��ก����� 3 x��� <��&ก� ��;;19 �ก01*����	��ก&�'�3.�� ��;;19 �ก01
*����	��ก&�'�3-.	ก%�, &'(��;;19 �ก01*����	��ก&�'�31�	�ก��ก��Z55��/4 
A�
��A�� : 
/1    ��ก�'3����;; -�9�������� 30 ก.4. 2552 ������#19 �/.ก01y���'( 320 '��'�ก�6ก=b%		����� -������3ก01y<��	���;;y -�9�������� 16 ��7%�.� 2555 
/2 -����19 �/.ก01y������ 5 5.4. 2553 )�����#-����	����� 680 '��'�ก�6ก=b%		����� &'(�.�.-5���/8 �-�2� 1,010 '��'�ก�6ก=b%		�����-�9�������� 17 5... 2554 
&'(-5���/8 �-�2� 1,240  '��'�ก�6ก=b%		�����)������� 24 -�...  2555 
/3 ��(ก�����.&�'�3��	(��� ��5�ก�=  -�;��6 -�;��6���=�  �('���#.=  ���%��  ���=����%�� ��  '��	   
/4 ��ก�'3����;; -�9�������� 30 ก.4. 2553 ������#19 �/.ก01y���'( 240 '��'�ก�6ก=b%		����� -������3ก01y -�9�������� 5 ��3�4� 2557 
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 �� 3��  ก�����ก01*����	�/�3 �	�. ����)�;��(��ก&�'�3/&�'3������ก01*����	�)���(-�6 ,�.��
����#&'(�������ก�����ก01*����	�/�3 �	�. )��v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��   

 A��$/ ��$'���%
� 

�7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

��
� ��. 

O��/+�� 
����	 

��
� ��. 

O��/+�� 
����	 

��
� ��. 

O��/+�� 
����	 

��
� ��. 

O��/+�� 
����	 

/���	�%0         

- <5'�� 377 8.3 373 8.1 382 8.1 315 6.5 

- �3ก� (-��9� / )	�) 766 16.8 880 19.1 846 18.0 870 17.8 

- .�,�&4' 1,2,3 1,281 28.1 1,202 26.1 1,277 27.2 1,312 26.9 

- 8/32 134 2.9 120 2.6 107 2.3 101 2.1 

-   ���	.= 222 4.9 210 4.6 206 4.4 192 3.9 

- MTJDA 707 15.5 682 14.8 711 15.2 641 13.1 

- � �5�3/���Z� �̂�� 106 2.3 99 2.2 115 2.5 135 2.8 

-   ����ก�	�� 9 0.2 14 0.3 13 0.3 13 0.3 

���ก����	
�������� 3,602 79.0 3,580 77.8 3,657 78.0 3,579 73.4 

��
$��	�%0 
        

- .�� 423 9.3 419 9.1 413 8.8 434 8.9 
- -.	ก%� 397 8.7 403 8.7 339 7.2 295 6.1 
-  1�	�ก�     91 1.9 199 4.1 

-  LNG 139 3.0 201 4.4 191 4.1 368 7.5 
���ก����	
���ก��������� 959 21.0 1,023 22.2 1,034 22.0 1,296 26.6 

�+�ก
���)A
%��$A�) 4,561 100.0 4,603 100.0 4,691 100 4,875 100 

�419 �ก01*����	�-x'��. 
(��/'������.�) 

261.2 273.9 278.2 269.1 

           ��.-�	%   :   ����#ก01*����	�4���# # 4�4������ 1,000 ����.� 	�� 1 '�ก�6ก=b%	  

 

�$45�1�A��ก�$'�]]
"4�ก!
"����#
�� 
��;;19 �ก01*����	��(���3 �	�. &'(���/.ก01*����	� ���.%��;;��(�# 25-30 �v ,�.4����;;	ก'3����(

19 �&'(/.ก01*����	�ก�� # �%���3���	���;; -��� �ก�'%� ��9��%���3����9��D &'��&	���;;ก����)�����# 
4%#Z5&'(4����� 	����<��	ก'3ก��<�� 

���/.ก01*����	������������-	��.�4�����7)�ก���3ก01*����	�-59��)�� �	�. ���7-��.ก���ก01*����	�
��3�%�<��783���.'( 110 - 125 /�3����#19 �ก01*����	�/� �	���.��� (Contractual Delivery Capacity ��9� CDC) &'��&	�
��;; )�/#(��� �	�. �(	��3���ก01*����	�)��<��	�����#19 �ก01*����	�/� �	���.��� (Daily Contracted Quantity 
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��9� DCQ) ��ก�� 3 �	�. .�3�����*�19 �ก01*����	�)�����#���-ก��ก�� CDC ���ก����<��)���;;<�� �ก���/.ก01*����	�
���7�'�	&'(��3���<�� 
 �.�3<�ก]	� �ก)��v��;;)� �	�.<�����7���ก01*����	�	�����#/� �	��<��4��	����ก�����������v
��;;�� � (Annual Contracted Quantity ��9� ACQ) �	�. �(	��3���(4�ก01*����	�)�����#�����<����� (Take-or-Pay) ,�.
�����*����ก01*����	�����������#���<�����(<�&'��)��v	��D <� ,�.<����ก����-�' &'(<��	��3���(4�ก01*����	�)�
������ ���ก (Make-Up) �� 3��  )��v��� �	�. �()�����*�)�ก����ก01*����	�����������#���<�����(<�&'����3ก'�� �	�. 
�(	��3���19 �ก01*����	�)��<��4��	�����#19 �ก01*����	�/� �	��	���;;�������v�� �D ก��� )��3ก'��ก�� ก�#���� 
�	�.19 �ก01*����	�-ก��ก������#19 �ก01*����	�/� �	��/�3�v��;;)�D �	�. �(���7������#ก01*����	�
����-ก���� �&	�<������������-ก��ก�� CDC 	���;; (Carry-Forward) <���ก'�����#19 �ก01*����	�/� �	��)��v��;;	��D 
<�<��)�����#<��-ก�����.'( 15 ��9����.'( 20 &'��&	���;; /�3����#19 �ก01*����	�/� �	��)��v��;;��3ก'�� ,�.���*�
��3ก'��)�����#ก01*����	�����-ก���� �D �(�� ��%�Z.)��(.(-�' 5 �v ����ก�v���-ก��ก01 Carry-Forward  
 )�ก�#�������/.ก01*����	�<�����7��3���ก01*����	�)��ก�� �	�. <��4��	�����#��� �	�. -��.ก����ก
���/.ก01*����	�)�&	�'(��� (Shortfall) �	�. �(���(4�ก01*����	�	�����#ก01*����	����������3 ,�.�����*�<�����
����'����.'( 20-25 �������4/�3����#ก01*����	����/���3)�-�9���� � ��9�-�9��7��<� ��9��v7��<� &'��&	���;; 
�� 3��  -�9���� ��v��;; �	�. ���7������#ก01*����	�������/.ก01*����	�/���3<�'�����#19 �ก01*����	�/� �	��
�.�v/�3 �	�. <�� 
 �������419 �/.ก01*����	����ก����)���;;19 �ก01*����	��(��ก�ก�����4Y�-����	�� (Initial Base 
Price) 18�3-�2��443��� ,�.����	������418�3ก������	��4��3�%�&'(�4	���%�-59��4%��4��3���19 �&'(���/.ก01*����	� 
,�.��	������4ก01*����	���(ก�����.�$���.	��<���  49� �4� ����-	ก��(7����ก'3)�	'���34,��= ��	�
&'ก-�'��.�-3��	�	�3��(-�6 &'(������3-6��Yก��	�3D -��� ������4/.��3/�3��(-�6<�. &'(������4����'�	/�3
����Y�-���ก������*%�ก��� ����&'(ก01 -�2�	�� �� 3��  �(.(-�')�ก������419 �/.ก01*����	���3ก'���(&	ก	�3ก��
<�)�&	�'(��;; ก'��49� �%ก 12 -�9�� 6 -�9�� 3 -�9�� ��9� 1 -�9�� &'��&	���;; �419 �/.ก01*����	��� �(��3���  
(Pass Through) <�)��ก��'�ก4�)�ก'%������'�	<bb�18�319 �ก01*����	��ก �	�. 18�3-�2�ก'%��'�ก4��'�ก	���	��4)���;;
/.ก01*����	� ��3�')��4��-���.3/�3 �	�. �กก�-�'��.�&�'3/�3�419 �/.ก01*����	��.��)��(������4���/�3	�� 
 ��;;19 �ก01*����	��%ก��;;��/��ก����-�9��3-�	%�%�����.18�3-�2�ก�#���� �	�. ��9����/.ก01*����	����7.ก
-�2�-�	%)�ก����<�����7�C���	�������	���;;<�� 18�3-�	%�%�����.���ก����)���;;��3ก'����.���783-�	%ก�#=)�D ���
-ก��/8 �,�.4����;;<�����74��4%�<�� ��ก�ก��  ��;;19 �ก01*����	��3x���<��ก����)��ก�#���� �	�. <�����7���
19 �ก01*����	�<�����-�9��3�ก��-�	%�%�����.-ก��/8 �ก��'�ก4�/�3 �	�. ��-�2�-�	%)��'�ก4���3ก'��<�����7���19 �ก01
*����	��ก �	�. <�� 18�3)�ก���  �	�. �(��3-�	%�%�����.��3ก'��<��	��-�9�� �	�. �(	��3'�����#���ก01*����	��ก
���/.ก01*����	����-ก��.�/��3�%ก�.'3	��������ก������.ก01*����	����'�'3 
 
'�]]
"4�ก!
"����#
���	'���'�)�$��45�ก�)�A��ก
��=/)�A��ก
��=A�^5$)�$��1����  

(1) �� ��%��(.(-�'	����ก����)���;; ��9� (2) -�9���(.(-�'	��������� ��%�'3 (-x5(ก�#�&�'�3ก01
*����	�)���(-�6) ��9� (3) -�9������#����3ก01*����	�)�&�'�3��3ก'�����'3  

 

ก
���)�*
A��
�ก!
"����#
�� 
 �	�. ��������.ก01*����	�����)�;�)��ก��ก'%��'�ก4�����'�	<bb� <��&ก� กb�. ����'�	<bb�����( &'(����'�	<bb�
�.-']ก,�.	�3����(�������3ก01*����	� (Transmission Pipeline)  
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 ����#ก���3ก01*����	�)��ก��'�ก4�ก'%��	�3D (�������#ก01*����	����)��)�,�3&.กก01*����	�/�3 �	�.) 
)��v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 ���.'(-��.���3��  

ก�����Rก&�
 

�7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

��
� �.�.

O��/+�� 
����	 

��
� �.�.

O��/+�� 
����	 

��
� �.�.

O��/+�� 
����	 

��
� �.�.

O��/+�� 
����	 

1. กb�. 1,328 29.2 1,228 26.8 1,206 25.7 1,213 25.0 
2. ����'�	<bb�����( 922 20.3 873 19.0 852 18.2 970 20.0 
3. ����'�	<bb��.-']ก 427 9.4 611 13.3 699 14.9 736 15.2 
4. '�ก4��%	��ก���/1 909 20.0 947 20.6 972 20.7 993 20.4 
5. ,�3&.กก01*����	� 958 21.1 930 20.3 959 20.5 943 19.4 
�+� 4,544 100.0 4,589 100.0 4,688 100.0 4,855 100.0 

���� : �	�. 

��.-�	% : ����#ก01*����	�4���# # 4�4������ 1,000 ����.� 	�� 1 '�ก�6ก=b%	  &'(4���#,�.)����������	��v�C���� 
/1 ���ก01*����	���������.)��ก�������� �	�. �����.ก01*����	� ��ก�� &'(ก01*����	�)�Z4/���3 

 ,�.����<� ,4�3���3�4�����.ก01*����	�)��ก��ก'%��'�ก4�����'�	<bb��(��(ก�����. 2 �����'�ก <��&ก� �4
-�9 �ก01*����	� &'(��	�4������� �.'(-��.� ��3��  
(1) �
&
��4�ก!
"����#
��  
  �4-�9 �ก01*����	� 49� �'���/�3�4-x'��./�3-�9 �ก01*����	���� �	�. ���19 ��ก���/.ก01*����	�&'(
4�	��&��)�ก�����&'(�����.ก01*����	�  
  ������4�	��&��)�ก�����&'(�����.ก01*����	�18�34���4'%�4�)����.&'(4��-���.3)�ก���-���ก�
����ก01*����	�&'(ก�	'��� �����	�&	ก	�3ก��/8 ��.��ก����(-Z�/�3'�ก4����19 �ก01*����	� �$��%��� 4�	��&��)�
ก�����&'(�����.ก01*����	������� กb�. &'(����'�	<bb�����(-��ก�����.'( 1.75 /�3�4-x'��./�3-�9 �ก01*����	�
��� �	�. ���19 ��ก���/.ก01*����	� �� 3�� 4�	��&�����4���ก กb�. &'(����'�	<bb�����(��3ก'���(	��3<��-ก�� 2.15 ��/
'������.� ��������'�	<bb��.-']ก18�319 �ก01*����	�)�����#���	��ก��'�ก4���3ก'%��&�ก�� � �	�. �(4��4�	��&����3ก'��
)���	����.'( 9.33 /�3�4-x'��./�3-�9 �ก01*����	���� �	�.���19 ��ก���/.ก01*����	��ก&�'�3/&�'3������	�3D 
�� 3��  4�	��&�����4���ก����'�	<bb��.-']ก��3ก'���(	��3<��-ก�� 11.48 ��/'������.� 
(2)  ���
&�
���ก
�'�$ก!
"����#
��  
  ��	�4����ก���3ก01*����	���(ก�����. 2 ���� ,�.����&�ก<��&ก�  4����ก�����/�3	���%�43���            
(Demand Charge) 18�34���#�ก	���%�ก�'3�%�&'(4�)����.43���)�ก���-���ก� ,�.ก����)������	��'	��&��ก�
'3�%�)�����/�3�%� (Internal Rate of Return on Equity) -��ก�����.'( 18 �������(�������3ก01�$��%���&'( ���.'( 12.5 
�������(�������3ก01	�&��&�����(�������3ก01x������ 3 (������%3-5���-	��) �����3ก01<�.�3,�3<bb��(�( &'(�(��
���-�9����ก&�'�3���Z� �̂���.�3�(������ �5�3 &'(���������3<��&ก� 4����ก�����/�3	���%����&�� (Commodity Charge)  
18�34���#�ก	���%�ก�)�����ก����&�� (Variable Cost) /�3ก�)�����ก�/���3ก01*����	�  
 )�ก�ก������	�4����ก���3ก01*����	�������ก������.ก01*����	�)��ก��'�ก4�&	�'(�.�� �/8 ��.��ก��
59 ����ก�)��ก01*����	�/�3'�ก4� ��3��  

• 59 ���� 1 �(�������3ก01*����	���ก�.{$|3����(.�3 
• 59 ���� 2 �(�������3ก01*����	���ก�.{$|3���/��� 
• 59 ���� 3 �(�������3ก01*����	���{$|3 
• 59 ���� 4 �(�������3ก01��{$|3����(�( 
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• 59 ���� 5 �(�������3ก01��{$|3���� �5�3 
  ก � 4�  � �#�� 	 �  4�  � �� ก  � �� 3 ก0  1*� � � � 	� - �2 � < � 	  � � '� ก - ก #w= ก  � 4�  � �# 18� 3 < �� �� � � �% �� 	� �  ก
4#(ก���ก��,.�.5'�33�&��3�	� (ก5�.) -�9�������� 18 	%'4� 2550 ,�.����ก3��,.�.&'(&��5'�33� (��5.)  &'( 
�	�. <��-�����	�4����ก���3ก01*����	�-59��)��4#(ก���ก�ก�ก��ก��ก�5'�33� (กก5.)  5���#)��4��-�]����  
,�.��	�4����ก���3ก01*����	� -�2���3	��<���  

อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Demand Charge เป็นดงันี�  
                           หน่วย : บาท/ลา้นบีทีย ู 

โซน ระบบท่อ 
อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนคงที+  (Demand Charge) 

1 �(�������3ก01*����	���ก�.{$|3����(.�3 8.5899 (ก) 

2 �(�������3ก01*����	���ก�.{$|3���/��� 14.2177 (ก) 

3 �(�������3ก01*����	���{$|3 12.0654 (ก) 

4 �(�������3ก01*����	���{$|3����(�( 2.4855 (/) 

5 �(�������3ก01*����	���{$|3���� �5�3 1.1299 (4) 

 
อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Commodity Charge ดงันี�                                                                    หน่วย : บาท/ลา้นบีทีย ู  

พื�นที+ ระบบท่อ 

อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนผันแปร   

(Commodity Charge) 

1 �(�������3ก01*����	���ก�.{$|3����(.�3 

1.3045 (3) 2 �(�������3ก01*����	���ก�.{$|3���/��� 
3 �(�������3ก01*����	���{$|3 

4 �(�������3ก01*����	���{$|3����(�( 0. 1283 (3) 

5 �(�������3ก01*����	���{$|3���� �5�3 0.0000 (�) 
��.-�	%: (ก) ���'��34��)��	� 3&	� 1 -��.� 2552 -�2�	��<� 
  (/) ���'��34��)��	� 3&	�-�9����7%�.� 2554 -�2�	��<� 
  (4) ���'��34��)��	� 3&	�-�9��ก�ก�4� 2555 -�2�	��<� 

                            (3) ���'��34��)��	� 3&	�-�9�� ��7%�.� 2558-�2�	��<� 
                            (�) ���'��34��)��	� 3&	�-�9�� �ก�4� 2556 -�2�	��<� 
 

 ���19 �ก01*����	�)�����/�3 กb�. &'(����'�	<bb�����(	��3���(4�������)�����/�3 Demand Charge 	�
����#ก01*����	�	����ก����)���;;&���(19 �ก01*����	���3��9�	��ก������#��3ก'��ก]	� ��������'�	<bb��.-']ก
�(���(4�������)�����/�3 Demand Charge 	�����#ก01*����	����������3 �� 3��  	��3<��	��ก������#/� �	��	����
ก����)��v��;;�� �D ��ก�ก��  .�3<��ก����)����ก�����-�'��.���	�4�������-�2��(.( (Periodic Adjustment) ,�.
���7�����ก�4���#��	�4��������%ก 5 �v ��9�)�ก�#������ก�-�'��.�&�'3�.�3����.��4�;-59�����3<��18�3��	�
�'	��&��-3��'3�%�)������%�/�3���79��%��	����<�������%��	� ��ก�ก��  )��%กD �v ��	�4�������)�����/�3 Commodity 
Charge ���7����-�'��.�	������ (Index Adjustment) ��ก���.  
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2.1.2.2 ���ก���	��%�'�$ก!
"����#
��  
 -�9�����/.ก01*����	�<����3���ก01*����	�)��ก�� �	�. ����%���3���&'�� ก01*����	��� 3����(7�ก��3<�
.�3'�ก4�	�3D ,�.����(�������3ก01*����	�/�3 �	�. �� 3��  ก���-���3�&'(ก����%3��ก��(�������3ก01*����	��(
�.��)�4�����������/�3����.*%�ก���(�������3ก01*����	� 
 # ������ 30 ��7%�.� 2558 �(�������3ก01*����	� (Transmission Pipeline) /�3 �	�. ��4��.����
��(�#  3,528 ก�,'-�	� 18�3��(ก�����.�(�������3ก01*����	����ก4��.���(�#  1,395 ก�,'-�	� &'(�(�������3 
ก01*����	�)��(-'4��.���(�#  2,133 ก�,'-�	� (<������(�������������.ก01*����	� (Distribution Pipeline) ��ก
��(�#�กก�� 500 ก�,'-�	�) ,�.�(�������3ก01*����	�/�3 �	�. �(	��-�9���&�'�3ก01*����	�	�3D )����<�. &'(
�����3ก01*����	��ก&�'�3.�� -.	ก%� &'( 1�	�ก� )���Z55�� ����.&��<�.-��Z55�� -/�ก������'�	<bb� ,�3
&.กก01*����	� &'('�ก4��%	��ก��� Z.)��(�������3ก01*����	�/�3 �	�. .�3��(ก�����. ����.4��4%��%�ก'���	��
/�3ก01*����	� (Dew Point Control Unit) &'(�%�ก�#=���ก01*����	� (Common Header) 18�3-�2�ก�(���ก�-59��4��4%�
4%#Z5ก01*����	��ก&�'�3	�3D )����<�.)����4�4������43���-�2���8�3-��.�&'(��4%#Z5-��.�ก���� 3�(�� 
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/����'-ก��.�ก���(�������3ก01*����	�-x5(�(�������4�; # 30 ��7%�.� 2558  -�2���3��   

�	��%�'�$ก!
"����#
�� 
&+
��
+�+� 

(ก�������) 

��
)%� 

(���+) 

&+
�'
�
�b'R$'�)/�ก
�'�$ก!
"

����#
��/ (��
� ��.O��/+��) 

�7%�5���5� 

)*
����$
� 
�
��	���) 

�	��%�'�$ก!
"����#
��/�%	��      

-����#-,�3&.กก01*����	��(.�3 (����.��(*�) 415 34 850 2524 
-�2��(������ก&���-����#)����<�.<�.�3,�3&.กก01*����	�
�(.�3 	��'��	5%� ��3�����(.�3 

&�'�3�3ก�--����# (����.��(*�) 171 32 635 2539 -�2��(������ก&�'�3�3ก�)����<�.���-�9���ก��&���-����# 

-����#-,�3&.กก01*����	��(.�3 (���4��/��) 418 36 1,180 2539-2540 
-�2��(�����4��/���ก&���-����#<�.�3,�3&.กก01*����	��(.�3 
	��'��	5%� ��3�����(.�3 

-����#-,�3<bb�/���  161 24 210 2539 
-�2��(������ก&���-����#<�.�3,�3<bb�/��� ��3����
�4�6��*����� 

&�'�3���	.=-,�3&.กก01*����	��(.�3 (���-������ 3) 606 42 1,900 /3 2550 
-�2��(�����-������ 3 �ก&�'�3ก01y ���	.= <�.�3,�3&.กก01*����	�
�(.�3 	��'��	5%� ��3�����(.�3 

&�'�3-���-�-&�'�3���	.= 95 42 1,000 /3 2551 -�2��(�����-������ 3 �ก&�'�3ก01y -���-� <�.�3&�'�3���	.= 

&�'�3-�b�������-5��� (�'��3 2)-�����3ก01*����	�-������ 3 )��(-' 48 28 330 2554 
-�2��(������ก&�'�3ก01y -�b�������-5��� (�'��3 2) <�.�3�(��
�����3ก01y -������ 3  )��(-'  

&�'�3�3ก�)	�-�����3ก01*����	�-������ 3 )��(-' 38 24 350 2555 
-�2��(������ก&�'�3ก01y �3ก�)	� <�.�3�(�������3ก01y -������ 3 
)��(-' 

�	��%�'�$ก!
"����#
�����ก      

,�3&.กก01*����	��(.�3-,�3<bb��3�(ก3 (����.��(*�) 104 28 540 2524 
-�2��(������ก,�3&.กก01*����	��(.�3 	��'��	5%� ��3����
�(.�3 <�.�3,�3<bb��3�(ก3 ��3����x(-��3-�� 

,�3<bb��3�(ก3-,�3<bb�5�(�4�)	� (����.��(*�) 57 28 n.a. /2 2524 
-�2��(������ก,�3<bb��3�(ก3 ��3����x(-��3-�� <�.�3,�3<bb�
5�(�4�)	� ��3������%����ก� 

�35'�-��(�%�� (����.��(*�) 99 24 280 2524 
-�2��(������ก��-Z��35'� ��3������%����ก� <�.�3  
,�3���1�-��	=/�3 ���. ���1�-��	=<�. �����-Z����'�3 ��3������(�%�� 

&�'�3� �5�3-,�3<bb�� �5�3 3.5 16 140 2533 -�2��(������ก&�'�3� �5�3 <�.�3,�3<bb�� �5�3 ��3����/��&ก�� 

,�3&.กก01*����	��(.�3-,�3<bb��3�(ก3 (���4��/��) 105 28 660 2539 
-�2��(�����4��/���ก,�3&.กก01*����	��(.�3 	��'��	5%� 
��3�����(.�3 <�.�3,�3<bb��3�(ก3 ��3����x(-��3-�� 
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/����'-ก��.�ก���(�������3ก01*����	�-x5(�(�������4�; # 30 ��7%�.� 2558  -�2���3��  (	��) 

�(�������3ก01*����	� 
4��.���� 
(ก�,'-�	�) 

/����� 
(�� �) 

4�����7��3�%�)�ก���3ก01*����	�/1 
('�� '�.b%	/���) 

�v���-���� 
��-���3� 

�.'(-��.� 

�3�(ก3-,�3<bb���3���. (���4��/��) 101 36 860 2539 
-�2��(�����4��/���ก�7��-5���4������3�(ก3 ��3����
x(-��3-�� <�.�3,�3<bb���3���. ��3����5�(�4�6���.%*. 

�����3ก01*����	��ก�.&	�<�.&'(��Z5-��.���=-
,�3<bb����%�� 

238 42 1,300 2541 

-�2��(������ก�%�������ก01*����	��.&��<�.&'(
��Z5-��.���= ��������	��3 ��3����ก;���%�� -59����ก01
*����	��ก,4�3ก�.��&'(-.	ก%� <�.�3,�3<bb�
���%�� ��3�������%�� 

���%��-��3���. 154 30 330 2543 -�2��(��������-�9���	���(�������3ก01*����	����-�#�7��
�������#ก01*����	����%��-/�ก���(�������3ก01
*����	��3�(ก3-,�3<bb���3���. (���4��/��) ����7�����
����#ก01*����	���3���. 

,�3&.กก01*����	��(.�3-,�3<bb��3�(ก3  (���-������ 3) 110 36 1,200 /3 2549 -�2��(�����-������ 3 �ก,�3&.กก01*����	��(.�3 	��'
��	5%� ��3�����(.�3 <�.�3,�3<bb��3�(ก3 ��3����
x(-��3-�� 

,�3<bb���3���.-,�3<bb�&ก�34�. 72 36 510 /1 2549 -�2��(������ก,�3<bb���3���. ��3����5�(�4�6���.%*. 
<�.�3,�3<bb�&ก�34�. ��3������(�%�� 

�����3ก01*����	��ก�7��4��4%�4�����ก01*����	� 
 RA#6 ` ,�3<bb�5�(�4�)	� 

70 30 300 /1 2550 -�2��(������ก�7��4��4%�4�����ก01*����	� #RA6 
<�.�3,�3<bb�5�(�4�)	� ��3������%����ก� 

�����3ก01*����	��ก�.{$|3�(-' ` ,�3<bb��(�( 8 20 250 /1 2550 -�2��(������ก�.{$|3�(-' ��3���� �3/' ��-Z��(�( <�.�3
,�3<bb��(�( ��3�����3/' 

�����3ก01*����	�<�.�3,�3<bb�5�(�4�-��9� 8 24 150 /1 2552 -�2��(������ก�(�������3ก01*����	��'�ก,�3<bb�5�(
�4�)	�  <�.�3,�3<bb�5�(�4�-��9� ��3��������%�� 

�����3ก01*����	����ก�ก�.&��<�.-��Z5-��.���= - 
BVW#1 

0.59 28 270 2557 -�2�,4�3ก������3���ก�����ก01*����	��ก&�'�3ก01 
1�	�ก��ก��Z55�� &'(��3-/�����(�������3ก01*����	�
�$��%���/�3 �	�. ������-�# BVW#1 �.ก;���%�� 

/1 4�����7)�ก���3ก01*����	�-�2�4�����7	�ก���ก&��--x5(/�3���&	�'(-���-���� � &'(/8 ��.%�ก���34=��(ก��/�3ก01*����	�                                                                                                                                                                 

 /2 <�����7�(�%4�����7��3�%�)�ก���3ก01*����	�<�� -�9��3�ก��ก���3ก01*����	��� 3<�&'(.���ก'�� (Reverse Flow) 
/3 4�����7)�ก���3ก01*����	���3�%�Z.�'�3ก�	��	� 3-4�9��3-5���4�����ก01*����	� 
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2.1.2.3 ���ก����$ �กก!
"����#
��  
 ��ก�ก �	�. �(��������.ก01*����	�)��ก��'�ก4�,�.	�3&'�� �	�. <����ก01*����	��3�������-/�
,�3&.กก01*����	�/�3 �	�. -59��-5�����'4�)��ก��ก01*����	�&'(ก��)��-ก����(,.��=��3�%�,�.ก�&.ก����(ก��
<^,��4�=�������	�3D 18�3-�2��34=��(ก�������4�;)�ก01*����	� �'�	Z�#w=�ก,�3&.กก01*����	�/�3 �	�. 
��(ก�����. ก01��-�� ก01,5�-5� ก01�+,	�-'�.�-�'� (ก01�%3	��) &'(ก01,1'��*����	� ��ก�ก��  .�3���'5'�.<���ก
ก�&.กก01*����	� 49� ก014�=���<���ก<1�= 18�3���7��<�)����(,.��=)��%	��ก���	�3D<�� �� 3��  �'�	Z�#w=�ก
,�3&.กก01*����	�&'(��	7%��(�34=)�ก���<�)��&��3	�	�3/�3'�3��  
 

 
�$��%��� �	�. -�2������(ก��ก�*%�ก��,�3&.กก01*����	��.)�;�)���(-�6<�. ,�.��,�3&.กก01*����	��� 3�� � 6 ,�3      
,�3&.กก01*����	��� 3���/�3 �	�. <����-���ก�������%3&'(-5�����(���*�Z5)�ก�(���ก��'�	/�3,�3&.กก01
*����	���.�3	��-�9��3 &'(��)����4�����7)�ก�&.กก01*����	���3�%������<�����3)��$��%��� (Processing Capacity)  
��� 2,740  '��'�ก�6ก=b%		����� ��3ก��4�����7)�ก�&.กก01*����	���3�%�	�4�ก���ก&�� (Nameplate 
Capacity)  18�3�.�����  2,660  '��'�ก�6ก=b%		�����   สดัส่วนของผลิตภณัฑต์่างๆ ที0ผลิตไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ใน
�v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 เป็นดงันี�  
 

(���;��<= �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

ก01��-�� (	��) 2,109,100 2,073,524 2,105,566 1,048,054 
ก01,5�-5� (	��) 780,464 832,909 891,147 449,656 
ก01�+,	�-'�.�-�'� (ก01�%3	��) (	��) 2,843,906 2,590,601 2,666,498 1,256,537 
ก01,1'��*����	� /1 (	��) 487,656 468,202 501,748 260,949 
�+�   6,221,126   5,965,236 6,164,959 3,015,072 

 ที0มา   :   ปตท. 

   /1  ไม่รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที0ไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลั0นตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) &	�����'�	Z�#w= Pentane   
   (-����/. ก.5.58) 

     
 
 
 
 
 
 

(���;��<= +��b���	'$&=/�ก
��*
1�/#� 
ก01��-�� -�2���	7%���)��%	��ก����+,	�-4��/� �	�� 
ก01,5�-5� -�2���	7%���)��%	��ก����+,	�-4��/� �	�� 
ก01�+,	�-'�.�-�'� 
(ก01�%3	��) 

-�2�-�9 �-5'�3)�4���-�9�� .�5��( ,�33��%	��ก��� &'(-�2���	7%���)��%	��ก��� �+,	�-4��/� �	�� 

ก01,1'��*����	� -�2���	7%�������������-/�,�3ก'���� ����-59���'�	� ������-�]���� &'(-�2���	7%���)��%	��ก��� �+,	�-4��/� �	�� 
<�,1-5�-�� -�2���	7%���)��%	��ก����+,	�-4��/� �	�� 
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����������#ก������.�'�	Z�#w=	�3D /�3,�3&.กก01*����	�/�3 �	�. )��v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��     
(���;��<= �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

ก01��-�� (	��) 2,109,233 2,074,467 2,105,650 1,048,028 
ก01,5�-5� (	��) 726,426 726,952 819,349 425,185 
ก01�+,	�-'�.�-�'� (ก01�%3	��) (	��)   2,905,594  2,690,389 2,738,633 1,282,931 
ก01,1'��*����	� /1 (	��)   709,951   704,931 728,542 366,038 
�+�   6,451,204   6,196,739 6,392,174 3,122,182 
                 ที0มา : ปตท. 
          /1   ���ก01,1'��*����	����<���ก����.4��4%��%�ก'���	��/�3ก01*����	� (Dew Point Control Unit) &'(�'�	Z�#w= Pentane  
(-����/. ก.5.58) 

 �4�����.�'�	Z�#w=�ก,�3&.กก01*����	�)��ก��'�ก4��+,	�-4���(-�2�<�	���	��4���	ก'3ก��'�ก4�
-�2��.D <� ,�.�(��3��3ก���4�'�	Z�#w=�+,	�-4��)�	'�,'ก .ก-����4/.ก01�+,	�-'�.�-�'���������.)���(-�6
���*%�ก��� ����/�3 �	�. .�343�4/.�'�ก	������Yก����<�� �������4ก01,1'��*����	� 18�3��3��ก���*%�ก��� ����
/�3 �	�. �(��3ก���4&�b�)�	'�,'ก  

2.1.2.4 ���ก��%���)�*
A��
�ก!
"����#
��  
 ��ก�กก���������.ก01*����	�����)�;�)��ก��ก'%��'�ก4�����'�	<bb�&'�� �	�. .�3�����.ก01*����	�
)��ก��'�ก4��%	��ก���,�.	�3����(�������3ก01*����	� (Transmission Pipeline) &'(�����������.ก01*����	� 
(Distribution Pipeline) �� 3��  # ������ 30 ��7%�.� 2558 �������'�ก4��%	��ก����� 3�� � 359 ��;;  
 ������,4�3���3�4�����.ก01*����	�)��ก��'�ก4��%	��ก����(&	ก	�3�ก,4�3���3�4�����.
ก01*����	�)��ก��ก'%��'�ก4�����'�	<bb� ก'��49� ��(ก�����. 2 �����'�ก <��&ก� 4�ก01*����	�	�����#ก01*����	�
���)�����3)�&	�'(-�9�� &'(4�)�����	�����#ก01*����	����<��&��3<��ก�� �	�. -�2�ก�'��3��� (Capacity Charge) �� 3��  4�
ก01*����	���3ก'��7�กก����)��&/�3/��<��ก���4-�9 �-5'�3��&���9��D 49� � ����-	 

2.1.2.5 ���ก��ก!
"����#
��'*
A����
����=   
-59����3-����ก�)��ก01*����	�-59��-�2�-�9 �-5'�3�3-'9�ก)�Z4/���3 '��'ก�(��	���Z5-6��Yก�����

-�9��3��ก�4� �������&'(� ������-�]����)�	'�,'ก<������	����3/8 ��.�3	��-�9��3 '��'ก�(��	�����3&��'��� &'(
������%�.%�*6�	�=5'�33�/�3��(-�6 ���������%�)��)��-�9 �-5'�3������7����<���ก&�'�3Z.)���(-�6 �	�.<��-����
�� NGV �)��-�2�-�9 �-5'�3)��ก���7,�.����(���3 NGV /�3 �34=ก�/���3��'��ก�%3-�5 (/��ก.) 	� 3&	��v 2536 &'(��
ก�/..	'� NGV �.�3	��-�9��3��783 # �� �-�9�� ��7%�.� 2558 ��������7.�	=���)�� NGV -�2�-�9 �-5'�3�� 3��(-�6���
469,481 4�� ,�.���7�����ก�ก01 NGV ���-�+�)�����ก�&'�� 498 �7�� ��(ก�����.�7�����ก�)�ก�%3-�5&'(����#w'
����� 249 �7�� &'(	�3��3��������� 248 �7�� &'(.�������. NGV -x'��. 6 -�9��&�ก/�3 �v 2558 ������#-x'��. 313 
'��'�ก�6ก=b%	/��� 

2.1.3 ���ก��%�5�ก�5�+��45$ก�����ก��ก!
"����#
��  
�	�. ��(ก��*%�ก�����-ก��.�-�9��3ก��ก01*����	����������)�-4�9��9��D -59�����.��3-����)��ก'%�� �	�. 

��(ก��*%�ก��ก01*����	��.�34���3�� ��3��  

2.1.3.1 �����% ��%. �*
A��
�ก!
"����#
�� �*
ก�) (PTT NGD) 
������ �	�. �����.ก01*����	� ��ก�� -�2������������%��(���3 �	�. ก�� International Power S.A. &��3

��(-�6-�'-.��.� &'(������ �%�'���'.= ��ก�� ���(-��.����	� 3/8 �-�9�������� 24 ��7%�.� 2539 -59����-���*%�ก��5�:�&'(
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ก�����3�(�����.��.-59��/���3ก01*����	�&'(��������.ก01*����	�)��ก��'�ก4�)�-/	�%	��ก������
ก�%3-�5���4�&'(����#w' # ������ 30 ��7%�.� 2558 ������ �	�. �����.ก01*����	� ��ก�� ���%������ก&'(���(&'�� 
500 '���� ,�. �	�. 79��%���.�����.'( 58 /�3�%������ก&'(���(&'�� 

)�ก���(ก��*%�ก�� ������ �	�. �����.ก01*����	� ��ก�� -�2����'3�%����3�(�������������.ก01
*����	� (Distribution Pipeline) ,�.)�����-�']ก&'(��� High Density Polyethylene (HDPE) 18�3-�9���	���ก�(�������3ก01
*����	� (Transmission Pipeline) /�3 �	�.<�.�3'�ก4�)�-/	�%	��ก������ก�%3-�5���4�&'(����#w' ,�.�� �	�. 
-�2����)��4�����.-�'9�)�ก�����������	'�������*�)�ก�)��������-59��ก�ก�����3�(�������������.ก01*����	�  

(1) ก����� 
 �	�. -�2��������ก01*����	��� 3���)��ก�������� �	�. �����.ก01*����	� ��ก�� ,�.����;;19 �/.ก01

*����	��(.(.�/�3&	�'(59 ���� �.%��;; 10 �v &'(��,4�3���3�4ก01*����	������(ก�����.�4-�9 �ก01*����	� 
��	�4������� &'(4�	��&��)�ก�����&'(�����.ก01*����	� 

(2) ก���������. 
 ������ 30 ��7%�.� 2558  ������ �	�. �����.ก01*����	� ��ก�� ���(�������������.ก01*����	�-59��/���3ก01

*����	�-�2�-4�9�/�.4���4'%�59 �����%	��ก��� 11 &��3 <��&ก� ��4��%	��ก����3�� 59 �����%	��ก������-�#�3��)��� 
��4��%	��ก����35'� ��4��%	��ก���'�ก�(��3 59 �����%	��ก������-�#��3��	 ����%	��ก���,���( ��4�
�%	��ก������4� -�9�3�%	��ก���-�5��ก�= ��4��%	��ก����3�(��� ����%	��ก����3ก(�� &'(��4�
�%	��ก��� -�������-���=�1����=� ,�.��;;19 �/.ก01*����	�ก��'�ก4����.%��;; 5 - 7 �v 18�3�4ก01*����	��(7�ก
ก����)�����7&/�3/��<��ก��-�9 �-5'�3��&�� 49� � ����-	��9�ก01�%3	�� ,�. 3�� 6 -�9�� �v 2558 ������ �	�. �����.
ก01*����	� ��ก�� ������#��������.ก01*����	�����# 54.33 '��'�ก�6ก=b%		�����  -5���/8 ����.'( 5.89 �ก�v 2557 
,�.�������#ก������.ก01*����	�)��v 2555 `  6 -�9�� �v 2558 -�2���3��  

ก
���)�*
A��
� �7 2555 �7 2556  �7 2557 6 �)4� �7 2558 

����# ('��'�ก�6ก=b%		�����) 43.00 49.65    51.31 54.33 
�����'�ก4� (�.) 229 247    247 247 

 ��ก�ก��  ������ �	�. �����.ก01*����	� ��ก�� <��-5������3�3ก������.ก01*����	� ,�.ก������%�)�
����������.'( 80 )������� ��	( ��������.ก01*����	� ��ก�� (AMATA NGD) -59����-���ก�ก�����3�(�������������.
ก01*����	�)��ก��'�ก4�)���4��%	��ก�����	(�4� &'(��4��%	��ก�����	(1�	�  

(3) ก������ 
 4#(ก���ก������� �	�. �����.ก01*����	� ��ก�� # ������ 30 ��7%�.� 2558  ��(ก�����.ก���ก��� 3��� 13 

4� (	�&���3��3 1 	�&���3) ���<�����ก�&	�3	� 3�ก �	�. ����� 7 4� (�����(*�ก���ก�) ��ก�ก��  �	�. <�������.
)�����������ก �	�. -/����3	�&���3��������/�3������y 18�3���	�&���3ก���ก�������ก����. 

(4) ก�-3�� 
 �'ก���-���3�/�3������ �	�. �����.ก01*����	� ��ก�� )��v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��  

             ����.  :  '���� 
$�ก
��$���>3
	ก��ก
� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558* 

�.<���กก�/.&'(���ก� 6,319 7,456 7,681  3,079 
�.<����� 6,748 7,915  8,061  3,204 
4�)����.���(���Z��) 5,370 6,338 6,663  3,134 
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$�ก
��$���>3
	ก��ก
� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558* 
ก�<� (/��%�) �%�*� 1,378 1,577 1,398      70 
������5.=��� 3 ,584 3,854  3,145  3,016 
��� ������ 1,607 1,600 993      795 
����/�3���79��%�� 1,976 2,254   2,152  2,221 

                          */����' 6 -�9�� �v 2558 -�2�/����'.�3<��<��	������&	������&'�� 

2.1.3.2 �����% %�
�'= 1%�-�
���"�� (��	�%01%�) �*
ก�) (TTM (T))  �	 Trans Thai-Malaysia (Malaysia) 

Sdn.Bhd. (TTM (M))  
  �	�. &'( Petronas ������� ����&��3��(-�6�-'-1�. <������ก�����	� 3������ ����= <�.-�-'-1�. (��(-�6
<�.) ��ก�� (TTM (T)) /8 �)���(-�6<�. -�9�������� 4 ก%�Z5��*= 2543 &'( Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM 
(M)) /8 �)���(-�6�-'-1�. -�9�������� 21 ���4� 2543 ,�. TTM (T) �(��-���*%�ก��)�����ก�/���3ก01*����	��3����ก
59 ����5�:�����<�.-�-'-1�. (Malaysia-Thailand Joint Development Area ��9� -���-�) �)����(,.��=)���(-�6<�. &'(
��3<�.�3�.&��<�.-�-'-1�. ����� 3)�����ก�&.กก01*����	� �����3�����3/' &'(/���3ก01�+,	�-'�.�-�'� (LPG) �3
����ก��3�����3/'<�.�3�.&��<�.-�-'-1�. ���� TTM (M) �(��-���*%�ก��)�����ก�/���3ก01*����	�&'(ก01
�+,	�-'�.�-�'��3����ก�.&��<�.-�-'-1�. <�)����(,.��=)���(-�6�-'-1�. # ������ 30 ��7%�.� 2558 TTM (T) ���%�
�����ก&'(���(&'�� 11,333.60 '���� &'( TTM (M) ���%������ก&'(���(&'�� 52.8 '����3ก�	 (�-'-1�.) &'(���%���%������*��
&��<7�7��<�� (Redeemable Preference Share ��'4� 75 '����3ก�	) ,�.�� �	�. &'( Petronas 79��%��)� ����������.'( 50 /�3
�%�������(&'��-��ก���� 3��3������ 

(1) '�ก�#(/�3,4�3ก� &��3-�2� 2 �(.( ��3��  
�	�	%�5  1 : ���5�)*
����ก
��#�$3
��#�=���$ ���7 2549  
- �����3ก01*����	�)��(-'/��-�����6��.=ก'3 34 �� � �ก&�'3-� 18 )�59 ����-���-�<���� ��-Z��(�( ��3�����3/' 

���-�2��(.(�3 267 ก�,'-�	� ��4�����7)�ก���3ก01*����	���3�%���(�#���'( 1,020 '��'�ก�6ก=b%	   
- �����3ก01*����	����ก/��-�����6��.=ก'3 36 �� � �ก��-Z��(�( ��3�����3/' <�.�3�.&��<�.-�-'-1�. ���

��-Z��(-� ��3�����3/' ���-�2��(.(�3 89 ก�,'-�	� &'(�3	��<�-�9���-/�ก���(�������3ก01*����	�/�3 Petronas )�
��Y-4��= ��(-�6�-'-1�. ���-�2��(.(�3 9 ก�,'-�	� ��4�����7)�ก���3ก01*����	���3�%���(�#���'( 750 '��
'�ก�6ก=b%	 

- ,�3&.กก01*����	�����.��� 1 ��/��4�����7���ก01*����	����'( 425 '��'�ก�6ก=b%	 )�����ก�&.กก01
*����	������/8 �{$|3�����3�����3/' ,�.��4�����7)�ก��'�	ก01�+,	�-'�.�-�'�  �v'( 166,800 	��  &'(ก01*����	�
-�'��v'( 43,000 	��  

- �3�����3ก01�+,	�-'�.�-�'�/��-�����6��.=ก'3 8 �� � �ก,�3&.กก01*����	�����.��� 1 /��<�ก�������3ก01
*����	���783�.&��<�.-�-'-1�. �����-Z��(-� ��3�����3/' ���-�2��(.(�3 89 ก�,'-�	� &'(�3���	��<�783-�9�3 
Prai )���Y�v��3 ��(-�6�-'-1�. ���-�2��(.(�3 150 ก�,'-�	� ��4�����7)�ก���3ก01�+,	�-'�.�-�'���3�%���(�#
���'( 1,166 	�� 

�	�	%�5  2 : ���5�)*
����ก
��#�$3
��#�= ���$ ���7  2551 
- �3�����3ก01*����	�)��(-'/�� 42 �� � �ก&�'3 A-18 -�9���	��ก�������3ก01*����	�-������ 3 /�3 �	�. -�2�

�(.(�3 61.5 ก�,'-�	�  &'( <��-���������3ก01*����	�-�9�������� 12 *���4� 2551 
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- �����3ก01*����	��ก&�'�3ก01 MTJDA &�'3 B17 -�9���	��ก�������3ก01*����	�)��(-'/�� 42 �� � �ก&�'3 
A-18 ก�����3&'��-��]�-�9�������� 25 ก��..� 2552  �$��%���<����ก������3ก01y�ก&�'3 MTJDA-B17  -/�����(��&'��  &'( 
�	�. -�2� �����3)�����ก��� 3�(�� 

(2) ก����ก� 
 ������  ����= <�.-�-'-1�. (��(-�6<�.) ��ก��  &'( Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. )�����ก�/���3

ก01*����	�&'(ก01�+,	�-'�.�-�'�&'()�����ก�&.กก01*����	�&ก�'�ก4�/�3������-5�.3 2 �.49� �	�. &'( Petronas  
18�3�� 3 2 �.-�2����79��%��/�3������ ,�.����;;)�����ก� (Service Agreement) �(���3ก�� ������<��)�����ก�/���3ก01
*����	�)��(-'&'(���ก&'��	� 3&	�-�9���ก�4� 2549 ,�.-�2�ก01*����	�������ก�(���ก�������ก����.&.กก01
4�=���<���ก<1�= &'()�����ก�&.กก01y &'(/���3ก01�+,	�-'�.�-�'��3���	� 3&	� 14  -��.� 2549 &'(<��/..���ก�
/���3ก01y -��35#��.= )�� �	�. <�.�3,�3<bb��(�( ����� 131 '��'�ก�6ก=b%		�����	� 3&	�<	������ 3  �v 2551  &'(	���
<��-5�����ก 7 '��'�ก�6ก=b%		����� 	� 3&	�-�9����7%�.� �v 2554 -59����3<�.�3�7���'�ก������)�����ก�ก01 NGV )�59 ����
Z4)	� �����������3ก01y�ก&�'�3ก01 MTJDA-A18 18�3-�9���	��ก�������3ก01-������ 3 /�3 �	�. <��-�����3���	� 3&	� *���4� 
2549 ���7���ก�/���3ก01<�� 300 '��'�ก�6ก=b%		����� &'(-����/���3ก01y-�9���'.�v 2551 �$��%���<��-����-�+����ก�-��3
5#��.=�����3ก01�ก&�'�3ก01 MTJDA-B17 -�9���	��ก�������3ก01-������ 3 /�3 �	�. -�9�������� 1 ��7%�.� 2553 ���7/..
���ก�/���3ก01<����ก 300 '��'�ก�6ก=b%		����� ก�/..���ก�/���3ก01y��3ก'�� ��ก�ก�(���.<��-5��� .�3���.)�� �	�. 
����ก01y <��-5�.35�ก��4��	��3ก�/�3'�ก4� -�2�ก����3-�7�.�Z5&'(-5���4������43���5'�33�)����(-�6<�.
���.  

�� 3��  # ������ 30 ��7%�.� 2558 ���.'(-��.�ก�)�����ก���3��   
• ก��'�	ก01*����	� (Feed Gas) (&�'3 A18)                         866  '��'�ก�6ก=b%		����� 
• ก��'�	ก01*����	� (Feed Gas) (&�'3 B17)                         320  '��'�ก�6ก=b%		����� 
• ก���3���ก01-�9 �-5'�3 (Sales Gas)                                         349  '��'�ก�6ก=b%		����� 
• ก���3���ก01�+,	�-'�.�-�'� (LPG)                                71,896  -�	��ก	�� 
• ก���3���ก01,1'��*����	� (NGL)                                27,652  -�	��ก	�� 
 (3) ก������ 
 4#(ก���ก������� ����= <�.-�-'-1�. (��(-�6<�.) ��ก��  &'( Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.       

# ������ 30 ��7%�.� 2558 ��(ก�����.ก���ก��� 3��� 6 4� �	�.-�2����&	�3	� 3����� 3 4� ��ก�ก��  �	�. <�������.
)�����������ก �	�. ���3	�&���3��������/�3�� 3��3������ (�$��%���ก���ก����&	�3	� 3�ก Petronas ���3	�&���3��(*�
ก���ก������� ,�.	�3{�.�(�'��ก����3	�&���3�� 4��'( 3 �v) 

 (4) ก�-3�� 
 �'ก���-���3�/�3������ ����= <�.-�-'-1�. (��(-�6<�.) ��ก�� �v 2555 - 6 -�9�� �v 2558 ����3��   

                     ����. : '���� 

$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 
�.<���กก�/.&'(���ก� 4,562 3,440 3,676 1,920 
�.<����� 4,615 3,791 4,033 1,961 
4�)����.���(���Z��) 2,871 2,564 2,384 1,172 
ก�<�(/��%�) �%�*� 1,744 1,227 1,649 789 
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����. : '���� 
$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 
������5.=��� 30,075 27,093 26,645 26,798 
��� ������ 17,241 16,906 15,672 15,049 
����/�3���79��%�� 12,834 10,187 10,973 11,749 

 
 �'ก���-���3�/�3 Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. �v 2555 - 6 -�9�� �v 2558 ����3��  
                                                                                      ����. : '����3ก�	 

$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 
�.<���กก�/.&'(���ก� 28.99 31.03 32.47 36.76 
�.<����� 34.41 34.74 40.69 43.73 
4�)����.��� (���Z��) 22.31 27.13 57.68           57.92 
ก�<� (/��%�) �%�*� 12.10 7.61 (16.98) (14.19) 
������5.=��� 149.04 303.44 683.92 939.67 
��� ������ 87.72 84.51 481.98 751.92 
����/�3���79��%�� 61.32 218.93 201.94 187.75 

2.1.3.3 �����% (���1OOh
 �	��*
��B� �*
ก�) (DCAP) 
 ������ �'�	<bb�&'(� �-.]� ��ก�� (DCAP)  -�2������������%��(���3 �	�. ก��ก�<bb�{�.�'�	&��3
��(-�6<�. (กb�.) &'( ก�<bb��4��'�3 (กb�.) ���������ก�79��%���.��������.'( 35 35 &'( 30 	�'���� ���(-��.�
���	� 3/8 �-�9�������� 2 -��.� 2546 -59����-���*%�ก���'�	&'(�����.<bb�&'(� �-.]�)��ก�����������ก6.�<�. ��ก�� 
(����) &'('�ก4��9��D Z.)����-�#�������%���#Z��� # ������ 30 ��7%�.� 2558 ������ DCAP ���%����(-��.� 
1,670 '����   

(1) '�ก�#(/�3,4�3ก� 
 ,4�3ก��'�	&'(�����.<bb�&'(� �-.]� (District Cooling System and Power Plant) ���������ก6.�     

�%���#Z���/�3������ DCAP -�2�,4�3ก�������3��'4�-5���)��ก��ก01*����	� ,�.ก�)��ก01*����	��-�2�-�9 �-5'�3)�ก�
�'�	ก�(&�<bb� &'(��5'�33�4���������-�'9���'�	<�� � &'����<�� ����<���)����(,.��=)�ก��'�	ก�(&�<bb�
-5���-	�� ����<�� ����-�'9����)����(,.��=)�ก��'�	� �-.]� (Chilled Water) -59��)��)��(�������ก6 �83-�2�ก�)��
5'�33��.�34%��4� &'(-�2�ก�'��'Z�(�3�ก6 

- ������ DCAP ������.�'�	 Utilities ��3��  
• ,�3<bb� Cogeneration ��ก�'�3ก��'�	<bb����.�(�� Combined Cycle �����(�# 95 -�ก(��		= (MW)  
• ����.�'�	� �-.]�&�� Steam Absorption Chiller (SAC) ��ก�'�3ก��'�	� �-.]������(�# 29,440 Refrigerant 

Ton (RT)  
• ����.�'�	� �-.]�&��)��<bb� (Electric Chiller) ��ก�'�3ก��'�	� �-.]������(�# 8,000  Refrigerant Ton (RT) 

- �3�����3ก01*����	�/�� 8 �� � �ก�(�������3ก01*����	�/�3 �	�. ���-�#7��ก��3&ก��`'�ก�(��3 -/������
�ก6.��%���#Z���4��.� 2 ก�,'-�	� ��4�����7)�ก�/���3 ก01*����	���3�%� 25 '��'�ก�6ก=b%	/��� 
(MMSCFD) 
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(2) 4��ก����� 
  ������ DCAP -�����'�	&'(�����.<bb�&'(� �-.]�)��ก���4�	�3D Z.)�59 �������ก6.��%���#Z��� 	� 3&	������� 

15 ���4� 2549 ,�.��ก�'�3ก��'�	<bb�	��	� 3 50 MW &'()�ก���(�%�4#(��Y��	�� (4��.) -�9�������� 13 	%'4� 2552 ���	�
��%��	�,4�3ก�/..ก�'�3ก��'�	<bb�/�3������ DCAP 18�3�(��)��ก�'�3�'�	<bb�-5���/8 ���ก 45 MW ,�. DCAP <��-�'��.�
-4�9��3 Gas Turbine -4�9��3��� 1 &'��-��]������� 23 5�6��ก.� 2554 &'(-�'��.�-4�9��3 Gas Turbine -4�9��3��� 2 &'��-��]������� 15 
���4� 2555 ��3�')��ก�'�3ก��'�	<bb�	��	� 3)��v 2555 -5���/8 �-�2� 95 MW 

(3) ก�����-�9 �-5'�3 
        ������ DCAP )��ก01*����	�-�2�-�9 �-5'�3)�ก��'�	<bb�&'(� �-.]�,�. �	�.�(-�2��������ก01*����	�)��&ก�

������ DCAP �� 3��� ����;;19 �/.ก01*����	�/� �	���������#���'( 7 MMSCFD ���.%��;; 25 �v 
(4) ก���������. 
 ก���������.�'�	Z�#w=/�3������ DCAP ��(ก�����. 
- �����.<bb�)��ก�������� ก����ก6.�&��3��(-�6<�. ��ก�� (����) (���.) 18�3����;;19 �/.<bb��(���3

ก�� ����� 50 MW &'(�����.<bb�����-ก��)��ก��ก�<bb�{�.�'�	&��3��(-�6<�. 18�3����;;19 �/.<bb���(-Z� Non-
Frim �������3�%� 65 MW 

- �����.� �-.]��������(�������ก6&'(<�� �)��ก��'�ก4��.	�3D ��3��  
• �4����,�.�����ก6.�/�3 ���., �4� Airport Operation Building (AOB),  �4� Airport Information 

Management System (AIMS) ����;;19 �/.� �-.]�����#��� 12,500 RT 
• �4� Catering ������ ก����<�. ��ก�� (����) 18�3����;;19 �/.� �-.]� 6,600  RT  &'(<�� � 8.6 	��	��

����,�3 (Ton/hr.) 
• ������ ,�3&�����ก6.��%���#Z��� ��ก�� ����;;19 �/.� �-.]�����#��� 1,500 RT &'(<�� ���(�# 2 

Ton/hr.  
• �7���7<bb� # ���ก6.��%���#Z��� ����#� �-.]���� 700 RT 

 (5) ก������ 
 4#(ก���ก������� DCAP # ������ 30 ��7%�.� 2558 ��(ก�����.ก���ก��� 3��� 7 4� -�2����������ก�	�. 

����� 2 4� ��ก�ก��  �	�.<�������.)�����������ก �	�. -/����3	�&���3��������/�3������y ���. 
(6) ก�-3�� 

 �'ก���-���3�/�3������ DCAP )��v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��   
                            ����. : '���� 

$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 
�.<����� 2,652 2,881 3,046 1,481 
4�)����.��� 2,518 2,638 2,796 1,382 
ก�<�(/��%�) �%�*� 134 243 250 99 
������5.=��� 4,222 4,071 3,996 3,921 
��� ������ 2,899 2,505 2,180 2,022 
����/�3���79��%�� 1,323 1,566 1,816 1,899 
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2.1.3.4 �����% 3�%�%�  ��B��� �*
ก�) (PTT LNG) 
4#(ก���ก� �	�. )�ก���(�%�-�9�������� 24 ��7%�.� 2547 ���	�)�� �	�. ���	� 3 ������ 5����� &�'-�]��� ��ก�� 

,�. �	�. 79��%���.�����.'( 100 )��(.(-����	�� &'( �	�. �(�5��*��	������%�)�Z.�'�3 ,�. �	�. -�2����79��%��)�;� �� 3��  
�	�. <�����(-��.����	� 3������/8 �-�9�������� 30 ��3�4� 2547 -59����(ก��ก��ก�)�����ก�/���ก�-ก��.�ก��ก��C���	�ก�&'(
���%3��ก���-�9� Terminal ����'�	Z�#w= LNG &'(����.-�'��.��7�(LNG -�2�ก01*����	� (LNG Re-gasification & 
Receiving Terminal) /����(�# 5 '��	��	���v)��(.(��� 1 &'(�(-5���/��-�2���(�# 10 '��	��	���v)��(.(��� 2 ,�.
�������(4��4����ก�)���� Throughput & Service Fee &'( �	�.�(-�2��������&'(��-/� LNG # ������ 30 ��7%�.� 2558 
������ 5����� &�'-�]��� ��ก�� ���%����(-��.� 12,823 '����18�3-��.ก���(&'�� 8,008 '���� 

(1) '�ก�#(/�3,4�3ก� 
,4�3ก� LNG Receiving Terminal ��(ก�����. ��-��.�-�9�/�7�. LNG 7�3-ก]�����3 LNG (LNG Storage Tank ) 

&'(����.-�'��.��7�( LNG -�2�ก01 (LNG Re-gasification Unit) /����(�# 5 '��	��	���v )��(.(��� 1 &'(���7-5���
/��-�2���(�# 10 '��	��	���v )��(.(��� 2 

(2) 4��ก����� 
-�9�������� 19 ��7%�.� 2550 4#(��Y��	��<�����	�-�]����	��	�4#(ก���ก��,.�.5'�33�&��3�	� (ก5�.) )�

�'�กก�)��4����ก��7�� LNG �����(ก�����. ก�)�����ก����-�9���-/� LNG /�7�. -ก]���ก�&'(&���Z5�ก
/�3-�'�-�2�ก01 &'(/���3-/��(�������3ก01*����	�/�3 �	�. -�2�������8�3/�3�4 LNG 

������ 5����� &�'-�]��� ��ก�� <����-���ก�68ก�4��-��(��/�3,4�3ก� &'(<���������������-�#59 ����,4�3ก�
5�:���-�9��%	��ก����(.( 2 ��4��%	��ก�����	5%� ��3�����(.�3 ������-�2��7����ก�����3,4�3ก�,�.<��-����
ก���-���3�/%�'�ก&'(7�59 ����,4�3ก�	� 3&	�-�9��ก��..� 2550 &'(-����3�ก�����3 LNG Receiving Terminal 	� 3&	�-�9��
ก%�Z5��*= 2551  

 -�9�������� 25 5�6��ก.� 2553 ก5�. <�����	�-�]�����,.�.&'(&���3ก�4���#�4 LNG &'(��	�4����ก�
�7�� LNG (LNG Receiving Terminal Tariff) 	��������ก�,.�.&'(&��5'�33� (��5.) 68ก�&'(��-��� 

-�9��-�9����7%�.� 2554 ก�ก�����3,4�3ก��(.(��� 1 &'��-��]� &'(��ก�-���-4�9��3��ก�-59��������(�� 
(Commissioning)  

 -�9�������� 20 ก�ก�4� 2554 �����(�%�4#(ก���ก�ก�ก��ก��ก�5'�33����	�-�]������	�4����ก�-ก]���ก�&'(
&���Z5�ก/�3-�'�-�2�ก01 

 -�9�������� 2 ก��..� 2554 ������y <��'3����;;)�����ก��7�����-��.ก01*����	�-�'� (Terminal Use 
Agreement) ����ก�� �	�. �(.(-�'��;; 40 �v &'(-����-�+���-���ก�-��35#��.= 	� 3&	������� 6 ก��..� 2554  

-�9�������� 4 	%'4� 2555 4#(��Y��	��<�����	�-�]����,4�3ก� LNG Receiving Terminal �(.(��� 2 	��	�
4#(ก���ก��,.�.5'�33�&��3�	� (ก5�.) ,�.)�������� 5����� &�'-�]��� ��ก�� -�2������-���ก� 

������ 5����� &�'-�]��� <��-������-���,4�3ก� �(.(��� 2  -59����3���&��ก���-/� LNG /�3 �	�. ,�./#(�� �.��
�(���3��-���ก�ก�����3,4�3ก� 18�34���,4�3ก��(&'��-��]�)��v 2560 

(3) ก����ก� 
 ������ 5����� &�'-�]��� ��ก�� �()�����ก�/���ก� LNG Receiving Terminal &'(4��4����ก������.&'(����3ก01

*����	�-�'� (Throughput & Service Fee) ,�. �	�. �(-�2��������&'(��-/� LNG 
(4) ก������ 
 4#(ก���ก� ������ 5����� &�'-�]��� ��ก�� ��(ก�����.ก���ก��� 3��� 5 4� -�2���������/�3�	�. 4  4�&'(

-�2����&���กก�(���3ก�4'�3 1 4� 18�3<�����ก�-����9���ก �	�. )�Y�(�����34%#�%:� 
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 (5) ก�-3�� 
 �'ก���-���3�/�3������ PTTLNG )��v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��  

                                      ����.  :  '���� 

$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

�.<���กก�/.&'(���ก� 1,710 3,008 4,390 3,215 
�.<����� 1,754 3,025 4,418 3,229 
4�)����.��� (���Z��) 2,560 2,590 2,337 1,121 
ก�<� (/��%�) �%�*� (806) 435 2,081 2,108 
������5.=��� 26,572 26,365 30,590 31,388 
��� ������ 21,879 21,237 21,775 21,088 
����/�3���79��%�� 4,693 5,128 8,815 10,300 

2.1.3.5 �����% 1%���= �3
�+�= �*
ก�) (TP) 
4#(ก���ก� �	�. -�9�������� 21 	%'4� 2548 ���	���%��	�)�� �	�.19 ��%�����;/�3������ <�.��.'= -5-���= 

��ก�� (TP) �ก������ �	�.��.���-	��=-�����&�' ��ก�� (������.��./�3������ �	�.�����&'(�'�	�+,	�-'�.� ��ก�� (����) 
(�	�.��.�.) 18�379��.���� 3���)�����������.'( 26 -�2���'4� 2,300 '���� -�9�������� 23 *���4� 2548 ,�. �	�.<�����,��
�%�����;/�3������ TP �ก������ �	�.��.�. # ������ 30 ��7%�.� 2558 ������ TP ���%������ก&'(���(&'�� 2,810 '����   

������ TP -�2������-���*%�ก���'�	&'(�����.<bb�&'(<�� �)�,4�3ก�����'�	<bb�/��-']ก (Small Power 
Producer: SPP) ,�.-�2�,�3<bb�5'�34����������&��,4-��-��-����� )��ก01*����	�-�2�-�9 �-5'�3 (Combined-Cycle  
Co-generation Power Plant) ��ก�'�3ก��'�	<bb� 118 -�ก(��		= (MW) &'(�'�	<�� � 216 	��	������,�3 (T/hr.) -������-���ก�
-��35#��.= (COD) -�9�������� 1 -��.� 2541 ��ก�ก�� ������ TP -�2����79��%��)�����������.'( 20.79 )������� GPSC 18�3-�2�
������ Flagship company )�ก���-���*%�ก��<bb�/�3ก'%�� �	�. (-��� TP 79��%��)�����������.'( 56 )������� �'�	<bb�
����( (��(-�6<�.) ��ก�� (IPT) 18�3-�2�����'�	<bb�-�ก���.)�;� (IPP) ��/��ก�'�3ก��'�	<bb� 700 MW ,�.	���
Z.�'�3 IPT <��4�����ก�������� PTTUT -�2������� GPSC -�9�� 10 �ก�4� 2556)  

ก�19 ��%�������� TP ���4'��3ก����6�3ก���-���*%�ก��/�3ก'%�� �	�. 18�3)��4����4�;ก��ก�'3�%�)�
*%�ก��ก01*����	�&'(*%�ก�����-ก��.�-�9��3ก��ก01*����	� )�/#(���������%�)�� �	�.��. )��4����4�;ก��ก���-���*%�ก��
	��� � (Upstream) 49�*%�ก�������&'(�'�	�+,	�-'�.�-�2��'�ก &'(ก�-/�'3�%���3ก'����4��-���.3	�� -�9��3�ก�� 3������ TP 
&'( IPT ��ก���-���ก��ก��.��&'�� &'(����;;�(.(.�ก��'�ก4� �.%��;; 25 �v 18�3��(ก�����.ก�<bb�{�.�'�	&��3
��(-�6<�. (กb�.) &'('�ก4�18�3-�2�������)�ก'%�� ������ <�.��.'= ��ก�� (����) (<�.��.'=) �83-�2�ก��ก������4������43 

(1) ก�����-�9 �-5'�3 
������ TP )��ก01*����	�-�2�-�9 �-5'�3)�ก��'�	<bb� ,�.�	�.-�2��������ก01*����	�)��&ก������� TP �� 3��� 

����;;19 �/.ก01*����	��������# 28 '��'�ก�6ก=b%		����� (MMSCFD) �.%��;; 25 �v ��ก�ก��  ,�3<bb�/�3������ 
TP ���7)��-�9 �-5'�3����349�� ������-1'&��ก01*����	�<�� ,�.�(��ก���-�.����	�3/�3�4-�9 �-5'�3	���;;  
       (2) ก���������. 

ก���������.�'�	Z�#w=/�3������ TP ��(ก�����. 
- �����.<bb�)��&ก� กb�.����� 41 MW Z.)	���;;ก�19 �/.<bb��(.(.� �.%��;; 25 �v����ก COD 

�������-�'9������.)��'�ก4�18�3-�2�������)�ก'%�������� <�.��.'=      
- �����.<�� � �������(�# 194 T/hr. )��'�ก4�18�3-�2�������)�ก'%�������� <�.��.'= 
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(3) ก������ 
 4#(ก���ก������� TP # ������ 30 ��7%�.� 2558 ��(ก�����.ก���ก��� 3��� 7 4� ,�. -�2����������ก �	�. 
����� 2 4�  

(4)  ก�-3�� 
 �'ก���-���3�/�3������ TP )��v 2555 - 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��   

                                                                              ����.  :  '���� 
$�ก
��$��/1 �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

�.<����� 4,952 5,146 5,257 2,680 
4�)����.��� 4,585 4,788 4,857 2,261 
ก�<�(/��%�) �%�*� 367 358 400 419 
������5.=��� 5034 6,121 5,656 5,545 
��� ������ 661 1,952 1,227 979 
����/�3���79��%�� 4,373 4,169 4,428 4,566 

/1 งบเฉพาะบริษัท TP ไมร่วมบริษัทในเครือ (บริษัท GPSC) 

2.2 ก�������ก������������������
� 
       '�ก�#(ก���-���*%�ก��/�3ก'%��*%�ก���+,	�-'�.�/� ��'./�3 �	�. &��3-�2� 3 *%�ก�� ��3��   

2.2.1 A��+����ก����*
��� (Oil Business Unit) 
����.*%�ก��� ���� ��-���*%�ก����������.�'�	Z�#w=-�9 �-5'�3  �'�	Z�#w=�'��'9�� ����� 3�'�	Z�#w=&'(���ก�)�

*%�ก��4��'�ก�� 3)���(-�6 &'(	�3��(-�6 �%�3���ก�-�2��������� ���/�3Z���Z4 (Regional Top Brand) Z.)	�ก����3�'ก�
�C���	�ก����-�2�-'�6 (Performance: Best-in-Class) ก�-	��,	�.�3.��3.9�5����ก����3���	ก��� (Growth: Sustainability and 
Innovation) ก����35'�3����&'(/..4�������9��(���3������)�ก'%�� �� 3)�-��3'8ก&'(-��3ก��3 (Synergy: Deeper and 
Broader Collaboration) 	'�������34��-�2�-'�6)�ก���������ก�ก'%�����������<������-��.&'(���3���%'�(���3�%กก'%�� 
(Stakeholder Excellence: Multi- Stakeholder Balance) ,�.ก����34������43�3���5'�33�)��ก����(-�6  ก�������%�
�,.�.�3���5'�33���&�� )��4����4�;	��4���'��Z�.&'(���3&��'��� ก�����������)�ก�5�:��%���&'(��34� 
	'����ก��%�3-���4��-�2�-'�6)�ก�	�����34��	��3ก�&'(���34��5835�)�&ก�'�ก4�,�.��3����'�	Z�#w=&'(
���ก������4%#Z5)��(����	�Y��ก'  

����.*%�ก��� ���� ��&�กก'%��'�ก4���ก-�2� 3 ก'%�� <��&ก� ก'%��/.�'�ก (B2C)  ก'%��/.5#��.= (B2B) &'(ก'%��
/. Supply Sales ,�.�%�3-���4������43 4��-5�.35� &'(ก�-/�7835'�33�<���.�3�(��ก/�3��(���������(-�6 ���3
��'4�-5������.ก�5�:��'�	Z�#w=&'(���ก�)���D �����4%#Z5  ��ก�ก�� .�3��ก��C���	�ก�4'�3�+,	�-'�.����������%�ก�
��-���*%�ก��)��-ก����(���*�Z5��3�%�  

����.*%�ก��� ������ก�'3�%�)�������.��.&'(�������������-ก��.�-�9��3ก��ก���-���*%�ก��� ���� ,�.����	7%��(�34=
-59��������%�*%�ก�����ก��)��-ก���.<���'�ก&'(-59����3-����)�� �	�. ���7��-���*%�ก��� �����.�34���3��-59��)�����ก�&'(
���34��5835�)�	��'�ก4���3�%�
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- ก����� /���3 &'(�����.ก01�+,	�-'�.�-�'�)�� 
���4�� ����-�9 �-5'�3	��	� 7 

- ก����� /���3&'(���19 �� ������-�]�����ก,�3ก'���
� ���� 

- ก������4'�3&'(��-�9��+,	�-'�.� 4'�3� ���� 4'�3ก01
�+,	�-'�.�-�'� ,�3����%ก01�+,	�-'�.�-�'� 4'�3
�7��-	��� �����ก6.� ������(-�6 

A��+����ก��������&�� �	ก
�ก��5� 

ก������������)�-4�9�ก�ก'��� 

ก������������)�-4�9��+,	�-4�� - *%�ก��4��'�ก 
- 5�:�&'(�����

�7�����ก� 
 

- 	'���Y&'(�%	��ก��� 
- 	'��ก6.�&'(-�9�/���3 
- 	'�ก01�%3	�� 
- ก�	'�	�3��(-�6 

ก
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ก�4�� �������&'(4��-��-�� 

ก�4��'�	Z�#w=� ������-�]���� 
 

ก�4��'�	Z�#w=�+,	�-4�� 
-4��Z�#w= &'(	����'('. 

ก�4���%5��*= 

����ก�/���3	�3��(-�6
��(-�6 

ก'.%�*=&'(&��*%�ก��  
 

4��4%�4��-���.3 
&'(�����3�������%� 

ก�4��'�	Z�#w=�9��D 
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2.2.1.1 ��ก��	�$(���;��<= 
ก'%���'�	Z�#w=�'�ก��������.&��3��ก-�2� 3 ก'%�� ��3��  
ก'%����� 1 �'�	Z�#w=-�9 �-5'�3 ��.783 � ����-�9 �-5'�3 &'(ก01�+,	�-'�.�-�'� 
ก'%����� 2 �'�	Z�#w=�'��'9�� ��.783 � �����'��'9�� &'(�'�	Z�#w=�'��'9���9��D  
ก'%����� 3 �'�	Z�#w=)�*%�ก��4��'�ก ��.783 �'�	Z�#w=&'(���ก����-ก��.�-�9��3ก��*%�ก��4��'�ก 

ก����%�5 1 (���;��<=�#4��3��$ A�
�b^$ ��*
����#4��3��$  �	ก!
"�����������A�+  
(1) � ����-��1�� (Gasoline) 

� ����-��1��-�2�� ������-�]������(-Z��(-�.3�.������#ก��(7��	�� -��(������)��3�ก��-4�9��3.�	=
-��1���%ก���� � ����-��1��<����กก����� ����-���������3�%�-�9��-��(���'.����)���	��������-��(�� &'(��
�������/�3��ก���]�4&'(�9��D -59��)��<��4%#Z5	�/��ก���� �$��%���)���(-�6<�.��� ����-��1��&��3��ก-�2� 5 
��(-Z��'�ก 49� � ����-��1�� 95 � ����&ก0�,1^�' 95 �� 10 � ����&ก0�,1^�' 95 �� 20 � ����&ก0�,1^�' 95 �� 85 &'(� ����
&ก0�,1^�' 91 �� 10 

(2) � ������-1' (Diesel) 
� ������-1'-�2�� ������-�]����������%�-�9����3ก��� ����ก0�-��(�������7-4�9��3.�	=��-1' -��� �7.�	=ก�(�( 

�7����%ก �7,�.�� -4�9��3.�	=�3ก�-ก�	� ��ก�ก�� .�3)��ก��-4�9��3ก�-���<bb�&'(-�9� �$��%���� ������-1'-�2�� ����
-�9 �-5'�3���������#ก�)����3����%�)���(-�6  

(3) � ����-�9 �-5'�3-4�9��3��� (Aviation Fuel) 
� ����-�9 �-5'�3-4�9��3���-�2�� ������-�]�������)��������-4�9��3���<�5��/�3�.ก����5#��.=����<� -4�9��3���

/�3ก�3��5 &'(-4�9��3���{�ก��ก��� -�2�� ���������4%#����	�	�/��ก����4%#Z5/�3-�9 �-5'�3���-�2��	�Y��ก' ������
)������,'ก � ����-�9 �-5'�3���)��ก��-4�9��3���&��3��ก	�'�ก�#(/�3-4�9��3.�	=<��-�2� 2 ��(-Z� 49�   

• � �����ก6.����)��ก��-4�9��3���<�5�� (Aviation  Turbine  Fuels) 18�3)��-4�9��3.�	=���� Turbofan Engine 
�����&�3/������ก ���<��-�]� ��(���*�Z5��3 � �����ก6.����)��ก��-4�9��3���<�5�� &��3-�2� 2 -ก�� 
<��&ก� � ����-4�9��3���<�5��5#��.= (Jet A-1) ������)��3�ก��-4�9��3���5#��.=/�3�.ก��������<� &'(
� ����-4�9��3���<�5����� (JP-8, JP-5) ������)��3�ก��-4�9��3����� -��� -4�9��3���/��<'� -�2�	�� 

• � ����-��1���ก6.� (Aviation Gasoline) ������)��3�ก��-4�9��3������)��-4�9��3.�	='�ก��� -��� 
-4�9��3���{�ก��ก��� -4�9��3���-']ก����	�� -�2�	�� 

(4) � ����-	 (Fuel Oil) 
� ����-	-�2�� ������-�]����������ก&'(���%�-�9����3����%� � ����-	���-�2�� ����-�9 �-5'�3�����4�;)�

Z4�%	��ก��� -5�(�47�ก )��3�3�. )��4��������3 ���7&��3��ก<��-�2��'.����/8 ��.��ก��4����9� &'(��(-Z�
/�3-	-�&'(���x��)�ก�-� ,�.����<�� ����-	)��������-�2�-�9 �-5'�3)�,�33��%	��ก��� ,�3<bb� &'(-�9�-�����%�� 
��������(-�6<�. ก��*%�ก��5'�33�<��ก����'�ก�#(&'(4%#Z5� ���� 	���(ก6x������ 2 5.6. 2547 -�2� 5 ��(-Z� 49� 

• � ����-	������� 1 4����9� 7 ` 80 cSt ����%#�Z��� 50oC  
• � ����-	������� 2 4����9� 81 ` 180 cSt ����%#�Z��� 50oC  
• � ����-	������� 3 4����9� 181 ` 230 cSt ����%#�Z��� 50oC   
• � ����-	������� 4 4����9� 231 ` 280 cSt ����%#�Z��� 50oC  
• � ����-	������� 5 4����9� 3 `30 cSt ����%#�Z��� 100oC  

 (5) � ����ก0� (Kerosene) 
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� ����ก0�-�2�� ������-�]�������)��������)��4������&'(&�3���3 ��ก�ก�� � .�3)��)�Z4�%	��ก��� ���  
)��������)��4������)�-	�� ��<�-�2��������)�.��&�'3 � ������ก-3 &'(��� ���� -�2�	��  

 (6) ก01�+,	�-'�.�-�'� (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 
 ก01�+,	�-'�.�-�'� ��9����-��.ก�� ก01�%3	�� ��9�ก01 LPG -�2�����(ก��<^,��4�=�����5�กก01       

,5�-5�&'(ก01���-�� 18�3-�2��'�	Z�#w=���<���กก�&.กก01*����	�)�,�3&.กก01*����	���9�ก�ก'���� �����ก,�3
ก'���� ���� �(���Z5-�2�/�3-�'�Z.)	�&�3��� �����ก��<�)��)�ก��%3	��)�4���-�9�� &'()��-�2�-�9 �-5'�3)�3�
�%	��ก���	�3D -�9��3�ก��4%#����	�5�-6�49�)��4��������3 �(�� -�<���<��3�.&'(�(��ก)�ก�)��3� ��ก�ก��  .�3
)��-�2���	7%���)��%	��ก����+,	�-4��18�3-�2�ก�-5�����'4� &'(���7)��&��� ����-��1��)��7.�	= �	�. �����.ก01
�+,	�-'�.�-�'�)��ก�������(ก��*%�ก��ก01�%3	�� ���)��ก01�+,	�-'�.�-�'�,�.	�3 ���4�ก01�+,	�-'�.�-�'�	�5�(����;;�	�
ก�4�� ����-�9 �-5'�3 5.6. 2543 -59�������.	��)��ก�����)��ก01�+,	�-'�.�-�'���ก�����8�3 &'(�7�����ก�ก01�+,	�-'�.�
-�'� 
ก����%�5 2 (���;��<=A���45�  A�
�b^$ ��*
���A���45�  �	(���;��<=A���45�45�p  

����.*%�ก��� �����'�	&'(��������.�'�	Z�#w=� �����'��'9��4%#Z5��3)�ก'%��.�.�	= ก'%���%	��ก��� ก'%��-�9�
-�����%�� ���783�'�	Z�#w=�9��D ���-ก��.�/��3 ,�.<����ก�4��4��&'(5�:���	�-59��	�����3	��-�4,�,'.����-�'��.�&�'3
�.�3<���.%�.� 3 -59��������,Z4�� 3)�Z4.�.�	=&'(Z4�%	��ก��� -���ก�-�2�������'�	Z�#w=�����4%#Z5�	�Y���3�%� 
4%��4�	��ก�)��3�)�-��35#��.= �� 3�� �7�������.&'(-�4,�,'.� �	�. &'(����������'�	��-5���4%#Z5 (Additive) �� ��� 
/�3,'ก <�������9�ก��4��4�� 5�:� &'(������'�	Z�#w=-59��)��<���'�	Z�#w=� �����'��'9�����������%�-59��������,Z4 ,�.�%ก
�'�	Z�#w='������ก������3�	�Y��(����ก' 
ก����%�5 3 (���;��<=/����ก��&�
���ก A�
�b^$ (���;��<= �	���ก
�%�5�ก�5�+��45$ก�����ก��&�
���ก  
 ��ก-��9��กก������.�'�	Z�#w=-�9 �-5'�3&'(�'�	Z�#w=�'��'9�� ����.*%�ก��� ������ก������.�'�	Z�#w=&'(
���ก�)�*%�ก��4��'�ก -59��-�2�ก�-5����.<�� ���3��'4�-5���)��*%�ก�� 	'����	�����3	��4��	��3ก�&'(���34��583
5�)�)��������,Z4 ����.*%�ก��� �������'�	Z�#w=&'(���ก�)�*%�ก��4��'�ก����'ก�'.�� 3���-�2�ก�'3�%�-�3 �(��*%�ก��  
&b��<��=&'(���-�2�ก�'3�%�����ก��5��*��	��3*%�ก�� ��� ����(��ก19 � Jiffy ���ก&b Café Amazon 6��.=���ก�.�
.�	= PTT FIT Auto ���4��(��ก19 � 7-Eleven 	'����ก�-5�����'4��กก�)��-��59 ����-59����*%�ก��	�3D )��7�����ก� 
��� Chester�s Grill S&P KFC &'(*%�ก��*�4� -�2�	�� �	�. ��*%�ก��4��'�ก)��7�����ก�� ���� # ������ 30 ��7%�.� 2558 
��กC	�	�3��� 1 

	�3��� 1 *%�ก��4��'�ก)��7�����ก�� ���� �	�. # ������ 30 ��7%�.� 2558 

���ก�� �*
�+� ( A�$) 

���4��(��ก19 � 7-Eleven 1,181 
���ก&b Café Amazon  1,277 
������ 382 
���4��9��D  376 
*�4� (�/, 	�� ATM) 969 
*%�ก��.�.�	=  120 
Rest Area 2 
�+� 4,307 

              ���� : �	�. 
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2.2.1.2 ก�����Rก&�
�$A��+����ก����*
��� �*
 �ก��q� 3 ก���� 1)� ก� 
(1) ก'%��/.�'�ก (B2C)  ��.783 ���&�������.�7�����ก� ,�3����% LPG ���4�ก01 ���4��'��'9�� &'( 

������,Z4  
(2) ก'%��/.5#��.= (B2B) ��.783 ก'%���%	��ก��� ����.3���ก����-�2��34=ก�Z4��Y &'(Z4-�ก��  

���19 ��'�	Z�#w=<�)��-�3 ��9�-59����-���*%�ก��  
(3) ก'%��/. Supply Sales ��.783 ก'%�����4�� ����-�9 �-5'�3	��	� 7 &'(�	� 10 	�5�(����;;�	�

ก�4�� ����-�9 �-5'�3 5.6. 2543 &'(x������ 2 5.6. 2550 
(1) ก�����
����ก 
��-���3�,�.�.3�ก�	'�/.�'�ก 18�3���������ก������.� ����-�9 �-5'�3 &'(�'�	Z�#w=�'��'9�� ����� 3

�'�	Z�#w=&'(���ก�)�*%�ก��4��'�ก)��ก��'�ก4�����<� ���-4�9�/�.�7�����ก�������(-�6 ����� 3*%�ก��4��'�ก��ก�7��
���ก� &'(���������ก�ก����ก'.%�*=	'�/.�'�ก ก�5�:�*%�ก��4��'�ก ก�������7�����ก� &'(ก�5�:��7��
���ก�&'(�(��3�4��'�ก� ���� -59��)���7�����ก� �	�. ��3���4��	��3ก�/�3������,Z4<���.�34��7���&'(-��(�� # 
������ 30 ��7%�.� 2558 �	�. ���7�����ก�� ������� 1,409 &��3 4��&/�3��4�;)����-4�9�/�.�7�����ก�� ���� <��&ก� ������ 
-��,1� (��(-�6<�.) ��ก�� ������ -�''=&��3��(-�6<�. ��ก�� (����) ������ �3�ก�+,	�-'�.� ��ก�� (����) &'(������ 
-�b��� (<�.) ��ก�� -�2�	�� 

(2) ก�����
�3
��#�= 
      ��-���3�,�.�.3�ก�	'�5#��.=&'(	�3��(-�6 18�3���������ก������.�'�	Z�#w=-�9 �-5'�3&'(
�'�	Z�#w=�'��'9��)��ก'%��'�ก4��%	��ก��� �������.ก���� �.ก�-���-�9� ����.3���ก� ��Y����ก�� ก'%��'�ก4�ก01
�+,	�-'�.�-�'�&'(ก���������.<�.�3	'�	�3��(-�6 ��� ก'%����(-�6 AEC -�2�	�� 
      ก������.�'�	Z�#w=)������.3���ก�&'(��Y����ก�� ��'�ก4��'�ก <��&ก� ก�(���3ก',��  ก�(���3
4��4�  &'(ก�<bb�{�.�'�	&��3��(-�6<�. �'�	Z�#w=�+,	�-'�.���������.49� � ����-��1��  � ������-1' � ����-	 � ����
-�9 �-5'�3-4�9��3��� ก01�+,	�-'�.�-�'� &'(� �����'��'9��  
              ก������.�'�	Z�#w=)��'�ก4�Z4�%	��ก��� <��&ก� ,�33��%	��ก��� ก'%��/���3 &'(ก'%��ก�����3 -��� 
,�33��'�	� �	' ,�33�-�']ก ,�33�ก�(�� ,�33�7%3�9�.3 ,�33�&������'�'�	�3ก�-ก�	� &'(*%�ก��,�3&�� 
-�2�	�� �'�	Z�#w=-�9 �-5'�3&'(�'�	Z�#w=�'��'9����������.����)�;�49� � ����-	 � ������-1' ก01�+,	�-'�.�-�'� &'(
� �����'��'9�� ��ก�ก��  <����ก�/..	'�,�.�����.�'�	Z�#w=�9��D -5���-	�� -��� ก01*����	�-�'� (&�'-�]���)           
.3�(	�. ก('�'=� � �����'��'9��59 �Y� (Base Oil) &'(-4��Z�#w= -�2�	�� ,�. �	�. �(5���#)��.9��%�ก�#=)�ก�-ก]�
����3��9����3����.4���(��ก	�3D -59��-�2�ก�)�����ก�&ก�'�ก4� ���783&�(��ก�)��5'�33��.�3����(���*�Z5 &'(
4���'��Z�.  

    ก������.� ����-�9 �-5'�3-4�9��3��� � ����-	 � �����'��'9�� &'(� ����-�9� Bunker <�����ก�.������ก�.ก�
��� �.ก�-���-�9��� 3)���(-�6 &'(	�3��(-�6 &'(����.3���ก� ��ก-��9��กก������.� ����-�9 �-5'�3-4�9��3������
���ก6.����	��%���#Z���&'(���ก6.����	����-�9�3&'�� .�3�����.&'()�����ก�-	��� �����ก6.� # 
���ก6.�Z���Z4/�3��(-�6<�. &'(/..ก�)�����ก������.� ���� # ���ก6.����	� ��� �̂�3ก3 ก��5�� 
b+'���+��= ��34'-�6 �-'-1�. -ก�'�)	� 1�%����(-��. ���-1�. ���-��. ;���%�� &'(���,���-1�. -�2�	�� ���783�����.� ����
-�9 �-5'�3�9��D -��� � ����-	 &'(� ������-1'��%�-�]� ������-�9���/�3ก�3��5	�3��(-�6��ก���.     

�	�. ��-���*%�ก��ก01�+,	�-'�.�-�'���9�ก01�%3	��������(-�6 ,�.-�2������)�	'�ก01�+,	�-'�.�-�'� &'(��
����&��3	'���3�%��.�3	��-�9��3 # ������ 30 ��7%�.� 2558 �	�. ��4'�3� ���� 9 &��3 4'�3ก01�+,	�-'�.�-�'� 2 &��3 4'�3
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�+,	�-'�.� (� ����&'(ก01�+,	�-'�.�-�'�) 6 &��3 4���%� ������-�]������(�# 1,400 '��'�	� &'(ก01�+,	�-'�.�-�'�
��(�# 115 5��	�� ,�3����%ก01�+,	�-'�.�-�'� 4 &��3 ,�3����%ก01�+,	�-'�.�-�'�-�ก�� 171 &��3 ���4����-�2�	��&��
�����.ก01�%3	�� 1,174 &��3 &'(�7��-	��� �����ก6.� 11 &��3  

������ก���������.�'�	Z�#w=�'��'9�� ������&��3	'�-�2���������8�3	��-�9��3ก��-�2��v��� 7 �� 3��  -�2��'��ก
4���%�3����4��4��  ����. &'(5�:� 	'����ก�)��4����4�;)�ก����b$34��4��-�]�/�3'�ก4��.�3����-���  -59��������%3
4%#Z5�'�	Z�#w=&'(���ก� )�����7	�����3	��4��	��3ก�����'ก�'./�3'�ก4�&	�'(ก'%��<���.�37�ก	��3 )����3
4�8�3&�ก/�3�v 2558  <��5�:�&'(�3�����.�'�	Z�#w=� �����'��'9��)�����ก���	'�)���(-�6&'(	�3��(-�6��� 9 
�'�	Z�#w= ��� �'�	Z�#w= Challenger 4T SAE 10W-30 �������7��ก�.�.�	=�%��)���  �� 3&��*����&'(���x��  �'�	Z�#w= 
Performa Gas Tech SAE 15W-40 �������7.�	=���)��ก01 NGV &'( LPG  -�2�-�9 �-5'�3 �'�	Z�#w= Challenger 4T SAE 15W-
50 �������7��ก�.�.�	=&��  Big  Bike &'(�7��ก�.�.�	=����7�(��3 -�2�	�� ��ก�ก��  �'�	Z�#w=�'��'9�� �	�. <��
/..	'�<�.�3	�3��(-�6�.�3	��-�9��3	� 3&	��v 2550 ��783�� �-�9����7%�.� 2558 ��'�ก4�)�	�3��(-�6��� 33 ��(-�6  
-���  �*�#��Y��(������ ��(-�6)�ก'%�� AEC ��(-�6)�ก'%��-�-��.)	� &'(��(-�6)�����&�b��ก  ���-�2�ก���
��;'�ก�#=	����4� PTT Lubricants ���ก�-�2��������� ���/�3Z���Z4 (Regional Top Brand) 

(3) ก�����
� Supply Sales 
      ��-���3�,�.�.3��C���	�ก�4'�3�+,	�-'�.� ���������ก������.� ����-�9 �-5'�3&'(ก01�+,	�-'�.�-�'� 
)��ก��ก'%�����4�� ����-�9 �-5'�3	��	� 7/1 &'(�	� 10/2 	�5�(����;;�	�ก�4�� ����-�9 �-5'�3 5.6. 2543 &'(x������ 2 
5.6. 2550 ���-4�9�/�.4'�3� ����&'(4'�3ก01�+,	�-'�.�-�'�/�3 �	�. �'�	Z�#w=��������.����)�;�49� ก01�+,	�-'�.�
-�'� 
/1 มาตรา 7  ผู้ ใดเป็นผู้ ค้านํ "ามนัที$มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกนัทกุชนิดปีละตั "งแต่หนึ$งแสนเมตริกตนัขึ "นไป หรือเป็นผู้ ค้านํ "ามนัชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่เพียงชนิดเดียว 
                  ที$มีปริมาณการค้าปีละตั "งแต่ห้าหมื$นเมตริกตนัขึ "นไป ต้องได้รับใบอนญุาตจากรัฐมนตรี 
/2มาตรา 10 ผู้ ใดเป็นผู้ ค้านํ "ามนัที$มีปริมาณการค้าไมถึ่งปีละไมถึ่งปริมาณที$กําหนดตามมาตรา 7 แต่เป็นผู้ ค้านํ "ามนัที$มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกินปริมาณที$ 
                  รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือเป็นผู้ ค้านํ "ามนัที$มีขนาดของถงัที$สามารถเก็บนํ "ามนัเชื "อเพลิงได้เกินปริมาณที$รัฐมนตรีประกาศกําหนด ต้องยื$นขอจดทะเบียนต่ออธิบดี 

�	�. ������#�����.�'�	Z�#w=-�9 �-5'�3 ��กC	�	�3��� 2 &'(������&��3	'���&�ก	������'�	Z�#w= 
��กC	�	�3��� 3 

	�3��� 2 ����#�����.�'�	Z�#w=-�9 �-5'�3/�3 �	�. �v 2555 - 6 -�9�� �v 2558 /1 
     ����. : '��'�	� 

(���;��<= �7  2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

ก01�+,	�-'�.�-�'� /2 3,386 3,146 3,090 1,528 
� ����-��1�� 2,937 3,309 3,482 1,913 
� ����ก0� 9 8 8 4 
� ����-�9 �-5'�3-4�9��3��� 1,819 2,206 2,401 1,369 
� ������-1' 7,136 7,375 7,504 3,947 
� ����-	 (<�������������.)�� กb�.) 1,225 1,257 1,197 627 
� ����-	 (�����������.)�� กb�.) 1,696 1,604 1,614 769 
�'�	Z�#w=�'��'9��/3 143 144 143 75 
�+�%�ก(���;��<=/4 16,982 17,648 18,099 9,530 

���� : ก��*%�ก��5'�33� 
/1   �������#�����./�3 ������ �	�. �����*%�ก��4��'�ก ��ก��    
/2   <�����ก01�+,	�-'�.�-�'������<�)��-�2���	7%���)��%	��ก����+,	�-4�� 
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       /3   <������'�	Z�#w=� �����'��'9��59 �Y� 
  /4   <������'�	Z�#w=�'��'9�� 

	�3��� 3 ����&��3	'�/�3 �	�. ��&�ก	��'�	Z�#w= �v 2555 - 6 -�9�� �v 2558 /1 
 ����. : ���.'( 

(���;��<= �7  2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

ก01�+,	�-'�.�-�'� /2 38.8 35.6 35.3 37.2 

� ����-��1�� 38.1 40.4 40.9 41.0 

� ����ก0� 64.0 71.1 71.1 67.7 

� ����-�9 �-5'�3-4�9��3��� 35.7 39.7 43.5 45.3 

� ������-1' 34.7 35.3 35.6 35.5 

� ����-	 (<�������������.)�� กb�.) 65.6 69.8 73.9 72.5 

� ����-	 (�����������.)�� กb�.) 71.8 74.4 77.8 75.3 

�'�	Z�#w=�'��'9��/3 38.9 38.3 39.2 39.9 

����&��3	'�,�.���     

 - <������ ����-	��������.)�� กb�. 37.5 38.2 38.9 39.5 

 - ���� ����-	��������.)�� กb�./4  38.2 38.7 39.4 39.8 
���� : ก��*%�ก��5'�33� 

               /1   �������&��3	'�/�3 ������ �	�. �����*%�ก��4��'�ก ��ก��    
 /2   <�����ก01�+,	�-'�.�-�'������<�)��-�2���	7%���)��%	��ก����+,	�-4�� 

       /3   <������'�	Z�#w=� �����'��'9��59 �Y� 
  /4   <������'�	Z�#w=�'��'9�� 

2.2.1.3 �&�$'��
$�
�1)��$ก
���)�*
A��
�(���;��<=����������  
        ก������.�'�	Z�#w=-�9 �-5'�3/�3����.*%�ก��� ���� ����'4�ก������.��&�ก	��'�	Z�#w= ��กC	�

	�3��� 4  ��������'4�ก������.��&�ก	�ก'%��	'� ��กC	�	�3��� 5 

        	�3��� 4 ��'4�ก������.�'�	Z�#w=-�9 �-5'�3 ��&�ก	��'�	Z�#w= �v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558  
                                                                                                                                               ����. : '���� 

(���;��<= �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

ก01�+,	�-'�.�-�'� 58,330 58,648 58,532 34,899 
� ����-��1�� 126,205 138,640 141,807 55,073 
� ����ก0� 273 237 230 89 
� ����-�9 �-5'�3-4�9��3��� 66,653 74,549 80,161 29,734 
� ������-1' 261,326 259,935 264,240 112,949 
� ����-	 43,350 36,556 36,844 10,173 
�'�	Z�#w=�'��'9�� 10,527 10,112 10,307 5.093 
�9��D /1 11,293 8,776 10,007 5,126 

�+��R�&�
ก
��*
A��
� 577,957 587,453 602,128 253,136 
                       ���� : �	�.  
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/1 ���ก��� ���.�'�	Z�#w=.3�(	�. 4��-��-�� ก01,1'��*����	�  ��-	��&	�3  &'(���ก��� ���.)�ก'%���'�	Z�#w=)�*%�ก��4� �'�ก  
-59��-�2�ก�-5����.<�� ���3��'4�-5���)��*%�ก�� ��� *%�ก�����4��(��ก19 � 7-Eleven ���ก&b Café Amazon ��� Daddy Dough *%�ก��.�.�	= 	'���� 
ก�-5�����'4��กก�)��-��59 ����-59����*%�ก��	�3 D )��7�����ก� -��� Chester�s Grill  S&P  KFC &'( *%�ก��*�4� -�2�	�� 

  	�3��� 5 ��'4�ก������.�'�	Z�#w=-�9 �-5'�3 ��&�ก	�ก'%��	'� �v 2555 - 6 -�9�� �v 2558  
                                                                                                                                       ����. : '���� 

ก������
) �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

	'�4��'�ก 229,126 239,676 246,535 109,141 
	'�5#��.=     
     - 	'���Y����ก��&'(����.��ก� 30,608 26,133 28,852 10,075 

- 	'��%	��ก��� 40,066 40,584 38,903 18,682 
- 	'��ก6.�&'(-�9�/���3 77,300 86,706 93,055 35,268 
- 	'�ก01�+,	�-'�.�-�'� 21,423 19,561 19,298 12,432 
- 	'�	�3��(-�6 16,566 17,808 18,420 7,696 

	'����4�� �����	� 7  156,652 150,684 150,692 56,563 
	'��'��'9�� 6,216 6,301 6,373 3,279 

�+��R�&�
ก
��*
A��
� 577,957 587,453 602,128 253,136 
                    ���� : �	�.  

����.*%�ก��� ���� �%�3����)�ก�5�:�4%#Z5�'�	Z�#w=&'(ก����ก� 	'�������3���	ก���)���D -59�����34��
5835�)�)��ก��������,Z4��.�3	��-�9��3 )����34�8�3&�ก/�3�v 2558  ����.*%�ก��� ������ก�5�:��'�	Z�#w=&'(���ก� ����� 3
<������3��'&��34����-�]� �����4�;��3��  
ก
�3�o�
(���;��<= �	���ก
� 

- �	�. -�+�)��7�3-ก]�-��.ก01�+,	�-'�.�-�'� (LPG)  # 4'�3ก01-/���. -59����3���4��	��3ก�)��ก01�+,	�-'�.�
-�'�/�3��(-�6 	�,4�3ก�-5���/��4�����7ก���-/� ก���. &'(�(��/���3ก01�+,	�-'�.� ,�.��-���ก�ก�����3
Z.)	��	�Y��ก'�3��6�ก���4���'��Z�.��������. &'(���3&��'��� 18�33�ก�����3&'��-��]�	�&�� 

- �	�. -�+��7�����ก�� �������&�� Platinum &��3)���)���(-�6b+'���+��=  	�&��4�� PTT Life Station # 
Maharlika Highway Diversion Road, Lucena City, Quezon �7�����ก�� ����&��3�� ��59 ����ก�� 5,000 	�3-�	� 5�������3
����.4���(��ก4���3�� ���783���3� � 20 ��  -59��ก�ก%6')����&��-��.�ก��)���(-�6<�. �� 3��  ������ PTT 
Philippines ��&��ก�/..�7�����ก�� ���� �ก�$��%���������.�� 82 &��3 -�2� 150 &��3Z.)��v 2562 

- �	�. -�+�	���7�����ก�� ����������ก������.'�.��Z��-5�����#= -59��-�2�������ก�&ก��%4'ก� &'(
4���4���)���3ก�������.'�.y ���.����'��4� ���� ,�.�.<��������8�3�(���)��ก��ก�3�%�������ก������.'�.��
Z��-5�����#= -59����<���������ก�5�:������.'�.y ��ก�ก��  �	�. .�3����%�ก�68ก��%�'( 10,000 �� )��ก��
�����.'�.y 2 �%� &'(,�3-��.��34=ก������������3����-5�����#= (��3��Z����.4�) 1 �%� ����� 3�� � 3 �%� 

- �	�. ��3��ก�'�	Z�#w=�'��'9��ก'%��.�.�	= &'(ก'%���%	��ก��� <�.�3��(-�6���<� &'(��(-�6����ก-�2�4�� 3
&�ก ���783/..	'�<�.�3��(-�6�-'-1�. ,�.�����9�ก��������	��&�������./�3 �	�. -59��-5���.�������.�'�	Z�#w=
�'��'9�� &'(���3ก�������&����= �	�. )�	�3��(-�6 -59��ก�����ก�-�2��������� ���/�3Z���Z4 (Regional Top Brand)  

- �	�. 5�:�&�55'�-4���� Drive Awake  )�����7)��<��ก���(���C���	�ก� Android  &'(��5-�������� iphone 
6 &'( iphone 6 plus �(���C���	�ก�ios Drive Awake -�2�&�55'�-4�������5�����(��3-��.3�'%ก)��	9��ก�#� 
-�'��'���(���3ก�/���7 5����-���&����� ���ก&b Café Amazon  ���)ก'�����%�)��&�(-	��4�����9�� -5���4���'��Z�.
�%กก�-����3  
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- �	�. ����3��' Eco-Driving Award )��&ก����-/�����,4�3ก� �PTT Group Logistics�  18�3-�2�,4�3ก�'�ก�)��
5'�33�-�9 �-5'�3/�3��������3/���3�'�	Z�#w=-�9 �-5'�3�3�7.�	= (Fuel Saving Program)  &'(-�2���8�3)�,4�3ก��'�ก/�3 
PTT Group Logistics Master Plan (GLM)  �	�. <�����4�������9�������ก��������������3/���3���-/�����,4�3ก�y �� 3��� 92 
��;;  ��9�4��-�2�������7/���3 1,300 4��  ,�.���7'�����#ก�)��5'�33�-�9 �-5'�3<�� 1.15 '��'�	�	���v  &'('�
ก��'��'��.ก01-�9��ก�(�ก<�� 3,100 	��	���v  ��9�-��.�-��ก��'�ก	��<�� 1.86 '��	��	���v   

- �	�. &'(����ก3��'กก��&��3��Y�' ����'3������8ก/��	ก'34�������9�   �,4�3ก�������59 ���������.
�'กก��&��3��Y�')����-�#�7�����ก�� ���� �	�.�  ���.ก�������%�59 ����)��7�����ก�� ���� ����� 400 &��3)��-�2�
�%������.�'กก��&��3��Y�'-�2��(.(-�' 1 �v ,�.<��4��4�	��&��ก�)��59 ���� 
�
$+�� A�$&+
�'*
��B� 

- ��	.�� Brand Age  x���'��%� <��-�+�-�.�'�����4����.�/�3������,Z4�����	�����4� &'(���ก���(-Z�	�3D 
��(���v 2015 (Thailand�s Most Admired Brand 2015)  ,�.�7�����ก�� ���� �	�. <�����ก�,��	�ก������,Z4)��-�2� 
&����=���<�����4����.���3�%�-�2��v��� 12 	��	��ก�� (2004-2015) &'(�'�	Z�#w=�'��'9�� �	�. ก]<�����4��-�9�������ก������,Z4 
)��-�2�&����=������ 1 	��-�9��3-�2��v��� 5 -���ก�� 

- �7�����ก�� ���� �	�.  �'�	Z�#w=� �����'��'9�� &'(���ก&b Café Amazon  <�����ก�,��	�ก������,Z4��
<�.������(-�6)��-�2�&����=���<�����4����.���3�%�-�2��v��� 4 	��	��ก�� �กก������4����.�/�3������,Z4�����	�����4�
&'(���ก���(���v 2014-2015 (No. 1 Brand Thailand 2014-2015) ,�.��	.�� Marketeer ����ก�� ������ ����,� ��-���=� 
���-	��=-�����&�' (��(-�6<�.) ��ก�� Z.)	� ��ก. ����,� ��-���=� (��(-�6;���%��)  ��������ก)�Y�(�����������ก�����.ก�	'� 
&'(����.�9��,��#���)�;�����%�)�;���%���กก�� 50 �v   

- ����.*%�ก��� ����<������3��'��3�%���(-Z�,4�3ก�/��-4'9���*%�ก�� (Business Enabler Project) ���  2 �3��')� 
3� Thailand ICT Excellence Award 2015 <��&ก� �3��'�ก,4�3ก�  PTT Fill & Go (RFID Ring Technology) �(��ก�-	��
� �������x��.(  �(��ก ���-�]� 5�����(��4��4%�4�)����.�3���-�9 �-5'�3)��ก��'�ก4�<���.�3����(���*�Z5 &'(,4�3ก�
5�:��(�����ก����4�434'�3��	,���	� ��9� Inventory Decision Support System (DSS)  18�3���.)�ก���������ก� 
Inventory &	�'(�'�	Z�#w= &'(5.ก�#=����#� ����-59��ก������.)��7�����ก�<���.�3&���.� ���783ก����	�3-�'
)�ก�/���3<���.�3��(�.�� &'(����(���*�Z5��3�%�,�.-����)��ก���7�����ก�� ������� �	�. -�2�-��/�3&'(��-���ก�-�3 

- ก��������ก�&'(4%��4��3&�33�<����(ก6�'�3��'���4���'��Z�.�(�����(-�6��(���v 2558 ,�.4'�3
�+,	�-'�.��%����=*��<������3��'�7���(ก��ก��ก���-����(�����(-�6 (��ก.) 	��	��ก��.�������%�/�3��(-�6783 19 
�v  �������.3�/�3 �	�. ��ก 28 ����.3����<������3��' ���-�2��34=ก����<������3��'�ก����%�)���(-�6 

- �7���(ก��ก�/�3����.*%�ก��� ���� ��� 4 &��3 <������3��' TPM Award  
• 4'�3ก01-/���. <������3��'�(��� Award for TPM Excellence in Consistent Commitment   
• 4'�3�+,	�-'�.��%����=*�� 4'�3� ����5�(,/�3 &'(4'�3� ����6���� <������3��'�(��� Award for TPM 

Excellence  
- 4'�3�+,	�-'�.�'��3 <������3��' Golden Award ��(���v 2015 �ก3� Thailand Quality Prize 2015 
- �	�. <�������(ก6-ก�.�	�4%#�34=ก��'��Z��(,b�����%��� 100%  �ก ��.�5.5�-�5 6�������3���4= 

�*����ก������.  �กก�����7�����ก�� ���� �	�. <��'3��4�������9�ก��ก������. ก�(���3�*�#�%/ -59��-/�����
,4�3ก�  "ก��#�34= '� '( -'�ก ก�)��Z��(,b�����%��� -59���%/Z5�����/�34�<�." ,�.��-����.)���34=ก��������
,4�3ก�y -'�ก)��Z��(,b�����%��� 100% �7�����ก�� ���� �	�. 15 �7�����-/�����,4�3ก���3'�� <��&ก� �/ 
���-�� �/����ก3�)�;� �/��)	� �/'�5��� �/��4�&�3 �/-�ก��.-������� �/�%/%���� 62 �/
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������ก�ก�3��� 23 �/ก'��.� �<� �/�3�(��� �/�3�/��ก �/��Z� �/&.ก���	��%/ �/-ก�	�-�������= 
&'(�/Z�-ก]	 

- �7�����ก�� ���� �	�. ���ก������3�	�Y�ก����3ก��&'(&ก�</�$;�.-�5	�� &'(<����������(ก6
-ก�.�	�4%#)�-�9��3ก�-�������3-�	4	������)�ก����3ก��&'(&ก�</�$;�.-�5	�� �ก�*����ก��������ก�&'(4%��4��3&�33� 
��� 7 &��3 <��&ก� ��.�	�.������ก� �.1 ��.  ��.�	�.���-�� ��.�	�.��������3  ��.�	�.�%�*��� ��.�	�.'�5���  
��.�	�.ก�(���3.%	�*��� &'( ��.�	�.ก����ก6.� 2 

- �Godji The Adventure� ก�=	�� 3D Animation -�9��3&�ก/�3 �	�. 4���3��'  Best Animation Series 2015  -�2� 1 
)� 14 �3��' )�ก���(ก�� Bangkok International Digital Content Awards 2015 (BIDC Awards) 18�3-�2��3��'��4�;)�
�%	��ก��� Digital Content ก�=	�� �Godji The Adventure� ��ก�ก6)��(�� Full HD ��-���-�9 ��-59�����34��-/�)�
)�ก�)��5'�33��.�3���4%#4� &'(��3-����ก���%��ก�=5'�33� ���&��ก��(4�����&'(4����%ก��� ��ก�ก6�%ก���
���	.= -�' 8.15 �. �3�.ก�,�-���<��=ก�=	�� ���3,�-���<��=���� &'( MCOT HD ���3 30 ��ก�ก61 ��3���3 MCOT 
Family ���3 14 �%ก��������= �'�3/��)�5�(������ก &'(���3�3���<'�=�3 Facebook Godji The Adventure 

2.2.2 ���ก��%�5�ก�5�+��45$ก�����ก����*
���  
�	�. ��(ก��*%�ก�����-ก��.�-�9��3ก��*%�ก��� �������������)�-4�9��9��D -59�����.��3-����)��ก'%�� �	�. ��(ก��*%�ก��

� �����.�34���3�� ��3��  
2.2.2.1 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 
PTT (Cambodia) Limited ���	� 3/8 �-�9�������� 3 5�6��ก.� 2543 79��%��,�. �	�. ���.'( 100 # 30 ��7%�.� 

2558 ���������%����(-��.� 11,660 '��-��.' &'(���%����(&'�� 20 '��-��.' ��-���*%�ก������&'(�����.�'�	Z�#w=
�+,	�-'�.� )��&ก�'�ก4�)���(-�6ก��5��  

PTTCL ��������.��. 1 ������ 49� PTT (Lao) Company Limited ��-���*%�ก������&'(�����.�'�	Z�#w=
�+,	�-'�.� )��&ก�'�ก4�)���(-�6'� 

(1) ก����� 
 ����� ������-�]���� &'(� �����'��'9��,�.ก�19 ��ก �	�. 

(2) ก���������. 
 PTTCL <��-������-/��'�	Z�#w=� ����)���(-�6ก��5��	� 3&	�-�9��	%'4� 2543 &'(/..ก���-���*%�ก��
�+,	�-'�.��.�3	��-�9��3 ,�.�$��%������'�	Z�#w=��������.&��3��ก-�2� 4 ก'%�� 	�'�ก�#(*%�ก�� &'(������#ก������.)��v 
2555 ` 6 -�9�� �v 2558 ��3��  
            ����. : '��'�	� 

��ก��	���ก�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

4��'�ก 15.13 3.90  16.50 9.37 
�%	��ก���/4���3 119.41  120.9 78.42 38.70 
� �����ก6.� 40.54 48.0 51.80 24.37 
� �����'��'9�� 0.09 0.02 0.02 0.09 
�+� 175.17  172.82 146.74 72.53 

 �� 3�� )�ก'%��*%�ก��4��'�ก������<��/..������7�����ก�)���(-�6ก��5�� ,�. # ������ 30 ��7%�.� 2558 
���������7�����ก�� ������� 20 &��3 

(3) ก������ 
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 �$��%���4#(ก���ก������� PTTCL ��(ก�����.ก���ก��� 3��� 4  4� ,�.-�2���������/�3 �	�. 3 4� 
&'(-�2����&���กก�(���3ก�4'�3 1 4� 

(4) ก�-3�� 
 �'ก���-���3�/�3 PTT (Cambodia) Limited &'(������.��. �v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 ����3��  

                              ����. : '��-���.;����Yy 
$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

�.<���กก�/.&'(���ก� 273 260 254 107 
�.<����� 274 261 255 107 
4�)����.���(���Z��) 270 256 253 104 
ก�<�(/��%�) �%�*� 4 5 3 3 
������5.=��� 60 65 68 65 
��� ������ 44 44 44 38 
����/�3���79��%�� 16 21 24 27 

2.2.2.2 �����% ��%. ���ก��&�
���ก �*
ก�) (PTTRB) 
������ �	�. *%�ก��4��'�ก ��ก�� -�2���������� �	�. 79��%�����.'( 100 ���(-��.����	� 3/8 �-�9�������� 25 

5��Z4� 2550 -59��79��%��)������������-���*%�ก��4��'�ก�� 3Z.)�&'(Z.��ก�7�����ก�� ����&'(*%�ก���9�����-ก��.�/��3 
,�.��������.��. <��&ก� 

1) ������ �	�. �����*%�ก��4��'�ก ��ก�� (PTTRM) -59����-���*%�ก��������7�����ก�� ����&'(����(��ก
19 � (PTTRB 79��%�����.'( 100) 

2) ������ �	�. ���ก�*%�ก��4��'�ก ��ก�� (PTTRS) -59����-���*%�ก��)�����ก�&�33�&ก� PTTRM (PTTRB 79�
�%�����.'( 100) 

3) ������ <�.'���-�']��� 3 ��ก�� (TLBC) -59����-���*%�ก�������3���&'(����%� �����'��'9�� (PTTRB 79��%��
���.'( 51.05 &'(79��%��,�. �	�. ���.'( 48.95) 

4) PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) -59����-���*%�ก�� ����� ������-�]���� &'(�'�	Z�#w=
� �����'��'9�� )���(-�6b+'���+��= (PTTRB 79��%�����.'( 100) 

5) PTT Philippines Corporation (PTTPC) -59����-���*%�ก�� ����� ������-�]���� &'(�'�	Z�#w=� �����'��'9�� 
)���(-�6b+'���+��= (PTTRB 79��%�����.'( 100) 

������ PTTRM &'( PTTRS ��-���*%�ก���7�����ก�� ����&'(*%�ก��4��'�ก�� 3)�&'(��ก�7�����ก�� ���� 
,�. # ������ 30 ��... 2558 ���7�����ก�� ���� �	�. ��� 148 &��3 �7�����ก� NGV 1 &��3 &'(������(��ก19 � (Jiffy) )�
�7�����ก������ 148 &��3 ��ก�7�����ก������ 3 &��3 ��ก�ก�� .�3����� Joy (Café convenience) ����� 5 &��3 &'(
1%�-���=��=-ก]	��ก 1 &��3 49� Jiffy Plus Supermarket ��� The Crystal PTT 7����.5�ก�= ,�.�����4� Private Brand )��� 
�Jiffy� &'(��-���*%�ก��)�����ก�����%4'ก��������C���	�3�)��7�����ก�� ���� �	�. &'(���4��'�ก&ก� PTTRM 

(1) ก����� 
 ���19 ��'�	Z�#w=� ����-�9 �-5'�3&'(�'��'9���ก �	�. ���������4�)�����(��ก19 ����19 � �� 3�ก����'�	

,�.	�3&'(�ก���4���3 ,�.���4�����)�;�����(��6��.=ก�(�.���4�/�3���)�����ก�-�ก�� (Distribution Center) 
(2) ก���������. 

��-���*%�ก����������.�'�	Z�#w=�+,	�-'�.�����7�����ก�� ���� �	�. 18�35�:�-�2��7�����ก����������.��
���ก�-���� ���3����.4���(��ก	�3D ����� 3��*%�ก��4��'�ก��ก�7�����ก�� ����&'(*%�ก���9�����-ก��.�/��3 18�3<��&ก� � ����
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-�9 �-5'�3 ����(��ก19 � Jiffy �� 3)�&'(��ก�7�����ก� ����(��ก19 � Joy )��7�����ก� NGV &'(*%�ก�����-ก��.�/��3�9��        
-��� ���4� Private Brand ���ก&b Café Amazon &'(���</��%ก Pearly Tea -�2�	�� 

(3) ก������ 
 4#(ก���ก� PTTRB ��(ก�����.ก���ก������ 3 4� ,�.-�2��������� �	�. 2 4� &'(���&���ก
ก�(���3ก�4'�3 1 4� 

(4) ก�-3�� 
 �'ก���-���3�/�3 PTTRB &'(������.��. (<����������� <�.'���-�']��� 3 ��ก�� &'(-���� Consolidated 3�

ก�-3��/�3 Philippines Group 	� 3&	�<	������ 4 �v 2557) )��v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��  
       ����. : '���� 

$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

�.<���กก�/.&'(���ก� 43,645 44,195 43,000 19,020 

�.<����� 43,759 44,567 43,101 19,077 

4�)����.���(���Z��) 43,565 44,243 43,163 18,817 

ก�<�(/��%�) �%�*� 194 324 (62) 259 

������5.=��� 11,719 11,408 12,373 14,185 

��� ������ 7,760 7,126 6,328 6,199 

����/�3���79��%�� 3,959 4,282 6,046 7,986 

 
2.2.2.3 PTT Philippines Group 
�	�. ����ก�� Coastal Aruba Refining Company N.V. (Coastal) ���	� 3�����������%������ 4 ������ <��&ก� 

������ Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL), ������ Subic Bay Fuels Co., Inc. (SBFCI), ������ Subic Bay Distribution Inc. 
(SBDI) &'( ������ Clark Pipeline and Depot Co., Inc. (CPDC) �������)�ก�79��%�����.'( 50 : 50 ,�.���(-��.�������/8 �
-�9�������� 25 5�6��ก.� 2539 -59����-���*%�ก������&'(�����.�'�	Z�#w=�+,	�-'�.� &'(-��4'�3� ����)�-/	 Subic Bay # 
��(-�6b+'���+��= 	��� ������ Coastal ���,.�.7��	���ก*%�ก��� ����)�	�3��(-�6 �	�. �83<��19 ��%���ก Coastal �� 3��� 
-�9�������� 31 *���4� 2546 �	�.  &'(<������,4�3���3ก�'3�%�)���(-�6b+'���+��=)���-59��-5�����(���*�Z5)�ก������
&'(-�'��.��9�������� SBFCI &'( SBDI -�2� PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) &'( ������ PTT Philippines 
Corporation (PTTPC) 	�'���� ,�.�� 3 2 ������-�2�������.��./�3 SBECL 	���-�9�� �	�. ��-���ก�����,4�3���3ก�79�
�%��/�3������ PTTTC &'( PTTPC ��ก4�� 3 ,�.)�� ������ �	�. *%�ก��4��'�ก ��ก�� (PTTRB) -/�79��%�������� PTTTC &'( 
PTTPC &�������� SBECL )�����������.'( 100 &'(���(4��%���� 3����� -�9�������� 1 	%'4� 2557 �$��%��������� SBECL 
�.���(���3��-���ก��+�ก��ก�  

(1) ก����� 
 ����� ������-�]���� &'(�'�	Z�#w=� �����'��'9�� ,�.ก�19 ��ก �	�. &'( ������ �	�. 4��ก' ��ก�� 
(PTTT) 

(2) ก���������. 
 ก'%�������������.�'�	Z�#w=�+,	�-'�.�)���(-�6b+'���+��= )��&ก�ก'%��'�ก4� �.ก���� �%	��ก��� ���4���3 
&'(ก�/.����7�����ก�� ����Z.)	��9�� �	�. 18�3������#ก�/.�v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 ��3��  
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                          ����. : '��'�	� 

��ก��	���ก�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

� �����ก6.� 256.43 267.13 275.17 161.96 
�%	��ก��� 161.13 134.72 158.70 109.89 
���4���3 326.72 337.97 536.39 242.85 
/.�'�ก 82.49 85.84 101.75 63.74 
� �����'��'9�� 0.79 0.98 0.79 0.72 
�+� 827.56 826.64 1,072.93 579.16 

 �� 3�� )�*%�ก��4��'�ก������<��/..������7�����ก�� ����)���(-�6b+'���+��= # ������ 30 ��7%�.� 2558 
���������7�����ก��� 3��� 85 &��3  

(3) ก������ 
 �$��%���4#(ก���ก�������y��(ก�����.ก���ก��� 3��� 4 4� -�2���������/�3 �	�. �� 3���  
(4) ก�-3�� 
 �'ก���-���3�/�3 PTT Philippines Group �v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 ����3��  

                                                                                                                ����. : '��-�,1 

$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

�.<���กก�/.&'(���ก� 30,130 29,408 25,859 13,584 
�.<����� 30,423 29,408 25,915 13,631 
4�)����.���(���Z��) 30,270 29,277 25,919 13,362 
ก�<�(/��%�) �%�*� 153 131 (4) 270 
������5.=��� 10,148 10,702 9,343 8,805 
��� ������ 8,031 8,554 7,300 6,472 
����/�3���79��%�� 2,117 2,148 2,043 2,333 

 

2.2.2.4 �����% 1%��R�����B�)��$ �*
ก�) (TLBC) 
������ <�.'���-�']��� 3 ��ก�� -�2����������79��%��,�. �	�. ����������.'( 48.95 ก�� ������ �	�. *%�ก��4��'�ก 

��ก�� ����������.'( 51.05 ���(-��.����	� 3/8 �-�9�������� 18 ก%�Z5��*= 2540 -59����-���*%�ก��)�����ก����&'(����%�'�	Z�#w=
�'��'9�� ���%����(-��.� 286 '����  

��������,�3���� �����'��'9�������ก&��	��	� 3�%�ก�#=)�ก����� �����'��'9��	'����ก�����%�'�	Z�#w=
&'(����%���������������. ���(��4��4%�������7	��	�ก���3�<��)��%ก/� �	�� ,�33�<�����ก���ก&��)�����7
��ก����� �����'��'9��4%#Z5��3 	'����ก�����%�'�	Z�#w='3)�Z��(/��-']ก ����� 3	��	� 3 Loading Arm -59����ก�
��.� �����'��'9���3�7.�	= �$��%������������7�'�	� �����'��'9��<���กก�� 100 ����&'(4���'ก�'./�3����%
Z�#w= (SKU) �กก�� 200 SKU  

 (1) ก����� 
 ��	7%������)����(ก�����.� �����'��'9��59 �Y������3�,�.�3�7.�	=�ก������ <�.'���-�� ��ก�� (TLB) &'( 

��-5�����(���*�Z5 (additives) ��ก���-/���ก	�3��(-�6 ,�.�������3���/����% -�2����������	7%����� 3� �����'��'9��
59 �Y�&'( additives ����� 3ก�ก������	�ก����� �����'��'9��	������'�	Z�#w=)��ก�� TLBC  
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 (2) ก���������. 
 �����������3���&'(����%� �����'��'9��)��&ก�'�ก4� ,�.������#ก����&'(����%)��v 2555 ` 6 -�9�� �v 
2558 -�2���3��  

                                    ����. : '��'�	� 

('�/����� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

('� 61.83 65.13 64.37 35.82 

����� 56.91 59.50 49.19 22.31 
(3) ก������ 

 4#(ก���ก������� TLBC ��(ก�����.ก���ก������  4 4� -�2���������/�3 �	�. �� 3��� 
(4) ก�-3�� 
 �'ก���-���3�/�3 TLBC )��v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��  
                         ����. : '���� 

$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

�.<���กก�/.&'(���ก� 139 140 125 65 
�.<����� 148 147 130 67 
4�)����.���(���Z��) 116 121 111 50 
ก�<�(/��%�) �%�*� 32 27 19 18 
������5.=��� 427 375 376 369 
��� ������ 85 31 28 21 
����/�3���79��%�� 342 344 348 348 

2.2.2.5 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 
�����������%� Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. ���	� 3������/8 ������� 16 ก%�Z5��*= 2542 ,�. �	�. <�����	� 3������

����ก�������� Keloil Bottling Sdn. Bhd. )���	����� 40 : 60 	�'���� -59����-���*%�ก��ก01�+,	�-'�.�-�'� (LPG) )���(-�6
�-'-1�. ,�.���%����(-��.� 10 '����3ก�	�-'-1�. -��.ก���(&'�� 5.4 '����3ก�	�-'-1�. 

��������,�3����% 2 &��3 	� 3�.����� Bachok &'( Bukit 18�3�� 3 2 ,�3����%�� ��/��4�����7)�ก�����%&	�'(&��3 
3,000 -�	��ก	��	��-�9�� 

(1) ก����� 
 ���� LPG �ก �	�. &'(���4�)���(-�6�-'-1�. 
(2) ก���������. 
 ��������ก������.�'�	Z�#w= LPG -�2� 2 ��(-Z� 49� &��7�3�������%-59��ก�/.�'�ก  (Cylinder) &'(&��7�3

)�;� (Bulk)  
(3) ก������ 
 4#(ก���ก������� KPL ��(ก�����.ก���ก�<��-ก�� 10  4� (-�2�	��&���ก �	�. ����� 4 4� &'(

	��&���ก Keloil Bottling Sdn. Bhd. ����� 6 4�) �$��%�����������ก�&	�3	� 3����� 4 4� ,�.-�2��������� �	�. ����� 2 
4� &'(���&���ก Keloil Bottling Sdn. Bhd. ����� 2 4� 
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 (4) ก�-3�� 
 �'ก���-���3�/�3 KPL �v  2555 ` �v 2557 ����3��  
          ����. : '����3ก�	 

$��+� �7 2555 �7 2556 �7 2557 

�.<���กก�/.&'(���ก� 46 39 32 
�.<����� 47 40 32 
4�)����.���(���Z��) 50 44 38 
ก�<�(/��%�) �%�*� (3) (4) (6) 
������5.=��� 26 24 12 
��� ������ 32 33 27 
����/�3���79��%�� (6) (9) (15) 

2.2.2.6 �����% %�'�$����������1%� �*
ก�) (THAPPLINE) 
������ �����3�+,	�-'�.�<�. ��ก�� ���	� 3������/8 �-�9�������� 9 �ก�4� 2534 ���%����(-��.�&'(-��.ก���(&'�� 

8,749 '���� ,�.-�2������������%��(���3 �	�. ก�����������4�� ����)���(-�6<�. �� �	�. 79��%��)�;�)�����������.'(  
40.40 -59��)�����ก�/���3� �����3���  

(1) '�ก�#(ก���-���*%�ก�� 
�$��%����(�������3� ���� Thappline ��(ก�����. 3 -����3�'�ก49� 
� �(�������3� ����6����-��(�%�� ��4��.��� 3�� � 255 ก�,'-�	� ���7/���3� ����<�� 26,000 '��

'�	�	���v ��-����3-����	���ก�7����3� ����	���36���� ��3�����'�%��  18�3�(���� �����ก,�3ก'���
� ����-��,1�  ,�3ก'���� ����<�.��.'=  4'�3� ����/�3 �	�. &'(4'�3� ����/�3������ �'�%�� -���=����' 
��ก�� <�.�3�'.�3���4'�3� ����'�'�กก&'(��(�%��  

� �(�������3� �����ก6.��%���#Z��� -�2�ก�<��/..�(������ก4'�3� ����'�'�กก<�.�3���ก6
.��%���#Z��� �(.(�3��(�# 38 ก�,'-�	� ���7��3� �����ก6.�<������# 3,000 ก��'��'�	�
	���v 

� �(�������3� ������	5%� - 6���� -�2�ก�<��/..�(�������3� �����ก6����<�-�9���	��.�3,�3
ก'���� ����/�3������ 5����� ,ก'��' -4��4�' ��ก�� (����) &'(,�3ก'���� ����/�3������ �	�= 
�+,	�-'�.� ��<b�=���3 ��ก�� �����3�����(.�3��4��.������(�# 67 ก�,'-�	� ���7/���3� ����<��
��(�# 7,200 '��'�	�	���v  

(2) ก���������. 
 ������)�����ก�ก�/���3� �����3���&ก����4�� ����)���(-�6<�. ,�. Thappline ��4'�3� ���� 2 &��3 �����-Z�
'�'�กก ��3������%�*�� &'(�����-Z�-�<�� ��3������(�%�� -59��-�2�6��.=ก'3ก���.� ����<�.�3����#w' Z4ก'3 Z4-��9� 
&'(Z4	(�����ก-x�.3-��9� ,�.�����&.ก<�.�34'�3� ����/�3������ ���ก�-�9 �-5'�3ก����ก�%3-�5 ��ก�� (����) ������-�#
���ก6.����-�9�3 &'(���ก6.��%���#Z��� ,�.�������#ก�)�����ก�)��v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��   
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           ����.  :  '��'�	� 

#��)�$��*
���%�5��'�$ �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

Base Gasohol 95 648 1,241 1,277 662 
Base Gasohol 91 779 1,153 1,282 705 
ULG - 263 197 89 
ULR 1,190 20 - - 
Hi Speed Diesel 7,563 7,563 7,496 4,081 
JET A-1 3,110 3,277 3,335 1,789 

�+� 13,290 13,517 13,588 7,326 

(3) ก������ 
 4#(ก���ก������� THAPPLINE ��(ก�����.ก���ก��� 3��� 10 4� -�2���������/�3 �	�. 3 4� &'(-�2�
	��&���ก���79��%���9�� 7 4� 

(4) ก�-3�� 
 �'ก���-���3�/�3 THAPPLINE )��v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��   

         ����. : '���� 

$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

�.<���กก�/.&'(���ก� 3,089 3,131 3,224 1,743 
�.<����� 3,177 3,225 3,347 1,808 
4�)����.���(���Z��) 2,494 2,446 2,537 1,334 
ก�<� (/��%�) �%�*� 683 780 810 475 
������5.=��� 31,908 31,110 31,671 31,529 
��� ������ 6,559 4,991 4,742 4,653 
����/�3���79��%�� 25,349 26,119 26,929 26,877 

2.2.2.7 �����% 3�%�%�  %$&= �%�=����� �*
ก�) (PTT Tank) 
������ 5����� &�34= -���=����' ��ก�� (PTT Tank) ���	� 3/8 �-�9�������� 6 ���4� 2552 ,�.ก�79��%���ก������ �	� 

��ก�� (����) ���.'( 100 ���%����(-��.�&'(�%����(&'������� 2,500,000,000 �� (�%��'( 100 ��) ����	7%��(�34=)�
ก����	� 3������-59����-���*%�ก��)�����ก�-ก]�&'(/�7�.-4��Z�#w=-�'� � ���� &'(ก01������'�ก4�)�ก'%�� �	�. 

������y )�����ก���-��.�-�9� &'(���ก� ���--ก]�-��. �'�	Z�#w=)��&ก�������ก'%�� �	�. )�-/	59 ������4�
�%	��ก�����	5%� ,�.������-����)�����ก�)�-��35#��.=<��	� 3&	������� 21 -��.� 2554  ����-��.�-�9� 2 �� Maximum 
Cargo Size 60,000 DWT 18�3���7��3����'�	Z�#w=�����<����3�%� 2,000,000 	��	���v �� Throughput Rate 600,000 	��/�v 
(Utilization 30%) &'(��7�3-ก]��'�	Z�#w=-�'��� 3�� � 8 7�3 �$��%������'�	Z�#w=���)�����ก� <��&ก� Sulfuric Acid, Propylene, 
Methyl Methacrylate, Acrylonitrile, Ammonia, LPG &'( NGL 

(1) ก������ 
4#(ก���ก�������  # ������  30 ��7%�.� 2558  ������� 4 ��� -�2����������ก �	�. �� 3��� 

(2) ก�-3�� 
�'ก���-���3�/�3 PTT Tank )��v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��  
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                             ����. : '���� 

$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

�.<���กก�)�����ก� 709 731 814 410 
�.<����� 727 757 850 427 
4�)����.���(���Z��) 476 501 522 254 
ก�<�(/��%�) �%�*� 252 256 328 173 
������5.=��� 4,462 4,495 4,547 4,339 
��� ������ 1,643 1,480 1,265 964 
����/�3���79��%�� 2,819 3,016 3,282 3,376 

(3) ก�'3�%�&'(ก������%�)�,4�3ก�	�3D 
-�9�������� 30 ��7%�.� 2552 ������<�����,����;;�ก �	�. 18�3-��� �	�. ����;;ก��ก���4��%	��ก��� 

(ก��.) <�� ����� 2 ��;; <��&ก� ��;;ก�)��59 ����Z.)����-�#��-�9��%	��ก�����	5%��(.(��� 1 ����/.. -�9 ����
��(�# 57.8 <�� -59��ก�����34'�3-ก]����4�-�'� &'(��;;������-���3� -59��ก�5�:�59 ����ก�����3��-��.�-�9���4�
�%	��ก�����	5%�  

������y ��ก�'3�%�)�,4�3ก� 783 # ��7%�.� �v 2558 ��3	��<���  
• ,4�3ก� NGL Pipeline  -5������3�3�3ก�	'�&'(6�ก.Z5���ก����ก�/���3 NGL )��ก��'�ก4�/�3

,�3&.กก01�(.�3�� 3)�&'(	�3��(-�6 ,�.������# NGL ��������(�# 195,000 	��	���v -����
)�����ก� *���4� �v 2557 

• ,4�3ก� Solvent Pipeline -�2�4�������9��(���3 ������)�ก'%���	�. ( SAKC - PTTTANK)  )�ก�-5���
�%���.�'�	Z�#w=�3-�9�)��ก��'�ก4�  ������#ก�)�����ก���(�# 50,400 	��	���v 4����(-����)�����ก� 
	%'4� �v 2558 

• ,4�3ก� Ammonia Truck Loading and Pipeline  -�2�ก���������ก�-59��'�	���%����4�&'(4�/���3ก�
��-/��'�	Z�#w= -59��)��)�ก'%�������� �	�. &'(�����.)��ก��'�ก4��..��. )�Z4	(�����ก/�3��(-�6
<�. 18�34����(������#��(�#  8,000 `15,000 	��/�v -����)�����ก� *���4� �v 2557  

• ,4�3ก� LPG Truck Loading -�2�,4�3ก�������.-5����%���.�'�	Z�#w=  LPG )��ก��'�ก4�)�59 ����Z4
	(�����ก/�3��(-�6<�. (��3�����(.�3  �����%�� &'(	�� ) ��6�ก.Z5)�ก���.�'�	Z�#w=��(�# 
120,000 	��	���v -����)�����ก� -��.� �v 2558  

• OSBL Pipe Rack  -�2�ก�ก�����3,4�3���3�������3��� Pipe rack &'( Pipe bridge -59����3���ก�
/..	��/�3������)���4	  &'()�����ก�&ก�'�ก4�Z.��ก -����)�����ก� ก�ก�4� �v 2557 
 

2.2.3  A��+����ก��ก
�&�
�	A+�
$��	�%0 (International Trading Business Unit) 
 ��-���*%�ก��ก�4��(���3��(-�6�.�34���3�� Z.)	�ก���.%�*6�	�=)�ก����34������43�3���5'�33�
)��ก����(-�6<�. 4��4��<�ก��ก�/..Y�ก�4�<�.�3�%กZ���Z4����,'ก 	� 3&	� ก����� ก���-/� ก���3��ก &'(ก�4�
�(���3��(-�6 4���4'%��'�	Z�#w=	�3D <��&ก� � ������� 4��-��-�� �'�	Z�#w=�+,	�-'�.� �'�	Z�#w=�+,	�-4�� (<�����-�]�
5'�	�ก) 	����'('. -4��Z�#w=&'(�'�	Z�#w=�9��D ��� � �����'=���� &'(ก('�'=� -�2�	�� ����� 3 )�����ก������4��
-���.3�4 &'(ก�����ก�/���3	�3��(-�6 -59��������%�ก���-���*%�ก�������-����.�'�ก)�ก�-�2�������ก�4��ก'/��
�	��� ��� ���7���34������43�35'�33� &'(���34�����34��3)��ก����(-�6 
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 ���.*%�ก���ก�4��(���3��(-�6-�2�*%�ก����������'4���3 	��3ก�ก�ก�ก����&'���4���4'%�����783)��%ก�.'(-��.� 
����.*%�ก��ก�4��(���3��(-�6�83�3�(��4��4%�4��-���.3)�'�ก�#( 3 ��	� 18�3-�2��(����� Trading House �� ���)��(���
�ก')�� (Best Practice) ��(ก�����. 1) ก�4��4%�&'(ก�ก��,�.�,.�. ก'��49� ��4#(ก���ก�ก�ก����&' ก����ก���
ก�4�/�,.�.ก������4��-���.3�4&'(ก�)�����-�9���3ก�4� 4��4%�&'(	��	�4��-���.3-�2���(�� 2) ก�4��4%�
,�.,4�3���3&'(������ ก'��49� &��3,4�3���3ก���3�&'(�����������.�3���-��-�2�&�� Front-Mid-Back &'()��ก�
	������&��7��3�%' (Check & Balance) &'( 3) ก�4��4%�,�.-�4,�,'.� ก'��49� ก�)���(�� Trading Control System ���
-�2�&����-']ก�����ก�=)�ก��C���	�3� -59��)�����74��4%�&'(	������<���.�3���-�]� ,���3)� &'(����(���*�Z5 
 ����.*%�ก��ก�4��(���3��(-�6 <�����	� 3������&'(	��&��)�	�3��(-�6 -59��/..	'�ก�4�&'(�%�3���ก�-�2�
�����*%�ก��ก�4��+,	�-'�.�&'(�+,	�-4��)�Z���Z4 <��&ก� ������ �	�. 4��ก' ��ก�� (PTT International Trading Pte.Ltd: 
PTTT) # ��(-�6��34,��= ������ PTT International Trading DMCC # -�9�3��<� ����Y�����-���-�	�= ����ก3�	��&��)�
-�9�3ก�3-� �*�#��Y��(������ (PTT International Trading Guangzhou Representative) &'(����ก3�	��&��)�ก�%3
�ก�=	 ��(-�6���,���-1�. (PTT International Trading Jakarta Representative) ��3�')��)��$��%��� ����.*%�ก��ก�4��(���3
��(-�6 ��*%�ก���ก�4�ก��4��4�	�3D �กก�� 50 ��(-�6 4���4'%��%กZ���Z4����,'ก  

2.2.3.1 ��ก��	�$'��&�
 �	(���;��<= 
���4�&'(�'�	Z�#w=/�3ก�4��(���3��(-�6 &��3<��-�2� 5 ��(-Z� ��3��  

1)  � ������� (Crude oil) 
� �������-�2�����(ก��<^,��4�=��� 4%#Z5/�3� ���������&	ก	�3ก��<�/8 ��.��ก������/�3������.�����

-�2�	��ก�-���&'(����(ก���9��D����.��)�� ��������� �D )���(-�6<�.��&�'�3� ��������'.&�'�3 &	�-�9��3�ก����#
� ����������/%�5�&'(��/8 ��)��)���(-�6��-5�.3��(�#���.'( 10 /�34��	��3ก�� ��������� 3���/�3,�3ก'���� ����)�
��(-�6<�. ��3�� ��83��4����-�2�	��3��-/�� ��������ก	�3��(-�6 18�3����)�;���-/��กก'%����(-�6)�	(�����กก'3 
-��� ����Y�����-���-�	�= ,��� 4�-�	 1�%����-��. -.-�� &'(ก	�= -�2�	�� &'(� ��������กก'%����(-�6	(�����ก<ก' 
-��� �-'-1�. ���,���-1�. &'(���<� ���783� ��������ก&�'�3�9��D -��� ���-1�. �-1��=<���� &�b��ก)	� &'( �-���ก)	�     
-�2�	�� 

2)   4��-��-�� (Condensate) 
 4��-��-����9�ก01*����	�-�'�  -�2�ก01*����	�����.��)��7�(ก01-�9���.��)	����Z.)	�4����� &	��(-�'��.�
�7�(-�2�/�3-�'�-�9��7�ก��/8 ���.���������� 79���-�2��'5'�.<���กก��'�	ก01*����	� 4��-��-�������(-�6<�.)��
)��$��%����� �<���กก��'�	ก01*����	�)���(-�6ก�����.'( 75 &'(���-�'9���-/���ก	�3��(-�6 �$��%���,�3ก'���� ����
<��)��4��-��-���ก'���,�.	�3��9����ก��� �������-59��)��ก'��� �'�	Z�#w=���<���� ��(-��9��ก��ก�ก'������.� �������     
����-�  

3)   �'�	Z�#w=� ������-�]���� (Oil Refined Product) 
• �'�	Z�#w=� ������-�]���� <��&ก� � ����-��1�� (Gasoline) � ����ก0� (Kerosene) � ����-�9 �-5'�3

-4�9��3��� (Aviation Fuel) � ������-1' (Gasoil) � ����-	 (Fuel oil) 
• � ����ก8�3��-�]���� <��&ก� VGO, Decant oil, LSWR -�2�	�� 
• ก01�+,	�-'�.�-�'� (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 
• ก01,1'��*����	� (Natural Gasoline: NGL) 
• �'�	Z�#w=5�-6��9��D -��� .3�(	�. (ASPHALT)  
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4)   �'�	Z�#w=�+,	�-4�� -4��Z�#w= &'(	����'('. (Petrochemical Product, Chemical and Solvent) 

• Feedstock & By-Product <��&ก� Naphtha, Pygas 
• �'�	Z�#w=ก'%��,�-'b+��= <��&ก� Ethylene, Propylene, C4 Raffinate, n-Butane, Diethylene glycol 
• �'�	Z�#w=ก'%���(,�-�	�ก�= <��&ก� Benzene, Toluene, Orthoxylene, Paraxylene, Cyclo hexane, 

Stylene monomer, BPA 
• -4��Z�#w= <��&ก�  MTBE, Acetone 
• 	����'('. <��&ก� Methanol, DEG 

5)   �'�	Z�#w=�9��D ��ก-��9��ก�+,	�-'�.�&'(�+,	�-4�� -��� 
• 7����� (Coal) 
• � �����'=����&'(�'�	Z�#w=���-ก��.�-�9��3 (Crude Palm Oil and Refined Products) &'( ก('�'=� 

(Palm Kernel Shell) 

2.2.3.2 ก
���)�*
A��
�(���;��<=�$A��+����ก��ก
�&�
�	A+�
$��	�%0 (International Trading) 

  �	�. ��-���*%�ก��ก�4��(���3��(-�6 ��&�ก��ก-�2� 4 �����'�ก D <��&ก� 
1) *%�ก��ก�4�� �������&'(4��-��-�� 
2) *%�ก��ก�4��'�	Z�#w=� ������-�]���� 
3) *%�ก��ก�4��'�	Z�#w=�+,	�-4�� -4��Z�#w= &'(	����'('. 
4) *%�ก��ก�4��'�	Z�#w=�9��D 

1)   *%�ก��ก�4�� �������&'(4��-��-�� (Crude Oil and Condensate) 

 ��-���*%�ก��ก�4��(���3��(-�6 �� 3ก����� ��-/� ก�4��(���3��(-�6 ���-ก��.�ก��� �������&'(4��-��-�� �� 3
�ก&�'�3)���(-�6&'(	�3��(-�6)��ก��,�3ก'����� 3)�&'(��ก��(-�6 ���783ก���-4�(�=�,�ก��3ก�4� ก�
&'ก-�'��.� (Physical Swap) � �������&'(4��-��-��-59���'ก�<�&'(4�����%')��(�� ����� 3ก���&')����ก�)��
� �������&'(4��-��-������'�	<��)���(-�6�.�34%��4�  

 (1) ก�����&'(ก�4�� ��������ก&�'�3)���(-�6 (Domestic Crude Oil) 
�กก������(-�6<�.������#� �������)���(-�64���/�3��ก��&'(���7�(-�2������-/�� ������� ��3�� � 

� �������)���(-�6�83-�2����5.ก����	��3)���.�34%��4�����%� �$��%��� �	�. ����� �������)���(-�6�ก&�'�3� ������� 
	�3D <��&ก� ����ก�	�� (-5��) ก�&53&��&'(�����3 (��5�) ��3/�. �83�;�&'(�83���3 (���=�-1]����') ��-��.��%��&'(6��-�5 
(��-��.��%��) ���%��	(�����ก (-�]�-����) �$		�� ������ ��	(��� -�;��6 ����'�3 &'(�3/' ,�. �	�. �(19 �� �������
)���(-�6�3�����ก���<�����������	�3D &'(�����.� ���������3ก'��)��ก��,�3ก'���� ����)���(-�6  

(2) ก�����&'(ก�4�� ��������ก&�'�3	�3��(-�6 (International Crude Oil) 
�	�. -�2��������� �������)��,�3ก'���)���(-�6��� �	�. 79��%�� ���783ก���-���ก�/���3)���3���� ,�.

,�3ก'������ �	�. ����� �������&'(4��-��-��)���� 3���<��&ก� ������ 5����� ,ก'��' -4��4�' (��ก��) ���� (PTTGC)  
������ �3�ก�+,	�-'�.� ��ก�� (����) (BCP) &'(������ <���=5�1� ��ก�� (����) (IRPC) ����,�3ก'������ �	�. ����)��
	��������ก�79��%�� <��&ก� ������ �	�= �+,	�-'�.� ��<b�=���3 ��ก�� (����) (SPRC) 18�3 �	�.����)����(�#���.'( 36 
&'(����)�������� <�.��.'= ��ก�� (����) (TOP) ��(�#���.'( 49.10 �� 3��  �	�. �����7/.<���กก���������
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ก�79��%�� &'(��/.� �������&'(/���3)��ก��,�3ก'����9����� �	�. ��<��79��%�� /8 ��.��ก��ก�-����4 ก���(��' &'(
-39���</�3ก�4�	�3D 

�	�. -�2����������	7%���-59����-/�)��&ก�,�3ก'���� ������ 3 5 &��3 ��� �	�. 79��%���.��4��-�2�����#�� 3�� �-x'��.
��(�#���.'( 75 /�3����#4��	��3ก���	7%���-59��ก�ก'���/�3,�3ก'���� ������ 3 5 &��3 ��ก�� 3 �	�..�3��������-�2� 
Trading Arm )��ก�� �	�.��. ������� ��������� 3)�&'(	�3��(-�6��� �	�.��. -/�����'3�%� 

��ก�กก������ �������	�3��(-�6-59����-/���'�	)���(-�6<�. &'�� �	�. <����ก�19 �/.� �������
	�3��(-�6-59��ก�4��(���3��(-�6 ��9����-��.ก��*%�ก��� Out-Out Trading ,�.-�2�ก������ ��������ก��(-�6����'�	
����,'ก &'����3<�/..�3��(-�6�9��D �����4��	��3ก� 18�3-�2�ก����3�.<��&'(ก�<��ก	�3��(-�6 ����� 3-�2�Y�)�ก�
���34������43�35'�33�/�3��(-�6 

 (3) ก�����&'(ก�4�4��-��-�� (Condensate) 
�	�. -�2��������&'(/���34��-��-��)��,�33��+,	�-4��&'(,�3ก'���Z.)���(-�6 ,�.�� PTTGC 18�3-�2�

������)�ก'%�� �	�. �����(ก��*%�ก���+,	�-4��/� �	���.�(,�-�	�ก�=���)��4��-��-��-�2���	7%���)�ก�(���ก��'�	 ,�. 
�	�. -�2�������19 �4��-��-���ก���<�����������)���(-�6 18�3����)�;���ก&�'�3-�b��� (.�,�&4'-���) <5'�� &'(
�3ก� &'(/.4��-��-������4��3��3	'�,'ก �.�3<�ก]	� �ก����#4��-��-����� PTTGC 	��3ก�������#'�'3 
����#4��-��-�����-�'9����7/.)��&ก�,�3ก'���� ����)���(-�6<�� �$��%��� �	�. <��/.4��-��-��������8�3)��ก��
,�3ก'���<�.��.'= &'(,�3ก'����3�ก  ��9��ก4��-��-��)���(-�6<��-5�.35� �(��ก���-/���ก	�3��(-�6 -��� 
5�� b+'���+��= &'(���,���-1�. &'( ���-	�-'�. -�2�	�� 

 ����
�ก
���)A
��*
���)�� �	&��)��'%�$ ��%.  

                                                                                                                                                                                           ����. : '����=-�' 

                    ���� : �	�. 
 

2)   *%�ก��ก�4��'�	Z�#�=� ������-�]����  (Oil Refined Product) 

 ��-���ก����� ��-/� ��3��ก &'(ก�4��(���3��(-�6�������'�	Z�#w=� ������-�]���� � ����ก8�3��-�]���� &'(
ก01�+,	�-'�.�-�'� )��ก��������)�ก'%�� �	�. &'('�ก4� /�3 �	�. 	'����ก���-4�(�=�,�ก�)�ก���ก�4� ก�
&'ก-�'��.� (Physical Swap) � ����-�9 �-5'�3�%ก����&'(ก01�+,	�-'�.�-�'� �� 3��  �	�. ���19 �� ����-�9 �-5'�3�ก,�3ก'���)�
��(-�6)��������-ก��4��	��3ก�)��)���(-�6-59��ก���3��ก�ก,�3ก'��� �� 3)�������� �	�. 79��%���.�� <��&ก�,�3ก'���<�.
��.'= ,�3ก'��� PTTGC ,�3ก'��� SPRC  &'(,�3ก'��� IRPC ,�.ก�-���/�19 �	�3�ก,�3ก'�����9�ก�-/���(��'19 ��ก,�3

 �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 
����
� ����	 ����
� ����	 ����
� ����	 ����
� ����	 

� �������)���(-�6 27.7 8.5 36.6 10.9 38.6 12.5 22.0 12.5 
4��-��-��)���(-�6 33.0 10.2 33.1 9.9 34.2 11.1 18.2 10.4 
��-/�� ������� 171.5 52.8 147.2 44.0 158.0 51.2 94.2 53.5 
��-/�4��-��-�� 12.6 3.9 13.0 3.9 10.4 3.4 5.7 3.2 
ก�4�� �������/  4��-��
-���(���3��(-�6 

79.7 24.6 104.5 31.2 67.3 21.8 35.9 20.4 

�+�%��$'��� 324.5 100.0 334.4 100.0 308.5 100.0 176.1 100.0 
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ก'��� &'()�������� �	�. <��<��79��%�� ,�.�419 �/.-�2�<�	��4	'�,'ก &'(<�����ก�<��ก����	�3	�ก'<ก	'�
&'(ก�&/�3/��  

  ��ก�ก�� .�3��-���ก���-/�ก01�+,	�-'�.�-�'� (LPG) -59��	�����34��	��3ก�)��)���(-�6���-5���/8 ���3 &'(
ก���3��กก01,1'��*����	� (NGL) ���-�2��'�	Z�#w=5'�.<���ก,�3&.กก01*����	� �$��%��� �	�. ��6�ก.Z5)�ก�
��3��ก�'�	Z�#w=� ������-�]����<�.�3�%กZ���Z4����,'ก ,�.�419 �/.�(-�2�<�	��4	'�,'ก  

3)   *%�ก��ก�4��'�	Z�#�=�+,	�-4�� -4��Z�#w= &'(	����'('. (Petrochemical Product, Chemical and Solvent) 

 ��-���ก����� ��-/� ��3��ก &'(ก�4��(���3��(-�6)��'�	Z�#w=�+,	�-4��	��� �&'(ก'3� � �� 3)�����/�3
�'�	Z�#w=�.�(,�-�	�ก�= &'(,�-'b+��= 	'����-4��Z�#w=&'(	����'('. 4���4'%��� 3��	7%��� �'�	Z�#w=�'�ก &'(
�'�	Z�#w=5'�.<���ก,�3ก'���&'(,�3�+,	�-4��<������'�	Z�#w=5'�	�ก��9�,5'�-���= �	�. -�2������3��ก�'�ก/�3
�'�	Z�#w=�+,	�-4�����-�'9�-ก��4��	��3ก�/�3 PTTGC )��.�(,�-�	�ก�= ���-��� Benzene &'( Paraxylene  ��ก�ก��  
�	�. .�3 -5���,�ก��3ก�4�,�.-/�<���(��'19 ��'�	Z�#w=	�3D �ก ,�33��+,	�-4���9��D �� 3)���(-�6&'(��ก��(-�6 
-59��ก����3�.<��&'(ก�<��กก���ก�4��ก',�.4���4'%��%กZ���Z4/�3,'ก 

4)   *%�ก��ก�4��'�	Z�#�=�9��D 

 ��ก�/..*%�ก���ก�4�7����� (Coal) &'(� �����'=���� (Crude Palm Oil) &'(ก('�'=� (Palm Kernel Shell) 
-59��-5���,�ก��3ก�4�)��'�	Z�#w=����'ก�'.�ก.��3/8 � ,�.ก�)���34=4�����&'(-4�9�/�.�3ก�4��+,	�-'�.�&'( 
�+,	�-4��)�ก�	��.��ก�4�<�.�3�'�	Z�#w=�9��D 

2.2.3.3 '
�$
�'���'���ก
�)*
�������ก��ก
�&�
�	A+�
$��	�%0 

 �	�. ���.3�������%�ก���-���*%�ก��ก�4��(���3��(-�6 ��3	��<���  
1) ก������4��-���.3����4 
2) ����ก�/���3	�3��(-�6 

1)  ก������4��-���.3����4 (Price Risk Management) 

 �����4��-���.3�4�ก*%�ก���ก�4� ก�ก'��� ก��'�	 �4�'�	Z�#w=�+,	�-'�.� �+,	�-4�� -�9�/���3 �� 3ก�4�
)���(-�6&'(ก�4��(���3��(-�6)��ก�� �	�. ����� 3������)�ก'%�� �	�. ,�.��ก�19 �/.	�����%5��*=)�	'�ก�4�
��%5��*= -59�����3ก��4��-���.3�กก���ก�4�&'(4��������/�3�4�'�	Z�#w=�+,	�-'�.����.��*�ก��� Paper Swap ��9� 
Option -59�� Lock ก�<�43���&����� 18�3�(ก����(,.��=��3�%�	���	�. 

 2)  ����ก�/���3	�3��(-�6 (International Chartering) 

 �	�. ���	� 3����.����ก�/���3	�3��(-�6-�2�����.-����&'(������%�ก���-���*%�ก��ก�4��(���3��(-�6 
,�.���������ก�����-�9�/���3 &'(��������ก�-�9� Time Charter ก���-/���3��ก� ������� � ����-�9 �-5'�3 �'�	Z�#w=
5�-6� &'(�'�	Z�#w=�+,	�-4�� /�3����.3�Z.)� �	�. &'(������)�ก'%�� �	�. ���783����.3�Z.��กก'%�� �	�. �� 3)�
&'(��ก��(-�6 -59��-�2�ก�-5���6�ก.Z5)�ก�&/�3/��&'(ก���-���*%�ก��&��4���3�� 

2.2.3.4 �&�$'��
$�
�1)��$ก
�&�
�	A+�
$��	�%0  (International Trading)  
# ������ 30 ��7%�.� 2558 ����.*%�ก��ก�4��(���3��(-�6����'4�ก���������.�'�	Z�#w= �����'4��� 3�� �  

416,629 '����  
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�
�
$ ')$����
� �	�R�&�
�$���ก��ก
�&�
�	A+�
$��	�%0 �ก�
�(���;��<= 
 

(���;��<= 

 

�7 2555 �7 2556  �7 2557 6 �)4� �7 2558 
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�

�*
A��
� 
(��
�����) 

*%�ก��ก�4��(���3��(-�6         
- � �������  951,900   43,686  962,386 45,612 849,370 41,739 288,779 24,089 

- 4��-��-��  164,339   7,913  154,335 7,549 148,566 7,297 45,466 3,903 
- � ������-�]����   365,085   17,555   292,113 15,302 299,163 15,863 62,961 5,244 

- �'�	Z�#w=�+,	�-4��  88,097   3,184  82,664 3,173 66,640 2,800 19,423 1,323 

�+����ก��ก
�&�
�	A+�
$

��	�%0 
1,569,421 72,338 1,491,498 71,636 1,363,739 67,699 416,629 34,559 

    ����: �	�. 

�	�.,�.����.*%�ก��ก�4��(���3��(-�6<��-']3-�]�783,�ก�ก�/..	���3ก�4� �83<�����	� 3������&'(
����ก3�	��&��)�	�3��(-�6 -59�����3-4�9�/�.&'(��3���ก�/..	��/�3*%�ก���ก�4��(���3��(-�6 	'����ก�
��(��3�ก��'�ก4�&'(4��4�/�3�	�. ���	� 3�.��)�Z���Z4����,'ก�.�3)ก'���� 

 2.2.3.5 �����% ��%.&�
'
ก� �*
ก�) (PTT International Trading Pte. Ltd.: PTTT) 

 ������ �	�.4��ก' ��ก��  (PTT International Trading Pte. Ltd.: PTTT) ���(-��.����	� 3-�9�������� 1 *���4� 5.6. 
2543 # ��(-�6��34,��= ���%����(-��.� 6,100,000 -���.;��34,��= &'( �	�. -�2����79��%�� 100% ������ PTTT ��
��	7%��(�34=)�ก���*%�ก���ก�4��ก'-	]����&�� ���ก�-ก]� ���&'(��������. ����� 3ก�����ก�/���3�3-�9�&'(
ก������4��-���.3�4�������(���*�Z5 -59�����3�.<�� ���3��'4�-5��� &'(/../��4�����7)�ก���-���*%�ก�� Out-
Out Trading ,�.��*%�ก���ก�4����4���4'%�ก�4�� ������� �'�	Z�#w=�+,	�-'�.� �'�	Z�#w=�+,	�-4�� ก�4�5'�33����
-ก��.�/��3 &'(ก���-���*%�ก���9��D ���-ก��.�-�9��3  ��ก�ก��  ������ PTTT .�3��������-�2� Trading Arm )��ก��ก'%�� �	�. )�ก�
&��3�&�'�3��	7%���&'(	'�)���D �� 3)�&'(��กZ���Z4 &'(���3�.<���ก	�3��(-�6  	'����ก����3��'4�-5���
)��ก��ก���(ก��*%�ก���+,	�-'�.�&'(�+,	�-4�� /�3ก'%�� �	�. 

������ PTTT ��������.��. 1 ������ 49� PTT International Trading DMCC (PTTTDMCC) ����ก3�	� 3�.�����-�9�3��<� 
��(-�6����Y�����-���-�	�= ��-���*%�ก������&'(�����.�'�	Z�#w=�+,	�-'�.� �%�3-���*%�ก���&7�	(�����กก'3&'(
&�b��ก &'(����ก3�	��&�� 2 &��3 49� ����ก3�	��&��-�9�3ก�3-� �*�#��Y��(������ (PTT International Trading 
Guangzhou Representative) ����������(��3�ก�4�&'(/����'�3ก�	'�)��*�#��Y��(������&'(Z���Z4
)ก'�-4�.3 &'(����ก3�	��&��ก�%3�ก�=	 ��(-�6���,���-1�. (PTT International Trading Jakarta Representative) ��������
��(��3�ก�4�&'(/����'�3ก�	'�)���(-�6���,���-1�.&'(Z���Z4)ก'�-4�.3 
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�'ก���-���3�/�3������ PTTT &'(������.��. �v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��  

                                                                                                                                          ����. : '��-���.;����Yy 
$��+� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

�.<���กก�/.&'(���ก� 6,145 11,570 11,646 3,857 
�.<����� 6,147 11,574 11,649 3,858 

4�)����.���(���Z��) 6,184 11,570 11,634 3,823 
ก�<�(/��%�) �%�*� (37) 4 15 35 

������5.=��� 970 1,653 1,331 1,433 
��� ������ 975 1,654 1,317 1,384 

����/�3���79��%�� (5) (1) 14 49 

2.2.4 A��+����ก��������&�� �	ก
�ก��5�  

�	�. <��'3�%�)�*%�ก���+,	�-4��&'(ก�ก'������������)�-4�9�18�3 �	�. ��ก���*%�ก��)�'�ก�#(�ก	�����<� ,�.
��������� �	�. -/�����'3�%� ����3��  

���ก��������&�� ���ก��ก
�ก��5� 

1. ������ 5����� ,ก'��' -4��4�' ��ก�� (����) 
2. ������ 5����� ,5'�-���= ��=-ก]		� 3 ��ก�� 
3. ������ -�]�-�]�1� ,�'�-���= ��ก�� 
4. ������ 5����� �1 �̂ -4��4�' ��ก�� 
5. ������ 5����� ,5'�-���=,'���	�ก�= ��ก�� 
6. ������ 5����� -�]�1�1� <�,�-4� ��ก�� 
7. ������ 5����� 5�-�]�-�]�-� ��ก�� 

1. ������ <�.��.'= ��ก�� (����) 
2. ������ �	�= �+,	�-'�.� ��<b�=���3 ��ก�� (����) 
3. ������ �3�ก�+,	�-'�.� ��ก�� (����) /3  
4. ������ <���=5�1� ��ก�� (����) 
 

/1  �	�. <����ก�/.�%��)��������3�ก��� �	�. 79��.���� 3���)��&ก� ก�3�%�����.%Z�ก�= ��8�3 &'(����ก3���(ก����34�&'�� -�9�������� 
30 -�... 2558 

2.2.4.1 A��+����ก��������&�� 

2.2.4.1.1  �����% 3�%�%� �ก��� �&��&� �*
ก�) (�A
#�)  (PTTGC) 

������ 5����� ,ก'��' -4��4�' ��ก�� (����) (PTTGC) -�2����������-ก��/8 ��กก�4�����������	�
5�(����;;�	����������� ��ก�� 5.6. 2535 �(���3������ �	�. -4��4�' ��ก�� (����) (PTTCH) ก�� ������ �	�.                           
�(,�-�	�ก�=&'(ก�ก'��� ��ก�� (����) (PTTAR) ,�.<�����(-��.����	� 3������/8 �-�9�������� 19 	%'4� 2554  &'(<������18�3
���5.=��� ���  ���*� ������  &'(4������������� 3���/�3�� 3��3��������3ก'��,�.�'/�3ก���. -59��ก��/8 �-�2�                        
&ก���/�3*%�ก��-4��Z�#w= (Petrochemical Flagship) /�3ก'%�� �	�. # ������ 30 ��7%�.� 2558 �	�.79��%��)�����������.'( 
48.89 Z.�'�3�กก�4������������(���3 PTTAR ก�� PTTCH &'���� � ������)����(43<��18�3ก��ก�-���/�3�� 3��3������ 
18�3&��3<��-�2� 3 ก'%���'�ก	���(-Z�/�3*%�ก�� ��3	��<���  

• ก'%�� 1 *%�ก���+,	�-4��&'(-4��Z�#w= <��&ก� 
� *%�ก���'�	,�-'b+��= ,�.��ก�'�3ก��'�		��	� 3/�3,�-'b+��=��� 2,888,000 	��	���v &.ก-�2�               

-���'�� 2,376,000 	��	���v &'(,5�5�'�� 512,000 	��	���v &'(�'�	Z�#w=5'�.<���9��D <��&ก�           
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<5,�<'1�� &ก0�,1'�� ��ก1=1� 4 -�'ก01 (Tailgas) &4�ก-ก��=������ (Cracker Bottom) &'(
<^,��-��  

� *%�ก���'�	Z�#w=�(,�-�	�ก�= ,�.��ก�'�3ก��'�	�'�	Z�#w=�(,�-�	�ก�=��� 2,259,000 	��	���v 
&.ก-�2� 5�<1'�� 1,195,000 	��	���v -��1�� 662,000 	��	���v <1,4'-^ก-1� 200,000 	��	���v 
���=,*<1'�� 66,000 	��	���v ,�'���� 60,000 	��	���v &'(��ก1=<1'���= 76,000 	��	���v 
*%�ก���'�	Z�#w=,5'�-���= ,�.��ก�'�3ก��'�	 &��3	���(-Z��'�	Z�#w=-�]�5'�	�ก <��&ก� -�]�
5'�	�ก,5'�-���'��4����&�����3 (HDPE) 800,000 	��	���v -�]�5'�	�ก,5'�-���'��4��
��&���	�� (LDPE) 300,000 	��	���v -�]�5'�	�ก,5'�-���'��4����&���	��-��3-��� (LLDPE) 
400,000 	��	���v &'( -�]�5'�	�ก,5'��<	��� (PS) 90,000 	��	���v 

� *%�ก���'�	Z�#w= -���'����ก<1�=  ,�.��ก� '� 3ก��'�	&��3	���(-Z��'�	Z�#w=�� 3��    
,�,�-���'��<ก'4�' (MEG) 395,000 	��	���v -����'-���� 50,000 	��	���v &'(����ก1�-'� 
50,000 	��	���v 

� *%�ก���'�	Z�#w=-4��-59�����3&��'��� ,�.��ก�'�3ก��'�	&��3	���(-Z��'�	Z�#w=��3��  -���' 
-��-���= 285,400 	��	���v &'(&b		� &�'ก�^�'= 180,000 	��	���v ก'�-1����/<	��(1�	�� 108,000 
	��	���v &b		� &�1�� 530,000 	��	���v 5'�	�ก-��-���= 53,000 	��	���v ก��,�,1� 18,000 	��
	���v Home&Personal Wellness Surfactants 40,000 	��	���v&'(5'�	�ก���Z5,5'�&'4<��=
(PLA) 150,000 	��	���v  

� ก'%���'�	Z�#w=����5�-6� (High Volume Specialties) ,�.��ก�'�3ก��'�	&��3	���(-Z�
�'�	Z�#w=��3��  bv��' 220,000 	��	���v �(1�,�� 124,000 	��	���v ���bv��' -� 150,000 	��	���v 
,�'����<�<�,1<1.-�	(TDI) 125,000 	��	���v -^ก1(-���'��<�<�,1<1.-�	&'(��%5��*= 
35,000 	��	���v 

• ก'%�� 2 *%�ก��ก�ก'���� ����&'(�����'�	Z�#w=�+,	�-'�.���-�]���� 
 ��-���ก�ก'���� ���� &'(�����'�	Z�#w=�+,	�-'�.���-�]���� ,�.��ก�'�3ก�ก'���� ������� &'(
4��-��-����� 280,000 ��=-�'	����� &'(���7�'�	�'�	Z�#w=�+,	�-'�.�4%#Z5��3<���'.��(-Z�
���.ก�'�3ก��'�	��� 228,000 ��=-�'	����� <��&ก� � ������-�]��������-� ��(ก�����. ก01�+,	�-'�.�
-�'� (LPG) &�b�����-� &'(��b��=-�� � ������-�]����ก8�3���กก8�3-� ��(ก�����. � �����ก6.� 
� ������-1' &'(� ������-�]�����������ก ��(ก�����. � ����-	 

• ก'%�� 3 *%�ก��ก�)�����ก�&'(�9��D 
� �*�#��ก� ��(ก�����. <bb� <�� � &'(� �)��)��%	��ก��� 
� 3����ก�-ก]�&'(/�7�.�'�	Z�#w= 

,�33�  PTTGC 43<��18�3,�33�-���/�3�� 3��3������ ,�.	� 3�.��)�-/	��4��%	��ก�����	5%� ��3�����(.�3  

(1) ก�������	7%��� 
��	7%������)��)�ก��'�	,�-'b+��=<��&ก� ก01��-�� ก01,5�-5� &�'5��� -�]���&�' &�b�����-� &'(                      

�bb+-�� �� 3�� ��	7%�������)�;��(�����ก&�'�3Z.)���(-�6 ,�. �	�.-�2����������	7%���ก01*����	��ก,�3&.กก01
*����	�/�3�	�. Z.)	���;;19 �/.��	7%����(.(.� )�����/�3&�b�����-�&'(�bb+-��-�2��'�	Z�#w=Z.)������� 

��	7%������)��)�ก��'�	�'�	Z�#w=�+,	�-'�.���-�]����&'(�'�	Z�#w=�(,�-�	�ก�= <��&ก� 1) � ������� ,�.��-/�
�ก	�3��(-�6 2) 4��-��-������)���(-�6&'(��-/��ก	�3��(-�6�3����   ,�. �	�. �(-�2��������� �������)��  
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	���;;����� �������&'(��	7%����9�� (Feedstock Supply Agreement) 18�3���'��34��)��	� 3&	������� 1 ก%�Z5��*= 2552 	�
����&'(����#��� PTTGC ก���� ���.�4	'�������4��-��-�� �	�.����;;19 �/.4��-��-���(.(.�ก�� PTTGC 
,�. �	�.-�2��������4��-��-�� ,�.��3ก��	(ก���4� ������� (Basket of Crude Oil Prices) 

(2) ก���������. 
�'�	Z�#w=)�ก'%��,�-'b+��= PTTGC ����;;19 �/.,�-'b+��=�(.(.�ก��ก'%��,�33��'�	�+,	�-4��/� �	��-�9��3 

18�3����)�;�-�2����79��%����9�-�2�����������/�3���79��%��/�3������ �� 3��  PTTGC <��������*���ก��;;-���/�3������  
�+,	�-4��&��3�	� ��ก�� (����) &'( ������ <�.,�-'b+��= ��ก�� (����)  

�'�	Z�#w=-�]�5'�	�ก PTTGC <������;;ก��	��&�������.)���(-�6 (Domestic Agent) &'(ก��                  
4��4��ก' (International Trader) -59�������.-�]�5'�	�กZ.)	�-4�9��3��.�3ก�4� �InnoPlus� ,�. PTTGC <�������.
�'�	Z�#w=����'�	<���� 3������������ 5����� ,5'�-���= ��=-ก]		� 3 ��ก�� (PTTPM) 18�3-�2������������%��(���3 PTTGC  �	�. 
&'( IRPC 18�3���	� 3/8 �-59����-���*%�ก���3ก�	'�&'(�����.�'�	Z�#w=,5'�-���=�� 3)�&'(	�3��(-�6)��ก��������)�ก'%��
�	�. 

�'�	Z�#w=�(,�-�	�ก�= PTTGC <�������.�'�	Z�#w=�'�ก�� 3������ �	�. Z.)	���;;�(.(.� ,�. �	�. 
-�2�������19 ��'�	Z�#w=�(,�-�	�ก�=/�3 PTTGC  &'()�� PTTGC -�2���������3�'�	Z�#w=)��ก��'�ก4�,�.	�3 

�'�	Z�#w=� ������-�]���� PTTGC <�������.	���;;���19 ��'�	Z�#w= (Product Offtake Agreement) ,�. 
�	�. �(	��3���19 ��'�	Z�#w=� ������-�]�����ก PTTGC <�����.ก�����.'( 70 /�3�'�	Z�#w=����'�	<�� 	�ก�'�3ก��'�	)�
�$��%��� ���.�4	'�)���(-�6  &'( �	�.�(���19 ��'�	Z�#w=�ก Reforming Complex &'( Upgrading Complex /�3 
PTTGC ���.'( 100 /�3����#�'�	Z�#w=��� PTTGC �'�	<���ก����.��  

(3) ก������ 
4#(ก���ก�/�3 PTTGC # ������ 30 ��7%�.� 2558 ��(ก�����. ก���ก��� 3��� 14 4� ,�.-�2���������

&'(	��&���ก �	�. ����� 5 4� (�����(*�ก���ก�) ��ก�ก��  �	�. .�3<�������.)�����������ก �	�. -/����3
	�&���3��������/�3 PTTGC 18�3���783	�&���3��(*�-�������������&'(ก���ก�������ก�)�;����.  

(4) ก�-3�� 
�'ก���-���3�-���.�-��.�/�3 PTTGC )��v 2555 - 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��  

              ����. : '���� 

$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

�.<���กก�/.&'(���ก� 565,617 552,881 574,010 212,066 
�.<����� 571,973 558,440 580,031 214,104 
4�)����.��� (���Z��) /1 537,972 525,163 564,995 199,499 
ก�<� (/��%�) �%�*�/2 34,001 33,277 15,036 14,605 
������5.=��� 436,062 432,362 404,752 395,161 
��� ������ 198,017 187,129 162,876 158,330 
����/�3���79��%�� 238,045 245,233 241,876 236,831 

  ���� :  ������ 5����� ,ก'��' -4��4�' ��ก�� (����) 
/1    ����.ก�Z��-3��<�� �v 2555 ����� 1,416  '����  �v 2556 ����� 1,976  '���� , �v 2557 ����� 559 '���� &'( 6 -�9�� �v 2558 �����  
1,431 '���� 
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/2    ก�<�(/��%�)���-�2�/�3���79��%��������)�;��'�3��ก�������-�2�/�3����<��-��.���<��������4��4%�  ,�.ก�<�(/��%�)/�3����<��-��.���<��������
4��4%�  �v 2555 ����� 448 '���� �v 2556  �����  (436)   '���� , �v 2557 ����� (1,503)  '���� &'( 6 -�9�� �v 2558 �����  33 '���� 

 

 2.2.4.1.2  �����% 3�%�%� �3�����= �
�=�กB����$ �*
ก�) (PTTPM) 

(1) ก��	� 3-�9�������� 24 ��7%�.� 2548 -59����(ก��*%�ก�����ก�	'�&'(�����.�'�	Z�#w=,5'�-���=�� 3)�&'( 
	�3��(-�6)��ก��������)�ก'%�� �	�. ���.�%����(-��.� 40 '���� �$��%������79��%����(ก�����. �	�. , PTTGC &'( ������ 
,1'����� 4��-����� ��ก�� )�����������.'( 50: 49: 1 	�'���� 

(2) )�����/�3ก������'�	Z�#w= PTTPM ����'�	Z�#w=-�]�5'�	�ก &'(�'�	Z�#w=5'�.<���ก,�33��'�	
-�]�5'�	�ก/�3 PTTGC, ���-�]�5'�	�ก PP �ก,�33������� -�]�-�]�1� ,�'�-���= ��ก�� (HMC) &'(-�]�5'�	�ก PS �ก
,�33�������<�.�<	����4�= ��ก�� (TSCL) ��ก�ก�� ������y .�3�����'�	Z�#w=-�]�5'�	�ก��6�ก���&'(�'�	Z�#w=-�]�
5'�	�ก���Z5 -���  EVA, PC , PLA &'( PBS  &'(�9��D �กก���-/����������.-59�����34��	��3ก�/�3'�ก4� 

(3) ก���������. 
        PTTPM ��������.-�]�5'�	�ก����	�3D �� 3)���(-�6&'(	�3��(-�6 ���	��&�������.(Agents) 

&'(/.	�3  

(4) ก������ 
        4#(ก���ก������� PTTPM  #  ������ 30 ��7%�.� 2558 ��(ก�����.ก���ก��� 3��� 6 4� ,�.-�2�

���������ก �	�. �����  3  4� 

 (4)   ก�-3�� 
�'ก���-���3�/�3 PTTPM )��v 2555 -  6 -�9�� �v 2558 -�2���3��        
                                           ����. : '���� 

$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556  �7 2557 6 �)4� �7 2558 
�.<���กก�/.&'(���ก� 70,919 76,348 90,366 37,185 
�.<����� 71,133 76,666 90,593 37,193 
4�)����.��� (���Z��) 70,990 76,404 90,456 37,078 
ก�<�(/��%�) �%�*� 143 262 137 115 
������5.=��� 8,084 9,203 8,888 6,678 
��� ������ 7,459 8,313 7,949 5,623 
����/�3���79��%�� 625 890 939 1,055 

 2.2.4.1.3 �����% �B#�B�"� ������'= �*
ก�) (HMC) 
 ก��	� 3-�9��������  8 *���4� 2526 -59����(ก��ก��ก��'�	&'(�����.-�]�5'�	�ก Polypropylene (PP) 750,000 
	��	���v ,�.,�33�	� 3�.��)���4��%	��ก�����	5%� ��3�����(.�3 
  �$��%������79��%����(ก�����. �	�. ก'%����ก'3�%�<�. &'( Basell Thailand Holdings B.V. )��������ก�79��%��
���.'( 41.44 : 30.00 : 28.56 	�'���� 

(1) ก�������	7%��� 
 ��	7%����'�ก/�3 HMC 49� ,5�5�'�� (Propylene) &'(,5�-5� 18�3����Z.)���(-�6Z.)	���;;19 �/.             
�(.(.� 
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(2) ก���������. 
 ������y �����.-�]�5'�	�ก Polypropylene (PP) )���(-�6&'(��3��ก	�3��(-�6 4��-�2�����������.'( 
66:34  

 (3) ก������ 
 4#(ก���ก������� HMC # ������ 30 ��7%�.� 2558 ��(ก�����.ก���ก��� 3��� 10 4� ,�.-�2���������
&'(	��&���ก�	�. ����� 4 4�  &'(�	�.<�������.)����������-/����3	�&���3ก���ก�������ก�)�;�/�3������y 	�
/��	ก'3������(���3���79��%��   
 (4)    ก�-3�� 

�'ก���-���3�/�3������ HMC )��v 2555 `  6 -�9�� �v 2558 -�2���3��     

                                               ����.: '���� 

$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556  �7 2557 6 �)4� �7 2558 
�.<���กก�/.&'(���ก� 30,360 31,314 36,832 16,139 
�.<����� 30,741 31,936 37,310 16,314 
4�)����.��� (���Z��) 27,240 29,329 32,634 14,446 
ก�<� (/��%�) �%�*� 3,501 2,607 4,676 1,868 
������5.=��� 42,063 41,882 38,966 40,182 
��� ������ 15,690 15,173 13,437 13,900 
����/�3���79��%�� 26,373 26,709 25,529 26,282 

(5) ก�'3�%�&'(ก������%�)�,4�3ก�	�3D 
       ������y ��&��ก�'3�%�)�,4�3ก� PDH Debottleneck Project -59��/..ก�'�3ก��'�	 Propylene ��ก 45,000  	��

	���v �ก 310,000 -�2� 355,000 	��	���v &'( PP Line 3 Debottleneck Project -59��/..ก�'�3ก��'�	 PP ��ก 100,000 	��	���v 
�ก 300,000 -�2� 400,000 	��	���v  

 2.2.4.1.4  �����% 3�%�%� 
"
Q� �&��&� �*
ก�) (PTTAC) 
 ก��	� 3-�9�������� 1 ��3�4� 2549 -59���'�	�� Acrylonitrile (AN : �(4��,'<�<	�'=) ก�'�3ก��'�	 200,000 	��	���v 

18�3��<�)��-�2�������(ก��)�ก��'�	-�9 ��� 5�� &'(������(ก��/�3�%�ก�#=<bb�&'(,�33��'�	�� Methyl 
Methacrylate (MMA : -���'-�	(4��-'	) ก�'�3ก��'�	 70,000 	��	���v 18�3-�2���	7%����'�ก)�ก��'�	-�]�5'�	�ก PMMA 
-�2�,�33�&�ก/�3,'ก���)��ก01,5�-5� -�2���	7%���)�ก��'�	���(4��,'<�<	�'=&��ก�)��,5�5�'�� ���	� 3/�3,�33��.��
�����4��%	��ก���-����	(�����ก ��3�����(.�3  -59����3���4��	��3ก�/�3�� AN  &'( MMA )���(-�6 &'(-5���
����#ก���3��ก	�3��(-�6  

 �$��%������79��%����(ก�����. �	�. , Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) &'( Marubeni Corporation )�
�������ก�79��%�����.'( 48.50 : 48.50 : 3  	�'���� 

(1) ก�������	7%��� 
                   )��ก01,5�-5��ก,�3&.กก01*����	�/�3�	�.  &'( Acetone �ก ������ 5����� bv��' ��ก�� 

(PPCL) -�2���	7%����'�ก)�ก��'�	 
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(2)     ก���������. 
                    -������-���ก��'�	-��35#��.=)�<	��� 1 �v 2556 ������y �����.�� Acrylonitrile (AN) )���(-�6
&'(��3��ก	�3��(-�6 4��-�2�����������.'( 65 : 35 &'( �����.�� Methyl Methacrylate (MMA) )���(-�6&'(��3��ก
	�3��(-�6 4��-�2�����������.'( 24 : 76  

(3)     ก������ 
  4#(ก���ก� PTTAC # ������ 30 ��7%�.� 2558 ��(ก�����.ก���ก��� 3��� 6 4� ,�.-�2�
��������&'(	��&���ก�	�. ����� 3 4� &'( �	�. <����3	��&��-/����3	�&���3��������/�3������y 	�/��	ก'3�����
�(���3���79��%�� 

(4)     ก�-3�� 

          �'ก���-���3�/�3 PTTAC �v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��  
                                  ����. : '���� 

$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556  �7 2557 6 �)4� �7 2558 
�.<���กก�/.&'(���ก� 1,279 9,954 15,321 6,962 
�.<����� 1,281 10,327 15,701 7,314 
4�)����.��� (���Z��) 1,975 13,295 15,219 7,282 
ก�<� (/��%�) �%�*� (694) (2,968) 482 32 
������5.=��� 31,125 30,154 30,174 28,450 
��� ������ 18,295 20,292 19,830 18,074 
����/�3���79��%�� 12,830 9,862 10,344 10,376 

 

2.2.4.1.5 �����%  3�%�%� �3�����=����'��ก'= �*
ก�) (PTTPL) 

ก��	� 3-�9�������� 11 ก��..� 2549 -59����-���*%�ก�����,'���	�ก�=&��4���3���� 3)�&'(	�3��(-�6 ��(ก�����. 
ก���������ก�����%Z�#w=   ก������4'�3���4� &'(ก������ก������3���4�/�3ก'%�������� �	�. �� 3�3�7.�	= �7<b 
&'(�3-�9�  ���.�(��ก����ก�&'(-�4,�,'.����������.  ������y)�����ก�3�,'���	�ก�=������-�]�5'�	�ก��(�# 2 
'��	��	���v  &'(�(/..ก�)�����ก�-5���/8 �	�ก�/..	��/�3*%�ก���+,	�-4��/�3ก'%�� �	�. ���.�%����(-��.� 1,200 '��
��  �$��%������79��%����(ก�����. �	�. , PTTGC &'( ������ ,1'����� 4��-����� ��ก�� )�����������.'(  50: 49: 1 	�'���� 

��	7%��(�34=�'�ก/�3ก����	� 3������y /8 ��� � -59��)��-�2�����.3����)�����ก����,'���	�ก�=4���3��&ก��������+
,	�-4��ก'%�� �	�. )��4���&/�3/��<��)�	'� &'(�%�3-���ก�)�����ก��������(���*�Z5 &'(������. 18�3�(���4'��3ก��ก'
.%�*=)���� Achieve Cost Competitiveness &'(���34��&/]3&ก��3)��ก��*%�ก���+,	�-4��/�3 ก'%�� �	�.   

6��.=ก�(�.���4��(���3��(-�6/�3 PTTPL 	� 3�.����59 ���� 88 <�� # 	��' ��	5%� ��3�����(.�3  ��-�9 ����)�
ก����-ก]�&'(ก�(�.���4���(�# 95,768 	�3-�	� -59��)�����ก�&ก�'�ก4�)�ก'%�� �	�.  

(1) ก���������ก�����%Z�#w= &'(ก������4'�3���4� 
   PTTPL )�����ก����ก���������ก�����%Z�#w=&'(�����4'�3���4� ,�.���6��.=ก�(�.���4��(���3
��(-�6�����	5%� &'()�����ก�)��7���(ก��ก�/�3'�ก4�)�ก'%�� �	�. -��� PTTGC &'( HMC -�2�	�� 

(2) ก�/���3���4� 
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  PTTPL )�����ก�/���3-�]�5'�	�ก&'(�'�	Z�#w=�9��D �� 3)���(-�6&'(	�3��(-�6 ,�.)�����ก�/���3
&�� Multi Modal �� 3�3�7.�	= �7<b &'(�3-�9� 

(3)   ก������ 
 4#(ก���ก������� PTTPL # ������ 30 ��7%�.� 2558 ��(ก�����.ก���ก��� 3��� 5 4� -�2����������ก 
�	�. �� 3���  ��ก�ก��  �	�. .�3<�������.)�����������ก �	�. -/����3	�&���3��������/�3 PTTPL 18�3���783
ก���ก�������ก�  

(4)   ก�-3�� 
�'ก���-���3�/�3 PTTPL �v 2555 - 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��  

       ����. : '����  

$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556  �7 2557 6 �)4� �7 2558 
�.<���กก�/.&'(���ก� 1,668 1,720 1,968 943 
�.<����� 1,682 1,736 1,985 949 
4�)����.��� (���Z��) 1,282 1,359 1,570 796 
ก�<� (/��%�) �%�*� 400 377 415 153 
������5.=��� 3,195 3,392 3,323 3,201 
��� ������ 1,285 1,105 765 1,816 
����/�3���79��%�� 1,910 2,287 2,558 1,385 

 

 2.2.4.1.6  �����% 3�%�%� �B�"�"� 1���&� �*
ก�) (PTTMCC) 

4#(ก���ก��	�.)�ก���(�%����5�-6� 4�� 3��� 2/2554 -�9�������� 11 ก%�Z5��*= 2554 ���	�-�]����)�� �	�. 
���	� 3�����������%�ก�������� Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) -59���'�	&'(�����.�'�	Z�#w=5'�	�ก���Z5����                       
5�'������'��1�41�-�	 (Polybutylene Succinate ��9� PBS) 18�3-�2��'�	Z�#w=���-�2���	�	�����3&��'���&'(���7�'.	��<��
Z.)��%#�Z����ก	� 

(1) �	�. &'( MCC <������ก�����	� 3������ 5����� -�]�1�1� <�,�-4� ��ก�� (PTT MCC Biochem Company 
Limited ��9� PTTMCC) -�9�������� 30 ���4� 5.6. 2554 ���.�%����(-��.� 360 '���� 	���<����ก�-5����%�-�2� 1,860 '��
�� ,�. �	�. &'( MCC 79��%��{�.'(-��ก�� )��(���3�v 2554 ` ������ 30 ��7%�.� 2558 ������y<����-���ก�	�3 D ��3��  

• -������-���ก�ก�����3,�33�-�9��-�9��ก%�Z5��*= 2556 ,�. # ������ 30 ��7%�.� 2558 ��4��ก�����)�
ก�ก�����3��� 98%  4����(��'�3-���-4�9��3&'(-������-���ก��'�	-��35#��.=Z.)�<	��� 1/2559 

• �'�	�'�	Z�#w=	���.�3 BioPBS -59����3)��'�ก4������ 4����(����'ก������Z.)�<	��� 1/2559   

• Pre-marketing -59��5�:�	'� PBS 

                       (2)  ก������ 

 4#(ก���ก�������y # ������ 30 ��7%�.� 2558 ����� 6 4� ��(ก�����.���������ก�	�.����� 3 4� &'( 
MCC ����� 3 4� ,�.���������ก MCC ���3	�&���3��(*�4#(ก���ก�������y &'( ���������ก�	�. ���3	�&���3 
ก���ก�������ก�������y 
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  (3) ก�������	7%��� 

        ��	� 3	���'�ก���)��)�ก��'�	 PBS <��&ก� Bio-Succinic Acid(BSA) &'(�� 1,4 Butanediol (BDO) ,�.�(���3
���3���,�33� BSA .�3<��&'��-��]� ������y�(��-/� BSA �)��)�ก��'�	  &'()�����/�3 BDO �� ��(.(&�ก������y��4��
��-�2�	��3��-/�  �� 3�� ������y��&�������-���ก�5���#ก�'3�%�,4�3ก��'�	  BSA &'( Bio-based BDO )���(-�6<�. 
,�.�(	��	�ก�5�:�-�4,�,'.�ก��'�	ก�����5�:�	��<� 

      (4) ก�-3�� 
        �'ก���-���3�/�3������y)��v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��  

                                                                            ����. : '���� 
$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

�.<���กก�/.&'(���ก� - - - - 
�.<���9�� 8 23 6 7 
4�)����.��� (���Z��) 37 118 163 149 
ก�<� (/��%�) �%�*� (29) (95) (157) (142) 
������5.=��� 329 1,646 2,661 3,526 
��� ������ 6 139 1,091 2,099 
����/�3���79��%�� 323 1,507 1,570 1,427 

2.2.4.1.7  �����% 3�%�%� 3��B��B�� �*
ก�) (PTTPMMA) 
  4#(ก���ก�������y 4�� 3��� 5/2556 -�9�������� 31 5��Z4� 2556 <�����	���%��	�)�����	� 3������ 5����� 5�-�]�-�]�-� 

��ก�� (PTTPMMA) -59��'3�%�)�,4�3ก�ก�����3,�33��'�	-�]�5'�	�ก Poly Methyl Methacrylate (PMMA) /��ก�'�3
ก��'�	 40,000 	��	���v ���783�'�	&'(�����.-�]�5'�	�ก��3ก'��  

(1) �	�.<�����	� 3������ 5�����  5�-�]�-�]�-� ��ก�� (PTTPMMA) -�9�������� 17 ��7%�.� 5.6. 2556 ,�.�	�.                
79��%��  100%  ���.�%����(-��.�  660 '����  

          (2)  ก������ 
 4#(ก���ก�������y # ������ 30 ��7%�.� 2558 ����� 3 4� -�2����������ก�	�.�� 3���  ��ก�ก�� �	�.  

.�3<�������.)�����������ก�	�.-/����3	�&���3��������/�3 PTTPMMA 18�3���783��ก�ก�ก���ก�������ก�  
             (3) ก�������	7%��� 

PTTPMMA �.���(���3ก�-�����;;19 �/.��	7%����'�ก)�ก��'�	 PMMA <��&ก� Methyl Methacrylate 
(MMA) ก�������� PTT Asahi Chemical Company (PTTAC) 
                          (4) ก���-���3� 

�ก�7�ก�#=����4-�]�5'�	�ก PMMA )����3�v 2556-2557 �����&��,���'�'3�.�3����.��4�;����� 3
�44�ก�����3���-ก���3-3����(�#ก� 18�3��3�'ก�(��	���'	��&���3-6��Y6�	�=/�3,4�3ก�y PTTPMMA �83<��
��-���ก������/������%3&��ก�'3�%� &'(<�����4��-�]�����ก4#(ก���ก�������y &'( �	�. )�-�9�����4� &'(
-��.� 2558 	�'���� ,�. PTT PMMA <����-���ก�	�&�������ก�'3�%���3��  

• ���-�4,�,'.� : �.���(���3ก������ก���ก&��	���;; license -�4,�,'.�ก��'�	-�]�5'�	�ก  
     PMMA  ���<�����19 ��ก������ Asahi Kasei Chemicals Corporation ��(-�6;���%�� )�����4'��3ก��ก������   
     ก���ก&��,�33�-�9 �3	��   
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• �����6�ก��� : <����ก�.�.�7����	� 3,4�3ก�-59�����7)���(���*�#��,Z459 �Y�Z.)�59 ����-/	
�%	��ก���-��3��-�6ก'%�� �	�. (WEcoZi) &'(�.��)��(���3ก������ก���ก&��,�33�-�9 �3	�� 
(Basic Engineering Design) -59��)�����4'��3ก��ก�.�.�7����	� 3,4�3ก� ����� 3��-���ก����-	��.�
-�ก����(��'������-��ก�����3 

• ������3&��'��� : �.���(���3ก�68ก�&'(������.3�ก�-�'��.�&�'3�.'(-��.�,4�3ก�)��.3�ก�
��-4�(�=�'ก�(�����3&��'��� (EIA) �9�-�9��3�กก�.�.�7����	� 3,4�3ก�&'(ก������ก���ก&��
,�33�-�9 �3	��  

• �����	7%��� �*�#��,Z4 &'(������ : �.���(���3	��	��&'(-���ก�19 �-/. ��	7%���, �*�#��,Z4 &'(
������  

• ���ก�/.�'�	Z�#w= : �.���(���3-�����;;19 �/.�'�	Z�#w= PMMA ก�������� 5����� ,5'�-���= ��=-ก]		� 3 
��ก�� (PTTPM) &'(������ <���=5�1� ��ก�� (����)(IRPC) 
• ���ก�����.&'(5�:� : �.���(���3ก�����.&'(5�:� PMMA -ก��5�-6� 	�ก�������8ก/��	ก'34��

�����9�)�ก�����.&'(5�:� PMMA -ก��5�-6�ก���7�������.&'(-�4,�,'.� �	�. 
• ก���3-����ก�'3�%� : ��3&��&��3.9�.��ก���-���,4�3ก�y ����v��� 2 	������ก3�4#(ก���ก���3-����

ก�'3�%� 	�-39���</)���	���3-����y ���<�������%��	� 
(5)  ก�-3�� 

                        �'ก���-���3�/�3������y	� 3&	������� 17 ��... - 31 *.4. 2556 , �v 2557 &'( 6 -�9�� �v 2558  -�2���3��  
                                                                                                     ����. : '���� 

$�ก
��$�� 17 ��.�.- 31 �.&.2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

�.<���กก�/.&'(���ก� - - - 
�.<���9�� 0.87 1.63 0.21 
4�)����.��� (���Z��) 2.41 18.46 8.85 
ก�<� (/��%�) �%�*�                (1.54) (16.83) (8.64) 
������5.=���                  250 152 141 
��� ������                    87 5 3 
����/�3���79��%��                   163 147 138 

2.2.4.2 A��+����ก��ก
�ก��5�  
�	�. <������'3�%�)�*%�ก��,�3ก'���� �������������)�-4�9� 4 ������<��&ก� ������ <�.��.'= ��ก�� (����) 

(TOP) ������ �	�=�+,	�-'�.� ��<b�=���3 ��ก�� (����) (SPRC) ������ �3�ก�+,	�-'�.� ��ก�� (����) (BCP) (�	�. <����
ก�/.�%��)��������3�ก��� �	�. 79��.���� 3���)��&ก� ก�3�%�����.%Z�ก�= ��8�3 &'(����ก3���(ก����34�&'�� -�9�������� 30 
-�... 2558) &'(������ <���=5�1� ��ก�� (����) (IRPC)  

�	�. ��-���*%�ก��/.� ���������� �	�. ������ก&�'�3� ����)���(-�6&'(	�3��(-�6)��ก��,�3ก'���&'(
���19 ��'�	Z�#w=� ������-�]�����ก,�3ก'���-59�������.	��)��&ก�'�ก4�/�3ก'%��*%�ก��� ���� 18�3,�.����<�&'������#�'�	Z�#w=
� ������-�]������� �	�. ���19 ��(��3��3�ก�������ก�79��%��/�3 �	�. )�,�3ก'����� �D 

)����3�(.(-�' ������� ,�3ก'���� ����/�3&	�'(������)�-4�9� �	�.  ��ก�'�3ก�ก'���&'(��	�ก�)��ก�'�3
ก�ก'������-ก���กก���� �������-/�ก'��� ��3��  
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                                                                                                                ����. : 5����=-�'	����� 

 
 

,�3ก'��� 
 
 

 
 

ก�'�3 
ก�ก'���
� ������� 

�v 2555 �v 2556  �v 2557 6 -�9�� �v 2558 
����# 

� ������� 
/��	7%��� 
���)��ก'��� 

��	�ก� 
)��ก�'�3 
ก�ก'��� 
(���.'() 

����# 
� ������� 
/��	7%��� 
���)��ก'��� 

��	�ก� 
)��ก�'�3 
ก�ก'��� 
(���.'() 

����# 
� ������� 
/��	7%��� 
���)��ก'��� 

��	�ก� 
)��ก�'�3 
ก�ก'��� 
(���.'() 

����# 
� ������� 
/��	7%��� 
���)��ก'��� 

��	�ก� 
)��ก�'�3 
ก�ก'��� 
(���.'() 

TOP /1 275 278 101 280 102 269 98 293 107 
SPRC/2 165 161 98 161 98 141 85 163 99 
IRPC /3 215 175 81 181 84 172 80 186 86 
PTTGC/4 145 146 100 132 91 147 102 146 101 

            ���� : ก��*%�ก��5'�33� ก�(���35'�33�, ก'%�� �	�. 
 /1 )��v 2555  TOP �.%�-���-4�9��3����.	�3D -59����ก�1������%3	���( <��&ก� ����.ก��������-�����)�� ������-1'��� 2 (HDS2: 

Hydrodesulfurization2) 5����-�'��.���-��3�C�ก���.�(���3������ 4 ` 17 5.4. 55  ����.ก'���� ���������� 1 (CDU-1) ����.ก������
��-�����)�� ����-��1����� 1 (HDT-1) &'(����.ก'����%;;ก6��� 1 (HVU-1) �(���3������ 15 �.4. - 10 ก...55 

  )��v 2556 �.%�1������%3����.-5�����ก-�����.��-��3�C�ก���.��� 1 (CCR-1) �(���3������ 21-31 �.4.56 &'(�.%�1������%3����.
ก'���� ���������� 2 (CDU-2) ����� 3����.ก��������-�����)�� ����-��1����� 2 (HDT-2) �(���3������ 5-20 5.4. 56 &'(����.-5���
��ก-�����.��-��3���ก���.��� 2 (CCR-2) �(���3������ 1-21 5.4. 56 

  )��v 2557 �.%�1������%3)�;�	�&��)�����.ก'���� �����������.��� 3 (Crude Distillation Unit - 3: CDU-3) ����.-5�����ก-�����.
��-��3�C�ก���.����.��� 1 (Continuous Catalyst Regeneration Platformer Unit - 1: CCR-1) &'(����..��.�9��D ����� 3����.�'�	
���(,�-�	�ก�=	� 3&	�ก'3-�9����7%�.�783�'.-�9��ก�ก�4� 2557 

 /2 )��v 2555 SPRC �.%�1������%3����.ก'��� RFCCU ������ 24-26 �.4. 55 &'( 13-17 �.4. 55  -�2�-�'����� 3�� � 8 ��� �.%�1������%3
����.ก'��� DHTU ������ 13-27 ��.4. 55 -�2�-�' 15 ��� &'(�.%�1������%3����.ก'���  NHTU ���3 22 -30 	.4. 55 -�2�-�'�� 3�� � 9 
��� 

  )��v 2556 �.%�1������%3����.ก'��� RFCCU ������  20-24 ��... 56 -�2�-�'����� 3�� � 5 ��� 
  )��v 2557  �.%�1������%3��(���v )������� 8 ก.5. ` 18 ��.4. -�2�-�'����� 3�� � 39 ��� &'( �.%�1������%3����.ก'��� RFCCU ������ 

1 ��... ` 3 ��... -�2�-�'����� 3�� � 3 ���  
 /3 )��v 2557 IRPC �.%�1������%3��(���v&'(-�	%-5'�3<�������.�'�	 VGOHT (Vacuum Gas Oil Hydro Treating Unit) -�9�������� 9 

��... 57 
 /4 �v 2556 PTTGC ��ก��.%�1������%3	�&���(���3������ 15 5.4. ` 21 ��... -�2�-�'��� 38 ��� &'(�.%�1������%3����. 

Hydrocracking Unit �(���3������ 3-11 ก.4. -�2�-�' 9 ���  
 

����. : 5����=-�'	����� 

 
 

,�3ก'��� 
 
 

 
 

ก�'�3 
ก�ก'���
� ������� 

�v 2555 �v 2556  �v 2557 <	������ 1 �v 2558 
����# 

� ������� 
/��	7%��� 
���)��ก'��� 

��	�ก� 
)��ก�'�3 
ก�ก'��� 
(���.'() 

����# 
� ������� 
/��	7%��� 
���)��ก'��� 

��	�ก� 
)��ก�'�3 
ก�ก'��� 
(���.'() 

����# 
� ������� 
/��	7%��� 
���)��ก'��� 

��	�ก� 
)��ก�'�3 
ก�ก'��� 
(���.'() 

����# 
� ������� 
/��	7%��� 
���)��ก'��� 

��	�ก� 
)��ก�'�3 
ก�ก'��� 
(���.'() 

BCP/1 120 77 64  102  85 84 70 109 91 
/����'/�3�3�ก-�2�/����' # ������ 31 ��.4. 58 -�9��3�ก �	�. <����ก�/.�%��)��������3�ก��� �	�. 79��.���� 3���)��&ก� ก�3�%�
����.%Z�ก�= ��8�3 &'(����ก3���(ก����34�&'�� -�9�������� 30 -�... 2558 
 /1 �v 2555 BCP �.%�1������%3��(���v  )������� 25 5.4. -23 ��. .. 55 ����� 30 ��� &'(�.%�1���&1�����.ก'���� ���������� 3 ก�'�3

�'�	 80 5����=-�'	�����-�9��3�ก�%��	�-�	%	��<b)���&.ก� ����ก0� ������ 4  ก.4. ` 5 5... 55 ����� 125 ��� 
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                         �v 2557 �.%�1������%3,�3ก'���	�&��ก��.%�1������%3��(���v���783��ก�-�'��.���ก'���)��� (100 KBD) ��&����ก'���-���   
                        (80 KBD) /�3����.ก'���� ���������� 3 ,�.)��-�'�� 3�� � 46 ��� (5.4. ` 15 ��... 57) 

 

,�.,�3ก'�����ก��'�	�'�	Z�#w=� ������-�]������ก� )��v 2555 ` 6 -�9���v 2558 ��3��  
                                                                                                                                     ����. : '����=-�' 

�'�	Z�#w= �v 2555 �v 2556 �v 2557 6 -�9�� �v 2558/3 
ก01�+,	�-'�.�-�'� /1 20 19 17 10 
� ����-��1��/2 46 59 57 27 
� ����-�9 �-5'�3�ก6.�/� ����ก0� 32 37 43 23 
� ������-1' 140 139 127 68 
� ����-	 32 32 29 14 
.3�(	�. 4 4 4 3 
�9��D 54 53 63 23 

��� 328 343 341 167 
               ���� : ก��*%�ก��5'�33� ก�(���35'�33�  

               ��.-�	% :  ����#ก��'�	�'�	Z�#w=� ������-�]��������'�	�ก 4 ,�3ก'��� ���ก������'�	�ก������ PTTGC 
        /1      LPG 1 	�� -��ก�� 11.64 ��=-�' (��9� 1 ��=-�' -��ก�� 0.0859 	��) 
        /2     ���� ����-��1��59 �Y� 
        /3     ����'�	Z�#w=� ����-�]����/�3�3�ก 4 -�9�� (�.4. 58 ` -�... 58)  
 

�'�	Z�#w=� ������-�]��������'�	<���ก&	�'(,�3ก'���<����ก���������.�� 3)���(-�6&'(��3��ก<������..�3
	'�	�3��(-�6 ��3��  

����. : 5����=-�'	����� 

,�3ก'��� 

�v 2555 �v 2556 �v 2557 6 -�9�� �v 2558 

 ����#
ก� 

  �����. 

  �������ก�
�����. 

  )���(-�6 / 
	�3��(-�6 

(���.'() 

 ����#
ก� 

  �����. 

  �������ก�
�����. 

  )���(-�6 / 
	�3��(-�6 

(���.'() 

����#
ก� 

  �����. 

�������ก�
�����. 

)���(-�6 / 
	�3��(-�6 

(���.'() 

����#ก� 
  �����. 

�������ก������. 
)���(-�6 / 
	�3��(-�6 

(���.'() 

TOP  296  88/12 296 84/16 289 83/17 293 83/17 
SPRC  178  78/22 181 81/19 163 83/17 184 89/11 
IRPC  157  61/39 157 61/39 153 63/37 150 63/37 
PTTGC/1 193 67/33 166 64/36 185 71/29  189 70/30 

      ����  :  ก'%�� �	�. 
  /1  PTTGC -�2�����#ก������.-x5(����.ก'���� ������� 
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����. : 5����=-�'	����� 

,�3
ก'��� 

�v 2555 �v 2556 �v 2557 <	������ 1 �v 2558 

 ����#
ก� 

  �����. 

  �������ก�
�����. 

  )���(-�6 / 
	�3��(-�6 

(���.'() 

 ����#
ก� 

  �����. 

  �������ก�
�����. 

  )���(-�6 / 
	�3��(-�6 

(���.'() 

����#
ก� 

  �����. 

�������ก�
�����. 

)���(-�6 / 
	�3��(-�6 

(���.'() 

����#ก� 
  �����. 

�������ก�
�����. 

)���(-�6 / 
	�3��(-�6 

(���.'() 

BCP/1  100  89/11  121  83/17 118 84/16 134 87/13 
/����'/�3�3�ก-�2�/����' # ������ 31 ��.4. 58 -�9��3�ก �	�. <����ก�/.�%��)��������3�ก��� �	�. 79��.���� 3���)��&ก� ก�3�%����
�.%Z�ก�= ��8�3 &'(����ก3���(ก����34�&'�� -�9�������� 30 -�... 2558 

/1  �3�ก ��ก�����/&'ก-�'��.��'�	Z�#w=� ������-�]�����ก,�3ก'����9��)���(-�6 )���������'�	<��<��-5�.35�������.)�	'�
/�3	�-�3 

2.2.4.2.1   �����% 1%���= �*
ก�) (�A
#�) (TOP) 

������ <�.��.'= ��ก�� (����) -�2����������(-��.�)�	'��'�ก���5.=&��3��(-�6<�. ��(ก��*%�ก��ก�
ก'���� ���������ก�(���ก��'�	���������.&'(����(���*�Z5��3-59���'�	&'(�����.� �����+,	�-'�.���-�]��������	'�)�
��(-�6-�2�����)�;�   �� 3.�3/..ก�'3�%�)��4���4'%�*%�ก��ก��'�	��5�<1'�� *%�ก��ก��'�	�� ����'��'9��59 �Y� 
*%�ก���'�	<bb� *%�ก��/���3�� ������ �� ����+,	�-'�.� &'(�'�	Z�#w=�+,	�-4���3-�9�&'(�3��� *%�ก�����ก���������ก�
-�9� *%�ก��5'�33���&�� *%�ก������'('. &'(*%�ก��)�����ก����ก�����&'(4��-'9�ก�%44'ก�������-4�9�<�.��.'= 
# ������ 30 ��7%�.� 2558 �	�.79��%��)�����������.'( 49.10 �������-�'9�-�2���ก'3�%�)�	'��'�ก���5.=&��3��(-�6<�.)�
����������.'( 50.90  

TOP 	� 3�.�������-Z�6���� ��3�����'�%�� -������-���ก��'�	-��35#��.=	� 3&	�-�9��ก��..� 2507 ���.ก�'�3ก�
ก'���  �� ������-����&�ก 35,000 ��=-�'	����� �'�3�ก�� �<����ก�'3�%�5�:�&'(/..ก�'�3ก��'�	�.�3	��-�9��3��)��v 2550 
��ก�'�3ก��'�	���  220,000  ��=-�'	����� �ก�� �)�-�9�� ��7%�.� 2550 TOP ��ก�'�3ก�ก'���-5���/8 ��ก4����-�]�/�3
,4�3ก� Hot Oil  18�3��ก�-�9���,.3)���(��/�3 TLB ��34�������-5����%#�Z���/�3� �������)����3/8 �ก���-/��������.ก'���
��� 1 ��)��ก�'�3ก�ก'���/�3TOP -5���/8 ���ก��(�# 5,000 ��=-�'	�����-�2� 225,000 ��=-�'	����� &'()�-�9�� *���4� 
2550 ก���-���ก�ก�����3����.ก'�������/..-59��-5���ก�'�3ก��'�	/�3����. CDU-3 &'��-��]� ��)���$��%��� TOP ��ก�'�3
ก�ก'���-5���-�2� 275,000 ��=-�'	����� 4��-�2����.'( 22 /�3ก�'�3ก�ก'���� ��������� 3���/�3��(-�6   �� 3��  TOP �����-�2�
,�3ก'����'�ก18�3 �	�.�()��-�2�Y�ก��'�	-��35#��.=-59��������%�ก�	'�/�3*%�ก��� ����/�3 �	�. 

(1) ก��'�	 
TOP ���-�2�,�3ก'��������6�ก.Z5�3���ก��'�	��3 ��4��4'��3	��)�ก�����-�'��.�ก�(���ก��'�	&'(ก�

-'9�ก)��� ������� ���7�'�	�'�	Z�#w=� ������-�]�����������'4�)�-��35#��.=��3 ,�.��ก�(���ก��'�	����'ก�'.49���
����. Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) &'( Fluid Catalytic Cracking (FCC) ������7ก'���� ����-	)��-�2�
� ������-1' � �����ก6.� &'(� ����-��1��<��-5���/8 � ก��'�	/�3 TOP �()��� ���������������ก�� 3Z.��ก&'(
Z.)���(-�6 ,�.&�'�3Z.��ก��(-�6����)�;��(-�2�ก���-/��� 3�ก&�'�3	(�����กก'3���ก�/���3�3�(-' 
������&�'�3Z.)���(-�6�(/���3�3�7<b&'(�3-�9� �� 3�� ก�-'9�ก)��� ��������(/8 ��.��ก���4&'(�'	��&������(
<�����  

TOP �����.�'�	Z�#w=�+,	�-'�.���-�]����)��ก�� �	�. 	���;; Product Offtake and Crude Oil Supply 
Agreement (POCSA) ,�. �	�. &'( TOP 	ก'3����(19 �/.�'�	Z�#w=�+,	�-'�.���-�]���� # �4	'�	�/� �	��ก�ก����
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����#/�3�'�	Z�#w= /��ก����&'(-39���</	�����(�%<��)���;; POCSA �� 3�� 	�/� �	��ก�ก��������#/�3�'�	Z�#w= 
�	�. 	��3-�������&'(����#/�3�'�	Z�#w=��� �	�. 	��3ก� 18�3	��3-�2�����#�.�3���.���.'( 49.99 /�3ก�'�3ก�ก'��� 
&'( TOP �(&��3)�����783����&'(����#�'�	Z�#w=���������y ���7��3���)�� �	�. <��Z.)�-�'���	ก'3ก�� ��ก�ก��  
�	�. �����*�5�-6�	���;;����(19 ��'�	Z�#w= # �4	'�)�/#(�� �ก���'�ก4��.�9��)�����#��3�%����.'( 100 /�3ก�'�3
ก��'�	/�3������y  Z.)	�-39���</����(�%<��)���;;  POCSA  

�	�. �(���19 ��'�	Z�#w=/�3 TOP -59��ก������.)�	'�Z.)���(-�6)��<���ก����%� &'(������y 	��3
	� 3-����.����(��-���ก�	�4��	��3ก�/�3 �	�. )�ก��'�	�'�	Z�#w=/�3 TOP )��)ก'�-4�.3����%�-������(-�2�<�<��)�-��3
5#��.=&'()��3-�4��4 -39���</ &'(/��ก����/�3ก�19 ��'�	Z�#w=�+,	�-'�.���-�]����/�3 TOP   

��;; POCSA ���77�ก.ก-'�ก,�.���4����;;{�.)�{�.��8�3<��&��34�����3��3ก'��)��&ก�4����;;��ก{�.
��8�3-�2�'.'�ก�#=��ก��-�2�ก�'��3���<�����.�� 12 -�9�� 	�/��ก����&'(-39���</	�����(�%<��)���;; POCSA  

)�ก���-���*%�ก��-59��ก�-	��,	�.�3.��3.9� )��)�	�����3&��'��� �%��� &'(��34� TOP <����ก���-���,4�3ก�
18�3���.'��'ก�(��	�����3&��'�������'5�� ,�.ก��'�	� ������-1'�	�Y� EURO IV 18�3'�ก��(7��)�� ����'3<��783 7 
-�� ����� 3ก�	��	� 3 Low Nox Burner -59��'�ก��'��.ก01<�,	�-��<���ก<1�= ก�	��	� 3�(�� Continuous Emission 
Monitoring System (CEMs) -59��4��4%�4%#Z5�ก6)��-�2�<�	����ก���.ก���� ���<�783ก���4�������ก<�-��.���
�'��.�� 3�ก-4�9��3�'�	<bb�ก�3���ก01ก'���)��)���   

(2)   ก������. 

# ������ 30 ��7%�.� 2558 TOP ��ก���������.�'�	Z�#w=)���(-�6��(�#���.'( 83  &'(��3��ก��(�#
���.'( 17 /�3����#ก������.�� 3��� 

 (3)  ก������ 

4#(ก���ก�/�3 TOP # ������ 30 ��7%�.� 2558 ��(ก�����. ก���ก��� 3��� 14 4� ,�.��ก���ก����-�2�
ก���ก�/���������ก �	�. ����� 3 4�18�3���783��(*�-�������������&'(ก���ก�������ก�)�;�/�3 TOP  

(4) �'ก���-���3�/�3 TOP )��v 2555 - 6 -�9�� �v 2558  -�2���3��  
                                                                                                                                            ����. : '���� 

3�ก�-3�� �v 2555 �v 2556/4 �v 2557/5 6 -�9�� �v 2558 

�.<���กก�/.&'(���ก� 447,432 414,599 390,090 150,402 
�.<����� /1 451,732 419,047  396,133 151,658 
4�)����.��� /2 439,076 408,194  399,837 140,743 
ก�<� (/��%�) �%�*�/3 12,320 10,394  (4,026) 10,727 
������5.=��� 170,676 208,519  192,802 198,327 
��� ������ 79,953 113,681  105,763 100,867 
����/�3���79��%�� 90,724 94,838 87,039 97,460 

����  : ������ <�.��.'= ��ก�� (����) 
/1 �������&��3ก�<��ก-3��'3�%�)����������� &'(ก��ก����4��4%�����ก�� �v 2555 ����� 73 '���� �v 2556 ����� 533 '���� �v 

2557 ����� 744 '���� &'( 6 -�9�� �v 2558 ����� 427 '����   
/2 ����.ก�Z��-3��<�� (-4���	Z��-3��<��)  �v 2555 ����� 1,789 '����  �v 2556 ����� 1,158 '���� �v 2557 ����� (920)  '��

�� &'( 6 -�9�� �v 2558 ����� 714 '����  &'(	���%��3ก�-3�� �v 2555 ����� 2,343 '���� �v 2556 ����� 3,786 '����  �v 
2557 ����� 3,966  '���� �� &'( 6 -�9�� �v 2558 ����� 1,919 '����   
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/3   ก�<�(/��%�) ���-�2�/�3���79��%��������)�;��'�3��ก�������-�2�/�3���79��%���������. ,�.ก�<�(/��%�)�������-�2�/�3����<��-��.���<����
����4��4%� �v 2555 ����� 336 '���� �v 2556 ����� 460 '����  �v 2557 ����� 322 '���� &'( 6 -�9�� �v 2558 ����� 188 
'����   

/4    	� 3&	� 1 �.4. 57 TOP 79��C���	�	�ก�	�4���	�Y�ก��.3��3ก�-3�� x������ 4 ก���(-�����/��	ก'3��(ก�����.��;;-��
��9�<�� ,�.ก�-�'��.�&�'3�� ���'ก�(��	��������5.= ��� ��� &'(ก�<��(��/�3ก'%�������� �.�3<�ก]	�3�ก�-3���������v�� ��%� 31 
*.4. 55 &'( 2556 ������&��3-���.�-��.���  <��<��������%3�'ก�(���กก�-�'��.�&�'3�,.�.��;����3ก'�� 

/5    	� 3&	� 1 �.4. 58 TOP 79��C���	�	��	�Y�ก��.3��3ก�-3�� x������ 10 -�9��3 3�ก�-3����� ,�.ก�-�'��.�&�'3�� ���'ก�(��	�� 
3�ก�<�/��%����&'(3�&��3Y�(ก�-3�����/�3ก'%�������� �.�3<�ก]	�3�ก�-3���������v�� ��%� 31 *.4. 2555, 2556 &'( 2557 ���
���&��3-���.�-��.���  <��<��������%3�'ก�(���กก�-�'��.�&�'3�,.�.��;����3ก'�� 

(5) ก����,4�3���3�3ก�-3��&'(ก�����-3��ก��  
 TOP <����ก������-3��/�3������)�-4�9�)�-��3���#ก� -59��'�4��-���.3�3ก�-3������(��3�')�����7

��(�.��4�)����.�3ก�-3��<�� �� 3�� .�3)��4����4�;)�ก������4��-���.3,�.ก�ก�(�.&�'�3-3��ก�� �ก%'-3��ก��&'(
��(-Z���	���ก-�� .)��-��(��ก��,4�3���3*%�ก��,�.�%�3-���ก�ก�(�.4��-���.3&'(	���%�ก�-3�����&/�3/��<��-�2��'�ก  

 )����ก������ก�-3��/�3 TOP &'(������)�-4�9��� �<��)��4����4�;ก��ก������ก�(&�-3���������
��(���*�Z5 ����� 3���,4�3���3-3���%�)����4��-��(�� 18�3�(���� 3ก�����-39���</ก�ก��-3�� ก�ก�(�.&�'�3-3���%� -��� 
ก���ก�%��ก��-59��/.��ก'3�%��7��� &'(��ก'3�%��..��. ก�-	��.��3-3������3�ก�7���ก�-3�� &'(ก���ก	�����;;
)��-3���(.(�� � �� 3�� -59��)��-5�.35�ก��4��	��3ก�)��-3���%���%�-��.� TOP .�3)��4����4�;ก���(-��.�����.�3ก�-3�� 
(Financial Discipline) -�9��3�ก-�2����3��-�2��.�3.��3.��)�ก������ก��ก����ก'34��<��&������3*%�ก��-���)��$��%��� 
,�.������y �%�3-���ก���ก�4�����5��*=�����ก����ก'3�%��7���)�	'��%��.�3	��-�9��3-59��)����ก'3�%���4������)�&'(
-�9��79�)�ก���-���3� 

 TOP <����ก���ก�%��ก���ก%'-3��-���.;����Yy ����<�����'�ก��(ก�� ����� 350 '��-���.;����Yy �.%/�3  
�%��ก�� 10 �v ��(-Z����(49�-3��	��4�� 3-��.� 18�34��ก�������(49�-3��	��)�������  9 ��7%�.� 2558 &'(�%��ก���ก%'-3��������
<�����'�ก��(ก��&'(<�����.���*� 3 �%� �������� 13,000 '���� 18�34��ก����<7�7��  �v 2560 ����� 2,500 '���� �v 
2565 ����� 3,000 '���� &'( �v 2570 ����� 7,500 '���� &'()��v 2556 TOP <����ก�%��ก������� 1,000 '��-���.;
����Yy &��3-�2� �%��ก���(.(-�'<7�7�� 10 �v ����� 500 '��-���.;����Yy &'(�%��ก���(.(-�'<7�7�� 30 �v ����� 500 '��
-���.;����Yy 
 )��v 2557 TOP <����ก�%��ก���ก%'-3��������<�����'�ก��(ก��&'(<�����.���*� 4 �%� �������� 15,000 '��
�� 18�34��ก����<7�7���v 2560 ����� 2,000 '���� �v 2562 ����� 3,000 '���� �v 2564 ����� 3,000 '����  &'(
)��v 2567 ����� 7,000 '���� 

(6) ,4�3ก�/..3�ก'���&'(,4�3ก��9��D 

• ,4�3ก��'�	�� Linear Alkyl Benzene (LAB) /�3��. <�.5�<1'��: ��. <�.5�<1'�� &'(��������	1%. &���= 
4����� ��ก�� <���������ก��	� 3��. '��ก1= /8 �)������� 11 ก�ก�4� 2556  ,�.���������ก�79��%�� ���.'( 75 &'(���.
'( 25 	�'���� -59����(ก��*%�ก���'�	�� LAB /��ก�'�3ก��'�	 100,000 	��	���v -�2�&��3&�ก)���(-�6<�. 
,�.)����-��1�� &'(� ���� Kerosene 18�3-�2��'�	Z�#w=�ก-4�9�<�.��.'=-�2���	7%����'�ก 18�3�� LAB ����'�	/8 ��� 
-�2�������(ก���'�ก)�ก��'�	��1�ก'�3 ��. '��ก1=<��-'9�ก)��ก�(���ก��'�	���������.����%�&'(-�2���	�	��
���3&��'���/�3������ UOP Limited Liability Company ,�.-�9���	��ก�(���ก��'�	�� 3���-/�ก��ก�(���ก��'�	
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�'�ก/�3-4�9�<�.��.'= ��)��-ก����(���*�Z5)�ก���-���ก���3�%� -59��-5���4�����7)�ก�&/�3/�� 
(Competitiveness) ,�.)��-3��'3�%��� 12,000 '����  

• �� LAB ����'�	/8 ��(���.��&��ก���-/�/�3��(-�6<�.�����ก���-/���3783�� 72,000 	��	���v ��. '��ก1= .�3
���7��3��ก�'�	Z�#w=�กก�'�3ก��'�	�������-�'9�<�.�3Z���Z4-�-��.	(�����ก-x�.3)	�18�3/#(�� .�3-�2������-/�
�%�*� -�9��3�ก�$��%�����,�33��'�	�� LAB -5�.3&��3-��.�)�Z���Z4��  18�3<��-5�.35�	��4��	��3ก��������-5���/8 �
�%ก�v	�ก�-	��,	�3-6��Yก�� ,�.����)���,4�3ก��'�	�� LAB �� �(���.-����6�ก.Z5/�3��(-�6<�.)��-�2�
6��.=ก'3ก��'�	 &'(��3��ก��1�ก'�3/�3Z���Z4-�-��.	(�����ก-x�.3)	� /#(�� ,4�3ก��.��)��(���3ก�
��-���ก�ก�����3 &'(4����(&'��-��]�Z.)� �v  2558 -59����3���ก�-�+�	'���(�4�-6��Yก���-1�.� (AEC) 

• ,4�3ก�5�:��(��,'���	�ก�=)�59 ����6���� <�.��.'=<��68ก�,4�3ก�5�:��(��ก�/���3 &'(,'���	�ก�=)�
59 ����6���� ����ก�� ���. �	�. ,�.&��3ก�68ก���ก-�2� 2 ,4�3ก�.��. ก'��49� 

1. ,4�3ก�-5�����(���*�Z5ก���.�'�	Z�#w=� �����ก6.�&'(��5�<1'�� ,�.ก�������%3�(�����
��3-59��-5������3�3��������.�'�	Z�#w=� �����ก6.�<�.�3�7����.�'�	Z�#w=�3�7/�3������ �'�%��
-���=����' &'(ก���3��5�<1'��<���.'3-�9�/��)�;� (10,000 	������%ก) �����-�9�/�34'�3 �	�. 6��
�� ,4�3ก���3ก'�����.-5���4��.9��.%��)��������3�3ก���.�'�	Z�#w= &'(.�3���7'�	���%�)�
ก�/���3<����ก���. ,�.����'4�ก�'3�%�)�����/�3<�.��.'= ��� 172 '���� 4���,4�3ก��(&'��
-��]�)��v 2559 

2. ,4�3ก�/..�7����.�'�	Z�#w=�3�7 -59��-5���ก�'�3ก���.�'�	Z�#w=�3�7�ก 10 '��'�	�	����� -�2� 
15 '��'�	�	����� 18�3��ก�ก�(���.��3���4��	��3ก����-5���/8 �)���4	 &'��.�3���.-5�����(���*�Z5
)�ก���.� ����)����4�����-�]�&'(4'��3	��-5���/8 ���ก���. ,�.)��-3��'3�%�)�����/�3������y �� 
1,840 '���� &'(4����(&'��-��]�)��v 2559 

• ,4�3ก�ก�����3,�3<bb�&��3)���Z.)	�,4�3ก�����'�	<bb��.-']ก (SPP) �(�� Cogeneration  : <�.��.'=�� 
ก'.%�*=ก�(�.4��-���.3ก�'3�%��กก���-���*%�ก��,�3ก'����� ���&'(�+,	�-4�� 18�3��C��ก�*%�ก����4�������� 
<�.�3*%�ก���'�	<bb������,4�3���3�.<�����&����� 4��-���.3	�� &'(.�3���.-����4������43)�ก�����<bb�&'(
<��� /�3-4�9�<�.��.'=���. ,�.)��v 2554<�.��.'=<�����ก�4��-'9�ก-�2�����'�	<bb�Z.)	�,4�3ก�����'�	<bb�
�.-']ก (Small Power Producer: SPP) �(�� Cogeneration ��(-Z���;;�(.(.���9���(-Z� Firm /��ก�'�3ก�
�'�	 90 -�ก(��		= ����� 2 ,4�3ก�-3��'3�%�,4�3ก�4��-�2���'4���(�# 12,000 '���� ,4�3ก�y �.���(���3
��-���ก�ก�����3 ,�.��4��49����ก�����.'( 40 &'(��ก������.<bb�-��35#��.=Z.)������� 1 -��.� 2559 
������,4�3ก���� 1 &'(������ 1 ��7%�.� 2559 ������,4�3ก���� 2 

• ,4�3ก�/..ก�3-�9�/�3 ��. <�.��.'=���� :  ��. <�.��.'=���� .�343��&��ก�'3�%�)�ก�����-�9�	�3 D  18�3
�(��)����. <�.��.'=������ก'%��ก�3-�9������6�ก.Z5&/]3&ก��3 &'(��4��5����-�2�Y���4�;)�ก�������%�ก�
-	��,	/�3ก'%�� �	�. &'(-4�9�<�.��.'=�.�3.��3.9�   ��ก�� 3-�2�������4�;���������%�ก�/���3�� ���&'(ก01/�3
ก'%�� �	�. -59��4������43/�35'�33�<�.��ก���. 

• ,4�3ก�/..ก�'�3ก��'�	����'('. (Solvent) : ��. 6�ก���<�.���*�<����-���ก�ก�����3,4�3ก�&'��-��]�&'(
-����ก��'�	-��35#��.= 	� 3&	������� 21 ก�ก�4� 2557 -�2�	��� ,�.��ก�'�3ก��'�	-5���/8 �-�2� 141,000 	��	���v �ก
-������ 76,000 	��	���v ��9�-5���/8 ���(�# 1 -�� Z.)	�3�'3�%���(�# 2,000 '���� 18�3���7/..����#
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ก��'�	�'�	Z�#w= Hexane, Rubber Solvent, TOPSol A100, TOPSol A150 &'( Pentane -ก��5�-6� -59����3���
4��	��3ก�����'('.���-5���/8 �)���4	�� 3�กZ.)���(-�6&'()�Z���Z4 

• ก�/..	'�/�3 ��. �]�� ,1'-����= : ��. �]�� ,1'-����= ��4���%�3��������(��ก�'�	Z�#w=)����%ก�v ,�.-x5(
	'��'�	Z�#w=����5�-6� (Specialty Product) ��9��'�	Z�#w=-x5(ก'%��'�ก4� (Tailor-made Hydrocarbon Solvent) 
-�9��3�ก-�2��'�	Z�#w=���)���'	��&��	������.��3ก���'�	Z�#w=����'('.����<�/#(-��.�ก��<����ก�/..	'�
)��'�	Z�#w=ก'%��-���-���ก�� ,�.��-����.��-���ก�/..	'�)� 4 ก'%���'�ก <��&ก� (1) ��(-�6<�.&'(��(-�6
-��.��� 18�3-�2�ก'%��-����.�'�ก (2) ��(-�6)�ก'%��-�-��.	(�����ก-x�.3)	� ��9�ก'%��/�3 AEC (3) ��(-�6)�ก'%��
&�b��ก -��� <���-��. &'(-4�.� (4) ��(-�6)�ก'%��-���.)	�&'(	(�����กก'3 -��� ���-��. &'(�ก��7� ,�.)�
�$��%��� ��. �]�� ,1'-����= <����ก�/..<�.�3	'�	�3��(-�6-5����ก/8 � -59����3���ก�/..ก�'�3ก��'�	���
-5���/8 �/�3������ ��ก�ก��  .�3<����ก���(����5��*=���.ก���ก3�	�3 D )�	�3��(-�6-5����ก/8 � ,�.����ก��
������	�3 D )�ก'%�� �	�. �� 3��  -59��������%�&'(-5���6�ก.Z5)�ก���ก�	'�	�3��(-�6-59��ก�-���;-	��,	
�.�3.��3.9�/�3������	��<� 

• ,4�3ก��'�	<�,�ก01�กกก������(�'�3/�3 ��. -�]�5� <�,� -��-��.�� (NPE): ��. �%�'<�,�-����'�.��
�(���3ก���-���,4�3ก���กก������(�'�3 �กก�(���ก��'�	&��3���/�3 ��. �%�'-ก�	�5'�33�18�3-�2�
������)�-4�9� -59���'�	-�2�<�,�ก01 ������)��)�,4�3ก��'�	ก�(&�<bb�/��ก�'�3ก��'�	 5.6 -�ก(��		= -59��
�����.)��ก��ก�<bb�����Z���Z4Z.)	�,4�3ก�����'�	<bb�/��-']ก�ก (Very Small Power Plant ` VSPP) ,�.
<��������*���	�����-5����4���19 �<bb� (Adder) -�9��3�ก�'�	�กก01���Z5 ,�.��. �%�'<�,�-����'�('3�%�
,4�3ก���3ก'�� ��� ��. -�]�5� <�,� -��-��.�� (NPE) ,�.4����(ก�����3&'��-��]� &'(-������.<bb�-/�����(��
<��Z.)�<	������ 4 �v 2558 
 

2.2.4.2.2   �����% '�
�= ���������� ��1O�=��5$ �*
ก�) (�A
#�) (SPRC) 

������ �	�= �+,	�-'�.� ��<b�=���3 ��ก�� (����) ��-���*%�ก��ก�ก'���� ����-59�������.)���(-�6&'(��3��ก # 
������ 30 ��7%�.� 2558 �	�.79��%��)�����������.'( 36 �������-�'9���ก���.'( 64 79�,�.������ ������ -�b��� -1�= -�-��. 
,^'�� 3�= 5����� '���-	]� 18�3-�2�������)�-4�9�/�3������-�b��� 4��=��-����� (-�b���) 

SPRC 	� 3�.��)�-/	��4��%	��ก�����	5%� ��3�����(.�3 -������-���ก��'�	-��35#��.=	� 3&	�-�9��ก�ก�4� 
2539 �$��%�����ก�'�3ก�ก'��� 165,000 ��=-�'	����� 4��-�2����.'( 13 /�3ก�'�3ก�ก'����� 3���/�3��(-�6 

 (1) ก��'�	 

SPRC ���-�2�,�3ก'��������6�ก.Z5��3)�ก��'�	 ��4��4'��3	��)�ก�-'9�ก)��� �������&'(���7�'�	
�'�	Z�#w=� ������-�]�����������'4�)�-��35#��.=��3 ,�.��ก�(���ก��'�	���������. Residue Fluid Catalytic Cracking 
(RFCCU) ������7ก'���� ����-	)��-�2�� ����-��1��&'(� ������-1'<��-5���/8 � ก��'�	/�3 SPRC �()��� ���������������ก
Z.��ก&'(Z.)���(-�6 ,�. �	�.  ������ -�b��� ����Y�-���ก (Chevron USA) &'(������-�b��� (��(-�6<�.) 18�3
-�2�������)�-4�9�/�3-�b��� -�2��������� �������)��	���;;����� ������� (Feedstock Supply Agreement)  

(2) ก���������. 

SPRC ��-���ก������.�'�	Z�#w=� ������-�]����	���;;���19 ��'�	Z�#w= (Purchase and Sale Agreement) 
,�.���79��%����Z�(��ก5������(	��3���19 ��'�	Z�#w=� ������-�]�����ก SPRC -x'��.<�����.ก�� 88,200 ��=-�'	����� 	��������
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ก�79��%�� 	��4	'�)���(-�6 ��ก�กก������.�'�	Z�#w=� ������-�]������3ก'��/�3	��&'�� SPRC .�3��ก������.
�'�	Z�#w=�����<�)��-�2���	7%���)��%	��ก����+,	�-4�� <��&ก� ,5�<5'�� &�b*����-� &'(��b��=-��  

# ������ 30 ��7%�.� 2558 SPRC ��ก���������.�'�	Z�#w=)���(-�6��(�#���.'( 89  &'(��3��ก��(�#
���.'( 11  /�3����#ก������.�� 3��� 

(3)  ก������ 

4#(ก���ก� SPRC # ������ 30 ��7%�.� 2558 ��(ก�����.ก���ก��� 3��� 9 4� -�2����������ก �	�. 2 
4�  �ก������)�-4�9�/�3-�b���  4 4� &'(ก���ก�����( 3 4� 

 (4)   ก�-3�� 

�'ก���-���3�/�3 SPRC )��v 2555 `  6 -�9�� �v 2558 -�2���3��  
                                                                                                                                       ����. : '���� 

3�ก�-3�� �v 2555 �v 2556/2 �v 2557 6 -�9�� �v 2558 

�.<���กก�/.&'(���ก� 263,376 260,725  229,325 94,909 
�.<����� 265,046 261,361  230,489 95,140 
4�)����.��� (���Z��)/1 260,350 257,384  236,856 88,149 
ก�<� (/��%�) �%�*� 4,697   3,977  (6,367) 6,991 
������5.=��� 81,798 90,693  68,477 80,075 
��� ������ 33,982 37,722  23,634 29,081 
����/�3���79��%�� 47,816 52,970  44,843 50,994 

 ����:  ������ �	�= �+,	�-'�.� ��<b�=���3 ��ก�� 
/1  ����.ก�Z��-3��<�� (-4���	Z��-3��<��)  �v 2555 ����� 1,435 '���� �v 2556 ����� 792 '���� �v 2557 ����� (1,442)  '��
�� &'( 6 -�9�� �v 2558  ����� 1,869  '���� 
/2 ������<���C���	�	��	�Y�ก���;��)���������'��34��)��)��v 2556 ,�.�	�Y�ก���;��������'ก�(����4�;49� �	�Y�ก�
 ��;��x������ 21 (������%3 2552) -�9��3 �'ก�(���กก�-�'��.�&�'3/�3��	�&'ก-�'��.�-3��	�	�3��(-�6 ,�.������<��-�'��.�
 �ก%'-3���'�ก���)��)�ก���-���3��ก�ก%'��-�2��ก%'-���.;����Yy&'()����*�������%3.����'�3 ก�-�'��.�&�'3 ��3ก'�����'ก�(��
	��ก�<��%�*��v 2555 '�'3 212 '����   

(5)   ก�&�'3�Z5-�2������� ���� 

 SPRC <�����4��-�]�����ก���79��%��)��&���Z5-�2������� ��ก�� (����) 	�5�(����;;�	�������
������ก�� 5.6. 2535 ,�. SPRC <�����(-��.�&���Z5-�2����������� ��ก�� -�9�������� 7 ��7%�.� 2555 

2.2.4.2.3   �����% �
$�
ก���������� �*
ก�) (�A
#�) (BCP) 
������ �3�ก�+,	�-'�.� ��ก�� (����) -�2����������(-��.�)�	'��'�ก���5.=&��3��(-�6<�. ��-���

*%�ก���'�ก-ก��.�ก��ก������,�3ก'���� ����&'(�����.� ������-�]��������7�����ก�Z.)	�-4�9��3��.ก�4�/�3������ 
,�.�����.)�����)��)�Z4/���3 �.ก���� -�9�-�����%�� Z4ก�����3 Z4�%	��ก��� Z4-ก�	� &'(ก������.������4�
� �����.)�;� �.-']ก &'('�ก4��..��.����<������ 3��-���*%�ก��-ก��.�ก��ก��'�	&'(�����.<bb��ก5'�33�&�3���	.= 
�� 3��  �	�. <����ก�/.�%��)��������3�ก���  �	�. 79��.���� 3���)��&ก� ก�3�%�����.%Z�ก�= ��8�3 &'(����ก3�
��(ก����34�&'�� -�9�������� 30 -�... 2558,�3ก'���� ����/�3 BCP 	� 3�.��)�-/	ก�%3-�5���4� -������-���ก��'�	-��35#��.=
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)��������� �3�ก�+,	�-'�.� ��ก�� 	� 3&	�-�9��-��.� 2528 �$��%�����ก�'�3ก�ก'��� 120,000 ��=-�'	����� 4��-�2����.'( 
10 /�3ก�'�3ก�ก'����� 3���/�3��(-�6 # ������ 30 ��7%�.� 2558  

(1)  ก��'�	 
BCP <��'3�%�)�,4�3ก� PQI (Product Quality Improvement Project) 18�3<��-������-���ก�-��35#��.=)��v 2553 

,�.,4�3ก���3ก'��)��-�4,�,'.�  Hydrocracking 18�3-�2�ก�(���ก�&�'3� �����������ก �3���� (� ����-	) )��-�2�
� ��������-� (� ����-��1��&'(��-1') �������'4���3 18�3�(��)�� BCP .ก�(����ก Simple Refinery -�2�,�3ก'�����(-Z� 
Complex Refinery &'(-5���6�ก.Z5)�ก���ก�<�)��(.(.� ��ก�ก��  BCP <���%�3-���)�-�9��3/�3�(��4���'��Z�.&'(
�(�����3ก���'Z�(	�����3&��'���-�2��.�3�ก -�9��3�ก-�2�,�3ก'������	� 3�.��)�-/	ก�%3-�5���4� ก��'�	/�3 BCP �()��
� ���������������ก�� 3Z.)�&'(Z.��ก��(-�6  

 (2)  ก���������. 
������ 16 5��Z4� 2549 �	�. <���������;;ก�����'�	Z�#w=� ������-�]���� (Product Offtake Agreement) ก�� 

BCP ���'�� ��%�)��(.(-�' 12 �v ���	� 3&	�������,4�3ก� PQI -������-���ก��3ก�-��35#��.=<�� (Commercial Operation 
Date: COD) �.�3<�ก]	� BCP .�3��ก���������.� ������-�]��������)�;�������3�3ก������./�3	�-�3 ��3��  

1)  ก�4��'�ก&'(	'��%	��ก��� 
• ก������.����7�����ก�� ���� 
• ก������.)�����)��,�.	�3 
• ก������.)��ก��ก��%	��ก��� 

2)  ก������.)�����4�� �����.�9��: -�2�ก������.)��ก�����������4�� ����/��)�;�&'(��ก'3�����4'�3
� ����-�2�/�3	�-�3 -59����<������.	��&ก�������,Z4��ก�����8�3  # ������ 31 ���4� 2558 BCP  ��ก����
�����.�'�	Z�#w=)���(-�6��(�#���.'( 87 &'(��3��ก��(�#���.'( 13 /�3����#ก������.
�� 3��� 

    (3)  ก������ 
    4#(ก���ก������� BCP # ������ 31 ���4� 2558 ��(ก�����.ก���ก��� 3��� 15 4�  -�2����������ก 

�	�. 3 4�  

      (4)   ก�-3�� 
                       �'ก���-���3�/�3 BCP )��v 2555 - <	������ 1 �v 2558 -�2���3��   

                           ����. : '���� 

3�ก�-3�� �v 2555 �v 2556 �v 2557 <	������ 1 �v 2558 

�.<���กก�/.&'(���ก�  162,246  186,490  183,016  39,445 
�.<�����  168,162 188,396  184,213  39,549 
4�)����.��� (���Z��)/1  163,860 183,736  183,898  38,640 
ก�<� (/��%�) �%�*�/2  4,273 4,652 712  1,056 
������5.=���  70,853  73,537  76,966  81,816 
��� ������  38,530   38,563  43,000  47,071 
����/�3���79��%��  32,323  34,974  33,966  34,745 

   ���� :  ������ �3�ก�+,	�-'�.� ��ก�� (����) -�2�/����' # ������ 31 ��.4. 58 -�9��3�ก �	�. <����ก�/.�%��)��������3�ก��� 
�	�. 79��.���� 3���)��&ก� ก�3�%�����.%Z�ก�= ��8�3 &'(����ก3���(ก����34�&'�� -�9�������� 30 -�... 2558       
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/1   ����.ก�Z��-3��<�� (-4���	Z��-3��<��) �v 2555 ����� 715 '���� �v 2556 ����� 932 '����  �v 2557 �����  (463) '���� 
&'(<	������ 1 �v 2558 ����� 91 '���� 
      /2  ก�<�(/��%�)���-�2�/�3���79��%��������)�;��'�3��ก�������-�2�/�3���79��%���������. �v 2555 ����� 30  '���� �v 2556 ����� 
78 '����  �v 2557 ����� 45 '���� &'(<	������ 1 �v 2558 ����� 19 '���� 

(5) ก�����,4�3���3�3ก�-3��&'(ก�����-3��ก��  
# ������ 31 *���4� 2557 ������y ���%����(-��.� 1,531,643,461 �� �%����(&'�� 1,376,923,157 �� ,�.

&��3-�2��%�����; ����� 1,376,923,157 �%�� ��'4����	�<���%��'( 1 ��  
# ������ 15 5��Z4� 2549 ������y <����ก)���4�;&��3���*�����(19 ��%�����;�����ก)���/�3������y (BCP-

W1) ����� 69,092,486 ����. ,�.������)��&ก����79��%��-���)���	� 10 �%�����;-���	�� 1 ����.)���4�;&��3���*� ���.% 5 �v 
,�.)���4�;&��3���*� 1 ����. �����*�19 ��%�����;<�� 1 �%�� �4)�����*�����(19 ��%�����;-��ก�� 18 ��	���%�� 18�3�$��%���
)���4�;&��3���*�<��4���.%&'(5���Z5�กก�-�2��'�ก���5.=���(-��.�	� 3&	������� 14 5��Z4� 2554 

# ������ 31 *���4� 2553 ������y ���%��ก��&�'3�Z5����.��)����/�3)�&��3���*�)��'��(,.��=���-ก���ก�%��ก��
&�'3�Z5/�3������y (BCP141A) 18�3��ก,�. ������ �.�����= ��ก�� 43-�'9� 135,097 ����. ��'4����	�<������.'( 
10,000 �� �����'4� 1,350,970,000 �� 18�3�$��%���)���4�;&��3���*�<��7�ก<7�7��-�2��%��ก��&�'3�Z5&'(7�ก&�'3-�2�
�%�����;&'���� 3���&'(��ก�ก�� ������y ��ก�%��ก��&�'3�Z5���.���*� �������,��-�'��.��9�-���/.)��&ก� ������ 
�	�. ��ก�� (����) ����� 58,560 ����. ��'4����	�<������.'( 10,000 �� �����'4� 585,600,000 �� 18�3)��v 2554 �%��
ก��&�'3�Z5��3ก'��<��7�ก&�'3-�2��%�����;&'���� 3���-���ก�� 

# ������ 11 -��.� 2557 ������y ��ก�%��ก������� 10,000 '���� -59����3���ก�'3�%�/�3������y ,�./.
)��&ก���ก'3�%��7���&'(��ก'3�%��.)�;� 

 (6)  ก�'3�%�&'(ก������%�)�,4�3ก�	�3D,4�3ก�������%34%#Z5� ���� 
-�2�,4�3ก�ก�����3����.&	ก	��,�-'ก%'� ���� (Cracking Unit) &'(����.�9��D ,�.����'4�ก�'3�%���(�# 

378 '��-���.;����Yy ��)��,�3ก'��� BCP -�'��.�-�2�,�3ก'�����(-Z� Complex Refinery 18�3���7'��������ก��'�	
� ����-	)���.��)��(���)ก'�-4�.3ก��,�3ก'����9��D �� 3�� ก�ก�����3,4�3ก�&'��-��]� ,�.-������-���ก��'�	-��35#��.=	� 3&	� �v 
2553 -�2�	���  

���ก��(���1��)��"�  

BCP <��'3�%�,�33��'�	<�,���-1'��59 ����������y �����-Z��3�(��� Z.)	��9�������� �3�ก<�,�b�-�' 
��ก�� 	� 3&	��v 2552 ,�.<������'	��&������� &'(-�2�ก�������%�	���,.�.��3-����5'�33���&��/�3Z4��Y ���7
���3�.<��)��ก��-ก�	�ก� ,�.�$��%�����ก�'�3ก��'�	<�,���-1' 360,000 '�	�	����� &'(�.���(���3��-���,4�3ก�ก�����3
,�33��'�	<�,���-1' ����.��� 2 ก�'�3ก��'�	<�,���-1' 450,000 '�	�	����� -59����3���4��	��3ก�)��<�,���-1'����(
-5���/8 �)���4	 ,�.4����(ก�����3&'��-��]�)�<	��� 3 �v 2559 

���ก��(����%
��  

BCP <��-/�19 ��%�����;)������� �%�' <�,� -����' ��ก�� �����-Z��-.�. ��3�����%�'��*�� ����� 
583,000 �%�� ��9�4��-�2����.'( 21.28 /�3������%���� 3���  ��ก�'�3�'�	 400,000 '�	�	����� ���7)��������(�'�3�� ���
-��� &'(กก� �	'-�2���	7%���)�ก��'�	<�� 18�3���7�����.)�-��35#��.=<��	� 3&	��ก�4� 2556  ,�.<���'�	&'(���
�����.-����')��&ก�������y &'(4��4��.)�;� ��ก�ก��  BCP <��-/�19 ��%�������� ��1�5� <�,�-����' ��ก�� �ก������ 
��� ���-	��=,����ก�= ��ก�� ���.'( 85 -59��/..ก�'3�%�)�*%�ก��5'�33���&��18�3-�2���8�3)�ก'.%�*=�'�ก/�3ก���-���
*%�ก�������� 
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���ก���"�
�=O
�=��
$�	��  

"Sunny Bangchak" <��'3����;;19 �/.<bb� (PPA) ����� 118 -�ก(��		= ก��ก�<bb�{�.�'�	 (กb�.) &'(
ก��ก�<bb�����Z���Z4 (กbZ.) <������-5���4�<bb� (Adder) )���	� 8 ��/����. &'(���	� 3/8 �-�2������� �3�ก ,1'�=
-�]�-���=.� ��ก�� -59�������&'(��-���*%�ก��ก��'�	<bb��ก-1''=&�3���	.= ,�.��-���ก�-b�&�ก/�� 38 -�ก(��		= ���
��-Z��3�(��� ��3����5�(�4�6���.%*.  ���7�����.)�-��35#��.=<��4��)������� 16 ก�ก�4� 2555 &'(.�3<��-�+�-�2�
6��.=ก�-��.����5'�33���&�� -59��)����(�������<����7-.��.���&'(-��.������������6ก�&'(ก��ก����ก�.  
��ก�ก�� ,4�3ก��'�	<bb��ก-1''=&�3���	.= -b���� 2 �����-Z���-��]�#�34= ��3������.Z��� &'(��-Z��3�(��� ��3����
5�(�4�6���.%*.ก�'�3ก��'�	&��3'( 16 -�ก(��		= ���7�����.)�-��35#��.=<��	� 3&	������� 6 ���4� 2556 &'( 5 -��.� 
2556 	�'���� ������,4�3ก��'�	<bb��ก-1''=&�3���	.= -b���� 3 /�� 48 -�ก(��		= 18�3��-���,4�3ก�)�Z4
	(�����ก&'(Z4	(�����ก-x�.3-��9� ���7�����.)�-��35#��.=<��4��	� 3&	�-�9�� -��.� 2557 

���ก��'*
�+� �	(������������� 

BCP <��	� 3������ BCP Energy International Pte.Ltd. (BCP Energy) /8 ������(-�6��34,��=-59��-/�19 ������� Nido 
Petroleum Limited 18�3-�2������������&'(�'�	�+,	�-'�.�&'(ก01*����	�/�3��(-�6���-	�-'�.-59��-�2�ก�ก�(�.4��
-���.3)�ก���-���*%�ก��ก�ก'���,�./..5��=�'3�%����*%�ก��	��� �-�2�4�� 3&�ก ���783-�2�ก�/..Y�ก�'3�%�<�.�3
	�3��(-�6���.)�����������.'( 19.66 &'(<����-���ก�-���/�19 ��%���ก���79��%�����-�'9�-5���-	����ก	'���ก���.'( 61.75 
����� 3�� �-�2����.'( 81.41 &'��-��]�)�-�9��	%'4� 2557 

2.2.4.2.4   �����% 1
�=3�"� �*
ก�) (�A
#�) (IRPC) 
������ <���=5�1� ��ก�� (����) (IRPC) -����9�� ������ �%	��ก����+,	�-4��ก�'<�. ��ก�� (����) (TPI) 

-�2����������(-��.�)�	'��'�ก���5.=&��3��(-�6<�. ��(ก��*%�ก���%	��ก����+,	�-4��4���3�� ,�.-�����'�	-�]�
5'�	�ก)��v 2525 &'(<��/..ก���-���*%�ก��-5���/8 �)��%	��ก����+,	�-4��/� �	�3D �����7�'�	�'�	Z�#w=�+,	�-4��
4���3��)��v 2543 �ก�Z�(��ก�	-6��Yก��/�3��(-�6&'(ก���(ก6-�'��.�&�'3�(����	�&'ก-�'��.�-3��	�
	�3��(-�6)�-�9��ก�กC4� 2540 ��3�'ก�(��	��Y�(ก�-3��/�3������y �.�3�%�&�3��������y 	��3-/��.��Z.)	�ก�
b���b�ก��ก�-�9�������� 15 ���4� 2543  �'�3�ก�� �������y<����ก���-���ก�	�&��b���b�ก��ก���-�2��'��-�]� ,�. �	�. 
&'(ก'%���������'3�%����(-3��4��%��-5����%� -�9�������� 13 *���4� 2548 ��)�� �	�. 79��%��)�������y -�2�����������.'( 31.5 
,�.�����79��%��)�;��.�9�� <��&ก� *�4�������  ก�3�%�����.%Z�ก�=��8�3 &'(ก�3�%���-��]����;/���ก� &'(-�9��������               
26 -��.� 2549 6''��'('.ก'3<����4����3.ก-'�กก�b���b�ก��ก�/�3������y ,�. # ������ 30 ��7%�.� 2558 �	�. 79��%��
������y-�2�����������.'( 38.51 ,�.,�33�/�3������y 	� 3�.�����	��'-��3-��� ��-Z�-�9�3�(.�3 ��3�����(.�3 ��(ก�����. 
,�3ก'���� ����&'(,�33��+,	�-4��4���3�� 18�3,�3ก'���� ����/�3������y ���7�'�	�'�	Z�#w=� ����-�9 �-5'�3����	�3D 
���783�'�	Z�#w=	��-�9��3�9��D <��&ก� � �����'��'9��59 �Y� .3�(	�. �'�	Z�#w=�กก�(���ก�ก'���������8�3���)��-�2�
��	7%���/�3�'�	Z�#w=�+,	�-4�� <��&ก� ,�-'b+��= �(,�-�	�ก�= 18�3-�2���	7%���)�ก��'�	-�]�5'�	�ก����	�3D <��&ก� -�]�
5'�	�ก���� High Density Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Styrene 
Acrylonitril (SAN), Expanded Polystyrene (EPS) &'( Polystyrene (PS) -59�������.)�������(ก��ก�)��%	��ก���5'�	�ก
/� �	��-�9��3��<�-�2���	7%���-59���'�	-�2��'�	Z�#w=5'�	�ก��-�]��������	�3D ������y ���*�#��,Z4���)��)�ก�������%�
ก���-���3�/�3������y -��� ��-�9�� �'8ก 4'�3� ���� ,�3<bb� ��)��������y <��-���.����ก���������ก�&'(���7
��(�.��	���%�,�./�� (Economy of Scale) -��� 4�/���3��	7%���   
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(1) ก�������	7%��� 
    ��	7%����'�ก/�3��������(�#���.'( 90 49� � ������� (Crude) ,�.� �����������)�;���-/��กก'%����(-�6

)�	(�����กก'3 ������y ���,.�.������	7%����ก&�'�3	�3D �������'�	&'��)���'	��&����3�%� �$��%��� IRPC 19 �
� �����������)�;����������)�ก'%�� �	�. -59��'�4�)����.	�3D -��� 4� L/C, 4�/���3 -�2�	��  

(2) ก���������. 
�  �'�	Z�#w=�+,	�-4��  

  ������y �����.�'�	Z�#w=�+,	�-4�����	��&�������.&'(ก�/.	�3 ����ก�/.	�3��(-�6�(/.
���	��&��ก�4�)�	�3��(-�6 �� 3�� )� 6 -�9��&�ก/�3�v 2558 IRPC ��ก���������.�'�	Z�#w=�+,	�-4��)���(-�6���.'( 
60 &'(��3��ก���.'( 40 /�3����#ก������.�'�	Z�#w=�+,	�-4���� 3��� 

� �'�	Z�#w=� ����  
 �'�	Z�#w=� ������'�ก�#(���3�3ก������. <��&ก� ก������.����7�����ก� (Retail), ก������.)��
���)��,�.	�3, ก������.)��'�ก4�/.��3 (Wholesales), ก������.)��'�ก4��	� 7, ก���3��ก (Export) )��ก�����4�� ����)�
	�3��(-�6, ก������.� ������-1' ��9� Automotive Diesel Oil (ADO) &'( � ����-	 (Fuel Oil) )��ก��-�9�����)�����ก�                
��-��.�-�9�/�3 IRPC &'(ก������.� ����)��ก����4���(�3)����� � �� 3�� )�6 -�9��&�ก/�3�v 2558 IRPC ��ก����
�����.�'�	Z�#w=)���(-�6���.'( 63 &'(��3��ก���.'( 37  /�3����#ก������.�'�	Z�#w=� ������ 3��� 

(3) ก������ 
   4#(ก���ก� IRPC # ������ 30 ��7%�.� 2558 ��(ก�����.ก���ก��� 3��� 12 4� -�2����������ก �	�. 

����� 3 4� ��ก�ก��  �	�. .�3<�������.)�����������ก �	�. -/����3	�&���3��������/�3 IRPC 18�3���783ก���ก�
������ก�)�;� 

(4) ก�-3�� 
ผลการดําเนินงานของ IRPC )��v 2555 `  6 -�9�� �v 2558 เป็นดงันี "       

          ����. : '���� 

3�ก�-3��  �v 2555 �v 2556 �v 2557 6 -�9�� �v 2558 
�.<���กก�/.&'(���ก� 292,430 292,593 281,589 113,078 
�.<����� 294,993 296,515 287,257 116,963 
4�)����.��� (���Z��) /1 295,952 295,689 292,492 108,896 
ก�<� (/��%�) �%�*�/2 (959) 826 (5,235) 8,067 
������5.=��� 141,977 162,608 162,798 169,193 
��� ������ 67,815 87,081 94,894 94,684 
����/�3���79��%�� 74,162 75,527 67,904 74,509 

���� :  ������ <���=5�1� ��ก�� (����) 
/1     ����.ก�Z��-3��<��   �v 2555 ����� 65 '���� �v 2556 �����  7  '���� �v 2557 -4���	Z��-3��<������� 2,398 '���� &'( 

6 -�9�� �v 2558 ����� 2,106 '���� 
/2     ก�<�(/��%�)���-�2�/�3���79��%��������)�;��'�3��ก�������-�2�/�3����<��-��.���<��������4��4%� ,�.ก�<�(/��%�)�������-�2�/�3

����<��-��.���<��������4��4%� �v 2555 ����� 21 '���� �v 2556  ����� 23 '���� , �v 2557 ����� 21 '���� &'( 6 -�9�� �v 
2558 ����� 13 '���� 
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(6) ก�'3�%�&'(ก������%�)�,4�3ก�	�3D 

)�-�9��-��.� 2558 �����(�%�4#(ก���ก������� IRPC <�����	�-�]������%��	�3���(�# 236.5 '��-���.;
����Y ������,4�3ก� Fully Integrated Polypropylene (PPC &'( PPE) 18�3-�2�ก����3��'4�-5���)��ก�� Propylene ����(<���ก
,4�3ก� UHV ,�.,4�3ก��(&��3-�2� 2 ����49� ������� 1 -�2�ก�/..ก�'�3ก��'�	-�]�5'�	�ก PP (PP Expansion Project, 
PPE) 18�3-5���ก�'�3ก��'�	<����ก 160,000 	��	���v &'(������� 2 -�2�ก�	��.���'�	Z�#w= PP -�2� PP Compound &'( PP -ก��
5�-6� (PP Compound and Specialties Project, PPC) ��ก�'�3ก��'�	 140,000 	���v  

  2.2.5 ���ก��ก
��$%����
$��	�%0  

�	�. ��-���*%�ก��5'�33�)�	�3��(-�6-59��&��3�&�'�35'�33�)���D &'(&�'�35'�33���&�� -59�����34������43)�
ก�����5'�33�)��ก����(-�6 &'(-�2�ก�	��.��*%�ก��������.��)��$��%��� ,�.�6�.4����� 4��-���.��; ��(��ก�#=/�3
�%4'ก� &'(4�������9��(���3������)�ก'%�� �	�. )�ก�/..ก�'3�%�)�	�3��(-�6 �� 3��  �	�. '3�%���������� 5����� 
-�]�-���=.�� ��1��=�-1� ��ก�� (PTTER)  &'(������ 5����� ก���-��-���=.� ��ก�� (PTTGE) ,�. �	�. 79��%�����.'( 100 )��� 3 2 
������  

2.2.5.1 �����% 3�%�%� �B����=��5 ��"�='�"' �*
ก�) (PTTER)  

  ������ PTTER (-����9�� ������ 5����� ���-	��=-�����&�' ��ก�� : PTTI) ���	� 3/8 �-�9��	%'4� 2550 ,�. �	�. -�2����79�
�%��)�����������.'( 100 ,�. # ������ 30 ��7%�.� 2558 PTTER ���%����(-��.������ 3�� � 36,045 '���� &'(�%���
�(-��.����-��.ก���(&'�������  33,316 '���� (�%�����; 3,331,600,000 �%�� ��'4��%��'( 10 ��)   

(1) 4��ก�����/�3ก���-���*%�ก�� 

�$��%�����ก�'3�%�)�*%�ก��	�3��(-�6�� 3�����3	��<���  

1) ก
��$%��/����ก��ก!
"����#
��: �	�. ,�.��� PTTER <��-/�19 ��%��)�����������.'( 25 )������� East 
Mediterranean Gas S.A.E. (EMG) -�9��-�9��*���4� 2550 -�2�-3��'3�%��� 3�� �-��.�-�� 16,479 '���� ,�. PTTER <�����ก�
������%��3ก�-3���ก �	�. -59��ก�'3�%���3ก'��)����&��-3��ก��  

������ EMG -�2�������&��3-��.����<��������*�)�ก���3��กก01*����	��ก��(-�6��.��	=-59�������.<�.�3
��(-�6����-�'Z.)	� MOU /�3�� 3��3��(-�6 ,�.������ EMG ����;;19 �/.ก01y�ก������ Egyptian General 
Petroleum Corporation (EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) 18�3-�2���Y����ก����.��	= )�����# 677 '��
'�.b%	/��� -�2�-�' 20 �v ,�./���3����(�������3ก01y)��(-'�ก-�9�3 Al-Arish )���(-�6��.��	=<�.�3-�9�3 Ashkelon 
�3	��)	�/�3��(-�6����-�' &'(<��-������-���ก�,4�3ก�)�<	��� 1 �v 2551 �� 3��  PTTER <�����*�)�ก�-�2�ก���ก�
)������� EMG ������� 3�� � 3 4�  

������ EMG ���'ก���-���3�/��%��%�*�)��v 2551 ����� 25.48 '��-���.;����Yy &'()��v 2552 /��%�
�%�*������ 41.52 '��-���.;����Yy ���-�9��3��กก������44�ก01y,�. EGPC/EGAS  ,�.	���<����ก������4/.
ก01y)��4��4���-�]�&'()��v 2553 ���'ก���-���3�ก�<��%�*� 42.50 '��-���.;����Yy  	���-�9��3�ก-ก��-�	%4��<���3�
)���(-�6��.��	=�.�3	��-�9��3���	� 3&	�-�9��ก%�Z5��*= 2554 &'(-ก��-�	%ก�#=�3�(-��������3ก01y/�3 EGPC/EGAS ����
)�� EGPC/EGAS <�����7�����3ก01y )��ก�� EMG 	��	��ก��-�2��(.(-�'�� ���')��)��v 2554 EMG ���'ก���-���3�
/��%��%�*������ 52.10 '��-���.;����Yy  

-�	%ก�#=4��<���3�&'(ก��.%���3ก01y /�3 EGPC/EGAS ��3ก'��<����3�'ก�(��	��*%�ก��/�3 EMG 
�.�3����.��4�; PTTER �83<�������ก���(-�����'4�ก�'3�%�)� EMG )���-59��)��3�ก�-3���(������'4����&�����3/�3
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������5.=  <����ก���(-�����'4����4����(<�����49� (Recoverable amount) /�3-3��'3�%�)� EMG # ������ 1 	%'4� 2554 <��
����8ก������ก����.4��3��;��������-3��'3�%�)� EMG ��3�ก�-3�����/�3��������(���v 2554  -�2������-3���� 3�� � 5,821.7 
'���� &'(�������'/��%���3ก'��)�3�ก�-3��-x5(ก��ก�-�2������-3���� 3�� � 9,049.38 '���� 

�9�-�9��3�ก-�	%ก�#=�3�(-��������3ก01y )���(-�6��.��	=�.�3	��-�9��3 ��)�� EGPC/EGAS <�����7��-���ก�
��3 ก01y )��&ก� EMG -�2��(.(-�'.����� 3�� �ก�� 13 -�9��  ���783-ก��/��5�5��(���3 EGPC/EGAS ก�� EMG -ก��.�ก����;;
19 �/.ก01y )��'.��(-�]����783ก�<�����7���(4�ก01y Z.)��(.(-�'���ก���� ,�.	���  EGPC/EGAS <��/�.ก-'�ก
��;;19 �/.ก01y &'( EGPC/EGAS &'( EMG <��-/����ก�(���ก�	�ก���.-59��.%	�/��5�5�  PTTER �83<����(-���
�7�ก�#=&'(�������(�#ก�ก�(&�-3����/�3 EMG  -59����(-�����'4��$��%���/�3-3��'3�%�)� EMG  ��ก4�� 3  ,�.��(-���
��'4�ก�'3�%����4����(<�����49� (Recoverable Amount) # ������ 30 -��.� 2555 &'(����8ก������ก����.4�ก�'3�%���3�
ก�-3�����/�3 PTTER )�<	������ 2/2555  -�2������-3���� 3�� � 126.94  '��-���.;����Yy 18�3���')�� �	�. 	��3����8ก�������'
/��%���3ก'����3�ก�-3�����/�3�	�. -�2�-3���� # ����+�3����;�� 30 -��.� 2555 -�2������-3���� 3�� �  3,972.32  '���� 
&'(�������'/��%���3ก'��)�3�ก�-3��-x5(ก��ก�-�2������-3�� 127.46  '��-���.;����Yy ��9�4��-�2� 3,988.43 '���� 

�� 3��   EMG <��.9��b��3 EGPC/EGAS Z.)	�ก�(���ก���%;,		%'ก� # International Chamber of Commerce 
(ICC) ก�%3-���� ��(-�6����-1��=&'��=  )�ก�#�.ก-'�ก��;;19 �/.ก01y,�.������3กC��. ,�.����'4�ก�b��3���3�� 1,500 
'��-���.;����Yy 18�34����(��ก�5���#4�	�����Z.)�<	��� 2 �v 2558 )�/#(-��.�ก�� EGPC/EGAS <��.9��b��3 EMG )�
ก�#����������(4�ก01y 	���;;19 �/.ก01y ���-�2�-�	%&��3ก�.ก-'�ก��;;��3ก'�� Z.)	�ก�(���ก���%;,		%'ก� # 
Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA) ก�%3<4,� ��(-�6��.��	= 18�34����(��ก�5���#4�	�����
Z.)�	���v 2559 

 EMG <�������3������ KTSTAR -59����-���ก����%3��ก��(�������3ก01y �� 3)��(-'&'(�7�������.ก01y ���ก
)���.��)��Z5�����#=	� 3&	��'.�v 2555 -�2�	���   &	�-�9��3���. EMG /��Z54'��3�3ก�-3���83��-�2�	��3�.%�ก����%3��ก�
��3ก'��-59��'�Z�(4�)����.	� 3&	�-�9����7%�.� �v 2556 -�2�	���   

	� 3&	�-�9��ก%�Z5��*= �v 2556 783�$��%��� EMG ��-���ก�b��3���3-�2��'�ก&'(��<����ก���-���*%�ก����9�)��
��(,.��=)�D�ก���5.=���������.��  
  2) ก
��$%��/����ก��b�
�A��: ������ PTT Mining Limited (PTTML) -�2�������.��.18�3 PTTER 79��%���� 3��� 
(�� 3�3	�3&'(�3����) ,�.-�2����������(-��.�)�-/	�����5�-6� �̂�3ก3 �*�#��Y��(������ ���%����(-��.����
�� 3�� � 10,000 -���.; �̂�3ก3 &'(�%�-��.ก���(&'������� 100 -���.; �̂�3ก3  �� 3��  PTTML -�2�	��&��/�3 PTTER )�ก�
'3�%�)�*%�ก��7�����	�3��(-�6�	� 3&	��v 2552  ,�.�$��%�����ก�'3�%� (�� 3�3	�3&'(�3����) �����(�# 1,782 '��
-���.;����Yy ��(ก�����.ก�'3�%���3	��<���  

                - 79��%�����.'( 95.26 )������� Sakari Resources Limited (-����9�� Straits Asia Resources Limited -SAR) 18�3
-�2���������;�	���34,��= �����(ก��*%�ก��-��9�37�����)���(-�6���,���-1�. 49�-��9�3 Sebuku &'(-��9�3 Jembayan 
��ก�ก�� .�3��(ก��*%�ก��4�7�����)���(-�6��34,��=��ก���.     

- 79��%�����������.��.)������� Madagascar Consolidated Mining SA (MCM) )�����������.'( 80 18�3-�2�
�����������%� ก��	��&����Y�'��ก��ก�=)�ก������&'(5�:�-��9�37�����  ��� Sakoa Coal Basin )���(-�6
��ก��ก�= ,�.,4�3ก�	� 3�.���3���	(���	ก-x�.3)	�/�3��(-�6 &'(,4�3ก���6�ก.Z5)�ก���3��ก-59��)��-�2�-�9 �-5'�3
)�,�3<bb�&'(�%	��ก������ก	�3D )���(-�6���-��. &'(��(-�6)�����.%,��	(���	ก ,�.�$��%���MCM <�����
)���%;	ก��'�	�ก��Y�'��ก��ก�=&'�� &'(�$��%����.��)��(���3ก�5�:�,4�3ก�	��<� 



  ������ �	�. ��ก�� (���� ������� 3 �����ก	������  

 

������� 3.1(2) ������ 73 

- 79��%�����������.��.)������������%� Fee (Bru) Pte Ltd )�����������.'( 35 18�3�����*������7�����)�
��(-�6���<� 

�� 3��  PTTER ,�.������.��.<����ก�/.�%���� 3������.'( 100 )������� Yannarie Solar Pty, Ltd. (Yannarie) 
18�34���4��3���*�ก�-��59 ����-59����-��9�3-ก'9��3���	(���	ก/�3��(-�6���-	�-'�. )��&ก������� North West Salt Pty, 
Ltd. (NWS) -�2������-3�� 150,000 -���.;���-	�-'�. -�9��3���.<��)��*%�ก��5'�33����-�2�*%�ก���'�ก/�3ก'%�������� �	�.  
,�. ��-���ก�&'��-��]�-�9�������� 17 	%'4� 2556      

�������'��(ก��ก� 6 -�9�� �v 2558 �� � SAR ��.��/.7���������� 3�� � 4.2 '��	�� &'(��ก�<��%�*� 6.8 
'��-���.;����Yy 

(2) ก���������ก� 

   4#(ก���ก������� PTTER # ������ 30 ��7%�.� 2558 ��(ก�����.ก���ก������ 7 4�18�3-�2����������ก 
�	�. ����� 4 4�  &'(�����34%#�%:�����(�กZ.��ก ����� 3 4�  

(3) ก�-3�� 

 �'ก���-���3����/�3������ PTTER �v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��   
                                                                           ����.  :  '���� 

$�ก
��$�� 
�7 2555 

 

�7 2556 

 

�7 2557 

 

6 �)4� �7 2558 

(Unaudited) 
�.<���กก�/.&'()�����ก� 28,738 24,978 20,557 7,877 
�.<���9�� 1,183 575 664 9 
4�)����.��� (���Z��) 
ก�<�(/��%�) �%�*� ` ����/�3������ 
ก�<�(/��%�) �%�*�  - ����/�3���79��%���������. 

33,832 
(5,007) 

1,095 

27,170 
(1,549) 

(68) 

23,555 
(2,282) 

(52) 

8,779 
(877) 

(11) 
������5.=��� 61,985 61,532 56,756 55,258 
��� ������ 68,011 70,220 67,874 67,196 
����/�3���79��%���������. 7,015 1,624 1,038 1,041 
����/�3���79��%�� (13,041) (10,312) (12,156) (12,979) 

 ����: 3�ก�-3�� ������ 5����� -�]�-���=.�� ��1��=�-1� ��ก�� 

2.2.5.2   �����% ��% ก��� �B����=��5 �*
ก�) (PTTGE) 

4#(ก���ก� �	�. )�ก���(�%�4�� 3��� 4/2550 -�9�������� 20 -��.� 2550 ���	���%��	�)�����	� 3 ������ �	�  
ก��� -�]�-���=.�� ��ก�� 18�3 �	�. 79��%�� 100% -�9�������� 14 ก��..� 2550 ,�.���%����(-��.� 833 '���� �$��%������%���
�(-��.��.����� 10,860 '����,�.����	7%��(�34=�'�ก������'3�%�)�*%�ก���'�ก�'=�&'(�'�	� �����'=���� -59��-�2�&�'�3
5'�33���&��)����(-�6	�&��5�:�5'�33���&��/�3ก�(���35'�33� ,�.��-����.)�ก�-/�'3�%�)�*%�ก���'=�
� ���������(-�6���,���-1�. -�9��3�ก��4��-��(���3�Z5Z�����(-�6 Z����ก6 &'(	���%�ก��'�	���	�� ��ก�� 3.�3��59 ����
-5�.35�������ก�'3�%��'�ก�'=�)��(.(.�/�3 PTTGE ,�.4#(ก���ก� �	�. <����%��	�ก���ก�'3�%�59 �����'�ก�'=� 
500,000 -^ก	�= ��9���(�# 3.1 '��<��  
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(1) 4��ก�����/�3ก���-���*%�ก�� 

)�-�9��5��Z4� 2550 4#(ก���ก� �	�. ���	���%��	�)�� PTTGE '3�%�)������� PT. Az Zhara ���.-3��
'3�%������ 1,871.25 '���� ����������'=�� ������59 ���� 734,375 <�� 	� 3�.����� -ก( Kalimantan �$��%���<������'�59 ����
/�3�����'=�	��Z5-6��Yก��-�'9�59 ���� 253,125 <�� &'(��-���ก�'3�'�ก�'=�<�&'������� 10,633<��  

-�9�������� 6 ก%�Z5��*= 2551 PTTGE -/�19 �ก��ก������� PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR : Pontianak) ,�.��
������5.=-�2�59 ����������5�:�����'=�� ����/�� 87,500 <�� 	� 3�.�����-ก( Kalimantan,�.�$��%�����ก�5�:�59 ����&'��
&'(��-���ก��'�ก�'=�<�&'���� 3�� � 69,544 <��  &'(��,�3�ก��� �����'=���� (CPO) ���ก�'�3ก��'�	 45 	��	������,�3
4#(ก���ก� �	�. )�ก���(�%�4�� 3��� 3/2551 <����%��	�)�� PTTGE -/�19 �������5.=������ PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. 
MAR (Palembang)) ��� PT. MAR &'(����'4�'3�%� 645 '���� ,�.��������5.=���*��������� 43,750 <�� 59 ����������� 
Contract Farming 93,750 <�� &'(,�3�ก��� �����'=����5������-���ก��'�	/�� 30 	��/��. ,4�3ก�	� 3�.����-ก(�%�	� 
18�3 )�4�8�3�v&�ก 2558  ������ PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR : Pontianak &'( Palembang)  ���7�'�	�'�'=����(Fresh 
Fruit Bunch : FFB) <��-�2������ 47,944 	��, �'�	� �����'=���� (Crude Palm Oil : CPO)<�� 9,489 	�� &'(-�2�-�9 �-�']�)�
�'=� (Palm Kermel :PK)  1,683 	�� ���7���3�.<��)��&ก�������y �ก�� 3 2 ,4�3ก� &'����(�# 306 '���� 

4#(ก���ก� �	�. )�ก���(�%�4�� 3��� 11/2551 <����%��	�)�� PTTGE -/�'3�%�)������� PT. First Borneo 
Plantations (PT. FBP) )��3-3�� 2,608 '���� ,�.-�2�ก�-/�'3�%�����&�� Joint Venture 18�3 PTTGE -/�79��%��)�,4�3ก� 
PT. FBP ��������.'( 70  18�3�����*�)������� 675,000 <�� &'(���%����(-��.� # ���-/�19 ���(�# 867 '���� ,4�3ก�
	� 3�.����� West Kalimantan �$��%��� <����-���ก�'3�'�ก	���'=� <�&'��-�2�59 ��������� 55,462 <�� 

4#(ก���ก� �	�. )�ก���(�%�4�� 3��� 1/2555 <����%��	�ก���ก�/..59 �����'�ก&'(5�:�,4�3ก�����
/../�3 PT  KPI &'(,4�3ก��9��D )����,���-1�. <��-ก�� 200,000 Ha ,�.<��-/�'3�%� PT KPI )��������79��%��)�,4�3ก� 
���.'( 75 )����*�������  492,981 <�� &'(���%����(-��.� (���(&'��)  # ���-/�19 ���(�# 2,052.6  '���� ,4�3ก�	� 3�.����� 
East Kalimantan �$��%��� <����-���ก�'3�'�ก	���'=� <�&'��-�2�59 ��������� 114,019 <�� 

783&����*%�ก���'�ก�'=�-�2�*%�ก������� ��ก�<���3 &	�-�9��3�ก���5.=���������.��)� PTTGE ���Z5���<��-��(��ก��
ก�-5(�'�ก�'=� &'(<�����7��-���ก�)������	�Y����.�����)��ก'<�� &'(ก���-���3�<��-�2�<�	�-����. 
��)��	���%�&'(4�)����.)�ก���ก��Z5���5.=�������'4���3-�9��-��.�ก���	�Y�*%�ก�� &��3)��-�]��� <��4%��4�ก��ก�
��-���ก�	��  PTTGE �83<����-��ก�/.,4�3ก�'�Z�(/�3������  18�3<����-���ก�/.�%��)� PT MAR )�������� PT 
Prasada Jaya Mulia (�PJM�) &'��-��]�)������� 9 ��7%�.� 2558 &'(-�2��')�� PT. MAR �� ��Z5ก�-�2�������.��./�3 �	�. 
)�����,4�3ก����-�'9��.���(���3ก���-���ก� 

(2) ก������ 

   4#(ก���ก������� PTTGE # ������ 30 ��7%�.� 2558 ��(ก�����.ก���ก��� 3��� 7 4� -�2����������ก 
�	�. 6 ��� 

(3) ก�-3�� 

 �'ก���-���3����/�3������ PTTGE )��v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��   
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              ����.  :  '��-���.;����Yy 

$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

�.<����� 41 16 18 7 
4�)����.��� (���Z��) 73 54 34 48 
ก�<�(/��%�) �%�*� (32) (38) (16) (41) 
������5.=��� 390 364 377 223 
��� ������ 86 135 171 141 
����/�3���79��%�� 304 229 206 82 

 �'ก���-���3�/�3������.�3/��%�-�9��3�ก59 ����-5(�'�ก����)�;�-�2�59 ����)����35�:� 18�3.�3<�����7
-ก]�-ก��.��'��'�	<�� &'(��ก�/��%��กก�/.������.��. )��v 2558 

2.3 ก�������ก���&�$'��
$34��y
� 

 '�ก�#(ก���-���*%�ก��/�3ก'%��*%�ก��,4�3���359 �Y�/�3 �	�. ��(ก�����. �(�������3ก01*����	� 
(�(�������3ก01*����	� &'(�(��ก������3ก01*����	�������.�.�	=)  *%�ก��<bb�&'(5'�33�����  *%�ก��ก�5�:�
������  *%�ก��ก�)�����ก�����	�Y�&'(�(��ก��C���	�ก�-59��4��.��3.9�  *%�ก��ก�)�����ก������6�ก���&'(�����
,4�3ก�ก�����3  *%�ก��ก�)�����ก������6�ก���&'(1������%3  &'(*%�ก��ก�)�����ก�����4�����ก3� ,�. # 30 
��7%�.� 2558 18�3-�2��(.(&�ก/�3ก'%��*%�ก��,4�3���359 �Y�  ��(ก�����. *%�ก��&'(������)�-4�9�Z.)	� ��3��  

 2.3.1 *%�ก�������4��.��3.9�  ��(ก�����. 3�4%#Z5 4������43 4���'��Z�. ��������. &'(
���3&��'��� (QSSHE)  3���������ก����4��.��3.9�ก'%�� �	�. (PTT Group Sustainability Management ) &'(3�5�:�
�(���C���	�ก����4��-�2�-'�6ก'%�� �	�. (PTT Group Excellence Transformation)   

 2.3.2 *%�ก����6�ก���&'(���ก�,4�3ก� ��(ก�����.  3������,4�3ก������6�ก���&'(ก�ก�����3 
����� 3ก����ก������� &'(ก���(-���,4�3ก����-ก��.�ก��4���'��Z�. ���3&��'��� ��34�&'(�%��� ก������/��ก����-59��
������%�,4�3ก�	�3D /�3 �	�. )����-���ก�<����-�]�	���	7%��(�34=&'(-����.���ก���� 

 2.3.3 ������)�-4�9� �	�. ��3ก��ก'%��*%�ก��,4�3���359 �Y� 

  # 30 ��7%�.� 2558 ������)�-4�9� �	�. ���<�����ก�,��.�.ก�ก�ก����&'���3ก��ก'%��*%�ก��,4�3���3
59 �Y� ��(ก�����.  2 ������ ��3��   

2.3.1.1  �����%  3�%�%� ����%� ��"=  �)= ����������$ �*
ก�) (PTTME)  

���	� 3/8 �-�9��-�9����3�4� 2547 ,�.-�2�ก�79��%������ก���(���3 ������ �+,	�-4��&��3�	� ��ก�� (����) 
(60%) (�$��%��� 49� ������ 5����� ,ก'��' -4��4�' ��ก�� (����)) &'( Toyo Thai Corporation (40%) &'(���9��&�ก-����)�ก�
ก��	� 3 49� ������ -�]�5���1� -��-��&��1= &���= -����-��.���3 -1��=���-1� ��ก�� (NPTC)  

-�9��������  8 -��.� 2551 NPTC <��-�'��.��9��-�2������� ��''.&���= &5'�-1��=��� ��ก�� (APS)  &'(<��-�'��.�
���79��%���ก������ Toyo Thai Corporation -�2������� �	�. ��ก�� (����) 	���-�9�������� 18 ��7%�.� 2552  <��-�'��.��9�� -�2�
������ 5����� -��-��&��1= &���= -����-��.��3 ��ก�� (PTTME) ,�.����	7%��(�34=-59����(ก��*%�ก�������6�ก��� ก�
��ก&��ก�����3 &'(3�ก�����3,4�3ก�	�3D ����� 3)�����ก�3�1������%3	�3D )�,�33��%	��ก����+,	�-4��&'(
,�33��%	��ก����%ก��(-Z�  ����ก3�/�3������	� 3�.����� -'/��� 22/2  7���ก�#=�3-4�(�=����=  	��'��	5%�  ��-Z�
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-�9�3�(.�3 ��3�����(.�3  21150 # ������ 30 ��7%�.� 2558 PTTME ���%����(-��.� 200,000,000 �� -�2��%������ก&'(���(
&'������� 136,849,040 �� &'(�������ก�79��%���(���3 �	�. : PTTGC �.��������.'( 40 : 60 

(1)  ก�)�����ก� 

 PTTME )�����ก����1������%3 &'(��6�ก��� (Maintenance & Engineering: M&E) ก���ก&�� ก�����3 
&'(3�ก�����3,4�3ก�	�3D ���7833�	������,�33� ������������)�ก'%�� �	�. &'('�ก4�����<� 

(2)  ก������ 

 4#(ก���ก� PTTME # ������ 30 ��7%�.� 2558 ��(ก�����.ก���ก��� 3��� 5 4� -�2����������ก 
�	�. ����� 2 4�   

(3)  ก�-3�� 

 �'ก���-���3�/�3 PTTME )��v 2555 ` 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��  

             ����. : '���� 

$�ก
��$�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 
�.<���กก�/.&'(���ก� 2,247 3,715 4,067 2,325 
�.<����� 2,252 3,727 4,077 2,330 
4�)����.��� (���Z��) 2,205 3,723 4,063 2,452 
ก�<� (/��%�) �%�*� 47 4 14 (122) 
������5.=��� 1,420 1,853 2,574 2,820 
��� ������ 929 1,382 2,105 2,474 
����/�3���79��%�� 491 471 469 346 

2.3.1.2  �����% 3�%�%� �����=��5 �"�R#�5�'= �*
ก�) (PTTES) 

 �	�. &'( ������)�ก'%�� <�����	� 3 ������ 5����� -��-���=.�� ,1'������= ��ก�� (PTT Energy Solutions Co., Ltd. ` 
PTTES) -59��)�����ก�-�2������8ก��3-�4��4��6�ก��� &'(��-���3����	�3D )��&ก� ������)�ก'%�� �	�. &'('�ก4�
Z.��ก ,4�3���3���79��%����(ก�����.  �	�. 79��%�����.'( 40 ������ <�.��.'= ��ก�� (����) ������ 5����� ,ก'��' -4��
4�' ��ก�� (����) &'( ������ <���=5�1� ��ก�� (����) 79��%��)��������������'(���.'( 20 

(1)  ก�)�����ก�  

    ��������-���*%�ก��)�ก�)�����ก��3-�4��4��6�ก���-59��������%�ก�5�:���(���*�Z5ก�
��-���3����	�3D)��&ก�������)�ก'%�� �	�. &'('�ก4�Z.��ก <��&ก�  ���ก����ก�5'�33�  ���ก�5�:�,4�3ก�  ���
ก����ก�4��-���.3 4���'��Z�./�3ก�(���ก��'�	  &'(ก�������%34����-�9��79�/�3�%�ก�#=����� 3ก�5�:�
-�4,�,'.�&'(4�����4�����;�3���-�4��4/�3ก'%�� �	�. )����6�ก.Z5��3 &'(���7&/�3/��<��)��(����ก' 

(2)  ก������ 

4#(ก���ก�  PTTES # ������ 30 ��7%�.� 2558 ������� 5 4� -�2����������ก �	�. ����� 2 4� &'( 
�	�.<�������.)�����������ก �	�. -/����3	�&���3ก���ก�������ก����. 
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(3)  �'ก���-���3�/�3 PTTES )��v 2555 - 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                    ����. : '���� 

3�ก�-3�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 1) 

�.<���กก�/.&'(���ก� 412 454 569 125 
�.<����� 417 464 582 127 
4�)����.���(���Z��)  404 447 544 121 
ก�<� (/��%�) �%�*� 13 17 38 6 
������5.=��� 353 410 427 372 
��� ������ 183 223 210 148 
����/�3���79��%�� 170 187 217 224 

           ��.-�	%:   1) .�3<��<��	������&	������&'�� 

��ก�ก�� )������� 1 �ก�4� 2558 -�2�	���  ��������)�-4�9� �	�. ���<�����ก�,��.�.ก�ก�ก����&'�
��3ก��ก'%��*%�ก��,4�3���359 �Y���ก����� 2 ������ 49� ������ ,ก'��' -5-���= 1��-���=.�� ��ก�� ���� (GPSC) &'(������  
-��-���=.�� 4��-5']ก1= ��ก�� (ENCO) 

2.3.1.3 �����% �ก��� �3
�+�= "�����=��5 �*
ก�) (�A
#�) (GPSC)  

  ������ GPSC 7�ก���	� 3/8 �  �กก�4�����ก��ก��(���3 ������ 5����� .���'�	�  ��ก�� (PTTUT) &'(������ �'�	
<bb�����( (��(-�6<�.) ��ก�� (IPT) Z.)	��9�� ������ ,ก'��' -5-���= 1��-���=.�� (��ก��) -59��-�2� Flagship Company )�
ก���-���*%�ก��<bb�/�3ก'%�� �	�. 18�3������ GPSC <����ก����(-��.�ก�4�����&'(���	� 3 # ก��5�:�*%�ก��ก�4� 
ก�(���35#��.= -�9�������� 10 �ก�4�  2556 ,�.)����3-����	���� 4 ����������79��%��	�������� ��3��  �	�. 30.10%, PTTGC 
30.31%, TOP 11.88% &'( TP 27.71%  

  	��� GPSC <�����(-��.�&���Z5-�2����������� )��9�� ������� ,ก'��' -5-���= 1��-���=.�� ��ก�� 
(����)� -�9�������� 27 5�6��ก.� 2557 &'('��%� GPSC <��-/����(-��.�&'(-����19 �/.)�	'��'�ก���5.=&��3��(-�6<�.
-�9�������� 18 5��Z4� 2558 18�3	�/����' # ������ 30 ��7%�.� 2558 ������ GPSC ���%����(-��.� 14,983.01 '���� &'(
-�2��%����(-��.�������(&'���� 3��� 14,983.01 '���� ,�.����������79��%��)����'�3ก�-/�	'� ��3��  �	�. 22.58%, 
PTTGC 22.73%, TP 20.79 %, TOP 8.91 % &'(���79��%���..��. 25%  

(1) '�ก�#(/�3,4�3ก� 
��-���*%�ก���'�	�*�#��ก� (<bb� <�� � &'(� ���6�ก&��*	%) )��'�ก4��%	��ก��� &'(��-���ก��'�	<bb�

����( (IPP) ก��ก�<bb�{�.�'�	&��3��(-�6<�. (กb�.)  ,�.��ก�'�3ก��'�	<bb�	��	� 3 1,039  -�ก(��		= ก�'�3ก��'�	<�� � 
1,340 	��	������,�3 &'(��ก�'�3�'�	<bb�	��������ก�79��%��)���������� GPSC -/�����'3�%� 812 -�ก(��		= ก�'�3�'�	<�� �
��(�# 172 	��	������,�3 ��� GPSC ��ก�'�3�'�	<bb��� 3�� � 1,851 -�ก(��		= ก�'�3ก��'�	<�� � 1,512 	��	������,�3  

(2)  4��ก����� 
 ������ GPSC <����-���3�	�&��ก�,�����5.=����3���*%�ก��<bb�)�ก'%�� �	�. -/��)�ก���&'/�3������ 

�'�3�ก<�����ก���%��	��ก�����(�%�4#(ก���ก�������y /�3&	�'(���79��%�� �$��%��� GPSC <�����,�������� CHPP , 
BIC,TSR &'( NSC �กก'%�� �	�. &'��-�9��-�9��*���4� 2556 ������ NNEG -�9�� 7 ก%�Z5��*= 2557  ������ RPCL -�9�� 25 
��7%�.� 2557 &'(������ NL1PC -�9�� 5 *���4� 2557 	�'���� ��ก�ก�� ������ GPSC �.���(���3ก�68ก�4��-�2�<�<�� 
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/�3,4�3ก�6��.=�'�	�*�#��ก�&��3��� 4 (CUP-4)  )���4��%	��ก���-�-��. ��3�����(.�3 -59��5�:�-�2�,�3<bb�5'�3
4���������� ���)��ก01*����	�-�2�-�9 �-5'�3 /��ก�'�3ก��'�	<bb� �������(�# 40-45 -�ก(��		= (MW) <�� � �����
��(�# 70 	��	������,�3 (Ton/Hr) -59��������5'�33�)��ก��,�33�)�ก'%��&'(��กก'%�������� �	�. )�59 ������4�
�%	��ก���-�-��.&'(���-�#)ก'�-4�.3 �$��%����.���(���3ก�5���#'3�%�&'(4����(-����ก�����3)��v 2559 &'(�(-�+�
��-���ก�-��35#��.=)��v 2561 

(3)  ก�����-�9 �-5'�3 
 ������ GPSC )��ก01*����	�-�2�-�9 �-5'�3)�ก��'�	<bb�&'(<�� � ,�. �	�. -�2��������ก01*����	�)��&ก�

������ GPSC �� 3��� 18�3����;;19 �/.ก01*����	��(.(.� 25 �v �������#��� 110-120 '��'�ก�6ก=b%		����� 
(MMSCFD) �������/6���� (IPT) &'(����;;19 �/.ก01*����	��(.(.� 15 �v �������#��� 90-100 '��'�ก�6ก=b%	
	����� (MMSCFD) �������/�(.�3 (PTTUT: CUP-1, CUP-2, CUP-3) 

(4) ก���������. 
 ก���������.�'�	Z�#w= GPSC ��(ก�����. 
       �/6���� - �����.<bb�����'�	<���� 3��� ����� 700 MW )��ก��ก�<bb�{�.�'�	&��3��(-�6<�. (กb�.) 

Z.)	���;;19 �/.<bb� (PPA) �.%��;; 25 �v����ก COD -�9�������� 15 ��3�4� 2543 ,�.��/��	ก'3��� กb�. �(	��3���(
4�4��5������.5'�3<bb� (Availability Payment) )���������	ก'3ก��-59��)��4���4'%�4�)����.43��� Z�(��� ��� 
�'	��&�� &'(��.4�5'�33�<bb� (Energy Payment) 	���	�4���#����(�%<��	���;; 

        �/�(.�3 - �����.<�� �)��ก��'�ก4�,�33��+,	�-4��/�3ก'%�� �	�. ���.��;;�(.(.� 15 �v �������3�%� 598 
Ton/Hr &'(�����.<bb�)��ก��'�ก4�,�33��+,	�-4��/�3ก'%�� �	�. &'('�ก4��9��D ���.��;;�(.(.� 15 �v ����� 222.45 
MW ��ก�ก�� -59��-5���4������43)�ก���.<bb�)��ก��'�ก4� <����ก��������;;19 �/.<bb�&�� Non-firm )��ก�� กb�. 
������ CUP-1 ��(�# 40 MW 	� 3&	�ก��..� 2553 &'( CUP-2 ��(�# 60 MW 	� 3&	��ก�4� 2552 

 (5)  ก������ 
 4#(ก���ก������� GPSC # ������ 30 ��7%�.� 2558 ������� 11 4� ,�.-�2����������ก �	�. 2 4� 

(6) ก�-3�� 

 �'ก���-���3�/�3������ GPSC )��v 2555 - 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��   
       ����. : '���� 

$�ก
��$�� 

(�>3
	ก��ก
�) 
�7 25561) �7 25572) 6 �)4� �7 2558 

�.<����� 25,595 23,482 12,919 
4�)����.��� 23,648 21,454 11,570 
ก�<�(/��%�) �%�*� 1,153 1,386 993 
������5.=��� 43,086 40,557 50,354 
��� ������ 18,067 14,265 13,748 
����/�3���79��%�� 25,019 26,292 36,606 

      ��.-�	%:   1) ����������(.(-�'	� 3&	� 10 �ก�4� ` *���4� 2556 

 2) 3�ก�-3���������v 2556-2557 <����ก�������%3)���	��	�Y�ก��.3��3ก�-3��������'79��C���	�	� 3&	������� 1 �ก�4� 2558 
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 2.3.1.4 �����% �����=��5 &��3�Bก"= �*
ก�) (EnCo) 

 ������ -��-���=.�� 4��-5']ก1= ��ก��  ก��	� 3/8 �-�9�������� 11 ��3�4� 2547 ,�.-�2�ก������%��(���3 ������ 
�	�. ��ก�� (����) &'( ������ �	�. �����&'(�'�	�+,	�-'�.� ��ก�� (����) 79��%��{�.'( 50% �%����(-��.� 1,800 
'���� -59�����������ก�ก�����3&'(�����,4�3ก�6��.=-��-���=.��4��-5']ก1= ,�.����	7%��(�34=)��-�2�6��.=ก'3���
5'�33�/�3��(-�6 &'(�3-����.)�ก����3���4=���	ก����� 3����7�$	.ก���&'(��6�ก���)��-�2��4�	��&��
���ก���%��ก�=5'�33� ������7�.������ก�����3&��'���<���.�3ก'�ก'9� .8�����&��4��)�ก�)�����5.ก��.�3���4%#4� 4��4��
ก��ก����3���4=4%#Z5����	����� ��)��4� ��34� &'(���3&��'������3�.��&'(-	��,	<����.ก���.�3.��3.9� 

 (1)  ก�)�����ก� 
 1.1) 6��.=-��-���=.��4��-5']ก1= )�����ก�59 ��������ก3� ��3��  
        -'/��� 555/1 , 555/2 &'( 555/3  7����Z�����3��	 -/	�	%��ก� ก�%3-�5y 10900 ���-�#��4��7<b ก�.11 	��
ก������'�3�4�����ก3�)�;� �	�. ��-�9 ������� 28.93 <��,�.-���������กก��7<b&��3��(-�6<�. �(.(-�'ก�����3
����� 4 �v 	� 3&	� 2549 ` 2552 &'(�(.(-�'���(,.��= ����� 30 �v 	� 3&	� 2553 ` 2582 

• �4� A :  -�2��4���3 36 �� � /��59 ����-�� 88,266 	�.�. )��-�2�����ก3�/�3������
)�ก'%�� �	�. 

• �4� B : -�2��4���3 26 �� � /��59 ����-�� 42,428 	�.�. )��-�2�����ก3�/�3������
)�ก'%�� �	�. &'(ก�(���35'�33� 

• �4� C : -�2��4���3 8 �� � -�9����(���3�4� A &'( B ������)��-�2�59 ����)�����ก�
*%�ก��&'(�����ก�-59������.4���(��ก &'()�����ก�&ก�����.3�&'(
����ก3�	�3D ����.��Z.)�6��.=-��-���=.��4��-5']ก1=�.�34���3�� -��� 
*�4� ���4� 6��.=��� 6��.=��(�%� �7������กก�'�3ก. (Fitness Center) 
-�2�	�� 

• �4�����7 : /�� 10 �� � ����� 2 �4� ����7<����(�# 2,500 4�� 
• �4��'�	� �-.]� : /�� 3 �� � ��ก�'�3ก��'�	� �-.]� 5,400 RT. 

 1.2) ก�)�����ก���������ก����5.ก�ก.Z5 (Facility Management) -�2������&'��ก��4��7���� 4��
�'��Z�. ��������.&'(���3&��'��� ����� 3������%�ก�5�:�*%�ก�����3�������5.=)��ก��ก'%�� �	�. �.�34���3�� 

(2) ก������ 
 4#(ก���ก�������-��-���=.�� 4��-5']ก1=  # ������ 30 ��7%�.� 2558  ������� 8 ���  -�2����������ก �	�. 

����� 4 ���  

(3) �'ก���-���3�/�3 EnCo )��v 2555- 6 -�9�� �v 2558 -�2���3��  

                                                                                                                               ����. : '���� 

3�ก�-3�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558* 

�.<���กก�/.&'(���ก� 1,280.81 1,368.42 1,244.22 690.31 
4�)����.���(���Z��)  880.60 968.71 988.81 498.66 
ก�<� (/��%�) �%�*� 147.04 183.53 83.82 116.60 
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           ����. : '���� 

3�ก�-3�� �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558* 

������5.=��� 7,436.75 7,199.23 6,761.84 6,614.14 
��� ������ 5,703.11 5,282.50 4,816.06 4,607.12 
����/�3���79��%�� 1,733.64 1,916.73 1,945.78 2,007.02 

* 3�ก�-3���v 2558 .�3<��<�����ก�	�������ก �	3
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 2.4  �&�$'��
$�
�1)��$ ��%.  �	�����%���  ��$�
�'
�(���;��<= 

(���;��<=/���ก
� )*
����ก
��)� 

����	 

ก
�b4

A����$

�����% 

�7 2555 
�7 2556 

(�������$/A��) 

�7 2557 

(��+�'�) 

� 30 ��b��
�� 2557 

(�������$/A��) 

� 30 ��b��
�� 2558 

('�%
�) 

��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 

1. �'�	Z�#w=ก01y ���. �	�. (����.*%�ก��ก01
*����	�) 

 473,042.64  16.62 490,481.29  17.02 515,917.63 18.00 205,044.20 14.97 196,502.66 18.44 

 ���. �	�. (����.*%�ก��� ����
&'(����.*%�ก��ก�4��(���3
��(-�6) 

 91,229.81  3.21 83,948.22  2.91 85,825.23 2.99 42,491.96 3.10 41,434.45 3.89 

 ���. �	�. �����&'(�'�	
�+,	�-'�.� (PTTEP)  

65.29 94,781.65  3.33 101,955.11  3.54 123,731.96 4.32 56,970.73 4.16 62,864.90 5.90 

 ��. �	�. �����.ก01*����	� 
(PTTNGD) 

58.00 8,690.18  0.31 10,154.87  0.35 10,313.01 0.36 5,097.90 0.37 4,100.05 0.38 

 ��. �'�	<bb�&'(5'�33����� 
(CHPP 1/) 

- 174.86  0.01 182.13  0.01 - - - - - - 

 A�ก �.<��4�ก01������� PTTEP 
/.)�� ���. �	�.  

 (89,693.85) (3.16) (97,325.70) (3.38) (114,289.75) (3.99) (52,757.25) (3.85) (60,002.22) (5.63) 

�+��
�1)��
ก(���;��<=ก!
"z  578,225.29 20.32 589,395.92 20.45 621,498.08 21.68 256,847.54 18.75 244,899.84 22.98 
 

 ��.-�	% : 1/ �	�.79��%��)� CHPP ���.����������.'( 100  ��783������ 24 *���4� 2556 �83�����.-3��'3�%�)� CHPP )��������79��.���� 3���)��&ก���.,ก'��' -5-���= 1��-���=.�� (GPSC)  
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2.4  �&�$'��
$�
�1)��$ ��%.  �	�����%���  ��$�
�'
�(���;��<=  (��) 

(���;��<=/���ก
� )*
����ก
��)� 

����	 

ก
�b4

A����$

�����% 

�7 2555 
�7 2556 

(�������$/A��) 

�7 2557 

(��+�'�) 

� 30 ��b��
�� 2557 

(�������$/A��) 

� 30 ��b��
�� 2558 

('�%
�) 

��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 

2. �'�	Z�#w=� ���� ���. �	�. (����.*%�ก��� ����
&'(����.*%�ก��ก�4��(���3
��(-�6) 

 1,769,343.68 62.18 1,646,289.35 57.11 1,613,205.13 56.27 483,842.14 35.32 349,658.50 32.82 

 ���. �	�. �����&'(�'�	
�+,	�-'�.� (PTTEP) 

65.29 113,069.79 3.97 118,381.95 4.11 119,610.42 4.17 64,466.66 4.71 31,762.47 2.98 

 ��ก �.<��4�� �������������� 
�	�.��. /.)�� ���. �	�.  

 (74,056.06) (2.60) (84,399.51) (2.93) (93,635.66) (3.27) (49,017.13) (3.58) (25,670.03) (2.41) 

 PTT International Trading 
Pte.,Ltd. (PTTT) 

100.00 148,385.84 5.22 322,417.32 11.19 299,658.06 10.45 126,976.89 9.27 93,214.56 8.75 

 ���. 5����� ,ก'��' -4��4�' 
(PTTGC 2/) 

48.89 - - - - - - 47,910.65 3.50 38,836.30 3.64 

 ���.<�.��.'= (TOP 2/) 49.10 - - - - - - 113,085.54 8.26 68,501.83 6.43 
 ���. <���=5�1� (IRPC 2/) 38.51 - - - - - - 77,722.10 5.67 59,867.03 5.62 

 PTT (Cambodia) Co.,Ltd. 
(PTTCL) 

100.00 7,977.18 0.28 7,330.44 0.25 7,715.74 0.27 4,261.88 0.31 3,301.55 0.31 

 ��. �	�. *%�ก��4��'�ก         
(PTTRB 3/)  

100.00      38,772.21 1.36        38,247.88 1.33 63,773.24 2.23 19,323.82 1.41 26,413.85 2.48 

��.-�	% :  2/ 	� 3&	������� 1 �ก�4� 2558 -�2�	��<� ก'%�� �	�. <��79��C���	�	��	�Y�ก��.3��3ก�-3�� x������ 10 -�9��3 3�ก�-3����� &'(�	�Y�ก��.3��3ก�-3�� x������ 11 -�9��3 ก�����ก�3�    
��3�')�� PTTGC TOP IRPC GPSC PTTES &'( PTTICT -�'��.��7�(�ก����������-�2�������.��. &'(��3�')��ก����3�ก�-3��/�3ก�����4� <��&ก� HMC PTTAC DCAP PTTMCC  TTM(T) &'( TTM(M)   
-�'��.��ก��*�ก����	��������-�2���*�������	�����<��-��. 

    3/ �	�. ����,4�3���3ก�79��%��/�3������.��./�3 SBECL ,�.,���)�� PTTRB -�2����79��%��&��	� 3&	�������  1 	%'4� 2557 �83������%3�.ก�.����'�3 ,�.�.<���กก�/./�3 PTTRB <������.<���กก�/.
/. /�3������.��.��3ก'��	� 3&	������� 1 �ก�4� 2557 
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2.4  �&�$'��
$�
�1)��$ ��%.  �	�����%���  ��$�
�'
�(���;��<=  (��) 

(���;��<=/���ก
� )*
����ก
��)� 

����	 

ก
�b4

A���

�$

�����% 

�7 2555 

 

�7 2556 

(�������$/A��) 

�7 2557 

(��+�'�) 

� 30 ��b��
�� 2557 

(�������$/A��) 

� 30 ��b��
�� 2558 

('�%
�) 

��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 

2. �'�	Z�#w=� ���� (	��) Subic Bay Energy Co.,Ltd. 
(SBECL 3/) 

100.00 22,172.38 0.78 21,172.93 0.73 1,013.18 0.04 13,277.13 0.97 - - 

�+��
�1)��
ก(���;��<=��*
���  2,025,665.02 71.19 2,069,440.36 71.79 2,011,340.11 70.16 901,849.68 65.83 645,886.06 60.62 

3. �'�	Z�#w=�+,	�-4�� 
 

���.�	�. (����.*%�ก��� ����
&'(����.*%�ก��ก�4��(���3
��(-�6) 

 59,374.79 2.09 46,579.53 1.62 28,451.58 0.99 17,767.83 1.30 9,178.15 0.86 

 ���. 5����� ,ก'��' -4��4�' 
(PTTGC) 

48.89 - - - - - - 60,351.15 4.41 39,623.16 3.72 

 ���.<�.��.'= (TOP 2/) 49.10 - - - - - - - - 6,991.86 0.66 

 ���. <���=5�1� (IRPC 2/) 38.51 - - - - - - 31,949.51 2.33 25,410.47 2.38 

 ��.5����� ,5'�-���= ��=-ก]		� 3 
(PTTPM)  

50.00 70,916.80 2.49 76,300.43 2.65 90,304.14 3.15 45,115.17 3.29 36,738.05 3.45 

 PTT International Trading 
Pte.,Ltd. (PTTT) 

100.00 - - - - 21,345.12 0.75 - - 14,046.31 1.32 

 ��. -�]�-�]�1� ,�'�-���=           
(HMC 2/) 

41.44 10,721.30 0.38 10,741.38 0.37 12,675.36 0.44 - - - - 

 ��.5����� �1 �̂ -4��4�' 
(PTTAC 2/) 

48.50 620.39 0.02 4,828.15  0.17 7,429.12 0.26 - - - - 

�+��
�1)��
ก(���;��<=������&��  141,633.28 4.98 138,449.48 4.81 160,205.32 5.59 155,183.66 11.33 131,988.00 12.39 
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2.4  �&�$'��
$�
�1)��$ ��%.  �	�����%���  ��$�
�'
�(���;��<=  (��) 

(���;��<=/���ก
� )*
����ก
��)� 

����	 

ก
�b4

A���

�$

�����% 

�7 2555 

 

�7 2556 

(�������$/A��) 

�7 2557 

(��+�'�) 

� 30 ��b��
�� 2557 

(�������$/A��) 

� 30 ��b��
�� 2558 

('�%
�) 

��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 

4. �'�	Z�#w=-��9�3 ��.5����� -�]�-���=.�� ��1��=�-1� 
(PTTER 4/) 

100.00 28,738.50 1.01 24,977.75 0.87 20,436.37 0.71 11,276.98 0.82 7,877.31 0.74 

 PTT International Trading 
Pte.,Ltd. (PTTT) 

100.00 - - - - 605.47 0.02 - - - - 

�+��
�1)��
ก(���;��<=�A�4$  28,738.50 1.01 24,977.75 0.87 21,041.84 0.73 11,276.68 0.82 7,877.31 0.74 

5. �'�	Z�#w=�9��D  PTT Green Energy Pte. Ltd. 
(PTTGE) 

100.00 1,246.14 0.05 532.08 0.02 608.51 0.02 263.61 0.02 228.37 0.02 

��.��1�-�� -1��=���-1� ��'<'
&��1= (BSA ) 

25.00  4.59   -                8.60            -   9.84 - 5.60 - 1.99 
 

- 

���. 5����� ,ก'��' -4��4�' 
(PTTGC 2/) 

48.89 - - - - - - - - - - 

���.<�.��.'= (TOP 2/) 49.10 - - - - - - - - 1.15 - 

���. <���=5�1� (IRPC 2/) 38.51 - - - - - - - - 88.79 0.01 

�+��
�1)��
ก(���;��<=45�p  1,250.73 0.05 540.68 0.02 618.35 0.02 269.21 0.02 320.30 0.03 
 

��.-�	% : 4/ -����9�� ��. 5����� ���-	��=-�����&�' (PTTI) 
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2.4  �&�$'��
$�
�1)��$ ��%.  �	�����%���  ��$�
�'
�(���;��<=  (��) 

(���;��<=/���ก
� )*
����ก
��)� 

����	 

ก
�b4

A���

�$

�����% 

�7 2555 

 

�7 2556 

(�������$/A��) 

�7 2557 

(��+�'�) 

� 30 ��b��
�� 2557 

(�������$/A��) 

� 30 ��b��
�� 2558 

('�%
�) 

��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 

6. �.<���*�#��,Z4 ���.<�.��.'= (TOP 2/) 49.10 - - - - - - 528.36 0.04 504.42 0.05 

 ���. <���=5�1� (IRPC 2/) 38.51 - - - - - - 1,716.66 0.13 1,603.96 0.15 

 ���.,ก'��' -5���=  1��-���=
.�� (GPSC 2/) 

22.58 - - - - - - 7,569.52 0.55 9,115.43 0.86 

 ��. -��-���=.�� 4��-5']ก1= 
(EnCo) 

50.00 44.54 - 48.50 - 45.06 - 18.86 - 6.60 - 

 ��. �'�	<bb�&'(� �-.]� 
(DCAP 2/) 

35.00 926.45 0.03 1,002.38 0.03 1,063.75 0.04 - - - - 

 ��. <�. ,1'��= �����-�-��' 
(TSR 5/) 

- - - 65.73 - - - - - - - 

�+��
�1)��
ก'
�
��R��;&  970.99 0.03 1,116.61 0.03 1,108.81 0.04 9,833.40 0.72 11,230.41 1.06 

7. �.<���ก*%�ก��-���� ���.�	�.(����.*%�ก��� ����
&'(����.*%�ก��ก�4��(���3
��(-�6) 

 3,207.89 0.11 4,109.00 0.14 4,669.14 0.16 2,240.46 0.16 2,652.35 0.25 

 ��.�	�.*%�ก��4��'�ก (PTTRB) 100.00 4,564.07 0.16 4,765.56 0.17 4,834.20 0.17 2,430.02 0.18 2,412.44 0.23 

 PTT (Cambodia) Limited 
(PTTCL) 

100.00 1.15  -   6.79 - 33.76 - 11.16 - 38.08 - 

�+��
�1)��
ก���ก���'���  7,773.11 0.27 8,881.35 0.31 9,537.10 0.33 4,681.64 0.34 5,102.87 0.48 
 

��.-�	% :  5/  �	�.79��%��)� TSR  ���.����������.'( 40 	� 3&	������� 3 5��Z4� 2556  ��783������ 24 *���4� 2556  �83�����.-3��'3�%�)� TSR  )��������79��.���� 3���)��&ก� GPSC  
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2.4  �&�$'��
$�
�1)��$ ��%.  �	�����%���  ��$�
�'
�(���;��<=  (��) 

(���;��<=/���ก
� )*
����ก
��)� 

����	 

ก
�b4

A���

�$

�����% 

�7 2555 

 

�7 2556 

(�������$/A��) 

�7 2557 

(��+�'�) 

� 30 ��b��
�� 2557 

(�������$/A��) 

� 30 ��b��
�� 2558 

('�%
�) 

��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 

8.�.<���กก�
)�����ก�   

���.�	�.�����&'(�'�	
�+,	�-'�.� (PTTEP)  

65.29 4,685.26 0.17 4,635.63 0.16 4,474.74 0.16 2,010.04 0.15 2,168.45 0.20 

 
���. 5����� ,ก'��' -4��4�' 
(PTTGC 2/) 

48.89 - - - - - - 464.28 0.03 1,304.86 0.12 

 ���.<�.��.'= (TOP 2/) 49.10 - - - - - - 282.28 0.02 222.96 0.02 

 ���. <���=5�1� (IRPC 2/) 38.51 - - - - - - 343.45 0.03 267.53 0.03 

 ��. 5����� &�'-�]��� (PTTLNG) 100.00 - - - - - - 764.76 0.06 - - 

 ��.�	�.*%�ก��4��'�ก (PTTRB) 100.00 305.71 0.01 395.40 0.01 420.23 0.01 205.01 0.02 281.05 0.03 

 
������ 5����� <�1��� ,1'������= 
(PTTICT 2/) 

20.00 - - - - - - 19.31 - 118.17 0.01 

 
��. 5����� &�34= -���=����'   ( 
PTT TANK) 

100.00 359.45 0.01 380.37 0.01 420.15 0.01 364.81 0.03 347.80 0.03 

 
��.5����� ,5'�-���= ,'���	�ก�= 
(PTTPL) 

100.00 1,123.84 0.04 1,154.85 0.04 1,317.32 0.05 46.06 - 63.27 0.01 

 
������ 5����� -��-���=.�� 
,1'������=  (PTTES 2/) 

40.00 - - - - - - 0.85 - 22.84 - 

 
��.-��-���=.�� 4��-5']ก1= 
(EnCo) 

50.00  553.69  0.02 568.55 0.02 509.40 0.02 168.81 0.01 109.67 0.01 

 
��.��1�-�� -1��=���-1� ��'<'
&��1= (BSA ) 

25.00 685.81 0.02 817.70 0.03 868.84 0.03 149.92 0.01 49.68 0.01 
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2.4  �&�$'��
$�
�1)��$ ��%.  �	�����%���  ��$�
�'
�(���;��<=  (��) 

(���;��<=/���ก
� )*
����ก
��)� 

����	 

ก
�b4

A���

�$

�����% 

�7 2555 

 

�7 2556 

(�������$/A��) 

�7 2557 

(��+�'�) 

� 30 ��b��
�� 2557 

(�������$/A��) 

� 30 ��b��
�� 2558 

('�%
�) 

��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 ��
��
% ����	 

 
PTT (Cambodia) Limited 
(PTTCL) 

100.00 - - 0.26 - - - - - - - 

 
PTT Oil Myanmar Co., Ltd. 
(PTTOM) 

100.00 - - - - 1.71 - - - - - 

 
��.����= <�.-�-'-1�. 
(��(-�6<�.) (TTM(T) 2/)  

50.00 1,716.42 0.06 1,501.98 0.05 1,208.72 0.04 - - - - 

 
Trans Thai-Malaysia (Malaysia) 
Sdn.Bhd. (TTM(M) 2/) 

50.00 145.96 0.01 151.42 0.01 161.46 0.01 - - - - 

�+��
�1)��
กก
�/A����ก
�  9,576.14 0.34 9,606.16 0.33 9,382.57 0.33 4,819.58 0.35 4,956.28 0.47 

�+��
�1)��
กก
��
� �	ก
�/A����ก
�  2,793,833.06 98.18 2,842,408.31 98.61 2,834,732.18 98.88 1,344,761.69 98.16 1,052,261.07 98.76 

9.  45�p 

  
  

  
  

          
    9.1 �.<���9��D 17,178.96 0.60 14,027.21 0.49 18,053.63 0.63 16,223.35 1.18 10,241.74 0.96 

9.2 ก�<� (/��%�) �ก
��	�&'ก-�'��.�
-3��	�	�3��(-�6 

 7,434.06 0.26     (210.37) (0.01) 11,155.53 0.39 6,132.41 0.45 (1,348.05) (0.13) 

�+��
�1)�45�     24,613.02 0.86 13,816.84 0.48 29,209.16 1.02 22,355.76 1.63 8,893.69 0.83 

10. '�+� ��$ก*
1��
ก�$���$%��/�ก
���+�&�
 �	�����%��+�    27,014.79       0.95 26,356.15 0.91 2,942.06 0.10 2,812.79 0.21 4,324.30 0.41 

�+��
�1)�     2,845,460.87 100.00 2,882,581.30 100.00 2,866,883.40 100.00 1,369,930.24 100.00 1,065,479.06 100.00 
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2.5  ;
+	��'
Aก���        

2.5.1 ;
+	��'
Aก������ก��'*
�+� �	(��� �	ก!
"����#
��  

2.5.1.1 �&�$'��
$��'
Aก���/��{������  

 # �� ��v 2557 ����#����3ก01*����	�/�3��(-�6<�. ����� 3����/�359 ����5�:�����<�.-�-'-1�. -�2���3��  

����
�'*
�$���������� 
ก!
"����#
��  

(3����
��Rก�
0ก=O�� : bcf) 

��*
���)�� 
(��
��
�=��� : 

MMbbl) 

ก!
"����#
���A�+ (Condensate) 
(��
��
�=��� : MMbbl) 

����#����3���5�����=&'�� 
(Proved Reserves) 

7,751.71 222.92 181.97 

����#����3���4����(5� 
(Probable Reserves) 

7,807.95 330.40 228.96 

����#����3������(5� 
(Possible Reserves) 

3,324.97 188.09 65.15 

���� :  /����'	� Web Site /�3 ก��-�9 �-5'�3*����	�  (www.dmf.go.th) 

ก������&'(�'�	�+,	�-'�.�)���(-�6<�.�������-���ก��.)�;�D (Operator) -��� ������ -�b��� ��(-�6<�. 
�����&'(�'�	�+,	�-'�.� ��ก�� ������ �	�.�����&'(�'�	�+,	�-'�.� ��ก�� (����) ������ -�b��� ��b���= (��(-�6
<�.) ��ก�� ������ -^��= (��(-�6<�.) ��ก�� &'(������ ��	1%. ��.'= -�]ก1=5'�-����� ��ก�� -�2�	�� )��v 2557 ������#ก�
�'�	ก01*����	�)���(-�6-x'��. 4,075 '��'�ก�6ก=b%		����� -5���/8 ��ก�vก�����(�#���.'( 0.7 � ������� 138,758 
��=-�'	����� '�'3�ก�vก������.'( 7 &'(ก01*����	�-�'� 94,330 ��=-�'	����� '�'3�ก�vก������.'( 3  

����#ก��'�	�+,	�-'�.�/�3��(-�6<�.�������v 2548 `�v 2557 -�2���3��  

�7 
ก!
"����#
��  

(��
��Rก�
0ก=O����+��) 

��*
���)��  

(�
�=�����+��) 

ก!
"����#
���A�+  

(�
�=�����+��) 

2548 2,292 113,890 69,487 

2549 2,353 128,950 75,250 

2550 2,515 134,563 78,845 

2551 2,778 143,935 84,893 

2552 2,990 154,041 83,900 

2553 3,506 153,174 88,627 

2554 3,577 139,991 84,136 

2555 3,996 148,977 89,639 

2556 4,044 149,481 91,159 

2557 4,075 138,758 94,330 

���� :  /����'	� Web Site /�3 ����ก3��,.�.&'(&��5'�33� ก�(���35'�33� (www.eppo.go.th)    

                �������(�������������.ก01*����	� (Distribution Pipeline System) �� � �$��%���ก�'3�%�&'(ก���-���ก� 
����)�;� ,�. �	�. ��ก-��9��ก �	�. &'�� .�3���������9�������-���ก��ก��(�������������.ก01*����	� 	���.�3-��� 
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������ �	�. �����.ก01*����	� ��ก�� 18�3-�2������������%��(���3 �	�. ก�� International Power S.A. &��3��(-�6       
-�'-.��.� &'(������ �%�'���'.= ��ก�� <����-���*%�ก��5�:�&'(ก�����3�(�����.��.-59��/���3&'(��������.ก01*����	�
)��ก��'�ก4�)�-/	�%	��ก������ก�%3-�5���4�&'(����#w' 

�$��%���ก��ก�ก01*����	�/�3��(-�6<�.�.��Z.)	�ก�ก�ก����&',�.4#(ก���ก�ก�ก��ก��ก�5'�33�Z.)	�
5�(����;;�	�ก���(ก��ก��ก�5'�33� 5.6. 2550 )�����/�3ก��ก������&'(�'�	�+,	�-'�.���ก��-�9 �-5'�3*����	� 
ก�(���35'�33�-�2�����.3����ก�ก����&'  

2.5.1.2 &+
���$ก
�/#�ก!
"����#
��/��{������  �	 �+����/��
&� 

# 6 -�9��&�ก/�3�v 2558 ก�����ก01*����	�-x'��. 4,876 '��'�ก�6ก=b%		����� (���4�4������ 1,000 ����.�	��
'�ก�6ก=b%	) (4��-�2��������ก������ก&�'�3)���(-�6&'(	�3��(-�6���.'( 73 &'( 27 	�'����) ����#ก����� 
ก01*����	� /�3 6 -�9��&�ก/�3�v 2558 -5���/8 � 259 '��'�ก�6ก=b%		����� ��9�4��-�2�-5���/8 ����.'( 6 -�9��-��.�ก�����3
-��.�ก��/�3�v������� ������ก������.ก01*����	�������#-x'��. 4,854  '��'�ก�6ก=b%		����� -5���/8 � 244 '��'�ก�6ก=
b%		����� ��9�4��-�2�-5���/8 ����.'( 5 -�9��-��.�ก�����3-��.�ก��/�3�v������� �� 3�� Z5���/�3ก�����&'(��������.ก01
*����	�-5���/8 � -�9��3�ก��4��	��3ก�)��ก01y��3/8 ��'�3�ก.%	�ก��%��%��3ก�-�9�3 -�9��ก'3�v 2557 ��(ก��ก����
,�3<bb�)������)��ก01*����	�-�2�-�9 �-5'�3 -ก��/8 �)��v 2557 &'(�v 2558 

�� 3�� ����#ก������.ก01*����	�)� 6 -�9��&�ก/�3�v 2558 )��ก��'�ก4�ก'%��	�3D ����3��  

• Z4<bb� 

����#ก������.-x'��. 2,921 '��'�ก�6ก=b%		����� 4��-�2�����������.'( 60 /�3����#�����.�� 3��� 
��(ก�����.ก������.)��ก��ก�<bb�{�.�'�	&��3��(-�6<�. ��9� กb�. -x'��. 1,215 '��'�ก�6ก=b%		����� ����'�	<bb�
����( -x'��. 970 '��'�ก�6ก=b%		����� ����'�	<bb��.-']ก -x'��. 736 '��'�ก�6ก=b%		����� ,�.ก������.ก01*����	�)�
Z4<bb�-5���/8 ��ก 6 -�9��&�ก/�3�v 2557 ��(�# 194 '��'�ก�6ก=b%		����� ��9�4��-�2�-5���/8 ����.'( 7 

• Z4�%	��ก��� 

����#ก������.-x'��. 676 '��'�ก�6ก=b%		����� 4��-�2�����������.'( 14 /�3����#�����.�� 3��� 
-5���/8 ��ก����#�����./�3 6 -�9��&�ก/�3�v 2558 ��(�# 38 '��'�ก�6ก=b%		����� ��9�4��-�2����.'( 6 ,�.����#
�����.ก01*����	����-5���/8 ��� � -�2��'�กก�/..ก�'3�%�)�,4�3ก��(�������������.ก01*����	� <�.�3������
'�ก4����)��ก01*����	�  �� 3)�����/�3'�ก4�ก'%���%	��ก��� &'( '�ก4�ก'%��5#��.= ,�. # ������ 30 ��7%�.� 2558 �	�. ��
�����'�ก4��%	��ก����� 3�� � 359 ��;; 

• Z4/���3 

 ก������.ก01*����	�)�Z4/���3 ��9� NGV )� 6 -�9��&�ก/�3�v 2558 ������#-x'��. 314 '��'�ก�6ก=
b%		����� 4��-�2�����������.'( 6  /�3����#�����.�� 3��� ,�.'�'3�ก�v������� 2 '��'�ก�6ก=b%		����� ��9�4��-�2�
'�'3���.'( 1 (������8�3-�2��'��กก�����/8 ��4/.�'�ก NGV 	��-�9��3��ก�'.�v 2557 �.�3<�ก]	� NGV ��ก�
/..�7�����ก��.�3	��-�9��3 ��)���$��%������7�����ก���� 498 &��3 -�2��7����� �	�.'3�%�-�3 393 &��3 &'(-�ก��
'3�%� 105 &��3 4���4'%� 54 ��3���� ,�.)����3 6 -�9��&�ก/�3�v 2558 �������ก�)��ก01*����	�)�Z4/���3��&��ก�
)��� ����-��1��&'(��-1''�'3-�2����.'( 13.3 (��(�#ก��� 3�v 2558) '�'3�ก���.'( 13.5 )��v 2557 �� 3��  # �� �-�9�� 



  ������ �	�. ��ก�� (����) ������� 3 �����ก	������  

 

������� 3.1(2) ������ 90 

��7%�.� 2558 ��������7.�	=)��ก01*����	�-�2�-�9 �-5'�3�� 3��(-�6��� 469,481 4�� -5���/8 � 17,863 4�� ��9� -5���/8 ����.'( 
4  -�9��-��.�ก�����3-��.�ก��/�3�v������� 

• ,�3&.กก01*����	� 

ก�)��ก01*����	�-59���'�	�'�	Z�#w=�ก,�3&.กก01*����	�������#-x'��. 943 '��'�ก�6ก=b%		����� 4��
-�2�����������.'( 19 /�3����#ก������.����� 3��� ,�.-5���/8 ��ก���3-��.�ก��/�3�v������� 14 '��'�ก�6ก=b%		����� 
��9�4��-�2�-5���/8 ����.'( 2 �� 3��  -�9��3�ก,�3&.กก01*����	�����.��� 5 ���	��3�.%�-���-4�9��3�ก�%��	�-�	%b�������%�ก�#=
&'ก-�'��.�4�������ก<�-��.-4�9��3.�	= (Waste Heat Recovery Unit, WHRU) -�9�� 14 ��3�4� 2556 <��	��	� 3�%�ก�#=
&'ก-�'��.�4�������%�����3 # ,�3&.กก01y ����.��� 5 )�-�9��-��.� 2557 ��)��ก'���-���-4�9��3-	]�ก�'�3ก��'�	 '�
�'ก�(��)�ก��'�	&'(��-/�ก01&�'5��� ��3���4��	��3ก�)��/�3���)��5'�33� &'(-�9��-�9��ก��..� 2557 �	�. <����
ก�	��	� 3�%�ก�#=&'ก-�'��.�4�������ก<�-��.-4�9��3.�	=�%�)���-��]������#= ��)�����7-���-4�9��3<��	��ก	� ����� 3<��
������3�(.(-�'�������(���*�Z5ก�-���-4�9��3-��.����.&'�� 5������ 3<����ก&��&'(������%3�(�����3ก��-�	%-5���-	��
��ก���.  

����#ก��'�	ก�(&�<bb���&�ก	�����/�3-�9 �-5'�3�(���3�v 2551 ` 6 -�9�� �v 2558 

                    ����. : '������. 
 

�7 2551 �7 2552 �7 2553 �7 2554 �7 2555 �7 2556 �7 2557 
6 �)4� �7 

2558 

1. 3��$��*
 6,951 6,966 5,347 7,935 8,431 5,412 5,164 2,112 

2. ก!
"����#
�� 104,458 106,343 118,438 108,261 119,368 119,218 120,314 64,501 

3. ��*
�����
 �	)��"� 1,013 493 600 1,331 1,363 1,418 1,643 453 

4. b�
�A�� 30,838 29,808 29,764 31,712 34,583 35,352 37,572 16,628 

5. ก�	 '1OOh
�*
���
  �	45�p 4,961 4,748 9,519 13,104 13,228 15,999 16,252 8,741 

�+� 148,221 148,358 163,668 162,343 176,973 177,398 180,945 92,435 

���
ก
���
���+  (����	) 0.8 0.1 10.3 -0.8 9.0 0.25 2.0  

 
���� :  /����'	� Web Site /�3 ����ก3��,.�.&'(&��5'�33� ก�(���35'�33� (www.eppo.go.th)  

4��	��3ก�)��ก01y /�3Z4ก��'�	<bb�)��(.(.��� � �(��4��	��3ก�������4'��3ก��&��5�:�ก�'�3ก�
�'�	<bb�/�3��(-�6<�. 5.6. 2558-2579 ��9�&�� PDP 2015 ,�.-�9�������� 30 ��... 2558 4#(��Y��	�� (4��.) ���	�-�]����
	��	�ก���(�%� 4#(ก���ก��,.�.5'�33�&��3�	� (ก5�.) -�9�������� 14 5.4. 2558 ���-�]����)����-���ก�	�&�� 
PDP 2015 �����-���� �� 3�� ������&�� PDP 2015 ��  -�2�4�� 3&�ก)�ก������&�� PDP ��������&��)��-ก�����#ก�����ก��
ก��&����%��ก�=5'�33� &'(&��5�:�5'�33���&�� 18�3ก������&����3ก'��<��.8��'�ก 3 /�� 49� 1. ���4������43�3
5'�33� (Security) ,�.��-����.����(	��3����<bb�)��-5�.35�	��4��	��3ก�)�� ���783��ก�)��-�9 �-5'�3����'ก�'.-59��
'�4��-���.3�กก�58�35-�9 �-5'�3����)�������8�3�ก-ก��<� 2. ���-6��Yก�� (Economy) )��4�<bb���4��-��(��&'(
)��<bb��.�3����(���*�Z5 &'( 3. ������3&��'��� (Ecology) ���	��3'��'ก�(�����-ก��ก�����3&��'���&'(�%��� ,�.)�ก�
�����&�� PDP 2015 �� �(�����)�����4'��3ก�� ก���&��5�:�-6��Yก��&'(��34�&��3�	�x������ 12 &'( ��6�3ก�5�:�
-6��Yก��/�3��(-�6 ,�.)����(�#ก�ก�-	��,	�3-6��Yก���(.(.�������.'( 3.94 	���v ���783ก�'3�%�/��)�;�/�3
Z4��Y-59����3���ก�-	��,	/�3��(�ก� &'(ก�-�'��.�&�'3-��35�	�ก���/�3��(�ก� �ก���ก������&�� PDP 2015 �� 
-�2�ก������&�����-/�ก��&��5'�33�)��(.(.�&���9��D ���-ก��.�/��3 ��3�� � &�� PDP 2015 �83<�����ก�'���4����(-ก��
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�กก�-5�����(���*�Z5	�&����%��ก�=5'�33� 20 �v 18�34����(���7'�4��	��3ก�)��<bb�'3<��783 89,672 '��
����. (GWh) )��v 2579 &'(������&����%��ก�=5'�33��� ���ก�ก�����	�ก�	�3D ���7�.���'3��� 4 ก'%��-����.�'�ก 
<��&ก� �%	��ก��� �4�*%�ก�� ����.���6�. &'(Z4��Y ,�.��	���.�3/�3�	�ก� ��� ก��.�.'�ก��%���%��45'�33� 
�	�ก��3Z�� &'( �	�ก����ก�-3��-59����3-����ก�'3�%����ก���%��ก�=5'�33� ก�ก�����	�Y�ก�)��5'�33�
)��4� (Building Code) ���783-��3���ก��#�34=���5�	�ก���ก�)��5'�33�&'(ก��'�ก��	���8ก &'(<��-���ก�5�:�
5'�33���&��Z.)	�-����./�3&��5�:�5'�33���&�� 20 �v 18�3-���ก�5�:�5'�33���&��)��<��-	]�	�6�ก.Z5
�����)�&	�'(59 ���� ,�.�(��ก��'�	��3-����ก��'�	<bb��ก-�9 �-5'�3/.( �����'&'(ก01���Z5-59�����3��(,.��=����ก��
-ก�	�ก�&'(�%��� -��� /.( 500 MW &'( �����'&��3-�2� 2,500 MW �ก6�ก.Z5-�9 �-5'�3�����'�����-�'9��.��)��$��%��� 
&'( 1,500 MW �ก�,.�. Zoning /�3ก�(���3-ก�	�&'(��ก�#= ���7835'�33���&���9��D -��� '� &�3���	.= 18�3�(��
	���%�&/�3/��ก�� LNG <��)���4	 5����/..�(����3&'(�(�������./�3 3 ก�<bb� (กb�. กb�. &'( กbZ.) -59��
��3���ก���3-����5'�33���&��-�2��.59 ���� 	'����5�:��(�� Smart Grid -59�����.-5�����(���*�Z5)�ก��'�	<bb�
�ก5'�33���&��&'(-5���4%#Z5/�3<bb������(����(<����� 

,�.)����3 10 �v&�ก/�3&��y ��ก�����(�#ก��������ก�)��-�9 �-5'�3)�ก��'�	<bb� ��3��  19 �<bb�5'�3� �
�ก	�3��(-�6 ���.'( 10 - 15 7������(�� ���.'( 20 - 25  5'�33���%�-��.� ���.'( 10 - 20 &'(ก01*����	� ���.'( 45 
- 50 ������)����3 10 �v�'�3/�3&��y �(��ก�����(�#ก��������ก�)��-�9 �-5'�3)�ก��'�	<bb� ��3��  19 �<bb�5'�3� �
�ก	�3��(-�6 ���.'( 15 - 20 7������(�� ���.'( 20 - 25 5'�33���%�-��.� ���.'( 15 - 20 &'(ก01*����	� ���.'( 30 - 
40 &'(���-4'�.�= ���.'( 0 - 5 ��ก�ก��  .�3��ก�5�:�)�����4'��3ก��4��	��3ก� 4������43&'(6�ก.Z5���<bb�)�&	�
'(59 ���� (Zoning) ,�.&��3-�2� 5 Z���Z4 <��&ก� ก�%3-�5y &'(����#w' Z4ก'3 Z4-��9� Z4	(�����ก-x�.3-��9� &'(
Z4)	� ���7835�:��(����3&'(�(�������.)��-�9���,.3ก����(-�6-59������ ���4'��3ก�� ASEAN Power Grid -59��
��3���ก�-�+�-�2���(�4�-6��Yก���-1�.� (AEC) ������&�� PDP 2015 �� ��ก�ก�(-5�����(���*�Z5ก�)��5'�33�
<bb�/�3��(-�6&'�� .�3�(���.-5���6�ก.Z5ก�&/�3/��/�3��(-�6)�����4 &'(-5����������ก�)��5'�33���&�����-�2�
5'�33��(���ก/8 � -59�����.'�ก���-/�-�9 �-5'�3b��1�'�ก	�3��(-�6 ,�.-x5( LNG &'(-�2�ก���3-����ก�)������%
-�'9�)���3ก�-ก�	�)���(-�6�����-�'9��� 3ก�� 80 '��	��	���v 18�3�(ก��)��-ก���'��(,.��=�ก4�-�9 �-5'�3���ก�(�.-/����
�(��-6��Yก��	�&��5'�33���&��&'(5'�33��3-'9�ก ��(�# 1.16 &��'����	���v )��v 2579 

2.5.1.3 ก
������&�$'��
$���A
�ก��ก
�3��$$
�      

��Y�'���,.�.)����ก�����,4�3���3�����ก��ก�5'�33�)��-��(�� ,�.&.ก3��,.�.3�ก�ก����&'ก�
��(ก��ก��ก�5'�33� &'(ก���(ก��ก��ก�5'�33���ก�กก�� )��ก�ก�ก����&'ก��ก�5'�33�4���4'%��� 3ก��ก�<bb�
&'(ก01*����	�)������(���*�Z5 ����43 ������#-5�.35� &'()����ก����	� 3�34=ก�ก�ก����&'����( 49� 4#(ก���ก�ก�ก��
ก��ก�5'�33� -59��ก�ก����&'ก��ก�5'�33�/�3��(-�6 ,�.�����������3ก��ก�)��������ก/�,�.����� &'(4%��4��3���)��
5'�33�&'(���<������'ก�(���กก���(ก��ก��ก�5'�33�  -�9�������� 19 ก��..� 2550 �Z��	���;;�	�&��3�	�<�����	����
�'�กก�&��3��35�(����;;�	�ก���(ก��ก��ก�5'�33� 5.6. 2550 18�34#(��Y��	��-�2����-��� &'(	� 34#(ก���*�ก�
�����;-59��5���#��35�(����;;�	���3ก'�� 5�(����;;�	�ก���(ก��ก��ก�5'�33� 5.6. 2550 (5�(����;;�	�y) <��
��(ก6)���ก����%-�ก� -�9�������� 10 *���4� 2550 &'(���'��34��)��	� 3&	������� 11 *���4� 2550 -�2�	��<� 
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2.5.2 ;
+	��'
Aก������ก����*
���    

2.5.2.1 ��'
Aก�����$ก��5���*
���   

�$��%�����(-�6<�.��,�3ก'���� ��������� 3�� � 7 &��3 ��ก�'�3ก�ก'���� �������ก���� 3�� ���(�# 1,249,000 
��=-�'	����� (���ก�'�3ก��'�	/�3����.ก'���&.ก4��-��-��/�3 PTTGC ����� 135,000 ��=-�'	����� &'(ก�'�3ก��'�	
/�3�(.�3-5�.���b.-���= 17,000 ��=-�'	����� 18�3<���.%�ก��'�	'3�.�3<����ก����-�'	� 3&	������� 7 ก.5.2555) 6 -�9�� �v 
2558 ,�3ก'���� ������ก��'�	���3���ก������� 1,166,581 ��=-�'	����� -�9�����ก��ก��'�	ก01�+,	�-'�.�-�'��ก,�3&.ก
ก01y &'(,�33��+,	�-4������� 82,385 ��=-�'	����� ��)����ก��'�	� ������-�]����/�3��(-�6����� 3�� ������ 
1,248,966 ��=-�'	����� 

��(-�6<�.�'�	� ������-�]����&.ก-�2��'�	Z�#w=� ������-�]��������	�3D ��3��  
         ����. : ��=-�'	����� 

��	�;%(���;��<= �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

� ����-��1�� 222,092  277,127 273,809 301,331 
� ������-1'  431,782  439,749 414,663 472,880 
� ����-�9 �-5'�3-4�9��3��� 100,669  115,117 120,100 123,402 
� ����-	 105,487  101,866 97,267 97,980 
� ����ก0� 1,304  11,841 18,812 23,811 
ก01�+,	�-'�.�-�'� 157,054  148,039  146,130 147,177 
�+� 1,018,389 1,093,737 1,070,781 1,166,581 

   ���� : ก��*%�ก��5'�33� ก�(���35'�33�  

ก�/���3� �������)���(-�6<�.���7��-���ก�<���� 3�3�7����%ก �7<b &'(-�9�/���3 �� 3��  /8 ��.��ก�����	� 3/�3
,�3ก'���� ���� ก�/���3� ��������ก	�3��(-�6�()��-�9�/���3	���-��.�-�9�	�3D 	'��&���.{$|3�(-'/�3��(-�6 
/#(���ก�/���3� �������)���(-�6����)�;��(/���3,�.�3�7<b ,�.���� ��������(7�ก/���3<�.�3,�3ก'���� ������ 3 6 &��3
-59��ก'���-�2��'�	Z�#w=� ������-�]����  

�'�	Z�#w=� ������-�]�����(7�ก/���3,�.�3 �7����%ก �7<b -�9�/���3 &'(�����3� ���� �$��%���ก�/���3� ����
�3�����3� ����&���(-5�����3/8 � &	�ก].�3������#ก�)��<���ก��ก-�9��-���.�-��.�ก��ก�/���3,�.�7����%ก&'(�7<b 
-�9��3�ก���/���3� ����<��<����ก�-�9���	��ก��,�3ก'���� �����%ก&��3 ,�3ก'���� ��������)�;�	� 3�.�����Z4	(�����ก&'(      
Z4ก'3/�3��(-�618�3-�2�59 ���������4��	��3ก�)��� ������3ก��Z4�9��D /�3��(-�6 

2.5.2.2 ��'
Aก���ก
���)�*
A��
���*
��� 
��(-�6<�.�����4�� ����������(-��.�-�2����4�� ����-�9 �-5'�3	��	� 7 ��� 42 �. (# ������ 30 ��7%�.� 2558) 

)����34�8�3&�ก/�3�v 2558 ������#4��	��3ก�)��� ������ 3��(-�6��� 23,921 '��'�	� -5���/8 ��ก���3-��.�ก��/�3�vก���
���.'( 3.2 �'�	Z�#w=-�9 �-5'�3������������ก�)���ก����%�49� � ������-1' ��3'3�49� � ����-��1�� ก01�+,	�-'�.�-�'� � ����
-�9 �-5'�3-4�9��3��� &'(� ����-	 	�'���� 

-�9��3�กZ4�%	��ก���-�'��.�<�)��5'�33��9��������47�กก�� -��� ก01*����	� &'(7�����  -�2�	�� ก�
&/�3/��)�ก������.� ���� ��ก-��9��กก�5�:�4%#Z5�'�	Z�#w=&'(���ก� ก������	���%��������(���*�Z5	'��
���3,1��%��� &'(ก�&��3�,�ก�)�ก�-5����.<��&'�� ก�&/�3/���3����4.�343���.���.�3	��-�9��3	�ก'<ก	'� 
�.'(-��.�&��3����#4��	��3ก�)��� ����/�3��(-�6 ��กC	�	�3��� 1 
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 	�3��� 1 ����#4��	��3ก�)��� ����/�3��(-�6 
      ����. : '��'�	� 

 ����: ก��*%�ก��5'�33�  
/1   <�����ก01�+,	�-'�.�-�'������<�)��-�2���	7%���)��%	��ก����+,	�-4�� 

 
�&�$'��
$�
&
��*
���  
 ,4�3���3�4� ������(ก�����. 2 ���� 49� �4/.��3���,�3ก'��� &'(�4/.�'�ก )�����/�3�4/.��3
���,�3ก'��� ��(ก�����. �4 # ,�3ก'��� Z�����5���	 Z��-�6�' ก�3�%�� ����-�9 �-5'�3 ก�3�%�-59����3-����ก�
��%��ก�=5'�33� &'(Z����'4�-5��� &'()�����/�3�4/.�'�ก ��(ก�����. �4/.��3���,�3ก'��� 4�ก�	'� &'(
Z����'4�-5��� 

 �กก������(-�6<�.-�2���(-�6�����-/�� �����ก	�3��(-�6)����/�3� �������-�2�����)�;� &'(� ������-�]����
�3���� ��(ก��ก��ก�4�� ����-�2�<��.�3-��� ��3�� � ก�ก�����4� ���� # ,�3ก'����83��3��3ก���4� ������-�]����)�
	'�,'ก	��'�กก�-��.�-��ก���-/� (Import Parity) 18�3ก����,�.Z4��Y ���783/8 ��.��ก��ก�-�'��.�&�'3/�3��	�
&'ก-�'��.�-3��	� (��9�4�-3����) 18�3��3�',�.	�3	��ก�4���#	���%�	��'�กก�-��.�-��ก���-/���3ก'�� 
 )�����/�3Z�����5���	 Z��-�6�' Z����'4�-5��� ก�3�%�� ����-�9 �-5'�3 &'(ก�3�%�-59����3-����ก���%��ก�=
5'�33� Z4��Y-�2����ก���� 18�3��	�������-ก]�/8 ��.��ก��� ����-�9 �-5'�3&	�'(���� ������-3����3-/�ก�3�%�� ����-�9 �-5'�3�� � 
Z4��Yก����)������'�	��9������-/�� ����-�9 �-5'�3-�2������3-3��-/�ก�3�%�� ����-�9 �-5'�3	���	����ก���� ��ก�ก��  ��Y�'��
�,.�.ก��C����,4�3���3�4-�9 �-5'�3��(-Z�	�3D )�����4'��3ก��	���%�&'()����Z�(Z�����-��(���(���3� ����
	�3����&'(���)��	�3��(-Z� -59��-5�����(���*�Z5ก�)��5'�33�/�3��(-�6&'()��������,Z4�(����(��3����(<��)���.�3
b%��-b��. 

 ��Y�'<��ก����ก���&'(&���3)�ก�����,4�3���3�4� ����-�9 �-5'�3 ��3��  
1.  �45'�33�	��3�(����	���%�&�����3 
2.  �4� ����-�9 �-5'�3���)��)�Z4/���3 4���(����	�Z�����5���	���)ก'�-4�.3ก�� 

3.  ก�3�%�� ����-�9 �-5'�3)��-59����ก�-�7�.�Z5�4&'(��3-����5'�33���&�� 
4.  '�ก���-�./����(-Z�-�9 �-5'�3 (Cross Subsidy) 
5.  4�ก�	'�4���.��)��(������-��(�� 
6.  ���.-�'9�ก'%��������.<�����. 
7.  -ก]�-3��ก�3�%�� ����-�9 �-5'�3/�3� ����-�9 �-5'�3)�&	�'(��(-Z� )���	����)ก'�-4�.3ก��	�4�4������ 

�กก������Y�'<��ก����ก��� &'(&���3)�ก�����,4�3���3�4� ����-�9 �-5'�3��3ก'�� ��3�')����ก�����
�4� �����.�3	��-�9��3 ,4�3���3�4� ���� # ������ 30 ��7%�.� 2558 ��กC	�	�3��� 2  

��	�;%(���;��<= �7 2555 �7 2556 �7 2557 6 �)4� �7 2558 

ก01�+,	�-'�.�-�'� /1 8,725 8,843 8,760 4,103 
� ����-��1�� 7,705 8,189 8,505 4,663 
� ����ก0� 13 11 11 6 
� ����-�9 �-5'�3-4�9��3��� 5,091 5,562 5,513 3,020 
� ������-1' 20,568 20,892 21,084 11,107 
� ����-	 2,363 2,155 2,074 1,021 
�+� 44,467 45,653 45,950 23,921 
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	�3��� 2 ,4�3���3�4� ����)�-/	ก�%3-�5���4� # ������ 30 ��7%�.� 2558 
                                ����. : ��/'�	� 

  ���"�� 95 
 ก!'�"Q� 

91 � 10 

 ก!'�"Q� 

95 � 10 

 ก!'�"Q� 

95 � 20 

 ก!'�"Q� 

95 � 85 
)��"�A�����B+ 

�
&
 � ��$ก��5� 18.1717  18.9060  19.1401  20.0143  24.7663  17.0823  

Z�����5���	 5.6000  5.0400  5.0400  4.4800  0.8400  4.2500  

Z��-�6�'  0.5600  0.5040  0.5040  0.4480  0.0840  0.4250  

ก�3�%�� ����-�9 �-5'�3  6.1500  -0.0500  0.4500  -1.9000  -7.2300  0.0500  
ก�3�%�-59����3-����ก���%��ก�=5'�33� 0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  

�4/.��3���,�3ก'��� 30.7317  24.6500  25.3841  23.2923  18.7103  22.0573  
Z����'4�-5���  2.1512  1.7255  1.7769  1.6305  1.3097  1.5440  
�
&
�
�'�$A��
��$ก��5��+�;
���R�&�
�3�5� 32.8829  26.3755  27.1609  24.9228  20.0200  23.6013  

4�ก�	'� 2.5954  2.1537  2.1860  2.2030  3.1402  1.8586  
Z����'4�-5���  0.1817  0.1508  0.1530  0.1542  0.2198  0.1301  
�
&
�
����ก 35.66  28.68  29.50  27.28  23.38  25.59  
����: ����ก3��,.�.&'(&��5'�33� 
��.-�	% :       - �4 # ,�3ก'��� ก�����ก�4	'�,'ก 

                    - Z��&'(ก�3�%� Z4��Y-�2����ก����                                             

2.5.2.3  ��'
Aก���ก
���)�*
A��
�ก!
"�����������A�+   
)����34�8�3�v&�ก/�3�v 2558 ��(-�6<�.��4��	��3ก�)��ก01�+,	�-'�.�-�'� (LPG) ����# 2,216 '��ก�,'ก��� 

'�'3�ก���3-��.�ก��/�3�vก������.'( 5.5 ,�.ก01 LPG <����<�)��)�Z44���-�9�� Z4/���3 Z4�%	��ก��� &'()��-�2�
��	7%���)��%	��ก����+,	�-4�� 

 4#(ก���ก�������,.�.5'�33� (ก�3.) -�9�������� 7 �ก�4� 2558  ���	�-�]����&���3ก�����,4�3���3
�4ก01 LPG ��3��  

� )��.ก-'�กก�ก�����4/.�'�กก01 LPG Z4�%	��ก���)��-�2�<�	�	���%�,�3ก'���� ���� 	��	�  
ก�3. -�9�������� 14 5��Z4� 2555 &'(.ก-'�กก�ก�����4/.�'�กก01 LPG Z44���-�9��&'(Z4/���3)��-�2�<�	�
	���%�,�3ก'���� ����	��	� ก�3. -�9�������� 2 *���4� 2557 ,�.)�����'��34��)��	� 3&	������� 1 �ก�4� 2558  

� ก�ก�����4	���%��ก&�'�3�'�	&'(&�'�3���� ��3��  
1) ก�����4ก01 LPG ����'�	�ก,�3&.กก01*����	� # �(����4 498 -���.;����Yy	��	�� 

        )�-�9�� ก.5.--�... 2558   
2) ก�����4ก01 LPG ����'�	�ก,�3ก'���� ����-�9 �-5'�3&'(,�3�(,�-�	�ก -�2��4	'�,'ก (CP) '� 

20 -���.;����Yy	��	��  
3) ก�����4ก01 LPG �กก���-/� -�2��4	'�,'ก (CP) ��ก 85 -���.;����Yy	��	�� 

   �� 3��  �4	���%��ก&�'�3�'�	&'(&�'�3���� �(��ก�-�'��.�&�'3�%ก-�9�� &'(��ก�������4	���%� 
   �ก&�'�3�'�	&'(&�'�3�����%ก 3 -�9�� 

� -�]����ก�ก�����'�ก-ก#w=ก�4���#�4 # ,�3ก'��� 18�3-�2��419 �	� 3	��/�3ก01 LPG ,�.)�� 
	���%��ก&�'�3�'�	&'(&�'�3���� (,�3&.กก01*����	� ,�3ก'���� ����-�9 �-5'�3&'(,�3�(,�-�	�ก &'(��-/�) -x'��.&��
7��3� ����ก	�����#ก��'�	&'(����-x'��..����'�3 3 -�9�� -�������ก��.3��กก��*%�ก��5'�33� �� 3��  ����#ก��'�	
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ก01 LPG �ก,�3ก'���� ����-�9 �-5'�3&'(,�3�(,�-�	�ก<��������)��-�3-�2�-�9 �-5'�3 &'()�����/�3ก���-/��(4���4'%�
-x5(����#ก01 LPG �กก���-/�-59��)��-�2�-�9 �-5'�3)���(-�6-���� � 

� )��ก�3�%�� ����-�9 �-5'�3 -�2�ก'<ก)�ก���������ก��4 # ,�3ก'���18�3-�2��419 �	� 3	��/�3ก01 LPG  
)��-�2��4-��.�ก�� ,�.)������'�	��9��������ก01 LPG �����	���%���3ก���4 # ,�3ก'��� �(<�����-3����-�. )��3ก'��ก��
����'�	��9��������ก01 LPG �����	���%�	��ก���4 # ,�3ก'��� 	��3��3-3��-/�ก�3�%�� ����-�9 �-5'�3 	�����#ก��'�	&'(ก�
���� ,�.�����.)���7��������ก�3�%�5'�33���-���ก�	��<� 

� �����.)������ก3��,.�.&'(&��5'�33����<���-���ก���ก��(ก64#(ก���ก������ 
�,.�.5'�33�)�����'��34��)��	��<� ,�.ก���ก��(ก6)�&	�'(-�9��	��3��กZ.)� 5 �����ก�&�ก/�3-�9���� � 
 

�&�$'��
$�
&
ก!
"�����������A�+ 
,4�3���3�4ก01�+,	�-'�.�-�'���(ก�����. 3 ����49� 
(1)   �4 # ,�3ก'��� 
(2)   �4/.��3���,�3ก'��� ��(ก�����. 
 -  �4 # ,�3ก'��� 
 -  Z�����5���	 Z��-�6�' ก�3�%�� ����-�9 �-5'�3 &'(Z����'4�-5��� 
(3)   �4/.�'�ก ��(ก�����. 
 -  �4/.��3���,�3ก'��� 
 -      4�ก�	'� &'(Z����'4�-5��� 

 
	�3��� 3 ,4�3���3�4ก01�+,	�-'�.�-�'� # ������ 30 ��7%�.� 2558 

             

 
��/ก�,'ก��� 

�
&
 � ��$ก��5� 15.7969  

Z�����5���	 2.1700  
Z��-�6�' 0.2170  
ก�3�%�� ����-�9 �-5'�3  0.9520  
�4/.��3���,�3ก'��� 19.1359  
Z����'4�-5���  1.3395  
�
&
�
�'�$A��
��$ก��5��+�;
���R�&�
�3�5� 20.4754  

4�ก�	'� 3.2566  
Z����'4�-5���  0.2280  
�
&
�
����ก 23.96 

 

2.5.3 ;
+	��'
Aก���������&��  

2.5.3.1 �&�$'��
$�$��'
Aก���������&��  
,4�3���3/�3�%	��ก����+,	�-4�����7&��3<��-�2� 3 /� � ��3��  

����: ����ก3��,.�.&'(&��5'�33� 
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(1) �%	��ก����+,	�-4��/� �	�� : -�2�ก���ก01�+,	�-'�.� ���<��&ก� ก01��-��&'(ก01,5�-5� ��9��'�	Z�#w=)�
���/�3� ���� ���<��&ก� &�b� �&���Z5-�2���,�-'b+��= (ก01-���'��&'(ก01,5�5�'��) &'(4��-��-��
�&���Z5-�2����(,�-�	�ก�= (-��1�� ,�'���� &'(<1'��) ,�.���ก�(���ก�ก'��� &.ก ��)��&	ก	�� &'(
&����� 

(2) �%	��ก����+,	�-4��/� �ก'3 : -�2�ก����'�	Z�#w=���-ก��/8 ��ก�'�	Z�#w=�+,	�-4��/� �	��<����ก�(���ก�
	� 3D ��<�� -�2� �'�	Z� #w=�+ , 	� - 4��/� � ก'3  -�� �  �< 	���, �,� -���=  <��� '4' �<��= ,�,� -�� �=  
-���'��<ก'4�' ก��-�-�b�'�ก����%�*��  bv��' &'(�(1�,	� -�2�	�� 

(3) �%	��ก����+,	�-4��/� ��'. : -�2�ก����'�	Z�#w=���-ก��/8 ��ก�'�	Z�#w=�+,	�-4��/� �ก'3<����
ก�(���ก�	�3D ��<��-�2��'�	Z�#w=�+,	�-4��/� ��'.)����/�3-�]�5'�	�ก����	�3D -��� ,5'�-���'��  
,5'�,5�<5'�� ,5'�<���'4'�<��= ,5'��<	��� ��9���	7%��3-4�(�=	�3D 18�3�(7�ก��<�)��-�2���	7%���59 �Y�)�
ก��'�	/�3�%	��ก���	��-�9��3�9��D -��� �%	��ก�������%Z�#w= �%	��ก���-4�9��3)��<bb� �%	��ก���
�� ������7.�	= &'(�%	��ก������3�� -�2�	�� 

2.5.3.2 'b
�ก
��=������&���$��	�%01%� 
�ก�7�ก�#=ก�-�9�3Z.)���(-�6�����4�����-���ก/8 �Z.�'�3ก��'��.�&�'3-�9��-�9��5��Z4� �v 2557 ���

���� ��3�')��4��-�9������������,Z4����	����/8 � ก���ก��ก�'�'3/�3�4� ����&'(-�6ก'�9��-��3)����3�'�3/�3�v -�2�
�$���.ก�(	%��)��-ก��ก�)����./�3������,Z4 ,�.-x5(ก�)����.)�ก'%�����4�<��43�� &'(���ก� ��ก�ก��  ก�-��3-��ก��.
/�3Z4��Y)����3<	��� 4 �v 2557 &'(��(-�6���-�2�	'���3��ก�'�กD /�3<�. ��� ;���%��&'(��� .�343��ก�/..	���3
-6��Yก���.�3	��-�9��3783&���(�.��)��(���	��ก�����4�ก�#=<��ก]	� ��3�')��ก��'�	Z4�%	��ก���&'(Z4���ก�����	��
��/8 �  &'(��3�'	��-�9��3<�.�3�%	��ก����+,	�-4��/�3<�.,�.������.  

ก��'�	&'(ก����,Z4�'�	Z�#w=�+,	�-4��,�.���/�3��(-�6<�.)��v 2557  /..	���.�3����.��4�;-�9��
-���.�-��.�ก���v������� ,�.)�����/�3ก��'�	�ก��	�����.'( 0.7 -�2�/..	�����.'( 1.3 &'(4��	��3ก����,Z4�ก
��	�����.'( 2.2 (4�� 3&�ก)���� 5 �v) -�2�/..	�����.'( 2.4 /#(���ก���3��ก�'�	Z�#w=�+,	�-4����	�����.'( 3.1 (4�� 3&�ก
)���� 6 �v) &'(ก���-/��'�	Z�#w=�+,	�-4����	��	��-�9��3-�2��v��� 4 ������.'( 8.2 &��3)��-�]�7834��	��3ก����,Z4
�'�	Z�#w=�+,	�-4��Z.)���(-�6�������	����/8 �4���/�3���-�� 

�ก5���#�������/�3ก���3��ก-���.�-��.�ก��ก��'�	�'�	Z�#w=�+,	�-4��)�&	�'(/� �/�3��(-�6&'�� 5��� 
��(-�6��3��ก�'�	Z�#w=�+,	�-4��/� �	�� /� �ก'3&'(/� ��'. ���.'( 17  28 &'( 57 /�3ก��'�	)�&	�'(/� �	�'���� 18�3
-�9��-���.�-��.�ก���v������� 5��� )ก'�-4�.3ก���vก���&	�&��,���	��'3-']ก���.)��%ก/� �ก��'�	 ���4'��3ก��4��	��3ก�
���,Z4�'�	Z�#w=�+,	�-4��Z.)���(-�6�������	����/8 �����-�3 

 
ก��'�	 ก���-/� ก����,Z4 &'(ก���3��ก�'�	Z�#w=�+,	�-4��/� �	��*/�3��(-�6<�.                                              ����. : 5��	��	���v                        

�7 
ก
���)A
 ก
�����;& 

ก
�(��� ก
��*
���
 ก
�����;& ก
�'�$ก 
2553 8,004 354 7,121 1,236 
2554  9,418 351 8,195 1,574 
2555 10,045 275 8,831 1,489 
2556 10,132 197 8,495 1,835 
2557 10,270 203 8,764 1,707 

* Ethylene, Propylene, Benzene, Toluene &'( P-Xylene 
���� : �7����+,	�-'�.�&��3��(-�6<�. 
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ก��'�	 ก���-/� ก���3��ก &'(ก����,Z4�'�	Z�#w=�+,	�-4��/� �ก'3*/�3��(-�6<�.                                         ����. : 5��	��	���v 

�7 
ก
���)A
 ก
�����;& 

ก
�(��� ก
��*
���
 ก
�����;& ก
�'�$ก 
2553 4,648 370 3,393 1,624 
2554  4,586 368 3,213 1,741 
2555 4,457 234 3,143 1,548 
2556 4,168 251 3,124 1,295 
2557 4,042 236 3,142 1,137 

*VCM, SM, Caprolactam, PTA, Cyclohexane &'( MEG 
���� : �7����+,	�-'�.�&��3��(-�6<�. 

ก��'�	 ก���-/� ก���3��ก &'(ก����,Z4�'�	Z�#w=�+,	�-4��/� ��'.*/�3��(-�6<�.                                        ����. : 5��	��	���v 

�7 
ก
���)A
 ก
�����;& 

ก
�(��� ก
��*
���
 ก
�����;& ก
�'�$ก 
2553 4,998 900 3,295 3,295 
2554  6,025 840 3,352 3,352 
2555 6,516 942 3,815 3,643 
2556 6,562 902 3,815 3,650 
2557 6,813 821 3,883 3,731 

* PE (including EVA), PVC, PP, PS, EPS &'( ABS/SAN 
���� : �7����+,	�-'�.�&��3��(-�6<�. 

ก��'�	 ก���-/� ก���3��ก &'(ก����,Z4�'�	Z�#w=�+,	�-4��,�.���/�3��(-�6<�.                                              ����. : 5��	��	���v 

�7 
ก
���)A
 ก
�����;& 

ก
�(��� ก
��*
���
 ก
�����;& ก
�'�$ก 
2553 17,650 1,623 13,810 5,463 
2554  20,029 1,560 14,760 6,829 
2555 21,018 1,451 15,618 6,851 
2556 20,863 1,350 15,268 6,945 
2557 21,125 1,240 15,638 6,727 

���� : �7����+,	�-'�.�&��3��(-�6<�. 
2.5.4 ;
+	��'
Aก������ก���&�$'��
$34��y
�  

2.5.4.1 ��'
Aก���1OOh
 
  4��	��3ก�)��5'�33�<bb�/�3Z���Z4-�-��.	(�����ก-x�.3)	�-5���/8 ��.�3ก��ก�(,�� �กก�68ก�
/�3 International Energy Agency 5���4��	��3ก�)��5'�33�<bb��(���3�v 2533 ` �v 2554 <��-5���/8 �ก�� 5 -��-�2�ก�� 
700 5��'��ก�,'��		=-����,�3 18�3��(-�6���.�3<��5�:���ก�)��5'�33�<bb�-x'��.	�����4���/�3	��-�9��-��.�ก����(-�6�9��)�
Z���Z4-�-��.�����4��ก������3Z�(-6��Yก���กก�� ,�.)��v 2554 ก��5��&'(-��.���=��ก�)��<bb�	�����	��ก�� 2 '��
ก�,'��		=-����,�3 )�/#(���;���%��&'(-ก�'�)	���ก�)��<bb�	������กก�� 8 '��ก�,'��		=-����,�3  ������<�.&'(�-'-1�. ��
ก�)��<bb�	������.����� 2.2  '��ก�,'��		=-����,�3 &'( 4.5  '��ก�,'��		=-����,�3 	�'���� �� 3��  ��ก�4�ก�#=��4��	��3ก�
)��5'�33�<bb�)�Z���Z4�(-	��,	/8 ���ก�ก4��	��3ก����-5���/8 �/�3�%	��ก���&'(ก�-	��,	/�3��(�ก� ����� 3ก�
���	��ก��/�3��(�4�-6��Yก���-1�.� (AEC) )��v 2558 
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  �กก�68ก�/�3 International energy Agency 5���)��v 2555 <�.-�2���(-�6������%��34=ก�)��5'�33�
-�2���������3)�Z���Z4-�-��.	(�����ก-x�.3)	�&'(��ก�58�35�3ก���-/�5'�33�<bb�4���/�3��3-�9��-��.�ก����(-�6�9��)�
7���Z4-��.�ก�� ��ก�ก��  4��	��3ก�)��5'�33�<bb���&��,�����3/8 � ,�.����#ก�)��<bb��(&�����	���	�ก�
/..	��/�3-6��Yก��<�. &'(�กก�68ก�/�3�Z5�:�-6��Yก��&'(��34�&��3�	� (�6�.) 5���-6��Yก��<�.��&��,���
�(/..	��-5���/8 ��ก�$���.��%��กก�����	����/8 �/�3-6��Yก��,'ก ก������Y�'��&��ก�/..ก�'3�%�)����	�3D 18�3
���783,4�3���359 �Y�/�3��(-�6 ,�.4���4��	��3ก�<bb�/�3<�.Z.�'�3-�+���(�4�-6��Yก���-1�.��(-	��,	
���.'( 5 ��783�v 2563 18�3&�3/��-4'9����'�ก�(��ก59 �����%	��ก���)�������(-ก��/8 � 
  4��	��3ก�)��5'�33�<bb�/�3<�.-5���/8 ��.�3	��-�9��3  18�3-�2��'��กก�-5���/8 �/�3�����
��(�ก�&'(ก�/..	���3-6��Yก��-�2��'�ก ,�. กb�. �(	��3���)����ก�'�3ก��'�	<bb������3ก��4��	��3ก�)��<bb�
��3�%�-��� ,�.4��	��3ก�)��<bb���3�%� 49� ����#<bb����������,Z4)�����ก���� 3�(����3�%� # ���)�)���8�3/�3&	�'(�v 
-59����ก�-�7�.�Z5 /�3�(��<bb�/�3��(-�6)����4������43 18�34��	��3ก�)��<bb���3�%�-�2��$���.������'	���,.�.
ก��'�	&'(���19 �<bb�-5���/�3��(-�6 �� 3��  กb�. 4�ก�#=��4��	��3ก�)��<bb���3�%�������)��v 2558  �(��
4���(�# 27,500 -�ก(��		= -5���/8 ��ก�v 2557 �����4� 27,139 -�ก(��		= ��(�#���.'( 1.33 

2.6  (�ก�	%���'�5$ +)���  

2.6.1 (�ก�	%���'�5$ +)����
กก
�)*
����ก
���$ �กก!
"����#
�� 

	'���(.(-�'ก���-���3�/�3,�3&.กก01*����	�������� �	�. <��	�(���ก783�'ก�(��	�����3&��'��� 
4���'��Z�. &'(��������. ����� 34%#Z5����	&'(�%/Z5/�3��(�������6�.�.��)����-�#)ก'�-4�.3 ��3�� � �	�. �83<��
	��	�	������4%#Z5���3&��'����.�3	��-�9��3&'(-4��34��� ,�.)����3ก���ก�ก�����3<����ก�������.3�ก���-4�(�=
�'ก�(�����3&��'��� (Environmental Impact Assessment : EIA) 	����ก����<��)�5�(����;;�	���3-����&'(��ก�4%#Z5
���3&��'���&��3�	� 5.6. 2535 5������ 3�(�%�	�ก����3ก�� &ก�</�'ก�(�����3&��'��� &'(�	�ก�	��	�	������
�'ก�(�����3&��'��� -59��-���	������ก3��,.�.&'(&�����5.ก�*����	�&'(���3&��'��� (��.) ก�(���3
���5.ก�*����	�&'(���3&��'���5���#	�/� �	�� 18�3��783�$��%��� �	�. <��4��4%�)����ก��C���	� 	'������-���ก�
	��	�	������ ����8ก�' &'(������.3��'ก��C���	�	��	�ก�y -���	�� ��. ���783����.3����-ก��.�/��3 -��� 
����ก3����5.ก�*����	�&'(���3&��'�����3���� ก��,�33��%	��ก��� 	����ก���.ก�����.�3-4��34��� .��3<�ก��
�� � -59��)��-ก��4������)�)���(���*�Z5/�3�(��������'5���3�ก6 &'(-�2�<�	�4�&�(��/�3ก��,�33�
�%	��ก��� ,�3&.กก01*����	��(.�3 ����.��� 1 ����.��� 5 ����.��� 6 &'(,�3&.กก01��-�� .�3<��-5���-	��ก�	��	� 3
-4�9��3�9���9�-4�9��3�%�ก�#=5�-6�-59��	������4%#Z5�ก6�ก�'��3&����	,���	� (Continuous Emission Monitoring 
System : CEMS) 18�3�ก�'ก�	��	�	������4%#Z5���3&��'���/�3,�3&.กก01*����	��%ก����. &'(,�3&.กก01��-��
	� 3&	�-����-�+���-���ก� 5���4%#Z5�ก6 4%#Z5-��.3 4%#Z5� � &'(ก����ก�กก/�3-��.�กก�(���ก��'�	 '����.��
)�-ก#w=�����ก���	�Y�	����ก���.ก���� ��ก�� 3.�3<����ก���-���ก�,4�3ก�������%3��(���*�Z5ก�(���ก��'�	
	'����,4�3ก���%��ก�=5'�33��9��D �������. -��� ,4�3ก��(����%�-��.�5'�33�4������-�'9��� 3ก'��49� ������,�3
&.กก01y ����.��� 5 &'(,4�3ก��'�	<bb�&'(5'�34���������� ������,�3&.กก01��-�� 18�3 EIA <�����4��-�]�����ก
4#(ก���ก�������;ก�&'�� &'(�$��%����.���(���3���	�ก�������3&��'���<��C���	�)�/� �	��ก���ก&��
�.'(-��.���6�ก���&'(ก�����3 ����� 3,4�3ก�	��	� 3����.��ก01-�'9�)��ก'��49� (Remaining gas recovery unit : RGRU) 
������,�3&.กก01y �(.�3 18�3�$��%����.3� EIA <�����4��-�]�����ก����.3���%;	y -��.����.&'��  
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��ก�กก��C���	�	�ก���./�3	��&'�� �	�. .�3��-���ก��(��ก����ก�&�����#ก� ��9� Integrated 
Management Systems (IMS) 18�3-�2�ก�����(��ก����ก����3&��'��� ISO 14001  �(��ก����ก���������.&'(      
4���'��Z�. ��ก.18001//OHSAS 18001 &'(�(�������4%#Z5 ISO 9001 -/����.ก�� ,�.�$��%��� �� 3,�3&.กก01
*����	��(.�3 &'(,�3&.กก01*����	�/��� (����.��� 1-6) <�����ก������3�ก�7��������3�	�Y�<�-��,� (���.) 
-��.����.&'�� &'(���7��ก�ก������3<���.�3	��-�9��3��783�$��%��� 	'����.�3<�����ก������3�(���	�Y�ก����
ก�5'�33� 	��	�Y� ISO 50001 -5���-	����ก���. 

2.6.2 (�ก�	%���'�5$ +)����
กก
�)*
����ก
��	��%�'�$ก!
"����#
�� 

783&����ก���-���ก�ก�����3�(�������3ก01*����	�/�3 �	�. <��-ก��/8 �ก������,4�3ก���(-Z��(��/���3
�+,	�-'�.��3��� �(7�กก����)���.��)�/�.���	��3������.3�ก���-4�(�=�'ก�(��	�����3&��'��� (Environmental Impact 
Assessment) 	���(ก6ก�(���3���.6�	�= -�4,�,'.� &'(���3&��'��� 5.6. 2539 �กก�� 10 �v �.�3<�ก]	� �	�.  
<��	�(���ก7834����4�;/�3�Z5&��'����� 3ก���ก�ก�����3 �(���3ก�ก�����3 &'(Z.�'�3ก�ก�����3�,�.	'�� �83
<����ก�68ก�&'(��(-����'ก�(�����3&��'���ก�����-���,4�3ก� -59��ก�����	�ก����3ก�� &ก�</ &'(�	�ก�	��	�
	�������'ก�(�����3&��'����� 3)��(���3ก�����3&'(�(.(��-���ก� ,�.-x5(ก������Z559 ����)��-/�����Z5-���-�9��
ก�{$3ก'����&'��-��]� 18�3�%ก,4�3ก����&	�ก�ก�����3�����3ก01y �.��(*�-���&�ก���-�������ก01*����	��ก���<�. 
&'(,4�3ก������3ก01*����	��9��D ก]��&���3�C���	�)���6�3-��.�ก�� 

�������(�������3ก01*����	��ก��Z55���.�3�.&��<�.��������	��3 &'(	���.�3,�3<bb����%�� ���-����
ก�����3)��v 2540 �� � �	�. <��������.3�ก���-4�(�=�'ก�(��	�����3&��'��� -59��-���	�� ��. 	����ก����<��)�
5�(����;;�	���3-����&'(��ก�4%#Z5���3&��'���&��3�	� 5.6. 2535 -���-��.�ก��ก���-���ก�/�3,�3&.กก01*����	� 
18�3�ก�'ก�	��	�	������4%#Z5���3&��'���	� 3&	��v 2540 -�2�	��� '�����กC��-�2�<�	��	�ก����3ก�� &ก�</&'(
�	�ก�	��	�	�������'ก�(�����<��-���<��)��.3�y 

)��(���3�v 2547 ��783�$��%��� ,4�3ก������3ก01*����	��%ก/�� <�����(-�2�,4�3ก�	�&��&�����(�����
��3ก01y x������ 3 ��9�,4�3ก������3ก01y <�.�3ก'%��'�ก4��%	��ก��� ,�3<bb� &'(�7�����ก�ก01*����	� (NGV) �� � 
<����ก�68ก�&'(������.3� EIA ����� 3��ก����	�ก����3ก�� &ก�</&'(�	�ก�	��	�	�������'ก�(�� 	'����
�(��ก����ก����3&��'���<����ก��C���	��� 3)��(.(ก�����3&'(�(.(��-���ก��%ก,4�3ก�  

,�.,4�3ก�	�&��&�����(�������3ก01*����	� ��� EIA <�����4��-�]�����ก4#(ก���ก�������;ก�&'�� 
&'(�$��%���7�ก����%-�2���(��5���#/�34#(ก���ก����3&��'���&��3�	� (กก.�'.) <��&ก� ,4�3ก��7��-5���4�����
ก01*����	�ก'3�3���(�������3ก01*����	����ก-������ 4 (Midline Compressor) &'(,4�3ก������3ก01*����	���
�ก�4������y �(.(��� 2 ����,4�3ก���� EIA <�����4��-�]����&'��&'(�$��%����.���(���3��ก&��&'(ก�����3 <��&ก�  
,4�3ก�	��	� 3-4�9��3-5���4�����ก01*����	�)��(-' ,4�3ก������3ก01*����	� -������ 4 (�(.�3-&ก�34�.) ,4�3ก����
��3ก01*����	��ก�ก�4�����4=y ,4�3ก������3ก01*����	����ก�4������y �(.(��� 1 ,4�3ก������3ก01*����	� 
<�.�3,�3<bb���3���.����.��� 4 ,4�3ก�	��	� 3����.���ก01*����	� (Mixing Facility) # �7��4��4%�ก01��� RA6 
,4�3ก����y -�9����(�������3ก01*����	�-������ 1 �ก KP5 783 KP13 (�(.�3) &'(�ก KP47 783 KP53 (�'�%��) &'(
,4�3ก����y -�9����(�������3ก01*����	����4�-��3��	 -�2�	�� 

������,4�3ก������3ก01*����	� <�.�3ก'%��'�ก4��%	��ก��� ,�3<bb� &'(�7�����ก�ก01*����	� (NGV) 
���<�����4��-�]�����ก4#(ก���ก�������;ก�&'�� &'(�$��%����.���(���3ก�ก�����3 <��&ก� ,4�3ก������3ก01
*����	�<�.�3 ������ 4��'�	� 4�bbv| ,4�3ก������3ก01*����	�<�.�3 ������ �%-5��=� ,4�3ก������3ก01*����	�Z.)�
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����%	��ก���,���( ������%�� ,4�3ก������3ก01*����	� <�.�3 ������ -1���4�%	��ก���<�. ��ก�� ,4�3ก������3
ก01*����	�<�.�3�7�����ก�ก01*����	� ������ �'�-�]����� ��%����ก� ��ก�� -�2�	�� 

������,4�3ก������3ก01*����	�����.��)��(���3ก�68ก�&'(������.3� EIA -59��-���	�� ��. ��9������
�.3�������3&��'��� (Environmental Report : ER) -59��-���	��ก��*%�ก��5'�33� (*5.) 5���#	�/��/�.���ก���.
ก���� <��&ก� ,4�3ก������3ก01*����	�<�.�3ก'%��'�ก4��(.�3 2 ,4�3ก������3ก01*����	� <�.�3������ <�.&�bb+	� 
��ก�� ,4�3ก������3ก01*����	�Z.)���4��%	��ก���-ก	-�.=1�	�  ,4�3ก������3ก01*����	�Z.)���4� 304  ,4�3ก�
�����3ก01*����	� <�.�3 ������ -4��&�� ,4�3ก������3ก01*����	� Z.)���4��%	��ก���	�3D &'(,4�3ก������3ก01
*����	� <�.�3�7�����ก�ก01*����	�	�3D -�2�	�� 

-59��)��ก���-���3�������3&��'��� ��������. &'(4���'��Z�.-�2�<�	��	�Y��ก' �.3��(�������3
ก01*����	�/�3 �	�. �%ก����. �83<�����(��ก����ก����3&��'��� ISO 14001 &'(�(��ก����ก���������.&'(4��
�'��Z�. ��ก.18001/OHSAS 18001 -/���C���	� ,�.<�����ก������3�(�� ISO 14001 &'( ��ก.18001/OHSAS 18001 �ก
�7��������3�	�Y�<�-��,� (���.) -��.����.&'��&'(���7��ก�ก������3<���.�3	��-�9��3��783�$��%��� ��ก�ก��  
�%ก-/	�C���	�ก��(�������3ก01*����	�.�3<�����ก������3�(���	�Y�ก����ก�5'�33� 	��	�Y� ISO 50001 ��ก
���. 

2.6.3 (�ก�	%���'�5$ +)����
กก
�)*
����ก
�%�
�%�����4�$&��$���������� �	(���;��<=45�p 

)�ก�ก�����3��-��.�-�9�/�3 �	�. -59��/���3�'�	Z�#w=�+,	�-'�.� <����ก�������.3� EIA 18�3�(�%�	�ก�
���3ก��&'(&ก�</�'ก�(��	�����3&��'��� (Mitigation Measure) 	'����<����-���ก�	��	�	������4%#Z5���3&��'��� 
(Monitoring Measure) 	����ก���.ก����<��)�5�(����;;�	���3-����&'(��ก�4%#Z5���3&��'���&��3�	� 5.6. 2535 
-���	�� ��. ก�(���3���5.ก�*����	�&'(���3&��'����.�3	��-�9��3 18�3�กก�	��	�	��������3ก'�� �	�. ���7
�C���	�	��	�ก����3ก��&'(&ก�</�'ก�(�����3&��'���<���.�34��7��� &'(�'ก�	��	�	������4%#Z5���3&��'���
�� 3����.��)�-ก#w=�����ก���	�Y�	����ก���.ก���� ��ก�� 3����.3�/�3 �	�. �������-��.�-�9�/���3�'�	Z�#w=�%ก4'�3 
.�3<�����ก������3�(��ก����ก����3&��'��� ISO 9001 ISO 14001 &'( ��ก.18001/OHSAS 18001 �ก�7��������3
�	�Y�<�-��,� (���.) -��.����.&'��-���-��.�ก��,�3&.กก01*����	� &'(�(�������3ก01*����	� 

,4�3ก�/..��-��.�-�9�&'(ก�����37�3-ก]��'�	Z�#w=-5���-	��/�34'�3ก01-/���. &'(,4�3ก�������%3��-��.�
-�9�5�����3���� ����)	��(-'&'(ก�����37�3-ก]��'�	Z�#w=-5���-	��/�34'�3� ����6������ � EIA <�����4��-�]�����ก ��.
)��v 2556 �ก�� �,4�3ก�<����ก������&���.'(-��.��3��6�ก���/�3��-�9�)����4���'��Z�.�ก.��3/8 � �83��4��
��-�2�	��3-�'��.�&�'3�.'(-��.�ก���ก&���34=��(ก����-��.�-�9�&'(/����-��.�-�9� ก�-5���&���(5�������&'(
�3-��� (New Trestle) �ก��-�9�&��3)���<�.�3�(5�-��� &'(ก�-�'��.���6�3/�3��-�9�)���&'(ก�-��.�-�9� 	'����ก�
-�'��.�	�&���3�������3� ����-5'�3 18�3�.3�ก�-�'��.�&�'3�.'(-��.�,4�3ก�/..��-��.�-�9�&'(ก�����37�3-ก]�
�'�	Z�#w=-5���-	��/�34'�3-/���. &'(,4�3ก�������%3��-��.�-�9�5�����3���� ����)	��(-'&'(ก�����37�3-ก]��'�	Z�#w=
-5���-	��/�34'�3� ����6���� ������ �	�. ��ก�� (����) ��3ก'�� <�����4��-�]�����กก��-����18�3-�2�����.3������
����������)�ก�5���#��%;	 �$��%���,4�3ก��� )�����/�3���� ����)	��(-'-�9���	����-��.�-�9�ก'3�(-'ก��4'�3
� ����6�����.���(���3ก�/���%;	ก�����3 ��������-��.�-�9����-�#4'�3ก01-/���.-�9����ก�(5���-��.�-�9��$��%��� 
&'(7�3-ก]�,5�-5�/���-�� �.���(���3ก�ก�����3 )�����/�37�3-ก]�ก01&�'5��� <����-���ก�ก�����3&'��-��]� ��ก�ก��   
.�3��,4�3ก�Z.)	�,4�3ก�/�3	������.��)�/� �	��ก�&ก�</-5���-	���.'(-��.�)��.3� EIA 	�&���3���4#(ก���ก�
������;ก�ก���� <��&ก� ,4�3ก�68ก�&'(������.3�ก�-�'��.�&�'3�.'(-��.�,4�3ก��3���5�<1'�� 4'�3� ����
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6���� 	'����.�3��,4�3ก�����.��)�/� �	��ก�������.3� EIA <��&ก� ,4�3ก�ก�����34'�3� �����%����=*��&��3)����� 3
)�����/�3��-��.�-�9�&'(4'�3� ���� ������)�����/�3,4�3ก�������%3��-��.�-�9�� ����&'(ก01/�34'�3�+,	�-'�.�
�3/'�� ��.��)��7�(�('�,4�3ก� .�3<����ก����ก�ก�����3���&����� 

2.6.4 (�ก�	%���'�5$ +)����
กก
���+��$%��/���$$
�������&�� �	��$ก��5���*
��� 

�%	��ก����+,	�-4��&'(ก�ก'���-�2���(-Z�,4�3ก����	��3������.3� EIA 	���(ก6ก�(���3
���5.ก�*����	�&'(���3&��'��� -�9��3 ก������(-Z�&'(/��/�3,4�3ก���9�ก��ก�18�3	��3������.3�ก���-4�(�=
�'ก�(�����3&��'��� &'(�'�ก-ก#w= ��*�ก� �(-��.��C���	� &'(&���3ก�������.3�ก���-4�(�=�'ก�(�����3&��'��� 
)��v 2556 �	�. '3�%�)�,4�3ก�,�33��'�	-�]�5'�	�ก,5'�-���'-�	(4��-'	 (5�-�]�-�]�-�) /�3������ 5����� 5�-�]�-�]�-� 
��ก�� 18�3�.3�ก���-4�(�=�'ก�(�����3&��'���/�3,4�3ก�<�����4��-�]�����ก4#(ก���ก�������;ก�&'��  
�$��%����.���(���3ก�68ก�&'(������.3�ก�-�'��.�&�'3�.'(-��.�,4�3ก�ก'�� -59����-���	������ก3��,.�.&'(
&�����5.ก�*����	�&'(���3&��'���	��<� 

�	�. )��4����4�;ก��ก���-���3�,4�3ก�4��4��ก��ก���&'���3&��'���,�. �	�. �(�C���	�	��	�ก�'�
�'ก�(�����3&��'���&'(�	�ก�	��	��'ก�(�����3&��'����� 3)��(.(ก�����3&'(�(.(��-���ก��.�3-4��34��� &'(
������.3��'ก��C���	�	��	�ก�'��'ก�(�����3&��'���&'(�	�ก�	��	��'ก�(�����3&��'���-���	������ก3�
�,.�.���5.ก�*����	�&'(���3&��'��� &'(����.3����-ก��.�/��3 

2.6.5 (�ก�	%���'�5$ +)����
กก
���+��$%���$���ก��ก!
"����#
�� 

�	�. <������'3�%�)�*%�ก��/..&'(5�:�ก�)��ก01*����	��.�3	��-�9��3 <�����(-�2�ก�/..,4�3/�.�(�����
��3ก01*����	� ���<�783ก�'3�%�)�*%�ก��ก��'�	<bb�<�� �&'(� �-.]� ,�.)�/#(��  ��,4�3ก�����.��)��(���3ก�68ก�
4��-�2�<�<�� (Feasibility study) /�3,4�3ก� ����� 3�.��)��(���3ก�68ก�&'(������.3� EIA -59��-���	�� ��. ��9��.��
�(���3ก�5���#  <��&ก� ,4�3ก�,�3<bb�/�3������ ,ก'��' -5-���= 1��-���=.�� ��ก�� (GPSC)  CUP-4 ,4�3ก�
,�3<bb� �(.(��� 2 /�3������ �'�	<bb�&'(� �-.]� ��ก�� (DCAP) &'(,4�3ก�-5���ก�'�3ก��'�	<bb�/�3������ �'�	<bb�
&'(� �-.]� ��ก�� (DCAP) 18�3<�����b$34��4��-�]�/�3��(���&'(���������<��-��.4�� 3��� 1 -��.����.&'�� ������,4�3ก����
ก�����3&'��-��]�&'(-/�����(.(��-���ก��� � <���C���	�	��	�ก�'��'ก�(��	�����3&��'��� ����� 3�	�ก�	��	�
	�������'ก�(�����3&��'����.�3-4��34��� 18�3��ก�	��	�	������ ����8ก�' &'(������.3�-���	�� ��. &'(����.3����
-ก��.�/��3-�2��(.(	����ก���� 

2.7          ก
�+���� �	3�o�
 
�	�. -�2�����.3������ก���-���3����ก�����.&'(5�:��.�3.��� &'(������)�ก����3/��4�����7

���-�4,�,'.�)��ก����(-�6 ,�.������3���(�#<�����.ก�����.'( 3 /�3ก�<��%�*�-59��ก�����.&'(5�:�	��,.�./�3
��Y�' &'(ก����ก�-�2�������5'�33�/�3�	������4��-/��&/]3���-�4,�,'.�&'(��ก����3&��'��� ��9� TAGNOC -�2�
��6�3ก'.%�*=/�3�34=ก� &'(�กก�)��4����4�;���-�4,�,'.���ก�� 3���7���3�'3�������	ก������,��-���<���.�3
	��-�9��3 ��)�� �	�. <������3��'��Y����ก����-���������	ก���	��-�9��3�783 5 �v (2553-2557)  

�7�������.&'(-�4,�,'.� �	�. (��;.) -�2�����.3��'�ก/�3 �	�. �������������-���3�����.&'(5�:� ,�.�%�3-���
ก�-�������3Y��3���-�4,�,'.� (Technology Base Structure) &'(/��4�����7/�3��ก����.)��-�2����-���.��;)�&	�'(
�/ ����� 3ก����ก'<กก���-���3�)����ก�(���ก�-�9���,.3ก���3��(���3 ��;. &'(ก'%��*%�ก�� -59����3�����6�3
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�34=ก�����%�3-���ก�5�:��'�	Z�#w=&'(ก�(���ก� ���34��<��-���.�)�ก�&/�3/�� ���7	�����34��	��3ก�'�ก4�
<�����-�]�   �� 3��  ��;. ��,4�3���3ก���-���3�-�2���3��  

 

2.7.1     $
�+���� �	3�o�
%�5'*
&�]�$ '+]. 

2.7.1.1    +��������+�%�
 �	+�0+ก������������� 

�9�-�9��3��กก���3-����ก�)��ก01*����	�)���(-�6<�. �� 3)�Z4ก�/���3 �%	��ก��� &'(ก��'�	<bb� 
��3�')������#4��	��3ก�ก01*����	�Z.)���(-�6-5�����3/8 � ��3�� � ��;. �83�%�3-���ก�����.&'(5�:�����'�	Z�#w=
�ก�+,	�-'�.� -��� ก01*����	� ,�.)��4����4�;���	� 3&	�ก������ ก��'�	 ก�4��4%�4%#Z5 &'(ก�/���3 
��ก�ก�� .�3��ก�����.&'(5�:�ก�	�����(-���&'(ก�.9��.%ก�)��3�,�33�&'(�(����� -59��43�Z5�����3ก01y )��
����(���*�Z5��3-���  ,�.��ก�กก�5�:������3ก��ก�ก��ก����)���������3ก��ก�ก��ก�������&�'� &'(�%�ก�#=
-����.���4'9��&��-�']ก<bb�-59��'('.</)�	��/���3� ���� 18�3<����<�)��3�����7�������3&'�� .�3�.���(���3ก�5�:��(��
	������ก�����/�3��� (Leak Detection System) &'(/� �,'�(-59����-�.�����������%ก����<�&����	,���	� (Sacrificial 
Anode) -59��.9��.%ก�)��3�&'(���3ก���$;������-ก��ก�������3ก01)���4	 

��;. .�3��&��4��)�ก�/..6�ก.Z5ก�����.������%� �	�.��. -59����3���-�4,�,'.����ก��'�	&'(����� 18�3
�(-�2�-�4,�,'.���4�;����(��5�34=ก�<����ก�-�2��34=ก�&��3���	ก���)���4	 �83<��5�:�,4�3���359 �Y���3���
3�����.�3���*�#����.&'(��6�ก����+,	�-'�.��.�3	��-�9��3 ,�.<��ก�����3ก'%���4�-�4,�,'.��+,	�-'�.�&'(���5.ก�
*�#� (PERT Complex) )�59 ������-Z���3���. ��3����5�(�4�6��.%*.&'��-��]� 5����)��3�)��v 2558 ,�.	� 3-��-�2�6��.=ก'3
ก�68ก����*�#����.&'(��6�ก����+,	�-'�.�/�3��(-�6<�.  

2.7.1.2    +���� �	3�o�
�%&������ก�	�+�ก
����������� �	������&�� 

3�����.&'(5�:�-�4,�,'.�ก�(���ก��+,	�-'�.�&'(�+,	�-4�� 79�-�2�-4�9��3�9���4�;-59��-�������3&'(5�:�
6�ก.Z5ก���-���3�/�3������)�ก'%�� �	�.  ��;. �83<����ก�68ก�����.ก�(���ก��'�	�+,	�-'�.�&'(�+,	�-4�� -59��

ฝ่ายวจิยัธรณีวทิยาและวศิวกรรม
ปิโตรเลยีม  

(Geo-science & Petroleum 
Engineering  

Research Department)  

ฝ่ายวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี
กระบวนการ  

ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี
(Process Technology Research 

 Department) 

ฝ่ายวจิยัและบรหิารจดัการสิ;งแวดลอ้ม 
(Environmental Research and  

Management Department) 

สว่นวเิคราะหง์านวจิยัเชงิธุรกจิ 
(Analytical Business Research Division) 

สว่นวเิคราะหเ์ทคโนโลยแีละบรหิารองคค์วามรู ้
(Analytical Technology & KM Division) 

  สว่นบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญาและวเิทศสมัพนัธ ์
(Intellectual Property Management & Foreign  

Affairs Division) 

ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
ปิโตรเลยีม และเชืQอเพลงิทางเลอืก 

(Petroleum Products and 
Alternative 

 Fuels Research Department) 

สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท. 

 สว่นปฏบิตักิารและบํารงุรกัษาอาคารและอปุกรณ์วจิยั 
(Research Facility Operation & Maintenance Division) 

ฝ่ายเทคนคิพลงังานประยกุต ์
และเครื;องยนตท์ดสอบ 

(Energy Application Technique  
and Engine Test Department) 

     ฝ่ายแผนและบรหิารงานวจิยั 
(Research Planning and Management  

Department) 

 สว่นแผนและบรหิารโครงการ 
(Research Planning & Project Management Division) 

 สว่นคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ;งแวดลอ้ม 
(RTI Quality, Safety, Health & Environment Division) 
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&ก�</&'(���3ก���$;����-ก��/8 �)�ก�(���ก��'�	/�3����.�C���	�ก� -5�����(���*�Z5ก�)��5'�33� 5�:�ก�(���ก�
)��� �� 3.�3-�2�6��.=ก'3ก�����.&'(5�:� ���783ก�����.5�:�&'(��(-�����(���*�Z5/�3	��-��3�C�ก���.&'(	�����1��
)��&ก�������)�ก'%�� �	�. ��ก�ก�� .�3��ก�����.&'(5�:��'�	Z�#w=�+,	�-4������ก���������+,	�-4��)�ก'%�� �	�. -59��
��<����ก�5�:�&'(-5�����'4�)��&ก��'�	Z�#w= ,�.,4�3ก�����.&'(5�:�-�4,�,'.�ก�(���ก��+,	�-'�.�&'(�+,	�-4�����
��ก���-���ก� -��� 3�����.ก���3-4�(�=&'(/8 ����5'�	�ก���Z5 (Bio-Plastics) -59��������%�ก�)����	7%������Z5)�
�%	��ก����+,	�-4����&���+,	�-'�.� ,�.<���'�	&ก��ก�(��-4'9��5'�	�ก���Z5&��.��.�'.<�� 100% )��3�)�
����-�1�� ��ก�ก�� .�3��ก�����.&'(5�:�ก�(���ก������ 35�:�&����'�3ก�(���ก�	�3D-59��-5�����(���*�Z5
ก�)��5'�33���9�5�:�-�4,�,'.�)������-��(��ก��&�'�3��	7%���&'(&��,���/�3	'� -���ก�����.&'(5�:�-	�C�ก�#=
&�� Microchannel Base �����/��-']ก&'(����(���*�Z5ก�7�.-�5'�33�&'(��'����3��������(.%ก	=)��ก��ก�(���ก� 
GTL (Gas-to-Liquid) /��-']ก -��� ก�(���ก�&�����ก01�ก&�'�3ก01/��-']ก��9� flared gas -�2�� ���������3-4�(�= 
��ก���. ����� 3��(.%ก	=)��)�ก�(���ก��'�	 BHD ��9� CO2 Conversion )���4	���. 

)��v 2557 �	�. <����-���ก�ก�����3,�33���'�3ก�(���ก��'�	 HDPE �����4��%	��ก�����	5%� ��3����
�(.�3 &'��-��]� -59��)�����ก�3�����.	��-��3�C�ก���.&'(ก�(���ก�5�'�-��<�-1���)��(���,�33������3 (Pilot Plant) &ก�
������)�ก'%�� �	�. 5������-���ก�)��v 5.6. 2558 

2.7.1.3    +���� �	3�o�
(���;��<=���������� �	�#4��3��$%
$��4ก 

��;. <����ก�����.&'(5�:��'�	Z�#w=�+,	�-'�.� �� 3� ����-�9 �-5'�3&'(� �����'��'9�� ,�.4��83783ก�	�����3
4��	��3ก�/�3���/��/��&'()��)�	�����3&��'����,�.	'��  ��ก�� 3 �	�. .�3-�2���������3)�ก�	�����3�,.�./�3Z4��Y 
���ก����'�	�'�3ก�-ก�	��5�:�-�2�-�9 �-5'�3��&��-59�����34������43���5'�33�)��&ก���(-�6 '�ก�58�35
ก���-/�-�9 �-5'�3�ก	�3��(-�6 &'(���.��ก����3&��'��� ��3-��� 4����-�]�)�ก�4��4����	�� ����&ก0�,1^�'= �� 20 (E20) 
&'(� ����&ก0�,1^�'= �� 85 (E85) �����.-�2��.&�ก/�3��(-�6<�. ��ก�ก�� .�3��-���ก�5�:�ก�(���ก��'�	-1''�
,'��ก-����'�ก�����' -���   b3/����9�����%-�'9�)���กก�-ก�	��9��D &��ก��'�	-����'�ก������(�'�3&'(,�
'� ���.'�	���%�-�9 �-5'�3���Z5)�����7&/�3/��ก��-�9 �-5'�3�ก�+,	�-'�.�&'('��'ก�(��/�35'�33�����(��	���4
���)���4	 

)�����/�3� �����'��'9�� ��;. <����ก�5�:�� �����'��'9��.�.�	=&'(�%	��ก���4���4'%�ก�)��3��%ก
��� ���783-�2������)�ก�)���	�Y��ก''��%� ��ก�����.-�2��.&�ก/�3��(-�6�,�.	'�� -59��)�����3	��
4��ก��������-�4,�,'.�&'(.9��.%ก�)��3�/�3.�.�	= ��ก�ก��  )�ก�����.&'(5�:��'�	Z�#w=�'��'9��/�3 �	�. 
�� � ��;. .�3<��5�:��.�'�	Z�#w=��ก<�)���'ก�'..��3/8 ��.�3	��-�9��3  ,�.)��v 2557 <����ก�5�:��'�	Z�#w=�'��'9�� 
-��� Powertract Super Plus ������-4�9��3��กก'ก�-ก�	� Navita Plus : SAE 40 ������-�9�/�3ก�3��5-�9� ��ก�����.���
���3	'� ����� 35�:��'��'9����3���	'�	�3��(-�6������ก�� 3)���(-�6��� �-'-1�. <	����� ��34'-�6 &'(5��  

��ก-��9��ก�'��'9��.�.�	=&'(�%	��ก���&'�� ��;. .�3��ก�����.&'(5�:��'�	Z�#w=5�-6� (Specialty 
Products) -��� ก����3��'4�-5���)��&ก�.3�(	�. -���ก�5�:� Asphalt Emulsion ��9� Modified Asphalt,�.<����-���ก�
����.����ก��ก���3�'�3-59��5�:��'�	Z�#w=.3�(	�.4%#Z5��3��<�)��ก������3)���(-�6<�.	��<� ����� 3��ก�5�:� 
Drilling Fluid ������ก�/%�-�()��&ก� �	�.��. )��3���� On Shore &'��)��v 2557 �� 3����� -59����3���ก��4��	��3ก�/�3
������,Z4)���4	 ��3�� ��'�	Z�#w=-�9 �-5'�3&'(�'��'9��/�3 �	�. �834���4'%�4��	��3ก�/�3	'� <�����ก������3,�.
����'�	 &'(��4%#Z5-��9�4��&/�3)�	'� ,�.�����.)��4���-��(��&'(-�2�*��� &'(4��3����&��3	'�-�9 �-5'�3&'(
�'��'9��-�2���������8�3��783�$��%���  
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2.7.1.4    �%&��&3��$$
���	��ก�= �	�&�45$���=%)'� 

��;. �����3�C���	�ก���������-4�9��3.�	= (Engine Test) &'(.�.�	= (Vehicle Test) ���������.��3���ก�
���������'ก�'. &'()����*�ก��������3��3�	�Y����-�2����.�����)��(����ก' ����-�4,�,'.����5'�33�
��(.%ก	= ��ก�����.���-�4��4)�ก���%��ก�=5'�33�&'(ก�)��5'�33��.�3����(���*�Z5 ��ก������&'(��(-����'
-4�9��3.�	= .�.�	= ก�-�<��� &'(ก��'��'��.�'5���กก�)���'�	Z�#w=-�9 �-5'�3	�3D ��ก�ก�� .�3��-���ก�����.&'(
5�:�-��3��6�ก���)�ก���(.%ก	=)��ก01*����	�)��%	��ก���&'(.�.�	= (NGV) �� 3�� -59��-�2�ก�������%�ก�	'�
/�3*%�ก�� �	�. ,�.-x5(�.�3.��3 -59�������(ก��4%#Z5/�3�'�	Z�#w=/�3 �	�. 	'����4��5835�)�/�3������,Z4 
�'�	Z�#w=	�3D �����ก�����.Z.)	��9�� �	�. �(���ก���-4�(�= ����� &'(��(-����' �����(���*�Z5 ����7�( &'(
�'5���ก���3�C���	�ก�-4�9��3.�	=�����-59��.9�.���'ก�)��3�	��	�Y��ก' 

3�����.�����4�;/�3�7�������.y <��&ก� ก�����.-59����3-����ก�)��ก01*����	�18�3-�2�-�9 �-5'�3�(��&'()��-�2�
-�9 �-5'�3�4��(�.����&��� ���� ,�.����.&'(5�:� �%�ก�#=��.-�9 �-5'�3��-']ก�����ก�=������.�.�	=ก01*����	� 
(Engine Control Unit, ECU) ,�.)��v 2557 <��5�:� ECU ������7)��ก01*����	������4%#Z5�'ก�'. (Flex CNG ECU) 
)�-4�9��3.�	=-��1��&'(�����)��3�)��7.�	=5������7)��3�ก��ก01����� WI 	� 3&	� 37 783 51 <��,�.<��5��$;� 
��ก�ก��  .�3��ก�5�:��(��-�9 �-5'�3ก01*����	�)�-4�9��3.�	=��-1'�������&	�3-�2��(��-�9 �-5'�3���� (Diesel Dual Fuel 
Engine) ���.ก���(.%ก	=&��4���(�� Premixed Charge Compression Ignition (PCCI)  ��)�����7)��ก01*����	�)�
-4�9��3.�	=��-1'���.���������3783���.'( 60 ��3ก�� ECU )����3	'�18�3)��ก01*����	���&����-1'<��-5�.3���.'( 30  
-4�9��3.�	=������7�(�� &'(ก��'��'��.�'5��	��<�� ,�.��ก���3���-�4,�,'.�&ก�	��&�������.�'�	Z�#w=��3ก'��)�
��(-�6<�.&'��)��v 2556 &'(���	ก�����3ก'��.�3<�����ก�.������.�3ก��3/�3��<������3��' R&D100 ��(���v 2557 
�ก RD Magazine /�3����Y 18�3-�2��3��'������)��&ก����	ก������.��-.��.�����%�/�3,'ก)��v�� �D 100 �� � ��ก�ก��  ��;. 
.�3��&��5�:�,4�3���359 �Y�����7.�	=<bb�	�3D)���4	 -��� �7��-	��<bb� ���-	��<bb� -�4,�,'.�&�	-	���� -59��
��3�����6�3.�.�	=)���4		��<� ,�.)��v 2557 �	�. <��'3�%�ก�����3�7����(�%<bb�	��&��)��7�����ก�� ����
	�3D /�3 �	�. -5���-	����ก 2 &��3�������ก3�)�;� �	�. &'(&�'�x��3 

��ก�ก�� .�3��ก�68ก�ก�)����(,.��=�กก01*����	�)�-��3�%	��ก��� ,�.�$��%����.���(���3��-���ก�
ก�����3 Energy Application Lab )�59 ������-Z���3���. ��3����5�(�4�6��.%*. -59��5�:�-4�9��3��ก��%	��ก���&'(
-�4,�,'.�ก�)��ก01)�Z4�%	��ก���&'(4���-�9�� -�2�ก�������%�ก�/..	'�ก01*����	�)�-��3�%	��ก���&'(
5#��.= ����� 3ก���%��ก�=5'�33�  

2.7.1.5    +���� �	���A
���)ก
�'�5$ +)��� 

<��-5�.3&	��(4��83783�%���3)�-��3*%�ก��-���� � ��;. .�3	�(���ก7834����4�;)�ก���ก����3&��'��� �83<��
��-���ก�����.&'(��������ก����3&��'��� -59��'�&'(���3ก���'ก�(��/�3�$;����3&��'��������	��ก���-���*%�ก��/�3
ก'%�� �	�. &'(�%���)ก'�-4�.3 ,�.��������4��4�� ����. 5�:� &'(��(-���4%#Z5������3&��'����� 3�3�ก6 � � ��� &'(
กก/�3-��. &ก�*%�ก��� ���� <�����(-�2�4'�3� ����&'(�7�����ก�� ���� *%�ก��ก01y *%�ก���+,	�-4��&'(ก�ก'��� &'(�4�
����ก3� -59��ก����&���3 ��*�ก� &'(�3�	�ก�&ก�</��9�'��'ก�(���ก���3���<��-�2�<�	�/��ก����  	'��������.
&'(5�:�-�4,�,'.�)�ก����3ก�� &ก�</ 4��4%� b���b�&'(ก�����'5�� �กก���-���ก��ก���/�3������)�ก'%�� �	�. �� 3)�
�(.(�� �&'(�(.(.� ,�. �	�.<����ก�5�:�ก�)��3�&����'�3�Z5�ก6 AERMOD -59��68ก�ก�&5��ก�(�.�'5��
)�59 ������	5%�)����4��7�ก	��3 �(��ก &'(���-�]�.��3/8 � &'(68ก�4��-�2�<�<��)�ก����#ก�/����'4�ก�#=�Z5
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� �	���%�������59 ������	5%� ��ก�� 3 ��;..�3<����ก�68ก���C��ก�����	 (LCA) /�3-�9 �-5'�3�ก�+,	�-'�.� -�9 �-5'�3���Z5 
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,�.��ก���5-���'ก�68ก�-�2��(.( 

��ก�กก���(-���&'(	��	�ก��'��'��.�'5��&'�� ��;..�3��3�����.���ก�������'5�� -���ก���������
��-������ �������-�#4'�3� �������.ก�(���ก��3���Z5 ���783)�����ก��&���3������'5��&ก�������)�ก'%�� �	�. 
-���ก������� ��� 3��-������ �����ก�7�����ก�� ������9�4'�3� ����/�3 �	�. ����� 3�(����� �ก'��49� �� 3����� -59��)��
5�:�ก�(���ก������)������(���*�Z5 '��'ก�(���กก���-���*%�ก�������	�����3&��'���&'(�%��� 18�3���4'��3ก��
&���3ก���-���3����.8�����	��4�����������	����34� 

2.7.1.6     (� �	���A
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ก������&��&'(�����3�����. -�2����������4�;)�ก���������ก�3�����.&'(5�:�/�3 ��;. ,�.�����&��
����.&'(5�:��� 3�(.(�� �&'(�(.(.� (Roadmap) ��-���ก�4��4%�	��	��'ก���-���3�)������(���*�Z5��3�%� ����� 3
��(-����'��(,.��=���4����(<������ก,4�3ก�����. -59����(���*�Z5&'(��(���*��'/�3,4�3ก�����.	�3D &'(���3
-4�9�/�.3�����.ก������.3�Z4ก�68ก� Z4��Y Z4-�ก�� �� 3Z.)�&'(	�3��(-�6 -59��-�������34���������+,	�-'�.� 
�+,	�-4�� ���3���4=�'ก�68ก�����.�.�3���#ก�&'(-�9��79�<�� ����(-�2����3)�ก����3��'4�&'(,�ก��3*%�ก��)�
-��3�%ก  

)����ก���������ก�3�����.�� � �	�. <��5�:�ก�(���ก� PTT Innovation to Commercialization Gate (PTT 
I2C Gate) -59��ก'���ก��33�����.,�.����.3����-ก��.�/��3-�2�'����/� � ��)��3�����.��4�����4'��3ก����6�3/�3�34=ก�
&'(���7)�����5.ก�<���.�3����(���*�Z5 ,�.-����)��3�ก�(���ก���3ก'��)��7�������.&'(-�4,�,'.� �	�. )��v 
2557 &'(�(/..�'ก�)��3�)��4���4'%����	ก����� 3�34=ก� ��ก�� 3<����ก�ก����	���� ������ก�����.<��&ก� R&D 
Performance Index 18�3��(-����''�5*=ก���-���3�����.-�2������-��.� &'( R&D Effectiveness 18�3��(-����'��(ก��ก�
�3ก�-3��/�3ก�����. -�2�ก������3ก���(-����'3�����.�����4�����-��&'()��������ก����-����.���ก�����.)�
��4	-59����ก�4��-�2������������	ก���/�3��(-�6	��<� 

��ก�ก�� .�3��-���ก�����.	'�&'(*%�ก��-�2���(���%ก�v  ,�.4���4'%��� 3ก�����.��6�4	�  5�	�ก���  ,�ก��3
ก�	'�  4%#4�	����4�  4��5835�)�&'(4����ก5��/�3'�ก4�&'(������,Z4�����	���'�	Z�#w=&'(���ก�/�3 �	�.  
(4���4'%��%ก*%�ก���'�ก/�3 �	�.) -59������(��/����'�)����(ก��ก��3&��*%�ก�� 5�:��'�	Z�#w=&'(���ก�)�����3
4��	��3ก�/�3'�ก4�&'(������,Z4�.�3����(���*�Z5  ��ก�ก�� .�3��-���ก�����.�9��-��.3&'(Z5'�ก�#=�34=ก��.�3
	��-�9��3  -59�����b$3-��.3�(����/�3���������<��-��.ก'%��	�3D �����	�� �	�. ���������%3��(���*�Z5ก������3�&'(ก�
��-���3�)�����7	�����3	��4��4����3/�3���������<��-��.ก'%��	�3D <�� ����(��3�'	���9��-��.3&'(Z5'�ก�#=�����
�.�3.��3.9�/�3 �	�.   ��ก�� 3.�3��ก������4����ก5��/�35��ก3������	���34=ก�&'(����.3�Z.)��.�3	��-�9��3 -59�����
5�:�ก������3����5.ก��%44' )������(���*�Z5.��3/8 � ���.4���%�3����)�ก�5�:��34=ก�<����4��-�2�-'�6 (High 
Performance Organization) 	��<�    ��ก�ก�� .�3��ก�����.	'�-59��������%�ก���-���,4�3ก�����.	�3D /�3 ��;.  -59��)��
����)���3�����./�3 ��;. ��4��-�2�<�<��)�-��35#��.= 
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 3. ปัจจัยความเส่ียง 

ปตท. ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกจิทั้ งจากปัจจยั
ภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของทุกกระบวนการในการด าเนินธุรกจิของ ปตท .  
และตอ้งมีความเช่ือมโยงกนัทุกระดับ จึงได้ก  าหนดเป็นนโยบายบริหารความเส่ียงทั่วองคก์ร (Enterprise Risk Management) ท่ี
พนักงานทุกคนตอ้งปฏิบัติตาม และมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  ( Enterprise Risk Management 
Committee, ERMC) และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และควบคุมภายใน  (Risk Management and Internal Control 
Committee, RMCC) ท าหน้าท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวมให้เกดิประสิทธิผลสูงสุด ส าหรับความเส่ียงในระดับองคก์รจะมีการ
บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบผา่นคณะกรรมการจดัการคณะต่างๆ ของ ปตท . และความเส่ียงในการปฏิบัติงานจะอยูภ่ายใตก้าร
ก  ากบัดูแลของผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยถือเป็นหน้าท่ีรับผดิชอบของทุกหน่วยงานในการจดัการและควบคุม
ความเส่ียงให้อยูใ่นระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงมีการระบุไวอ้ยา่งชัดเจนในค  าบรรยายหน้าท่ีงาน (Functional Description) ของทุก
หน่วยงาน 

จากการบริหารความเส่ียงของ ปตท. ท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ปัจจยัเส่ียงต่างๆ  ท่ีปรากฏในปีท่ีผา่นมาได้รับการ
บริหารจดัการจนสามารถควบคุมได้ในระดับหน่ึงรวมกบัปัจจยัเส่ียงใหม่ท่ีได้ด าเนินการภายใตแ้ผนบริหารความเส่ียงในปีปัจจุบัน 
ปตท. จึงท าการปรับปรุงหัวขอ้ปัจจยัเส่ียงท่ีปรากฏต่อผูล้งทุนให้สอดคลอ้งกนั   

การลงทุนในหลกัทรัพยข์อง ปตท. ผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียงหลกัท่ีเกดิจากลกัษณะการประกอบธุรกจิของ 
ปตท. ทั้ งน้ี  นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึง ปตท . ไม่อาจทราบได้ในขณะน้ี
หรือเป็นความเส่ียงท่ี ปตท. พิจารณาในขณะน้ีว่าไม่มีผลกระทบในสาระส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิของ ปตท. ส าหรับขอ้มูลปัจจยั
ความเส่ียงท่ีอา้งอิงถึงรัฐบาลหรือขอ้มูลเศรษฐกจิของประเทศไทยในภาพรวม ขอ้มูลดังกล่าวได้มาจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยโดยรัฐบาล
และแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ โดย ปตท. มิได้ตรวจทานขอ้มูลดังกล่าว ดังนั้นในการลงทุนผูล้งทุนจึงควรพิจารณาอยา่งรอบคอบ โดย
ปัจจยัความเส่ียงหลกัๆ ดังกล่าวสามารถจ  าแนกได้ดังน้ี 

3.1 ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ์ 

3.1.1 ความเส่ียงจากกลยุทธ์การด าเนินธุรกจิ 
 กลุ่ม ปตท. ได้ก  าหนดวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งเน้นการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื เพ่ือกา้วไปสู่การเป็นบริษทัพลงังานไทยขา้ม
ชาติชั้นน า (Thai Premier Multinational Energy Company) ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงจ  าเป็นตอ้งมีการ
ก  าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ท่ีชัดเจน และมีการจดัท าแผนกลยทุธ์ของทุกหน่วยธุรกจิและบริษทัในกลุ่มให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยมุ่งเน้นการรักษาความสามารถเชิงแข่งขนัและน าความได้เปรียบในทางการแข่งขนัดังกล่าวมาใช้ในการลงทุนขยาย
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัธุรกจิ  ตลอดจนการขยายธุรกจิต่างประเทศโดยการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในทรัพยสิ์น การซ้ือ
หรือควบรวมกจิการท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัหรือสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้แต่ประสบปัญหาในช่วงวิกฤติ รวมถึงโอกาสใน
การลงทุนในธุรกจิเกีย่วเน่ืองใหม่ๆ เช่น ธุรกจิท่ีเกีย่วขอ้งกบัพลงังานทางเลือก  ธุรกจิไฟฟ้า  ธุรกจิถ่านหิน ธุรกจิ  Engineering and 
Energy Solution เป็นตน้ 

ภายใตค้วามผนัผวนของสภาวะเศรษฐกจิ เหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ ความ ผนัผวนของ ราคา ความคาดหวงัของ           
ผูล้งทุนและความตอ้งการท่ีหลากหลายของกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย จึงอาจเกดิความเส่ียงท่ีท าให้ ปตท. ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
และกลยทุธ์การด าเนินธุรกจิดังกล่าว เช่น ความไม่สมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทาน พลงังาน  ความผนัผวนของราคาปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศและธุรกจิใหม่ เป็นตน้ นอกจากน้ีในการขยายการลงทุนต่างประเทศตอ้ง
เผชิญกบัความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคบั รวมถึงนโยบายของภาครัฐในแต่ละประเทศ การจดัหาเงิน
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ลงทุน และการสร้างขีดความสามารถในการด าเนินธุรกจิต่างประเทศ  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.  และ
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว ้

ดังนั้นในการก  าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยทุธ์ของการด าเนินธุรกจิในอนาคต  กลุ่ม ปตท. จึงได้จดัให้มี
การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ทุกปี ทั้ งในระดับผูบ้ริหารสูงสุดของกลุ่ม ปตท. ท่ี
เรียกว่า Top Executive Thinking Session (TTS) และในกลุ่มผูบ้ริหารระดับสูงของ ปตท. ท่ีเรียกว่า Strategic Thinking Session 
(STS) เพื่อติดตาม ทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์การด าเนินธุรกจิให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เศรษฐกจิและพลงังานท่ี
เปล่ียนแปลงรวมทั้ งให้สอดคลอ้งกบัทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  ปตท. มีการบูรณาการกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์
และการบริหารความเส่ียงในขั้นตอนต่าง ๆ โดยได้มีการจดัท าแผนธุรกจิควบคู่กบัแผนบริหารความเส่ียง รวมถึงได้มีการจดัท า
แผนธุรกจิในรูปแบบ Scenario Planning ในสถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกจิและระดับราคาน ้ามนัต่างๆ  เพ่ือให้กลุ่ม ปตท. มี
แผนท่ีเหมาะสมในการรองรับการเปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอนท่ีจะเกดิขึ้นในอนาคต  นอกจากน้ี ปตท.  ยงัได้มีการติดตาม
ผลการด าเนินงานทุกเดือนและมีการจดัประชุมผูบ้ริหารในกลุ่มเป็นประจ  าอยา่งน้อยทุกไตรมาส  เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
ของกลุ่ม ปตท. และการหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปรับแผนธุรกจิและกลยทุธ์ระยะส้ัน เพ่ือสร้างความมัน่ใจ ว่าผล
ประกอบการจะได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้    รวมทั้ งได้มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยธุรกจิผา่นทาง
คณะกรรมการชุดต่างๆ  เช่น คณะกรรมการบริหารความเส่ียง องคก์ร คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการจดัการ ปตท.     
คณะกรรมการแผนวิสาหกจิ  คณะกรรมการบริหารจดัการการเงินและบัญชีองคก์ร เป็นตน้  

3.1.2  ความเส่ียงในการพฒันาขดีความสามารถขององค์กรเพือ่รองรับการด าเนินธุรกจิภายใต้ความผนัผวนของสภาวะ
เศรษฐกจิและโอกาสในการเตบิโตทางธุรกจิ  

 จากวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ปตท. ท่ีตอ้งการมุ่งเน้นการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื เพ่ือกา้วไปสู่การเป็นบริษทัพลงังาน
ไทยขา้มชาติชั้นน า (Thai Premier Multinational Energy Company) ส่งผลให้กลุ่ม ปตท. มีการขยายตวัทางธุรกจิอยา่งรวดเร็วใน
ระยะเวลาไม่กีปี่ท่ีผา่นมา โดยได้มีการเขา้ไปลงทุนในธุรกจิใหม่ ขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ รวมถึงขยายธุรกจิเดิมท่ีมีอยูใ่ห้
เติบโตยิง่ขึ้น ท าให้ธุรกจิภายในกลุ่มฯมีความหลากหลายเช่ือมโยงกนัเป็นลูกโซ่ ประกอบกบัสภาวะผนัผวนทางเศรษฐกจิ  เพื่อให้
สามารถปรับและขยายฐานทางธุรกจิอยา่งเหมาะสม ปตท. จ  าเป็นตอ้งจดัเตรียมบุคลากรให้ เพียงพอ  รวมถึงตอ้งพฒันาบุคลากร
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้รองรับกบัธุรกจิท่ีมีอยูเ่ดิม ธุรกจิใหม่ และเพ่ือทดแทนผูบ้ริหารท่ีจะเกษียณอาย ุทั้ งน้ีหาก ไม่สามารถ
จดัเตรียมบุคลากร ท่ีมีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ ได้ เพียงพอกบัความตอ้งการของกลุ่ม ปตท. จะส่งผลกระทบต่อธุรกจิ 
รวมทั้ งการบรรลุเป้าหมายในระยะยาวของ ปตท. 

ปตท. ลดความเส่ียงด้านการเตรียมบุคลากร ผา่นกลไกการบริหารสายอาชีพ โดยแบ่งการบริหารเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่กลุ่ม
ผูบ้ริหารระดับเทียบเท่าผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไป ใช้การบริหารจดัการในรูปแบบกลุ่ม ปตท. โดยมีการคดัเลือก Potential Pool เพื่อ
พฒันาผูบ้ริหารให้มีความพร้อมในการเขา้รับต  าแหน่งตามความตอ้งการขององคก์ร และมีคณะกรรมการซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดับ 
CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกว่า “PTT Group Management Committee” เป็นผูดู้แล และกลุ่มพนักงานระดับ ผูจ้ดัการส่วนลงมา  ใช้
การบริหารจดัการ ในรูปแบบ ของ ปตท. หรือภายในของแต่ละบริษทัในเครือ โดยใช้แนวความคิดการบริหารสายอาชีพ
เช่นเดียวกบัระดับผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไป ดูแลโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาสายอาชีพ  เรียกว่า “ Career Counseling Team” ส าหรับ 
ปตท. มีทั้ งหมด 14 สายอาชีพ แต่ละสายอาชีพจะตอ้งจดัท าแผนก  าลงัคน ก  าหนด  Key Position คดัเลือกพนักงานท่ีมีศกัยภาพสูง 
จดัท าแผนพฒันารายบุคคลและด าเนินการตามแผน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ากลุ่ม ปตท.  จะมีผูบ้ริหารและพนักงานท่ีมีคุณภาพและ
เพียงพอในระบบอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ ปตท.ได้มีโครงการ Young People to 
Globalize (YP2G) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาบุคลากรในระดับ 6-9 ขึ้นสู่ระดับผูจ้ดัการส่วน (ระดับ10)  เพื่อพฒันาต่อไปให้เป็น
ผูบ้ริหารท่ีมีความพร้อมในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ และ/หรือภายในประเทศ โดยเน้นความเขา้ใจปัจจยัความส าเร็จของ
ธุรกจิต่างประเทศ โดยผา่นการฝึกอบรมควบคู่กบัประสบการณ์ท างานจริงท่ีหลากหลาย 
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เพื่อให้พฒันาพนักงานได้อยา่งมีทิศทาง  ปตท. ได้ก  าหนด  Core Competency ขององคก์รซ่ึงได้มาจากการวิเคราะห์ 
Vision Mission และ Strategy ขององคก์ร  เพื่อพฒันาบุคลากรให้มีขีดความสามารถให้ตรงกบัความตอ้งการขององคก์ร และ
ก  าหนด Functional Competency ในแต่ละสายอาชีพเพื่อพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้างานท่ีรับผดิชอบได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละสายอาชีพมีการจดัตั้ง Functional Academy ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาบุคลากรของสายอาชีพให้
เกดิความช านาญทั้ งในด้านเทคนิคและตาม function ของงานตลอดจนสนับสนุนให้เกดิการแลกเปล่ียน เรียนรู้ และการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากผูท่ี้มีความรู้ความช านาญจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้องคค์วามรู้ท่ีส าคญัขององคก์รไม่สูญหายและให้ความรู้เป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รต่อไป  นอกจาก นั้น ปตท.ได้จดัตั้ง PTT Leadership and Learning Institute (PLLI) เพื่อพฒันา
ทรัพยากรบุคคลให้มีศกัยภาพสูงสุด โดยมุ่งพฒันาภาวะผูน้ า ( Leadership Development) และส่งเสริมให้เกดิ Life-Long Learning 
เพื่อเตรียมความพร้อม Potential Future Leader ให้กลุ่ม ปตท. ซ่ึงโครงสร้างหลกัสูตรจะครอบคลุมพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่
พนักงานใหม่ไปจนถึงผูบ้ริหารระดับสูง ทั้ งในด้าน Core Competency, Functional Competency รวมทั้ ง Global Competency ใน
ส่วนการพฒันาผูบ้ริหารระดับสูงจะเน้นความร่วมมือกบัสถาบันพฒันาผูบ้ริหารชั้นน าระดับโลก อาทิ ฮาร์เวิร์ด บิสซิเนส สคูล 
(Harvard Business School) ในการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรเพื่อกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะ ซ่ึงสถาบัน PLLI จะเป็นกลไกผลกัดัน
ให้กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษทัพลงังานไทยขา้มชาติชั้นน า ( Thai Premier Multinational Energy Company) 
ต่อไปในอนาคต 
 ปตท. จดัให้มีการส ารวจความผกู พนัและความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อองคก์รทุกปี โดยผลการส ารวจอยูใ่นระดับ
ใกลเ้คียงกบับริษทัชั้นน าของโลก และ ปตท. ได้น าผลส ารวจในประเด็นต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั
และความพึงพอใจ และน ามาจดัท าแนวทางการปรับปรุงระบบงาน ค่าตอบแทน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สภาพแวดลอ้มใน
ท่ีท างาน ฯลฯ เพ่ือสร้างเสริมให้พนักงานมีความผกูพนัและความพึงพอใจในการท างานต่อไป นอกจากน้ีเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกระดับสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนักบัเป้าหมายและกลยทุธ์ขององคก์ร ปตท. จึงได้มีการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานโดยการใช้ดัชนีวดัผลการด าเนินงาน  (Key Performance Index: KPI) ท่ีถ่ายทอดลงมาตามล าดับตั้งแต่คณะกรรมการ
บริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารระดับต่างๆ และพนักงาน ซ่ึงการขึ้นเงินเดือนประจ  าปีจะ
แตกต่างกนัตามผลการด าเนินงาน และพฤติกรรมการท างานรวมทั้ งความสามารถในการพฒันาตนเอง โดยก  าหนดให้มีผูแ้ทน
พนักงานเขา้ร่วมรับฟังการช้ีแจงเหตุผลการประเมิน เพ่ือให้มีความโปร่งใสเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย และไม่กอ่ให้เกดิปัญหาด้าน
แรงงานสัมพนัธ์ 

3.1.3  ความเส่ียงด้านช่ือเสียงองค์กร 
ปตท. ในฐานะรัฐวิสาหกจิภายใตก้ารก  ากบัดูแลของกระทรวงพลงังาน มีบทบาทส าคญัในการ สร้างความมัน่คง ด้าน

พลงังานควบคู่ไปกบัการสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิของประเทศมาอยา่งต่อเน่ือง  แต่จากความไม่แน่นอนของสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคม เศรษฐกจิ การเมือง นโยบายด้านพลงังาน กฎ ระเบียบ กลไกการก  ากบัดูแลของภาครัฐ ความคาดหวงัท่ีหลากหลายของ
กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์และประเด็นข่าวต่างๆท่ีส่งผลในเชิงลบต่อ ปตท . ท่ีปรากฏตามส่ือต่างๆ ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์องคก์ร ความเช่ือมัน่ของสาธารณชนท่ีมีต่อ ปตท. และอาจกอ่ให้เกดิอุปสรรคต่อการด าเนินงานและ
การขยายธุรกจิของ ปตท. ในอนาคต  

ปตท. ได้บริหารจดัการความเส่ียงโดยการทบทวนการด าเนินธุรกจิของ ปตท. ในปัจจุบัน และก  าหนดทิศทางการด าเนิน
ธุรกจิในอนาคตเพ่ือสร้างสมดุลและคุณค่าเพ่ิมร่วมกนัระหว่างธุรกจิ สังคมและส่ิงแวดลอ้มภายใตแ้นวคิด Creating Shared Value 
(CSV)  อีกทั้ งมีการก  าหนดแนวทางการส่ือสารองคก์รและการบริหารภาพลกัษณ์ให้สอดคลอ้งกบัทิศทางองคก์ร การบริหาร
ประเด็นโดยการวิเคราะห์และคาดการณ์ประเด็นล่วงหน้า การส่ือสารเชิงรุกผา่นส่ือกระแสหลกั ส่ื อออนไลน์  สถานีบริการ ร้าน 
Café Amazon ตลอดจนขยายผลผา่นเครือข่ายต่างๆ รวมถึงการช้ีแจงขอ้เท็จจริงของผูบ้ริหารต่อส่ือมวลชนและการเขา้ร่วมในเวที
เสวนาต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเร่ืองพลงังาน สินคา้ บริการ และการด าเนินธุรกจิของ ปตท. ไปสู่สาธารณชน 
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3.1.4  ความเส่ียงจากการลงทุน 
 ปตท. มีการลงทุนเพื่อแสวงหาแหล่งพลงังานใหม่ๆ และแหล่งพลงังานทดแทน ทั้ งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ความมัน่คงด้านพลงังานให้แกป่ระเทศ และเป็นการต่อยอดธุรกจิท่ีมีอยูใ่นปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเติบโตในระยะยาวของ  
ปตท. โดยปัจจุบัน ปตท. มีนโยบายลงทุนขยายธุรกจิอยา่งต่อเน่ืองทั้ งในส่วนของธุรกจิท่ี ปตท. ด าเนินการเอง และธุรกจิท่ี ปตท. 
ลงทุนผา่นบริษทัในกลุ่ม ทั้ งน้ี ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากปัจจยัหลายประการ ได้แก ่

 ภาวะเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ และของโลก 
 การเปล่ียนแปลงด้านการปกครอง นโยบายสนับสนุนการลงทุน กฎหมายและกฎเกณฑด์้านภาษีและด้านอ่ืนๆ 

ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการลงทุน 
 ความผนัผวนราคาของวตัถุดิบตั้งตน้ในการผลิต 
 ความผนัผวนราคาของผลิตภณัฑใ์นตลาด 
 การเปล่ียนแปลงของอุปสงคข์องผลิตภณัฑ ์อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอนัรวดเร็วของเทคโนโลยี 
 ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ 
 ขีดความสามารถขององคก์รในการเขา้ไปลงทุนในธุรกจิใหม่ 
 การลงทุนในโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการสร้างใหม่ ( Greenfield) ซ่ึงมีความตอ้งการใช้เงินลงทุน จ านวน มาก ใช้

เวลายาวนานในการพฒันา อนัอาจมีผลต่อระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 
เพื่อลดความเส่ียงจากปัจจยัดังกล่าว ปตท. ได้น ากระบวนการบริหารการลงทุนเชิงกลยทุธ์ (Strategic Investment 

Management: SIM) มาใช้ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก ่ขั้นวางแผนการลงทุน ขั้นวิเคราะห์การลงทุน ขั้น
ด าเนินการลงทุน ขั้นด าเนินการเชิงพาณิชย ์โดยการวางแผนและวิเคราะห์การลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์5 ด้าน ดังน้ี 

 ความเหมาะสมเชิงกลยทุธ์ (Strategic Fit) 
 ความสามารถในการด าเนินธุรกจิ (Execution Capability) 
 ผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Return) 
 ความเส่ียงของแผนการลงทุน (Project Risk) 
 การบริหารเงินทุนขององคก์ร (Capital Management)  
นอกจากน้ี ปตท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุนซ่ึงประกอบไปด้วยผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ 

เพ่ือพิจารณากลัน่กรองการลงทุนของ ปตท. เพื่อประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการจดัการ ปตท. และคณะกรรมการ ปตท.  
ท าให้เกดิความมัน่ใจว่าเงินลงทุนขององคก์รท่ีมีจ  ากดั จะเกดิประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ งเพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานของการลงทุนและเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆท่ีจะท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ท าให้การแกไ้ขปัญหาสามารถท าได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

3.2 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการจัดหาก๊าซธรรมชาต ิ 
ในปีท่ีผา่นมา ปตท. ด าเนินการเจรจาจดัหากา๊ซธรรมชาติจากแหล่งต่างๆในประเทศ ทั้ งบนบกและ ในอ่าวไทย รวมถึง

การเจรจาจดัหากา๊ซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied Natural Gas (LNG) จากกลุ่มผูข้ายในหลายประเทศทั่วโลก  เพื่อรองรับความ
ตอ้งการใช้กา๊ซธรรมชาติในอนาคต ซ่ึงคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นตามสภาพเศรษฐกจิ ทั้ งน้ี ปตท. ได้เร่ิมน าเขา้ LNG ตั้งแต่กลางปี 2554  
โดยในช่วงแรกจะเป็น Spot cargo และ/หรือ สัญญาระยะส้ัน และตั้งแต่ปี 2558 จะเร่ิมมีการน าเขา้ LNG แบบสัญญาระยะยาวจาก
ประเทศการ์ตา้   
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ในสัญญาซ้ือกา๊ซธรรมชาติจะมีการก  าหนดปริมาณการซ้ือกา๊ซธรรมชาติขั้นต  ่ารายปีท่ี ปตท. จะตอ้งรับซ้ือ โดยหากในปี
สัญญาใด ปตท. ไม่สามารถรับกา๊ซธรรมชาติได้ครบตามปริมาณขั้นต  ่าท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญา ปตท. จะตอ้งช าระค่ากา๊ซธรรมชาติ
ในส่วนท่ีไม่ได้ นั้นด้วย  (Take-or-Pay) โดยท่ี ปตท . มีสิทธิรับปริมาณกา๊ซธรรมชาติท่ีได้ช าระไปแลว้ แต่ยงัไม่ได้รับนั้นในปี
ต่อๆไป (Make-Up) ทั้ งน้ี ในปีท่ี ปตท. จะใช้สิทธิในการรับปริมาณกา๊ซธรรมชาติดังกล่าว ปตท. จะตอ้งรับซ้ือกา๊ซธรรมชาติให้ได้
ครบตามปริมาณซ้ือกา๊ซธรรมชาติขั้นต  ่าตามสัญญาในปีนั้นๆ กอ่น  

ส าหรับสัญญาซ้ือ LNG ประเภท Spot cargo และสัญญาระยะส้ัน หาก ปตท. ไม่สามารถรับ LNG ได้ตามสัญญา ผูข้าย
จะน า LNG ไปขายให้ลูกคา้รายอ่ืน ซ่ึง ปตท. มีความเส่ียงท่ีจะตอ้งจ่ายเงินส่วนต่างราคาให้ผูข้าย หากขายได้ในราคาท่ีต  ่ากว่า
สัญญาท่ีท าไวก้บั ปตท. 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ปตท. คงเหลือยอดการเรียกรับกา๊ซธรรมชาติส่วนของ Make-Up แหล่งยาดานา โดยมียอดเงิน
ค่า Take-or-Pay คงเหลือเป็นจ  านวน 5,254 ลา้นบาท ซ่ึงจากประมาณการความตอ้งการกา๊ซธรรมชาติ ปตท. คาดว่าจะสามารถรับ
กา๊ซธรรมชาติในส่วนของ Make-Up ได้หมดภายในปี 2560 อน่ึง เงินค่า Take-or-Pay ของแหล่งยาดานา เกดิขึ้น ในช่วง ปี 2541 – 
2544 เน่ืองจากความล่าช้าในการกอ่สร้างโรงไฟฟ้าราชบุรีและโครงการท่อส่งกา๊ซธรรมชาติราชบุรี-วงัน้อย  รวมถึงผลกระทบ
วิกฤตเศรษฐกจิในปี 2540 แต่ทั้ งน้ี การจ่ายเงินค่า Take-or-Pay ของแหล่งยาดานาดังกล่าว มีราคาต  ่ากว่าราคาซ้ือขายในปัจจุบัน ท า
ให้มีก  าไรจากส่วนต่างราคามาช่วยในการแบ่งเบาภาระดอกเบ้ียท่ีเกดิขึ้น 

นอกจากนั้น ปตท. ยงัมีความเส่ียงในเร่ืองท่ีผูผ้ลิตอาจไม่สามารถส่งกา๊ซธรรมชาติให้ได้ตามปริมาณท่ีระบุในสัญญา 
เช่น กรณีผูผ้ลิตแหล่งเยตากนุ ประเทศสหภาพพม่า ประสบปัญหาทางเทคนิคในการผลิตกา๊ซธรรมชาติในปี 2557 ท าให้ไม่
สามารถจดัส่งกา๊ซธรรมชาติให้ ปตท. ได้ตามปริมาณท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายกา๊ซธรรมชาติ โดย ปตท. มีแผนในการเรียกรับกา๊ซ
ธรรมชาติจากผูผ้ลิตรายอ่ืน รวมทั้ งน าเขา้ LNG เพื่อทดแทน  

อยา่งไรกต็ามยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความไม่แน่นอนในภาวะเศรษฐกจิโลกและประเทศไทย ความผนัผวนของราคาน ้ามนั
และ LNG และการ เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกจิ ท่ีอาจกอ่ให้เกดิความเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการของ ปตท. ได้ ดังน้ี 

 ปริมาณความตอ้งการกา๊ซธรรมชาติในอนาคตอาจไม่เป็นไปตามท่ี ปตท. คาดการณ์  ซ่ึงหากปริมาณ ความตอ้งการ
เพ่ิมสูงขึ้น ปตท. จ  าเป็นตอ้งจดัหา LNG เขา้มาเพ่ิมเติม (แต่ไม่เกนิท่ี LNG Terminal รองรับได้ ) แต่หากปริมาณ
ความตอ้งการลดลง อาจท าให้เกดิปัญหา Take-or-Pay จากสัญญาซ้ือขายกา๊ซธรรมชาติท่ีมีอยู ่

 ก  าหนดการแลว้เสร็จของการกอ่สร้าง โครงข่าย ระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ภายใตแ้ผนแม่บทระบบท่อส่งกา๊ซ
ธรรมชาติฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2544 - 2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 2 และโครงสร้างพ้ืนฐานกา๊ซธรรมชาติ ภายใตแ้ผน
ระบบรับส่งและโครงสร้างพ้ืนฐานกา๊ซธรรมชาติ เพ่ือความมัน่คง หรือการกอ่สร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ท่ีจะใช้กา๊ซ
ธรรมชาติอาจไม่เป็นไปตามแผน อาจกอ่ให้เกดิ Take-or-Pay ในสัญญาซ้ือขายกา๊ซธรรมชาติใหม่  และ /หรือ  Short-
Fall ในสัญญาขายได้ 

 ความผนัผวนของราคาน ้ามนัอาจท าให้การจดัหากา๊ซธรรมชาติจากแหล่งใหม่เขา้มาในระบบของ ปตท. มีราคา
เปล่ียนแปลงไปจากท่ีคาดการณ์ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของกา๊ซธรรมชาติเม่ือเทียบ
กบัเช้ือเพลิงอ่ืน  

 ปริมาณส ารองกา๊ซธรรมชาติภายในประเทศเร่ิมลดลงและอาจส่งผลให้ความสามารถในการผลิตกา๊ซธรรมชาติของ
ผูผ้ลิตต  ่ากว่าปริมาณในสัญญา 

 การเจรจาจดัหากา๊ซธรรมชาติในภูมิภาคผา่นทางระบบท่อมีความยากมากขึ้น เน่ืองจากประเทศเพ่ือนบ้านมีความ
ตอ้งการใช้กา๊ซธรรมชาติเพ่ิมขึ้นเช่นกนั  รวมถึงความไม่ชัดเจนในการพฒันาแหล่งกา๊ซธรรมชาติจากพ้ืนท่ีคาบ
เกีย่วไทย-กมัพูชา 



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

 

ส่วนท่ี 3.1(3) หนา้ท่ี 6 

 ในบางช่วงเวลาตลาด LNG อาจมีภาวะตึงตวั ซ่ึงคาดการณ์ได้ยาก อาจท าให้ไม่สามารถจดัหาได้ตามระยะเวลาและ/
หรือคุณภาพท่ีตอ้งการ รวมทั้ งอาจมีราคาสูง 

 ปตท. อาจไม่สามารถรับกา๊ซธรรมชาติในส่วนท่ีได้ช าระเงินล่วงหน้าไปแลว้ ( Make-Up) จากแหล่งท่ีมี Take-or-
Pay เดิมได้ตามแผน  หากความตอ้งการใช้กา๊ซธรรมชาติของประเทศลดลงมาก และ ปตท. จ  าเป็นตอ้งรับกา๊ซ
ธรรมชาติตามปริมาณผกูพนัในทุกสัญญา 

 การเปิดให้ใช้และเช่ือมต่อระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติในทะเลและบนบกแกบุ่คคลท่ีสาม (Third Party Access 
Offshore & Onshore) อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิกา๊ซธรรมชาติของ ปตท.     

 ความผนัผวนของราคาน ้ามนัและอตัราแลกเปล่ียน อาจส่งผลให้ราคากา๊ซธรรมชาติในอนาคตสูงหรือต  ่ากว่าราคาท่ี 
ปตท. ได้ช าระเงินค่ากา๊ซธรรมชาติในส่วนท่ียงัไม่ได้รับภายใตเ้ง่ือนไข Take-or-Pay ซ่ึงจะท าให้เกดิก  าไรหรือ
ขาดทุนจากการรับกา๊ซธรรมชาติในส่วนท่ีช าระเงินไปแลว้แต่ยงัไม่ได้รับ (Make-up) 

ในการรองรับความเส่ียงของการจดัหากา๊ซธรรมชาติและความตอ้งการกา๊ซธรรมชาติ  ปตท. ได้มีการติดตามความ
เคล่ือนไหวของการจดัหาและความตอ้งการกา๊ซธรรมชาติ และมีการประสานงานกบักลุ่มผูข้ายและ ลูกคา้ อยา่งใกลชิ้ด เพื่อจดัท า
แผนการจดัหากา๊ซธรรมชาติในระยะส้ันและยาวอยา่งมีประสิทธิภาพ  และมีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้ งมีการเจรจากบั
กลุ่มผูข้ายและลูกคา้ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาหากเกดิวิกฤติ    

3.2.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิและผลติภัณฑ์ของ ปตท. 
ตน้ทุนวตัถุดิบและราคาจ  าหน่ายผลิตภณัฑก์า๊ซธรรมชาติ คอนเดนเสท น ้ามนัดิบ น ้ามนัส าเร็จรูปและผลิตภณัฑ์      

ปิโตรเคมี ทั้ งในประเทศและต่างประเทศของ ปตท . และบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงอา้งอิงตามราคาประกาศในแต่ละช่วงเวลามีการ
เปล่ียนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลก อยา่งผนัผวน  ส่งผลให้รายได้จากการด าเนินการ รวมถึงค่าการกลัน่ได้รับผลกระทบอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ทั้ งน้ีความผนัผวนของราคาปิโตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเกดิจากปัจจยัหลายประการ ได้แก ่

 ภาวะเศรษฐกจิโลกและการด าเนินนโยบายทางการเงินในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก 
 การเปล่ียนแปลงของอุปสงค ์อุปทานและปริมาณส ารองของกา๊ซธรรมชาติ น ้ามนัดิบ คอนดอนเสท น ้ามนั

ส าเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก 
 เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผูผ้ลิตและส่งออกปิโตรเลียม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภูมิภาคตะวนัออกกลาง ซ่ึง

เป็นผูผ้ลิตและส่งออกรายใหญ่ 
 การก  าหนดนโยบายการผลิตปิโตรเลียมของกลุ่ม OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)  
 การเขา้ซ้ือ/ขายตราสารอนุพนัธ์น ้ามนัของกลุ่มนักลงทุนในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า (Forward, Futures Market)  
 สภาพภูมิอากาศและอุบัติภยัอนัเกดิจากภยัธรรมชาติ 
 การเปล่ียนแปลงคุณภาพของผลิตภณัฑน์ ้ามนัส าเร็จรูป (Specifications) ทั้ งในและนอกภูมิภาค 
 การแข่งขนัโดยพลงังานทดแทน และเทคโนโลยใีนกระบวนการผลิต 

 ท่ีผา่นมา คณะท างานบริหารความเส่ียงราคา (Price Strategy and Risk Management) ภายใตโ้ครงการ Petrochemical and 
Refining Integrated Synergy Management (PRISM) ได้ท าการวิเคราะห์สถานการณ์ความเคล่ือนไหวราคาน ้ามนัในตลาดโลกและ
เขา้ด าเนินการบริหารความเส่ียงราคาวตัถุดิบและราคาผลิตภณัฑ ์รวมทั้ งราคาซ้ือและราคาจ  าหน่ายน ้ามนัดิบและน ้ามนัส าเร็จรูป
ร่วมกนัภายในกลุ่ม ปตท. ให้เกดิประโยชน์สูงสุด ทั้ งน้ี ปตท. มุ่งเน้นการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบและในลกัษณะ
กลุ่ม เพื่อสร้างพลงัร่วม ซ่ึงปัจจุบันกลุ่ม ปตท. ได้ด าเนินการบริหารจดัการความเส่ียงด้านราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยการ
ท าสัญญาซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ กบับริษทัคู่คา้ ซ่ึงมีการก  าหนดเป้าหมายของราคา ปริมาณ ช่วงเวลา และระยะเวลาในการ
ด าเนินการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และให้สอดคลอ้งกบัแผนธุรกจิของกลุ่ม ปตท.  
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 การเขา้ซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ในตลาดการคา้อนุพนัธ์ทุกคร้ังจะมีการวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งถ่ีถว้น รวมทั้ งเลือกเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัช่วงเวลาและจุดประสงค ์เช่น เคร่ืองมือ Swap หรือ Option นอกจากน้ี การด าเนินการ
บริหารความเส่ียงทุกคร้ังจะด าเนินการตามนโยบายขององคก์รในแนวทางการบริหารความเส่ียงด้านราคาให้ควบคู่และสอดคลอ้ง
ไปกบัปริมาณซ้ือขายวตัถุดิบและผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ปตท. (Physical Underlying) ทั้ งการบริหาร ความเส่ียง ตน้ทุนราคาซ้ือ และ
บริหารความเส่ียงราคาขาย เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาท่ีมีต่อผลตอบแทนและผลประกอบการของ ปตท . และ
กลุ่ม ปตท. อีกทั้ งมีการจดัวางโครงสร้างและกระบวนการในการก  ากบัดูแลการบริหารจดัการความเส่ียงและการตรวจสอบถ่วงดุล
ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล  รวมถึงการก  าหนดวงเงินมูลค่าความเส่ียง ( Value at Risk – VaR) ในการท าธุรกรรมการคา้
ระหว่างประเทศ และให้มีการจดัท ารายงานสรุปสถานะความเส่ียงเสนอต่อผูบ้ริหารและหน่วยงานเกีย่วขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ ทั้ งน้ี 
เพื่อควบคุมและติดตามมิให้ ปตท. และกลุ่ม ปตท. มีความเส่ียงด้านราคาสูงเกนิกว่าระดับท่ีเหมาะสม 

3.2.3 ความเส่ียงจากการด าเนินการของรัฐบาลทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของ ปตท. 
จากการท่ี ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกจิท่ีมีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และอยูภ่ายใตก้ารก  ากบั

ดูแลของกระทรวงพลงังาน รวมทั้ งการท าธุรกจิพลงังานอยูภ่ายใตก้ารก  ากบัดูแลของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 
(กพช. ) ภายใตพ้ระราชบัญญตัิคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดังนั้นภาครัฐยงัคงสามารถก  ากบัดูแล            
การด าเนินการใดๆ ของ ปตท. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพลงังาน เศรษฐกจิและสังคมของประเทศ และ กพช. สามารถอาศยั
อ านาจตามพระราชบัญญตัิฯ ในการเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารพลงังานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้ งก  าหนด
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการก  าหนดราคาพลงังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนการบริหารพลงังานของประเทศ    
นอกจากน้ีตามพระราชก  าหนดแกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลนน ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2516 ได้บัญญตัิไวว้่า เพื่อประโยชน์ใน
การแกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลนน ้ามนัเช้ือเพลิง ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจออกค  าส่ังเพ่ือก  าหนดมาตรการเกีย่วกบัเร่ือง
ต่างๆ  ได้ ซ่ึงรวมถึงการจ  าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงทุกชนิด  ดังนั้นการก  าหนดนโยบายและมาตรการด้านพลงังานของภาครัฐ อาจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกจิของ ปตท.  ดังตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 การตรึงราคากา๊ซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์(NGV) 
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้กา๊ซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง เพ่ือลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกจิ

อนัเน่ืองมาจากราคาน ้ามนัดิบและน ้ามนัส าเร็จรูปในตลาดโลกได้ปรับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ลดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
สนับสนุนยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศ ท่ีสนับสนุนให้ใช้เช้ือเพลิงท่ีสามารถจดัหาได้จากแหล่งภายในประเทศ โดย ปตท.ได้
เร่ิมน า NGV มาใช้เป็นเช้ือเพลิงให้กบัรถโดยสารประจ  าทาง NGV ขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และ
ภายใตน้โยบายของรัฐบาลท่ีจะผลกัดัน NGV เป็นเช้ือเพลิงทางเลือก ปตท. ได้เป็นผูริ้เร่ิมขยายกา๊ซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง
ทางเลือกในภาคขนส่ง ตั้งแต่ปี 2544 และมีการลงทุนขยายสถานีบริการ NGV เร่ือยมา  

ท่ีผา่นมาสถานการณ์ราคาน ้ามนัในตลาดโลกได้ปรับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ภาครัฐจึงได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ
ด้านพลงังานโดยตรึงราคา NGV อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัตน้ทุนการผลิตทั้ งในด้านการลงทุนและราคาซ้ือกา๊ซธรรมชาติได้ปรับ
เพ่ิมสูงขึ้นตามราคาน ้ามนัในตลาดโลก ส่งผลให้ ธุรกจิ NGV ประสบภาวะขาดทุนจากการจ  าหน่าย NGV เพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ  
อยา่งไรกต็าม ภาครัฐพยายามปรับราคา NGV ให้เหมาะสมกบัตน้ทุนและสอดคลอ้งกบักลไกตลาดเปรียบเทียบกบั เช้ือเพลิง
ทดแทนอ่ืน โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติให้ปรับราคาขายปลีก NGV ขึ้นมา 3 คร้ัง คร้ังละ 1 บาทต่อ
กโิลกรัม ในเดือน ตุลาคม และ ธันวาคม 2557 และ 0.50 บาทต่อกโิลกรัม ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ท าให้ราคาขายปลีก NGV อยู่
ท่ี 13.00 บาทต่อกโิลกรัม ในขณะท่ีรถสาธารณะท่ีใช้ NGV ได้แก ่รถแท็กซ่ี รถตุ๊กตุ๊ก รถตูโ้ดยสารสาธารณะ (รถร่วม ขสมก. และ 
บขส.) และรถโดยสารสาธารณะ (รถร่วม ขสมก. และ บขส.) ปรับขึ้น 2 คร้ัง ในเดือนธันวาคม 2557 และ มกราคม 2558 ท่ี 1.00 
บาท และ 0.50 บาทต่อกโิลกรัม ตามล าดับ ท าให้ราคาขายปลีกอยูท่ี่ 10.00 บาทต่อกโิลกรัม  ซ่ึงจะท าให้ราคาสะท้อนตน้ทุนมาก
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ขึ้น อยา่งไรกต็าม ปตท. ยงัคงมีความเส่ียงในด้านความต่อเน่ืองของนโยบายการก  าหนดราคาพลงังานภาครัฐให้สะท้อนตน้ทุนท่ี
แท้จริง 

 การควบคุมราคากา๊ซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
โครงสร้างราคากา๊ซปิโตรเลียมเหลว ( LPG) มีการควบคุมราคา LPG  ณ โรงแยกกา๊ซฯ และโรงกลัน่น ้ามนัไวค้งท่ี ท่ี

ประมาณ 333 เหรียญสหรัฐ/ตนั  (ภาครัฐได้ใช้เงินจากกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงมาชดเชยราคา LPG ท่ีผลิตจากโรงกลัน่น ้ามนัเท่านั้น 
เพื่อให้สะท้อนราคา LPG ตลาดโลกมากยิง่ขึ้น) และภาครัฐได้ใช้กลไกของเงินกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงในการรักษาเสถียรภาพของ
ระดับราคาขายปลีก LPG ในประเทศไวใ้ห้อยูใ่นระดับท่ีค่อนขา้งคงท่ี ซ่ึงท่ีผา่นมาในช่วงท่ีราคาน ้ามนัปรับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
ส่งผลให้ราคาขายปลีก LPG ในประเทศแตกต่างจากราคา LPG ในตลาดโลกและราคาขายปลีกน ้ามนัเช้ือเพลิงในประเทศ
ค่อนขา้งมาก ส่งผลให้ปริมาณความตอ้งการ LPG ในประเทศเพ่ิมขึ้นเกนิกว่าก  าลงัการผลิต LPG ในประเทศ  กระทรวงพลงังาน
จึงมอบหมายให้ ปตท. เป็นผูน้ าเขา้ LPG ในราคาตลาดโลกและจ  าหน่ายในราคาท่ีรัฐควบคุม โดย ปตท. จะได้รับเงินชดเชยคืน
จากกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงภายหลงั  การควบคุมราคา LPG ดังกล่าวส่งผลให้ ปตท. และโรงกลัน่น ้ามนัในกลุ่มไม่สามารถ
จ  าหน่าย LPG ในราคาท่ีสะท้อนราคาตลาดโลกและตน้ทุนท่ีแท้จริงได้  ปริมาณน าเขา้ท่ีสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง อาจท าให้ ปตท. ตอ้ง
ลงทุนขยายท่าเรือและคลงัในการน าเขา้ LPG อีกทั้ ง ความไม่แน่นอนของระยะเวลาในการท่ี ปตท. จะได้รับเงินชดเชยการน าเขา้ 
LPG คืน  ด้วยเหตุผลดังกล่าวทั้ งหมดขา้งตน้  จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลประกอบการของ ปตท.  

ท่ีผา่นมารัฐบาลในหลายสมยัได้มีความพยายามในการแกไ้ขปัญหาราคา LPG โดยนับตั้งแต่ปี 2554 ภาครัฐได้ออก
มาตรการต่าง ๆ ในการทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG ทั้ งในภาคครัวเรือน ขนส่ง และอุตสาหกรรม เพ่ือให้สะท้อนตน้ทุนการ
จดัหาและการผลิตของประเทศอยูห่ลายคร้ัง   แมว้่าหลายมาตรการได้มีผลบังคบัใช้เพียงช่วงระยะเวลาหน่ึง และต่อมากไ็ด้ถูก
ชะลอ หรือยกเลิกไปในท่ีสุด  แต่กไ็ด้ท าให้ราคาขายปลีก LPG ในกลุ่มเช้ือเพลิงท่ีเดิมภาครัฐเคยตรึงไวท่ี้ 18.13 บาท/กก. ได้ทยอย
ปรับเพ่ิมขึ้นมาเป็นล าดับ โดย ณ ส้ินเดือน ธันวาคม 2557  ราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และ ภาคอุตสาหกรรมอยู่
ท่ีระดับ  24.16 บาท/กก. ซ่ึงภาครัฐได้ใช้กลไกของเงินกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงในการปรับขึ้นราคา ขณะท่ีราคา LPG ณ โรงแยก
กา๊ซฯ ยงัคงถูกตรึงไวท่ี้ประมาณ 333 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ต่อไปเช่นเดิม ผูผ้ลิต  LPG ในประเทศจึงไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จาก
การปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG ดังกล่าว    

อยา่งไรกต็าม เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) ได้มีมติให้ปรับ โครงสร้าง ราคา  
LPG ให้สะท้อนตน้ทุนการจดัหาของประเทศ ท่ีเฉล่ียจากตน้ทุน LPG ของโรงแยกกา๊ซฯ โรงกลัน่ฯ และการน าเขา้  โดย ราคาถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนัก อยู่ท่ี 488 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตนั (ตามราคา CP อา้งอิง ณ เดือนมกราคม ท่ี 443 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
เมตริกตนั)  มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นตน้ไป ซ่ึงจะส่งผลให้ ปตท. รับภาระขาดทุนจากการจ  าหน่าย  LPG 
เป็นเช้ือเพลิงลดลง อยา่งไรกต็าม ปตท. ยงัคงมีความเส่ียงในอนาคต หากสถานการณ์ราคาน ้ามนัและกา๊ซธรรมชาติปรับตวัสูงขึ้น
มาก และอาจท าให้ภาครัฐพิจารณาไม่ปรับราคา LPG ให้สะท้อนตน้ทุนท่ีสูงขึ้นได้ 

3.2.4  ความเส่ียงจากผลการด าเนินงานของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของผลการด าเนินงานของ ปตท. 
ปตท. มีการเติบโตทางธุรกจิอยา่งต่อเน่ืองทั้ งในส่วนของธุรกจิท่ี ปตท. ด าเนินการเอง และธุรกจิท่ี ปตท. ลงทุนผา่น

บริษทัในกลุ่ม  โดยมุ่งเน้นให้เกดิการเช่ือมโยงกนัของการด าเนินธุรกจิอยา่งครบวงจรจากธุรกจิปิโตรเลียมขั้นตน้จนถึงขั้นปลาย 
รวมถึงการลงทุนในธุรกจิเกีย่วเน่ืองใหม่ๆ ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกบัท่ีผา่นมาบริษทัในกลุ่มได้มีการซ้ือหรือ
ควบรวมกจิการ การเขา้ร่วมลงทุน การขยายก  าลงัผลิต และการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแกผ่ลิตภณัฑ ์การ
ขยายธุรกจิดังกล่าวส่งผลให้ผลการด าเนินงานของ ปตท. ส่วนหน่ึงขึ้นอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงบริษทัในกลุ่ม
ยงัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีอาจเกดิขึ้นจากลกัษณะการประกอบธุรกจิ เช่น ความผนัผวนของราคาผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ 
ความส าเร็จในการส ารวจและพฒันาแหล่งปิโตรเลียม เหตุการณ์จากอุบัติเหตุหรือภยัธรรมชาติ วฏัจกัรขาลงของธุรกจิปิโตรเคมี
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และการกลัน่ คู่แข่งจากภูมิภาคตะวนัออกกลางท่ีมีตน้ทุนการผลิตต  ่ากว่า รวมถึง ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและ
ขอ้บังคบัต่างๆ  เป็นตน้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ ปตท.  

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงดังกล่าว ปตท. ได้มุ่งเน้นให้มีการบริหารจดัการองคก์รในลกัษณะ ความร่วมมือกนัของ กลุ่ม 
ปตท. ( PTT Group) ผา่นนโยบายและระบบต่างๆ เช่น Operational Excellence Management System (OEMS) มาตรฐานการ
จดัการด้านความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ( SSHE Management Standards) เป็นตน้ โดยยดึหลกัการ
ก  ากบัดูแลกจิการท่ีดี เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเติบโตทางธุรกจิอยา่งยัง่ยนืและให้เกดิการสร้างมูลค่ารวมสูงสุดของกลุ่ม ปตท. รวมถึง
การปรับโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ สร้างมูลค่าเพ่ิม ลดตน้ทุน และน าไปสู่การ
เพ่ิมขีดความสามารถของการแข่งขนั    

3.3   ความเส่ียงทางด้านปฏิบตักิาร  
3.3.1 ความเส่ียงจากภยนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในการด าเนินธุรกจิ 

ปตท. ในฐานะบริษทัพลงังานแห่งชาติท่ีประกอบธุรกจิปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรและมีการด าเนินงานในหลาย
พ้ืนท่ีทั้ งในประเทศและต่างประเทศ มีโอกาสได้รับผลกระทบจากภยัคุกคามหลายประเภท เช่น ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั อุบัติเหตุ ภยั
จากความไม่สงบทางการเมือง รวมไปถึงภยัจากการกอ่การร้าย และภยัอนัตรายอ่ืนๆ ท่ียากต่อการ คาดการณ์ได้ ซ่ึงอาจกอ่ให้เกดิ
ความสูญเสียอยา่งมีนัยส าคญัต่อบุคคล ทรัพยสิ์น ส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินธุรกจิ ช่ือเสียงองคก์ร ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกจิ
ของ ปตท. 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดโอกาสและผลกระทบจากภยัคุกคามดังกล่าว  ปตท . ก  าหนดให้ ผูบ้ริหารและพนักงานของทุก
หน่วยธุรกจิมีหน้าท่ีคาดการณ์ ประเมิน พฒันาแผนบริหารจดัการเพื่อควบคุม ติดตาม และป้องกนัความเส่ียง จากภยัคุกคามเชิง
ปฏิบัติการ ควบคู่ไปกบัการประเมินผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหากเกดิการหยดุชะงกัของกระบวนการหลกั  ทั้ งในสภาวะ
ปกติ ไม่ปกติ สภาวะวิกฤต รวมทั้ งก  าหนดมาตรการควบคุม ป้องกนั บริหารจดัการ ติดตาม และปรับปรุงอยา่งเป็นระบบ โดยยดึ  
“มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ กลุ่ม ปตท. ( PTT Group Business Continuity Management System 
Standard: BCMS)” ซ่ึงพฒันาจากมาตรฐานสากล ISO 22301 และ “มาตรฐานการจดัการด้านความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอ
นามยั และส่ิงแวดลอ้ม กลุ่ม ปตท. ( PTT Group Security, Safety, Health and Environment Management Standard: SSHE MS)” 
ซ่ึงพฒันาขึ้นตามหลกัการ Plan-Do-Check-Act เพื่อให้เกดิการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานจดัการสากล เช่น  
มอก ./OHSAS 18001 ISO 14001 PSM (Process Safety Management) และ ISO 28000 เป็นตน้ เพ่ิมเติมแนวปฏิบัติให้มีความ
เหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิ และวฒันธรรมของกลุ่ม ปตท. เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานกลางให้หน่วยธุรกจิ หน่วยงาน
สนับสนุน ตลอดจนบริษทัในกลุ่ม ร่วมกนัพฒันาและเช่ือมโยงระบบโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปกป้องกจิกรรมท่ีสร้างมูลค่าตลอด
สายโซ่ทางธุรกจิของ ปตท. ให้สามารถด าเนินการได้อยา่งต่อเน่ือง ไม่มีการหยดุชะงกั 

นอกจากน้ี ปตท. ได้มีการซ้ือประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงส าหรับทรัพยสิ์นหลกั ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกจิทั้ งหมดตาม
แนวปฏิบัติท่ีดีของบริษทัชั้นน าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และได้ท าประกนัภยัเพ่ิมเติมในกรณีท่ีบริษทัตอ้งหยดุ
ด าเนินการ (Business Interruption) แต่การซ้ือประกนัภยั ดังกล่าวอาจไม่สามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกดิขึ้นได้ทุก
ประเภท เน่ืองจากไม่มีบริษทัประกนัภยัใดรับประกนัภยัความเสียหายทุกประเภท หรือเน่ืองจากบางคร้ังหากซ้ือประกนัภยั ค่าเบ้ีย
ประกนัภยัส าหรับการประกนัภยัความเสียหายนั้นๆ จะสูงมากจนไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกจิ และถึงแมว้่า ปตท . จะเช่ือว่าบริษทัใน
กลุ่มมีการท าประกนัภยัตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมกต็าม ปตท. ไม่สามารถควบคุมวงเงินในการท าประกนัภยัทรัพยสิ์นของ
กลุ่ม ปตท. ให้เพียงพอต่อความเสียหายท่ีอาจเกดิขึ้นได้  ดังนั้นหากเกดิความเสียหายในทรัพยสิ์นท่ีไม่ได้ท าประกนัครอบคลุมเต็ม
มูลค่าในจ  านวนท่ีมีนัยส าคญั หรือในกรณีท่ีผูรั้บประกนัภยัมีปัญหาทางการเงินรุนแรงหรือตอ้งเลิกกจิการเน่ืองจากเหตุดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบในด้านลบอยา่งร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานหรือโอกาสทางธุรกจิของ ปตท. ได้ 
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เพื่อให้บุคลากรของ ปตท. ตลอดจนหน่วยงานทั้ งภายในและภายนอกท่ีเกีย่วขอ้งมีความพร้อมต่อสถานการณ์วิกฤตท่ี
อาจเกดิขึ้นในทุกรูปแบบ ปตท. จึงให้ความส าคญักบัการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน และแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิประจ  าปี
อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ  าทุกปี ทั้ งภายในกลุ่มผูเ้ก ีย่วขอ้งภายในบริษทัเอง หรือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง เช่น การเขา้ร่วม ซ้อม
แผนรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลงังานของประเทศท่ีจดัโดยกระทรวงพลงังาน เป็นตน้  

จากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองท่ีด าเนินต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2556 ได้น าไปสู่การชุมนุมใหญ่และปิดการจราจรบริเวณ
ทางแยกส าคญัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ( Shut Down Bangkok) ในระหว่างวนัท่ี 13 มกราคม 2557 จนส้ินสุดลงในวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2557 นั้น พ้ืนท่ีอาคาร ปตท. ส านักงานใหญ่ และ ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์  ( EnCo) ได้รับผลกระทบโดยตรง
เน่ืองจากเป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีชุมนุมหลกั เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ี ปตท. ได้เปิดศูนยอ์  านวยการเหตุฉุกเฉินและ
ภาวะวิกฤติ กลุ่ม ปตท. ( PTT Group Crisis Management Center: GCMC) ในวนัท่ี 2 มกราคม 2557  และด าเนินงานตามแผน
บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ ( BCM) ภายใตก้ารก  ากบัดูแลติดตามการด าเนินงานของศูนย ์ GCMC จนกระทั่งสถานการณ์
คล่ีคลายลง จึงประกาศยตุิการปฏิบัติการแผน BCM ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ในขณะท่ีศูนย ์ GCMC ยงัติดตามสถานการณ์
ต่อไปจนวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 จึงส้ินสุดการปฏิบัติงาน  โดยท่ี ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
สามารถด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองตลอดวิกฤตการณ์  

3.3.2 ความเส่ียงจากข้อบงัคับเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 
  การด าเนินธุรกจิของกลุ่ม ปตท . ตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคบัเกีย่วกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และความ
ปลอดภยัในการส ารวจ การพฒันา การกอ่สร้าง การผลิต การขนส่ง และการจ  าหน่ายน ้ามนัและกา๊ซธรรมชาติ บริษทัในกลุ่ม 
ปตท. ท่ีประกอบธุรกจิปิโตรเคมีและโรงกลัน่น ้ามนักอ็ยูภ่ายใตบ้ังคบัของกฎหมายและระเบียบท่ีเกีย่วขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยัซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะเขม้งวดมากขึ้น ซ่ึงหากมีการตรากฎหมายท่ีเกีย่วกบัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัขึ้นใหม่ใน
อนาคต หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายวิธีการบังคบัใช้กฎหมาย อาจจะท าให้เกดิขอ้จ  ากดัต่อการประกอบธุรกจิของ ปตท . หรืออาจ
ท าให้ตน้ทุนในการส ารวจ การพฒันา การกอ่สร้าง การผลิต การขนส่ง และการจ  าหน่ายเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนัยส าคญัได้ 
  ในการด าเนินการโครงการลงทุนต่างๆ  ซ่ึงรวมถึงการกอ่สร้างระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ และ
โรงงานปิโตรเคมี จะตอ้งมีการจดัท ารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ( Environmental Impact Assessment: EIA) และ
ได้รับความเห็นชอบกอ่นการด าเนินการกอ่สร้างตามท่ีก  าหนดไวใ้นพระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.
2535 และกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง นอกจากน้ี ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นโครงการหรือกจิกรรมท่ีอาจกอ่ให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนอยา่ง
รุนแรงทั้ งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง  ก  าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกจิการท่ีอาจกอ่ให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนอยา่ง
รุนแรง ทั้ งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือเอกชนจะตอ้งจดัท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2553 ซ่ึงออกตามความในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จะตอ้งมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน (Environmental and Health Impact Assessment: EHIA)  และจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผูมี้ส่วนได้เสีย รวมทั้ งได้ให้องคก์รอิสระให้ความเห็นประกอบกอ่นมีการด าเนินโครงการ ดังนั้นจึงอาจมีความเส่ียงใน
ประเด็นของระยะเวลาและเง่ือนไขการปฏิบัติต่างๆท่ีเกีย่วเน่ืองกบัการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน EHIA รวมถึงขบวนการ
มีส่วนร่วมและการยอมรับของชุมชนท่ีอาจจะกอ่ให้เกดิความล่าช้าของการด าเนินโครงการให้ไม่แลว้เสร็จตามเวลาท่ีก  าหนด ซ่ึง
อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิและความสามารถในการเพ่ิมรายได้ของ ปตท. ในอนาคต  

อยา่งไรกต็าม ปตท. ได้มีการบริหารความเส่ียงในประเด็นดังกล่าว โดยให้ทุกพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีการติดตามตรวจวดัและ
ประเมินความสอดคลอ้งของการด าเนินการตามกฎหมายและขอ้บังคบัท่ีเกีย่วขอ้งอยา่งเคร่งครัด หากพบพ้ืนท่ีใดมีแนวโน้มปฏิบัติ
ไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย จะเร่งก  าหนดมาตรการแกไ้ขและป้องกนัอยา่งเร่งด่วน  เช่น กรณีคุณภาพน ้าท้ิงระบายออกสู่สาธารณะ
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ของสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงในบางสาขา ท่ีมีแนวโน้มเกนิค่ามาตรฐานท่ีกฎหมายก  าหนด หน่วยธุรกจิน ้ามนัได้จดัตั้ง
คณะท างานบริหารจดัการคุณภาพน ้าท้ิงสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงขึ้น ซ่ึงประกอบไปด้วยหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง ร่วมกนัก  าหนด
มาตรการ และแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกดิซ ้าอยา่งจริงจงั โดยผลการตรวจวดัพบว่ามีคุณภาพน ้าท้ิงอยูใ่นเกณฑค์่า
มาตรฐาน  

นอกจากน้ี ยงัมีการติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบต่อการด าเนินงานของ ปตท . อนัเกดิจากการเปล่ียนแปลงกฎหมาย
และขอ้บังคบัต่างๆท่ีเกีย่วขอ้งกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั รวมทั้ งการติดต่อประสานงานและเขา้ร่วมในการ
ให้ความคิดเห็นกบัหน่วยงานราชการอยา่งใกลชิ้ด เพื่อน าขอ้มูลมาวางแผนงานหรือก  าหนดมาตรการต่างๆรองรับ ซ่ึงเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคบัใหม่ทันทีท่ีมีการประกาศใช้ และจดัให้มีการด าเนินงานมวลชนสัมพนัธ์
ท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจแกป่ระชาชนในพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

3.3.3 ความเส่ียงในการด าเนินโครงการ 
 ความส าเร็จของการขยายตวัทางธุรกจิของ ปตท. ขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลกั คือ การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของความตอ้งการใช้

กา๊ซธรรมชาติ การขยายระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติให้เป็นไปตามแผนความตอ้งการ การบริหารการจดัส่งกา๊ซธรรมชาติให้ได้
คุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือรองรับความตอ้งการกา๊ซธรรมชาติท่ีเพ่ิมขึ้น   
ความสามารถในการขนส่งของระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีการใช้กา๊ซธรรมชาติในประเทศไทย การบริหารคลงั
กา๊ซธรรมชาติเหลวเพื่อรองรับการจดัส่งกา๊ซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศและน ามาผลิตเป็นกา๊ซธรรมชาติเพื่อใช้ในประเทศ
ไทย  การบ ารุงรักษาระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติให้มีอายกุารใช้งานได้มากท่ีสุด ความสามารถในการแยกกา๊ซธรรมชาติ  
ความส าเร็จในการกอ่สร้างโรงงานปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงรับผลิตภณัฑจ์ากการแยกกา๊ซธรรมชาติน าไปเป็นวตัถุดิบในการ
ผลิต และยงัครอบคลุมไปถึงการลงทุนในธุรกจิต่างๆท่ีมีความต่อเน่ืองกนั 

 ปตท. มีแผนพฒันาการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติฉบับท่ี 3 
พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 2 เพื่อรองรับการขยายตวัของความตอ้งการกา๊ซธรรมชาติใช้ในอนาคตท่ีสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาก  าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 3 (แผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 
โดยได้เร่ิมการกอ่สร้างโครงการมาตั้งแต่ปี 2544 ซ่ึงโครงการเกอืบทั้ งหมดท่ีเร่ิมด าเนินการกอ่สร้างตั้งแต่ปี 2544  – 2557 ได้
ด าเนินการขนส่งกา๊ซธรรมชาติแลว้ ทั้ งน้ีโครงการท่ีด าเนินการกอ่สร้างแลว้เสร็จในปี 2557 ประกอบด้วยโครงการท่อส่งกา๊ซ
ธรรมชาติ จากชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร์ ถึงสถานีควบคุมความดันกา๊ซธรรมชาติ 1 (BVW#1) โครงการติดตั้งเคร่ืองเพ่ิม
ความดันกา๊ซธรรมชาติ หน่วยท่ี 4 ท่ีสถานีเพ่ิมความดันกา๊ซธรรมชาติ ไทรโยค และโครงการผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อน
ร่วมส าหรับโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ ระยอง ส าหรับโครงการท่ีเร่ิมด าเนินการกอ่สร้างตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้มานั้นและยงัอยูใ่น
ระหว่างด าเนินการกอ่สร้าง ได้แก ่โครงการติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดันกา๊ซธรรมชาติในทะเล โครงการท่อส่งกา๊ซธรรมชาติบนบก
เส้นท่ี 4 (ระยอง – แกง่คอย) โครงการท่อส่งกา๊ซธรรมชาติภูมิภาคบนบกนครสวรรค ์โดยเป็นการวางท่อส่งกา๊ซธรรมชาติบนบก
จากอ าเภอ วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา ไปยงั จ.นครสวรรค ์เพื่อขยายโอกาสใช้พลงังานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนส่งและ
อุตสาหกรรม เขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน โครงการท่อส่งกา๊ซธรรมชาติภูมิภาคบนบกนครราชสีมา โดยเป็นการวางท่อส่ง
กา๊ซธรรมชาติบนบกจากอ าเภอแกง่คอย จ.สระบุรี ไปยงั จ.นครราชสีมา เพื่อขยายโอกาสใช้พลงังานสะอาดและลดมลภาวะใน
ภาคขนส่งและอุตสาหกรรม เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ โครงการสถานีเพ่ิมความดันกา๊ซธรรมชาติกลางทางบน
ระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 4 และโครงการกอ่สร้าง LNG Terminal Phase 2 ในปี 2558 กระทรวงพลงังานได้จดัท า
แผนระบบรับส่ง และโครงสร้างพ้ืนฐานกา๊ซธรรมชาติ เพ่ือความมัน่คง ซ่ึงเป็นการด าเนินการส าหรับรองรับความตอ้งการใช้กา๊ซ
ธรรมชาติของประเทศ โดยมีความตอ้งการใช้กา๊ซธรรมชาติในภาคการผลิตไฟฟ้า ตาม แผนพฒันาก  าลงัการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (แผน PDP 2015) โดยจาก แผนระบบรับส่ง และโครงสร้างพ้ืนฐานฯ น้ี ภาครัฐได้มอบหมายให้ 
ปตท. เป็นผูด้  าเนินโครงการลงทุนในระยะท่ี 1 ของ โครงข่ายระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ( Natural Gas Pipeline Network) (ส่วนท่ี 
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1) จ  านวน 3 โครงการ ซ่ึงประกอบไปด้วย  โครงการ การปรับปรุงแท่นผลิต อุปกรณ์ และ ระบบท่อ เพื่อรองรับการส่ง  
กา๊ซธรรมชาติให้แก ่โรงไฟฟ้าขนอมใหม่    โครงการระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ในทะเล เช่ือม แหล่งอุบล (อ่าวไทย)  และ 
โครงการสถานีเพ่ิมความดันกา๊ซธรรมชาติ (Compressor) บนระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ วงัน้อย-แกง่คอย  นอกเหนือจากโครงการ
ตามแผนแม่บทฯ และแผนระบบรับส่ง และโครงสร้างพ้ืนฐานฯ ตามขา้งตน้แลว้ ปตท. ยงัมีโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน
และส่ิงแวดลอ้มในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คือ โครงการระบบหมุนเวียนพลงังานความร้อนเหลือท้ิงกลบัคืนส าหรับโรงแยก
กา๊ซธรรมชาติ หน่วยท่ี 5 โดย ปัจจุบันได้ทดสอบระบบแลว้เสร็จพร้อมท่ีจะด าเนินการได้ในเดือน กนัยายน 2558 และโครงการ
เพ่ือขยายขีดความสามารถของโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ จงัหวดัระยอง ในอนาคต ได้แก ่โครงการการเพ่ิมก  าลงัการผลิต LPG จาก by 
pass gas  

การพฒันาโครงการต่างๆ  อาจล่าช้ากว่าแผนท่ีประมาณการไวเ้น่ืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น กระบวนการจดัจา้ง
ตามนโยบายของรัฐมีขั้นตอนมากและท าให้ตอ้งใช้เวลาในการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและกฏระเบียบท่ีก  าหนดไว ้
นอกจากน้ียงัมีสาเหตุอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ ปตท. เช่น การแข่งขนัทางด้านราคาของตลาด
ผูรั้บเหมากอ่สร้างสูงขึ้น การยอมรับความเส่ียงของผูรั้บเหมาได้ บริษทัผูรั้บเหมาท่ีไม่มีความพร้อมท่ีดีในการบริหารจดัการภายใน
ของบริษทัจะเขา้สู่การขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินในระหว่างด าเนินงานกอ่สร้าง และต่อเน่ืองไปจนกระทั่งมีผลกระทบต่อ
การช าระหน้ีล่าช้าให้กบับริษทัคู่คา้ของบริษทัผูรั้บเหมาเองหรืออาจจะถูกฟ้องร้องในการคา้งหรือไม่ช าระหน้ีให้กบับริษทัคู่คา้ด้วย 
การเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมของตวับทกฎหมาย กฎระเบียบและวิธีการ การด าเนินงานและการกอ่สร้าง การขออนุมตัิการกอ่สร้างจาก
หน่วยงานรัฐท่ีเกีย่วขอ้งท่ีตอ้งใช้เอกสารประกอบและขั้นตอนจ านวนมากและเอกสารท่ีขอเพ่ิมเติมกมิ็ได้ระบุไวอ้ยา่งชัดเจน ความ
ไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง การขดัขวางการด าเนินงานจากผูมี้อ  านาจในพ้ืนท่ีหรือผลกระทบจากการเมืองท้องถ่ิน 
การคดัคา้นจากเจา้ของท่ีดินเอกชนในการเขา้พ้ืนท่ีกอ่สร้างวางท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ รวมทั้ งท่ีดินเอกชนบางรายไม่สามารถหา
เจา้ของท่ีดินได้หรือติดค  าส่ังศาลในการใช้ประโยชน์บนท่ีดิน การคดัคา้นการด าเนินการกอ่สร้างจากชุมชน  และเจา้ของพ้ืนท่ีท่ี
แนวการกอ่สร้างท่อส่งกา๊ซธรรมชาติพาดผา่น  การจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้ระยะเวลาในการจดัหาและขนส่งนาน ( Long Lead 
Items) ซ่ึงการล่าช้าของการจดัซ้ืออุปกรณ์ดังกล่าวท่ีผา่นมาเป็นผลมาจากความผนัผวนของสภาวะตลาดราคาตน้ทุนของวตัถุดิบ 
อตัราแลกเปล่ียน และความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ 

ดังนั้นเพ่ือให้โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก  าหนดและ/หรือระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการการใช้กา๊ซ
ธรรมชาติภายใตง้บประมาณให้ได้คุณภาพท่ีเหมาะสมและให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆท่ีก  าหนด ปตท . จึงให้
ความส าคญักบัการบริหารงานท่ีมีความส าคญัต่อการแลว้เสร็จของโครงการ (Critical Path) เพื่อลดระดับความเส่ียงของการพฒันา
โครงการให้อยูภ่ายใตก้ารควบคุมให้มากท่ีสุด เช่น การจดัหาทีมงานท่ีมีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบ
งานกอ่สร้าง การจดัเตรียมมาตรการในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการ การวิเคราะห์
ผลกระทบต่อการด าเนินงานโครงการอนัเกดิจากการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและขอ้บังคบัต่างๆ การติดตามกฎหมายและ
กฎระเบียบใหม่ๆ ท่ีออกมาอยา่งต่อเน่ืองและปฏิบัติตามอยา่งเคร่งครัดเพื่อให้เกดิความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ การ
ประสานงานกบัหน่วยงานราชการเพ่ือช้ีแจงประเด็นขอ้สงสัยต่างๆ และน าขอ้มูลมาก  าหนดมาตรการรองรับ นอกจากน้ี ปตท. ยงั
ได้จดัให้มีหน่วยงานสนับสนุนโครงการ ท าหน้าท่ีวางแผนพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการ
ด าเนินการโครงการ ท าการประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงขอ้มูลโครงการอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้ งการจดัเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับ 
เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกดิขึ้น ทั้ งทางด้านความปลอดภยั สุขภาพอนามยั ส่ิงแวดลอ้มและสังคม นอกจากนั้นในระยะกอ่สร้าง 
ปตท. ได้ใช้นโยบายเชิงรุกในการเขา้ถึงพ้ืนท่ีและชุมชนให้เขา้ใจการด าเนินการโครงการและวิธีการกอ่สร้างของ ปตท.  รวมถึง 
จดัหาพนักงานและช่องทางการติดต่อเพ่ือท่ีจะให้ชุมชนติดต่อได้ในกรณีท่ีหากชุมชนในพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบจากการกอ่สร้าง
สามารถติดต่อ ปตท. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  หลงัจากนั้นพนักงานของ ปตท. หรือบริษทัผูรั้บเหมาจะตอ้งเขา้ไปถึงชุมชนเพื่อรับเร่ือง
และตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมงและน าประเด็นมาแกไ้ขเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกดิขึ้นให้เร็วท่ีสุด นอกเหนือจากหน่วยงานสนับสนุน
โครงการแลว้ ปตท. มีหน่วยงานกรรมสิทธ์ิท่ีดินในการติดต่อกบัเจา้ของท่ีดินเพ่ือให้ขอ้มูลและด าเนินการช าระค่าทดแทนท่ีดิน
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และทรัพยสิ์นให้กบัเจา้ของท่ีดินเอกชน หรือ ด าเนินการอยา่งอ่ืนตามขอบเขตอ านาจทางกฎหมาย เพื่อให้กระบวนการต่างๆ
ถูกตอ้งและเป็นไปตามพระราชบัญญตัิการประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 ส าหรับความเส่ียงทางด้านสภาวะตลาดได้มีการ
จดัท าการบริหารความเส่ียงทางด้านราคาวตัถุดิบและอตัราแลกเปล่ียน แต่เน่ืองจากปัจจยัภายนอกทางด้านสังคม เศรษฐกจิ 
นโยบายรัฐ สภาวะตลาด และสถานะทางด้านการเงินของบริษทัผูรั้บเหมา รวมถึงสภาพอากาศและอุทกภยัท่ีเกดิขึ้นจากมนุษยแ์ละ
ธรรมชาติในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ถึงแมว้่า ปตท. จะมีการควบคุมความเส่ียงอยา่งดีแต่ความเส่ียงจากผลกระทบ
ภายนอกเหล่าน้ีบางอยา่งกอ็ยูน่อกเหนือการควบคุมของ ปตท.  

3.4   ความเส่ียงทางการเงนิ   

3.4.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าเงินบาท 
การเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกลุเหรียญสหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้ งทางตรงและทางออ้มต่อรายได้ส่วนใหญ่

ของ ปตท. แมว้่ารายได้ส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นเงินบาท แต่จากการท่ีราคากา๊ซธรรมชาติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี
อา้งอิงกบัราคาตลาดโลก ซ่ึงก  าหนดราคาขายเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ (US$ linked) ท าให้รายได้ของ ปตท. ผนัผวนตามค่าเงิน
บาท อยา่งไรกต็ามการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อก  าไร (Margin) ของ ปตท . ในระดับหน่ึง เน่ืองจากก  าไร
ส่วนใหญ่ของ ปตท. จะถูกก  าหนดเป็นเงินบาทไวท่ี้ค่าคงท่ี โดยมีตน้ทุนขายท่ีเป็น สกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงอิงกบัราคาตลาดโลก
เช่นเดียวกบัราคาขาย 

นอกจากน้ี ความผนัผวนของค่าเงินบาท ยงัมีผลกระทบต่อก  าไรขาดทุนสุทธิทางบัญชีของ ปตท . จากการท่ี ปตท . และ
บริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีเงินกูต้่างประเทศคงคา้งอยู ่โดย ณ วนัท่ี 3 0 มิถุนายน  255 8 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืและหุ้นกู ้
ต่างประเทศเทียบเท่า 279,998 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของยอดรวมเงินกูย้มืระยะยาวและหุ้นกูท้ั้ งหมด ซ่ึงประกอบด้วยเงิน
สกลุเหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 7,342 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เงินสกลุดอลลาร์แคนาดา เท่ากบั 472 ลา้นดอลลาร์แคนาดา และเงินสกลุเยน 
เท่ากบั 59,000 ลา้นเยน  โดยเงินกูส้กลุเยน ปตท. ได้ท าการป้องกนัความเส่ียงของค่าเงินเยนโดยใช้อนุพนัธ์ทางการเงิน 
Participating Swap และ Cross Currency Swap เพ่ือแปลงภาระหน้ีสกลุเยนเป็นสกลุเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัรายได้ท่ี
อิงกบัสกลุเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงท าให้ ปตท. สามารถปิดความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าเงินเยนต่อสกลุเหรียญสหรัฐฯ ได้แลว้เป็น
ส่วนใหญ่ นอกจากน้ีบริษทัร่วมทุนของ ปตท. ส่วนใหญ่มีเงินกูต้่างประเทศจ  านวนสูง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความผนัผวนของค่าเงิน
บาทต่อเงินสกลุต่างประเทศ รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกจิ การเงินและการคลงัของประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน
และผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. ได้ 

เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของค่าเงินบาทดังกล่าว ปตท . ได้ด าเนินการจดัโครงสร้างของเงินกูท่ี้เป็นเงินสกลุ
ต่างประเทศ ให้มีสัดส่วนสมดุลกบัรายได้ท่ีเป็นเงินสกลุต่างประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้ งบริหารเงินในบัญชีเงินฝากท่ีเป็น
สกลุต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซ้ือ-ขายเงินสกลุต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพ่ือเตรียมการช าระหน้ีเงินกู ้
สกลุต่างๆ และธุรกรรมการคา้ เช่น  ค่ากา๊ซธรรมชาติและน ้ามนัดิบท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ และการส่งออกผลิตภณัฑอ์ยา่ง
เหมาะสม นอกจากน้ี ปตท. ได้ด าเนินการจดัท านโยบายทางการเงินและสินเช่ือ (Treasury and Credit Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารการเงินของ ปตท. และกลุ่มบริษทัท่ี ปตท . ถือหุ้นอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยรวมถึง
ขอ้ก  าหนดในเร่ืองการจดัให้มีการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ ปตท. 

3.4.2 ความเส่ียงจากการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. 
ปตท. มีการลงทุนโครงการใหม่ ขยายธุรกจิ หรือปรับปรุงการด าเนินงาน  เพื่อให้บริษทัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  และ

ในบางคร้ังการลงทุนดังกล่าวอาจลงทุนผา่นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่  และ/หรือ ร่วมทุนกบัพนัธมิตร (Strategic Partner) และ/หรือ ผา่น
บริษทัในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงบริษทับางแห่งยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้โครงการ  หรือฐานะการเงินไม่แข็งแกร่งเพียงพอ  ผูถื้อหุ้นรวมถึง 
ปตท. จึงยงัตอ้งให้การสนับสนุนทางการเงินในช่วงการกอ่สร้างโครงการ (Cost Overrun Support)   เพื่อให้บริษทัดังกล่าวสามารถ
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ด าเนินการได้ตามกลยทุธ์และนโยบายการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษทัในภาพรวม   นอกจากน้ีในบางกรณีบริษทัอาจประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องในช่วงด าเนินการเชิงพาณิชย ์(Cash Deficiency Support)   ซ่ึงอาจเกดิจากเหตุสุดวิสัย  จึงมีความจ  าเป็นตอ้ง
รับการสนับสนุนทางการเงินจากผูถื้อหุ้น  การให้การสนับสนุนทางการเงินอาจจะเป็นไปในรูปแบบของ (1) หน้ีด้อยสิทธิ 
(Subordinated Debt) หรือทุน (Equity) และ/หรือ (2) การขยายวงเงินสินเช่ือทางการคา้ (Trade Credit) และ/หรือ (3) การให้เงินกู ้
จากผูถื้อหุ้น (Shareholder Loan) และ/หรือ (4) อ่ืนๆ ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ปตท . ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริษทัในกลุ่มแลว้เป็นจ  านวนเงิน 2,238.27 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 24,659.46  ลา้นบาท ประกอบด้วยเป็นส่วนท่ี ปตท.ปฏิบัติตาม
สัญญาเงินกูก้บัธนาคารพาณิชย ์(Sponsor Support) ของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  ท่ี ปตท.ถือหุ้นน้อยกว่า 100 % จะเป็นการให้เงินกู ้
หรือทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจ  านวน 77.56  ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 580 ลา้นบาท ส่วนท่ี ปตท. ให้เงินกู ้ (Shareholder Loan) กบั
บริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ี ปตท. ถือหุ้น 100 % จ  านวนเงิน  2,124.87 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 24,079.46  ลา้นบาท  รวมทั้ งให้วงเงิน
สินเช่ือทางการคา้ 35.84 ลา้นเหรียญสหรัฐ  (ดูรายละเอียดในหัวขอ้ 14.2 ภาระการให้ความสนับสนุนทางการเงินแกบ่ริษทัใน
เครือ)   

ปตท. จะพิจารณาให้ความสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู ้เงินทุน และ /หรือสินเช่ือทางการคา้ในกรณีท่ีจ  าเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ในระยะยาว ซ่ึง ปตท. มีความเช่ือว่านโยบายและการด าเนินการดังกล่าวจะสามารถ
สร้างความแข็งแกร่งอยา่งยัง่ยนืให้กบับริษทัในกลุ่ม ปตท. ได้  

ในการให้ความสนับสนุนทางการเงินแกบ่ริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหน้ีด้อยสิทธิหรือสินเช่ือทาง
การคา้หรือการให้เงินกูจ้ากผูถื้อหุ้น ปตท. ไม่สามารถยนืยนัได้ว่าบริษทัเหล่าน้ีจะสามารถช าระคืนเงินให้แก ่ปตท . หรือบริษทั
เหล่าน้ีจะไม่ประสบกบัปัญหาทางการเงินอีก หรือจะไม่ตอ้งการการสนับสนุนทางการเงินจาก ปตท . อีก ซ่ึงไม่ว่ากรณีใดจะ
เกดิขึ้นกต็ามอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ ปตท. นอกจากน้ี หาก ปตท . หรือบริษทัในกลุ่ม
บริษทัใดบริษทัหน่ึงตกเป็นผูผ้ดินัด (Default) ภายใตสั้ญญาขอ้ตกลงการให้การสนับสนุนจากผูถื้อหุ้น อาจส่งผลให้เจา้หน้ีบางราย
เรียกให้หน้ีถึงก  าหนดช าระโดยพลนัได้ (Acceleration) ปตท. ไม่สามารถยนืยนัได้ว่า ปตท . จะไม่เพ่ิมสัดส่วนการลงทุนมากขึ้น 
หรือเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 หรือเขา้ควบคุมการบริหารบริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี หาก ปตท . เห็นว่าการด าเนินการ
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์มากกว่า กรณีท่ี ปตท. ตดัสินใจเขา้ควบคุมการบริหารบริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี ภายใตม้าตรฐานการบัญชี
ไทยก  าหนดให้ ปตท. จะตอ้งมีการรวมงบการเงินของบริษทัในกลุ่มเขา้กบังบการเงินของ ปตท. ตั้งแต่วนัท่ีมีอ านาจในการควบคุม
ด้วย ซ่ึงการรวมงบการเงินน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินรวมของ ปตท. 

3.4.3 ความเส่ียงจากการจัดหาเงินทุนส าหรับการด าเนินการตามแผน 
ธุรกจิของ ปตท. โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกจิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกจิระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติและธุรกจิโรงแยก

กา๊ซธรรมชาติ รวมทั้ งธุรกจิปิโตรเคมีเป็นธุรกจิท่ีใช้เงินลงทุนสูงและเป็นการลงทุนล่วงหน้า ในทางปฏิบัติถึงแม ้ปตท . จะมีการ
ติดตามและบริหารความเส่ียงทางธุรกจิอยา่งใกลชิ้ด แต่การใช้เงินทุนดังกล่าวยงัอาจคลาดเคล่ือนไปจากแผนท่ีวางไวเ้น่ืองจาก
หลากหลายปัจจยัซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของ ปตท . เช่น การผนัแปรทางการเมืองและเศรษฐกจิของประเทศซ่ึงไม่อาจ
คาดการณ์ได้ การเปล่ียนแปลงอุปสงคแ์ละอุปทานของพลงังาน กา๊ซธรรมชาติ รวมทั้ งราคากา๊ซธรรมชาติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม
และปิโตรเคมี เป็นตน้  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความส าเร็จและตน้ทุนโครงการของ ปตท . 

ความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกของ ปตท . ขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายประการซ่ึงรวมถึง  
 ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสด ของ ปตท . ในอนาคต 
 ภาวะเศรษฐกจิ นโยบายการเงิน และภาวะตลาดเงิน/ตลาดอตัราแลกเปล่ียนของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 สถานการณ์การเมืองของประเทศไทย 
 อนัดับความน่าเช่ือถือของประเทศไทย  
 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
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 ภาวะการระดมเงินทั้ งจากตลาดเงิน/ตลาดทุนทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
 กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกีย่วขอ้งกบัการจดัหาเงินทุน   
 ตน้ทุนในการจดัหาเงินทุน  

 ซ่ึงจากการประกอบธุรกจิของ ปตท . ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความเติบโตอยา่งมัน่คงในระยะยาวและการเป็นบริษทัท่ีมีการ
ก  ากบัดูแลกจิการท่ีดี ท าให้ ปตท. มีผลประกอบการเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง และมีแผนงานลงทุนเพ่ือขยายธุรกจิอยา่งระมดัระวงัโดย
ค  านึงถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ  โดยเฉพาะการจดัโครงสร้างเงินทุนท่ีสามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัต่างๆ  ให้อยูร่ะดับท่ี
เหมาะสมเทียบเคียงได้กบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึงจากการติดตามการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเกีย่วขอ้งกบัการจดัหา
เงินทุนอยา่งต่อเน่ือง ปตท. จึงมีความเช่ือว่าจะสามารถจดัหาเงินทุนเพื่อการขยายธุรกจิในอนาคตได้เพียงพอ ด้วยตน้ทุนทาง
การเงินท่ีเหมาะสม 

3.4.4 ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้  

 ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัมีหน้ีสินเฉพาะท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายทั้ งส้ิน 475,805 ลา้นบาท หากอตัราดอกเบ้ีย
ปรับตวัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ภาระดอกเบ้ียจะเพ่ิมขึ้นจาก 22,218 ลา้นบาท เป็น 23,343 ลา้นบาท (บนสมมติฐานว่าจ  านวนหน้ีสิน
เฉพาะท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายเท่าเดิม) 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

4.1 ทรัพย์สินหลัก   

สินทรัพยท่ี์ ปตท . ใช้ในการประกอบธุรกจิหลกัได้แก ่ ท่ีดิน อาคารและ อุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพย์
เหมืองโดย ราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2558 มีมูลค่าสุทธิดังน้ี              

                                    หน่วย:ลา้นบาท 

 ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ ์

สินทรัพยเ์พื่อการส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพยอ์ื่น  ๆ
งานระหวา่ง
กอ่สร้าง 

สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน 

สินทรัพยเ์หมือง รวม 

มูลคา่สุทธิ 30,260.76 103,986.77 439,884.63 366,841.24 7,898.31 172,501.67 180,930.53 32,479.64 1,334,783.55 
ภาระผกูพนั 2,338.23 32,545.32 6,825.14 ไม่มี 4,146.39 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 4,855.08 

 
นอกจากสินทรัพยด์ังกล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัรวมทรัพยสิ์นหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิของ ปตท .สผ. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

ของ ปตท. ประกอบด้วยปริมาณส ารองปิโตรเลียม ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยมีปริมาณส ารองพิสูจน์
แลว้รวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ปริมาณส ารองพิสูจน์แลว้จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปี โดยนัก
ธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตวัเลขท่ีได้มาตรฐาน  คิดเป็นปริมาณน ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 
187 ลา้นบาร์เรล และเป็นกา๊ซธรรมชาติ 3,814 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต หรือรวมทั้ งหมดเป็น 777  ลา้นบาร์เรลเทียบเท่าน ้ามนัดิบ  โดย
มีรายละเอียดดังน้ี 

     ปริมาณส ารองน ้ามันดิบ, คอนเดนเสท 
     กา๊ซธรรมชาติและบิทูเมนท่ีพิสูจน์แลว้(1) (2) 

 ปริมาณส ารองน ้ามันดิบ, คอนเดนเสท  ปริมาณส ารองกา๊ซธรรมชาติ  ปริมาณเทียบเท่าน ้ามันดิบ 
 ท่ีพิสูจน์แลว้(1) (2)

  ท่ีพิสูจน์แลว้(1)
   

 (ลา้นบาร์เรล)  (พนัลา้นลกูบาศกฟ์ุต)  (ลา้นบาร์เรล) 
 ในประเทศ ตา่งประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ตา่งประเทศ รวม  ในประเทศ ตา่งประเทศ   รวม 

Company’s share of reserves of 

consolidated companies 
   

 
   

 
   

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 125 138 263  2,330 1,852 4,182  501 400 901 

1) Revision of previous             

    estimates 7 8 15  113 14 27  14 10 24 

2) Improved recovery 4 - 4  25 - 25  8 - 8 

3) Extensions and             

    discoveries  5 2 7  84 5 89  19 3 22 

4) Purchases/Sales of  - - -  - 61 61  - 11 11 

     Petroleum in place            

5) Production (29) (10) (39)  (387) (120) (507)  (92) (28) (120) 

Total consolidated companies           

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 112 138 250  2,065 1,812 3,877  450 396 846 
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     ปริมาณส ารองน ้ามันดิบ, คอนเดนเสท 
     กา๊ซธรรมชาติและบิทูเมนท่ีพิสูจน์แลว้(1) (2) 

 ปริมาณส ารองน ้ามันดิบ, คอนเดนเสท  ปริมาณส ารองกา๊ซธรรมชาติ  ปริมาณเทียบเท่าน ้ามันดิบ 
 ท่ีพิสูจน์แลว้(1) (2)

  ท่ีพิสูจน์แลว้(1)
   

 (ลา้นบาร์เรล)  (พนัลา้นลกูบาศกฟ์ุต)  (ลา้นบาร์เรล) 
 ในประเทศ ตา่งประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ตา่งประเทศ รวม  ในประเทศ ตา่งประเทศ   รวม 

Company’s share of reserves of 

consolidated companies 
   

 
   

 
   

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 112 138 250  2,065 1,812 3,877  450 396 846 

1) Revision of previous  15 1 16   86 48 134   30 9 39 

    Estimates            

2) Improved recovery 1 - 1   6 - 6   2 - 2 

3) Extensions and  7 - 7   146 - 146   31 - 31 

    discoveries             

4) Purchases/Sales of  5 (52) (47)   222 - 222   42 (52) (10) 

     Petroleum in place            

5) Production (27) (13) (40)   (406) (165) (517)   (94) (37) (131) 

Total consolidated companies                                       

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 113 74  187   2,119   1,695  3,814   461  316  777 

(1) ปริมาณส ารองพิสูจน์แลว้รวมถึงปริมาณส ารองพิสูจน์แลว้สุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจา้ของแหลง่ปิโตรเลียม  
(2) รวมปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้และการผลิตของก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ (LPG) และ บิทูเมน (Bitumen) 

สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว   

ปตท.  มีสัญญาเช่าทรัพยสิ์นระยะยาวท่ีส าคญั คือ สัญญาให้ใช้ท่ีราชพสัดุท่ีแบ่งแยกให้กระทรวงการคลงั โดยทรัพยสิ์น
ตามสัญญาเป็นทรัพยสิ์นท่ีปตท. แบ่งแยกให้แกก่ระทรวงการคลงัตามค  าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ได้แก ่ท่ีดิน สิทธิการใช้
ท่ีดิน ท่อและอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีประกอบกนัเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โดยสินทรัพยต์ามสัญญาดังกล่าวบันทึกเป็น
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ส าหรับสัญญาให้ใช้ท่ีราชพสัดุดังกล่าว มีก  าหนดระยะเวลา  30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2580 และเม่ือครบก  าหนดระยะเวลาดังกล่าวแลว้ กระทรวงการคลงัให้ค  ามัน่ว่าจะให้ ปตท. ใช้ท่ีราชพสัดุท่ีแบ่งแยกให้
กระทรวงการคลงัต่อไปได้อีกมีก  าหนดระยะเวลา 30 ปี โดย ปตท. ตอ้งช าระค่าใช้ท่ีราชพสัดุเป็นรายปี ในอตัราค่าใช้ท่ีค  านวณจาก
ส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ของค่าบริการส่งกา๊ซธรรมชาติบนฝ่ัง (รายได้ค่าผา่นท่อ) ในแต่ละปีปฏิทิน  ซ่ึงรายได้ค่าผา่น
ท่อตามสัญญาน้ี หมายถึง รายได้ค่าบริการส่งกา๊ซธรรมชาติของระบบท่อกา๊ซบนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3)  ซ่ึงรวมค่าบริการส่วนของตน้ทุน
คงท่ี ( Demand Charge) และค่าบริหารส่วนของตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge) ตามหลกัเกณฑก์ารก  าหนดราคากา๊ซ
ธรรมชาติและอตัราค่าบริการส่งกา๊ซธรรมชาติในประกาศคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2544 หรือท่ีจะ
มีการเปล่ียนแปลง และ/หรือ แกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหน้า โดยเป็นการค  านวณค่าใช้ระบบขั้นบันได (Sliding Scale) ดังน้ี 

                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

รายได้ 
อตัราค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละของรายได้ 

ค่าใช้ต่อปี 
ขั้นต า่ ส่วนเพิม่ 

0 – 3,600 5%  = ค่าใช้ขั้นต  ่า 180 
> 3,600 – 3,700  10% > 180 – 190 
> 3,700 – 3,900  15% > 190 – 220 
> 3,900 – 4,100  20% > 220 – 260 



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

 

ส่วนท่ี 3.1(4) หนา้ท่ี 3 

                                                                                                 หน่วย : ลา้นบาท 

รายได้ 
อตัราค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละของรายได้ 

ค่าใช้ต่อปี 
ขั้นต า่ ส่วนเพิม่ 

> 4,100 – 4,300  25% > 260 – 310 
> 4,300 – 4,500  30% > 310 – 370 
> 4,500 – 5,000  36% > 370 – 550 

> 5,000   = ค่าใช้ขั้นสูง 550 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม   

นโยบายการลงทุนของ ปตท. ในธุรกจิต่างๆ ทั้ งในส่วนของการลงทุนใหม่ การขยายหรือเพ่ิมก  าลงัการผลิตเดิม การเขา้
ซ้ือหุ้นหรือซ้ือกจิการนั้น ปตท. พิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ประกอบดังน้ี แนวโน้มการขยายตวัของธุรกจิ การลงทุนท่ีสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและให้ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัให้กบับริษทั โดยการลงทุนนั้นอาจจะเป็นกา ร
ลงทุนโดย ปตท. หรือผา่นบริษทัในเครือ ปตท. ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมและศกัยภาพของแต่ละบริษทันั้นๆ เป็นส าคญั 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น  
ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “ปตท.”) 
เลขทะเบียนบริษทั  : 0107544000108 
ประเภทธุรกจิ : ประกอบกจิการ ด้านปิโตรเลียม โดยลงทุนในบริษทัยอ่ย กจิการท่ีควบคุมร่วมกนัและ

บริษทัร่วม (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบธุรกจิเกีย่วกบัปิโตรเลียมขั้นตน้ ปิโตรเลียมขั้นปลาย 
ธุรกจิถ่านหิน ธุรกจิไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน :      28,572,457,250 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 2,857,245,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  
(ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558) 

ทุนท่ีออกและช าระเต็มมูลค่า  :      28,562,996,250 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 2,856,299,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  
  (ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558) 
นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้น : รายละเอียดตามหัวขอ้ 1.3 โครงสร้างการด าเนินธุรกจิของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
  โทรศพัท์ 0-2537-2000  โทรสาร  0-2537-3498-9  
         เว็บไซด์  http://www.pttplc.com 
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร : โทรศพัท์   0-2537-2150-1  
 โทรสาร    0-2537-2169 / 0-2537-2171 

อีเมล ์ corporate@pttplc.com 
ฝ่ายผูล้งทุนสัมพนัธ์ : โทรศพัท์   0-2537-3518    
 โทรสาร    0-2537-3948 
 อีเมล์ ir@pttplc.com 
ส านักกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  : โทรศพัท์   0-2537-3885-6 
และเลขานุการ  โทรสาร    0-2537-3883 

อีเมล ์ corporatesecretary@pttplc.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์   : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั  ชั้น 4 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
  ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
    โทรศพัท์ 0-2229-2888 โทรสาร 0-2359-1259 
ผูส้อบบัญชี : ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน   ถนนพระราม 6  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์  0-2271-8000 โทรสาร 0-2618-5807 
นายทะเบียนหุ้นกูส้กลุบาท : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)   ทีมบริการทะเบียนหลกัทรัพย ์1  

สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลกัทรัพย์  อาคาร 2 ชั้น 3 เลขท่ี 1060 ถนนเพชรบุรี
ตดัใหม่  แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ 0-2256-2325-9 โทรสาร 0-2256-2406 
ทีมการขายผลิตภณัฑบ์ริการหลกัทรัพย ์  บริการหลกัทรัพย์  
เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์  0-2544-3937. 0-2544-2923 โทรสาร   0-2937-7662 

mailto:ir@pttplc.com
mailto:corporatesecretary@pttplc.com


  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

 

ส่วนท่ี 3.1(6) หนา้ท่ี 2 

สถาบันการเงินท่ีติดต่อประจ  า : ธนาคารกรุงเทพ จ  ากดั (มหาชน)  
 เลขท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรัก  
 กรุงเทพฯ  

 ธนาคารกรุงไทย จ  ากดั (มหาชน)  
 เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
 เขตวฒันา กรุงเทพฯ  

 ธนาคารกสิกรไทย จ  ากดั (มหาชน)  
 เลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  
 แขวงราษฎร์บูรณะ  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)  
 เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร  
 เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ  
 
ท่ีปรึกษากฎหมายส าหรับ  : บริษทั วีระวงค ์ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ  ากดั 
การออกและเสนอขายหุ้นกู ้ : เลขท่ี 540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต  
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
 โทรศพัท์ 02-264-8000 โทรสาร 02-657-2222  
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ส่วนที่ 3.2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  

7.1 หลักทรัพย์ของ ปตท.  

7.1.1 หุ้นสามญั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,857,245,725 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนท่ีออกและช าระแลว้ 28,562,996,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,856,299,625 หุ้น 

7.1.2 พนัธบตัรและหุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัมีเงินกูย้มืในประเทศท่ีอยูใ่นรูปพนัธบัตร ปตท. ท่ีค  ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั
จ  านวน 4,500 ลา้นบาท และท่ีอยูใ่นหุ้นกู ้ปตท. กระทรวงการคลงัไม่ค  ้าประกนัจ  านวน 175,404 ลา้นบาท รวมพนัธบัตรและหุ้นกู ้
ปตท.ในประเทศ ทั้ งส้ิน 179,904 ลา้นบาท และบริษทัมีเงินกูย้มืต่างประเทศในรูปหุ้นกู ้ปตท. สกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ และสกลุเงิน
เยน กระทรวงการคลงัไม่ค  ้าประกนั จ  านวนเทียบเท่า 58,694 ลา้นบาท โดยรายละเอียดส าคญัของพนัธบัตรและหุ้นกู ้สามารถสรุป
ได้ดังน้ี 

พนัธบตัรและหุ้นกู้ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
วนัครบก าหนด 

ไถ่ถอน 
หลกัประกนั 

พนัธบัตร ปตท. ค  ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั 
- พนัธบัตรในประเทศ 

 

4,500 

 

ปี 2558-2563 

 

ไม่มี 
 

หุ้นกู ้ปตท.กระทรวงการคลงัไม่ค  ้าประกนั    

- หุ้นกูใ้นประเทศ  1/ 4/ 175,404 ปี 2558-2653 ไม่มี 

- หุ้นกูต้่างประเทศ 2/  3/   4/ 58,694 ปี 2558-2585 ไม่มี 

รวม 234,098   

รวมพนัธบตัรและหุ้นกู้ ปตท. 238,598   

1/ Fitch Rating จดัอนัดบัเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุน้กู ้ปตท . ระยะยาวท่ีระดบั “AAA (tha)” แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ  
2/ Moody’s จดัอนัดบัเครดิตหุน้กูต่้างประเทศของ ปตท . ท่ีระดบั “Baa1” แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ  
3/ S&P’s จดัอนัดบัเครดิตหุน้กูต่้างประเทศของ ปตท . ท่ีระดบั “BBB+” แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ  
4/   รายละเอียดหุน้กูใ้นประเทศและหุน้กูต่้างประเทศของ  ปตท. 

 
 
 
 
 
 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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หุ้นกู้ในประเทศไม่มหีลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย : ล้านบาท)   

หุ้นกู้ 
จ านวน  

(ล้านบาท) 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี อายุ /  ก าหนดการไถ่ถอน 

PTTC15OA 2,550 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5.00           ปีท่ี  4 – 5 ร้อยละ 5.50 
ปีท่ี 6 - 7  ร้อยละ 6.00  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี              

อาย ุ7 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC15OB 2,600 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5.00           ปีท่ี  4 – 5 ร้อยละ 5.50 
ปีท่ี 6 - 7  ร้อยละ 6.00  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี              

อาย ุ7 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC15NA 5,000 ร้อยละ 7.40 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC15OC 1,951 ร้อยละ 3.80 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ3 ปี 8 เดือน 20 วนั ก  าหนดไถ่
ถอนปี 2558 

PTTC165A 3,000 
ปีท่ี 1 - 6 ร้อยละ 5.00      ปีท่ี 7 - 12 ร้อยละ 5.95    
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ12 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC165B 2,970 ร้อยละ 6.17 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC167A 17,100 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 4.25      ปีท่ี 6 - 7 ร้อยละ 5.25       
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ7 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC16OA 8,000 ร้อยละ 5.79 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 2559 
PTTC172A 2,6361/ ร้อยละ 4.10 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ7 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 2560 
PTTC17DA 1,500 ร้อยละ 5.87 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 2560 

PTTC17DB 4,0002/ 
ปีท่ี 1 – 4 ร้อยละ 3.20     ปีท่ี 5 – 6 ร้อยละ 4.20 
ปีท่ี 7 ร้อยละ 5.00 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ7 ปี 15 วนั ก  าหนดไถ่ถอนปี 
2560 

PTTC18DA 500 ร้อยละ 5.91 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ11 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 2561 

PTTC18NA 18,0493/ 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 4.00     ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 4.40 
ปีท่ี 7 ร้อยละ 5.50 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ6 ปี 9 เดือน 19 วนั ก  าหนดไถ่
ถอนปี 2561 

PTTC195A 1,000 ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 2562 

PTTC195B 15,000 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 4.10     ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 5.10                
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ6 ปี 11 เดือน 24 วนั ก  าหนด
ไถ่ถอนปี 2562 

PTTC195C 10,000 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 4.10     ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 5.10                
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ6 ปี 9 เดือน 15 วนั ก  าหนดไถ่
ถอนปี 2562 

PTTC20NA  22,000 ร้อยละ 4.75 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ6 ปี 11 เดือน 19 วนัก  าหนด
ไถ่ถอนปี 2563 

PTTC208A 4,118 ร้อยละ 5.95 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 2563 
PTTC215A  1,030 ร้อยละ 6.53 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 2564 

PTTC21NA 10,000 ร้อยละ 4.00 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ6 ปี 11 เดือน ก  าหนดไถ่ถอน
ปี 2564 

PTTC222A 4,0004/ ร้อยละ 4.50 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ12 ปี ครบก  าหนดไถ่ถอนปี 
2565 
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หุ้นกู้ 
จ านวน  

(ล้านบาท) 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี อายุ /  ก าหนดการไถ่ถอน 

PTTC239A 10,000 
ร้อยละ 6.58 จ่ายดอกเบ้ียคร้ังเดียวในวนัครบก  าหนด
ไถ่ถอน 

อาย ุ10 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 2566 

PTTC243A 15,000 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 5.00      ปีท่ี 6 - 8 ร้อยละ 6.20       
ปีท่ี 9 – 15 ร้อยละ 6.80 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ15 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 2567  
(ผูถื้อหุ้นกูส้ามารถไถ่ถอนกอ่น
ก  าหนดได้ ณ ส้ินปีท่ี 8) 

PTTC247A 9,400 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 4.25  ปีท่ี 6 - 10 ร้อยละ 5.50 
ปีท่ี 11-15 ร้อยละ 5.75  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ15 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 2567  
(ผูถื้อหุ้นกูส้ามารถไถ่ถอนกอ่น
ก  าหนดได้ ณ ส้ินปีท่ี 10) 

PTTC10DA 4,000 ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ100 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 2653 
(ผูถื้อหุ้นกูส้ามารถไถ่ถอนกอ่น
ก  าหนดได้ ณ ส้ินปีท่ี 50 และ 75 
และกรณีอ่ืนท่ีระบุในขอ้ก  าหนดว่า
ด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้
และผูถื้อหุ้นกู)้ 

รวม 175,404   
 

หุ้นกู้ต่างประเทศไม่มหีลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย :ล้านบาท)   

หุ้นกู ้ จ  านวน (ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ/ ก  าหนดการไถ่ถอน 

USD Bond ปี 2005 11,608 ร้อยละ 5.875 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ30 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 
2578 

Samurai Bond ปี 2007 10,0305/ 
ร้อยละ 2.71 ของเงินตน้สกลุเยนญ่ีปุ่น  
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี  

อาย ุ10 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 
2560 

USD Bond ปี 2012 16,9196/ ร้อยละ 3.375 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ10 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 
2565 

USD Bond ปี 2012 20,1377/ ร้อยละ 4.50 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ30 ปี ก  าหนดไถ่ถอนปี 
2585 

รวม 58,694   
 
1/  ปตท.ไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จ านวน 2,636 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญ จ านวน 79.45 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ ท่ีอตัราลอยตวั  LIBOR บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี ของเงินตน้สกลุ เหรียญสหรัฐฯ 
2/  ปตท.ไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จ านวน 3,000 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญ จ านวน 99 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ตั้งแต่ ปีท่ี 3 - 4 ร้อยละ 1.375 ต่อปี ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 2.64 ต่อปี ปีท่ีเหลือ ร้อยละ 3.44 ต่อปี ของเงินตน้สกลุ เหรียญ
สหรัฐฯ 

3/  ปตท.ไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จ านวน 9,000 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญ จ านวน 285 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ท่ีอตัราลอยตวั  LIBOR บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี ของเงินตน้สกลุ เหรียญสหรัฐฯ 

4/   ปตท.ไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จ านวน 4,000 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญ จ านวน 120.55 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัราลอยตวั  LIBOR บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี ของเงินตน้สกลุ เหรียญสหรัฐฯ 
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5/ ปตท.ไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุเยน จ านวน 36,000 ลา้นเยน เป็นสกลุเหรียญสหรัฐฯ จ านวน 290.51 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงินมาช่วยลดตน้ทุนทางการเงิน (Switchable Swap และ Cross Currency Swap Linked to LIBOR) 
ดงัน้ี จ านวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราคงท่ีร้อยละ 4.975 ต่อปี โดยคู่สัญญาอนุพนัธ์มีสิทธิเปล่ียนเป็นอตัราลอยตวัท่ีร้อยละ  LIBOR+0.65 ต่อ
ปี และ จ านวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราลอยตวัท่ีร้อยละ LIBOR+0.20 ต่อปี กรณีท่ี LIBOR มากกว่าร้อยละ  4.25 ต่อปี หรือร้อยละ 5.50 ต่อ
ปี กรณีท่ี LIBOR นอ้ยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี และ จ านวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราคงท่ีร้อยละ 5.37 ต่อปี โดยคู่สัญญาอนุพนัธ์มี
สิทธิเปล่ียนเป็นอตัรา LIBOR+0.20 ต่อปี 

6/   ปตท.ไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) จากอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวั  LIBOR บวกอตัราร้อยละ คงท่ีต่อ
ปี ของเงินตน้สกลุเหรียญสหรัฐฯ โดยสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวจะส้ินสุดอายสุัญญาในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 

7/   ปตท.ไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) จากหุน้กูส้กลุเหรียญ จ านวน 400 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  จากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็น
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี ของเงินตน้สกลุเหรียญสหรัฐฯ โดยสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวจะส้ินสุดอายุ
สัญญาในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 

7.1.3 ใบส าคัญแสดงสิทธิทีท่ าการซ้ือหุ้นสามญัของ ปตท . 

  การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ( Warrant) ให้แก ่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหาร  พนักงาน 
ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจ  าในต  าแหน่งงานของ ปตท. จ  านวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 
รุ่น คือ รุ่นท่ี 1 (PTT-W1) จ  านวน 40,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2548 และใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย วนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 และรุ่นท่ี 
2 (PTT-W2) จ  านวน 20,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2549 และใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย วนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ได้ด าเนินการเสร็จส้ิน
แลว้ และยงัไม่มีการขออนุมตัิออก Warrant รุ่นใหม่ 

ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัไม่มียอดคงคา้งตัว๋แลกเงินระยะส้ัน 
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 ผู้ถือหุ้น  

 ปตท . มีโครงสร้างผูถื้อหุ้นตามขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อให้สิทธิเขา้ร่วมในการประชาสามญัผูถื้อหุ้น ประจ  าปี 
2558 (วนัท่ี  9 มีนาคม  2558)  ดังน้ี 

รายการ หุ้น (ล้าน)  บาท (ล้าน) ร้อยละ 

ทุนจดทะเบยีน 2,857.2 28,572 - 

ทุนช าระแล้ว     (ณ  วนัที ่9 มนีาคม  2558) 
    - กระทรวงการคลงั  
    - กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี  
    - กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึงโดย บลจ. กรุงไทย  
    - สถาบนัและนักลงทุนทัว่ไป 

2,856.3 
1,459.9 
212.7 
212.7 
970.9 

28,563 
14,599 
2,127 
2,127 
9,709 

99.967 
51.111 

7.448 
7.448 

33.993 

ทุนยงัไม่ช าระ 0.9 9 0.033 

 
   
ทั้ งน้ี รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ 12 อนัดับแรกของ ปตท. เป็นดังน้ี  (ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2558) 
 

ล าดบัที ่ รายช่ือ จ านวนหุ้น 
ร้อยละของ
จ านวนหุ้น
ทั้งหมด 

1. กระทรวงการคลงั  1,459,885,575 51.111 
2. กองทุนรวมวายภุกัษ์ หน่ึง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ  ากดั (มหาชน)  212,730,000 7.448 
3. กองทุนรวมวายภุกัษ์ หน่ึง โดย บลจ.กรุงไทย จ  ากดั (มหาชน)  212,730,000 7.448 
4. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ  ากดั  165,145,719 5.782 
5. CHASE NOMINEES LIMITED 42  53,971,801 1.890 
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 42,490,287 1.488 
7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 40,557,873 1.420 
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 25,395,269 0.889 
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 24,365,100 0.853 

10. GIC PRIVATE LIMITED - C 23,525,500 0.824 
11. ส านกังานประกนัสงัคม (2 กรณี)  21,838,200 0.765 
12. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 16,738,900 0.586 

 ยอดรวม 2,299,374,224 80.504 

 
หมายเหตุ  : 1.    ผูถื้อหุน้ล าดบัท่ี 5 และ  7  มีช่ือเป็น บริษทันิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซ่ึง ปตท .ไดต้รวจสอบกบับริษทั ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ( TSD) แลว้ ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได ้แต่อยา่งไรก็ตาม 
กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่รายเดียวท่ีเป็นตวัแทนภาครัฐ ท่ีมีส่วนในการก าหนดนโยบายการจดัการ ปตท . โดยเสนอผูแ้ทน
มาเป็นกรรมการใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผูถื้อหุน้รายอ่ืนซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุน้ล าดบัท่ี 5 และ 7 ไม่ไดมี้พฤติการณ์มี
อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการของ ปตท. เช่น ส่งผูแ้ทนมาเป็นกรรมการของ ปตท. เป็นตน้ 

 2. ผูถื้อหุน้ ในบริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั ซ่ึงถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง ( Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) ในรายการท่ี 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้ กรณีการใชสิ้ทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบัการเพิก
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ถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 นโยบายจ่ายเงินปันผลของ ปตท. 
 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 25 ของก  าไรสุทธิท่ีเหลือหลงัหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมาย
และบริษทัได้ก  าหนดไว ้โดยพิจารณาจากก  าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั อยา่งไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ
ขึ้นอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ  าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต เม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล
ประจ  าปีแลว้จะตอ้งน าเสนอขออนุมตัิต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษทัมี
อ านาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลได้แลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย  
ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสด

คงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษทัยอ่ยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษทัยอ่ยมีเพียงพอและได้ตั้งส ารองตามกฎหมาย
แลว้  บริษทัยอ่ยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 
 นโยบายจ่ายเงินปันผลของ บริษทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)  

  หากไม่มีความจ าเป็นอนัใดคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษทัแกผู่ ้
ถือหุ้นเป็นจ  านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก  าไรสุทธิหลงัจากหักภาษีเงินได้แลว้ในแต่ละปี และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แกผู่ถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได้ ส่วนในกรณีของบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัไม่ได้ก  าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล 
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8. ������	
�ก
���ก
� 

8.1  ��
���������������ก���ก
�  
 $%�&���&ก����ก������� �	�. ��ก�� (����) ' ������ 10 ก��))� 2558  ��+ก�����)%'+ก���ก� �	�. 
,-+.��,	�&	� &%'+ก���ก�/01+/�2��& ����� 5 %'+ ���)ก-���ก��&&������%����%�3 .��,ก� %'+ก���ก�	������  
%'+ก���ก�����  %'+ก���ก�ก����%�	��,��  %'+ก���ก�ก�ก����,-ก��ก������ ,-+%'+ก���ก������
%��/���)&�&%4ก� $�)����+5�/�������������,-+ก���ก�������ก�6�3� /�7�����������&�8�9�&������: ��������ก� 
���%'+ก���ก����ก�;<�&,��&/�7� 3 ��+/=� ��+ก�����) 21 %'+ 
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8.1.1  �������ก��������ก���ก
� 
 	�9����&%�������� �	�. ��ก�� (����) ก�����&%4��+ก��9�&%'+ก���ก���&��  

• �������.�����)ก�� 5 %� ,	�.��/ก�� 15 %� 

• ��ก���ก�����+.�����)ก�� 3 %� 
(�-�กก�ก�ก����,-ก��ก������9�& �	�. ก����6����ก���ก�����+.�����)ก��ก<�&��<�&) 

• ก���ก��)�&���) 1 %� 	��&��%����������3��ก�/&�� 
�� &��  �>��8���%'+ก���ก�9�& �	�. ��ก�� (����)  	����&�2������&ก�+���&1'��)4  -&������ 10 ก��))� 2558 

�������  15  ���  ��+ก�����) 

• ก���ก����.��/�7��������� 14 ���  (/�7�ก���ก����/�7�����+ 10 ��� ;<�&/ก��ก��ก<�&��<�&9�&ก���ก��� &%'+) 

• ก���ก����/�7���������  1 ��� 
�)�2��%'+ก���ก� �	�.  ��+ก�����) 

��
�� �
��� �ก���ก
� !�
"#$%� � �$&'  10 ก$�
�$ 2558 �$&' +�	��"!%�!,�-�.$ก���ก
� �!&. 
1. �)�@)������A ����+�����4 ก���ก�����+/ ��+5�ก���ก� 

(ก���ก�	� &,	� 1 ก�กC%� 2557, 
��+5�ก���ก�	� &,	�  4 ก�กC%� 
2557) 

1 ก�กC%� 2557 
(��+��� 1) 

 

2. �)ก�		�1&�4 ก�	)��ก�4    ก���ก�����+/ 
��+5�ก���ก�	������ 

1 ก�กC%� 2557 
(��+��� 1) 

3. �)����ก�	�  ���$���) ก���ก�����+/ 
��+5�ก���ก�����/ก���ก�
ก����%�	��,��/ ก���ก�ก�ก��
��,-ก��ก������ 

10  /��)�  2552 
10 /��)� 2555 (��+��� 2) 
9 /��)� 2558 (��+��� 3) 

4. �)��&���%4 G����G�	�4 ก���ก�/��+5� 
ก���ก�ก����%�	��,�� 

26 ก�กC%� 2557 
(��+��� 1) 

5. 1-/�ก0�	�/0-�� /0-���89 ก���ก�����+/��+5� 
ก���ก�ก�ก����,-ก��ก������/ 

4 ก��))� 2557 
(��+��� 1) 

6. �)�3���)4 ��	+��8�	� ก���ก�����+/ก���ก�ก����
%�	��,��/��+5�ก���ก������
%��/���)&�&%4ก� 

4 ก��))� 2557 (��+��� 1) 
9 /��)� 2558 (��+��� 2) 

7. �&������-)4 Gก8�	�% ก���ก�����+/ก���ก�	������ 1 ก�กC%� 2557 (��+��� 1) 
9 /��)� 2558 (��+��� 2) 

8. �)����) ��G���ก� ก���ก�����+/ก���ก�	������ 4 ก��))� 2557 
(��+��� 1) 

9. 1-�กG$��83�2� ��+���5�A ก���ก�����+/ก���ก����� 4 ก��))� 2557 
(��+��� 1) 

10. �)��� ����	1Iก�4 ก���ก�����+/ ก���ก�ก�ก����,-
ก��ก������/ 

26 ก�กC%� 2557 
(��+��� 1) 

11. �)��+/���J  �83���1��54 ก���ก�/ ก���ก������%��/���)&
�&%4ก� 

11  /��)�  2556 
(��+��� 1) 

12. �)��-�	 1��-�)  ก���ก�/ก���ก������%��/���)&
�&%4ก� 

18 ��&�%� 2558 
(��+��� 1) 

13. �)��G�ก��A $�	���	�+G��� ก���ก�����+ 22 /��)� 2558 
(��+��� 1) 

14. �)���1&G4 =����8��   ก���ก� 7 ก�กC%� 2557 (��+��� 1) 
9 /��)� 2558 (��+��� 2) 
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�������� :คณะกรรมการแต่งตังกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ออกตามวาระและลาออกในปี  2558  ดงันี 
 บคุคลลําดบัที� 12 นายชวลิต พิชาลยั ดํารงตําแหน่งแทนนายทวารฐั สูตะบตุร ซึ�งลาออกเมื�อวนัที� 1 สิงหาคม 2558  
 บคุคลลําดบัที� 13 นายสมศกัดิ. โชติรตันะศิริ ดํารงตําแหน่งแทนนายมนตรี โสตางกูร ซึ�งพน้จากตําแหน่งกรรมการ  
  เมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม 2557 
 บคุคลลําดบัที� 15 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ดํารงตําแหน่งแทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซึ�งพน้จากตําแหน่งกรรมการเนื�องจาก  
                                         หมดวาระการดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหนา้ที�บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ตามสญัญาจ้าง มีผลวนัที�  
                                         10 กนัยายน 2558 

8.1.2  ��
$
�#$	
&' ������ก���ก
����/& 

��
$
�������ก���ก
����/& 

• %'+ก���ก�������  ��������,-,-+���ก�������6��/�7�.�	�กC��)  ��	K8��+�&%4  9����&%��,-+�	�9�&
�����+�8����K2��8�� 

• %'+ก���ก������� ������,	�&	� &ก���ก�%���<�&/�7���+5�ก���ก� ,-+�+,	�&	� &��&��+5�ก���ก�
กL.��  	����%'+ก���ก�/�L���%�� 

• %'+ก���ก������� ������,	�&	� &ก���ก�%���<�&/�7���+5�/�������������,-+ก���ก�������ก�6�3�
,-+/-9�8ก�%'+ก���ก�	����%'+ก���ก�/�L���%�� 

#$	
&' "����
���������������ก���ก
����/& 

• %'+ก���ก���������	�9����&%��9�&������ ;<�&���K<&ก���,-,-+���ก�������6��/�7�.�	�กC��) 
��	K8��+�&%4 9����&%��,-+�	������+�8����K2��8�� 

• ก��������)��G�4  ��G�&,-+ก-)8�549�&������ 

• 6��%��/�L����ก-)8�54,-+�$)�)�����%�3  ���K<&��	K8��+�&%4  /�M��)�&ก�/&��,-+,��&������� 
&���+�'9�&������ ����� &	��	���,-6����ก��N���	�	�,��&�,-+&���+�'���ก���� 

• ���6�����+����3��  ก��)&��&ก�/&��,-+ก������3��  ����� &��,-6�����+��ก�%��%8�=)6�,-+ก�
	������=)6��������+���5�=1,-+��+���5��- 

• ������&��,-,-+���ก�,ก�.9�>3�%��9��,)�&�&�-��+$)��4�����/ก��9< � ���K<&�)ก����/ก��)�$)&ก�� 

• ก����,���&ก���������ก�%��/���)&�)�&%���%-8� ,-+��,-6�������������+�� ��2�ก�+���ก������
��+���5�=16�ก���������ก�%��/���)& 

• ��,-6�����+����2�ก-.กก���)%�	��,�����������+�����&���/��+��  /12��ก��6��/ก��,�&��&6��� &6��+)+�� �
,-+�+)+)� 

• ��ก���+/����-&�9�&��+5�/�������������,-+ก���ก�������ก�6�3�  ,-+ก����%�	��,��  6��
���%-��&ก���-ก���/���&� 

• ��,-6�������&�&6�ก��2����ก�����K2��8��,	�-+ก-8��,-+���������.������/��)9�&�������)�&/��+�� 

• 6����ก�/�@�/�)9����-���K�ก	��&  ���/��  $���&6�  ��/�2��K2�,-+���	�J���& 

• /�7������,-+/�7�	���)�&6�ก��N���	�&������ 
 

15. �)/������4 �&G4����  ก���ก�,-+/-9�8ก�%'+ก���ก�/ 
(��+5�/�������������,-+
ก���ก�������ก�6�3�) 

10  ก��))�  2558 (��+��� 1) 
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8.1.3  ก���ก
��1	�'��
$
���$
��1ก2$ 
	�9����&%��������.��ก����ก���ก����������-&��,�������� ;<�& ' ������ 10 ก��))� 2558 ��+ก�����)  

(1) �)/������4 �&G4���� ��+5�/�������������/ก���ก�������ก�6�3�-&-)�2��2��,-+��+���	���%�39�&������ ��2�  
(2)  �)����ก�	� ���$���) �)�3���)4 ��	+��8�	� ��2� �)��-�	 1��-�) ก���ก���&%�-&-)�2��2������ก��,-+
��+���	���%�39�&������  

8.1.4    ก
�"!%�!,�"��ก
�4��4�$ก���ก
����/& 
1. ก���ก�9�&������/-2�ก	� &$�)�����+�8����K2��8�� $�)�������.�����)ก��  5 %� ,-+.��/ก�� 15 %� ,-+��

ก���ก����/�7�����+.�����)ก�� 3 %� ;<�&ก���ก�.�����)ก��ก<�&��<�&9�&�����ก���ก��� &���	��&��K�������)��
6����'��ก� ,-+ก���ก��������)�&���) 1 %� 	��&/�7������%����������3��,-+ก�/&�� $�)ก���ก�	��&��
%8'����	�	����กC��),-+9����&%��ก���� 	� &,	��O 2547 /�7�	��� %'+ก���ก� �	�. .�����	�/�L����6��
ก�����������ก���ก����/�7�����+/1���/�7�.�����)ก��ก<�&��<�& ,-+K2��N���	�	��/�2��&��K<&�>��8��� ' ������ 10 
ก��))� 2558  ��ก���ก�����+ 10 %�  $�)ก���ก��� &�����K�������)��6���+/�G.�) ,-+��ก���ก������%��
/���)��3�����3��ก�/&�� 5 %� %2� �&������-)4 Gก8�	�% �)��&���%4 G����G�	�4 �)���1&G4 =����8�� 
�)��+/���J  �83���1��54 ,-+ �)/������4 �&G4����    

2. 6�������+�8����K2��8��/-2�ก	� &ก���ก� ;<�&%'+ก���ก�����/�7����%��/-2�ก,-+/����2���8%%-�����%8'����	�
/��+��	��%'+ก���ก� �	�.  	��-�ก/ก'P4��&	��.���  

(1) ���K2��8���)��<�&��%+,��/��)&/��ก��������8�����	�K2� 
(2) ���K2��8��,	�-+�)�+6��%+,��/��)&������)���� &���	� (1) /-2�ก	� &�8%%-%�/��)���2��-)%�/�7�

ก���ก�กL.�� ,	��+,��&%+,��/��)&6��,ก����6��ก���)/1�)&6�.��.�� 
(3) �8%%-;<�&.�����%+,��/��)&��&�8�	�-����-&�/�7����.�����ก�/-2�ก	� &/�7�ก���ก�/�������

ก���ก�����+1<&����2��+1<&/-2�ก	� &6�%�� &�� � 
(4) 6�ก�'�����8%%-;<�&.�����ก�/-2�ก	� &6�-����K��-&���%+,��/��)&/��ก��/ก�������ก���ก�����+1<&��

��2��+1<&/-2�ก	� &6�%�� &�� � 6�����/�7���+5�6������+�8��� �/�7������ก/��)&�� 9� 
3. 6�ก���+�8����3���K2��8����+���O�8ก%�� & 6��ก���ก���ก�ก	�,���&	���+��<�&6���/�7���	� K�

�����ก���ก�����+,��&��ก6��	�&/�7�������.��.�� กL6����ก$�)�����6ก-�����8�ก��������<�&6��� 
ก���ก�����+	��&��ก�ก	�,���&6��O,�ก,-+�O�����&=)�-�&���+/��)��������� � 6��ก���ก�����-กก����
���6��+��ก  ����6��O�����,-+�O�-�&Q	��.�  6��ก���ก�%�����)��6�	�,���&������8�/�7������ก�ก	�,���& 

4. 6�ก�'�	�,���&ก���ก���&-&/1�+/�	8�2����ก�กK<&%����ก�ก	���+ %'+ก���ก���/-2�ก	� &�8%%-
;<�&��%8'����	�,-+.����-�ก�'+	��&���	�9����&%��������/9�/�7�ก���ก�,��6�	�,���&�����&6�ก���+�8�
%'+ก���ก� �	�. %��K��.�กL.�� /���,	���+9�&ก���ก����1���ก	�,���&�+/�-2����)ก�� 2 /�2�� $�)
%'+ก���ก�	��&��%+,��/��)&,	�&	� &.�����)ก����6����9�&�����ก���ก����)�&/�-2��)�� �� &�� �8%%-���/9�/�7�
ก���ก�,����&ก-���+�)��6�	�,���&ก���ก�.��/1�)&/����+���/�-2��)��9�&ก���ก����	�,�� 

5. ก���ก�%�6��+-��ก�ก	�,���& 6��)2��6�-��ก	�������� ก�-��ก���-���,	�������6�-��ก.�K<&������ 
6. 6�ก�-&�	�6��ก���ก�%�6���ก�ก	�,���&ก���K<&%����ก	���+ 6��K2�%+,��/��)&.�����)ก����6����

9�&��������K2��8��������+�8�,-+�����5���ก/��)&  ,-+���8��������ก��.��.�����)ก��ก<�&��<�&9�&������8�����K2�
$�)���K2��8��������+�8�,-+�����5���ก/��)&-&%+,��   
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8.1.5    �5����!����ก���ก
� 
��%8'����	�,-+.����-�ก�'+	��&���	�1�+����33�	����������� ��ก�� 1�+����33�	�%8'����	��	�J�

������ก���ก�,-+1��ก&���J����ก�� (0������ 6) 1.G. 2550 ,-+�	�%'+��J��	�����/ก��)�9��& ��� 

• ���)8.��/ก�� 65 �O������'4 

• .��/�7�ก���ก�6���J����ก����2���	��8%%-�����J����ก��/�7����K2��8��/ก��ก�� 3 ,��& �� &�� ������ก�/�7�
ก���ก�$�)	�,���&,-+ก�.����������)6���N���	���ก�,��6�	�,���&ก���ก����) 

• ก���ก�����+	��&��%8'����	�/ก��)�ก��%��/�7�����+	���+กG	-��-�ก���1)4,��&��+/�G.�) /�2��&
%8'����	�,-+9��/9	ก���/���&�9�&%'+ก���ก�	������ 

• .��/%).�����$����%8ก$�)%�1�1ก�K<&����8�6����%8ก /���,	�/�7�$��������%��������.��ก�+��$�)��+��
��2�%�����-�8$�� 

• .��/�7�9���ก�ก�/�2�& /���,	�/�7�ก����&	�,���&ก���ก�	�����33�	�,��&กC��) 

• .��/�7�������&	�,���&6�6�1��%ก�/�2�& ��2�/��������9�&1��%ก�/�2�& 

• .��/%)K�ก.-���ก �-���ก ��2�6����ก�ก&� /1�+�8���		�������� 

• .��/�7����K2��8��9�&��J����ก���� � ��2����K2��8��9�&��	��8%%-�����J����ก���� �K2��8�� ()ก/��� ก���ก�9�&
��J����ก�� ���.��/�7�9���ก� 1��ก&� ��2�-�ก��&�����	�,���&  ��2�/&��/�2����+��	�,���&9�&��ก�
����ก-& ����=���=% �������&K��� ��2�����)&��2��9�&��J ,-+ก���ก�9�&��J����ก���� �K2��8��.��/ก��
ก�����)-+ 0.5 9�&�8����+,-��9�&��J����ก��;<�&	�/�7�ก���ก���2���	��8%%-�����J����ก��;<�&	�/�7�
ก���ก�K2��8���)��) 

• .��/�7�������&	�,���&6�6���	��8%%-�����J����ก���� �/�7����K2��8�� /���,	�%'+ก���ก�9�&��J����ก���� �
�����)6�����&	�,���&ก���ก���2����&	�,���&�2��6���	��8%%-�����J����ก���� �/�7����K2��8�� 

• .��/�7�ก���ก� ��2��������� ��2����������6�ก����ก� ��2�������.��/��)6���	��8%%-;<�&/�7������������� 
��������8� ��2�����+$)��4.��/��)/ก��)�9��&ก��ก��ก�9�&��J����ก���� � /���,	�/�7���+5�ก���ก� 
ก���ก� ��2���������$�)ก������)9�&��J����ก���� � 
6�%���2�ก�ก�ก����,-ก��ก������: 0���������8&%�� &��� 3 .��ก����/�2��&ก����&	�,���&9�&ก���ก���&��  
1. ���&	�,���&ก���ก�6���J����ก��,-+/��2� ��	��8%%-�����J����ก��/�7����K2��8��.��.��/ก�� 3 ,��& 
2. ���&	�,���&ก���ก�6����������+/��)�6�	-��-�ก���1)4,��&��+/�G.�).��.��/ก�� 5 ,��& �� &��          

ก����&	�,���&ก���ก�	�%��6�9�� 2 ��  �+	��&.��9��	���-�ก/ก'P46�9�� 1 ���) �� &�� ก����&
	�,���&ก���ก�	�%��6�9�� 1 ,-+9�� 2 ���ก��,-��	��&.��/ก�� 5 ,��& 

3. ก���ก�����+,-+ก���ก�/01+/�2��&.�����K���&	�,���&/ก�� 9 �O	��/�2��& 
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8.1.6    ก
�����5�������ก���ก
� �!&. 
�	�. ��ก�ก����ก���+�8�%'+ก���ก� �	�. .���)�&/�7��&ก�-��&���	-���O  $�)6��O 2558  ก����ก�

��+�8�/�2��-+ 1 %�� &6��8ก���G8ก�4 �����4������9�&/�2�� ,-+����ก���+�8���+1�/G�/01+%��/1���/	��	�%��/��+�� 
;<�&����กก���ก�������ก�6�3�,-+/-9�8ก������� �+��&���&�2�/��3��+�8� �+/��)���+ก���+�8�������)-+/��)�,-+/�	8�-
%��K��� ,-+/�ก����+ก��ก���+�8������/�2 �������/�7�,-+/1�)&1�6�ก�	�����6� 6��ก���ก�,	�-+���-��&���ก���ก�
��+�8���+�' 7 ��� /12��6��ก���ก���/�-/1�)&1�6�ก�G<ก�ก���ก���+�8�  

�>��8��� ก���+�8�%'+ก���ก� �	�. .�����6����,��ก���+�8���/-Lก�����ก�4  ��ก���&�+/��)���+ก���+�8�
6����,��,��� CD ,-+����+�� Application Software 9�&�8�ก�'4 iPad ;<�&���)����)%���+��ก,-+-�ก�6��/�ก��
��+ก����+ก���+�8�.��/�7�������ก  ���K<&���K-�9� �	��,-+�+)+/�-6�ก������&�+/��)���+ก���+�8�.��/�7�
�)�&�� ��ก�ก�� ���)6��ก���&�9�&ก���ก�/�7�.��)�&���/�L� ,-+��9����-��+ก��ก�	�����6��)�&����+���5�=1 

�O 2558 (1 �ก�%� d 30 ��K8�)�) ��ก���+�8���� 8 %�� & (�ก	� 6 %�� & ,-+���1�/G� 2 %�� &)  ,-+ �O 2557 ��ก���+�8�
ก���ก�$�).������������ 1 %�� &6����9����+/�2��& Knowledge Sharing hCorporate Governance: Effectiveness and 
Accountability in  the Boardrooms ;<�&.�����/ก�)�	��ก���ก���ก����/9����ก�����/�2��&��&ก-�� /�7������/��� /�2��&�ก
%'+ก���ก�.��/-L&/�L�K<&%����%�39�&ก�/�7��&%4ก�������K���&�).���กก�6���&%4%�����=)6��&%4ก� (Knowledge 
Base Company) ,-+%����%�39�& Knowledge Management (KM)  ,-+ก���+�8�%'+ก���ก�����+ 1 %�� & 6����9����+
/�2��& h������9�&ก���ก�����+6�ก�ก�ก����,-ก�	��	��%��4������9�& �	�.s  ;<�&��6��ก���ก�����+.����2�K<&����
������ ,-+�=���)�>3�,-+�8����%6�ก�ก�ก����,-/�2��&%��4������ �� &��  6�ก���+�8��8ก%�� & ��+5�: �+/�@�$�ก�6��
ก���ก�/���%��%��/�L��)�&/�@�/�),-+/���   

%'+ก���ก�ก����/�7��$)�)��6���+6��กก���ก�/9�9�)���-��+$)��4�����9��,)�&ก���-��+$)��4 9�& 
�	�.  uv)/-9�8ก�:�+.�������&��+ก���+�8�6��ก���ก������ � ,-+ก���ก���&ก-���+.��/9�������+�8�,-+&���ก
/��)&6���+�� �Q  ก�����<ก�)&�ก���+�8�,	�-+��+������ก�������)&�ก���+�8��+��+ก�����)9��%��/�L�/
9����&/ก	 /�7�-)-�ก�'4��ก��  ,-+���/กL��)&�ก���+�8�������ก������&,-���ก%'+ก���ก� �	�. /12��6��ก���ก�,-+
���/ก��)�9��&	������.��  �� &��  ก���+�8�%'+ก���ก� �	�. ,	�-+%�� &6��/�-��+�8���+�' 3 ����$�& $�)��8�ก���+�8�
	��)-+/��)���&	��.���    
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�)�����)4  1���5�8ก� ���� ���� ���� ���� ���� -��ก ���-	� &,	������� 15 ��.). 2557 /�7�	��.� 

�)�@)������A ����+�����4 ,	�&	� &���-������ 1 ก.%. 2557 /�7�	��.� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

�)���G�ก��A  1�&/ก	8,ก�� ���� ���� � ���� ���� � -��ก ���-	� &,	������� 30 ��.). 2557 /�7�	��.� 

�)ก�		�1&�4 ก�	)��ก�4 ,	�&	� &���-������ 1 ก.%. 2557 /�7�	��.� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� 

�)����ก�	�  ���$���) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

�)����)  ����1&�4 ���� � ���� ���� ���� ���� � -��ก ���-	� &,	������� 21 ก.%. 2557 /�7�	��.� 

�)��&���%4 G����G�	�4 ,	�&	� &���-������ 26 ก.%. 2557 /�7�	��.� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

�)��8'/�1  ����=�'4 ���� ���� ���� ���� ���� -��ก ���-	� &,	������� 16 ��.). 2557 /�7�	��.� 

1-.�..1��-)4 %8��0) ,	�&	� &���-������ 1 ก.%. 2557 /�7�	��.� ���� ���� ���� ���� -��ก ���-	� &,	������� 25 �.%. 2557 /�7�	��.� 

1-.�.0�	�/0-�� /0-���89 ,	�&	� &���-������ 4 ก.). 2557  /�7�	��.� ���� ���� ���� � 

�)���K1- 6�3����& ���� ���� ���� ���� ���� -��ก ���-	� &,	������� 17 ��.). 2557 /�7�	��.� 

�)%8�8��	 �%����1*** ,	�&	� &���-������ 1 ก.%. 2557 /�7�	��.� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

�)������  ���/9�)� ���� ���� ���� ���� ���� ���� -��ก ���-	� &,	������� 30 ��.). 2557 /�7�	��.� 

�&������-)4 Gก8�	�% ,	�&	� &���-������ 1 ก.%. 2557 /�7�	��.� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� 

G.1�/G� ��.�G1� G������1��54 ���� ���� ���� ���� ���� ���� -��ก ���-	� &,	������� 30 ��.). 2557 /�7�	��.� 

�)1���) �8����+= ,	�&	� &���-������ 1 ก.%. 2557 /�7�	��.� ���� � ���� ���� -��ก ���-	� &,	������� 28 �.%. 2557 /�7�	��.� 

�)����) ��G���ก� ,	�&	� &���-������ 4 ก.). 2557  /�7�	��.� ���� ���� ���� ���� 

�)��	��  $�	&ก�� ���� � � � ���� � � ���� ���� � � � ���� ���� 
� 

*1���ก	�,���& ��
�-	� &,	������� 26 

5.%. 2557 /�7�	��.� 

�)��	�1&�4  ก��&�89�K�	)4 ���� ���� ���� %����+ 10 /��)� 2557 

1-.�.� ��+��� ����	�& ,	�&	� &������ 10 /�.). 57  
/�7�	��.� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� -��ก ���-	� &,	������� 23 �.%. 2557 /�7�	��.� 

1-.�.�.�83�2� ��+���5�A ,	�&	� &���-������ 4 ก.). 2557  /�7�	��.� ���� ���� ���� ���� 

�)�%�  /	��1��).1��J ���� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � 
-��ก ���-	� &,	������� 28 �.%. 2557 /�7�	��.� 

�)�3���)4 ��	+��8�	� ,	�&	� &���-������ 4 ก.). 2557  /�7�	��.� ���� ���� ���� ���� 

�)�83��  /-�G����3�&G4 ���� ���� ���� ���� ���� ���� -��ก ���-	� &,	������� 30 ��.). 2557 /�7�	��.� 

�)��� ����	1Iก�4 ,	�&	� &���-������ 26 ก.%. 2557 /�7�	��.� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

�)��+/���J �83���1��54 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

�)�8/�1  /�-��)�G���/���3 ���� ���� ���� ���� ���� ���� -��ก ���-	� &,	������� 28 ��.). 2557 /�7�	��.� 

�)���1&G4 =����8�� ,	�&	� &���-������ 7 ก.%. 2557 /�7�	��.� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

�).1�����4   ��$�	�K�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

���ก���ก
�&' -�	
����5� 15 12 12 14 15 10 11 12 15 13 9 13 15 15 13 

��
$�$ก���ก
�&,�#�� 15 15 15 15 15 12 13 13 15 15 11 15 15 15 15 
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1 �)�@)������A ����+�����4 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

2 �)ก�		�1&�4 ก�	)��ก�4 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

3 �)����ก�	�  ���$���) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

4 �)��&���%4 G����G�	�4 ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

5 1-.�.0�	�/0-�� /0-���89 � ���� ���� ���� � ���� ���� ���� 

6 �)�3���)4 ��	+��8�	� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

7 �&������-)4 Gก8�	�% ���� � ���� � � ���� ���� ���� 

8 �)����) ��G���ก� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � 
9 1-.�.�.�83�2� ��+���5�A ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

10 �)��� ����	1Iก�4 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

11 �)��+/���J �83���1��54 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

X �)%8�8��	 �%����1 �
��ก�'��!,�"!%�$&'  13 �.�. 2558 -�.$!	$+� 

12 �)����J ��	+�8	� ,	�&	� &���-������  22 /��)� 2558 /�7�	��.� ���� ���� ���� 

13 �)��G�ก��A $�	���	�+G��� ,	�&	� &���-������ 22 /��)� 2558 /�7�	��.� ���� ���� ���� 

14 �)���1&G4 =����8�� � ���� ���� ���� ���� ���� � ���� 

15 �).1�����4   ��$�	�K�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
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��� 1 ��,� 

���ก���ก
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���#
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-�' ������ก� 
��� 5 ��,� 

1. �)�@)������A ����+�����4 9/9      1 ก�กC%� 2557 
(,���)�����)4 1���5�8ก�) 

2. �)ก�		�1&�4 ก�	)��ก�4    8/9 8/8     1 ก�กC%� 2557 
(,���)���G�ก��A  1�&/ก	8,ก��) 

3. �)����ก�	�  ���$���) 15/15  5/5 6/6   - 

4. �)��&���%4 G����G�	�4   7/7      
26 ก�กC%� 2557 

(,���)����) ����1&�4) 

5. 1-.�.0�	�/0-�� /0-���89 3/4  2/2    
4 ก��))� 2557 

(,��1-.�..1��-)4 %8��0)) 

6. �)%8�8��	 �%����1   *** 9/9     3/3 1 ก�กC%� 2557  
(,���)���K1- 6�3����&) 

7. �&������-)4 Gก8�	�% 8/9 7/8     1 ก�กC%� 2557  
(,���)������ ���/9�)�) 

8. �)����) ��G���ก� 4/4 6/6     4 ก��))� 2557 
(,���)1���) �8����+=) 

9. 1-.�.�.�83�2� ��+���5�A 4/4   1/1   4 ก��))� 2557 
(,��1-.�.�.��+��� ����	�&) 

10. �)�3���)4 ��	+��8�	� 4/4     3/3  4 ก��))� 2557 
(,���)�%� /	��1��).1��J) 

11. �)��� ����	1Iก�4 7/7  2/2    26 ก�กC%� 2557 
(,���)�83�� /-�G����3�&G4  ) 

12. �)��+/���J �83���1��54 15/15     5/5 d 

13. �)���1&G4 =����8�� 8/8      7 ก�กC%� 2557 
(,���)�8/�1 /�-��)�G���/���3 ) 

14. �).1�����4  ��$�	�K��  15/15   6/6   d 
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1. �)�����)4  1���5�8ก� 5/5      d 

2. �)���G�ก��A  1�&/ก	8,ก�� 4/6  2/2  1/1  d 

3. �)����)  ����1&�4 5/7    1/1 2/2 d 

4. �)��8'/�1  ����=�'4 5/5 7/7     d 

5. 1-.�..1��-)4 %8��0)    4/4  1/1    d 

6. �)���K1- 6�3����& 5/5     1/1 d 

7. �)������  ���/9�)� 6/6 5/6  1/1   d 

8. G.1�/G� ��.�G1�   
G������1��54 

6/6  2/2   2/2 
d 
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�
��� �ก���ก
� 

ก
�����5����ก���ก
�7$�8 2557 
ก
���
��!�
"#$%� 

ก���ก
���#�%
��8 ���ก���ก
� 
�!&. 

��� 15 ��,� 

��� 
ก���ก
�
!������ 

��� 15 ��,� 

���ก���ก
�
ก�
ก��1"� 
ก��ก
�&' �' 

5 ��,� 

��� 
ก���ก
� 

���#
 
��� 6 ��,� 

���ก���ก
�
ก�
#$��%
 
!��"&$  

��� 1 ��,� 

���ก���ก
� 
���#
���
�
-�' ������ก� 
��� 5 ��,� 

9.  �)1���) �8����+=      3/4 2/2     - 

10. �)��	�1&�4 ก��&�89�K�	)4 3/3      - 

11. 1-.�.� ��+��� ����	�& 7/7  0/1 1/1   - 

12. �)�%�  /	��1��).1��J 7/10    1/1  - 

13. �)�83��  /-�G����3�&G4 6/6 7/7     - 

14. �)�8/�1  /�-��)�G���/���3 6/6      - 

15. �)��	�� $�	&ก�� 6/15 2/8     - 

#�
�-#!5  :  #�$% 2557  ��ก�$'(�� �)'ก�ก� $��. �� 15  ���� �$+�ก�$'(�����$ก�� 12 ���� ��' $'(����,���-. 3 ����  
 ��ก��ก�����ก�$'(��ก�ก�/,�0�����123��� 1 ����  ��'ก�$'(��ก�ก���4' 1 ���� 

*4�����4���#�5����ก�ก�0��4���6�72����$'(�� ��8�����ก��,0$����$'��-��'��,�(ก� /,�ก�ก��'��2�ก���������2� 
��'4������48���$'(��#�2ก�3$'9��ก�ก� 

 

�
��� �ก���ก
� 

ก
�����5����ก���ก
�7$�8 2558 (1 �ก�
�� > 30 ��45$
�$) 
ก
���
��!�
"#$%� 

ก���ก
���#�%
��8 ���ก���ก
� 
�!&. 

��� 8 ��,� 

��� 
ก���ก
�
!������ 
��� 9 ��,� 

���ก���ก
�
ก�
ก��1"�
ก��ก
�&' �'  
2 ��,� 

��� 
ก���ก
� 

���#
 
��� 2 ��,� 

���ก���ก
�
ก�
#$��%
 
!��"&$  

��� 1 ��,� 

���ก���ก
� 
���#
���
�
-�' ������ก� 
��� 1 ��,� 

1. �)�@)������A ����+�����4 8/8      d 

2. �)ก�		�1&�4 ก�	)��ก�4    8/8 9/9     d 

3. �)����ก�	�  ���$���) 8/8  2/2 2/2 1/1  - 

4. �)��&���%4 G����G�	�4   7/8    1/1  
d 

5. 1-.�.0�	�/0-�� /0-���89 6/8  2/2    
d 

6. �)�3���)4 ��	+��8�	� 8/8    1/1 1/1 d 

7. �&������-)4 Gก8�	�% 5/8 8/9     d 

8. �)����) ��G���ก� 7/8 8/9     d 

9. 1-.�.�.�83�2� ��+���5�A 8/8   2/2   d 

10. �)��� ����	1Iก�4 8/8  2/2    d 

11. �)��+/���J �83���1��54 8/8     1/1 d 

12. �)����J ��	+�8	�* 8/8      22 /��)� 2558 
(,���)%8�8��	 �%����1) 

13. �)��G�ก��A $�	���	�+G��� 8/8      22 /��)� 2558 
(,���)��	�� $�	&ก��) 

14. �)���1&G4 =����8�� 7/8      d 

15. �).1�����4  ��$�	�K��**  8/8   2/2   d 

*�)����J ��	+�8	� -��ก�กก�/�7�ก���ก�	� &,	� 1 ��&�%� 2558 /�7�	��.� 

**�).1�����4 ��$�	�K�� ;<�&1���ก	�,���&ก���ก�/�2��&�ก�����+ก����&	�,���&��+5�/�������������,-+ก���ก�������ก�6�3� 	�
��33��& ���-������  10 ก��))� 2558 
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�
��� �ก���ก
� 

ก
�����5����ก���ก
�7$�8 2558 (1 �ก�
�� > 30 ��45$
�$) 
ก
���
��!�
"#$%� 

ก���ก
���#�%
��8 ���ก���ก
� 
�!&. 

��� 8 ��,� 

��� 
ก���ก
�
!������ 
��� 9 ��,�

���ก���ก
�
ก�
ก��1"� 
ก��ก
�&' �' 

2 ��,� 

��� 
ก���ก
� 

���#
 
��� 2 ��,� 

���ก���ก
�
ก�
#$��%
 
!��"&$  

��� 1 ��,� 

���ก���ก
� 
���#
���
�-�' ��

����ก� 
��� 1 ��,� 

1. �)%8�8��	 �%����1 0/0      - 

#�
�-#!5  :  #�$% 2558  (1 �ก�%� d 30 ��K8�)�)  ��ก�$'(�� �)'ก�ก� $��. �� 8  ���� �$+�ก�$'(�����$ก�� 6 ���� ��' $'(����,
���-. 2����  

 
 *4�����4���#�5����ก�ก�0��4���6�72����$'(�� ��8�����ก��,0$����$'��-��'��,�(ก� /,�ก�ก��'��2�ก���������2� 
��'4������48���$'(��#�2ก�3$'9��ก�ก� 

 

8.2   �1	���#
�     

8.2.1     �
��� ��1	���#
� � �C��5�$  (10 ก$�
�$ 2558) 

(/��42��ก���,ก�3�.�� $��. �=�ก�, (���(�) (organization chart) 0,2�����#����72� H��������	
��������ก���ก��I 
��2�) 

�2��-���ก8- 	�,���& 

1. �)/������4 �&G4���� ��+5�/�������������,-+ก���ก�������ก�6�3� 

2. �)'�J�	�  ��8���� ��+5�/���������N���	�ก�ก-8��58�ก���@$	�/-�)�9� �	��,-+กz;5����	� 

3. �)���3  ��&%���� ��+5�/���������N���	�ก�ก-8��58�ก���@$	�/-�)�9� ��-) 

4. �)�8�&%4  ��-ก8-  ��+5�/���������N���	�ก�ก-8��58�ก��$%�&���&12 �J� 

5. �)����	�4 /�2 ��I��	 ��+5�/�������������ก�/&��  

6. �)�@	�1��54  /�1�N��ก�'4 ��&ก���ก�������ก�6�3����1)ก��8%%-,-+G�ก)=1�&%4ก� 

7. �)�3G�-�{ 	���8�ก�  ��&ก���ก�������ก�6�3�ก-)8�54�&%4ก� 

8. �)�%��)4  ���'ก���4  ��&ก���ก�������ก�6�3�����)58�ก��กz;5����	� 

9. �)��-�	 1��54��& ��&ก���ก�������ก�6�3�����)58�ก��� ���� 

10. �)��ก� ก8-5���  ��&ก���ก�������ก�6�3�����)58�ก���@$	�/%��,-+ก�ก-��� 

11. �&�8�� ���/ก�)�	�9�� ��&ก���ก�������ก�6�3�����)58�ก��ก�%��+���&��+/�G 

12. �)���K1- Iก�41���-)4  ��&ก���ก�������ก�6�3������%��)��&)2�,-+��G�ก���$%�&ก� 

13. �)/������4  �&G4���� ��&ก���ก�������ก�6�3�  �N���	�&� Secondment 6�	�,���&  
��+5�/�������������,-+ก���ก�������ก�6�3�  ������ �	�. �����,-+�-�	
�@$	�/-�)� ��ก�� (����)   

14. �)�5�%�  /	��G���  ��&ก���ก�������ก�6�3�  �N���	�&� Secondment 6�	�,���&  
��+5�/�������������,-+ก���ก�������ก�6�3�  ������ .�)��)-4 ��ก�� 
(����) 

15. �)�81�|�1&�4  1��54��/��4  ��&ก���ก�������ก�6�3� �N���	�&� Secondment 6�	�,���& 
��+5�/�������������  ,-+ก���ก�������ก�6�3� ������ 1����� $ก-��- /%��%�- 
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�2��-���ก8- 	�,���& 

��ก�� (����)  

16. �)�8กI	)4  �8��K$�=' ��&ก���ก�������ก�6�3� �N���	�&� Secondment 6�	�,���&ก���ก�������ก�6�3� 
������ .���41�;� ��ก�� (����)  

17. �)��+�����4 1�����G�ก��A  ��&ก���ก�������ก�6�3� �N���	�&� Secondment ������ 1����� $ก-��- /%��%�- 
��ก�� (����) /12����&.��C���	�&���������� 1����� }O��- ��ก�� 6�	�,���& 
ก���ก�������ก�6�3� 

18. �&��1��'�-�� ���&G45�ก8- ������)ก���ก�������ก�6�3�ก�/&���&%4ก�  

19. �&��5�� /�1���&ก��  ������)ก���ก�������ก�6�3���3���&%4ก�  

หมายเหตุ :  �)�2�� 1-5 %2���������9�&������ 	���+กG%'+ก���ก� ก.-.	.  

 1/ ���&	�,���&��+5�/�������������,-+ก���ก�������ก�6�3� /�2�������� 10 ก��))� 2558 

8.2.2   ��
$
�#$	
&' ������D
$-�	
#$	
&' ���#
�"��ก���ก
��1	��ก
�7#E% (ก���ก
��1	��ก
�7#E%) 
 	�9����&%��9�&������ ก���ก�������ก�6�3�������,-+������/ก��)�ก��ก������������ 	����%'+ก���ก�
�����) ,-+�+	��&�����������	�,��&���2�&���+�'���.�������8��	��ก%'+ก���ก��)�&/%��&%���  ;2����	)4  �8���	
,-+�+����+��&  ��ก��-��+$)��49�&������,-+���K2��8���)�&������8� ����������9�&ก���ก�������ก�6�3�6�����K<&/�2��&
��2�ก��ก�	�&Q  ��&	��.��� ���) 

• ��/���ก��ก�  ,-+/��2������&���+�����9�&������ 

• ����8 ,	�&	� & K��K�� $)ก)�) /-2��� -� 	��/&��/�2�� ��2�%���& -&$���&����) 1��ก&�,-+-�ก��& 
	-����6��1��ก&�,-+-�ก��&��ก�ก	�,���&	��+/��)����%'+ก���ก�ก����  

• ��/���ก�6����ก������,-+��&����$)�)�&58�ก��9�&������ ���K<&,��&�,-+&���+�'	��
%'+ก���ก�/12��9���8��	�  ,-+���������)&�%��ก�����	�,��,-+&���+�'���.�������8��	�
��&ก-��	��%'+ก���ก�6��8กQ 3 /�2�� 

• ��/���ก���2��N���	�&�6��/�7�.�	��$)�)  ,��&�,-+&���+�'���.�������8��	��ก
%'+ก���ก� 

%'+ก���ก� �	�..���������6�ก���������ก�������6��ก���ก�������ก�6�3� $�)���-�กก�,-+9��/9	
����  ��&	��.���  

• /�7����������6�ก������ก��ก�9�&������	���	K8��+�&%4  9����&%��  �$)�)  �+/��)�  9��ก����  
%����&,-+�	������+�8�%'+ก���ก�  ,-+/��2��	������+�8����K2��8��9�&�������8ก��+ก� 

• /�7����������6�ก���&%����3�  	��	��  ���&ก�  ��/���ก�  	-����/9�-&��6���	�ก��� ��33  
/�ก��%����&���&�2�,��&��2����&�2�6�Q ���6��	��	��ก������)&���ก�  ��J����ก��,-+�8%%-�2��  
	-����6��������ก�+��ก�6�Q�����/�7�,-+��%��  /12��6��ก���/���ก�9�&	����/�L�-8-��&.� 

• /�7����������6�ก���&%����3�1��ก&�,-+-�ก��&�8ก	�,���&���K<&ก�����8 ,	�&	� & K��K�� /-2��� 
-� 	��/&��/�2����2�%���&  -&$���&����)  	-����6����ก�ก	�,���&	��+/��)� 9��ก������2�
%����&���%'+ก���ก�9�&������ก����  ,	�K�/�7�1��ก&���2�-�ก��&�� ������<ก� ��&ก���ก�
������ก�6�3� ��2�������&	�,���&/��)�/��9< �.��+	��&.�����%��/�L�����ก%'+ก���ก�������ก��� 
,-+6��������ก����/&2���.96�ก���&�9�&1��ก&�,-+-�ก��&  ,-+��ก�+/��)������)ก�
�N���	�&�9�&������ $�).��9����2�,)�&ก���+/��)� 9��ก���� ��2�%����&���%'+ก���ก�������ก���� 
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• 6��������6�ก�����������&  ,-+/��2������)6���8%%-�2���N���	�&�/01+�)�&,��.�� $�)
ก�����������& ,-+/��2� ก������)��&ก-��6���)��=)6	�9��/9	,��&ก��������	�
���&�2����������&ก-�� ,-+/��2�6��/�7�.�	��+/��)� 9��ก���� ��2�%����&���%'+ก���ก�9�&
������ ,-+/��2�������ก����.�� 

�� &��  ก�6������9�&ก���ก�������ก�6�3���&ก-��9�&	��.�����Kก�+��.�� �กก���ก�������ก�6�3�������.��
����/��)  ��2�����%��9��,)�&�&�-��+$)��46�-�ก�'+6�Q ก��������6�ก�6��������&ก-��  $�)6��O 2557.����ก�
��/���ก�6� Q �����ก/��2�9��/9	������&ก-�� 

8.2.3     ���ก���ก
���ก
���� �!&. 
 	� &,	�������  1  	8-%�  2544  .����ก�,	�&	� &%'+ก���ก����ก�9�& �	�. (PTT Management Committee: PTTMC) 
/12������������������ก� �	�. �� &��  '  10 ก��))� 2558   ��+ก�����)�������� 12 	�,���& ��&��  

�2��	�,���& 	�,���& 

1.  ��+5�/�������������,-+ก���ก�������ก�6�3� ��+5�ก���ก� 

2.  ��+5�/���������N���	�ก�ก-8��58�ก���@$	�/-�)�9� �	��,-+กz;5����	� ก���ก� 
3.  ��+5�/���������N���	�ก�ก-8��58�ก���@$	�/-�)�9� ��-) ก���ก� 
4. ��+5�/���������N���	�ก�ก-8��58�ก��$%�&���&12 �J� ก���ก� 
5.  ��+5�/�������������ก�/&��  ก���ก� 
6. ��&ก���ก�������ก�6�3����1)ก��8%%-,-+G�ก)=1�&%4ก� ก���ก� 
7.  ��&ก���ก�������ก�6�3�����)58�ก��กz;5����	� ก���ก� 
8.  ��&ก���ก�������ก�6�3�����)58�ก��� ���� ก���ก� 
9.  ��&ก���ก�������ก�6�3�����)58�ก���@$	�/%��,-+ก�ก-��� ก���ก� 
10.  ��&ก���ก�������ก�6�3�����)58�ก��ก�%��+���&��+/�G ก���ก� 
11.  ��&ก���ก�������ก�6�3������%��)��&)2�,-+��G�ก���$%�&ก� ก���ก� 
12.  ��&ก���ก�������ก�6�3�ก-)8�54�&%4ก� ก���ก�,-+/-9�8ก� 

/,����12��,ก�JK��4=���กก�ก��12��,ก�#�5���'��7���ก�3�.�� �$+��12(�����7���ก� 

 %'+ก���ก����ก�: ��ก����ก���+�8��)�&���)/�2��-+ 1 %�� & $�)6��O 2558 (1 �ก�%� -30 ��K8�)�)  
��ก���+�8���� 16 %�� &  

 #$	
&' "����
���������������ก���ก
���ก
���� �!&. 

• 6��%���<ก�,-+9��/���,�+	����+5�/�������������,-+ก���ก�������ก�6�3�  6�ก�	�����6�
6���+/�L������%�3	��ก-)8�54 ��G�&ก���/���58�ก��  ,��ก���/���&�6��+)+)� �-ก�
��/���&� ,��ก�-&�8�  &���+�'  ก����������1)ก�6��ก�� �	�.,-+��������� �	�.K2��8��  
����� &��������ก�6��/ก���+��ก���&�9�&��������� �	�.K2��8��  6��/�7�.�6�,���&/��)�ก�� 6��
���K<&ก�6��%���<ก� 9��/���,�+ �-�ก��� ,-+��&/����ก���/���&�6�/�2��&��&	��.���  
- ก�ก��������)��G�4 ,-+=�ก���-�ก9�&ก-8�� �	�. 
- ก�ก������G�&ก-)8�54�&%4ก� ,-+/�M��)ก���/���58�ก��9�&ก-8�� �	�. 	-����  
  �-ก���/���&�9�&ก-8��58�ก��,-+ก-8�� �	�. $�)��� 
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- ก�1���'ก-���ก��&K<&$%�&���&ก�������&���+�',-+���1)ก� /12��ก�-&�8�,-+ 
  ก�������8�ก���/���58�ก��9�& �	�. ,-+ก-8�� �	�. (PTT Group�s Capital Allocation Structure) 
- ก�1���'ก-���ก��&ก������ก�-&�8�9�& �	�. ,-+ก-8�� �	�. (PTT Group�s Portfolio  
   Management) 
- ก�1���'ก-���ก��& ,-+	��	�ก�9))ก�-&�8�6�	�&��+/�G9�&ก-8�� �	�. 
- ก�ก�����$)�)/ก�	�����6����ก���������1)ก��8%%- ก�/	��)�%��1����,-+1�|� 
   ��������9�&ก-8�� �	�. 	� &,	��+��� 10 9< �.� 6��/�7��+�� ,-+����+���5�=1 /12����&���=�ก��9�& 
   ก-8�� �	�. 6���%	 (Leadership Affliliation & Alignment Program) 
- ก�1���'ก-���ก��&,-+6��%��/�L�/ก��)�ก���	�J�/ ก����&ก-.กก���������ก� �+�� 
   ���1)ก��8%%- �+��9����- ����� &$%�&���&�&%4ก�6� �	�. ,-+ก-8�� �	�. /12��ก��.�����&%4ก� 
   ,��&%��/�7�/-�G�)�&)��&)2� 
- ก�1���' ก-���ก��& ก�����$)�),-+�-�กก�ก�ก�ก����,-,��ก-8�� �	�. (PTT Way of  
   Conduct) ����� &�-�ก���6��/ก���-6��&�C���	�	�,���&���ก����.��  
- ก����-����%����%�36�ก����������1)ก��8%%-,-+ก�/&��6��,ก� �	�. ,-+��������� �	�. 
  K2��8�� 
- ก��9��)8	�����6���+/�L�9��9��,)�&�����%�3�+���&ก-8��58�ก���@$	�/-�)�9� �	�� ,-+ก-8��58�ก���@$	� 
  /-�)�9� ��-) 
- ก�	��	�%��%2���� ,-+�-ก���/���&�9�&ก-8�� �	�. /��)�ก��/�M��)���ก���� (PA &  
  KPIs) 
- ก�1���'ก-���ก��&ก������%��/���)&6�ก���/���58�ก��9�&ก-8�� �	�. 
- ก�ก-���ก��&�+/��)���+ก���+�8�ก�����/���%'+ก���ก� �	�. 
- ก����-����%����%�39�&�-ก�	�����6�9�&%'+ก���ก� �	�.  /12����.����ก���/���ก��)�& 
   ����+���5��- 
- ก�,	�&	� &%'+��8ก���ก� ,-+/��2� %'+��&� /12�����)�C���	�&�9�&%'+ก���ก�:  
- �C���	�&��2��	������+5�/�������������,-+ก���ก�������ก�6�3������) 

��ก�ก%'+ก���ก����ก�9�& �	�. 	�9�&	�� /12��6��ก���������ก�ก-8�� �	�. /�7�.��)�&��
��+���5�=1 ,-+���K�-�ก���ก-)8�54 ,-+ก���/���58�ก��=)6�ก-8�� 6�����-8�-	�/�M��).�� �	�. .�������
,��&ก-8��9�&%'+ก���ก�/�7� 3 ��+/=��-�ก��+ก�����) 
1. %'+ก���ก��-�ก���ก-)8�54�&%4ก� (Strategy Committees) ��+ก�����) 

1.1. %'+ก���ก����ก�ก-8�� �	�. (PTT Group Management Committee: PTTGMC) 
1.2. %'+ก���ก����ก�9�& �	�. (PTT Management Committee: PTTMC) (���ก����72���2�) 

2. %'+ก���ก���+��,-+	�����6��+���&58�ก�� (Coordination Committees) ��+ก�����) 
2.1. %'+ก���ก������%�������2�9�&ก-8��58�ก���@$	�/-�)�9� �	��,-+กz;5����	� (Upstream & Gas Business 

Group Alignment & Coordination Management Committee : UAC) 
2.2. %'+ก���ก������%�������2�9�&ก-8��58�ก���@$	�/-�)�9� ��-) (Downstream Business Group Alignment & 

Coordination Committee: DAC) 
2.3. %'+ก���ก������%�������2�9�&ก-8��58�ก��$%�&���&12 �J� (Infrastructure Business Group Alignment & 

Coordination Committee : IAC) 
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2.4. %'+ก���ก������%�������2�/�%$�$-)�ก-�� �	�. (Technology Alignment Committee : TAC) 
2.5. %'+ก���ก������%�������2�ก���/���58�ก���)�&)��&)2�ก-8�� �	�. (Sustainability Alignment Committee: 

SAC) 
2.6. %'+ก���ก�,��ก-)8�5458�ก��กz;5����	� (Gas Business Strategic Alignment Committee: GBSC) 
2.7. %'+ก���ก�,��ก-)8�5458�ก��� ���� (Oil Business Strategic Alignment Committee : OBSC) 
2.8. %'+ก���ก�,��ก-)8�5458�ก���@$	�/%��,-+ก�ก-��� (Petrochemicals & Refining Business Strategic            

Alignment Committee: PRSC) 
2.9. %'+ก���ก�,��ก-)8�5458�ก��ก�%��+���&��+/�G (Trading Business StrategicAlignment                      

Committee: TBSC) 
2.10. %'+ก���ก������%��/���)& ����)58�ก��ก�%��+���&��+/�G (Trading Risk Management Committee : 

TRMC) 
3. %'+ก���ก�������&%4ก� (Support Committees) ��+ก�����) 

3.1. %'+ก���ก�,������ก�� (Corporate Plan Committee : CPC) 
3.2. %'+ก���ก������%��/���)&,-+%��%8�=)6� (Risk Management and Internal Control Committee:RMCC) 
3.3. %'+ก���ก������%�������2�9�&ก-8�����1)ก��8%%- (Human Resources Group Alignment & Coordination 

Management Committee : HRAC) 
3.4. %'+ก���ก������%�������2�9�&ก-8��ก�/&��,-+��3�� (Finance & Accounting Group Alignment &  

Coordination Management Committee : FAAC) 
3.5. %'+ก���ก����ก�%�����ก-8�� �	�. (PTT Group KM Committee)  
3.6. %'+ก���ก���������ก����ก�	������=)6�ก-8�� �	�.  (PTT Group Internal Audit Management  

Committee) 
3.7. %'+ก���ก��$)�) %8'=1 %������%& %���-��=�) ��������) ,-+���&,��-���ก-8�� �	�. (PTT Group 

Quality, Security, Safety, Health, and Environment Management Committee : QSHEGMC) 
3.8. %'+ก���ก��$)�)/�%$�$-)�����/�Gก-8�� �	�. (PTT Group ICT Committee) 
3.9. %'+ก���ก��$)�),-+ก�����/��&ก-)8�54�+���&������6�ก-8�� �	�. (PTT Group Policy & Strategic 

Sourcing Committee) 

 

8.3  -��
$5ก
����/&  
/12��6��/�7�.�	��-�กก�ก�ก����,-ก��ก������9�&���������+/��)�6�����%�����������9�&%'+ก���ก� ,-+

	�9��ก����9�&1�+����33�	��-�ก���1)4,-+	-��-�ก���1)4  %'+ก���ก� �	�. �<&.��,	�&	� &/-9�8ก�������9< � $�)��
=�+������6�ก�6��%�,�+�����กC��),-+กC/ก'P4	�& Q ���%'+ก���ก�	��&���,-+�N���	�  ก����ก���+�8�  ����� &
��,-ก��ก���	�&Q 9�&%'+ก���ก�  /12��6��ก���ก����K�N���	�������.���)�&����+���5�=1,-+��+���5��-  ,-+
ก��6��/ก����+$)��4��&�8�	�� �	�.  ����� &ก������,-+/กL���ก�/�ก��  ���  �+/��)�ก���ก�  ���&�2������+�8�
%'+ก���ก�  �)&�ก���+�8�%'+ก���ก�  ,-+�)&���+���O9�&������  ���&�2������+�8����K2��8��  �)&�ก���+�8�
���K2��8��  ,-+/กL���ก��)&�ก�������.��/��)����)&�$�)ก���ก���2���������  

$�)%'+ก���ก�: .��,	�&	� & �&������)4 ��<ก ;<�&���&	�,���&������ก�uv)����กก���ก�������ก�6�3�,-+
/-9�8ก������� �C���	�������/�7�/-9�8ก�������: ��ก��������<�& 	� &,	������� 1 5���%� 2556 ��K<&�>��8��� 
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���� -��
$5ก
����/&  (!,�"!% 1 D$�
�� 2556 > �C��5�$)   :   $
��$&$'�� �
�Fก 

�
�5  55 �8 

���%�$ก
�4��#5	$     ���)-+  0.000903 
����!�ก
�@Fก/
 
-���33	�� G�-�G�	�4��'P�	 �����)-�)/��)&6��� (=�/)�����) 
-���33$� �����58�ก������'P�	 (Master of Business Administration) �����)-�)/ก�	�G�	�4 
����!�ก
������	
$-��
$5ก
����/& 
-��%���&/�����K���ก���ก�������.�) (IOD) �-�ก��	� Company Secretary Program (CSP2/2002), Effective  
  Minute Taking (EMT1/2006), Board Reporting Program (BRP 9/2012), Company Reporting Program (CRP4/2012) 
-�-�ก��	� TLCA: Executive Development Program (EDP 7) ��%����������+/��)�.�)  
- �-�ก��	� Company Secretaries, Trueeventus ��+/�G}@-���@��4 (2013) 
- �-�ก��	� Leadership Development Program 9�&�K��� Centre for Creative Leadership  ��+/�G��&%$��4 (2015) 
�����ก
���&�
�
$ 
- 2545 -2548   ������3ก� ����กก���ก�������ก�6�3�,-+/-9�8ก������� �	�. 
- 2549 -2556   ��������� ����กก���ก�������ก�6�3�,-+/-9�8ก������� �	�.  
-2556-�>��8���     ������ก�uv) ����กก���ก�������ก�6�3�,-+/-9�8ก������� �	�.  
ก
���
��!�
"#$%�ก���ก
���
�E&' -ก' ���	�� 
-.����- 
ก��ก���2�-@/&' ��
�E 
-ก���ก�����/-9�8ก����������+/��)�.�) ��%����������+/��)�.�) 
��
���2$D���#�%
��1	���#
� 
-.����- 

 

8.4  �%
!��"&$���ก���ก
�"���1	���#
� 

�	�. .��ก�����$)�)%�	��,��ก���ก����/�7�5���,-+��/�	8���- ��%'+ก���ก�ก����%�	��,��        
�������������  $�)1���'K<&%��/��+��  ,-+���%-��&ก��=�+%�����������9�&ก���ก� �K�+�&ก�/&��9�&
������,-+/���)�/��)�ก��������6�ก-8��58�ก���+���/��)�ก��$�)ก����%�	��,��/�7�/�� )��+�8�,-+$���� ��<�& ก���ก����
.����������)6��/�7�ก���ก�6�%'+ก���ก�/01+/�2��&�8��2��Q  กL6��.�����%�	��,��/1���	�%��������������/1���9< � 
�� &��  %�	��,��ก���ก�.�����ก�9���8��	��ก�����+�8����K2��8��,-��  ��&��  

8.4.1   �%
!��"&$ก���ก
� 

• �%
!��"&$ก���ก
�  
�����+�8����K2��8��6�ก���+�8����3���K2��8�� ��+���O 2558 /�2�����1I��������� 9 /��)� 2558 ���	���8��	�

%�	��,��ก���ก�  ,)ก/�7���&��  
1.  �%
-�',�����5�   

1.1 /�� )��+�8�%'+ก���ก� �	�. ��+ก�����) 
-  /�� )ก���ก��)/�2��  /�2��-+  30,000  �� (/��ก����	�/���) 
-  /�� )��+�8� /01+ก���ก����/9���+�8�%�� &-+  50,000  �� (/��ก����	�/���)$�)��ก��ก�  

               ��)/�� )��+�8� .��/ก���O-+  15 %�� & 
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1.2  /�� )��+�8�%'+ก���ก��2�� ���%'+ก���ก� �	�. ,	�&	� & .��,ก� 
1.2.1   ���ก���ก
�!������ 

- /�� )ก���ก��)/�2�� /�2��-+ 15,000 ��  
-  /�� )��+�8�%�� &-+ 15,000 �� (/01+ก���ก����/9���+�8�)  
   ,-+/-9�8ก�: .�����/�� )��+�8�/�2��-+ 7,500 �� 

1.2.2   ������%'+ก���ก��2�� %2� ���ก���ก
����#
 ���ก���ก
�ก�
#$��%
!��"&$ 

���ก���ก
�ก�
ก��1"�ก��ก
�&' �' ���ก���ก
����#
���
�-�' ������ก� ,-+
%'+ก���ก��8�)��)�2���������ก�,	�&	� &$�)%'+ก���ก�������: 	�%����/�7�,-+
/��+��6���%	 ก����/�� )��+�8�%�� &-+ 24,000 �� (/01+ก���ก����/9���+�8�)  

1.3  ��+5�ก���ก�9�&�8ก%'+: 6��.�������&ก��ก���ก� 6���	����)-+ 25 

• -��$��$�ก���ก
� �!&. �����
�8 2558 
ก����%�	��,�����/�7�/&��$����6���+����,-+/�2���$)&ก���-��+ก��ก���2�ก�.��8�5�9�& �	�. 6���	�

/��ก�����)-+ 0.05 9�&ก�.��8�5���+���O 2558  ,	�ก�����&/&����&�8�.��/ก�� 3,000,000 �� 	��%�	���O (/��ก����	�/���) ,-+
6��%���'��)	��+)+/�-ก����&	�,���& ,-+��+5�ก���ก� �	�. .�������&ก��ก���ก�:6���	����)-+ 25   
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�%
!��"&$&' ก���ก
�+�	��-�.$�
��5��� �8 2558 (1 �ก�
�� > 30 ��45$
�$ 2558)   
����) : �� 

-� 
��� �)�� 

��������  
�.%.-��.). 

2558 
$���� 

�O 2558 ก/ 

/�� )��+�8�
ก���ก�: 

(���/�� )�)
/�2��) 

/�� )��+�8�
ก���ก�: 

/01+/�2��&9/ 
���%�/�� )��+�8� ���%�	��,�� 

1. �)�@)������A ����+�����4 181 1,629,867.21 725,000.00 0.00 725,000.00  2,354,867.21  

2. �)ก�		�1&�4 ก�	)��ก�4 181  1,303,893.77  580,000.00 353,250.00 933,250.00  2,237,143.77  

3. �)����ก�	�  ���$���)  181  1,303,893.77  580,000.00 132,000.00 712,000.00  2,015,893.77  

4. �)��&���%4 G����G�	�4 181  1,303,893.77  530,000.00 120,000.00 650,000.00  1,953,893.77  

5. 1-/�ก0�	�/0-�� /0-���89 181  1,303,893.77  480,000.00 132,000.00 612,000.00  1,915,893.77  

6. �)�3���)4 ��	+��8�	� 181  1,303,893.77  580,000.00 54,000.00 634,000.00   1,937,893.77 

7. �&������-)4 Gก8�	�% 181  1,303,893.77  430,000.00 210,000.00 640,000.00  1,943,893.77  

8. �)����) ��G���ก� 181  1,303,893.77  530,000.00 282,000.00 812,000.00  2,115,893.77  

9. 1-�กG$��83�2� ��+���5�A 181  1,303,893.77  580,000.00 48,000.00 628,000.00  1,931,893.77  

10. �)��� ����	1Iก�4 181  1,303,893.77  580,000.00 48,000.00 628,000.00  1,931,893.77  

11. �)��+/���J �83���1��54  181  1,303,893.77  580,000.00 24,000.00 604,000.00   1,907,893.77 

12. �)����J ��	+�8	� 91  655,548.80  219,000.00 0.00 219,000.00  874,548.80  

13. �)��G�ก��A $�	���	�+G��� 91  655,548.80  219,000.00 0.00 219,000.00  874,548.80  

14. �)���1&G4 =����8�� 181 1,303,893.77 480,000.00 0.00 480,000.00 1,783,893.77 

15. �).1�����4 ��$�	�K�� 181  1,303,893.77  580,000.00 48,000.00 628,000.00  1,931,893.77  

���&,���,$ 18,587,690.05   7,673,000.00   1,451,250.00   9,124,250.00   27,711,940.05  
ก/ ��+�'ก��O 2558  
9/ ���%�/�� )��+�8�%'+ก���ก�����,-+%'+��8ก���ก�ก����%�	��,����+5�/�������������,-+ก���ก�������ก�6�3� �	�.   
��)/�	8  :  
 �8%%--������� 12 �)����J ��	+�8	� ���&	�,���&ก���ก� 	� &,	������� 22 /��)� 2558 ,-+-��ก�กก�/�7�ก���ก�	� &,	� 
                                                                                           ������ 1 ��&�%� 2558 
 �8%%--������� 13     �)��G�ก��A $�	���	�+G���     ���&	�,���&ก���ก� 	� &,	������� 22 /��)� 2558 
 �8%%--������� 15     �).1�����4 ��$�	�K��    1���ก	�,���&ก���ก�/�2��&�ก�����+ก����&	�,���&��+5�/�������������,-+ 
                                                                                      ก���ก�������ก�6�3� 	���33��& ���-������  10 ก��))� 2558 
  
�� &��  ������ �����K������ก��C���	�������6��ก����+5�ก���ก�6��6�9'+���&	�,���& /12������)%���+��ก6�ก��N���	�������/���� � 
 
ก���ก
�����
��"���
��ก��#�%
��8 2558 (�$&'  1 �ก�
�� - 30 ��45$
�$ 2558)  

����)  : �� 

-� 
��� �)�� 

�����
���  

�.%.-��.). 
2558 

$���� 
�O 2557 * 

/�� )��+�8�
ก���ก�: 

(���/�� )�)
/�2��) 

/�� )��+�8�
ก���ก�: 
/01+/�2��& 

���%�/�� )��+�8� ���%�	��,�� 

1. �)%8�8��	 �%����1  12 86,446.00  11,612.90 0.00 11,612.90 98,058.90  

 ���&,���,$ 86,446.00  11,612.90 0.00 11,612.90                 98,058.90  
* ��+�'ก��O 2558 
��)/�	8  :  �8%%--������� 1  �)%8�8��	 �%����1  ���&	�,���&ก���ก�	� &,	������� 1 ก�กC%� 2557 ,-+-��ก���-������ 13 �ก�%� 2558   
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��5�-��'��-&'���%
!��"&$ก���ก
� �8 2555-2557 "���8 2558 (�$&'  1 �ก�
�� - 30 ��45$
�$ 2558)  

����) : �� 

%�	��,�� 

�8 2555 �8 2556 �8 2557 6 -���$ �8 2558 
��

��
� 

�
) �����/&�� 

��
��

� 
�

) �����/&�� 

��
��

� 
�

) �����/&�� 

��
��

� 
�

) �����/&�� 

/&��/�� )
��+�8� 

14 11,316,572.58 15 16,324,759.22 14 17,632,709.70 15 9,124,250.00 

$������� 14 30,122,950.82 15 45,129,452.06 14 27,680,910.81 15 18,587,690.00* 

���  41,439,523.40 
 

61,454,211.28  45,313,620.51  27,711,940.00 

 *��+�'ก� 

�%
!��"&$ก���ก
������&' +�	���
กก
�-�.$ก���ก
������7$���/&�%����#�%
��8 2558   
.���� 

8.4.2    �%
!��"&$�1	���#
�    
• �%
!��"&$�1	���#
� 

 %�	��,����������/�7�.�	��$)�),-+�-�ก/ก'P4���ก���ก� �	�. ก���� ;<�&/�2���$)&ก�� �- ก ���  /�� �&  �
9�& �	�. 	��+����+/����-��J����ก�� (Performance Agreement : PA ) ก����$�)ก�+���&ก�%-�&;<�&��+5�/��������
�����/ก���ก�������ก�6�3� ,-+���������8ก�+�������ก��ก����	���� ���,-+ 	� &%�/�M��) (Key Performance Indicators : 
KPIs) .��,	�-+�O /12��/�7�,���&6�ก���/���58�ก��,-+��.�6��6�ก���+/����-ก��N���	�&�9�&��+5�/�������������/
ก���ก�������ก�6�3�,-+���������8ก�+��� $�)%'+ก���ก�ก����%�	��,��/�7����1���'ก����%�	��,��6���+����
K<&�-ก��N���	�&� (Performance Management) 	-����,���N���	�,-+�	�J�9�&ก-8��58�ก���� �����+/=�/��)�ก�� 1����
�� &��/����-�กก�,-+�����%�	��,�����/��+��	��%'+ก���ก�������/12��1���',-+��8��	� 
 ��+5�/�������������,-+ก���ก�������ก�6�3� ,-+��������9�& �	�. 	�/ก'P49�& ก.-.	. (/�2��&�ก �	�. ��
ก�����$%�&���&ก���������ก�  	� &,	������� 1 1I�=%� 2557 �<&���-6���������������	�%���ก��%��9�& ����ก&� 
ก-	. ก���ก�����$%�&���& %2� 1 �ก�%� -30 /��)� 2557 �������10 ���  6�9'+���	� &,	� 1 1I�=%� 2557 /�7�	��.� ��
����� 5 ���) ,-+.��������������+�����& ���.��N���	�&�6���������� �	�. K2��8�� ,-+���������+�����&9�&��������� �	�. 
K2��8�� �����N���	�&���� �	�. .�����%�	��,���ก �	�.	��)-+/��)� ��&��   
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�%
!��"&$�������1	���#
� �!&. �8 2557 "�� �8 2558 (�$&'  1 �ก�
�� - 30 ��45$
�$ 2558) ("�ก�%
!��"&$ �D�./ก�E.) 
                         ����)  :  �� 

 
 

 

�%
!��"&$�������1	���#
� �!&. �8 2555-2557 "���8 2558 (�$&'  1 �ก�
�� - 30 ��45$
�$ 2558)  
        ����)  :  �� 

 
 
 
 
 
 
 

�%
!��"&$ 

�8 2557 

���D
$-�	
#$	
&' 
���#
�"��ก���ก
�

�1	��ก
�7#E% 

�1	���#
� 
(!
�-ก�I� ก.�.!.) 

��� 

��
$�$�
�  
(�.�.--�.�.)/  

��
$�$�
� (2.�.-D.�.) 
��
$�$-��$ 

 

��
$�$�
�  
(�.�.--�.�.)/  
��
$�$�
�  
(2.�.-D.�.) 

(������D
$-�	
#$	
&'  
 ���#
�"��ก���ก
� 

�1	��ก
�7#E%) 

��
$�$-��$ 

/&��/�2����� 20,622,360.00 9/4 35,832,600.00 10/5 56,454,960.00 
$�������   9,395,160.00 9/4 25,032,972.00 10/5 34,428,132.00 

��� 30,017,520.00  60,865,572.00  90,883,092.00 

�%
!��"&$ 

�8 2558  
(1 �ก�
�� - 30 ��45$
�$ 2558) 

���D
$-�	
#$	
&' 
���#
�"��ก���ก
�

�1	��ก
�7#E% 

�1	���#
� 
(!
�-ก�I� ก.�.!.) 

��� 

��
$�$�
�  
(�.�.-��.�.) ��
$�$-��$ 

 

��
$�$�
�  
(�.�.-��.�.) 

(������D
$-�	
#$	
&' ���#
�"��
ก���ก
��1	��ก
�7#E%) 

��
$�$-��$ 

/&��/�2����� 10,971,100.00 4  14,350,620.00 4        25,321,720.00 

$������� 10,311,180.00 4 13,447,285.00 4        23,758,465.00  

��� 21,282,280.00  27,797,905.00      49,080,185.00 

�%
!��"&$ 

�8 2555 �8 2556 �8 2557 
 

6 -���$ �8 2558 
  

��

$�

$�

�

 

��
$�$-��$ 

��

$�

$�

�

 

��
$�$-��$ 

��

$�

$�

�

 

��
$�$-��$ 

��

$�

$�

�

 

��
$�$-��$ 

/&��/�2����� 9 62,769,000.00 10 69,023,520.00 10/5 56,454,960.00 5 25,321,720.00 

$������� 9 23,993,379.77 10 30,772,449.50 10/5 34,428,132.00 5 23,758,465.00 

���  86,762,379.77  99,795,969.50  90,883,092.00  49,080,185.00 
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-��$��&�ก��&5$��
���-�',���'2��
#���1	���#
���� �!&. �8 2555-2557 "���8 2558 (�$&'  1 �ก�
�� - 30 ��45$
�$ 2558)  
                                     ����)  :  �� 

�%
!��"&$ 

�8 2555 �8 2556 �8 2557 6 -���$ �8 2558 

��

$�

$�

�

 
��
$�$-��$ 

��

$�

$�

�

 

��
$�$-��$ 

��

$�

$�

�

 

��
$�$-��$ 

��

$�

$�

�

 

��
$�$-��$ 

/&������
ก�&�8�����&
/-� )&��1 

9 6,276,900.00 9 6,652,851.60 10/5 4,937,228.80 5 2,001,852.00 

9����-/1���/	�����/ก��)�9��&ก��%'+ก���ก�,-+��������9�&������ ����&��  
.����กN������+��	�ก���%�����	�กC��)6��+)+ 10 �O�������/ก��)�ก��  
1) ก�K�ก1�1ก���ก�+������&�3 )ก/������/�7�%��������/ก���กก�uvu��กC���� %�����-�8$�� ��2�

%�����6�����&/��)�ก��  
2) ก�K�ก1�1ก�6��/�7��8%%--��-+-) ��2�K�ก1���ก�4���1)4  
3) ก�/�7��������� ��2����������%��%8�6������� ��2���&�8���������K�ก1�1ก�6��/�7��8%%--��-+-) ��2�   

K�ก1���ก�4���1)4 

8.5  2$ก�
$    
�8%-ก�9�& �	�. �8ก%� K2�/�7����1)ก������%�3����8�6�ก���/���58�ก��  $�)��%��/�2�������� ก�/���3/	��$	9�&

�&%4ก�9< ��)��ก��1��ก&������%8'=1 ��&�� � �	�. �<&���$)�)�8�&/�������+1�|�,-+������8&�+��ก������ ,-+�+��        
ก�1�|��8%-ก�6����%��������) ���%-��&ก��/�%$�$-)� ,-+/�7�.�	��	�J��ก-  /12������+/�������&,-+1�|�6��
1��ก&�/�7��� &%��� ,-+%�/ก�& 	-��������������6�ก�1�|�,-+���)/�-2���&%�$�)������� ,-+�8�&/���6��1��ก&�/�7�
ก-.ก�-�ก6�ก�1�|�6�� �	�. ก��.����ก�/�7��&%4ก�,��&%��%��)��&)2� (Sustainability Organization) /12��/1���                 
9��%�����K6�ก�,9�&9�� ,-+	�����&	��ก�/�-��)�,�-&9�&�&%4ก� �8�&.����ก�/�7�������������&%������%&�&
1-�&&�6��,ก���+/�G�	� 

��
$�$�5��
ก�"���%
!��"&$�5��
ก�  
�����1��ก&� �	�. (���1��ก&����.��N���	�&� Secondment 6�������6�ก-8�� �	�.)  �O 2558 (������ 1 �ก�%� - 

30 ��K8�)� 2558)  /��ก�� 4,516 %� ,-+ �� &��  �	�. )�&%&��/���ก������,����	�ก�-�&%�6�����%-��&	��ก���/���58�ก�� 
=)6	�%��������9�&�=�+/G��Jก�� $�)6��%����%�3ก��ก����������1)ก�6��8����ก��6��/ก����-%�/1��� ��2���%����/�7�
	��/�2��&�กก�-&�8� ��ก�ก�� � )�&.�������,��,-+��/���ก�1�|�G�ก)=11��ก&��)�&���&��&6��8ก�+��� 	-��������
9� �	��ก���&�6������+���5�=1�ก)��&9< � 
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 ������8%-ก�,��&	�ก-8��58�ก�� �O 2555 d 2557 ,-+�O 2558 (������ 1 �ก�%� - 30 ��K8�)� 2558)  ���)-+/��)� ��&��   

ก�5%�D5�ก�� 
(����) : %�) 

�8 2555 �8 2556 �8 2557 6 -���$ �8 2558 

�!&. ก�5%� 
�!&. �!&. ก�5%� 

�!&. �!&. ก�5%� 
�!&. �!&. ก�5%� 

�!&. 
1.  กz;5����	� 1,367 - 1,424 - 1,323 - 1,353  

2. � ���� 1,296 - 1,496 - 1,409 - 1,452  

3.  �@$	�/%��,-+ก�ก-��� 103 - 95 - 93 - 86  

4. ก-8��58�ก��$%�&���& 

     12 �J� 
    201  223  

5.  ������8� ,-+�N���	� 
     &�6���������� �	�. 
     K2��8�� 

1,1971/ 2652/ 1,0981/ 2822/ 1,2181/ 2722/ 1,204 296 

6.  ������)��),-+ก��ก� 

     ����%�  
- 20,551 - 24,969 - 25,714 - 25,578 

��� 3,963 20,816 4,113 25,251 4,244 25,986 4,318 25,874 
��)/�	8  :   1/ 0�������ก��� $��. ���0$$M�3������#�3�.��#���8� 
                   2/  ���ก��� $��. ���0$$M�3������#�3�.��#���8� 

%�	��,��,ก��8%-ก� (.����� ก���ก�������ก�6�3�,-+���������+�����&) �O 2555- 2557 ,-+�O 2558 (������ 1 
�ก�%� - 30 ��K8�)� 2558)  ���)-+/��)� ��&��  

 ����) : �� 

�%
!��"&$ �8 2555 �8 2556 �8 2557 6 -���$ �8 2558 

/&��/�2����� 3,311,831,273.00 3,549,202,456.00 3,729,946,652.00 2,042,679,470.68 

$������� 1,653,647,970.00 1,756,840,371.00 1,869,490,435.00 1,895,377,165.73 

/&������ก�&�8�����&/-� )&��1 318,714,613.00 415,284,584.00 434,836,637.00 238,931,982.77 

�2��Q (K���) 2,331,060,076.00 2,364,683,270.00 2,750,517,905.00 314,460,140.68 

��� 7,615,253,932.00 8,086,010,681.00 8,784,791,629.00 4,491,448,759.86 

�%
!��"&$�� $J 
�	�..�����������ก�,-+%�	��,���2��Q ��ก/��2��ก/&��/�2�� $����,-+/&������ก�&�8�����&/-� )&��16��ก��

��������,-+1��ก&�	�%��/��+��ก���=�+/G��Jก�� ก����&��1 	-�����	�J�9�&ก-8��������6�58�ก���� ���
��+/=�/��)�ก�� ���/��� %�/����� %��N���	�&�	�&��&���� %�-��&/�- /�7�	�� $�)6��O 2556 �	�. .����ก�������8&
$%�&���&/&��/�2��9�& �	�. 6�����K,9�&9��.�� ��ก�ก�� � �	�. ��ก-)8�54,-+�$)�)6�ก����&,�&��&6�,ก�1��ก&�
�� &6����,��9�&	��/&�� ,-+.��6�����,��9�&	��/&�� ���/��� �$)�)������ก��&/-2�ก (Flexible Benefit) /12��/�@�$�ก�6��
1��ก&�.�������5�A/-2�ก6��������ก����/��+��ก�����,��ก�6������	9�&	�/�& �$)�)���ก�1�|��8%-ก� ก�	���
�89=19�&����N���	�&������&�/ก��)�ก���>���)/���)&  ,-+ก�������8&%�	��,��,-+���5���+$)��4	�&Q ������1��ก&����.�
�N���	�&���+��6�	�&��+/�G������������ �	�. K2��8��  /�7�	�� 
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 �� &��  �O 2557 ��ก�������	�%�/-�/��)��8	�6��� 	���+กGก����3��ก-& ������%�/�� )��+ก������	/0-��) 2,832.29 
��	��%�	���O ,-+%���ก�1)�-��� �	�. ��)/�7�������ก�6��1��ก&�,-+%���%����� &�+��������ก���� �	�. �����,-+
�+����+ก���89=1 /0-��) 98,561.31 ��	��%� 
 �O 2558 (1 �.%. d 30 ��.). 58) %�/�� )��+ก������	/0-��) 2,819.80��	��%�	���O ,-+%���ก�1)�-��� �	�. ��)/�7�
������ก�6��1��ก&�,-+%���%����� &�+��������ก���� �	�. �����,-+�+����+ก���89=1 /0-��) 54,768.22 ��	��(1 �.%. 
d 30 ��.). 58)  
 ก
�2K$
"�������5�����&�2�
ก��5��� 

/12��6���&%4ก�1�|�.����ก�/�7��&%4ก�,��&%��)��&)2�  �	�. )�&%&1�|�,-+������8&�+��ก������,-+1�|�
���1)ก��8%%-6������+���5�=1�ก9< ��)�&	��/�2��&  $�)����	K8��+�&%4/12������+1�|�G�ก)=19�&�8%-ก�6��.��6��%����� 
%�����K9�&	�/�&�)�&/	L���� /12����16���&%4ก����-8��	K8��+�&%46�ก���/���58�ก�� ���K<&ก���$�ก�ก�����6�
������ก�&� ,-+/	��$	.�1����Q ก��%����/�L�9�&�&%4ก����) 

�	�. .���8�&/���6����������,-+1��ก&�6��8ก�+�������ก��ก����,��&�6�����%-��&ก����G�&,-+/�M��)9�&
�&%4ก� ;<�&�+��&�-6��ก���/���58�ก�������� &�&%4ก��8�&.�����8���)/��)�ก��.���)�&����+���5�=1 $�)���������+�����&9�& 
�	�. ,-+������6�ก-8�����/ก��)�9��&�� &���  ����� &�)&�������8��������+�8���2�,-+ก��������)��G�4,-+��G�&9�&
�&%4ก�����ก��  ,-+K�)�����G�&��&ก-��.��������)&�=)6��)&�	�&Q �กก-)8�5458�ก��/�7�,��58�ก�� ,-+,��ก�6��
&���+�'�����%�����%-��&6���G�&/��)�ก�� 1��ก&� �	�. �8ก�+���.��ก������	K8��+�&%4,-+	���� ��� (Key Performance 
Indicators : KPIs) ���K�)���-&�	�-����/�7��)�8%%- 	� &,	��+����&%4ก� ����)&� -&���K<&1��ก&� �� &��  ��	K8��+�&%4
,-+	���� ������1��ก&�ก������ � �+6��/�7�ก���ก��N���	�&�,-+�	�J�ก���+/����-ก��N���	�&�9�&1��ก&�,	�-+
�8%%- ;<�&���K�+����%��,	ก	�&9�&�-ก��N���	�&�9�&1��ก&�.�� 
 �	�. .����,���&6�ก�������)���1 (Career Management) �6��/12��/	��)�%��1���� ,-+��&/����1��ก&��8ก
�+���6����%����� %�����K ��+��ก�'4 6��/�7�.�	����,�� (Model) ����&%4ก�ก����9< � /12����&���=�ก�� ,-+���&
%8'%�6��,ก��&%4ก� �)�&	��/�2��& $�)6��/�7�ก���,-+,���&�-�ก9�&ก������,-+1�|�1��ก&�6��8ก�+��� ก�ก����
�)���19�& �	�.9< ��)��ก����G�&ก���/���58�ก������8�&���&6���&%4ก���9��%�����K6�ก�,9�&9�� $�),��&ก���/���&�
/�7� 2 ก-8�� %2� ก-8�����������+�����& ,-+ก-8��1��ก&� ���/�2���$)&ก���)�&���/��,-+����+���5�=1  ;<�&��ก�+���ก�%��/-2�ก 
��+/���G�ก)=1  ,-+�����,��1�|��)�8%%- (Individual Development Plan) �)�&/�7��+��  $�) 

� ก-8�����������+�����&  (�+���/��)�/��������ก�uv)9< �.�)  /�7�ก���������ก�6����,��ก-8�� �	�.  (Group 
Leader Development) /12����&���%��	��&ก����������+�����& �� &6�/��&����',-+%8'=1 ��%'+���������+��� 
CEO 9�&ก-8�� �	�. /��)ก�� %'+ก���ก����ก�ก-8�� �	�. (PTT Group Management Committee : PTTGMC) ��
������,-+%�����������6�ก�ก������G�&,-+�$)�)ก���/���&�6�/�2��&ก�������)���1ก-8��
���������+�����& ,-+%'+ก���ก������%�������2�9�&ก-8�����1)ก��8%%- (Human Resources Group 
Alignment & Coordination Management Committee : HRAC) ��������6��%���<ก�,-+9��/���,�+6��,ก���&
ก���ก�������ก�6�3����1)ก��8%%-,-+G�ก)=1�&%4ก� 6�ก�	�����6���+/�L�%�������2������%�3	��ก-)8�54
,-+��G�&6�ก�ก�ก����,-������1)ก��8%%-9�&ก-8�� �	�. 6�����%-��&ก����G�&9�&ก-8�� �	�.  

� ก-8��1��ก&� (�+���������ก�������2�/��)�/��-&�) /�7�ก������,-+1�|�1��ก&�	�%����/�7�9�&ก�
��/���58�ก��9�&,	�-+������6�ก-8�� /12����&�����G�&ก���/���58�ก��6���%	 ������ �	�..��ก����6�����	� &
%'+ก���ก����ก����1)ก��8%%- (Corporate Human Resources Committee : HRC) ��������%�����������6�
ก���&/�����-�ก���,-+%��%8�	��	�ก���/���&�6�/�2��&ก�������)���1ก-8��1��ก&�6��/�7�.�	�
/�M��) ,-+ก-8�������<ก���+���)���1 (Career Counseling Team : CCT) ��� 14 �)���1  ��������%��
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���������6�ก�������)���1ก-8��1��ก&� 6��%���<ก� �� ,�+ %��%8�,-+	��	�ก���/���&� �� &��  
��	K8��+�&%46�ก�������)���1�� � /�7�ก-.ก6��1��ก&�	� &/�M��),-+�&,��1�|�	�/�& /12��
%��ก�����6����1,-+���&%8'%�6�&������������� 6�����%-��&ก��/�M��),-+��G�&9�&�&%4ก� �� &6�
���,��ก�u�ก�������/��+�� 	� Success Profile ���K<& ก���8�/��)�/�-��)�������%����������� 	� Career 
Path /12��6��1��ก&����K1�|���ก�+ %�����3�ก��+��ก�'46�	�,���&������6���  	-����ก�,	�&	� & 
/-2����+���1��ก&�6��/��+��ก��������%�����������,-+G�ก)=19�&1��ก&� ;<�&ก�1�|�1��ก&�6��
/��+��	�%�����K,-+%��	��&ก�9�&1��ก&�,-+�&%4ก��� � ��ก�ก1��ก&��+��%��1����������
ก�/	��$	/�7����������+�����&9�&ก-8�� �	�. ,-��)�&�+�� �	�. .����%����/�L�	�/�M��)���ก����.��6�����8� 

 6��O 2557  �	�. )�&%&���6����$%�&ก� Young People to Globalization : YP2G /�7��O�����& /12��%��/-2�ก�8%-ก������
%��1����.��N���	�&�	�&��+/�G	�ก-)8�549�& �	�.  1��ก&���&ก-���+.�����ก�1�|�,-+/	��)�%��1���� $�)�+.��
�����)6�����������&�1�|�58�ก��	�&��+/�G (International Business Development ) ��2�&������/ก��)�9��&ก��ก���/���
58�ก��9�& �	�. 6�	�&��+/�G (International Related Business) ;<�&1��ก&��+.��/��)����,-+/1���1����+��ก�'4��� Business 
Acumen �กก��N���	�&����& 6����,�� On the Job Training dOJT  ��ก�ก�� 6��O 2557 �	�. .��/1���ก�������)���1 
%8'=1 �	�J�,-+&���G�ก��� ( Quality Assurance and Engineering Career) /12����&���ก-8��58�ก��$%�&���&12 �J�9�& 
�	�. 
 �	�. )�&%&6��%����%�36�ก�1�|�9��%�����K9�&1��ก&� (Career and Competency Management) $�)��ก�
�����,-+����� Success Profile 9�&,	�-+	�,���&&� ,-+������8&��5�ก���+/��� Competency ก������,��ก�1�|�
�)�8%%- (Individual Development Plan : IDP) 6��+�� COACH 1������ &������8&%���2�ก�6��&�/12��1�|�1��ก&�	��)
���1���ก����  ,-+���%-��&ก��ก���/���58�ก��9�&�&%4ก�  

��ก�ก��  �	�. )�&%��<&K<&ก-.ก6�ก�1�|��&%4ก��)�&)��&)2� (Lifetime Learning Organization) $�)  �	�. .��
1�|��+�����������/กL�9����-�&%4%����� (Knowledge Management) �����%�39�&�&%4ก� $�)������8�6����������,-+
1��ก&���ก����/กL�9����-�&%4%�����6��/�7��+��,-+/�7��>��8��� ����� &/�@�$�ก�6��1��ก&��8ก�+������K6����+$)��4
.���ก�+��J�9����-��&ก-��  ;<�&�+���)6��1��ก&����K/��)���� ,ก�.9�>3�	�&Q.���)�&����+���5�=1 ,-+���)��&/����
6��1��ก&�1�|�G�ก)=1.�����)	�/�&�)�&	��/�2��&  ;<�&/�7��กJ���%�36�ก���.����ก�/�7��&%4ก�,��&%��)��&)2� ��&�� � 
hก����/��+�8�&.�����&%4ก�,��&%��)��&)2�.���� � กL���)ก�-�& �	��>339�&%� Learning /�7� Lifetime �)8�.��.��s  �� &��  �	�. ��
$��,ก������,-+1�|�6��ก����������,-+1��ก&��)�&	��/�2��& 	� &,	�,�ก/9���K<&/ก��)'�)8ก���&� /12��/	��)�       
%��1����,-+���&9��%�����K	���G�&9�&�&%4ก�,-+����)&�	��&ก� ��	
�2$ก�
$7#	-�.$ �$-ก%� "�� �$�' ���

����ก�"������ 
 ��ก/��2��ก�+��ก���������1)ก��8%%- ����8�&/���1�|�1��ก&� �	�. 6��/�7� %�/ก�& ��2�/�7���������G�ก)=1
���K	�����&	��%��%����&9�&�&%4ก�6�ก���/���58�ก��.��,-�� �	�. )�&6��%����%�3	��ก�1�|�1��ก&�6��/�7�
%��� ����������6�ก���,-��&%� �8��� ,-+���&,��-��� (Corporate Social Responsibility) ����� &)<��-�กก�ก�ก����,-ก��ก����
�� (Corporate Governance) /�7�ก���6����������,-+1��ก&�K2��N���	�   �� &��  �	�. ��%��/�2��������ก�1�|�1��ก&�6��/�7�
%��� ,-+%�/ก�&�� � �+���)6���&%4ก�/���3/	��$	�)�&����%&,-+)��&)2�6��+)+)�  
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��8�	��/-9ก�1�|�1��ก&� 
 ����$�&	��%�	���O 

��
$�$� ��������!%��$!%��8 �8 2555 �8 2556 �8 2557 6 -���$ �8 2558 

1��ก&� 60.1 63.0 35.24* 29.63 
�������� 41.8 43.0 22.61 20.28 

 ��	��%�	���O 

�%
7�	�%
�����!%��$!%��8 �8 2555 �8 2556 �8 2557 6 -���$ �8 2558 

1��ก&�,-+�������� 54,611.00 58,000.00 55,435.37 18,518.51* 

*	��/-9%�6����)����	��%�	���O -�-&�ก�O 2557 /�2��&�ก�$)�)��J�-���&�ก�����6�	�&��+/�G 
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���	
���2$DL
2&' �'��#�%
��1	���#
�"��2$ก�
$-2� �-�M
#�
�-�'��ก$ 
�	�. .�����6�������,��ก��2��%���+���&��������,-+1��ก&�  /12��6��1��ก&��8ก�+���.��������K<&,���&  

ก���/���&�9�&�&%4ก�   �8����%��2��-ก�+��������+/ก��9< � ,-+/�@�$�ก�6��1��ก&�,��&%��/�L�,-+����������   
6�ก�1�|�,-+������8&��+���5�=1ก���/���&�9�&�&%4ก� 6�,	�-+�O ��ก/��2��กก���+�8�%'+ก���ก� ก��ก�
���1��54 �	�. ���ก������+ก���+�8��)�&���)/�2��-+��<�&%�� & )�&��ก���+�8�%'+ก���ก�������<ก���2� (Joint 
Consultation Committee : JCC) ���ก����6����ก���+�8�����ก���+���&��������,-+1��ก&�6�����)&�=���=%������+/�G 
��ก�ก��  ��+5�/�������������/ก���ก�������ก�6�3�)�&.�������+�8��2��%��ก��1��ก&��)�&	��/�2��&/�7��+)+�$�)
	-��  ����� &ก���+�8��+���&��������,-+1��ก&��� &6�,-+��ก��&ก��  ,-+ก������%��1<&1�6�,-+%����ก1��9�&
1��ก&�/�7���+���8ก�O /12���������+���%��1<&1�6�,-+�+���%����ก1��6��>���)	�&Q ,-+��&,ก�.9,-+������8&  
$�) �	�. ��%��/�2��������ก��2��%������� ,-+ก�,-ก/�-��)�%��%��/�L� �+���&��������,-+1��ก&��+��.�������1��5=1
������+���&��������,-+1��ก&��8ก�+���  ,-+��6�����-8/�M��)9�&�&%4ก�����ก��  ����� &.����/���ก� �����%��
	��&ก�12 �J�������1)ก��8%%-9�&��������,-+1��ก&����ก���/���&�9�&%'+ก���ก��-)%'+ /��� 
%'+ก���ก����ก����1)ก��8%%- %'+ก���ก�ก��ก����1��54 �	�. ,-+%'+ก���ก�������)���1 /�7�	�� ,-+��ก�
�����%��%��/�L�9�&1��ก&�$�)�����<ก����/���)��3�&���ก���������1)ก��8%%-=)��ก����� 1 %�� &  ,-+��ก�
�����2�ก��������6�ก-8�� �	�. /12��1�|��+��J�9����-��������9�&ก-8������ก�� ,-+�����,��1�|����������+�����&9�&
ก-8�� �	�. ����ก��  

ก
�ก�
#$�7#	�'�%
$����%�����ก�5%� �!&. (PTT Group Core Value) 
%���)�ก-8�� �	�.%2� SPIRIT ;<�&��������,-+1��ก&�ก-8�� �	�.��%��/�2������ก���� %���)� SPIRIT �+/�7�	�����)6��

������6�ก-8�� �	�. �������� 1��ก&� /ก����K�ก���&�����ก�� ����G�&������%-��&ก�� ��%��/�2������ก�� ,-+�+���)���&
%��$��/���/�7�/�ก-�ก�'4/01+.�����)	%�=)��ก,-+���&%4ก����ก�/�7��&%4ก�,��&%��)��&)2�.��  $�)/�)<�%���)� 
SPIRIT /�7�,���&6�ก����&ก���%��%�� ,-+%��/�2������+��.����1I	�ก���,-+,���&�N���	� %���)�ก-8�� �	�.�<&/�7�
�&%4��+ก�������%�3	��ก�/ก����|�5����&%4ก����/9��,9L& /�7�	�����)1�ก/�6�ก�	�����6����&%��.���&6�ก��,-+ก�� ,-+
���&%������<ก����ก��6�ก�/�7�ก-8��/��)�ก�� %���)��<&/�7�	���-�ก��������%�3	����5�ก�%��,-+ก��N���	�6��1��ก&�6�ก-8�� 
�	�. /�7��� &%�/ก�&,-+%��� ;<�&%���)� SPIRIT ��+ก�����):  
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Synergy   =  ���&1-�&�������)��&6�3� 
Performance Excellence =  �����8�&���%��/�7�/-�G 
Innovation   =  �������&���	ก��� 
Responsibility for Society =  �������������	����&%� 
Integrity & Ethics  =  �������&1-�&%���� 
Trust & Respect  =  �������&%��/�2������ 

ก
����&��!�
"#$%���
#���1	���#
� 
/�2��&�ก �	�. ���K�+/�7���J����ก�� ��&�� �ก�����,-+,	�&	� &	�,���&9�&ก���ก�������ก�6�3�  �<&	��&/�7�.�

	�1�+����33�	��	�J�������ก���ก�,-+1��ก&���J����ก�� $�)	��&��%8'����	�	��	� 8 	�� ,-+��/���
ก�+���ก�����	��	� 8 ��	� $�)%'+ก���ก� �	�. ,	�&	� &%'+ก���ก�����%'+��<�&����� 5 %� �����%8'����	�
,-+.����-�ก�'+	��&���	�กC��) �������������8%%-�����%����� %�����K ,-+��+��ก�'4���/��+��������/�7�
�������� �	�. $�)	��&��%8'����	�,-+.����-�ก�'+	��&���	�กC��) .��/�7�ก���ก�9�& �	�. )ก/��� /�7���������;<�&/�7�
ก���ก�$�)	�,���& ,-+���)8.��/ก�� 58 �O������'46����)2��6����%� /�2��%'+ก���ก�����������������%��/��+��,-��
6��/���	�����������1���',	�&	� & $�)	��&��/���ก�6��,-��/��L�=)6� 1 �O���,	���������������/���1���ก	�,���& ��33
��&���+)+/�-%��-+.��/ก�� 4 �O 6�ก�'����%'+ก���ก��+��&��������/���	���-�&�ก%��ก����/�-	���33��& .��	��&
��/���ก�ก�+���ก�����6���,	��+��&/ก����&%��	��	��ก��.��.�� ;<�&6��O 2558 %'+ก���ก� �	�. .����/���ก�
ก�+���ก�����ก���ก�������ก�6�3�%�6���/12����������,���).1�����4 ��$�	�K�� ;<�&%����+	���33��&6������� 
9 ก��))� 2558 $�).��,	�&	� &%'+ก���ก�����ก���ก�������ก�6�3�	�1�+����33�	��	�J�������ก���ก�,-+
1��ก&���J����ก�� �� &��  �������6����%�,-+��%8'����	�%��K�������� 4 %�$�),��&/�7���������ก-8�� �	�. 3 %� ,-+
�8%%-=)��ก 1 %� ;<�&ก�+���ก�������/���ก����)%��$���&6�=)6	�,���&ก���������������&�8� 	��	� 8 
���% 3 ,��&1�+����33�	�%8'����	��	�J�������ก���ก�,-+1��ก&���J����ก�� (0������ 6) 1.G. 2550 ;<�&%'+ก���ก�
����ก���ก�������ก�6�3�.��1���'%��/-2�ก������%����/��+��/���	��%'+ก���ก� �	�. /12��1���' %2��)/������4 
�&G4����  �� &��  /�2�������� 26 ��K8�)� 2558  %'+ก���ก� �	�. .�����	�/�L����	����%'+ก���ก�����ก���ก�������ก�
6�3� �	�. /���,-+,	�&	� &�)/������4 �&G4���� 6�����&	�,���&��+5�/�������������,-+ก���ก�������ก�6�3� �	�. 
%�6��� 	���ก�).1�����4 ��$�	�K�� $�)/9����	�,���&	� &,	�������  10 ก��))� 2558 ,-+����+ก����&	�,���& 2 �O 11
/�2�� ����ก������.�����ก�,	�&	� & (/�2��&�ก�)/������4 �&G4���� �+���)8%�� 60 �O������'4 6������� 30 ��&�%� 2561) 

�	�. .����/���ก�1�|����������+�����&�)�&	��/�2��& /12��6������������9�&�&%4ก�/�7���<�&6������%8'����	����1���� 
���%�/9�%��/-2�ก6�ก�����ก���ก�������ก�6�3�%�� &	��.� $�)��ก�/	��)�%��1��������8%-ก� /12����,����������
�+�����&����+/ก��)'�)8 6��+���&�O 2557 d 2561  ,-+�$)�)/,���&ก�1�|����������+�����&9�&ก-8�� �	�. ����� &ก�
�����,��1�|��)�8%%- %2� Management  Pool  ��+ก�����)�������� 354 %� ,-+ Potential Pool 9�&	�,���& Key Area  .��
/��)����),-��  

ก��������&ก-�� ��/���ก��	� &,	��O 2550 $�) �	�. ���+�� hก�1�|����������+�����& (Group  Leadership  
Development  Program  :  GLDP)s  /12��/�7�ก��&  Succession Plan ������/	��)��8%-ก�6����%��1����9< ����&	�,���&���
��&9< �/�2����	�,���&��&9�&ก-8�� �	�. .��,ก� 	�,���&	�& Q ��&��  

� ก���ก�������ก�6�3� (President) 
� ��&ก���ก�������ก�6�3���2�/��)�/�� (Senior Executive Vice President  :  SEVP) 
� ������)ก���ก�������ก�6�3���2�/��)�/�� (Executive Vice President :  EVP) 
� ������ก�uv)��2�/��)�/�� (Vice President  : VP) 
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$�)��ก-.กก������ ��&��  
� %'+ก���ก����ก�ก-8�� �	�. (PTT Group Management Committee : PTTGMC) 
� %'+ก���ก����ก�ก-8�� �	�.  (PTT Group Management Committee-Minor : PTTGMC-Minor) 
� %'+ก���ก������%�������2�9�&ก-8�����1)ก��8%%- (Human Resources Group Alignment & 

Coordination Management Committee : HRAC) 
� %'+ก���ก����ก����1)ก��8%%- (Corporate Human Resources Committee : HRC) 

��ก
���
-$�$ก
� �8 2557 
� ก�/	��)� SEVP Pool Member %2� ก-8�����������+��� EVP �����%��1����,-+G�ก)=1 (ก-8�� �	�.)    

- ����� Pool Member 53 �)  (' 31 5���%� 2557) 
- Pool Member .�����ก�,	�&	� &6��9< ����&	�,���& 19 �) (�O 2551 - 2557) 

� ก�/	��)�  EVP Pool Member %2� ก-8�����������+��� VP �����%��1����,-+G�ก)=1 (ก-8�� �	�.)    
- ����� Pool Member 128 �)  (' 31 5���%� 2557) 
- Pool Member .�����ก�,	�&	� &6��9< ����&	�,���& 35 �) (�O 2552 - 2557) 

� ก�/	��)�  VP Pool Member %2� ก-8�����������+��� ��.���� �����%��1����,-+G�ก)=1 (�	�.) 
- ����� Pool Member 155 �)  (' 31 5���%� 2557) 
- Pool Member .�����ก�,	�&	� &6��9< ����&	�,���& 87 �) (�O 2552 - 2557) 

�	�2�2
&�	
$"���
$ 
�	�. .����9��1�1����,�&&��������)��%�36��+)+/�- 3 �O������� 
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9. ก��ก��ก�	
��ก��ก�� 
 

9.1  ���	��ก��ก��ก�	
��ก��ก�� 

 $�ก���%���&'�ก��(�) �	�.  	�*���ก%����� ���+,��'���'ก���%�-�%��(�) �	�. ��)�� ����)����*��$�����+,��'��.���)$� 
/0*����$�$�ก�0)�'�ก��&'�ก��(�) �	�.  ก12,�ก����34�4��,�ก���%���ก������ก����&�5, �6�������+,��'��57).������4�)%�-�
&���	����ก8��4ก���� ��,��กก���� � ���+7)ก����ก����%��*�� ����*���&�95 /0*%ก����*���&��0���������'� %�-����
4������ก���0)�'�/0*���%ก��4�(��)�'ก:;4�4��%��� 

 ���	� )/	�/�0)�95%�-� ������ �	�. ��ก�� (����)  /0*ก�*�4�'��$�	0��0�ก���54</��)��*%�=.�4 �04�> 2544  
�	�. $��2����2�A$����ก�ก�ก����/0ก��ก�������3�4	0�� 3�4ก����$�� �	�. B	��)������34�4%ก��4�ก�����4���C�)
&'�ก�� 	0�������4&���$�ก���*ก��&'�ก��(�)2C*ก���ก� ���������*�����) :;4���ก� /0*5��ก)� 	��*��ก�ก�ก��
��/0ก��ก������ %5,��%�-�/���)�D���	�(�)�)2<ก����.���	�6�/0*%�-�/���)���+�ก	��)E .��$�(����)2��(�)������ �	�. ��ก�� 
(����) ����� ).��ก�����*%��4������������4ก�ก�ก����/0ก��ก������$��> 2544 F7�).����ก�/ก�.(�����$��> 2557  /0*�����
2���,��0�กก�ก�ก����/0ก��ก������(�) �	�. ��)���$��ก���ก� ��������/0*5��ก)��'ก2� 0)��������/0*+,��D���	� %�-�
2�� )/�ก$��> 2546 /0*	��� 2C*ก���ก� �	�. ���$����ก�������')�4�)	��%�,��)��ก����� 3 I��� $��> 2548  �> 2552 /0*
������')2�� )��� 3 $��> 2556-2557 %5,��$��%�-�.�	��0�กก�ก�ก����/0ก��ก���������������������*%��4��> 2555 (�)	0�
�0�ก���54</��)��*%�=.�4 	0����(��2��%�1�/0*(��%���/�*�ก�4)� Corporate Governance Assessment Report (�)
��2���)%����ก���ก�������.�4 (IOD) ���������')$�����20��)ก�� ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG 
Scorecard) /0*/���D���	������(�)�������� ���$��*����ก0 3�4/ก�.(�,��2���,�%�-� B2���,�ก�ก�ก����/0ก��ก������ �	�6��)
���4&��� /0*���4���C$�ก���%���&'�ก��(�)������ �	�. ��ก�� (����)E ��*��2�A���������')$�2���,�ก�ก�ก����/0
ก��ก������b I�����  2,� 

� %5���%	����*%ก��4�ก���	�6��)���4&���%5,��$��2���,� CG (�) �	�. ���+�*%�-���*��0���4&���	�
��6&�����A 

� %5���%	��ก0.ก/0*�0�ก�D���	�%ก��4�ก��2���,� CG %5,��$����2�����%��$�ก��D���	�/0*ก�0)3��%�,����ก�:;:c�
��,�0*%��� 

�  %5���%	��ก����)	�/���)(�)ก���ก� �	�. ��)��  
1. ���)	�/���)ก���ก�$���6����ก��/0*/��,���	��'220�����6����ก��%�-����+,��'��.��.��%ก�� 3 /��)  
2. ���)	�/���)ก���ก�$����������*%��4�$�	0��0�ก���54</��)��*%�=.�4.��.��%ก�� 5 /��) �� )��  ก�

���)	�/���)ก���ก�	�2��$�(�� 2 ��  �*	��).��(��	���0�ก%กCe<(�� 1 ���4 ��7�) ก����)	�/���)
ก���ก�$�(�� 1 /0*(�� 2 ���ก��/0��	��).��%ก�� 5 /��) 

3. ก���ก�����*/0*ก���ก�%I5*%�,��).�����+���)	�/���)%ก�� 9 �>	��%�,��)   
� %5���%	��������/0*2�����������(�)2C*ก���ก�	������/0*2C*ก���ก������2��%���4)�)2<ก� 
� %5���%	�����4���C�����4ก��D���	�	��%�����  %5,��$��2���20'�ก���/0���������.��%��4ก0'��%����� $�����%��(7 � 
� %5���%	���34�4	��	��2��<������(�) �	�. 
�� )��  �	�. ก����$��ก�ก�ก����/0ก��ก������%�-�������7�)(�)����4��=�< 5��&ก�� /0*2���4�(�)�)2<ก� 3�4��

%�f��4����*$�� �	�. %�-����������%���A%	��3	�4�)4��)4,� (Sustainable Growth Strategy) 3�4�0�ก���$��%�-�������50�))�.�4
(���	��� ��� %�-��)2<ก������=�ก495%�-�%0�= (High Performance Organization : HPO) ��2�����������	����)2� �'��� /0*
���)/��0��� (Corporate Social Responsibility : CSR) /0*���)��*34��<	��/�����%��*��/ก����������.��%��4 ���0�กก�
ก�ก����/0ก��ก������ (Corporate Governance : CG)    
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� ���	��ก��ก��ก�	
��ก��ก�����
� (Corporate Governance Policy) 
�	�. ��ก������������')�34�4/0*2���,�ก�ก�ก����/0ก��ก������b 	�3�ก�%5,��$�����20��)ก���95/��0���

�)%=��6ก�� /0*��)2����%�0��4�/�0).� /0*ก����$��ก���ก� �������� /0*5��ก)��'ก�*��� 0)��������/0*47�+,�
�D���	�%�-�������7�)$�ก���)� %5,��$��%�1�+7)2�������AA$�ก����34�4���ก�ก�ก����/0ก��ก������/0*���4���C
&'�ก��b .��D���	��4�)%�-����&��� 3�42C*ก���ก�.��ก�����34�4ก�ก�ก����/0ก��ก������(�) �	�. .����)��  

1. 2C*ก���ก� �	�. ��������/0*5��ก)��'ก2��'�)��������*��%��0�ก��2�A$�ก�ก�ก����/0ก��ก������(�) 
�	�. �� ) 6 ��*ก� 2,� Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create 
Long-term Value /0* Ethics �$��$�ก���%���)� ��32�)���)ก�����������2�����5��&<ก���*���)
2C*ก���ก� �	�. ��������/0*���+,��'���4�)%�-�&���  

2. 2C*ก���ก� �	�. �*�D���	����������42���'��%�/0*���������  ��2��%�-�����*/0*��ก����/��)����
�������*���)��*&�ก���ก�ก��ก���ก�������ก�$�A���ก�กก���4�)���%�� 

3. 2C*ก���ก� �	�. ��������2�A$�ก�ก��������4��=�< ก04'�&< �34�4/0*/��)������2�A(�) �	�. 3�4
�*	��)5���C+7)�y���4%���4)/0*�)/���)ก���������ก������2��%��*�� ����� )	��)��%���ก�%5,��$��
����$����*����A�� �4)��)ก�%)��/0*ก������A�� ��2����%�,��+,�  

4. 2C*ก���ก� �	�. �*	��)%�-������$�%�,��)���4&��� %�-�	���4�)$�ก��D���	�)�	�/���)ก�ก�ก����/0
ก��ก������(�) �	�.  /0*������)��/0$�%�,��)ก����ก�/ก�.(�yA�2��(��/4�)�)�0��*34��< /0*�4ก����
%ก��4�34)ก�� 

5. 2C*ก���ก� �	�. ��/	�)	� )2C*ก���ก�%I5*%�,��)(7 �	�2��%��*�� %5,�����45���Cก0���ก��))����
��2����2�A�4�)���2�� 

6. 2C*ก���ก� �	�.  	��)���$����ก���*%����0	�%�)�4�> %5,��$��%�-�ก���$�ก�	������ก��D���	�������
(�)2C*ก���ก�  

7. 2C*ก���ก� �	�.  %�-����5���Cก�������4���C(�) �	�. %5,��$��2C*ก���ก� �������� 5��ก)� 
���+7)0�ก��)�'ก2�$��%�-�/���)$�ก���*5z	��D���	�  2��2��.�ก��(����)2��/0*�*%��4�(�) �	�.   

8. ��ก�%�{�%�4����%�=(�) �	�.�� )$�%�,��)�)ก�%)��/0*���.��$��%�,��)�)ก�%)���4�)%5�4)5� %�,��+,�.��/0*
���%�0 %5,��$�����+,��'��/0*���������.������%��4(�) �	�. .���������%�=�4�)%��%��4�ก�� ������4)�
��*����5��&</0*����4)���ก0)�'����5��&< ���������$�%�,��)ก�$��(����0ก����ก0)�'�/0*��*�������.� 

9. ���+,��'�� �	�. �*.�����ก��D���	��4�)%��%��4�ก�� �����&�$�ก�%(�+7)(����0����%�= /0*�����)�)$�ก�
�,����ก�� �	�.���%��*�� 

10. ���*��ก�2������'20ก�����*%(�����������$�	�/���)����������2�A�'ก�*����4�)%��*��/0*��
ก�*���ก��������3���)$�  %�-�&��� 

11. 2C*ก���ก� �	�. 	��)���$�����*�����������'�ก�	��	��ก�2��<�������������*���&�95 %5,��$������$���:;4
�����.��	�*���ก/0*$��2����2�Aก��ก�	��	��ก�2��<������ ����� )�D���	�	��	�ก�	��	��ก�       
2��<������ 

�	�. .��%�4/5��2���,�ก�ก�ก����/0ก��ก������ �	�6��)���4&���/0*���4���C$�ก���%���&'�ก��(�)������ 
�	�. ��ก�� (����) I���������') 2�� )��� 3 ���*��%2�,�(�4 PTT Intranet /0*�� %�1�.F	< (�) �	�. /0�� 
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3�4��'���*��2�Aก���%���ก����ก�ก�ก����/0ก��ก�%�-� ��)��   

9.1.1 (��)�*+,-�./0+12.� 
 $�6�*%��(�)������ ���+,��'��4��������&�ก������=�)ก���%���&'�ก��(�)������ ��,�	�����$�$�%�,��)������0ก�*��
�4�)����4��2�A	�������� ก���*�'����+,��'���7)%�-�%�����2�A���������+,��'��$�ก�/��)2��2��%�1� 	��	��F�ก+� /0*
5���C0)2*/��%��4)�� (� /0*2��%0,�ก2C*ก���ก�%5,����������ก�ก����/0������/�����+,��'����)�� ����+,��'���7)�����&�3�4
�������*%(�������*�'����+,��'�� ��%�0%5�4)5�������ก�5���C /0*�������0ก���*�'� 

9.1.1.1  ก��1�
ก����
3�4526-�./0+12.� 
 �	�. .��ก����$����ก���*�'����A���+,��'���>0*2�� ) 94$�%�0.��%ก�� 4 %�,�����/	������ ��'�����>��A��(�) 
�	�. /0*$�ก�C������2����%�-�%��)����	��)%�����*%�-�ก�C�5�%=�F7�)%�-�%�,��)���ก�*����,�%ก��4�(��)ก���0��*34��<(�)���
+,��'�� ��,�%ก��4�(��)ก��%),���.(��,�ก8%กCe< ก8��4 ���$����)2�����	��).�����ก���'��	��ก���+,��'��/0�� �������*%��4ก��*�'�
�����A���+,��'��%�-�ก�C�.�  

�� )�� $��> 2558 �	�. .�����ก���*�'����A���+,��'��$����5z��������� 9 %��4� 2558 C ���)���)� EH 106 �� � 1 
=��4<�����=ก�/0*ก���*�'�.�%�2 %0(��� 88 +���)�-	�� (ก�.1) �)� ก�')%�5b /0*.����ก�%��4ก��*�'������A���+,�
�'��  

9.1.1.2  ก����.,85�93�4526:;,1�.� 
 $��> 2558 2C*ก���ก� �	�. $�ก���*�'� 2�� )��� 2/2558 %�,�������� 19 ก'�95��&< 2558 ���	�$����ก����ก���*�'�
���A���+,��'����*���>$������� 9 %��4� 2558  3�4.��%�{�%�4�	�ก���*�'� �����*�'� /0*�*%��4���*ก���*�'�/0*/��)
(����*ก=$�%�1�.F	<(�)	0��0�ก���54</��)��*%�=.�4%5,��$�����+,��'�����0��)���$�������2C*ก���ก����	�ก���ก�
�����)���)�,�%��A��*�'� 3�4������ =��4<���:ก�0�ก���54< (��*%�=.�4) ��ก�� F7�)%�-��4�*%��4��0�ก���54<(�) �	�. �*%�-�
�����%���ก������)���)�,�%��A��*�'�������40*%��4���*ก���*�'� (����0��*ก�������2�A/0*��%�-�������ก�	�����$�/ 
2��%�1�(�)2C*ก���ก�  �4)�ก���*�'��������F7�)���40*%��4�2��+���  �4)���*���>5������ )%�ก����*ก��ก�
��*�'�  %�ก�����	��)$��$�ก����I���* /0*�*�'��&�ก�$��.�����%��	���� �	�. ก���� 3�4�����)$�����+,��'��0��)����กก�� 
14 ���ก��������*�'����+,��'�� ���)�,�%��A��*�'���)��ก������  18 ���2� 2558   /0*.����ก���*ก=0)$����)�,�5��5<�4���
�� )I���9�.�4/0*9���)กz� �4�)0* 1 I��� 	��	��ก��	��%�,��)I���0* 3 ��� ก��������*�'� 3 ��� (������  3 - 5 %��4�  
2558) %5,����กก0��%��4ก��*�'����+,��'��%�-�ก�0��)���%5�4)5�������ก�%	��4�	��ก����%(�������*�'�  
 �� )�� $�ก���*�'����A���+,��'�� �	�..����(����0���)�,�%��A��*�'����+,��'��/0*%�ก����*ก��%�{�%�4$� %�1�.F	< 
(�) �	�. 0��)���ก��������*�'� 34 ��� (%����	� )/	�������  6  ���2�  2558) 

9.1.1.3 ก��
��8���ก��3�4526-�./0+12.� 
 ก���%����ก���*�'����+,��'��/	�0*2�� )  ��*&������*�'��*/�*��2C*ก���ก� 2C*�������� ��������A��(�)������ 

/0*�����7ก�ก8��4F7�)��������%�-�2�ก0)$�������*�'������� /0���7)�� /�)ก	�ก�� )������+7)��&����2*/��%��4)(�)���+,�
�'�����	��)0)�	�$�/	�0*��*	�(����)2��(�) �	�. ���+7)ก�$�����&���ก%��4)0)2*/��$�/	�0*��*�4�)���%�� /0*%�,����
ก�$��(����0	��*%��4���*/0�� ��*&�b �*%�{�3�ก�$�����%(�������*�'��'ก�4/��)2��2��%�1� (��%���/�*  +�
2�+�$�/	�0*��*  /0*$��%�0�9���4�4�)%��*��%5�4)5�  �ก�� ���*&�b /0*���������*	��(��F�ก+��4�)���%�� 
	�)��*%�1� /0*$��2����2�Aก���'ก2�+� /0���7)$�������*�'���ก%��4)0)�	�$���*�� �} ��������*ก�%0,�ก	� )ก���ก� 
��*&�b�*��%���ก�$�����+,��'��0)�	�%�-��4�'220 
 ��*&�b �*��%���ก���*�'�	�0������*ก���*�'� /0*.��%5�����*ก���*�'�3�4.��/��)$�����+,��'�����
0��)��� %���/	������*�'��*���	�$��%�0��4�0�����*%��4���*���42*/��%��4).�����4ก����)$���(�)��������+,��'��F7�)%(�
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������*�'� ��,����+,��'��F7�)+,��'�����ก��.�����4ก����7�)$���(�)������'����������4.���� )�����(�$�������*�'�5���C
%�,��)�,����ก�ก���ก����.��$����)�,�%��A��*�'� %�,�������*�'�.��5���C�*%��4���*���ก����.��%�-����%��4����4/0��	����
ก����.��$�(����)2��(�) �	�. �� )�� $�ก���*�'����+,��'�����A��*���> 2558 .����ก�%�0��4�0�����*%��4���* /0*.����ก�
(�$�������*�'�5���C%�,��)�,�����.��.��ก����.��$������*�'��4�)$� 
 ��7�) $�ก���*�'��'ก2�� )�*��ก�������7ก�4)�ก���*�'��4�)+�ก	��)2��+��� /0*��'����4ก�0)�	�5����ก��
���2*/��%��4)  F7�)����*4*%�0���$��$�ก���*�'����+,��'��/	�0*2�� )��*�C  3 - 4 ����3�) �� )�� $�ก���*�'����+,��'�����A
��*���> 2558 .��ก����ก���*�'�%�0 09.30 �. 3�4%�������0)�*%��4�%�0 07.30 �. 3�4 C 	��%�{���*�'� �����+,��'��%(�����
ก���*�'����������� )�� � 3,942 �4 3�4���*�'����4	�%�) 1,305 �4 /0*������I���* 2,637 �4  ���������'���� )�� � 
2,360,177,057 �'�� ��,�2��%�-����40* 82.63  F7�)%ก��ก�� 1 $� 3 (�)������'����������4.���� )���(�) �	�. ������� )�� � 
2,856,299,625 �'�� 3�4�����%(�����ก���*�'�/0*�� /�)(����0 ��*ก�����4  

ก��6ก�� 
  1. �4�{4������~  ����*�����<     ��*&�ก���ก� / ก���ก�����*  
  2. �4ก�		�5)�<  ก�	4��ก�<    ก���ก�����* / ��*&�ก���ก�	������  
  3. �4��)���2<  =����=�	�<   ก���ก� / ��*&�ก���ก�ก����2�	��/��  
  4. �4��*%���6  �'A���5��&<      ก���ก� / ก���ก������2��%���4)�)2<ก�  
  5. �)������04<  =ก'�	�2  ก���ก�����* / ก���ก�	������ 
  6. �4�A���4<  ��	*��'�	�  ก���ก�����* / ก���ก�ก����2�	��/�� /  
 ��*&�ก���ก������2��%���4)�)2<ก�   
  7. �4���5)=<  9����'��       ก���ก� 
  8. �4����ก�	�  ���3���4   ก���ก�����* / ��*&�ก���ก����� / ก���ก�ก����
 2�	��/�� / ก���ก�ก�ก����/0ก��ก������  
  9. 50�ก=3� �'A�,�  ��*���&�~  ก���ก�����* / ก���ก�����   
10. �4����4  ��=���ก�   ก���ก�����* / ก���ก�	������  
11. �4���  ����	5zก�<   ก���ก�����* / ก���ก�ก�ก����/0ก��ก������  
12. �4.5�����<  ��3�	�+��  ก���ก�/0*%0(�'ก�2C*ก���ก� / ก���ก����� / 
 ��*&�%�������������/0*ก���ก�������ก�$�A� 
ก���ก� 1 ���2,� 50%�กI�	�%I0�� %I0���'( 	��9�ก����ก�	�)��*%�=  

-�.	��1�� 
  1.  �4�'�)2<  ��0ก'0    ��*&�%���������D���	�ก�ก0'��&'�ก��32�)���)5, �6� 
  2.  �4C�6�	�  ��'���� ��*&�%���������D���	�ก�ก0'��&'�ก���{3	�%0�4�(� �	��/0*ก�F&����	� 
  3.  �4���A ��)2����  ��*&�%���������D���	�ก�ก0'��&'�ก���{3	�%0�4�(� ��04 
  4.  �4����	�< %�, ��z��	   ��*&�%�������������ก�%)��  
��ก�ก��  4�)�����������*�����)ก���ก�������ก�$�A�  ������4ก���ก�������ก�$�A� /0*���������ก������ 
ก0'�� �	�. ����4��������%��� 5��������*�� /�) /0*$��(����0$�ก�C������(�����+����%ก��4�(��)  �� )��  ก���ก� 
����* %�-����������I���*�ก���+,��'���44��4���4 
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-�.(+		�95�  
  1.  �)���*4'��4< ����*�	4< ����ก)�ก�	���%)��/������ 
  2.  �)��ก'0��3��4<  ���=�0�ก�C< ����ก)�ก�	���%)��/������ 
  3.  �)���������<  5zก���4   ����ก)�ก�	���%)��/������ 

���3�=ก>�ก?16��  (��������	������/0*���/0*ก�0)2*/��%��4)ก�C���(��3	�/4�)	0��ก���*�'�) 
  1.  �)��%5�4)5�� �'Aก0�� ������ ���*�)2< �������</0*%5�4)5�� ��ก��    
  2.  �4�+5�  ���'( ����������กก8��4 %F��< %�%��4 ��ก�� 
  3.  �4ก��4< ����*ก� ����������กก8��4 %F��< %�%��4 ��ก�� 

-�./0+12.� (@ A+�3B
3�4526 8;� 12.56 �.) 
�����+,��'�����*�'������ )�� � 6,030 �4 3�4���*�'����4	�%�) 2,224 �4 /0*������I���* 3,806 �4 
���%�-�������'���� )�� � 2,425,104,863 �'�� 2��%�-����40* 84.90 (�)������'����������4.��/0���� )��� 

 9.1.1.4  ��;3F�	�A�8ก���;ก�	G;�6*�
��.,*+,-3�4��5�H(��1��	ก��3�4526 
2���,�ก�ก�ก����/0ก��ก������(�) �	�. ก����$��ก���ก� �������� /0*5��ก)��'ก2�������4)�2��(��/4�)

(�)�0��*34��<�� )���%�-�/���4)���*���> /0*/���4)�$����*���)�>ก�C���ก�%�0��4�/�0) /0*$�ก���*�'�$�} ���
������.������%��4 ��,����0��*34��<���(��/4�)ก�� �	�. �*	��)/��)$�������*�'����/0*.������5���C��,�)���ก%��4)$�
%�,��)�� �} 

$�ก���*�'����+,��'�� �ก��ก���ก����$�������.������%��4 ��,�������%ก��4�(��)$���*$�  ก���ก������ �
�*/��)	�������*�'�%5,��(�.��������*�'�/0*)���ก%��4)$���*�� �}   

 9.1.1.5  ก��83B
8-�-ก��3�4526-�./0+12.� 
 $��> 2558  �	�. �*�����)�4)���'��0ก�0)�	�$������*�'����+,��'��$��	0��0�ก���54<b /0*2C*ก���ก�	0�
�0�ก���54<94$����)%41��0�)�ก%��1��� �ก���*�'� (������ 9 %��4� 2558) /0*�����)�4)�ก���*�'����+,��'��  (F7�)������7ก
�4)�ก���*�'� 3�4/4ก��*���%�� �*�'�����ก���ก����%(���*�'�/0��*�'� (��F�ก+�(�)���+,��'��/0*(���� /�)(�)
2C*ก���ก� ��&�ก����2*/��%��4) /0*�0ก����2*/��$�/	�0*��*.���4�)2��+���) $��	0��0�ก���54<b /0*
2C*ก���ก�ก�ก���0�ก���54</0*	0��0�ก���54<94$�ก���� 14 ��� ����� ).��%�4/5���4)�ก���*�'� ������=�< 95 
/0*%��4)(�)ก���*�'���%�1�.F	<(�) �	�. .��/0�����4 

9.1.2    ก��3F�	�A�A:+-�./0+12.�+�:�,8�:�8���6ก��  
 �	�. �D���	�	�����+,��'��/	�0*�4%��%��4�ก�� (/�����*+,��'��.��%��ก��/0*�����&���ก%��4).��%��ก�� 	�������'�����

+,�) ���+,��'���'ก�4�����&�5, �6�$�6�*���+,��'��%��%��4�ก�� 3�4.��2��7)+7)%5= �4' %�, ��	� ��A�	� =�� 2��%�,�� 6�*
�)��)2� 2��5�ก� ��,�2��2��%�1��)ก�%�,�) 3�4$������*�'����+,��'�� �	�. �*���%	��4�������)���������5�ก� �����)�4' 
/0*�A�)��2��9<.��$��'�����*��ก����'�  ����� )���%��������.��2�4����42���*��ก  �� )��  �	�. .��%�4/5��(����0ก���*�'����
+,��'��(�)������%�-�ก�0��)���ก��������*�'����+,��'��/0*�����%�-�9���)กz�%�4/5��5����9�.�4 ����� )ก����$��
ก���ก����������.��%��4	��))�%���ก�����������$�ก���*�'�5���C$���*�� �} F7�)���+7)ก����ก��ก����,��} ���������+,�
�'�� �	�. ก1%�{�3�ก�$��3�4.����(����ก�� 
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 9.1.2.1  ก��8(�+;��4ก��3�45268I��68A�6�48(�+50�+	2GG8I0�+�A:,A�J,83K�ก��6ก�� 
 �	�. ก�����0�ก%กCe< ����� )ก����(� �	��/���)ก�5���Cก�$�����&����+,��'���������4%�����* /0*/��,�
�,���'220%5,��/	�)	� )%�-�ก���ก�0��)���$��2C*ก���ก� �	�. 5���Cก����%�-��*%��4���*ก���*�'����A���+,��'�� 
%5,��$��3�ก����+,��'������������$�ก�ก�ก����/0������ /0*ก�2������'220�����2'C����	�%��*��/0*�D���	�������.���4�)��
��*���&�95%5,����*34��<��)�'�(�)���+,��'��/0*���������.������%��4�'ก:;4 3�4$�����&����+,��'�����%��4� ��,��04���������'��
���ก��.�����4ก�� 100,000 �'��%�����*ก���*�'���,�%����,���'220�����2��%��*��%(����)	�/���)ก���ก� �	�. 
ก���ก���*�'����A���+,��'����*���>$����).	����'���4(�)�> 
 ������ก���*�'����A���+,��'�� �> 2558 �	�. .�����0�ก%กCe<��)ก0��%�4/5����%�1�.F	<(�) �	�. /0*/��)(��
��*ก=$�%�1�.F	<(�)	0��0�ก���54</��)��*%�=.�4 3�4���*4*%�0	� )/	������� 1 	'02�  2557 ��+7)������ 31 &���2� 2557 
/0�� �4�).�ก1	� .�������+,��'��%�����*ก���*�'� /0*.����ก�%����,���'220%���/	�)	� )%�-�ก���ก�$��*4*%�0��)ก0�� 
F7�) %0(�'ก�������.���4)�	�������*�'�2C*ก���ก� �	�. ������/0�� 

 9.1.2.2  ก��+���;�G;�6(4
;ก�ก:-�./0+12.�L�ก��3�4526-�./0+12.�  
 %���%��4�ก��ก���%���ก�������� $�ก����ก���*�'����+,��'�� ��*���> 2558  �	�. .������42���*��ก$��ก�����
+,��'���'ก�4 	� )/	�ก�%0,�ก�+�������ก���*�'�$���*��ก %5�4)5�ก����������+,��'������*�%(�������*�'� ����� )���$����
%��������2�4��/0 	������ $��2���*��ก�4�)%5�4)5� ���+����42���*��ก$��ก�������)�4'/0*���5�ก����$���+%(1� ก�
������)��*�'�����)/0*�*��ก�+�4�����AAC3	�	���*���)���)��*�'� ก�%	��4�ก���ก�2���0��9�4/0*/��
����,�ก�C�%ก��%�	'I'ก%I��$��ก�����%(�����ก���*�'� ก�%�{����ก�	������%�ก��0)�*%��4�0��)��� 5 ��� ก����%��������
$�����ก�+�4%�ก��/0*	������2��+�ก	��)(�)%�ก�� ก�%�{����0)�*%��4�ก���%�0��*�'� 2 ����3�) ก�(44�*4*%�0
���0)�*%��4���+7)�*4*%�0ก���ก�5���C��*ก���*�'��'���4 ก���%�23�304��$��ก��ก���*�'����+,��'�� ���4ก�$��
�*�� Barcode $�ก�0)�*%��4�/0*ก�0)2*/��%��4) %5,��2���*��ก���%�1� ����� )ก����$����ก�%0� 4)�����)���������+,�
�'������������*�'�  
 /�����+,��'������$�A�����%(�����ก���*�'����A��*���>(�) �	�. %�-�2�.�4 /0*��%���ก���*�'����+,��'��%�-�
9�.�4 /	� �	�. .�������%�ก����*ก��ก���*�'����+,��'�� /0*%�ก���,�����%ก��4�(��)%�-� 2 9� 2,� 9�.�4/0*
9���)กz� ���������+,��'����.�4/0*��	�)�	� /0*�����%�1�.F	<(�) �	�. %�-� 2 9� ����� )���$����5��ก)������2��
%���4��A�)9�2�4$��2���*��ก$�ก���*�'����+,��'�� �� )�� $�ก�C���������+,��'�����.�����+�,����%�-�9�.�4F�ก+�
(���)��4��,��9���4$������*�'����+,��'�� �	�. �*���$����ก��,�������%��*��/0*��ก�/�0%�-�9�.�4�� )2�+� /0*
2�	�����������%(�������*�'�����,��$������*�'�%5,����ก���*34��< /0*����42���*��ก$�ก��,�������������+,��'��
��	�)�	� 

 9.1.2.3  ก��6+	M���4 
 %5,����ก����&�$�����+,��'�����.���*��ก%(���*�'� ��*���> 2558 ���4	�%�) ���+,��'�����+���I���*$������,����,�
ก���ก�����*(�) �	�. ���$������7�)�กก���ก�����*���%(�������*�'��� )���  F7�) �	�. �*�*�'�4�,��.��$����)�,�
���I���*	�/�����ก�*���)5C��4<ก����%5,��$��%�-����%(���*�'�/0*��ก%��4)0)�	�/�����+,��'��.��3�4.����%),���.( �� )�� 
$�ก�C�������+,��'�����I���*$��ก������,�� �	�. �*$�����&�/0*�D���	�	�����������I���*%��,��%�-����+,��'�������7�) ��ก�ก��  
�	�. .��%�{�%�4/�����)�,����I���*���/�� 5������ )�40*%��4� /0*(� �	��	�)} �� %�1�.F	<(�) �	�. 0��)���ก������
��*�'� 30 ��� 3�4���+,��'�����+���+�(����0%5���%	��.���� )�)3��=�5�< ��,����)�)�,��} %��� Website, E-mail %�-�	�� 
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9.1.3  	�	��A:+-�.6�(:;�N
.(:;�8(��  
 �	�. $�6�*������50�))�/��)�	� .��$��2����2�A$�ก���/0/0*2��7)+7)���������.������%��4�'กก0'�� �� )94$�

/0*94��ก������ ���+7)2�����������	����)2�/0*���)/��0��� 3�4/��)ก0'�����������.������%��4(�) �	�. ��ก%�-� 6 ก0'�� 
/0*ก����5��&ก��%�-�%�f��4$�ก�	�����)2��	��)ก�(�)���������.������%��4$�/	�0*ก0'���4�)���'0��)	��.���  
	����*%�= ���)2������2)���50�))�$��*4*4� 3�4ก�����50�))�$�����C���%5�4)5� ��2'C95 .��

�	�6� /0* �2���%�-�&���%5,��%�������)ก�%	��3	�)%=��6ก��  
	����)2��'��� %�-��)2<ก������(�)��)2� ��%���&'�ก�������ก���������ก��0ก�*��	�����)/��0���	��	�6��ก0 

/0* ����������$�ก�5���2'C95����	�����/ก���)2��'��� 
	�����+,��'��  ��%���&'�ก��%��)5C��4<  ���+���)�0	��/�������  /0*��ก�(44&'�ก��$��%	��3		��%�,��)�4�)4��)4,�   
	��0�ก2� ���)2��57)5�$�/0*2����ก5��/ก�0�ก2�3�4���ก���%����0�	9�Ce</0*���ก������2'C95$�

�*����	�6��ก0���4�2%�-�&���    
	��2��2� ��%���&'�ก������ก����5, �6�(�)2��%�-�&���  �'�)���)2��.���)$� 2�����5��&</0*2�������,�

�����   %5,��5���=�ก495/0*��*���&�95$�ก���%���&'�ก������ก��$��*4*4� 
	��5��ก)� ������'�ก�5���2�����+ก���)��*����,����5�4�)	��%�,��)  $��2������$�$�2'C95����	

ก���)�(�)5��ก)����%��4��������� ��� %5,�����)2����ก5��	���)2<ก� 

9.1.3.1 ก��3F�	�A�A:+-�.6�(:;�N
.(:;�8(����J, 6 ก2:6 

9.1.3.1.1 3�48�O  
$�6�*��6����ก�������������%�-�������50�))�/��)�	� �	�. %�-�����������54ก�&����	��4$�A�%5,��

	�����)2��	��)ก��)���50�))�(�)��*%�=�4�)%5�4)5� /0*	�����)�34�492��6$�ก�����4 5��� �0�	 /0*���
�����450�))��)%0,�ก/0*50�))��*��%5,��0�ก�57�)5ก���%(����54ก��ก	�)��*%�=  ���)�4.��$��92��6F7�)%�-�
���+,��'���4$�A�%5,����.�$��$�ก�5�����*%�= /0*%�-������$�ก�5���50�))���/�� 

�	�. ��%���&'�ก��ก����� (���) ��������4 3�)/4กก�F&����	� /0*0)�'�$��+�����ก� NGV 
����� )&'�ก�����$����*34��</0*���)��02�%5���$��ก��ก�F&����	����������$�ก0'�� �	�. 3�4ก�����ก�F&����	�
2���20'�ก������ก/�0�)$���*%�= ��%(��ก��*%�=%5,������ /0*$����(�)ก�F&����	�%�0���,� Liquefied Natural 
Gas (LNG) %5,��$��%5�4)5�ก��2��	��)ก�$�����%5���(7 �%5,����)���2��	��)ก��� )$�92.��f �'	��ก��� /0*(���) ��ก�
������')��*���&�95(�)3�)/4กก�F&����	�%5,��%5���ก�0�)ก�/4กก�F&����	�/0*ก��0�	�0�	9�Ce<�ก3�)/4กก�F
&����	�%5,�����)��02�%5���/0*%�-���	+'���$��'	��ก���	��%�,��)  

�	�. ��������4�0�	9�Ce<�{3	�%0�4� .��/ก� � ����%�, �%50�) ก�F�{3	�%0�4�%�0� �0�	9�Ce<� �����0��0,��
/0*�0�	9�Ce<�,��} ������)�)ก���������4 3 ���)�)�0�ก 2,� 1) 	0�2��0�ก 3�4��������4����+�����ก�� ���� �	�. 
F7�).��5���%�-��+�����ก����������4/��2���)�� 2) 	0�5C��4< 3�4��������4���ก0'��0�ก2���ก� ��6����ก�� 
�'	��ก��� �4ก���� %�,�(���) %�,���*�) 3�)����'ก�F ���2�ก�F /0*��������4�0�	9�Ce<.�4�)	0�	�)��*%�=   3) 
ก������4�0�	9�Ce<$��ก�����2�� ���� 	�5�*����AA�	�ก�2�� ����%�, �%50�)  ����� )��ก���)%����ก�$��%�, �%50�)���95�� )
/ก��3F��0<%5,����/��� ����%��F��/0*.�3���%F0%5,����/��� ������%F0�4�)	��%�,��) 

��ก�ก��  �	�. 4�)��ก�0)�'�$�&'�ก�������/0*�0�	 &'�ก��3�)ก0���� ����  /0*&'�ก���{3	�%2�����������
$�%2�,�3�4����	+'��*�)2<$�ก����)2������2)�)���50�))� /0*%�-�ก�$�����54ก�&����	�$��%ก����*34��<��)�'�
�����������2�A$�ก�5���%=��6ก��(�)��*%�= ��7�)  �40*%��4�$�%�,��)��)ก0����กD�4��$����(�� B0�ก�C*ก���*ก��
&'�ก��/0*�0ก���%���)�E  
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9.1.3.1.2 (�,G6 5265� 
�	�. $��2����2�A	��ก�����������5�����+�����	/0*2��%�-��4�������(�)�'���/0*��)2�	��0�ก����A

(�)%=��6ก��5�%5�4) %5,��$��%ก��ก�5����4�)4��)4,� 3�4$��>�������  �	�. ��%���32�)ก�$��0ก�04���/�� %5,��
�&�C��*34��<	���'������)+���/0*��)2�3�4���$� 3 /���)�0�ก 2,� ��)%����ก���'��ก�<���54ก�&����	�/0*
���)/��0��� ������'�ก�=7ก� /0*����5���2'C95����	  ��7�) �40*%��4�$�%�,��)��)ก0����กD�4��$����(�� B%5,��2�.�4 
%�ก��.ก0.����4ก��E /0*�4)�2��4��)4,��> 2557 (Corporate Sustainability Report 2014) 

9.1.3.1.3 -�./0+12.�  
ก04'�&<ก�%���A%	��3	�4�)4��)4,� (Sustainable Growth Strategy) +�ก���$��$�ก���������ก� �	�. $��

%�-��)2<ก������2��%�-�%0�=$����ก���%���)� (High Performance Organization) 3�4	� )�����4�����0�กก�ก�ก����/0ก��ก����
�� (Corporate governance) 2��2��.�ก��ก���/0��)2� �'��� /0*���)/��0��� (Corporate Social Responsibility) %5,��$����ก0)�'�
����$��� �	�. �*%�-����������$���0	��/������� ��2��4��)4,� %�-��)2<ก�����4��2����)2�.�4	0��.� 

 ก��ก�����	
��������
����	��� 

�	�. .�����$�����+,��'���44��4%(�%4��4���ก��ก� %5,��%�{�3�ก�$�����+,��'���44��4.����3�ก�%4��4���ก�
��%���)� ������(����0 5��*ก��2C*�������� �	�. /0*����������$�ก��ก���%5,����)2� �'��� /0*���)/��0���$�5, ����
��)�����*4�)(�) �	�. �4�)	��%�,��)	� )/	��> 2549 %�-�	���  

�������> 2557 �	�. )�ก����ก��ก������+,��'��%4��4���ก��ก� %�,��)�ก%ก��%�	'ก�C<�'��'��)ก�%�,�)  
/0*$��> 2558 �	�. .����ก����/��)��*���ก��ก���$������� 18 � 19 5z=��ก4� 2558 3�4 �	�. �*����)���)�,�%��A/0*
%�ก��	�����.�4�)���+,��'��F7�)��กD�4�,�� C ����{���'��*%��4�%5,��5�กก�3���'��%5,�����&�%(�������*�'����A���+,��'�� 
��*���> 2558  (������ 9 ���2� 2558) 3�4�).���C�4< %5,��$�����+,��'��/��)2����*�)2<$�ก�%(�%4��4���ก��ก�(�) �	�. 
��7�)  	��+�	��> 2556 �������  �����$��2����$�/0*/��)2����*�)2<����*%(�%4��4���ก��ก�(�) �	�. ������ก+7) 2,000 
2� F7�)$��> 2558 2������+,��'���*4�)2)$��2����$�%�-��������)%���%��4�ก���>�������  �	�. �7)ก����$��$����&�ก����
�0ก$�ก�2��%0,�ก��������&�%(�%4��4���ก��ก�%���%��4�ก��������� 3�4���������� /0*2C*��)�ก�ก�ก����/0ก��ก������ %�-�
��ก(�54�  ก�������I0ก$������� 13 	'02�  2558 /0*��*ก=�4�,����������&�%(�%4��4���ก��ก�(�) �	�. ��%�1�.F	<(�) 
�	�. %��������(�) �	�. .����%���ก�/��)��������&�%(�%4��4���ก��ก�(�) �	�. �)3��=�5�<%5,��4,�4��ก�	�����%(�%4��4���
ก��ก�(�) �	�.  3�4ก��ก�����)ก0���*���$�����+,��'���44��4%(�%4��4���ก��ก� C  ��%�=�'	��ก�������4< ก0'�� �	�. ��,� 
PTT WEcoZI   %4��4���5, ����32�)ก� LNG Receiving Terminal  ������ 5����� /�0%�1��� ��ก��  (%�-�ก����)�+%4��4������%�C
3�4��� 3�4��%��������(�)3�)/4กก�F&����	��*4�) %�-����/�*��/0*	��(��F�ก+�)  /0*�����'�.5���%�1�5�*%�5b  
/0*��=�=7ก�ก��� CSR (�) �	�. C �����'�.5���%�1�5�*%�5b ��)�����*4�) ����� 360 2� 3�4/��)%�-� 2 �'��} 0* 
180 2� %����>������� 

���������+,��'�������$�%(�%4��4���ก��ก�$�2�� )	��.� (��*���>2559) ���+	��	�2��2,����/0*
�40*%��4�32�)ก�.����%�1�.F	<(�) �	�. 3�4 �	�. (��)�����&����������+,��'�����4�).��%24%(�����ก��ก���%���� � 

ก��ก�����	
��������
���ก�� 

�	�. .�����ก��ก������������+,��'��ก���4�)	��%�,��) 	� )/	��> 2553  %�-�	��� 3�4����	+'��*�)2<%5,��%�-�
���)�)$�ก���ก�2�����5��&<������*���) �	�. ก�����+,��'��ก��(�) �	�.   /0*%5,��%�-�ก�	��/��2��%�,���������.��0)�'�
$��'��ก��(�) �	�. $��*4*4�  �� )�� ก��ก���	�)} ������(7 ���2���0ก�04%5,��	�����)2��	��)ก�(�)���+,��'��ก�������
�����ก�� 30,000 �4   ��� ��	4���4.	��� happiness ก��ก���%4��4���ก��ก� �	�. ($��> 2558 .�����(7 � 2 2�� ) 2,� 2�� )��� 
1 %�,�����2� %4��4���3�)/4กก�F&����	�/0* �����'�.5���%�1�5�*%�5b ��)�����*4�)  /0* 2�� )���2 %�,��&���2� %4��4�
�� �+������4����%�&� (VISTEC) 3�)%��4�ก�%������4< (KVIS) /0* 32�)ก��;��)�����< ��)�����*4�))  ก��ก��������5��&<
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2���2��� ก��ก���%���<2�����*%9�	�)} ��ก�ก�� �4�)��ก��ก����.�	� 2��%���<	���4�)2).�����ก�	����������%���� 3�4$�
�> 2558 �	�. .�����2��%���<	 ��� 3 ��� ������+,��'��ก�����+%0,�ก.��	�2�����(�)	�%�)94$	��,�� BYour ConcertE  /0* 
�	�. 4�)2)��/��ก�5������/��ก���%���ก����ก��ก��� %5,��%5�����*���&�95/0*2��57)5�$�(�)���+,��'��ก���4�)
	��%�,��) 

ก��ก�����	
�����ก�������	��� 

$��> 2557  ��ก%��,��กก��ก�����������5���ก0)�'� %5,���� /�)(����0�0��*ก��ก���*��.	���/0�� 
�	�. .�����$����ก0)�'��+���/0*��ก��%2�*�<�0�ก���54<%4��4���ก��ก�/0*5���������%5,��/0ก%�0��4�2��2��%�1�%�-�
��*���>$����)%�,��ก'�95��&</0*���$����ก�%4��4���ก���%���)�(�)3�)/4กก�Fb����4��� 6 �����)�����*4�) �4�)���'��
/0*%�-�ก��%�)3�4$�ก�%4��4�����)ก0�� ��ก0)�'�/0*��ก��%2�*�<��3�ก����+7)��=�)/0*3�ก�$�ก���%���&'�ก��(�)
ก0'�� �	�. �ก��������3�4	�)  

9.1.3.1.4 �กG.� 
�	�. 2��7)+7)2��57)5�$���)�'�(�)0�ก2� F7�)%�-�������F, ����2�/0*���ก��ก �	�. ���4�2���%�-�&��� ��

2'C95 �'�)����5������2� /0*$�����ก��4�)�0��9�4 2���)�� ���%�1� %5,��	�����)2��	��)ก�(�)0�ก2� /0*������392
�4�)	��%�,��)   

�	�. ���*��ก������)����2'C95 2������2) �0��9�4 ��������4 /0*���)/��0����$��$�ก�
��%���)�%5,���'�)%���ก������2'C95���4ก�*���ก���)��������*���&�95%5,����)����0�	9�Ce</0*���ก�������)2��
57)5�$�$��/ก�0�ก2� /0*+,�2���0��9�4%�-����$�$�ก��D���	�)� 3�4ก����	�6�	�)} ��� ISO 9001 / ISO 14001 / 
��ก./OHSAS 18001 ��D���	��4�)	��%�,��) 

�	�. ��%���ก���������ก�0�ก2�/0*ก�	0��������������20��)	�����4��=�</0*5��&ก��(�) �	�. 
%5,��	�����)2��	��)ก�/0*2��2����)����0ก�04(�)0�ก2� �	�. �7)/��)%�-� 2 ����	0��0�ก 2,� ����	0�$�
��*%�= /0*����	0�	�)��*%�= 3�4�� 2 ก0'��0�ก2��0�ก2,� Business to Business: B2B /0* Business to Customer: B2C F7�)��
ก�F, ��0�	9�Ce<���/	ก	�)ก�� 3 ก0'���0�	9�Ce<�0�ก2,� �0�	9�Ce<ก�F&����	� ,�0�	9�Ce<%�, �%50�)  /0*�{3	�%0�4��{3	�%2�� 
/0*�,�� } 3�4ก�����)������	0�ก2�$�/	�0*ก0'��%�-� 2 ก0'��2,� 1. ก0'��0�ก2��y��'�����4+7) 0�ก2����$���0�	9�Ce<(�) �	�. 
/0* 0�ก2����0�����Cก�F, �  2. ก0'��0�ก2�$���2	���%�-��� )0�ก2�$��� 0�ก2�(�)2��/(�) /0*0�ก2�$����	 

�	�. ��ก�*���ก�$�ก�����y)0�ก2�F7�)/	ก	�)ก��$�/	�0*ก0'��0�ก2� ����	0� /0*�)������	 ���
���)�)����0ก�04 %5,��$��.��2��	��)ก� 2��2����)/0*�*���2����2�A%��)%���4�%��4�(�)0�ก2� ������ก0'��0�ก2� 
Business to Business: B2B ก�C� 0�ก2����$���0�	9�Ce<(�) �	�. %��� Site Visit %�-���&�ก��0�ก%5,��	��	�����%�=%ก��4�ก��
�0�	9�Ce<���ก� /0*ก�������'�0�ก2� ��������/��)����)2�����5��&<$��%ก��2����ก5�� ก�C� 0�ก2����0�����Cก�
F, � $����&�ก� Site Visit %5,����%�	'(�)ก�%0�ก$���0�	9�Ce</0*���ก� ���%2�*�<�����/��)���ก��)$��ก0���%�-� 0�ก2����
$���0�	9�Ce<(�) �	�. ก�C� ก0'��0�ก2�$���2	%���ก���*�'�/0ก%�0��4�(����0�*���)������2��2�$�	0� �+���ก�%)�������
ก���������� Credit Rating, Website ���+7) Report �ก Publication 	�)} %5,���0�ก2������=�ก495�$����*34��<$�ก�(44
&'�ก���/0*ก�������'�0�ก2�$���2	 ������ก0'��0�ก2� Business to Customer: B2C �*$�� Social Media (PTT Owned/ 
Public Owned) /0* Point of Purchase %�-��0�ก$�ก�.���(�)(����0 ���+7)���)�) 1365 F7�)���+	��	�� �	�. .��	0�� 24 
����3�) ��ก�ก��  �'กก0'��0�ก2�$��ก� Survey $�ก�C����	��)ก�(����0%I5*%�,��)$�ก�/��)�0�ก2�$��� 	0�$��� %��� ���
ก����2'C����	�$�ก�5����0�	9�Ce<�0��0,��$����������+4�	< Eco-Car %�-�	�� ��ก�ก�� 4�)������%�=���.���%�-�
(����0�f��%(�$�ก����)/�����)2�����5��&<ก��0�ก2� (CRM Plan)  %��� ก��ก�����)%����ก�(4����ก���0�	9�Ce</���ก�
�,��, 5���3��/ก�� Area Manager $��������ก�%(	ก�(4%�-������7ก�5���=�ก495���/�������4, 32�)ก� Business 
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Partner F7�)%�-�ก�4ก�*���/0*������&���*34��<�)&'�ก�� 3�4������ก�%(	ก�(4%(�5� %5,��/0ก%�0��4�(����0/0*�3�ก�
�)&'�ก������ก��, 32�)ก� PTT Tune Up ���ก�%�12%2�,��)4�	<���ก���ก�%����) %�-�	�� 

�	�. $���*�� QSHE Management System $�ก�ก�����	�6�ก��D���	�)� ���$����2���,�(� �	��ก�
��%���)� 2���,���&�ก��D���	�)� /0*�	�6�ก����ก� $��'กก�*���ก����������ก��0�ก2� %5,��$������$����'20ก��'ก2�
/0*�'กก�*���ก����%ก��4�(��)	0�����)3F�ก�	�����)0�ก2� �D���	�	�2��	��)ก�(�)0�ก2�.��%�-��	�6�%��4�ก�� 

�	�. ��ก�*���ก����ก�(�����)%��4� $�ก�C����0�ก2�%ก��2��.��57)5�$�%ก��4�ก��ก�$�����ก���,�
�0�	9�Ce<(�) �	�. 3�4�����)�)���(�����)%��4� (��%���/�*�ก0�ก2� ������392/0*��*�������.� 	����)�)������)�)
����0ก�04 F7�)/	ก	�)ก��$�/	�0*ก0'��0�ก2� ����	0� /0*�)������	 ��)ก0��(�)	�� �'ก(�����)%��4��*����7ก%(��*�� CRC 
/0*	��).�����ก�	�����)%�, �)	��94$� 1 ��� /0*/��)ก0��0�ก2������%�,����%���ก�/0��%��1�%5,�����+�+7)2��57)5�$�
	��ก�*���ก�/0*�0ก�/ก�.( %5,��$������$���0�ก2�5�$�	����&�ก�/ก�.(/0*4�)2)��2��%�,������	�� �	�. 

��ก�ก��  �	�. 4�)��ก�*���ก���*%���2��57)5�$� 2��.��57)5�$� /0*2����ก5��(�)0�ก2� %5,��$��
.������%�=�f��%(�$�ก���%���ก�������')�0�	9�Ce</���ก� �*��)� ก������/��ก04'�&< /��ก�	0� /0* CRM 
Plan %5,��$�� �	�. ���+	�����)0�ก2�.��%ก��ก�����0�ก2�2����).�����	����=�)&'�ก�� 

9.1.3.1.5 G�:G.� 
�	�. $��2����2�Aก��2��2� ���%�-����������.������%��4��2�A������4%�0,� $�ก���%���&'�ก��F7�)ก��/0*ก�� 

3�4 �	�. �*�D���	�	��2��2��4�)%���92��5, �6�(�)ก�/(�)(�����%�-�&��� %2�5���&�F7�)ก��/0*ก�� ���)2�����5��&<
/0*2�������,������ �D���	�	���AA�4�)%2��)2��� /0*$��2����2�A$�ก�*���ก����F, ����� F7�)%�-�ก�*���ก���2�A
$�ก�2��2'�2�$����4  2'C95���2� /0*���ก���� �	�.�*���$����%���ก��ก� ��ก�ก����(� �	��ก�����5���'%5,��$��
%ก��2��3���)$� 	������.�� /0*ก��$��%ก����*34��<��)�'� 

�	�. ก����$�����%����2�*	��)�D���	�	�ก8�*%��4����2���0��9�4%ก��4�ก��ก���)�/0*ก�$��
%2�,��)�,�	0�����*%��4�(����)2��	�)} �4�)%2��)2��� 3�4%I5*$�ก���)�������0ก�*��	��2���0��9�4��������4/0*
�95/��0���  $���*����*��)$�ก���)�%�-�5�%=�  /0*%(�%4��4���ก��ก�(�)2��2� %5,����*%���+7)=�ก495$�ก���%���)� 
3�4%I5*���2������2) �0��9�4 ��������4/0*���)/��0��� ��ก�ก�� 5��ก)�(�)������2��2�	��)���ก�%(�����ก�
�D���	�	�/0*��%���ก�$�5, ����ก���)�(�) �	�. /0*�D���	�)�	�(��ก����$�ก�%(���)�$�%(	�D���	�)�F7�)��
�40*%��4�ก��D���	�	�	�/	�0*0�ก�C*)�.��  

�	�. ��ก�������*%��4����2� (PTT Approved Vendor List; PTT AVL) %5,����*34��<$�)�����5���'���4
��&���*��0 3�4����	+'��*�)2<%5,��$������$���94$	�ก�*���ก�ก����ก0'��)�/0*(� �	����,���&�ก�$�ก�2��%0,�ก���2�%5,��
(7 ��*%��4����2�ก�� �	�. �� � �*.�����2��������*���&�95 ���+��)������2�/���ก�.��	�)ก��2��	��)ก�(�)�)2<ก� /0*
��)%����2��%�-�5��&��	� (Partnership) ก�� �	�. �4�)4��)4,� 3�4$��> 2557 ��  �����2����.�����ก���'��	�$��(7 ��*%��4����2� �	�. 
/0��������� )�� � 245 ������ �ก 16 ก0'��)� 

%5���$��ก�������*%��4����2�(�) �	�. %�-�.��4�)����*���&�95 �	�. .����%���ก�5���C�0�ก%กCe< 
%),���.( 2'C����	�(�)���2�������2�%5,��2��%0,�ก(7 ��*%��4����2�$�/	�0*ก0'��)� 3�42'C����	�(�)���2�$�%�, �)	���*	��)��
0�ก�C*��)	��.���  

1. ���2��*	��).��%�-����0*�� ))�(�) �	�. ��,�������ก� ��6����ก�� /0*����4)�	�)} (�)��6  
2. ก�C����%24+�ก%5�ก+����ก�กก0'��)�$�$��*%��4����2�(�) �	�.  �*.�������&�4,��(�(7 ��*%��4����2�b 

ก�� �	�.  $�ก0'��)��� �} $����)�*4*%�0 5 �> ���+���ก������+�ก%5�ก+�� 4ก%���ก�C�+�ก%5�ก+�� %�,��)�ก%�-����0*�� ))�
(�) �	�. ��,�������ก���6����ก�� /0*����4)�	�)} (�)��6 �	�. �*.�����%(�%�-����2�$��*%��4����2� �	�. ��ก���*��
���)�,�/��)/��)�0�ก6�ก�4ก%0�กก�+�ก%5�ก+��  
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3. ���2��*	��)%(�$� /0*������/���)ก��D���	��4�)4��)4,�(�)���2� �	�. (PTT Supplier Sustainable 
Code of Conduct: SSCoC) 

��ก�ก�0�ก%กCe<$�%�, �)	��/0�� �	�. 4�)��*%���2'C����	����2�$����ก���%���)� /0*���/��
�)ก��D���	��4�)4��)4,�(�)���2�2��2��ก��.����4  

�0�)�ก������2���)������2�/���ก�$�/	�0*)��)�/0�� �	�. �*��ก���*%������2�5������ )/��)�0ก�
��*%���$��/ก����2����+7)(����/(��2��������')$�ก���%���)� %5,��������2��*.��������/0*5���C��.�������')ก�
��%���)�(�)���2�%�) (Supplier Development) $����4��)(7 �.�  

��ก�ก�� � �	�. ��2���'�)��������*��%���&'�ก��$��%	��3	�4�)4��)4,� 2��2��.�ก��ก�ก�ก����/0ก��ก�%5,��
�'��� ��)2� /0*���)/��0��� %5,��$��2��	� )$���)ก0�����0'	��C�&����	� ).���4�)����*���&��0 �	�. �7)$��2����2�Aก��
ก���������ก����)3F��'���/0*5���$��%ก��(7 ��4�)%�-����&��� ����)ก�ก�ก����/0���2�(�) �	�. 3�4$��> 2555 
B/���)ก��D���	��4�)4��)4,�(�)���2�(�) �	�.B (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) .��+�กก����(7 � F7�)%�, ��/0*
(��%(	(�)/���)��)ก0���� ��4��94$	�(��ก���� (����)2�� /0*ก8��4�� )������%ก��4�(��) 3�447��0�ก�D���	� 4 ��� ��)��  

• ���4&��� (Business Ethics)  
• ก�%2�5���&���'�4�� (Human Rights)  
• ก���/0��������4 /0*2���0��9�4(�)0�ก��) (Occupational Health and Safety)  
• ก���������ก����)/��0���	�)} ���%ก��4�(��) (Environmental Management)  
�� )�� /���)��)ก0�����0��)2��$��ก�����2������ก�����AAก�� �	�. $��)%)����02�	� )/	� 2 0����  /0*/

��,�)������ก��D���	�)�/0�����0ก�*��	��2���0��9�4/0*���)/��0��� �	�.  	� )/	������� 1 %��4� 2555  
%5,��$��ก����������)(�) �	�. %�-�.��4�)4��)4,��� � ก�����*%�1����%=��6ก�� ��)2� /0*ก�ก�ก��

ก��ก� (Environment, Social, and Governance: ESG)  �$��%�-�������7�)(�)ก������)����2� 	� )/	�ก�2��%0,�ก ก��*�'
�40*%��4�$�(��ก���� 	�2��%���4)(�)ก0'��)�(�)���2��� � $��> 2557 �	�. �7)��ก����ก�����$��2�����/ก�5��ก)�
����5���' �	�. $�%�,��)��)ก0�� 	0����ก���������%��)�D���	�ก�%5,���*�����)$�ก��)�34�4ก������4�)4��)4,� 
	0����/���)$�ก��� ESG �$��%�-�������7�)(�)ก�*���ก�����5���' /0*�����)����2�(�) �	�.  

��ก�ก��  �	�. 4�)��ก�������'������*ก��ก�.�4 3�4.����ก�ก����%�-���7�)$��34�4ก�����5���'
(�) �	�. %�,��5���C�ก(����0ก������������ 5��� �	�. ��ก��������2��ก���)+����กก�����40* 90 	0���*4*%�0 
5 �>������� F7�)ก��$��%ก��ก����)%�1�%)����'�%��4� $��*��%=��6ก��(�).�4 ���+7)��)%����$����ก��������2��ก$�5, �������
�+���*ก��ก� �	�. 	� )�4��%�-��0�ก  ��ก�� ) 4�)%�-�ก���)%�������5/0*���)�4.��$��/ก�2�$��'���   

3�4%�f��4��� �	�.$��2����2�A%5,�����2�%	��3	�4�)4��)4,�.�5����ก�� �	�. �� � 2,�ก�ก�ก����/0$�����2�
��ก���%���)������/0*��=�ก4952��2��.�ก��ก�%	��3	(�) �	�. �7).����ก��)/���)$�ก������/0*5������2�(�) 
�	�. ��)��   

%5,��$��%ก��ก�/0ก%�0��4�(����0/0*2������*���) �	�. ก�����2� /0*5���=�ก495(�)���2�$��5����
������'�2����%�1�(�) �	�. �� )$�����0ก���%���ก� 2��	��%�,��)$�ก���&'�ก�� 	0����2�����������	����)2�  $�
�> 2557 �	�. .����ก����)���������2� (Supplier Relationship Management Seminar: SRM) �� )��� 6 )�   

)���������2�2�� )��� 1 ���(7 �%�,�������� 29 5z�92� 2557 %5,���,��2��$��/ก����2��0�ก(�)����4)�3�)/4ก
ก�F&����	�(��� 3�4$�ก����2�� )�� ��ก��,��2��$�����2����+7) 

• �34�4ก�����5���'  
• /���D���	�)�����5���'ก��3�)/4กก�F&����	�(��� 
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��ก%��,��กก��,��2��/0�� 4�)��ก����ก��ก���ก0'�� (Workshop) 3�4$����ก���ก��ก�������ก���*���)
5��ก)����� /0*���2� $����ก�/0ก%�0��4�2��2��%�1� %5,��ก��$��%ก��2�����5��&<���4��)4,� (Sustainable Partnership) 

)���������2�2�� )��� 2 ���(7 �%�,�������� 2 ก�ก82� 2557 %5,���,��2��$��/ก����2��0�ก(�)����4)��*�����
��)ก�F&����	� $�ก����2�� )�� ��ก��,��2��$�����2����+7) 

• �34�4ก�����5���'  
• ก�����%5,��ก�5���ก�%�-��'	��ก���%��)��%�= ก0'�� �	�. 
��ก%��,��กก��,��2��/0�� 4�)��ก����ก��ก���ก0'�� (Workshop) 3�4$����ก���ก��ก�������ก���*���)

5��ก)����� /0*���2� $����ก�/0ก%�0��4�2��2��%�1� %5,��ก��$��%ก��2�����5��&<���4��)4,� (Sustainable Partnership) 
)���������2�2�� )��� 3  ���(7 �%�,�������� 24 ก�ก82� 2557 %5,���,��2��$��/ก����2�(�)����4)�ก�F

&����	�������4�4�	< (NGV) $�ก����2�� )�� ��ก��,��2��$�����2����+7) 
• ��=�)&'�ก��ก�F&����	�������4�4�	< (NGV) 
• �34�4ก�����5���' 
��ก%��,��กก��,��2��/0�� 4�)��ก����ก��ก���ก0'�� (Workshop) 3�4$����ก���ก��ก�������ก���*���)

5��ก)����� /0*���2� $����ก�/0ก%�0��4�2��2��%�1� %5,��ก��$��%ก��2�����5��&<���4��)4,� (Sustainable Partnership) 
)���������2�2�� )��� 4  ���(7 �%�,�������� 26 ��)�2� 2557 %5,���,��2��$��/ก����2�(�)&'�ก���0��0,�� $�ก����

2�� )�� ��ก��,��2��$�����2����+7)  
• �34�4ก�����5���' 
• �34�4ก�	0��0��0,�� 
• �34�4ก������0��0,�� 
)���������2�2�� )��� 5 ���(7 �%�,�������� 30 ก��44� 2557 %5,���,��2��$��/ก����2�(�)ก����������*���)

������$�ก0'�� �	�. $�ก����2�� )�� ��ก��,��2��$�����2����+7)��=�)ก���%���)�$����	�)} ��)��   
• �34�4ก�����5���'  
• Supply Chain Sustainability 
)���������2�2�� )��� 6  ���(7 �%�,�������� 3 &���2� 2557 %5,���,��2��$��/ก����2�(�)����4)�����4)�20�)

5���' /0*20�)�{3	�%0�4�92	*�����ก $�ก����2�� )�� ��ก��,��2��$�����2����+7) 
• �34�4ก�����5���' 
• Green Procurement 
�40*%��4�(�)�34�4ก�����5���'�����ก��,��2���� � .��/ก� �34�4ก�	��	��2��<������ �*��

�*%��4����2�  ก���������)3F��'����4�)4��)4,� /0*ก��D���	�	� 5.�.�. �.�.�. 103/7 
• ��ก�ก�� 4�)��ก�ก0��+7)��=�)ก���%���&'�ก��(�) ����4��=�</0*5��&ก��(�) �	�.  	0����4�)��ก�

���ก��ก���ก0'�� (Workshop) 3�4$����ก���ก��ก�������ก���*���)5��ก)����� /0*���2� $����ก�/0ก%�0��4�2��2��%�1� 
%5,�����������')ก�*���ก���)�$������*���&�95�ก(7 � 	0����%ก��2�����5��&<����� /0*ก��%ก��%�-�2�����5��&<���
4��)4,� (Sustainable Partnership) 	��.� 

9.1.3.1.6 I��ก,�� 

(��������	
�����������ก�����ก�� 
����� �8.5 ���ก�	�� ����) 



  ������ �	�. ��ก�� (����)         ������� 3 �����ก	������  

������� 3.2(9) ������ 13 

 

9.1.3.2  ก��8G��Iก?16���41�ก(��)�6�2>�5�(�ก 
�	�. ก���� $��ก���ก� �������� /0*5��ก)�(�) �	�. �'ก2�	��)%2�5ก8��4 (��&���%��4� ��*%5C� /0*

����&������/	ก	�)ก��$�/	�0*��*%�=��� �	�. %(�.�0)�'� /0*%2�5�0�ก���&���'�4���ก0 �4�)%2��)2���	��0�ก
�D�AA�ก0�����4���&���'�4��%�-�������7�)$�ก��D���	�)� /0*.��������'�ก��ก����0*%����0�ก���&���'�4���ก0  

�	�. ��)%����������$�ก0'��$�����0�ก���&���'�4��.��D���	�	�ก���ก���%���)����2�����������	����)2�
(�)ก0'�� �	�. 3�4 �	�. .��%(�%�-�92�(�) United Nations Global Compact (UNGC) %�,�������� 1 ���2� 2555 ���%�-�ก�
��*ก=%�	���C<����*���0�ก���&���'�4�� ���&�/�))� ก���ก����)/��0��� /0*ก�	��	��ก�2��<������$��*����ก0 
�%�-�/���)$�ก���%���ก��ก����)&'�ก�� �����.����ก�/ก�.(�yA�5, �6����92&'�ก��/0*��)2�%���A $��.���,����%�-�
������50%�,�)�����2�����������3�4���2�$� �y��'��� ������$�ก0'���	�. ���%(�����%�-�92�(��	ก0)30ก/��)����*��	� 
.��/ก� ������ 5����� 3ก0��0 %2��2�0 ��ก�� (����) ������ �	�.�����/0*�0�	�{3	�%0�4� ��ก�� (����) ������ .���<5�F� 
��ก�� (����) ������ �)�ก�{3	�%0�4� ��ก�� (����) /0*������ .�4��40< ��ก�� (����) ��7�) (����0ก���%���ก�$��> 
2557 $�%�,��)�� ��กD�4��$��4)�2��4��)4,��> 2557 /0�� 

9.1.3.3  *.+I�I�����(��G�9ก�	-�.6�(:;�N
.(:;�8(�� 
��กD�4��$� B(��5�5��)ก8��4E 

9.1.4   ก��83B
8-�*.+6��4G;�6�3�:,L( 
ก�%�{�%�4(����0%�-�������� ���2��3���)$�$�ก���%���ก������2�A %�-��y���4��2�A$�ก����)2��%�,������$��ก��

��ก0)�'�/0*���������.������%��4�'ก:;4 �	�. �7)$��2����2�Aก��ก�%�{�%�4(����0���+�ก	��) /���4� /0*���)���)�)ก�
%�{�%�4(����0����0ก�04%5,��$�����������.������%��4�'ก:;4���+%(�+7)(����0.��3�4)�4 �C�)2<$��ก���ก� �������� /0*
5��ก)�	�*���ก+7)2����2�A(�)ก�%�{�%�4(����0/0*2��3���)$�$�ก���%���)�/0*���)ก0.ก$�ก����%�,��)���)%��4�
���%��*�� /0*%�-�&����������� )������)%��4�/0*���+�ก���)%��4� ��)��  

 9.1.4.1 ก�����,��*+,G@4ก��6ก����J,���83K�ก��8,���4N6:L5:ก��8,�� 
�	�. ������4)�2��4��)4,� �> 2557 (Corporate Sustainability Report 2014) %5,���,�����34�4 /���)ก������

���ก� /0*�0ก���%���)����%=��6ก�� ��)2� /0*���)/��0��� 3�4$�� Sustainability Reporting Guidelines /0* Oil and Gas 
Sector Supplement (OGSS) �'����� 4 (G4) (�) Global Reporting Initiative (GRI) %5,��$��ก�%�{�%�4(����0��2��%��*��/0*
%I5*%�*�)ก��&'�ก���ก(7 � ��ก�ก��  �	�. ���$����ก������(����0$��4)�3�4����4)�94��ก	��%�,��)%�-��>��� 3 
%5,��$������$���(����0��2��+�ก	��) 2��3���)$� /0*%�,��+,�.�� /0*��%�f��4$����ก���%���ก�	��%�,��)�'ก�> ����� )���ก�
	������3�4 GRI (�*��� Core) �� )��  �	�. �����)�4)�2��4��)4,� �> 2557  5����ก���4)���*���>$��ก�����+,��'�� /0*
%�{�%�4$��ก����������$���%�1�.F	<(�) �	�. www.pttplc.com 

 9.1.4.2 G;�6(�6I��)Hก�	-�.,�2� 
�	�. /�0)�95/0*ก�*�4�'��$�	0��0�ก���54</��)��*%�=.�4  	� )/	�%�,��	'02� 2544  �	�. ���$����

����4)�:;4���0)�'����5��&< (Investor Relations Department) �����������%�-�=��4<ก0)$�ก�%�{�%�4(����0��2�A	�����0)�'�
/0*��/0ก�*���ก��4)��)ก�%)�� %��� ก���%����0ก���%���)� )�ก�%)�� ����%�=��� �	�. /��)	��	0�
�0�ก���54<b ���+7)��ก������4)�/0*ก���%2�*�<(�):;4����� (MD&A) �4.	��� F7�)/��)�+�95�0ก�
��%���)�/0*/��3���$���2	(�) �	�. 	�����+,��'���� )$���*%�=/0*	�)��*%�=.���������4�)%��%��4�ก�� ����%���
/0*2��+���	�2��%�-����)  ��ก�ก��  �	�. .���������	4��%5,�����+,��'��ก�� �	�. 94$	��,�� BHappinessE ��ก%�-��4.	�
�� %5,��$��%�-����)�)$�ก��,��2�� (���� (����0%ก��4�ก��&'�ก��/0*�0ก���%���)�(�) �	�.	�����+,��'��ก�� /0*����4
(���4.	���%5,�����+,��'�����A �	�. 94$	��,�� BPTT BizwayE 3�4�����%�-� 2 9� %5,���,��2������4��=�< 5��&ก��  �0
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��*ก��ก��4   .	��� ก�ก�ก����/0ก��ก������  ก���������ก����2��4��)4,�(�) �	�. /0*ก��ก��������2�A$����)%�0
�� �    �� )�� ���0)�'����+	��	��ก������4)�.��3�4	�) ��,�����)%�1�.F	<(�) �	�. F7�)��(����0�� )9�.�4/0*
9���)กz����.��������')$��������4%�-��y��'����4��%���  ��*ก�����4(����0��2�A} ��� 

• �4)���*���> (/�� 56-2)  / /��/��)�4ก���*���>(/�� 56-1) 

• (����032�)ก�0)�'������2�A 

• ก����F, ������) 

• ก�/+0)��=�)�34�4(�)�)2<ก�3�4�������� 

• ก���%���ก�	��34�4��6 

• /��)������2�A 

• �34�4ก�ก�ก����/0ก��ก������/0*ก��ก�����)%���� 

• �0ก���%���)����ก�%)�� 

• �0ก���%���)����.��$�����ก�%)�� 

• ก��ก������2�����������	����)2������2�A 
 3�4 �	�. .��$��2����2�A	��ก�%�{�%�4(����0�����2��+�ก	��) 2��+��� 3���)$�/0*����+7) ����� )ก���%���

�0)�/0*ก�/��)����%�=(�)�)2<ก�	����ก0)�'�  ���+,��'��/0*���%ก��4�(��)�� )$��)	�)/0*�)�����3�4	0��  ��'�.��
��)��  

• ��,A�,  :  �	�. ��ก���%����0ก���%���)�$��/ก���ก��%2�*�< ��ก0)�'�/0*5��ก)� %�-��*4*} �4�)
����%���$����(�) Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call ก�%(����� Conference F7�)���3�4�+���
	�)} ����� ) ก�����ก��ก���5���ก0)�'��44��4ก��	0��0�ก���54<b  /0*���%ก��4�(��)���+��ก����
��4 (Company Visit) %(�5��������� �	�. %5,�����+�(����02��2,����ก���%���ก��ก�.��	0��%�0  
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��'�ก��ก����0�ก�> 2557- �> 2558 (������ 1 �ก�2� - 30 ��+'�4� 2558) ��)��  

 

ก��ก��6 

ก��ก��6 
3P 2557 

(����;�) 

ก��ก��6 
3P 2558 

(;����� 1 6.G. S 30 6�.�.) 
(����;�) 

Roadshow 	�)��*%�= 12 4 
Roadshow $���*%�= 9 9 
Analyst meeting 4 2 
Credit Rating Review 4 4 
Company Visit / Conference call 201 133 
�) e-mail / 3��=�5�< 8-10 2�� )	����� 8-10 2�� )	����� 
����ก��ก���	0��0�ก���54<��A�� /0*����4)��,��} %5,��
5���ก0)�'� 

3 3 

����ก0)�'��+���5���������/0*%4��4���ก��ก� 4 2 
����ก0)�'��44��45���������/0*%4��4���ก��ก� )�ก��ก���%�,��)�ก%ก��

%�	'ก�C<�'��'��)
ก�%�,�)   

ก������� 1 2�� )  
(2 �'��) 

(18-195z=��ก4�) 
ก��ก��������5��&<���+,��'��ก�� 14 8 

• ��,+.+6: �	�. ��ก�$��(����0%ก��4�ก�������� �0ก���%���)� )�ก�%)�� /0*(����0��%���$����/��
	�)}���+7)�4)�����%�=��� �	�. /��)	��	0��0�ก���54</��)��*%�=.�4 3�4�����$����+���
(����0.���)%�1�.F	<(�)	0��0�ก���54</��)��*%�=.�4 (www.set.or.th) %�1�.F	<(�) �	�. /0*��	4��
%5,�����+,��'��ก�� �	�. BHappinessE ����� )����4(���4.	���%5,�����+,��'�����A BPTT BizwayE 

• ก�C������ก0)�'�/0*���%ก��4�(��)��(���)��4/0*	��)ก����+� ���+	��	���4�):;4���0)�'����5��&< �	�. 
3��. 0 2537 �3518-9 Email : ir@pttplc.com ��,����%�1�.F	<(�) �	�. www.pttplc.com 

ก�%�4/5��(����*����5��&< 2��%20,���.���)&'�ก�� 2��2,����(�)ก���%���)� /0*32�)ก�
	�)} ����� )$�����ก�	��2�+�/0*����42���*��ก$�ก�	��	��/ก��,����0��/0*�&�C���4�)
	��%�,��) $��> 2557 - �> 2558 (������ 1 �ก�2� - 30 ��+'�4� 2558) ��ก���%���ก��ก��� ��'�.�� ��)��   

ก��ก��6 
ก��ก��6 
3P 2557 

(����;�) 

ก��ก��6 
3P 2558 

(1 6.G. S 30 6�.�.) 
(����;�) 

�) e-mail 108  69 

(��/�ก / 95(�� 237 152 

ก�/+0)(�� 38 13 

���,����0��%4��4���ก���%���)� �� )$���*%�=/0*	�)��*%�= 10 11 

ก�$��ก�	������ / $��(����0ก������4)�����%4��4��� / ��)�$�
���	�) } 

30 G@4  
(8ก�
81A2ก��@H526�26��,

ก��860+, ) 
= 1,425 

29 G@4 
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9.1.4.3 ก����.,*.+�.+,8�����4ก��8*.�/=,*.+6�  

���������.������%��4�'กก0'�����+$��ก0.ก$�ก�	��	�� ก�������(����0 ก�/��)(��/ %�*/� �� )94$��)2<ก�3�4
�*�� Intranet Webboard /0*�ก94��ก3�4������)�)%�1�.F	<  / 3�4�)3��=�5�< /  3�4���)�,�/��) /  3�4�) E-mail /��)
����4)� :;4���0)�'����5��&<  ����กก���ก�������ก�$�A�/0*%0(�'ก�������  :;4�,�����)2<ก� ��,�=��4<�����2����)F, �
/0*0�ก2����5��&<  ��)��  

3��=�5�<   :   PTT CONTACT CENTER 1365 ,  0-2537-2000 
Website   :  http://www.pttplc.com 

 Email             :    =��4<�����2����)F, �/0*0�ก2����5��&<  :  1365@pttplc.com 
                           :;4�,�����)2<ก� :  corporate@pttplc.com   
                           ����กก���ก�������ก�$�A�/0*%0(�'ก�������  :  corporatesecretary@pttplc.com  
                           :;4���0)�'����5��&<  :  ir@pttplc.com  
                           �4���� CG : cghelpdesk@pttplc.com 

F7�)(��2�+� (��	��� /0*(��%���/�*	�) } �*��)	��$������4)����%ก��4�(��)��%���ก� /ก�.(������') ����*��ก�
���ก�%�,��)���)%��4�3�4��ก�	��	�2��2,�������ก�/��)%	,��$��*�� email �'ก 3 ��� �ก��%���ก�.��/0��%��1��*/��)
%	,��.�4�)�����)2����A������)(7 �.���ก�*���%5,����%���ก� �ก/0��%��1� ����4)��������������*/��)�0ก���%���)�$�����
	��	����� /0*��ก�	��	�$�94�0�)��ก2�� )��7�)3�4���+�2��57)5�$��กก�$�����ก�3�4%�������� Contact Center 
�� )�� ��������	��	�����%�=�� )���%�-���*���'ก%�,��%5,��	��	�/��3���ก�%�0��4�/�0)/0*��ก0���$��%�-�/���)
������')ก�*���ก� ���2� /0*���ก�%5,��	�����)2��	��)ก�(�)���������.������%��4�'ก:;4  �� )��  $��> 2558 (������ 1 
�ก�2� - 30 ��+'�4� 2558)  ��(��2�+� (��	��� /0*(��%���/�*	�) } ��� 70,337 %�,��)  3�4����$�A�%�-�%�,��) ��	�%2���	
50�))�NGV ��	� PTT Blue Card �+����	� )�+�����ก�/���2�  /0*32�)ก�	�) }  
 ������ก����)%��4� �	�. %�{�3�ก�$���'220����.����+���)%��4�%�,��5�5z	�ก���(�) ก���ก� �������� /0*
5��ก)����.��%��*����,�(��	�����4���C&'�ก��(�) �	�. 	������ก	������94$� ����กก���ก�������ก�$�A�/0*
%0(�'ก������� /0*:;4���54ก��'220 3�4 �	�. �*����y)�'ก(�����)%��4��4�)%���92 3���)$� %�$�$�� /0*$��2��%�-�
&���/ก��'ก:;4 ��ก�ก�����*4*%�0��%���ก����%��*�� ��ก���ก�2��0��/0*2'��2��)������)%��4�   

 

9.2  G@4ก��6ก��8MI�48�0�+,  ก��3�486��-ก��6ก�� ก��3W6��8�Oก��6ก�� ก��I�X��ก��6ก�� 
9.2.1 G@4ก��6ก��8MI�48�0�+, 

2C*ก���ก� �	�. $��2����2�A$�ก�ก�ก����/0ก��ก������  3�4$����)%����/�ก.����ก����	� )2C*ก���ก�%I5*
%�,��)(7 � 3 2C* .��/ก� 2C*ก���ก�	������  2C*ก���ก�����  /0*2C*ก���ก�ก����2�	��/�� F7�)2C*ก���ก�
	�������*��������/0*2�����������$�ก���%���ก�%ก��4�ก��ก�ก�ก����/0ก��ก�/0*ก������2��%���4)$��*���
2C*ก���ก����4 

	���$��> 2547 2C*ก���ก� �	�..�����	� )2C*ก���ก�ก�ก����/0ก��ก������(�) �	�. %5,�����4��)%����/0*
ก0���ก��)  ก���%���)�%ก��4�ก��ก�ก�ก����/0ก��ก�/0*ก���������ก�$����%0�=  /0*$��> 2556 2C*ก���ก� �	�. .��
���	� )2C*ก���ก������2��%���4)�)2<ก� �	�. %5,��$��ก���%���ก�%ก��4�ก��ก������2��%���4)(�) �	�. ��2�����%��
�ก4��)(7 �  /0*���20��)ก���0�กก�ก�ก����/0ก��ก������������������*%��4�57)�8���	�/0*%�-�.�	��0�กก�/0*/���)ก�
ก�ก����/0�����$���6����ก���>2552 (�)����ก)�2C*ก���ก��34�4��6����ก�� (�2�.)  ��)�� � $��y��'��� �	�. �7)��
2C*ก���ก�%I5*%�,��)���  5 2C*  %5,�����4ก0���ก��))������2����2�A�4�)���2��94$	��0�กก�ก�ก����/0ก��ก������
�'�)%���ก����)��*34��<��)�'�$��/ก����+,��'�� 3�42��7)+7)������������.������%��43�4��� ��2'C&���$�ก���%���&'�ก�� ��2��
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3���)$� /0*	������.�� 2C*ก���ก�%I5*%�,��)�'ก2C*��*ก�����4ก���ก����.��%�-��������� /0*��2'C����	� ������
2�����������	�(��ก����(�)	0��0�ก���54</��)��*%�=.�4  ����� )��ก�ก��������9�*������2�����������
%�-�040�ก�C<��ก��.���4�)���%��  	� )/	��> 2552 %�-�	��� .����ก�(44����������(�)2C*ก���ก�ก�ก����/0ก��ก������$��
������������34�4 /���D���	� /0*	��	�ก���%���)����2�����������	����)2� �'��� /0*���)/��0���%5���%	�� %5,��$��
2C*ก���ก�ก�ก����/0ก��ก���������+��%���)����ก���/0���������.������%��4.���4�)2��+���/0*����*���&�954��)(7 � 
���+7)$��> 2556 2C*ก���ก�ก�ก����/0ก��ก������.��������2���20'�+7)ก��)ก���/���)ก�ก�ก����/0ก���%���)�
���%ก��4�(��)ก��ก�	��	��ก��'���	(�) �	�. 

�� )��  2C*ก���ก�%I5*%�,��)  �� )  5  2C*  ������������/0*ก���%���ก�  ��)��  

9.2.1.1 G@4ก��6ก��A�;�(+	  
2C*ก���ก�	��������������������4)��)ก�%)�� 3�4������4)���A��/0*����ก)�ก�	���%)��/������

���*�'�����ก�� /0*��%����4)��)ก�%)��	��2C*ก���ก� �	�.�'ก.	��� 3�42C*ก���ก� �	�. %�-�������������
	��)�ก�%)�����(�) �	�. /0*������4��4  ����� )����%�=�)ก�%)�������กD$��4)���*���> )�ก�%)����)ก0�������
(7 �	��	�6�ก���A�������)/0*	������3�4����ก)�ก�	���%)��/������  ก�%�{�%�4(����0����%�=�����2�A  �� )
(����0�)ก�%)��  /0*.��$��ก�%)��  ��%���ก���5, �6�(�)(��%�1����)�4�)2��+���  /0*����%�����4 

2C*ก���ก� �	�. .����'��	����	� )2C*ก���ก�	������  %�,�������� 1 	'02� 2544 3�4/	�)	� )�กก���ก� �	�. 
F7�)��2'C����	�	����ก8��4�0�ก���54</0*	0��0�ก���54<ก���� ��������4�)���4 3 2� �� )��   C ������ 30 ��+'�4� 2558  
��*ก�����4ก���ก�����*  3  ���  ��)�4�,��	��.���  

�,��-���ก'0 	�/���)$�2C*ก���ก�	������ 	�/���)$�2C*ก���ก� �	�. 

1.  �4ก�		�5)�< ก�	4��ก�< ��*&�ก���ก� ก���ก�����* 

2.  �)������04< =ก'�	�2 
� 

ก���ก� ก���ก�����* 

3.  �4����4 ��=���ก� ก���ก� ก���ก�����* 

��4%�	' : �)������04< =ก'�	�2 %�-�ก���ก�	�����������2�����/0*��*��ก�C< %5�4)5�$�ก������2����%�,��+,�(�))�ก�%)��������  

 1. 	��ก������ ! ก������ก ! �����"��#���$�%&'	ก���ก��������" ��$���#��	()* 5 ก�ก,��� 2557 ��/%&�)*�	�&���0��
	#�%&'	&�/1�	 
                          ก���ก��������"  ��$���#��	()* 4 ก�	���	 2557  
 2. 	��	�	(����! 3ก4	�	�� �����"��#���$�%&'	ก���ก��������" ��$���#��	()* 5 ก�ก,��� 2557 
 3. 	����6�� ��3���ก� �����"��#���$�%&'	ก���ก��������" ��$���#��	()* 4 ก�	���	 2557 

���)78�6#��ก���ก��78����ก��9
:#  �0�	�ก������";��9	 %&'	%���	4ก�� 

1�.�����4G;�6��	-�
5+	*+,G@4ก��6ก��A�;�(+	  

• �����ก8��	������4ก�	������94$�(�)2C*ก���ก�	������$�����20��)ก��(��%(	2�����������$�
ก���%���)�(�) �	�. 3�4	��).�����2��%�1�����ก2C*ก���ก� �	�. /0*��ก������2��%��*��
(�)�*%��4���)ก0���4�)���4�> 0* 1 2�� ) 

• �������*���&�95/0*��*���&��0(�)ก�*���ก�ก�ก����/0����� ก�*���ก������2��%���4) /0*
ก�*���ก�2��2'�94$� 

• �����$�� �	�. ��ก��4)��)ก�%)���4�)+�ก	��)/0*��%�,��+,� 
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• �����ก��� %���)�(�) �	�. $��+�ก	��)	�ก8��4 �*%��4� (����)2�� ��&� �D���	�)� �	�2C*��6��	�� 
ก8��4�����4�0�ก���54</0*	0��0�ก���54< (��ก� ���(�)	0��0�ก���54< ��*ก= ��,�2����) ���%ก��4�(��)ก��
ก���%���)�(�) �	�. 

• �����$�� �	�. ���*��ก�	������94$������ 5���C2��%5�4)5�(�))���*�C �'20ก� /0*2��%�-�
����*(�)����4	������94$� 

• 5���C�4ก����%ก��4�34)ก����,��4ก��������2��(��/4�)�)�0��*34��<��,���3�ก�%ก��ก��'���	�������
�0ก�*��	��ก��D���	�)�(�) �	�. 3�4$��%�-�.�	�ก8��4/0*(��ก����(�)	0��0�ก���54< 

• %���(��/�*��	��2C*ก���ก� �	�. $�ก�5���C/	�)	� ) 34ก4�4 %0,���(� �%0,���	� /���) /0*��*%����0)�
(�)����������4	������94$� 

• 5���C2��%0,�ก %���/	�)	� ) /0*%���2�	��/����������A��(�) �	�. 	�� 2C*ก���ก� �	�. 

• ��*��)�%ก��4�ก���0ก�	������ก����������A�� /0*��%���/�*$���������,�	�������4ก�$����%�1�
����%�-� 

• �4)��0ก���%���)�%ก��4�ก��ก�	������94$�(�)2C*ก���ก�	������	��2C*ก���ก� �	�. �4�)
���4.	���0* 1 2�� ) 4ก%����4)��0ก��� %���)�$�.	������ 4 $�������%�-��4)��0ก���%���)�
��*�� �>5������ )��)�4)���)ก0��$��ก�*���)%����)ก��(�) �	�. /0*ก�*���)ก�20�)%5,����� 

• ��*%����0ก���%���)�%ก��4�ก��ก�	������94$�(�)2C*ก���ก�	�������4�)���4�>��A��ก�%)��0* 1 
2�� ) $��2C*ก���ก� �	�. ��� 

• %�{�%�4�4)��0ก���%���)���*���>(�)2C*ก���ก�	������ /0*2�	��/��(�)��������A��$��4)�
��*���>(�) �	�. 

• ��*&�ก���ก�	������ ��,� ก���ก�	������ 	��)%(�������*�'����+,��'�� �	�. %5,���� /�)$�%�,��)���%ก��4�ก��
2C*ก���ก�	������ ��,�ก�/	�)	� )��������A�����4 

• ��%���ก�$��:;4��������$����ก�*���ก����/0*ก�ก����/0ก����%�,��)���)%��4� 

• ก�C����ก���%���)�	������94$�%�,��)$���,�ก��D���	�)��,��$�(�)2C*ก���ก�	��������2��
��%�-�	��)�=�42�����2�����+�ก���%���4��A%I5*%�,��) $��2C*ก���ก�	������%���	��2C*ก���ก� 
�	�. %5,��5���C$����ก�%��A��,���%���ก�����)���%���4��A%I5*%�,��)���42�$����4(�) �	�. .�� 

• %�,��2C*ก���ก�	������.������4)��0ก�	������94$����5�����ก��D���	����:;:c�ก8��4 �*%��4� 
(����)2�� ��&��D���	�)� �	�2C*��6��	�� ��*ก= /0*2����) ���%ก��4�(��)ก��ก���%���)�(�) �	�. $��/��)	��
����������)�'�%5,��5���C���)$������4)�������������$�ก��D���	�)�(�) �	�. ��%���ก�/ก�.( 

• 2C*ก���ก�	������	��)��*�'�����ก���4�)���4.	���0* 1 2�� ) �� )��  	��)��ก���*�'�����ก����������A��
3�4.����:;4������4�)���4�>0* 1 2�� ) 

• $��2C*ก���ก�	��������*�'��4�)%�-��)ก�����ก��:;4������4�)���4�>0* 1 2�� ) 

• �D���	�)��,��$�	����ก8��4ก������,�2C*ก���ก� �	�. �����4 �� )�� 	��)�4��$�(��%(	 ������ /0*
2�����������(�)2C*ก���ก�	������ 

3�4%�-�.�	�/���)���ก����.��$��*%��4������� �	�. ��ก�� (����) �����4 2C*ก���ก�	������/0*����4	������
94$� 5.=. 2557 
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$��> 2557 ��ก���*�'� 15 2�� ) (�ก	� 12 2�� ) /0*���5�%=� 3 2�� )) /0*2�7�)�>/�ก�> 2558 (1 �ก�2� -30 ��+'�4� 2558) 
��ก���*�'� 9 2�� ) (�ก	� 6 2�� ) /0*���5�%=� 3 2�� )) 3�4��ก��4)�	��2C*ก���ก� �	�. /0*��ก���*�'�����ก�����	���
�����A��94��ก/0*����4)���A��$�ก������)�ก�%)���'ก.	���  

9.2.1.2 G@4ก��6ก��(��1�  
2C*ก���ก� �	�..����'��	����	� )2C*ก���ก����� %�,�������� 1 	'02� 2544 3�4/	�)	� )�กก���ก� �	�. 3 2� 

�� )��  C ������ 30 ��+'�4� 2558  ��*ก�����4ก���ก� 3 ��� ��)�4�,��	��.���  

��4%�	'   *�4.5�����<  ��3�	�+�� ���)	�/���) ก���ก�/0*%0(�'ก�2C*ก���ก� / ก���ก�����  ��+7)������ 9 ก��44� 2558 

 1. 	����6�ก��� ��6�(�� %&�)*�	�&���0��
	#�%&'	&�/1�	ก���ก�����
� ��$���#��	()* 4 ก�	���	 2557  
 2. ����ก�3("4:�<" &�/��(1�= �0����0��
	#�ก���ก�����
�  ��$���#��	()* 4 ก�	���	 2557  

1�.�����4G;�6��	-�
5+	*+,G@4ก��6ก��(��1� 

• ��������2��%0,�ก�'220�����2��.�����ก�%����4�,��%�-�ก���ก�$�����,�������*&�%������������� 
/0*ก���ก�������ก�$�A� 

• ก������&�ก�/0*�0�ก%กCe<ก�����ก���ก������� ��,���*&�%�������������/0*ก���ก�������ก�$�A�
%5,��$��%ก��2��3���)$� 

�� )��   .��ก������&�ก������'220%5,��/	�)	� )%�-�ก���ก�  ��)��  
1. 2C*ก���ก�����ก����2'C����	�(�)ก���ก����	��)ก�������/��  %5,��$�����)2<��*ก��/0*2'C����	�

	�ก8��4/�*%��4����%ก��4�(��)  ����� )���20��)ก��ก���%���&'�ก��(�) �	�.  /0*ก������&�ก�%����4�,�������2'C����	� 
2. 2C*ก���ก�������'��0ก�����/0*%����,�������2��%��*������*%�-�ก���ก� �	�. 5����%�	'�0

��*ก��/0*��%���	��2C*ก���ก� �	�. 
3. 2C*ก���ก� �	�.5���C2��%0,�ก�����2'C����	�%��*��	��4�,�����2C*ก���ก�������%���%5,��5���C

/	�)	� )%�-�ก���ก���,�%5,��%����4�,��	�������*�'����+,��'��%5,����'��	�/	�)	� )%�-�ก���ก�	��.� 
$��> 2558 (1 �ก�2� -30 ��+'�4� 2558) ��ก���*�'� 2  2�� ) �� )�� ก�5���Cก���ก� �*2��7)+7)2'C����	�(�)

2C*ก���ก� F7�)2���,�ก�ก�ก����/0ก��ก������ �	�6��)���4&��� /0*���4���C$�ก���%���&'�ก�� .���*�'2'C����	�
(�)2C*ก���ก� .���� ก���ก�/	�0*2�	��)��ก�����)2'C�'���0ก�04�(���5�����%�-�$�ก������ก��ก�(�) �	�. 
2����*ก�����4��������2��������&'�ก��50�))��{3	�%0�4��4�)���4 3 2� �����)2'C�'�����ก8��4�4�)���4 1 2� /0*
�����)2'C�'�������A��/0*ก�%)���4�)���4 1 2� (Board Composition)  

9.2.1.3 G@4ก��6ก��ก��1�
G:�A+	���  
2C*ก���ก� �	�..����'��	����	� )2C*ก���ก�ก����2�	��/�� %�,�������� 1 	'02� 2544 3�4/	�)	� )�กก���ก� 

�	�.  3 ���  �� )��  C ������ 30 ��+'�4� 2558  ��*ก�����4ก���ก� 3 ���  ��)�4�,��	��.���  

�,��-���ก'0 	�/���)$�2C*ก���ก�ก����2�	��/�� 	�/���)$�2C*ก���ก� �	�. 

1.  �4��)���2< =����=�	�<  ��*&�ก���ก� ก���ก� 
2.  �4����ก�	� ���3���4   ก���ก� ก���ก�����* 

�,��-���ก'0 	�/���)$�2C*ก���ก����� 	�/���)$�2C*ก���ก� �	�. 

1.  �4����ก�	�  ���3���4 ��*&�ก���ก� ก���ก�����* 
2.  50�ก=3��'A�,� ��*���&�~ ก���ก� ก���ก�����* 

3.  �4.5�����<  ��3�	�+��*  ก���ก� ก���ก�/0*%0(�'ก� 
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3.  �4�A���4< ��	*��'�	� ก���ก� ก���ก�����* 

��4%�	' : 1. 	���������! 3�)��3����! �0����0��
	#�&�/1�	ก���ก��ก0�
	��#���"�(	  ��$���#��	()* 4 ก�	���	 2557   
 2. 	����6�ก��� ��6�(��    �0����0��
	#�ก���ก��ก0�
	��#���"�(	  ��$���#��	()* 5 ก�ก,��� 2557 
 3. 	��6�:��(�! ���/��(46��� �0����0��
	#�ก���ก��ก0�
	��#���"�(	  ��$���#��	()* 4 ก�	���	 2557  

1�.�����4G;�6��	-�
5+	*+,G@4ก��6ก��ก��1�
G:�A+	��� 

• ��������5���C/���)ก�ก����2�	��/��$��/ก�ก���ก�/0*ก���ก�������ก�$�A� 

• ก������&�ก�/0*�0�ก%กCe<ก�ก����2�	��/��$��/ก�ก���ก�/0*ก���ก�������ก�$�A����%�-�&���/0*
��%�	'���0  /0*��%��������*�'�2C*ก���ก� �	�. ��,������*�'����+,��'��%5,��5���C��'��	�  

$��> 2558 (1 �ก�2� -30 ��+'�4� 2558) ��ก���*�'� 1 2�� ) 

9.2.1.4 G@4ก��6ก��ก��ก�	
��ก��ก�����
� 
2C*ก���ก� �	�..����'��	����	� )2C*ก���ก�ก�ก����/0ก��ก������ %�,��������  24  ��+'�4� 2547  3�4/	�)	� )�ก

ก���ก� �	�.  3  ���  �� )��  C ������ 30 ��+'�4� 2558  ��*ก�����4ก���ก�����* 3 ��� ��)�4�,��	��.���   

�,��-���ก'0 	�/���)$�2C*ก���ก�ก�ก����/0ก��ก������ 	�/���)$�2C*ก���ก� �	�. 

1.  50.�.I�	�%I0�� %I0���'( ��*&�ก���ก� ก���ก�����* 

2.  �4��� ����	5zก�<               ก���ก� ก���ก�����* 

3.  �4����ก�	�  ���3���4    ก���ก� ก���ก�����* 

��4%�	'   1.  ��.�.>���%>��� %>����4� �0����0��
	#�&�/1�	ก���ก��ก0�ก�"�8��ก��ก��()*�) ��$���#��	()* 4 ก�	���	  2557 
 2.  	����	 ���	��?ก ! �0����0��
	#�ก���ก��ก0�ก�"�8��ก��ก��()*�) ��$���#��	()* 4 ก�	���	  2557  
���)78����ก��@A���0�	�กก���ก��78����ก��9
:#��/%���	4ก��"�� �((0�
	��()*%���	4ก�� 

1�.�����4G;�6��	-�
5+	*+,G@4ก��6ก��ก��ก�	
��ก��ก�����
� 

• %���/���D���	����ก�ก�ก����/0ก��ก������ 	��2C*ก���ก������� 

• $��2�/�*��/ก�2C*ก���ก� �	�. $�%�,��)%ก��4�ก��ก�ก�ก����/0ก��ก������ 

• ��/0ก��D���	�)�(�)ก���ก� /0*:;4���ก�  %5,��$��%�-�.�	��0�กก�ก�ก����/0ก��ก������ 

• �����/���)�0�กก�ก�ก����/0ก��ก������(�) �	�. 3�4%���4�%��4�ก��/���D���	�(�)�ก0�D���	� /0*
%���/�*	��2C*ก���ก� �	�. 

• ����34�4ก�ก�ก����/0ก��ก������(�) �	�.$��2C*��)�ก�ก����/0ก��ก������ (�) �	�. 

• ����34�4/0*/���D���	�$�ก���%���)����ก���������ก�2��4��)4,� (Sustatinability Management : SM)  
F7�)���+7)ก���%���)����ก���/0��)2��'���/0*���)/��0���(Corporate Social Responsibility : CSR) 

• 	��	�ก���%���)���� SM /0*�4)�	��2C*ก���ก� �	�.  

• �)ก���/���)ก�ก�ก����/0ก���%���)����%ก��4�(��)ก��ก�	��	��ก��'���	(�) �	�. 
$��> 2558 (1 �ก�2� -30 ��+'�4� 2558)   ��ก���*�'� 2 2�� ) 
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9.2.1.5 G@4ก��6ก��	��1��G;�68(���,+,GHก� 
2C*ก���ก� �	�..����'��	����	� )2C*ก���ก������2��%���4)�)2<ก� %�,�������� 25 	'02� 2556 /0* 22 

5z=��ก4�2556 /0* 31 �ก�2� 2557 3�4/	�)	� )�กก���ก� �	�.  �4�)���4 3  ��� /0*�4�)���4 1 ���%�-�ก���ก�
����*  �� )��  C ������ 26 ��)�2� 2558  ��*ก�����4ก���ก� 3 ��� ��)�4�,��	��.���   

�,��-���ก'0 	�/���)$�2C*ก���ก������2��%���4)�)2<ก� 	�/���)$�2C*ก���ก� �	�. 

1. �4�A���4< ��	*��'�	�1/   ��*&�ก���ก� ก���ก�����* 

2. �4��*%���6 �'A���5��&< ก���ก� ก���ก� 

3. �4��0�	 5��0�4  2/ ก���ก� - 

��4%�	'  * 	���4�4��� 	���(���  �0����0��
	#�&�/1�	ก���ก��"��
������%�)*�����!ก�  ��$���#��	()* 4 ก�	���	 2557 ������ก��กก��%&'	 
   ก���ก�� &�(. ��$���#��	()* 13 �ก���� 2558 

 1.  	��6�:��(�! ���/��(46���  �0����0��
	#�ก���ก��"��
������%�)*�����!ก�  ��$���#��	()* 4 ก�	���	 2557 ��/�����"��#���$�%&'	 
     &�/1�	ก���ก��"��
������%�)*�����!ก� ��$���#��	()* 30 �ก���� 2558 
2.  	��6���� ��6���� �0����0��
	#�ก���ก�� ��/ก���ก��"��
������%�)*�����!ก�  ��$���#��	()* 18 ���
��� 2558    

���)���ก���ก��78����ก��9
:#ก��4(1!���!ก� �);��ก��%&'	 Chief Risk Officer (CRO) (0�
	��()*%���	4ก�� 

1�.�����4G;�6��	-�
5+	*+,G@4ก��6ก��	��1��G;�68(���,+,GHก� 

• ก���� /0*����� �34�4 ก���ก������2��%���4)�)2<ก� 

• ก�ก����/0 /0*������'�$����ก���%���)����ก������2��%���4)�)2<ก� ���20��)ก��ก04'�&</0* %�f��4
�)&'�ก�� ���+7)�9�ก�C<���%�0��4�/�0).� 

• $��(��%���/�*/���) 	��	� /0*��*%����0 ก������2��%���4)	��2C*ก���ก������2��%���4)/0*
2��2'�94$� (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC (�*������ก�) %5,����.���%���ก� 

• 5���C�4)��0ก������2��%���4)�)2<ก� /0*$��(��2��%�1�$�2��%���4)������*%ก��(7 � ����� )/���)ก�
ก�����	�ก�2��2'� ��,����%� (Mitigation Plan) /0*ก�5����*��ก����ก������2��%���4)�)2<ก�
$��/ก� RMCC %5,��$������*���&�95�4�)	��%�,��) 

• ������'�ก���%���)�(�) Chief Risk Officer (CRO)$�����0'%�f��4(�)ก������2��%���4)�)2<ก� 

• �4)��0ก������2��%���4)�)2<ก�$��2C*ก���ก� �	�. ������ /0*$�ก�C�������y���4 ��,�%�	'ก�C<��2�A 
F7�)�����0ก�*��	�� �	�. �4�)����4��2�A 	��)�4)�	��2C*ก���ก��	�.  %5,�����/0*5���C3�4%�1�
����'�  

• ��*�'�2C*ก���ก�b �4�)���4.	���0* 1 2�� ) 

• �8���	��������,��$�	����2C*ก���ก� �	�.  �����4  
 �� )��  ก�������*�������2��%���4)�)2<ก� 4�)2)%�-�������(�)2C*ก���ก�	������/0*����ก	������
94$�  3�4$��> 2558 (1 �.2. -30 ��.4. 2558) 2C*ก���ก������2��%���4)�)2<ก� ��ก���*�'� 1  2�� ) 

9.2.2  ก��3�486��-A�8+,*+,G@4ก��6ก��	��>�� 
$��> 2557 �	�. .����/����*%����0ก���ก��� ) 4 /�� ��*ก�����4 /����*%����02C*ก���ก��� )2C* / /��

��*%����02C*ก���ก��4�'220 (��*%���	�%�)) / /����*%����02C*ก���ก��4�'220 (��*%���ก���ก�����,��) / 
/����*%����02C*ก���ก�%I5*%�,��) (��*%����� )2C*)  $�������7ก�94��ก (PricewaterhouseCoopers)  5���C$���4�)
.��%�-��)ก� 	�����0�กก�ก�ก����/0ก��ก���������������������*%��4��> 2555 (�)	0��0�ก���54</��)��*%�=.�4ก���� 
%5,�������7ก�94��ก ����4ก����/���) /0*%���/�*��*%�1�$�ก���*%����0ก��D���	�)�(�)2C*ก���ก� �� )�� 
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��'�.����/����*%����� ) 4 /����)ก0��4�)2)��2��%��*��%5�4)5�������$��$�ก���*%����0ก���ก� �	�. ��*���> 
2557 .�� /	�2����ก�������')%5���%	���)�4ก�%5,��$��2�������C<�ก(7 � 

2C*ก���ก� �	�. $�ก���*�'�2�� )��� 10/2557 %�,�������� 24 	'02� 2557  ���	�%�1����/����*%����0
2C*ก���ก� �	�. ���.��$����*%���$��> 2556 �� ) 4 /�� ��*ก�����4 /����*%����02C*ก���ก��� )2C* / /����*%����0
2C*ก���ก��4�'220 (��*%���	�%�)) / /����*%����02C*ก���ก��4�'220 (��*%���ก���ก�����,��) / /��
��*%����02C*ก���ก�%I5*%�,��) (��*%����� )2C*)   ��4�)2)��2��%��*��������$����*%���2C*ก���ก� �	�. 
��*���> 2557  3�4.����ก�������')%5���%	���)�4ก�%5,��$��2�������C<�ก(7 � %��� ���(���34�42C*ก���ก� (Board 
Policy ), /���D���	�(�)2C*ก���ก� (Board Practices)  /0*ก�����/0*5��� (Board Training and Development) ���+7)
ก������4&���/���4���C$�ก���*ก��&'�ก�� (Ethics)  (ก���*%����0���ก�	��	��2��<������) ���4 3�4/����*%����0
�� ) 4 /�� ��%กCe<ก���*%����0 2��%�-����40*�ก2*/��%	1�$�/	�0*(���� )��� ��)��  

�กก�� 85% = ��%4��4� 
�กก�� 75% = ���ก 
�กก�� 65% = �� 
�กก�� 50% = 5�$�� 
	��ก�� 50% = 2��������') 

3�4��'��0ก���*%���.�� ��)��  
1. �		3�486��-G@4ก��6ก����J,G@4  ��*ก�����4 5 ���(�� 2,� �34�42C*ก���ก� (Board 

Policy)/  32�)���)(�)2C*ก���ก� (Board Composition)/  /���D���	�(�)2C*ก���ก� (Board 
Practices)/  ก����%	��4�/0*��%���ก���*�'� (Board Meeting)/ ก�����/0*5��� (Board Training 
and Development) (%5���%	��$��> 2557) 
 ��'��0ก���*%����02C*ก���ก��� )2C* $�95��� 5 ���(�� %�1���ก���%���ก�����$�A�
�����.����%4��4�/%��*������'� ��2*/��%I0��4�4��$�%กCe<��%4��4� %��ก�� 88.97% 

2. �		3�486��-G@4ก��6ก�����	2GG (3�486��A�8+,)   ��*ก�����4  6 ���(�� 2,� 2�����������
	��ก�	�����$�/0*ก�ก�*��(�)	�%�) ���+�&��4ก�	�����$�.�� (Accountability)/2��
���������	��ก��D���	����������4(��2�����+/0*��*���&�95���%5�4)5� (Responsibility)/ก�
�D���	�	�����������.������%��4�4�)%��%��4�%�-�&��� /0*���+��2��&��4.��  (Equitable Treatment)/ 
��2��3���)$�$�ก���%���)�������+	������.��  /0*��ก�%�{�%�4(����0  (Transparency)/ ก���
����4��=�<$�ก����)��02�%5���/ก�ก��ก�$��*4*4� (Vision to Create Long Term Value)/ ก���
���4&���/���4���C$�ก���*ก��&'�ก�� (Ethics) 
 ��'��0ก���*%���2C*ก���ก��0�4�'220 (��*%���	�%�))  $�95��� 6 ���(�� %�1���
ก���ก�����$�A�+,��D���	�%�-���*�� 2*/��%I0��4�4��$�%กCe<��%4��4� %��ก�� 95.71% 

3. �		3�486��-G@4ก��6ก�����	2GG (3�486��ก��6ก���:��+0��)   ��*ก�����4 6 ���(�� %��,��ก��
/����*%����02C*ก���ก��4�'220 (��*%���	�%�))  %5,��$�����+%���4�%��4��0ก�����ก���ก�
��*%���	�%�) 
 ��'��0ก���*%����02C*ก���ก��4�'220 (��*%���ก���ก�����,��) �������� 6 ���(�� 
%�1���ก���ก�����$�A�+,��D���	�%�-���*��  2*/��%I0��4�4��$�%กCe<��%4��4�  %��ก�� 97.62%   
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4. � 	 	 3 � 4 86� � - G @ 4 ก � � 6 ก � � 8M I � 4 8�0� + ,  ( 3 � 4 86� � ��J , G @ 4 )    � � * ก � � �� �4  4  �� �(� �  
 ��'��0ก���*%����02C*ก���ก�%I5*%�,��) (��*%����� )2C*) �� ) 4 2C* �������� 4 ���(�� 
%�1���  ��%���ก��4�)����*���&�95/%�1����4�4�)4��) ��)���40*%��4� ��)��  

4.1 2C*ก���ก�����  ��2*/��%I0��4�4��$�%กCe<��%4��4� %��ก��  99.31%  
4.2 2C*ก���ก�ก����2�	��/�� ��2*/��%I0��4�4��$�%กCe<��%4��4� %��ก�� 100.00% 
4.3 2C*ก���ก�ก�ก����/0ก��ก������ ��2*/��%I0��4�4��$�%กCe<��%4��4� %��ก�� 95.14% 
4.4 2C*ก���ก������2��%���4)�)2<ก� ��2*/��%I0��4�4��$�%กCe<��%4��4� %��ก�� 98.61% 

5. ก��3�486��-ก��3F�	�A�,��*+,G@4ก��6ก��A�;�(+	   
  %5,��$��%�-�.�	��*%��4������� �	�. ��ก�� (����) �����4 2C*ก���ก�	������/0*����4

	������94$� 5.=. 2557 %�,��)ก���*%����0ก��D���	�)� ��*ก��ก��2���,�ก��D���	�)�(�)
2C*ก���ก�	������$���6����ก�� ก�*���)ก�20�) /0*	�2���,��D���	����������	������94$�/0*
ก���ก�	������%5,��ก�ก�ก����/0ก��ก������(�)	0��0�ก���54</��)��*%�=.�4 	�����  1.1 
9�*������(�)2C*ก���ก�	������ ก����$��2C*ก���ก�	������	��)��*%����0ก��D���	�)�
%ก��4�ก��ก�	������94$� �4�)���4�>0* 1 2�� )  3�4ก���*%����0ก��D���	�)�%�-��4�'220/0*
��*%����0ก��D���	�)�(�)2C*ก���ก�	�������� )2C* ����� )�4)��0ก���*%����yA�/0*
�'����2	0����/��ก�������')ก���%���)�$��2C*ก���ก� �	�.  ����'ก�> 3�4$��> 2557 ���
��*�'�2C*ก���ก�	������b 2�� )��� 10/2557 ������ 10 	'02� 2557  ���	�%�1����$��$��/����*%����0
2C*ก���ก�	������ ��*ก�����4 /����*%����0�4�'220 (��*%���	�%�)) /����*%����0
�4�'220 (��*%���.(��) /0*/����*%����02C*ก���ก�	�������� )2C*  F7�)��2��%��*��/0*
���20��)ก��/���D���	������(�)����ก)�2C*ก���ก��34�4��6����ก�� (�2�.) /0*	0��0�ก���54<
/��)��*%�=.�4 (	0�.)  /0*�����*�'�2C*ก���ก�	������          ���5�%=�2�� )��� 2/2557 ������ 28 
5z=��ก4� 2557  ���	�%�1����ก���*%����0ก��D���	�)�(�)2C*ก���ก�	������  ��*���>  2557  
�0��'�%�-���)��  
� /����*%����02C*ก���ก�	�������4�'220 (��*%���	�%�)) ��*ก�����4 6 ���(�� 2,�  2�����

�)&'�ก��  /  2��%���4��A%I5*��� /���������� / 2��%�-�����*/0*2��%���4)&��� / 2��%(�$�
$�������/0*2�����������(�)ก���ก�	������  / ก��'��=%�0$�ก��D���	�)�/0*ก���*�'� 
3�4��%กCe<ก���*%����0 4 �*���2,�  4  =  ��%4��4�  /  3  =  ���ก  /  2  =  ��  /  1  =  2��������') 

 ��'��0ก���*%���2C*ก���ก�	�������4�'220 (��*%���	�%�)) �4��$�%กCe< ���ก-��%4��4� 
2*/��%I0��4 %��ก�� 3.69 

� /����*%����02C*ก���ก�	�������4�'220 (��*%���.(��) ��*ก�����4 6 ���(�� %��,��/��
��*%����02C*ก���ก�	�������4�'220 (��*%���	�%�))  

 ��'��0ก���*%���2C*ก���ก�	�������4�'220 (��*%���.(��) �4��$�%กCe< ���ก-��%4��4�  2*/��
%I0��4 %��ก�� 3.91  

� /����*%����02C*ก���ก�	�������� )2C* ��*ก�����4 6 ���(�� 2,� �)2<��*ก��(�)
2C*ก���ก�	������  /  ����/0*������2�����������  /  2�����5��&<ก�����	������94$�
/0*��������A��  /  2�����5��&<ก��:;4�����  /  ก��4)�  /  ก���ก�2'C95  3�4��%กCe<ก�
��*%����0 4 �*��� 2,� 4 = �D���	�%�-���*�� / 3 = �D���	�%�-�����$�A� /  2 = �D���	��)2�� ) / 1 = .��%24
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�D���	� ��'��0ก���*%���2C*ก���ก�	�������� )2C* �4��$�%กCe<�D���	�%�-���*�� 2*/��%I0��4    
%��ก��  3.97 

9.2.3  ก��3W6��8�Oก��6ก�� (Directors Orientation) 
������ก���ก����%(����	�/���)$���$�2C*ก���ก� �	�.   �	�. .�����$����ก��6���%�= %5,��$��ก���ก�$���.��

�������34�4&'�ก��(�) �	�.  ����� )(����0���%ก��4�(��)  %���  32�)���)�'�  ���+,��'��  �0ก���%���)�  (����0�*��	�)} ���
$��)�94$� �	�.  ����� )ก8��4  ก8%กCe<	�)}  5������ )��)���2���,�������ก���ก�  F7�)%�-�(����0���%�-���*34��<
������ก�%�-�ก���ก� �	�. $��ก��ก���ก�  �� )��   2���,�ก���ก� ��*ก�����4 

G�:60+ก��6ก��  :   
1. 5�*����AA�	�������������ก�� 
2. 5�*����AA�	��0�ก���54</0*	0��0�ก���54< 
3. 5�*����AA�	�2'C����	��	�6�������ก���ก�/0*5��ก)���6����ก�� 
4. $���2�A/��)ก����*%��4������� 
5. ���)�,������)������ 
6. ��	+'��*�)2<(�)������ 
7. (����)2�������� 
8. �*%��4������� (15 �*%��4�) 
9. 2���,�ก�ก�ก����/0ก��ก������ (�) �	�. 
10. 2���,�ก���ก����������*%��4�  

*.+6�(��1��	ก��6ก��  :  
1. Presentation /�*��ก���%���&'�ก��(�) �	�.  3�4��*&�%�������������/0*ก���ก�������ก�$�A� 
2. �4�,��2C*ก���ก� 2C*ก���ก�%I5*%�,��) /0*��)32�)���)ก����ก� 
3. Director Fiduciary Duty Check List 
4. �0�กก�ก�ก����/0ก��ก������ ���������������*%��4� 
5. �4ก����%ก��4�34)ก��(�)���������*%��4� 
6. (��/�*��ก�$������%�=�����������������*%��4� 
7. Company Profile  ������ �	�. ��ก�� (����) I���4�� 
8. �4)���*���> 
9. �4)��)ก�%)��  
10. �4)�2��4��)4,� �	�.  
11. ���)�,�&���9��0 
12. ���)�,� PTT The S-Curve Story 
13. �����'��ก�� 
14. �������%� (PTT Spirit) 
15. ��2�� /I 2�����)�/�������6����ก�� 
16. PTT WAY OF CONDUCT 
17. FACT SHEET 
18. PLLI 
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$��> 2558 (1 �ก�2� - 30 ��+'�4� 2558) ��*&�%�������������/0*ก���ก�������ก�$�A�  ��%���(����0 �	�.  
3�4���44�� /�)$��ก��ก���ก�$���%ก��4�ก���34�4&'�ก��(�) �	�.  ����� )(����0���%ก��4�(��)  %5,����%���95���ก���%���
&'�ก��/0*�0ก���%���)�$��ก���ก�$���.��%�1�95������%�� 5����ก����)���2���,�ก���ก�/0*(����0������ก���ก�	�
�4ก�(�)	��  ��� 1  2�� )  

9.2.4 ก��I�X��ก��6ก�� 3A�.  

 ���� ก��+	�6/(�66�� 
 2C*ก���ก� �	�. /0*���������*�����)$��2����2�A	��ก�%(���������������0�ก��	����%ก��4�(��)ก��ก�
5���2�����2�����+$�ก��D���	�������ก���ก��4�)����%��� (��)�40*%��4�	�(����0$���*��	�(�)/	�0*���)  3�4
ก���ก� �	�. ����$�A�����*��	�.��%(����ก�����ก����2���)%�����+���ก���ก�������.�4 (IOD) /0�� 3�4 �	�.$��
ก�������'�/0*��%���ก�$��ก���ก�5���C%(����ก�����ก����2���)%�����+���ก���ก�������.�4 /0*�+����,�� 
} $��'ก�0�ก��	����%ก��4�(��)�4�)	��%�,��)	0���> ���+7)ก����$��2C*ก���ก�.����)��ก����4)� ��,��)2<ก��,��	�2��
%��*��  ��$��%ก���'���)2��2�����%�-���*34��<���*4'ก	<$��ก��&'�ก��(�) �	�.  

$��> 2558 (1 �ก�2� - 30 ��+'�4� 2558)   ��ก���ก�%(����ก�����/����� ��)��  

���50�+ก��6ก�� 1�ก(�A�+	�6 / 1�;*.+(�66��  

• �4�{4������~ ����*�����< 

- ก�	���%4��4�ก���%���&'�ก�� ���54<��� 5��ก)� (�)������ก0'�� �	�.  
C �&�C��6��	0� �&�C��6��0	 /0*��6�'0	��3��� 

- Board Briefing 
- ����y)���44 B/���)ก����	� )����������ก��/��)�	�E 
- ����� %�,��) ����/0*������ก���ก���6����ก�� (�)����ก)�

2C*ก���ก��34�4��6����ก�� (�2�.) 

• �4ก�		�5)�< ก�	4��ก�< 

- �0�ก��	� Advance Audit Committee Program (AACP 1718/20142015) ��2�
��)%�����+���ก���ก�������.�4 (IOD) 

- ก�	���%4��4�ก���%���&'�ก�� ���54<��� 5��ก)� (�)������ก0'�� �	�.  
C �&�C��6��	0� �&�C��6��0	 /0*��6�'0	��3��� 

- Board Briefing 
- ����� %�,��) ����/0*������ก���ก���6����ก�� (�)����ก)�

2C*ก���ก��34�4��6����ก�� (�2�.) 

• �4����ก�	�  ���3���4  - Board Briefing 

• �4��)���2< =����=�	�<  
- Anti-Corruption for Executive (ACEP14/2015) ��2���)%�����+���ก���ก�

������.�4 (IOD)  
- Board Briefing 

• 50.�.I�	�%I0�� %I0���'(  - ก�	���%4��4�ก���%���&'�ก�� ���54<��� 5��ก)� (�)������ก0'�� �	�.  
C �&�C��6��	0� �&�C��6��0	 /0*��6�'0	��3��� 

- Board Briefing 

• �4�A���4< ��	*��'�	� 
- ก�	���%4��4�ก���%���&'�ก�� ���54<��� 5��ก)� (�)������ก0'�� �	�.  

C �&�C��6��	0� �&�C��6��0	 /0*��6�'0	��3��� 
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���50�+ก��6ก�� 1�ก(�A�+	�6 / 1�;*.+(�66��  

- Board Briefing 
- ����� %�,��) ����/0*������ก���ก���6����ก�� (�)����ก)�

2C*ก���ก��34�4��6����ก�� (�2�.) 

• �)������04< =ก'�	�2 - Board Briefing 

• �4����4 ��=���ก� 

- ก�	���%4��4�ก���%���&'�ก�� ���54<��� 5��ก)� (�)������ก0'�� �	�.  
C �&�C��6��	0� �&�C��6��0	 /0*��6�'0	��3��� 

- Board Briefing 
- ����y)���44 B/���)ก����	� )����������ก��/��)�	�E 
- ����� %�,��) ����/0*������ก���ก���6����ก�� (�)����ก)�

2C*ก���ก��34�4��6����ก�� (�2�.) 
- ����� Re-energizing Growth  through Better Governance ��2���)%�����+���

ก���ก�������.�4 (IOD) (18 ��.4. 2558 

• 50�ก=3��'A�,� ��*���&�~ 

- �0�ก��	� Director Accreditation Program (DAP 117/2015), Role of the Nomination 
& Governance Committee  Program (RNG 7/2015) ��2���)%�����+���ก���ก�
������.�4 (IOD)  

- ก�	���%4��4�ก���%���&'�ก�� ���54<��� 5��ก)� (�)������ก0'�� �	�.  
C �&�C��6��	0� �&�C��6��0	 /0*��6�'0	��3��� 

- Board Briefing����y)���44 B/���)ก����	� )����������ก��/��)�	�E 

• �4��� ����	5zก�< 

- �0�ก��	� Director Accreditation Program (DAP 117/2015), Role of the Nomination 
& Governance Committee  Program (RNG 7/2015) ��2���)%�����+���ก���ก�
������.�4 (IOD)  

- ก�	���%4��4�ก���%���&'�ก�� ���54<��� 5��ก)� (�)������ก0'�� �	�.  
C �&�C��6��	0� �&�C��6��0	 /0*��6�'0	��3��� 

- �0�ก��	����������*�����)������4ก�50�))� (�5�.) �'�� 6 �> 2558  
�+������4ก�50�))� 

- ����y)���44 B/���)ก����	� )����������ก��/��)�	�E 

• �4��*%���6 �'A���5��&< - Board Briefing 

• �4����6  ��	*�'	�* - Board Briefing 

• �4��=�ก��~ 3�	���	�*=��� - Board Briefing 

• �4���5)=< 9����'��   -  Board Briefing 

• �4.5�����<  ��3�	�+�� 

- ก�	���%4��4�ก���%���&'�ก�� ���54<��� 5��ก)� (�)������ก0'�� �	�.  
C �&�C��6��	0� �&�C��6��0	 /0*��6�'0	��3��� 

- ����y)���44 B/���)ก����	� )����������ก��/��)�	�E 
- ����� %�,��) ����/0*������ก���ก���6����ก�� (�)����ก)�

2C*ก���ก��34�4��6����ก�� (�2�.) 
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*�4����6 ��	*�'	� 0��ก�กก�%�-�ก���ก�	� )/	� 1 ��)�2� 2558 %�-�	��.� 

��ก�ก��  :;4���ก�4�).����%���(����0�����2�A %��� ก���%���&'�ก��(�)����4&'�ก��	�)} /0*������$�ก0'�� �	�. 
ก����F, �� ����/0*ก�(4ก�F /0*�+�ก�C<�2� ����$�	0�30ก %�-�	�� 3�4���ก���*�'���%���	��2C*ก���ก� 
(Board Briefing)  �> 2558 ��ก���4 

���� ก��A�;�8����6ก��
��8���)2�ก�� ���I�H(�� I��ก,��*+,	��>��L�ก2:6 3A�. /ก��O=ก>�ก��ก��I�,,��  

�	�.  ���34�4����*���$����ก�	���%4��4�ก���%���&'�ก�� ���54<��� 5��ก)� (�)������$�ก0'�� �	�. �� )$���*%�=
/0*	�)��*%�=$��ก��ก���ก�%�-��*4* }  %5,��$��%ก��2��%(�$�&'�ก��4��)(7 � ���+��2����� /0*��*��ก�C< ���.������
���4$�ก�5���C%�,��)50�))�(�) �	�. /0*(�)��*%�=.��  

$��> 2558 (1 �ก�2� - 30 ��+'�4� 2558) ก�	���%4��4�ก���%���&'�ก�� ���54<��� 5��ก)�(�)������$�ก0'�� �	�. 
(�)2C*ก���ก� �	�. ��)��  

1.  ก�%����).�	���%4��4�ก���%���&'�ก�� ���54<��� 5��ก)� (�)������ก0'�� �	�. ก�=7ก�ก��ก�50�))� ����� )   
ก�5��* /0ก%�0��4�2��%�1�ก�����������*�����)(�)������� ����/��)�	��,�� /0*�)2<ก������2��%���4��A���50�))�$�
	�)��*%�= C �&�C��6��	0� �&�C��6��0	 /0*��6�'0	��3���  ��)��  

� ก�=7ก�)� Expo Milano 2015 �&�C��6��	0�  Theme )� BFeeding The Planet, Energy for LifeE   
3�4.�����(����02��������'ก��*%�=����30ก $��2����2�A%ก��4�ก��ก�$��50�))��4�)���2'C2� %�,��)�ก/�0�) 
50�))����$��ก���4�)/5���04$��y��'��������ก%�-�50�))���*%9�$��/0�����.� ��)�� �50�))� 
�)%0,�ก	�) } %��� 50�))�/�)���	4< 50�))�0� ��,�50�))����95 �7)%(����������2�A ������ 
ก���������=ก�(�)/	�0*��*%�= .����ก���%�23�304�/0*���	ก���$��� } �$��$�ก����/��) F7�) 
��*%�=.�42�������*4'ก	<$�� 
  � ก�5��* /0ก%�0��4�2��2��%�1�ก����������(�)������  Eni S.p.A. 
 - ������  Eni S.p.A. %�-�������50�))�/��)�	�(�)�&�C��6��	0� ��%���&'�ก���{3	�%0�4�2���)��  
 +,��'��3�4��6�0��	0����40* 30 /0*��&'�ก��%ก��4�(��)$� 85 ��*%�=����30ก 3�4��5��ก)� 82,300 2�   
 - Eni S.p.A. ��%���(����095��������� ก04'�&<$�/	�0*����4&'�ก��(�)�> 205-2018 3�4�'�)%��� 
ก�0�	���'� /0*5�����*���&�95 /0*���)�0	��/��$�����+,��'���4�)4��)4,�   
- ��ก���,�%ก��4�ก��ก���%���&'�ก�����%ก��4�(��)ก�� ������+7)ก04'�&<(�) Eni $�ก���%���&'�ก��50�))� /0*��,�   
/��3���ก���%���&'�ก��94$	��+�ก�C<�250�))����0�0) ����� )/0ก%�0��4�2��2��%�1�%ก��4�ก������(�)  
LNG F7�)�*%�-�50�))���2�A$���2	��ก���4 

� ก�5��* /0ก%�0��4�2��2��%�1�ก����������(�) �����40�4��0	� (University of Malta) /0*�+���
����'���*���)��*%�= (International Ocean Institute: IOI) ����&�C��6��0	  
- �����40�4��0	� (University of Malta) �y��'����� 14 2C* /0*����ก=7ก�	�)�	���*�C 750 2� �ก 82 
��*%�=����30ก /0*.�������,�ก�� �+�������'���*���)��*%�= (International Ocean Institute: IOI) F7�)%�-�
�+������	� )(7 �	� )/	� 5.=.2515 ��%���)�	���'��AA����*��	������4ก�=7ก�ก8��4�*%0 %5,����)%����
ก�=7ก� ก�����4 ก�$��5, �������54ก��)�*%0�4�)����*���&�95 ����� )ก��/���)�f�)ก��/0*��'��ก�<
���)/��0����)�*%0 3�4����ก������0�ก��	��������$� 2,� Master of Arts in Ocean Governance F7�)���'��'�)��4$�
ก�5���ก�=7ก� ����4 ก����ก��)�*%0 /0*ก8��4���%ก��4�(��) 
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- .��������+7)2��ก�����%ก��4�ก��%�23�304����$��$�ก�%	,��9�4	�) } 3�4���กก� %�0��4�/�0)�)�*%0 
	0����	�*���ก+7)2����2�A$�ก�$��$���/0���)/��0��� ��ก�ก�� 4�).��������%ก��4�ก���*��ก�=7ก�$�
%�, �)	�� F7�)���+�������$��ก���+������4����%�&�   /0*3�)%��4�ก�%������4< .�� 

� ก�	���%4��4�ก���%���&'�ก��/0*5��*�������� /0*%��������5��ก)�(�) ������ PTTEP Oman 
Company Limited (PTTEP Oman)  
- PTTEP Oman %�-�������0�ก(�)������ �	�. �����/0*�0�	�{3	�%0�4� ��ก�� (����) (�	�. ��.) C ��6�'0	��
3���   
 - .��������95���(�)ก�$��50�))�(�)��6�'0	��3���  
 - ก���%���&'�ก��(�) PTTEP Oman F7�)ก��	� )�/0��%�-�%�0 13 �> 3�4��5��ก)�(�) �	�.��. ��� secondment 
��*�C 12 2� ��ก���%���32�)ก�3��� 44 %5,���0�	� �������/0*2��%��%�� 
  ��7�) ก�%����)2�� )��  +,�%�-�ก�$��(��A/0*ก�0�)$�ก��5��ก)����	��)��)�$�	�)/�� ����� )      
��$��2C*ก���ก�.�����(����0���%�-���*34��<%5,��$��5���ก���&'�ก��(�) �	�. /0*������ก0'�� �	�. 
 	��.� 
�34�4$�ก���)%����$��ก���ก�.��%5���5��2�����%ก��4�ก����=�)ก�$��50�))�(�)��*%�=	�)} ��)ก0��(�)	���� � 

��$��2C*ก���ก�.��=7ก�%���4�%��4�ก��ก�ก�����34�4���50�))�(�)��*%�=.�4 ����� )%�{�3�ก�$��ก���ก�.��
	��	�(����0/0*2��ก�����$�&'�ก��50�))� 5������ )/0ก%�0��4�2��2��%�1�ก�����%���4��A�ก������50�))��� ����*���
30ก$�	�)��*%�=3�4	�) %5,��%�{��'���)$�ก�(44ก�0)�'�(�)ก0'�� �	�.$�	�)��*%�=  F7�)���20��)ก����=�)ก���%���
&'�ก��(�)ก0'�� �	�.$���2	 3�4(����02�����/0*��*��ก�C<	�)���2C*ก���ก�.������กก��ก�����  �*���������4$��%ก��
2����� 2��%(�$�$�&'�ก��50�))�$��*���30ก.��%�-��4�)�� /0*�*���4$�ก�5���Cก����/���)ก���%���&'�ก�����
%��*��(�) �	�. /0*��*%�=.��	��.�  
 �� )��  $��> 2558 (1 �ก�2� -30 ��+'�4�) 2C*ก���ก�4�).��	���%4��4�ก��ก�94$���*%�= ��)��  
  1.  2C*ก���ก� �	�. %:f��00*��)5�*�����%��1� ��%�1�5�*%�5��	����'�b �4������ก'��� %��1�5�*

����%�����)%�{� B32�)ก��;$�ก�')E  +���'(9��0 2  %(	��*%�= ก�')%�5���2�  F7�)32�)ก��;$�ก�') �*���4���)
2��	�*���ก��� ก�*	'��$��2�%�,�)�0�) .��������+7)2����2�A /0*�����,�����$�$�ก���ก����54ก��;.��$��2)�4��2��
/������.�4�4�)4��)4,� 

  2. 2C*ก���ก� �	�.%4��4���ก���%���)�ก�ก�����)3�)%��4�ก�%������4</0*�+������4����%�&� ��%9���)�����< 
��)�����*4�)$�%�,���ก�2� 2558 /0*%�,�������� 6 ��)�2� 2558 .��%:f��00*��)5�*�����%��1� ��%�1�5�*%�5
��	����'�b �4������ก'��� %��1�5�*����%�����)%�{�3�)%��4�ก�%������4</0*�+������4����%�&� F7�)%�-�
�+���ก�=7ก������%���)�3�4ก0'�� �	�. ��5, �������(�� 900 .�� %���ก�%��4�ก����/0*ก�����4�)���
���4=�	�</0*%�23�304� %5,���'�)%����0�	�'02ก������2'C95�*���30ก /0*��)%�{� 32�)ก��;��)�����< (�)�+����0�ก
�; �	�. ���	� )94$����%�C%��4�ก�� F7�)%�-�32�)ก������(7 � %5,�����)���)%��4�&����	�(��$�A� 

    

9.3  ก��(��1��4�A:,A�J,ก��6ก���4-�.	��1���4
�	(�,(2
  

9.3.1  ก��6ก��+�(�4 

9.3.1.1  G2@(6	�A�*+,ก��6ก��+�(�4  
2C*ก���ก� �	�. $�ก���*�'� 2�� )��� 1/2556  %�,�������� 17 �ก�2� 2556 .�����	�%�1����	����2C*ก���ก�

ก�ก����/0ก��ก������%���2,�ก�ก������4�2��%�-�����*(�)ก���ก� �	�.$��� F7�)%(��ก���0�ก%กCe<(�)����ก)�
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2C*ก���ก�ก�ก���0�ก���54</0*	0��0�ก���54< (ก.0.	.) /0*	0��0�ก���54</��)��*%�=.�4 (	0�.) /0*ก��������
������/0*2�����������(�)ก���ก�����*.��  ����� ).�������%�-�2���,�ก��D���	�������/0*2�����������(�)ก���ก�
����*(�) �	�. F7�)0)��3�4��*&�ก���ก� %�,�������� 21 �ก�2�  2556  ��)��  

-  2'C����	�(�)ก���ก�����*  
(1)   +,��'��.��%ก�� 0.5%  (�)������'����������&���ก%��4)�� )���$� �	�.  ������4��4  ���������� ��,���	��'220�����

��2��(��/4�) 3�4$���������'�����+,�3�4������%ก��4�(��)���4  
(������%ก��4�(��) ��4+7) �'220	��	� 258 /��) 5��.�0�ก���54</0*	0��0�ก���54<) 

(2)  .��%�-�ก���ก�������������������)�/5��ก)�/0�ก��)/�����7ก����.��%)��%�,����*�� ��,� ���������2��2'�
(�) �	�.  ������$�A�  ������4��4 ���������� ������4��40����%��4�ก�� ��,� ��	��'220�������2��(��/4�) 
(�y��'��� /0*���) 2 �>ก���.�����ก�/	�)	� ))  

(3)  .����2�����5��&<�)�430��	 ��,�3�4ก����*%��4�$�0�ก�C*���%�-������� 2������ 5�����) /0*�'	� 
����� )2������(�)�'	�ก���������� ���+,��'���4$�A� ���������2��2'� ��,��'220����*.�����ก�%����,��%�-�
����������,����������2��2'�(�) �	�. ��,�������4��4  

         (4)  2�����5��&<�)&'�ก��ก�� �	�.  
   (ก)  0�ก�C*2�����5��&< 

� 2�����5��&<$�0�ก�C*(�)ก�$�����ก��)�����5 
� 0�ก�C*2�����5��&<: ��������A�� ���$�����ก��)�����5�,�� %��� �����7ก� ก8��4 �����7ก��)ก�

%)�� �����*%����2���54<��� %�-�	�� 
� �*�����4��2�A���%(�(�4.������* 
− ก�C���������A��:  ����'กก�C� 
− ก�C�%�-����$�����ก��)�����5�,��: ��02��4ก�%ก�� 2 0����	���> 

� 2�����5��&<�)ก�2�/�)&'�ก�� ($��/���)$�����)%��4�ก��(��ก���������4ก����4ก����%ก��4�34)
ก��(�)	0��0�ก���54<b) 
� 0�ก�C*2�����5��&<: ก����2���20'��4ก��)&'�ก���'ก��*%9� .��/ก� �4ก����%�-�&'�ก����ก	� 

�4ก�%��/$��%�����)�������54< �4ก�%ก��4�ก��������54</���ก� /0*�4ก�$����,����2��
���4%�0,� 
�)ก�%)�� 

� �*�����4��2�A���%(�(�4.������* : ��02��4ก� ≥ 20 0���� ��,� ≥ 3% (�) NTA (�) �	�.  
/0��/	������$��*	��ก�� �� )��  $�ก�5���C��02��4ก�$������4ก����%ก��(7 �$��*���) 6 %�,�� 
ก�����������ก����4ก�$�2�� )�� ���4 

(() ก�C������0�ก�C*2�����5��&<	� (ก) ก����	��'220 �'220���+,���%(�(�4.������* .��/ก� ���+,��'���4$�A� 
ก���ก� (4ก%���ก�C�%�-�ก���ก�����*/ก���ก�	������) /0* ����������,� partner (�)��	��'220�� � 

(2) ก�������)%�0��������2�����5��&<	� (ก) /0* (() :  �y��'���/0* 2 �>ก���.�����ก�/	�)	� ) 
()) (��4ก%���: ก�C���%�	'��%�-�/0*��2�� F7�)��.��%ก��(7 ��4�)����%���/0*	��%�,��) ก���ก�����*/ก���ก�

	������ ����2�����5��&<%ก���*�����4��2�A���ก���� $��*���)���)	�/���)ก1.�� /	�	��).�������'��	�
�ก2C*ก���ก� �	�. ก���/0*�	����.��	��)%�-��	�%�-�%�กI���<  3�4 �	�.  	��)%�{�%�42�����5��&<
��)ก0��(�)ก���ก��4�� �.��$�/��/��)�4ก�(����0��*���> (/�� 56-1) /0*�4)���*���> (/�� 
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56-2) (�) �	�. /0*�ก	��� �	�. �*%���ก���ก�����*�� � %5,�����)	�/���)	����ก��*��7�)  �	�. 
�*	��)%�{�%�4(����0%ก��4�ก��2�����5��&<��)ก0��$����)�,������*�'����+,��'��$���*%0,�ก	� )ก���ก����4 

(5)  .��%�-�ก���ก����.�����/	�)	� )(7 �%5,��%�-�	��/��(�)ก���ก�(�) �	�. ���+,��'���4$�A���,����+,��'��F7�)%�-�
���%ก��4�(��)ก�����+,��'���4$�A�(�) �	�.  

(6)  .����0�ก�C*�,��$������$��.�����+$��2��%�1��4�)%�-�����*.�� 
(7)  ก���ก�����*�����2'C����	�	� (1) � (6) ��.����������4�ก2C*ก���ก� �	�. $��	�����$�$�ก���%���

ก��ก���(�) �	�. ������$�A�  ������4��4 ���������� ������4��40����%��4�ก�� ��,���	��'220�����2��(��/4�) 3�4
��ก�	�����$�$����/���)2<2C* (collective decision) .�� 

�� )��  $�ก�C����ก���ก�����*��ก����)	�/���)%�-�ก���ก�����*$�������$�A� ������4��4 /0*������4��40����
%��4�ก��  �	�. 	��)%�{�%�4(����0%ก��4�ก��ก����)	�/���)��)ก0�� /0*2�	��/����� ���ก���ก�����*�4�� �.�����$�/�� 
56-1 /0*/�� 56-2 ���4 

-  ����������/0*2�����������(�)ก���ก�����* (�) �	�.  
 (1) %���/�*%�,��)�����2�A/0*%�-���*34��<	�� �	�. ���+,��'�� /0*���+,��'���44��4	��2C*ก���ก� �	�.  /0*/

  ��,���*&�%�������������/0*ก���ก�������ก�$�A�/0��/	�ก�C� 
 (2) $��2��2��%�1�%ก��4�ก������/0*������(�)2C*ก���ก� �	�. ���57)�D���	� ����� )$��2��2��%�1�	�

 ����/0*������(�)ก���ก�����*���57)�8���	�%5,����*34��<	��  �	�.   ���+,��'�� /0*���+,��'���44��4  
 (3) �����$�� �	�. �D���	�	�ก8��4���%ก��4�(��)ก��ก���ก�����* ���+7)�������4�ก���ก�����*$����

 2��%��*��/0*2��+���	�ก8��4  
 (4) �D���	�ก��,��$�	����2C*ก���ก� �	�.  �����43�4�*	��).�����0	��ก��D���	��������4�)%�-�����* 
 (5) ��*(�)ก���ก�����*%����	� )/	���2'C����	�2��+���	���4�ก���ก�����*$�ก�ก�ก����/0ก��ก������

 (�) �	�. /0*5���กก�%�-�ก���ก�����*%�,��(�2'C����	�	���4���)ก0�� ��,�5���ก	�/���)
 ก���ก� �	�.  

 (6) ก���ก�����*	��)��*�'��4�)���4�>0*��7�)2�� ) 

9.3.1.2  ก����กA���1�:,3�4)��ก��6ก���43�4)��8�.�1�.����	��1��/ก��6ก��-�.��
ก��L19: 
%5,��$��ก�/��)/4ก������$�%�,��)ก�ก�����34�4(�) �	�. /0*ก������)���*��(�) �	�. ��ก�กก�� /0*

%5,��$��ก���ก���������������) ��/0/0*��*%����0ก������)�.���4�)����*���&�95 �	�. �7)ก����$����*&�
ก���ก� /0*��*&�%�������������/ก���ก�������ก�$�A�%�-�2�0*�'220ก��%��� ��*&�ก���ก�	��)2�4������)��/0
ก���������ก�(�):;4����� 2�4$��2�/�*�� ���4%�0,� /	�	��).������������/0*.��ก��ก�4$�ก������)��ก	���*����� 
3�4$��%�-�������(�)��*&�%�������������/ก���ก�������ก�$�A�94$	�ก����������.������ก2C*ก���ก� 

�y��'�����*&�ก���ก� �	�. %�-�ก���ก�����* ��9�*�������) ����������/0ก���ก���$���4��94$	����&�50(�):;4
����� 3�4��������$�����%(�������*�'�$�����&���ก%��4) �8���	�	��0�กก�ก�ก����/0ก��ก�������4�)%2��)2��� 

9.3.1.3  G;�683K�+�(�4*+,3�4)��ก��6ก��   
��*&�$������*�'��� )$�ก���*�'�2C*ก���ก�/0*ก���*�'����+,��'���4�)%�-�&��� ����*���&�95 ������'�

/0*�0�ก���2C*ก���ก� �	�. $�ก���*�'����5�%=�2�� )��� 1/2557 %�,�������� 4 ก�ก82� 2557 ���	�/	�)	� )�4�{4������~  
����*�����< ก���ก�����* %�-���*&�ก���ก� F7�)%�-�.�	��0�กก�ก�ก����/0ก��ก������ ���������������*%��4� �> 2555 
(�)	0��0�ก���54</��)��*%�=.�4  /0*��$��ก���)�(�)��*&�ก���ก���2��%�-�����* ���+7)%�-�ก����)2��
%�,������$�ก���%���)������2��3���)$� /0*��/0���������.������%��4�'ก:;4 �4�)%�-�&���  
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9.3.2  ก��(��1�ก��6ก���4-�.	��1���4
�	(�,(2
 

9.3.2.1  ก��(��1�ก��6ก��  
(��&�ก������'220%5,��/	�)	� )%�-�ก���ก� �����	���;��9��
���ก��ก0�ก�"�8��ก��ก�� 
�����  �9.1.2.1 ก��%�	�

���/ก��&�/64�%��*�%�����/%�	�6<*�"4���%�<*���#���$�%&'	ก���ก���  ��/ �9.2.1.2 2C*ก���ก������ ����) 

9.3.2.2   ก��(��1�-�.	��1���4
�	(�,(2
/ก��(0	�+
A���1�:, 
%�,��)�ก �	�. ���+�*%�-���6����ก�� ��)�� �ก�����/0*/	�)	� )	�/���)(�)ก���ก�������ก�$�A�  �7)	��)

�D���	�	�5�*����AA�	��	�6�������ก���ก�/0*5��ก)���6����ก�� 3�4	��)��2'C����	�	��	� 8 	��/0*��%���
ก�*���ก�����	��	� 8 ��	� 3�4$��2C*ก���ก� �	�. 	� )2C*ก���ก�����2C*��7�)����� 5 2� �����2'C����	�
/0*.����0�ก�C*	��)���	�ก8��4 �������������'220�����2����� 2�����+/0*��*��ก�C<���%��*��������%�-�
�������� �	�. 3�4	��)��2'C����	�/0*.����0�ก�C*	��)���	�ก8��4 .��%�-�ก���ก�(�) �	�. 4ก%��� %�-���������F7�)%�-�
ก���ก�3�4	�/���) /0*���4'.��%ก�� 58 �>������C<$����4,��$����2� %�,��2C*ก���ก�����������������2��%��*��/0��
$��%���	�����������5���C/	�)	� ) 3�4	��)��%���ก�$��/0��%��1�94$� 1 �>���/	���������������%���5���ก	�/���) ��AA
��)���*4*%�02��0*.��%ก�� 4 �> $�ก�C����2C*ก���ก��*��)��������%���	���0�)�ก2��ก����%�0	���AA��) .��	��)
��%���ก�ก�*���ก�����$���/	��*��)%ก����)2��	��	��ก��.��.��   

(�$�	)$ ����8�ก	���������	�
� ���	
��������
	���������	���;��9��
�����������ก�����ก�� 
����� �8.5 �	�ก��	� 
������	���� 
 

9.4 ก��ก��ก�	
��ก��
��8���,��*+,	��>���:+��4	��>���:;6 

 กNกก��ก��ก�	
�� 

 �	�. ก�����34�4ก�ก�ก����/0ก���%���)�(�)������ก0'�� �	�. 3�4�����%�-�2���,� PTT Way /0*ก����/��
�D���	�  PTT Way of  Conduct  F7�)%�-�ก������� ��*��0 ก�*���ก���)�$���	�	�)} (�)������$�ก0'�� �	�. $��
���20��)/0*��*��%�-���7�)%��4�ก��$�ก�*���ก���)� 3�4�*%�-�/���)$���������� �	�. ������)	�/���)ก���ก�
������$�ก0'�� �	�. /0*������ก�$�A�������$�ก0'�� �	�. ��,�����4)����%ก��4�(��)47�+,�%�-�/���)$�ก��D���	�)�/0*%ก��
2�������,�$�ก���%���&'�ก��(�)������	�)} $�ก0'�� �	�. $���=�)%��4�ก�� ���20��)/0*������'�ก���&'�ก��F7�)ก��
/0*ก�� %5,�����)2��.��%���4�$�ก�/(�)(�� F7�)�*�0�ก���$�����0'%�f��4�*4*4�����).��/0*��*��2����%�1�/0*
%	��3	�4�)4��)4,�	��.� 
 ����� ).����ก�ก��������/0*������(�)�'20ก�������)	�/���)ก���ก�/0*�������� ���%�-�/���)$�ก�
�8���	����2��47�$�ก������)�������	�)} $�ก0'�� �	�. %5,����*34��<��)�'�	�5��&ก��  
 �����0�ก$�ก���������ก�������$�ก0'�� �	�. ��*ก�����4 

����(�)2C*ก����ก� �	�. ����)��  
 - ก�ก��������4��=�< ��=�) ก04'�&</0*�34�4 
  - ก�/	�)	� ):;4��������������ก���%���&'�ก��  
 - ก�	��	�/0*���������$�ก���%���)�(�)������3�4�'�)%���$��%ก����*34��<��)�'�/ก����+,��'��/0*����������.��%��4 
 - 	� )����$��0�ก&���9��0   

����(�):;4���ก��*�������� 
 -���)2��%�,���34)���ก04'�&</0*�34�4(�)ก0'�� �	�. ก��������$��%�-����&����)�8���	�  
 -��������ก�������$�����0ก���%���)�%�-����5�$�/ก����+,��'�� 
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����(�)%0(�'ก��������*�������� 
 -��)%����ก��8���	�������(�)ก���ก�������/0*������ก�$�A� 
 -���������)�ก�ก�ก����/0ก��ก������� (Compliance) 
 -������*��2��2'�94$� (Internal Control)  

����(�)���+,��'�� �*�������� 
 -%0,�ก/0*	������ก��8���	�������(�)2C*ก���ก�(�)������ 
 -����ก�����34�4%ก��4�ก��ก���%���)�	�)} (�)������ 

ก�/��)ก0'��)�$�ก���������ก�/��)%�-� 2 �*��� .��/ก� 
 �  �*����)2<ก� (Corporate Level) ��*ก�����4 

- �*�������ก)�$�A� (Corporate Center) �'�)%������ก�ก�ก����/0 /0* Share service 3�4ก�����34�4
ก0'�� �	�.$����2�����20��) 

- �*���/ก���ก0'�� (COO/ BG) ������$�ก�ก����ก04'�&< %�f��4 	��	�ก��D���	�)�(�)/	�0*
ก0'��&'�ก���4�)$ก0���� %5,������*�'�)���ก��D���	����%�-�%0�= ���)50�)���� 

 � �*����D���	�ก�$�ก0'�� �	�. .��/ก� Business Unit /0* ������94$	� Business Unit �'�)�D���	�)�$�&'�ก��	�%�)$��
 %�-�%0�=  ���0'�0��%�1� ���34�4ก�ก�ก����/0(�)ก0'���	�. .����Cก�����ก��ก��D���	�ก�(�)����4)�(�)
 	�$��%ก����*���&�95��)�'� 
 ก���������ก��*����)2<ก� (Corporate Level) /0*�*����D���	�ก� (BU/Flagship)�*%�,���34)ก�� ���ก�ก0.กก�
ก�ก����/0 .��/ก�                     

� �*%��4������� 
 � ก�+�4����34�4b %5,����.����ก��D���	�3�4�������� �	�. ���)	�/���)ก���ก� /0*/��,����)	�/���) 
   ����������)�'�������$�ก0'�� �	�. ��,�5��ก)� �	�. �D���	�)�secondment ������$�ก0'�� �	�. 
 � ก�%�,���34) /0*�0�ก���$�����0'	�%�f��4 3�4���2C*ก���ก�	�)} 
 � ����4)������������$�%2�,�/	�0*����4&'�ก�� �*��������+�4��� 	��	� $��2���7ก� /0*��*%���ก� 
    �0�ก����34�4	�)} ก��������$�ก0'�� �	�. 
 �0�ก%กCe<	�)} ���ก�������� ������ /0*2�����������(�)ก���ก�/0*���������*�����)�'�(�)������ $�
ก0'�� �	�. ���+7) 
 � �0�ก%กCe<	��*%��4�(�)2C*ก���ก�ก�ก���0�ก���54</0*	0��0�ก���54<  
 � �0�กก���������ก�������$�ก0'�� �	�.  
 � �0�ก�D���	�ก�	��	���'���	 ก�ก��3�42C*ก���ก�32�)ก�/�������D���	�(�)92%�ก��.�4$�ก�	��	���'���	 

���	��ก��N3
���,A���1�:,ก��6ก�����+0��*+,ก��6ก���4-�.	��1��    

$��> 2558 (1 �ก�2� - 30  ��+'�4� 2558)  �	�. ��������$�ก0'�����.�0)�'�/0*+,��'����� 42 ������ (%�-���������
�*%��4�$�	0��0�ก���54<b 7 ������) 3�4��*�C���40* 66 (�)ก�.��'�&� �	�.$��y��'�����ก������$�ก0'�� �	�.��)�� � 
�	�. �7).��$��2����2�A/0*ก�������/��ก���������ก�$�0�ก�C*ก0'�� �	�. %5,�����)$��%ก��50�)����/0*��
��*���&�95$�ก���%���&'�ก������ก�� (Synergy) ���4ก�%���/	�)	� )$��ก���ก���,���������(�) �	�. .�%�-�ก���ก�$�
������$�ก0'�� �	�. %5,��ก�ก����/0$����������)ก0��ก�����34�4/0*��%���&'�ก��������20��)ก���34�4(�) �	�. $��%ก��
��*34��</0*���)��02�%5���$��ก�����������.������%��4�'กก0'�� �� )��  ��	+'��*�)2<(�)ก�%����'220%5,��.�%�-�ก���ก�$�
�������,������)��  
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1) %5,��ก�ก����/0ก���������ก�$��%�-�.�	��34�4(�)������$�ก0'�� �	�. /0*	��	� ��*%����095���
ก���%���&'�ก��(�)������$�ก0'�� �	�. $�����20��)ก���34�4(�) �	�. $���=�)%��4�ก��ก�� �	�. /0*��
�	�6�$ก0�%2�4)ก�� 

2) %�-�ก����) Synergy $��ก��&'�ก��(�)������$�ก0'�� �	�.  %5,��$��%ก��ก���*����*34��</0*ก����)
��02�%5���$��ก���'ก�)2<ก����%ก��4�(��) ���+7)��*%�=.�4 

3) %5,������*��ก�C<2�����+%I5*���.����4%�0,�&'�ก��  %���  ก���2��������ก�%)��.����4������')
5��������A��  ก�%)��  $���������� �} ��%���&'�ก��.��%	��3		��.��4�)%(��/(1)F7�)���+7)ก�.����4%�0,�
���������.��.���4��$�ก0'�� �	�.  ����� )���+��2�����/0*��*��ก�C<���.��.���������%�-�ก���ก�ก�ก��
��/0�������� ���%�0��� �$��ก0������4%������*34��<$��ก�� �	�. /0*%�-�ก����)2�����5��&<����� %5,��
%�������)%2�,�(�45��&��	��)&'�ก��$��ก�� �	�.���4 

4) +,�%�-���������7�)$�ก��D���	�������(�)ก���ก�/0*�������� 
�� )��  �	�. ก�ก����/0$����ก�5���C/	�)	� )����������,��'22094��ก�ก�'220$���A���4�,��ก���ก����

ก�*���)ก�20�) (Director�s Pool) $�������ก0'�� �	�. ���%�-���6����ก��	� 5��. 2'C����	��	�6�������ก���ก�/0*
5��ก)���6����ก��b �����(7 � .�����4ก����7�)$���(�)�����ก���ก��,��(�)��6����ก���� � �� )��  C 10 ก��44� 2558 
�	�. �� ก���ก�����4��$���A���4�,�� Director�s Pool ��� 9 �4 /0*ก�ก����/0$���������� �	�. /0*�'22094��ก������)
	�/���)ก���ก�$���������� �	�. +,��'�� ���)	�/���)$���������� �	�. ��,���6����ก���,��+,��'��.��%ก�� 3 /��) %5,��0�2��
%���4)���ก�(��ก���)�0��*34��</0*ก�ก����/0$����ก��D���	�	�ก8��4���%ก��4�(��) /0*$��%�-�.�	��	�2C*��6��	�� 
%�,�������� 24 �ก�2� 2554 %ก��4�ก���	�ก��f�)ก��ก��'���	(�)��6����ก��%�,��)ก�/	�)	� )(���ก��*�����)��,��'220���)
	�/���)ก���ก�$���6����ก���04/��) 	�(��%���(�)2C*ก���ก��f�)ก��/0*������ก��'���	/0*��*5z	������
/��)�	� (���.)  
 

9.5.  ก��
��8�0�+,ก��L5.*.+6�^��L�   

9.5.1  �4		ก��G;	G26^��L� 
�	�. $��2����2�A	��ก�2��2'�94$��4�)	��%�,��)  3�4�'�)%���$����ก�����)�*��ก�2��2'�94$����

2���20'��'กก��ก���/0*$��04��	��4�)%5�4)5�/0*%��*��ก��ก���%���&'�ก�� %5,��%5�����*���&�95/0*��*���&��0$�
ก���%���)� ก�$�����54ก�/0*ก���/0��ก����54<��� (Operational Excellence) ก��4)��)ก�%)��ก���A��/0*
�4)��,��} �����2��+�ก	��)%�,��+,�.�� (Reporting) /0*��ก��D���	�	�ก8��4 �*%��4� (����)2�� ���%ก��4�(��)ก��ก���%���
&'�ก��(�) �	�. �4�)%2��)2��� (Compliance)  

��*&�%�������������/0*ก���ก�������ก�$�A� �	�. �����4$��2C*ก���ก������2��%���4)/0*2��2'�
94$� ������������$�ก�ก����/���)ก��D���	�)�	��	�6�ก�2��2'�94$� ก���*%����0 /0*ก��4)�
%ก��4�ก��ก�2��2'�94$�(�) �	�. $�95���  

�	�. ก����$��������4)�������������%ก��4�ก��)�2��2'�94$�%5,����%���ก���*%���ก�2��2'�94$�(�)
�)2<ก� 	��*%��4�2C*ก���ก�	���%)��/�����������4ก�ก�����	�6�ก�2��2'�94$� 5.=. 2544 (�� 6 F7�)ก����$��
����������4)��� )��ก�/0*��6����ก���4)�	��2C*ก���ก�	���%)��/������ ���ก�ก����/0/0*2C*ก���ก�	������
%ก��4�ก��ก�2��2'�94$��4�)���4�>0*2�� ) �� )��  2C*ก���ก� �	�. .�������4$��2C*ก���ก�	��������������$�ก�
������0ก���*%���ก�2��2'�94$� F7�)�����(7 �3�4:;4�����/0*����ก	������94$�%�-���*���'ก�>3�4��
��*��2�A ��)��   
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(1) (^�I�;
.+6*+,ก��G;	G26 (Control Environment) 
$�95��� �	�. ���95/��0���(�)ก�2��2'�94$������ ��2��%��*��%5�4)5�	����*���&�95/0*

��*���&��0$�ก���%���&'�ก�� 3�4��������.����)%����������'�����&����)2<ก�����'�)%���2��F,����	4</0*���4&��� %�-�
	���4�)����� (Role Model)  /0*��ก���������ก����	�)} ��)��    

- ก�����34�4/0*�*%��4��D���	�%�-�040�ก�C<��ก��%ก��4�ก��2��F,����	4</0*���4&��� (Code of 
Conduct) 3�42C*ก���ก�ก�ก����/0ก��ก������%�-����ก�����34�4���ก�ก�ก����/0ก��ก������	��0�ก�	�6��ก0 
���+7)ก�%�{�%�4%ก��4�ก��ก�(��ก��$��0��*34��<����	�ก��ก��ก�(�)�)2<ก� (Conflicts of Interest)  %5,���f�)ก��ก��ก������
��%ก���0��*34��<���F��� ก��ก���������ก8��4/0*.��%��*�� ��ก������������')�34�4/0*2���,�%�-���*���'ก�> 
3�4ก���ก� �������� /0*5��ก)��'ก�*��� 0)��������/0*47�+,��D���	�%�-�������7�)$�ก���)� %5,��$��%�1�+7)2�����
��AA$�ก����34�4���ก�ก�ก����/0ก��ก������/0*���4���C&'�ก��b.��D���	��4�)%�-����&���  

- ก����32�)���)�)2<ก������0�ก�C*(�)ก�ก�*�4���� %5,��$��ก��D���	�)���2��20��)	�� %��*��
/0*���20��)ก���95&'�ก�����%�0��4�/�0).� ��ก�������������� /0*2�����������%�-�040�ก�C<��ก�� 3�4��ก�
ก����	���� ��� (Key Performance Indicators : KPIs) %5,��%�-�/���)$�ก��D���	�)�(�)5��ก)� /0*	��	��0ก�
��%���)�%���4�%��4�ก��%�f��4�4�)����%��� ����� )��ก������%�f��4��*���>F7�)5��ก)��'ก2����+7)����  
����������  /0*2�����������(�)	�  

- ก����$��ก�ก�ก����/0ก��ก������%�-�������7�)(�)����4��=�< 5��&ก�� /0*2���4�(�)�)2<ก� 3�4��%�f��4
����*$�� �	�. %�-����������%���A%	��3	�4�)4��)4,� (Sustainable Growth Strategy) 3�4�0�ก���$��%�-�������50�))�.�4(���	�
�� ��� %�-��)2<ก������=�ก495%�-�%0�= (High Performance Organization : HPO) ��2�����������	����)2� �'���/0*
���)/��0��� (Corporate Social Responsibility : CSR) /0*���)��*34��<	��/�����%��*��/ก����������.��%��4 ���0�กก�
ก�ก����/0ก��ก������ (Corporate Governance : CG)  

(2) �����	��@L�ก��
��8���)2�ก�� (Code of Conduct) 
�	�. ก�����34�4/0*�*%��4��D���	�%�-�040�ก�C<��ก��%ก��4�ก��2��F,����	4</0*���4&��� (Code of 

Conduct) 3�42C*ก���ก�ก�ก����/0ก��ก������%�-����ก�������4���C$�ก���%���&'�ก��b	��0�ก�	�6��ก0.��$�2���,�
ก�ก�ก����/0ก��ก������b /0*ก����$��ก�:;:c����4���C��2������)����4 

���4���C$�ก���%���&'�ก��(�) �	�. ����*��2�A��)��  
1. %2�5ก8��4 /0*�0�ก���&���'�4���ก0 
2. %�-�ก0)�)ก�%�,�)  
3. .��������.������%��4 /0*�0��*34��<(��ก�� 
4. ��ก�2��0�� /0*.��$��(����094$�%5,����*34��<����	��  
5. 	�����)2��	��)ก�(�)0�ก2� /0*���������	��������392  
6. /(�)(���4�)%��� %�-�&���  
7. ��ก�*���ก�ก����F, ����3���)$� /0*�D���	�	��2��2��4�)%�-�&���  
8. ���������	���'��� /0*��)2� 
9. ������'����&�(�)5��ก)� /0*���)2����ก5��	���)2<ก� 
10. ���4���C�����4ก��D���	�	��%�����  
11. ���*��ก�2��2'�94$� /0*ก�	������94$��������*���&�95 
12. ��/���)�D���	�$�ก���� ก�$��(�)(��A ���54<��� ��,���*34��<�,��$� 
13. ��ก�2���0��9�4 ��)%�����'(����4 /0*��ก����)/��0��� 
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14. %2�5���54<����)�yAA /0*$��%�23�304�����%�=$��)���+�ก  

(3) G;�6*�
��.,��,-3�4��5�H (Conflicts of Interest) 
�	�. ก����$����ก�%�{�%�4(����0%5,���f�)ก��ก�(��ก��(�)�0��*34��<����	�ก�������� (Conflicts of 

Interest) %5,���f�)ก��ก��ก��������%ก���0��*34��<���F��� ก��ก���������ก8��4/0*.��%��*�� 3�42C*ก���ก� �	�..��
ก�����34�4%ก��4�ก��2��(��/4�)�)�0��*34��<���0�กก������ก�	�����$�$�} (�)�'20ก��'ก�*���$�ก���%���
ก��ก����)&'�ก���*	��)��%5,���0��*34��<��)�'�(�) �	�. %���� �  /0*+,�%�-�������(�)�'20ก��'ก�*�������*�0�ก%0��4)ก���
����%ก��4�(��)�)ก�%)�� /0*/��,�2�����5��&<ก���'22094��ก�,��} F7�)�*��)�0$�� �	�. 	��)%��4�0��*34��<��,�ก��$��%ก��
2��(��/4�)$����2��9�ก����,��0��*34��<��,�(��(�)ก��D���	�)��4�)����*���&�95 3�4ก����$��������������%ก��4�(��)
��,�%ก��4�34)ก���4ก����5���C 	��)/��)$�����������+7)2�����5��&<��,�2��%ก��4�34)(�)	�$��4ก���)ก0��  /0*	��)
.��%(�����ก�5���C	����� ���+7) �	�. �*	��)��%���ก�$���'220���%ก��4�(��).����������'��	���,�%ก��4�(��)ก��&'�ก����� �}  

(4) ก����
������,��83B
8-����ก�����+��6�G;�6*�
��.,��,-3�4��5�Hก�	 3A�.  
�	�. ก����$�� ก���ก� �������� 5��ก)��'ก2� 	��)������4)�%�{�%�4�4ก��������2��(��/4�)�)

�0��*34��<ก�� �	�.3�4$��/�����<��4)�ก�%�{�%�4�4ก�����)��4���*%�-��0��*34��<���(��ก��ก���0��*34��<(�) 
�	�./0*$�ก���'��	�$�} ������ก�C���)ก0��	��)47�+,��0�กก�.��$����ก�ก����%),���.(��,�(��ก����5�%=����.��ก
�ก	�  +,�%�-�ก�*���ก�2��2'�94$�(�) �	�. ����� ).��ก����$������ก	������94$�/0*2C*ก���ก�	������%�-�
���������)��/0/0*���ก�/ก�.(�yA�2��(��/4�)�)�0��*34��<��)ก0�� �� )�� $��> 2558 .�� ��%���ก�$��ก���ก� �������� 
5��ก)��'ก2�������4)�$����)	���>F7�)��'��0.��5��4ก�(��/4�)�������*��2�A  3�4$�/��ก�%�{�%�4�4ก�(��/4�)
�)�0��*34��<(�) �	�. �*%�-�ก�4,�4��ก��������� ก�:;:c�.���D���	�	� ���4&���/0*���4���C$�ก���%���
&'�ก��(�) �	�. %(�0�ก�C*/��)2������)����4 	��)5���C3������4	�(� �	��ก�0)3�� /0*2����4/�)(�)ก�ก�*�� 

(5) ก����
������,��ก��6�(:;�N
.(:;�8(��*+,ก��6ก�� -�.	��1�� �4	2GG���6�G;�68ก���;*.+, 
$����).	���/�ก(�)�> 2558 2C*ก���ก� �	�. .�������/���4)�ก�������.��%��4(�)ก���ก� %5,��

$��%�-�(����05, �6�$�ก�ก�ก����/0���ก�������.��%��4$��*���ก���ก� /0*%���%��4�ก�����������*�����).����%���ก�
�����/���4)���)ก0����*���>2���'ก�4 /0*�����)$��%0(�'ก����������%ก1� ������ 5������ )����%���)��*&�
2C*ก���ก� �	�. /0*��*&�2C*ก���ก�	������ %5,��$��$�ก�	������/0*ก�ก����/0���2��(��/4�)�)
�0��*34��<  ��7�) $��*���)�>.����ก��4)�ก�������.������%��4(�)ก���ก� �������� /0*�'220%ก��4�(��) 

(6) ก����
������,��ก��83�����3,ก��/0+1�ก���I�H 
%5,��ก�ก����/0���ก�$��(����094$�  �	�..��ก����$��2C*ก���ก� �	�./0*�������� F7�)��4���+7)2��

����/0*�'	����4�).�����0'��	�9�* %�,����ก�%�0��4�/�0)ก�+,��0�ก���54< �	�.�*	��)/��)$�� �	�.��� /0*�4)�ก�
%�0��4�/�0)ก�+,��0�ก���54<	������ก)�2C*ก���ก�ก�ก���0�ก���54</0*	0��0�ก���54< 	��	� 59 /��)
5�*����AA�	��0�ก���54</0*	0��0�ก���54< 5.=. 2535 94$� 3 �����ก�����ก������F, � (4 3�� ��,����3�� ����� ) 
�	�. .��ก�����34�4$����ก�%�{�%�4/�4)� ก�F, �/(4/3�� %�0��4�/�0)ก�+,��0�ก���54<(�)ก���ก�/0*��������	��
2C*ก���ก� �	�. %�,����ก�%�0��4�/�0)$�ก���*�'���*��%�,�� 3�4ก����%�-���*�ก	�$��D����ก���*�'�
2C*ก���ก� �	�..��0��)��� 

��7�) $����) 1 �����<ก�������{�)�ก�%)����*��.	���/0*��*���> ����กก���ก�������ก�$�A�/0*
%0(�'ก��������*�����)�,�/��)ก���ก� ����������,�����4)����.��������(����094$� .��$��%�{�%�4(����094$�/ก�
�'22094��ก��,��'220���.����������%ก��4�(��) /0*���F, �(4�0�ก���54<(�)������$����) 45 ���  ������)�.	��� /0* 60 
��� ������)���*���> (	� )/	�����{�)���+7)���/��))�	��	0��0�ก���54<b)  2,� ก������)�ก�%)���*%�4/5��	���&�C��   
%5,��%�-�ก��f�)ก��.��$����(����094$�.�$��$��)����� �� )��  $��*���)�>�������ก���ก�/0*��������.���D���	�	��4�)
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%2��)2��� 3�4$��> 2558 (������ 1 �ก�2� - 30 ��+'�4� 2558) .����ก�/��)ก���ก�/0*�������� ����� 3 2�� ) 2,� ���F, �/(4/
3���'�� �	�. (1) �*���)������ 1 �ก�2� +7)������ 27 ก'�95��&< 2558 (2) �*���)������ 1 %��4� +7)������ 15 5z�92� 2558 
(3) �*���)������ 1 ก�ก82� +7)������ 14  ��)�2� 2558  

���,��ก��/0+1�ก���I�H*+,ก��6ก��  3A�.  3P 2557 �43P  2558 (1 �ก�2� - 30 ��+'�4� 2558)  

*�4����6 ��	*�'	� 0��ก�กก�%�-�ก���ก�	� )/	� 1 ��)�2� 2558 %�-�	��.� 

**�4.5�����< ��3�	�+�� F7�)5���ก	�/���)ก���ก�%�,��)�ก�����*ก����)	�/���)��*&�%�������������/0*ก���ก�������ก�$�A� 	�
��AA��) ���0������  10 ก��44� 2558 

 

���,��ก��/0+1�ก���I�H*+,ก��6ก�����G�	;��4�4�++ก�41;:�, 3P 2558  (1 6ก��G6 - 30 6�/2���� 2558)  

 

��
�	 ���50�+ก��6ก�� 

����;�12.� (12.�) ����;�12.� 

16��81A2 @ 31 ).G. 
2557 

3P 2558 
(1 6.G.- 
30 6�.�.) 

8I��6 (
)  
�41;:�,3P 

(12.�) 
1. �4�{4������~ ����*�����< � � �  (N6:N
./0+12.� 3A�.) 

2. �4ก�		�5)�< ก�	4��ก�< � � �  (N6:N
./0+12.� 3A�.) 

3. �4����ก�	�  ���3���4 � � � (N6:N
./0+12.� 3A�.) 

4. �4��)���2< =����=�	�< � � �  (N6:N
./0+12.� 3A�.) 

5. 50.�.I�	�%I0�� %I0���'( � � �  (N6:N
./0+12.� 3A�.) 

6. �4�A���4< ��	*��'�	� � � �  (N6:N
./0+12.� 3A�.) 

7. �)������04< =ก'�	�2 � � �  (N6:N
./0+12.� 3A�.) 

8. �4����4 ��=���ก� � � � (N6:N
./0+12.� 3A�.) 

9. 50.�.�. �'A�,� ��*���&�~ � � �  (N6:N
./0+12.� 3A�.) 

10. �4��� ����	5zก�< � � �  (N6:N
./0+12.� 3A�.) 

11. �4��*%���6 �'A���5��&< 130,800 130,800 � (.�����4ก�(4�'�� �	�. ) 

12. �4����6 ��	*�'	�* - - - 
ก���ก�/	�)	� )$��� 

	� )/	������� 22 %��4� 2558 
(N6:N
./0+12.� 3A�.) 

13. �4��=�ก��~ 3�	���	�*=��� - - - 
ก���ก�/	�)	� )$��� 

	� )/	������� 22 %��4� 2558 
(N6:N
./0+12.� 3A�.) 

14. �4���5)=< 9����'�� � � �  (N6:N
./0+12.� 3A�.) 

15. �4.5�����<  ��3�	�+��** � � � /��)(����0.��$� 
	�)ก�+,��0�ก���54<(�)�������� �	�. 

��
�	 ���50�+ก��6ก�� 

����;�12.� (12.�) ����;�12.� 

16��81A2 @ 31 ).G. 
2556   

@ 31 ).G. 
2557 

8I��6 (
)  
�41;:�,3P 

(12.�) 

1.  �42'�'��	 �2����5 - - - 
0��ก 

%�,�������� 13 �ก�2� 2558 
(N6:/0+12.� 3A�.) 
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ก��/0+1�ก���I�H*+,-�.	��1��  3P 2557  �43P 2558  (1 6ก��G6 - 30 6�/2����)  

��

�	 
��� 

50�+ - ��6(ก2 

����;�12.� (12.�) Warrant # 1 Warrant # 2 

16��81A2 
3P 2557 

3P 2558 
(1 6.G. S 
30 6�.�.) 

����;�12.� 
8I��6 (
)  
�41;:�,3P 

(12.�) 

���N
.��	 
��
(�� 
3P 2548 

 
G,810+ 

���N
.��	 
��
(�� 
3P 2549 

G,810+ 

1. 
�4.5�����<  ��3�	�+��** 60,000 60,000 � 52,600 � 27,600 � (.�����4ก�F, �/(4�'�� 

�	�. $��*���)�> 2558) 

/0*2������ 2,000 2,000 � � � � � (.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

2. �4����	�< %�, ��z��	 25,500 25,500 � � � � � (.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

3. �4�'�)2<  ��0ก'0 118,183 118,183 � 63,300 � 33,000 � (.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

4. �4C�6�	�  ��'���� 63 63 � 60,800 � 31,800 � (.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

5. 
�4���A  ��)2���� 0 0 � 56,900 � 30,000 � (.�����4ก�F, �/(4�'�� 

�	�. $��*���)�> 2558) 

/0*2������ 0 0 � N/A N/A N/A N/A 
(.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

6. �4�{	�5��&<  %�5�D��ก�C< 4,334 4,334 � 38,500 � 20,400 � (.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

7. 
�4�2��4<  ���Cก���< 44,108 44,108 � N/A                                                                                                           N/A N/A N/A (.�����4ก�F, �/(4�'�� 

�	�. $��*���)�> 2558) 

/0*2������ 11,300 11,300 � � � � � (.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

8. �4��0�	 5��&<��) 0 0 � N/A N/A N/A N/A 
(.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

9. 
�4��ก� ก'0&��� 45,400 44,400 (1,000) 54,200 � 28,300 � 

($��> 2558 ���4ก�(4�'�� 
�	�. ��)��  
- (4�'����ก�)����  
  ����� 1,000 �'�� 

/0*2������ 11,000 13,000 2,000 � � � � 
($��> 2558 ���4ก�F, ��'�� 
�	�. ��)��  
- F, ��'��%5�������� 2,000 �'�� 

10. �4�A=�0�� 	���'�ก� 0 0 � N/A N/A N/A N/A 
(.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

11. �)�'�� ���%ก�4�	�(�� 101,900 101,900 � N/A N/A N/A N/A 
(.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

12. 
�4���+50 zก�<5���04< 20,500 20,500 � N/A N/A N/A N/A 

(.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

/0*2������ 2,300 2,300 � � � � � (.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

13. �4%������<  �)=<���� 56,000 50,000 (6,000) 40,300 � 21,000 � 

�D���	�)� Secondment 
$� ���.�	�.�����/0* 
�0�	�{3	�%0�4�  	� )/	�
������ 1 5z�92� 2555 
($��> 2558 ���4ก�(4�'�� 
�	�. ��)��  
- (4�'����ก�)����  
  ����� 6,000 �'�� 
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ก��/0+1�ก���I�H*+,-�.	��1��  3P 2557 �4L�3P 2558 (1 6ก��G6 - 30 6�/2���� 2558 )   (A:+) 

��

�	 
��� 

50�+ - ��6(ก2 

����;�12.� (12.�) Warrant # 1 Warrant # 2 

16��81A2 
3P 2557 

3P 2558 
(1 6.G. S 
30 6�.�.) 

����;�12.� 
8I��6 (
)  
�41;:�,3P 

(12.�) 

���N
.��	 
��
(�� 
3P 2548 

 
G,810+ 

���N
.��	 
��
(�� 
3P 2549 

G,810+ 

14. �4�'กz	4<  �'��+3�9C  2,000 2,000 � 0 0 0 0 

�D���	�)� Secondment 
$� ���..���<5�F� 	� )/	�
������ 1 	'02� 2556 
(.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

15. 
�4��*�����< 5�����=�ก��~ 0 0 �   N/A   N/A N/A N/A 

�D���	�)� Secondment 
$� ��.�>��0 	� )/	������� 
1 	'02� 2555 
(.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

/0*2������ 300 300 �   N/A   N/A N/A N/A (.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

16. �)��5��C�0�� 
���)=<&�ก'0 28,812 28,812 �   N/A   N/A N/A N/A 

��������/	�)	� )$��� C 1 
��)�2� 2557 
(.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

 **�4.5�����< ��3�	�+�� �����*ก����)	�/���)��*&�%�������������/0*ก���ก�������ก�$�A� 	���AA��) ���0������  10 ก��44� 2558 
 

ก��/0+1�ก���I�H*+,-�.	��1�������ก�.�� / 8ก>��@+��2�41;:�,3P 2557�4 3P 2558 (;����� 1 6ก��G6 - 30 6�/2���� 2558 )   

��
�	 
��� 50�+ - ��6(ก2 

����;�12.� (12.�) Warrant # 1 Warrant # 2 

16��81A2 
3P 2557 

3P 2558 
(1 6.G. S 
30 6�.�.) 

����;�
12.� 

8I��6 (
)  
�41;:�,3P 

(12.�) 

���N
.��	 
��
(�� 
3P 2548 

 G,810+ 
���N
.��	 
��
(�� 
3P 2549 

G,810+ 

1. �4�&�2�  %	��=��� 0 0 � � � � � 

�D���	�)� Secondment 
$� ���..�4��40<  	� )/	�
������ 1 	'02� 2557 
 (.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

2. �4�'5���5)�<  5��&<��%��< 0 0 � � � � � 

�D���	�)� Secondment 
$� ���.5����� 3ก0��0  
%2��2�0  	� )/	������� 1  
	'02� 2557 
(.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

3. �)��&��  %�5���)ก��    41,000 41,000 �   N/A   N/A N/A N/A 
ก0����8���	�)���� �	�. 
C 1 5z�92� 2557 
(.�����4ก�F, �/(4�'�� 
�	�. $��*���)�> 2558) 

4. �)���=�  ��*��(�=7ก  N/A N/A � 35,100 � 18,400 � 
�D���	�)� Secondment 
$� ���. .�4��40< 	� )/	�
������1 5z�92� 2557 
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(7)  ก���0��	�95��(
,���ก�����I�H(���41��J(��A:+ 335. 
	�5�*����AA�	���*ก����6&�����A�����4ก��f�)ก��/0*������ก��'���	 5.=. 2542 �	� 39 

ก����$��ก���ก�/0*����������)�'�(�) �	�. ���.�+7)ก���ก� /0*����������)�'�$���	��'220��� �	�. +,��'��%ก��ก�����4
0* 50 ��������4,����A��/��)�4ก����54<���/0*��� ���(�)	� 2������ /0*�'	����4�).�����0'��	�9�*	��2C*ก���ก� ���. 
�'ก2�� )���%(����	�/���) �'ก} 3 �>������)	�/���) /0*%�,��5���ก	�/���)  3�4 �	�. �*�����)�,�/��)%	,��ก���ก�/0*
����������)�'�	�%�0���ก���� 

(8)  ก����.,ก��6�(:;�N
.(:;�8(��L����3�4526 
2C*ก���ก�b .��ก�����34�4$�%�,��)$�ก���*�'�2C*ก���ก� �	�.�'ก2�� ) ��*&�ก���ก�

�*/��)	�������*�'�%5,��(�2�������,�ก���ก��D���	�	��34�4%ก��4�ก��%�,��)2��(��/4�)(�)�0��*34��<��$��*%��4���*
$����ก���ก�%ก��4�(��)��,�������.������%��4 (�$��ก���ก�/��)	�������*�'�%5,��)���ก%��4)��,�$��2��%�1�$� } $��> 2557 ��
ก�/��)	�� ��*&�ก���ก�b ����� 15 ��*  (ก���*�'����  15 2�� ))  

(9)  ก��(+	������ก�����8ก���;��,ก�� 
2C*ก���ก�	�������*��%���2C*ก���ก� �	�. %ก��4�ก���4ก����%ก��4�34)ก�� /0*�4ก������2��

(��/4�)�)�0��*34��< F7�).����ก�5���C2��%��*���4�)���2�� /0*.���D���	�	��0�ก%กCe<���	0��0�ก���54</��)
��*%�=.�4 3�4ก����$��4)�/0*%�{�%�4(����0��)ก0���'ก.	����4�)%2��)2���  

(10)  ก��ก��6�@�,GH(:,8(��6ก��ก��ก�	
��ก��ก�����
��4�����	��@)2�ก�� 
2C*ก���ก�ก�ก����/0ก��ก������  ����������)%����/0*ก0���ก��)ก���%���)�%ก��4�ก��ก�ก�ก����/0

ก��ก� %5,��$�� �	�. ��ก��C�)2<��)%����2����2�A(�)ก��D���	�������	��0�กก�ก�ก����/0ก��ก��4�)���)��) 3�4.�����	� )
2C*��)�ก�ก�ก����/0ก��ก������ F7�)�����������*���������4ก���ก�������ก�$�A�%�-�������2C*��)� ก����/���D���	�
ก�ก�ก����/0ก��ก������/0*ก�	��	��2��<������(�) �	�. ��*���> F7�).�����ก���'��	��ก2C*ก���ก�ก�ก����/0ก��ก������ 
/0*2C*ก���ก� �	�.  %5,��$������4)����%ก��4�(��)��.��D���	� ����� )���4��%���ก�	�)} 	��34�4 /0*%�-�������
ก��ก����0ก�04$�ก��C�)2<��)%����ก��0�ก��	���7ก/��)2�����������94$	��0�กก�ก�ก����/0ก��ก������ $��/ก�
ก���ก� �������� 5��ก)� /0*���%ก��4�(��)  3�4$��> 2557  .����%���ก� ��)��  

� �����2���4�/����&����)2<ก�$����2��%��*��/0*���20��)ก������4��=�</0*�����ก�
��%���)�(�)�)2<ก���4�)	��%�,��) 3�4������*�����)�D���	�	�$��%�1�+7)2���'�)����	��2���4� 
/0*�,����	���'20ก������� )�)2<ก� ������)�)	�)} ���+7)ก����/��)�/ก��ก��������)%����
2���4�/����&����)2<ก� /0*	���� ������$��$�ก�	��	�/0*��*%����0���%�-����&��� ��)�0$��ก�
�,����94$��)2<ก� ก�/��)�y���ก�*(�)�'20ก� /0*ก����)���	ก���$��95/��0���(�)
ก���)�%ก����*���&��0%�-��4�)��  

� ก�����34�4/0*��&���������54ก��'220.��%�-�040�ก�C<��ก�� %��� ก�2��%0,�ก  ก�
:�ก����  ก�%0,���	�/���) ก���4�0��*34��<	��/��  %�-�	�� 3�4���34�4$�ก�5���
2����� 2�����+(�)�'20ก��4�)	��%�,��) %5,��$����=�ก495���20��)ก��2����%�-��)&'�ก��
/0*��)���/��ก�(44)�$���2	 

� ���	� )=��4<�����(�����)%��4� 3�4��:;4�,�����)2<ก� /0*=��4<�����2����)F, �/0*0�ก2����5��&<
%�-��������������0�ก $�ก���������ก�(�����)%��4��ก94��ก%5,��$����ก�	�����)	��(��
���+�	�)} ���+7)(�����)%��4�94$� 3�4��ก�ก�����*4*%�0���%��*��  �� )�� �*��ก�
������/0*�������*%�1� ���+7)��%������������*�����) %5,��ก�������')/0*5����)2<ก�$�
�'ก}��� �4�)����%��� 
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� $��> 2557  ��ก����ก���*�'�2C*ก���ก�ก�ก����/0ก��ก������ ��� 5 2�� ) 3�4���D����ก�
��*�'�ก����.���4�)���4.	���0*2�� ) %5,��ก�ก����/0)����ก�ก�ก����/0ก��ก������ ก�
	��	��ก�2��<������ 	��	�2��ก�����ก���������ก����2��4��)4,�(�) �	�.  ����� ))�
���ก��ก���%5,����)2�/0*ก��,��2��(�) �	�. 

� ���$�������)�)$�ก��,��2�����ก�ก�ก����/0ก��ก������/ก����������.��%��4ก0'�����+,��'�����A
3�4	�)��ก���)�)��7�) 2,� ก����������4(���4.	���94$	��,�� BPTT BizwayE  3�4�����
%�-�  2 9� 2,�9�.�4/0*9���)กz� ��).��).���C�4<$��/ก����+,��'�����A.��������
(����0��2�A .��/ก� ����4��=�<  5��&ก�� ���ก��*&�%������������� �0��*ก��ก� ก�ก�ก��
��/0ก��ก������ ก���������ก����2��4��)4,�(�) �	�. b0b  3�4 �	�. .�������/����*%���
��=�2	�(�)���+,��'��	�� �	�.  ���������(����=�2	�2��57)5�$�	�� �	�. ���+,��'�� ��2��%�1��� 
�	�. ��ก�ก�ก����/0ก��ก������  $��*����ก+7)�ก����'����/0����*�C���40* 80   

� �04�> 2557 2C*��)�ก�ก�ก����/0ก��ก������ �	�. .�������/�����+�������)�)ก�
�,����94$� %5,����*%���2�����2��%(�$����ก�ก�ก����/0ก��ก������(�)5��ก)� �	�. 
��'���5��ก)�ก�����40* 90 ��2��%(�$�%�-��4�)��$�%�,��)%ก��4�ก���0�กก�ก�ก����/0ก��ก������
/0*���4���C&'�ก�� ����� ).������� CG E-learning $��*�� Intranet %5,��$��%�-��,��������$��
2�����%�,��)�0�กก�ก�ก����/0ก��ก������ ���4���C&'�ก�� /0*�	�ก�	��	��2��<������/ก�
5��ก)��'ก2� /0*��ก�����03�4ก���*%���2�����2��%(�$�%5,��ก�5���ก��0�ก��	���7ก
/0*�C�)2<��)%����5��ก)�$����2��	�*���ก$�ก��D���	�)�	����4���C&'�ก�����ก����.�� 

� ���$����ก��������(��ก�ก�ก����/0ก��ก������/0*	��	��2��<������/ก�5��ก)����%(�$������
�0�ก��	�ก��6���%�=�'ก�'�� ����� )ก����$��������2�����$��*�� CG E-Learning 3�4$��> 
2557 ��ก�����,��2��$�ก��ก�����)ก0����� 4 �'�� ������'��0* 60-80 2�    /0*��ก����2���,� 
CG $��5��ก)�%(�$����'ก2�.��=7ก�/0*0)�������� %5,����.�$��%�-�/���)$�ก���)�
	��0�กก�CG /0*���4���C$�ก���%���&'�ก��(�) �	�.  

� ��ก�กก���)%����2��������ก�ก�ก����/0ก��ก������94$��)2<ก�/0�� �	�. 4�)��)%����ก�
/��)�y�2�����/ก�����4)�94��ก %5,��4ก�*����	�6�ก�ก�ก����/0ก��ก������  3�4	�����
ก�(�%(�%4��4�����)�(�)�)2<ก�/�+���	�)}  /0*���������*�����).�����%��A.����44��,�
����%���94��ก���4 

� �	�. ��ก����)���4ก=(�)ก��C�)2<����,��	�)} 94$��)2<ก�  %���  ก���������=ก�  ก�
�����%�1�.F	< CG �����(����02��+��� /0*%�{�3�ก�$�������$�.��	��	�����+�.��������)�)
��%�0 cghelpdesk@pttplc.com �����������=�<%5,��$���,��2��b ���$����2�0���<%ก��4�ก�� CG $�����
�4%�,�� BPTT SpiritE %5,��$��5��ก)��'ก2�.��������(��ก���%���ก����%ก��4�ก�� CG ����� )$��
2�����/0*����ก��ก����������$� F7�).�����ก�	������ก5��ก)��'ก�*���%�-��4�)�� ����� )ก�
%�4/5��2���,�ก�ก����/0ก��ก������(�) �	�.  I���������') 2�� )��� 3 �� )9�.�4 /0*9���)กz� 
��������ก0)�'�/0*�����$�	�)�	�  ���+7)���������.������%��4��.�$��%�-���*34��<  ��,�
��.�$����)��).��.��$�%�1�.F	<(�) �	�. ���4 

� ���ก��ก��� BCG CampE %5,����)%����$��5��ก)���2�����2��%(�$�%ก��4�ก���0�กก�ก�ก����/0
ก��ก������ /0*��.�$��$�ก��D���	�)��4�)+�ก	��)/0*%��*�� 3�4ก�����%��4�������6�
ก��ก��� /0*ก�*	'��$��5��ก)�����������$�ก�/��)2��2��%�1�$�%�,��)	�)} ���%ก��4�(��)5����
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�� )����0ก�%��4�����กก����0�ก CG �����$��$��+�ก�C<���ก�/��)�4ก0'��	����(�����
.����� 

� %ก� BCG RunE +�ก�����(7 �$����/��%ก�$��*�� PTT Intranet 3�4����	+'��*�)2<$��2�������� 
CG ���ก�.(���=�/0*��A9�4(�)	��0*2�$����	�)} 	����4���C$�ก���%���&'�ก��
(�) �	�. %5,��$��%ก��ก�%��4����/0*ก���������� 

� �	�. 4�)$��2����2�A���ก�ก�ก����/0ก��ก�(�)������$�ก0'�� �	�.  %5,��$��%�-�.�	�/��
�)ก������������$����/��  Bก0'�� �	�.E  3�4ก����%�f��4$�ก�4ก�*����	�6�ก�
ก�ก����/0ก��ก�(�)������$�ก0'�� �	�.  $���4��$��*���$ก0�%2�4)ก��  /0*%	��4�2��5����������
ก�%(����ก����������ก�ก�ก����/0ก��ก������ ����� )ก����/��ก���%���)�  /0*/���)ก�
��*����5��&<ก�ก�ก����/0ก��ก������%��)�'ก 3�4����ก��=7ก� 5���/���)ก�ก�ก����/0ก��ก�
�����	��	�6��ก0���%��*��������$��%�-��0�ก�D���	�(�)ก0'�� �	�. /0*ก�����0�กก�
ก�ก����/0ก��ก�(�)ก0'�� �	�.  ��)��  

R-E-A-C-T  
 R = Responsibility B2�����������	��������E 
 E = Equitable Treatment B.��%0,�ก�D���	�E 
 A = Accountability B47�+,�2��+�ก	��)E 
 C = Creation of Long-term Value B���)��02�%5����*4*4�$���)2<ก�E 
 T = Transparency B2��3���)$�	������.��E  

� �	�. .�����ก��ก���%5,����)%����ก�ก�ก����/0ก��ก������$��ก��������$�ก0'�� �	�. ��)	��.���  
� ก�/	�)	� )2C*ก���ก�ก�ก����/0ก��ก������ ก0'�� �	�. 
�   ก����)� PTT Group  CG Day F7�)%�-�ก��ก�����2�A��*���>  %5,���C�)2< ��)%���� /0*%�4/5��

ก���%���ก�ก�ก����/0ก��ก������(�)������$�ก0'�� �	�. ���3�4������$�ก0'�� �	�. 7 ������ 
.��/ก� PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC, BCP /0* GPSC %5,����%���ก���%���)����ก�
ก�ก����/0ก��ก������(�)ก0'�� �	�. /0*��)%����$����������/0*5��ก)�	�*���ก+7)2����2�A
(�)ก����0�กก�ก�ก����/0ก��ก�������$��$�ก��D���	�)� ��*ก�����4�����=ก�/0*%ก�
�����ก����$��2�����  ก�%���/��)����4��=�<3�4����������)�'�%5,��/��)2���'�)����(�)�����
�)2<ก� ก�/��)0*2� b0b 3�4	��/��5��ก)��ก�� ) 7 ������   �� )�� ��/(ก���%��Aก�		��=�ก��~�ก
����4)�94��ก.�����)����4 .��/ก� ���/���ก	0��0�ก���54</��)��*%�=.�4 / ��2�
���������*%��4�.�4  ����� ) ��������ก0'�� �	�. 5��ก)� F7�).������� )2�����/0*2����*���$�
$�2�����22������,�����$�(�)���������*�����)/0*5��ก)����.������ก��ก����0�ก��	���7ก�����
$�ก������/0*ก��D���	�)� �� )��  $��> 2557 ก0'�� �	�. 3�4�� IRPC %�-�%��95���)�$��,�� 
BPTT Group CG Day 2014 : The Power is in Your HandsE 94$	�/��2�� ����	�ก4 �50�)�����ก 
���4=�ก495/0*50�)2�������,�������)���2<(�)ก0'�� �	�. �����ก�����4��)2� %5,��	��	��2��<
������ 

(11)  ก��A:+A.���2���AG+�H��35�� 
� �	�. ก����/���D���	����%ก��4�(��)ก��ก�	��	���'���	2��<������$����4&���/0*���4���C$�

ก���%���&'�ก��(�)������ %��� ���4���C�����4ก�������.��%��4/0*�0��*34��<(��ก�� 
���4���C�����4ก���� ก�$�� (�)(��A ���54<��� ��,���*34��<�,��$� 3�4����*��2�A��ก�
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$��/0*ก����(�)(��A ���54<��� ��,���*34��<�,��$����.��%��*�� �����F7�)2��0��ก$�$�
94�0�)/�����0ก�*��	��ก�	�����$�$�ก��D���	�������/0*����$�� �	�. %��4��*34��<$�
����'� �	�. .��������'�ก�$��������4�)%�1�(� �� )��  $��%�-�.�	�ก8��4���%ก��4�(��) 
��ก�ก��  4�)ก����$�� Integrity & Ethics %�-�2���4���7�)(�)�)2<ก�/0*%�-��	�6��)
���4&���(�) �	�. %5,��$��2C*ก���ก� �������� /0*5��ก)�47�+,��D���	�2��2��.�ก��(����)2��
/0*�*%��4�(�) �	�. %5,��$��ก������/0*ก��D���	�)���2��3���)$� �'���	 %�-�&��� 2��2�
/ก�2��%�,������/0*.���)$�(�)���������.��%��4 

� �> 2553 �	�. .������0)��$�ก�/��)%�	���C<%�-�/�������D���	�(�)92%�ก��.�4$�ก�
	��	��ก��'���	 (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) F7�)%�-�
32�)ก�������(7 �3�4��2���)%�����+���ก���ก�������.�4 /0*.�����ก�������'��ก
��6�0/0*����ก)�2C*ก���ก��f�)ก��/0*������ก��'���	/��)�	� (�.�.�.)3�4%�-� 1 $� 
27 ������/�ก���������*ก=%�	���C<  

� �> 2555 �	�. .��%(�����%�-�����ก92�(��	ก0)30ก/��)����*��	� (United Nations Global 
Compact : UNGC) %5,��/��)+7)%�	���C<$�ก����0�ก���&���'�4�� ���&�/�))� ก���ก�
���)/��0��� /0*ก�	��	��2��<������$��*����ก0�%�-�/���)$�ก���%���&'�ก�� 

� 2C*ก���ก� �	�. $�ก���*�'�2�� )��� 6/2557 %�,�������� 27 ��+'�4� 2557 5���C$��2��
%�1�����34�4	��	��2��<������(�) �	�./0*ก0'�� �	�. /0*$����*ก=$�������� )�)2<ก� 3�4
ก����$���34�4	��	��2��<������(�) �	�. %�-�������7�)(�)2���,�ก�ก�ก����/0ก��ก������ 
�	�6��)���4&��� /0*���4���C$�ก���%���&'�ก��(�) �	�. /0*ก����$���34�4
	��	��2��<������(�)ก0'�� �	�. %�-�������7�)(�)/���)ก�ก�ก����/0������$�ก0'�� �	�. (PTT 
Way of Conduct) %5,��$��������$�ก0'�� �	�.���	�6�/0*/���)ก���������ก�.�$���=�)
%��4�ก�� 

� �34�4	��	��2��<������(�) �	�. ก����$�� �'20ก�(�) �	�. 	��).����%���ก���,�%(�.���
��������$�ก�2��<������ ก�$��/���������'ก���/�� �� )�)	�)/0*�)���� 3�4�'20ก�(�) 
�	�. 	��)��%���ก�	�/���D���	�$��34�4	��	��2��<������(�) �	�. F7�)2���20'�
ก�*���ก���%���)�	�)} �4�)���)��) %���  ก�����2%5,��ก�ก'=0 ก���������54ก��'220 
ก�����5���' ก�2��2'�94$� %�-�	�� 

� �	�. .���,��2���34�4	��	��2��<������/0*/���D���	�.�4�)������4��4 ���������� �������,����� 
�	�. ������$�ก�2��2'� 2��2��)&'�ก�� /0*���������.��%��4 ����� )�&�C�� ������)�)ก�
�,��������0ก�04 %��� ����4 ��%�0 %�1�.F	< �*�� PTT Intranet ก��������� ก����
�����=ก� %�-�	�� %5,��$�����������.��%��4�'กก0'��������/0*�D���	�$�����20��)ก��/���)��� 
�	�. ก���� 

� �	�. ���$����ก��,����/0*:�ก�����4�)	��%�,��)/ก��'20ก�(�) �	�. %5,��$��%ก��2�����2��
%(�$��4�)/�����)%ก��4�ก���	�ก�	��	��ก�2��<������ 2��2����)(�) �	�. /0*��0)3��
�ก.���D���	�	��	�ก���  %��� ก��������(��ก�ก�ก����/0ก��ก������/0*	��	��2��<������/ก�
5��ก)����%(�$�������0�ก��	�ก��6���%�= ก���������0�ก��	��)���4&��� ก��ก��� CG 
Camp �*�� CG E-Learning %�-�	�� ����� )��ก����$����������/0*5��ก)�%(���������
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�0�ก��	����%ก��4�(��)ก��ก�	��	��2��<������F7�)���3�4����4)�94��ก %��� �0�ก��	�������3�4
��2���)%�����+���ก���ก�������.�4 

� �	�. .����%���ก�%5,��$��%�-�.�	�ก�*���ก�$��ก������) (Certification Process) (�)
32�)ก�/�������D���	�(�)92%�ก��.�4$�ก�	��	��ก��'���	 (Private Sector Collective 
Action Coalition against Corruption : CAC) F7�) �	�. .��/��)�0�ก6���*ก��	�)} %ก��4�ก��
�34�4$�ก���%���&'�ก�� �	�ก�(� �	��ก��D���	�)� 	0�����*��2��2'�94$� %5,��
%���	��2C*ก���ก�32�)ก�b 3�4 �	�. .�������)�+�*%�-�����ก/�������D���	�(�)
92%�ก��.�4$�ก�	��	��ก��'���	%��4����4/0��%�,�������� 3 	'02� 2557 

� ก�	��	���*%����0ก��8���	� 
- 2C*ก���ก� �	�. ��������ก�ก����/0$�� �	�. ���*�����������'�ก�	��	��ก�2��<�����������

��*���&�95 %5,��$������$���:;4�����.��	�*���ก/0*$��2����2�Aก��ก�	��	��ก�2��<������ 
/0*�0�ก:y)��%�-�����&����)2<ก�  

- 2C*ก���ก�	������ ��������ก�ก����/0ก�2��2'�94$� ก�������4)��)ก�%)�� /0*
ก�*���ก��,�����%ก��4�(��)ก���	�ก�	��	��ก�2��<������ ����� )ก�ก����/0ก��D���	�	�
�	�ก�	��	��ก�2��<������ ������	�ก�/0*ก�2��2'�94$����%ก��4�(��) %5,��$������$��� 
�	�ก�	��	��ก�2��<��������2��%5�4)5�/0*����*���&��0 �����ก���*%���2��%���4)
/0*$��2�/�*��	��2C*ก���ก� �	�. %ก��4�ก��ก��D���	����2����%5,��0�2��%���4)�� � 3�4
��������	��)��2�/�*��.��D���	� ����� )�4)��0ก�	������94$�%ก��4�ก���	�ก�	��	��
ก�2��<������(�) �	�. 	��2C*ก���ก� �	�. �4�)����%��� /0*$��2�/�*��(��2���D���	�/ก�
2C*ก���ก� �	�. /0*�������� 

- 2C*ก���ก�ก�ก����/0ก��ก������ ��������ก����/0*������34�4	��	��2��<������ $��
(��%���/�* /���) 	��	�/0*��*%����0ก���%���)����%ก��4�(��)ก��ก�	��	��ก�2��<������
%�-���*���'ก�> 

- 2C*ก���ก������2��%���4)�)2<ก� ��������ก�ก����/0 /0*������'�$����ก���%���)����
ก������2��%���4)���ก�	��	��2��<������ 3�4ก���*%���2��%���4)���2��<������/0*
������	�ก�	��	��2��<������$��%5�4)5�%��*��   

- ��������ก����$����ก���*%���2��%���4)���ก�2��<������$�ก�*���ก��D���	�)������
ก��$��%ก��ก�2��<������ �����2��%��*��(�)ก�*���ก�/0*�	�ก�	�)} /0*�D���	�	�
%�-�/���4�) ����� )�,����.�4�)5��ก)�/0*���%ก��4�(��)�'ก:;4  

- �	�. ��ก�2��2'�94$�F7�)���+0�/0*2��2'�2��%���4)$�ก��D���	�  3�4���)
�95/��0���ก�2��2'������)%����2��F,����	4<�'���	/ก�5��ก)��'ก2� ก���*%���2��%���4)
/0*ก����ก��ก���2��2'������2��%5�4)5�%��*��3�4%I5*2��%���4)��� �	�. 4�����.��.�� 
��� 2��%���4)���ก��'���	2��<������ 

- �	�. ���$����(� �	��$�ก�%ก1���ก�%�ก��/0*����7ก	�)} $��5����	��ก�	������%5,��4,�4��
2��+�ก	��)/0*%��*��(�)�4ก��)ก�%)�� ก�2��2'�94$�(�)ก�*���ก�����A��/0*
ก�%ก1���ก�(����0 .�����ก�	������94$�%5,��4,�4����*���&��0(�)ก�*���ก�	��	�ก�
	��	��ก�2��<������ /0*%5,��$��%ก��2������$���ก�����7ก�4ก��)ก�%)�����0�ก6��4�)
%5�4)5�%5,��$��$�ก�	������ 
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- ����4	������94$� ��ก�	�������4ก��������2��(��/4�)�)�0��*34��< 3�ก�ก�%ก��
�'���	/0*��*���&�95(�)�)2<ก�$�ก������2��%���4)�กก��'���	94$��)2<ก�/0*$��*���
ก��ก���ก���%���)� ���+7)�����%ก��4�ก���0�ก���4&���&'�ก�� ���4���C��������/0*
5��ก)� ��ก�� )��ก�5���C/0*�4)�	��2C*ก���ก�	������/0*����������)�'������ %�,��
5��4ก���,�ก�ก�*�������ก��$��%ก��2��%��4�4	���0ก���%���ก�(�)�	�. �4�)��4/�) 
���+7)ก�C�ก�%ก���'���	 

� �	�ก� (��%(	 /0*ก0.กก�2'��2��)���/��)%�*/� 
- �	�.��ก�*���ก���������54ก��'220 ����*����+7)2���'�)����	���	�ก�	��	��ก�2��<���

��� /0*���34�4����*.��0�	�/���) 0)3�� ��,�$���0�)0�	���'20ก�����D�%�&ก�2��<������ 
/����ก�ก�*���� ��*��$�� �	�. ��A%��43�ก��)&'�ก�� 

- �'20ก�(�) �	�. .��57)0*%04��,�%5�ก%I4%�,��5�ก�ก�*�������:;:c��	�ก�	��	��ก�2��<
������ 3�4 �	�. ���$�������)�)ก�/��)%�*/�/0*ก�2'��2��)����4)�����0��9�4 %�,���'20ก�
	��)ก�/��)(����0��,�%�*/� ����� )%�,���'20ก�	��)ก�2�/�*��%ก��4�ก��ก��D���	�	�
�	�ก�	��	��ก�2��<������ 

- �	�. ���$����(��ก���������4 Bก����)%��4�/0*/��)%�*/�ก��'���	E %5,��ก�����0�ก%กCe</0*
/���)�D���	�%ก��4�ก��ก����)%��4�/0*/��)%�*/�ก��'���		�������� (Whistleblowing) .$����
2��%��*��/0*%�-�.�$���=�)%��4�ก���� )�)2<ก� ��ก�� )���	�ก�2'��2��)/0*$��2��%�-�
&���/ก���� ���) %��4� ��,���� $��2�������,�$�ก�$��(����0%�*/���� %ก�� 4�(��)���4 3�4 
Whistleblowing �*%�-�%2�,��)�,�$�/)�(�)ก�%�-���AAC%	,��9�40��)���/0*%�-����)�)$�ก�
������ก��'���	 %�,��)�ก�*���4/ก�.(�yA�.��������)��ก�������yA��� ��*���04/0*��
%ก���0ก�*��	��955��</0*6�*�)ก�%)��(�)�)2<ก��4�)�'�/�)$�94�0�).�� 3�45��ก)� 
�	�. �'ก2����+��������%�-� Whistleblower 3�4%�-�ก�*��ก%��4)�*����2������ก	� %5,��
���)2��3���)$� ก�ก�ก����/0ก��ก������ /0*2��4��)4,�(�)�)2<ก� 

� ��0)3�� 
- �	�. ก����$���'20ก��'ก�*���	��)0)��������2���,� CG %5,��/��)+7)5��&*��AA$�ก�

��������0�ก�D���	������%�-�/���)��%���)� 2���,� CG �7)%���4�%��,������4����'ก2�	��)�D���	�	�
�4�)%2��)2���  

� �	�. ���$����ก�*���ก�$�ก�0)3���'20ก����.���D���	�	��	�ก�	��	��ก�2��<������
�4�)%��*��/0*%�-�&��� ก�ก�*��$�} ���:;:c���,�.��%�-�.�	��34�4��  .�����)	�)��,�
�)���� �*.�����ก�5���C�)����4	��*%��4���� �	�. ก���� F7�)��(� �	��ก��,����
(��%�1����) ก������� ก�0)3�� /0*ก��'�&�C<������%�� ��,���3��	�ก8��4 �'20ก�(�) 
�	�. 	��)��2��%(�$�/0*�D���	�	��34�4	��	��2��<������$��'ก(� �	��(�)ก��D���	�)�
�4�)%2��)2��� 

9.5.2   ก��3�486��G;�68(���, (Risk Assessment)      
�	�. .��	�*���ก+7)2����2�A(�)ก������2��%���4)94$	�ก�%�0��4�/�0)�����)�0ก�*��	��&'�ก���� )�ก�y���4

94$�/0*94��ก 3�4+,���ก������2��%���4)%�-��)2<��*ก�������2�A(�)�'กก�*���ก�$�ก���%���&'�ก��(�) �	�. 
/0*	��)��2��%�,���34)ก���'ก�*��� �7).��ก����%�-��34�4�����2��%���4)�� )�)2<ก����5��ก)��'ก2�	��)�D���	�	� /0*
��ก���*%���2��%���4)$��*����D���	�ก� ������2��%���4)$��*����)2<ก��*��ก���������ก��4�)%�-��*�����
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2C*ก���ก����ก�2C*	�)} (�) �	�. /0*2��%���4)$�ก��D���	�)��*�4��94$	�ก�ก�ก����/0(�)��������������������
ก��D���	�)��� �} �� )�� ��ก����	� )2C*ก���ก������2��%���4)/0*2��2'�94$��������������2��%���4)$�95���$��
%ก����*���&��0��)�'� 3�4+,�%�-����������������(�)�'ก����4)�$�ก����ก�/0*2��2'�2��%���4)$���4��$��*������4�����
.�� F7�)��ก��*�'.���4�)���%��$�2����44������)� (Functional Description) (�)�'ก����4)�  

9.5.3   ก��ก��6ก��G;	G26  (Control Activities) 
2C*ก���ก����ก�(�) �	�. ������������$�ก�������4)��� )�)ก�%)��/0*.��$���4)��)ก�%)��(�)

�'กก0'��&'�ก�� $�95���(�)�)2<ก�  /0*��ก������ก��D���	�)�$��%�-�.�	�ก8 �*%��4� (����)2�� /0*2���,�ก�
�D���	�)�	�)} �4�)����%��� ��ก�ก�����34�4/0*�*%��4��D���	�%�-�040�ก�C<��ก�� %��� ก���*%����0ก��D���	�)�
(�)5��ก)��'ก�*��� 3�4ก����%�-����������0ก���%���)� (Key Performance Indicators : KPIs) %5,��$��ก�2��2'�ก��ก���
���ก��������2��%��*��/0*%5�4)5� 	������/0*	��	�.�� ��ก�ก�� 4�)��ก��*�'ก���%���)�$����������2��
%���4)��2�A/0*ก����ก0.ก$�ก�2��2'�%5,���f�)ก��/0*0�(�����50� ��ก�������0ก���%���)�3�4:;4������4�)
����%���   %��� &'�ก������ก�%)�� ก����F, � /0*ก����������.� ��ก�����������4�)%�-��*��$��ก��ก0'���'20ก�%5,��
2������$������*��	������ /0*2�����ก��.�� 3�4��ก�/��)/4ก����������$�ก���'��	� ก���*��0�0(����0 ก�
����7ก�4ก���,�ก�����7ก��A�� ก����-��4%)�� ก������ก�	������/0*ก���/0��ก����54<�����ก�กก��3�4
%�1�(� ��ก�2��2'�94$����ก�%)��ก���A�� %ก��4�ก��ก�%ก1�%)�� ��ก�%)��  ก������4  %)��:ก&�2�  /0*%)��4,�����)  
$��%�-�.�	��*%��4����ก���� ��ก�����7ก��A��2��+���+�ก	��)/0*����%��� ��ก����%ก1�%�ก���)��A���� )���%�-�%�ก��
/0*(����0����%�=.���4�)%�-��*�� /0*%�-�.�	����ก8��4ก����    

$����ก����F, ������) �	�. ��ก���%���ก�	��*%��4�/0*(��ก���������4ก�5���' F7�).��ก����������2��
���������$�ก�*���ก����F, ������).���4�)���%��  %��� ���������� �)%)����'��	�  ก�ก����2��	��)ก�5���'  ก�	���-
���  ก�2��2'�/0*ก�%ก1���ก�5���'  /0*ก�	���������54<��� $����ก���������54ก��'220  �	�. ��ก��)�*�����
ก���������54ก��'220 /0*��ก�2��2'�	��	���*%����0�4�)%5�4)5� �� )ก�����  ก�ก����2�	��/��  ������
2����������� ก�5����'20ก� ก��D���	�)�(�)�'20ก� /0*ก��,���� %5,��$��5��ก)���2�����2�����+ /0*ก�
��������54ก��'220(�)�	�. ��2��%��*��/0*����*���&�95 

$�ก�C���� �	�. ��ก���&'�ก���ก�����+,��'���4$�A� ก���ก� �������� ��,�������%ก��4�(��)ก���'220��)ก0�� �	�. ��
�	�ก�������ก'�%5,��	��	�$��ก���&'�ก����� �	��)���(� �	��ก���'��	����ก�����'ก2�� ) �'ก�4ก� 3�4������������.������
%��4�*.��������'��	��4ก��� �}  �� )4�)��ก�	��	� /0*��/0�0ก���%���)��4�)$ก0���� 

��ก�ก��  �	�. 4�)$��2����2�A$�%�,��) 2������2) 2���0��9�4 ��������4 /0*���)/��0��� (Security, Safety, 
Health and Environment : SSHE) %5�*+,�%�-���7�)$�%ก�*�f�)ก��2����A%��4�����2�A4��)	��ก���%���&'�ก��(�)�)2<ก�$��
%	��3	�4�)���,��/0*4��)4,� ���+	��4���0��*ก��ก�$��'ก } ���$�����0ก���%���)����%�-�%0�= .��������4��=�</0*
%�f��4���ก����.��$�����'�  3�4 2C*ก���ก� �	�. ��/0 	��	� $���34�4 /0*2�/�*��%ก��4�ก��2������2) 2���0��9�4 
��������4 /0*���)/��0��� ��� �	�. �������$��%�-�ก��ก���ก�2��2'����2C*ก���ก����ก�(�) �	�. $��*���:;4
���ก� F7�)��ก���ก�������ก�$�A�%�-���*&�b ����� )2C*ก���ก��34�4 QSHE ก0'�� �	�. /0*2C*ก���ก� QSHE 
�	�. F7�)��������ก0���ก��)/0*ก�ก����/0ก���������ก�$��*����D���	�ก�(�)ก0'�� �	�. /0*94$� �	�. 	�0���� 3�4
������4)��������������ก0) 2,� :;42������2) 2���0��9�4 ��������4 /0*���)/��0��� /0*:;4�����2'C95�)2<ก�
3�4�40*%��4����+=7ก��ก���(�� SSHE %5,��2��%�-�%0�=(�)�)2<ก� /0*�4)�2��4��)4,��> 2557 (Corporate 
Sustainability Report 2014)  
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9.5.4 �4		(��(�8�O�4ก��(0�+(��*.+6� (Information & Communication)   
 ���4����4��=�<(�)2C*ก���ก� �	�.$�ก����	� ) ������ 5����� .�F��� 3F0������< ��ก�� (PTTICT) (7 �  %5,��%�-�=��4<���
ก����ก�%�23�304�����%�=/0*ก��,���� (.�F���) (�) �	�. /0*������$�ก0'�� �	�. %5,��0�2�$����4  0�����C)����
F �F��� %5���=�ก495�)���32�)���)5, �6�.�F���(�)/	�0*������ 	0����%5�������	����)$�ก�����(�) �	�. /0*
������$�ก0'�� �	�.  3�4  PTTICT  ���+��������.���4�)����*���&�95 	��%�,��) %�-�ก�0�)��2�A$��ก�� �	�. /0*������$�
ก0'�� �	�. %�-��4�)�� 
 2C*ก���ก� �	�. 4�).����%���ก�������'�$�� �	�. 5����*������%�=���)���	ก���%5���(��2�����+
$�ก�/(�)(���)&'�ก���)���%�23�304�����%�=/0*ก��,����$������*���&�95���%��4�ก���������� ���(�)30ก ���
%��� ก�5����*�� Fil�n Go ก�5����*�� Fully Self Serve/Next Generation Service Station %�-�	�� 3�4�0�)�ก��*��
2����%�1�$�ก��� SAP �$��)�%�-��*��)��0�ก�)2<ก� �	�. ��ก�(44ก�$��)�.�4�)������$�ก0'��	�/�� SAP Roll 
out ��$��������$�ก0'�� �	�. ���+��*��0�0(����0�)&'�ก��.���4�)���%�1�%���%��4�ก�� �	�. %�-�ก��� ERP 
Hamonization/One SAP ���+0�2��F �F���(�)(����0$�ก�$��)�/0*%�,���34)(����0+7)ก��.���4�)����*���&�95�� )
94$���*%�=/0*	�)��*%�= 
 ��ก�ก��  �	�. .����%���ก�5��� Global Infrastructure as a Service ��$�����+�������'��4)�	����������.��
�4�)���%�1� /0*4�).��2��2�����	ก���$���%5,��������'�ก�*���ก����-��4%)��$������*���&�95���%�1�4��)(7 � .��/ก� ก�
5����*�� LPG Compensate System %5,��%�-�%2�,��)�,����4���2� LPG $�ก�0)�*%��4����2�	��34�4��6�0    ��ก�����0
ก���%���)�  ก�%���4�%��4��0��%���)�ก��%�f��4  /0*ก�������')%5���%	���*������%�=$�����+��)����34�4
/0*����32�)���)�)2<ก����%�0��4�/�0)	��95&'�ก�� %��� ก�������')�*��)���)���ก0'��&'�ก��32�)���)5, �6� (COOI) 
ก�5����*�� PTT Daily Performance /0*PTT Health Dashboard %5,��	��	��+�ก�C<(�)�)2<ก�	�/���)ก�%�-�
�)2<ก��� ���	��	�6� Thailand Quality Award (TQA) 
 2C*ก���ก� �	�. 4�)	�*���ก/0*$��2����2�Aก��2���0��9�4$��*��%�23�304�����%�= /0*ก�%ก1���ก�
(����0�)��%02�����2�<  3�4.����'��	���%���ก�ก�����)=��4<2��5��%	��</��)$������4�	�6�ก���ก/�� Data Center (� �
��)�'� (TIER IV) ��ก�F���/��I'ก%I���)��� ICT %5,����)���ก���%���&'�ก���4�)	��%�,��)   
 3�4$��> 2557 /�����*%ก��%�	'ก�C<����'��'���*���)�{�0����2�����ก)�$�A�  �	�. %�-�%�	'$�� �	�. 	��)
��%���ก�%�{�$���+�����D���	�)�����)5������ )����/0*$��)��'�ก�C<.�F�������)/��ก�$��)�	��ก	�%5,����)���ก�
��%���&'�ก���4�)	��%�,��)  �	�. ���+��%���ก�.��3�4.����ก��4'��*)�ก  /0*4�)��%���ก�������*��)�2��5��%	��<���
��2����2�A	��&'�ก��/0*%(����ก�	�����*%���ก�&��)��ก��	�6� ISO/IEC27001 (Information Security Management 
System � ISMS) $�ก���ก��0��9�4(�)(����0/0*����%�= /0*.�����ก������)�	�6��4�)	��%�,��) 5������ )%(����ก�
	�����*%���4ก�*����	�6�$�ก������2��	��%�,��)�)&'�ก�� (Business Continuity Management � BCM) %�-��	�6� 
ISO22301 /0*4�)��%���)����2C*ก���ก�	������ /0*2C*ก���ก������2��%���4)/0*ก�2��2'�94$� �	�. F7�)
ก����$����ก�������*������%�=���$��������ก������)�	�)} /0*������4)�ก�2��2'�94$�/0*ก� Rollout 
IT Governance .�4�)������$�ก0'�� �	�.%5,��$��2���20'�����+7)�� )ก0'�� �	�. �4�)2��+��� 

9.5.5 �4		A�
A�6�43�486��- (Monitoring & Evaluation)   

• �4		ก��A�;�(+	^��L� 
 ����ก	������94$� %�-�����4)�����* �4)�(7 �	�)	��2C*ก���ก�	������ ��������$�ก����)2��

%�,������(Assurance) /0*$��2���7ก�(Consulting) %5,��$��ก�*���ก���)�94$��)2<ก���ก�ก�ก����/0ก��ก� ก������
2��%���4)/0*ก�2��2'�94$������ ���0'��	+'��*�)2<ก���%���)�(�)�)2<ก�  
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����ก	������94$���ก��)/��ก�	������94$���*���> /0*/��ก�	�������*4*4� 3 �> 3�4ก������
/��ก�	������%�-�.�	���=�)ก04'�&<�)&'�ก�� (Business Strategic Direction) /0*2��%���4)�����2�A�����)�0ก�*��	��
ก���%���)� (Risk-Based Approach) 3�42���20'�ก�*���ก�ก���%���&'�ก���� )(�) �	�. /0*������$�%2�,��� )$�/0*
	�)��*%�= /0*�4)��0ก�	������$��/ก�2C*ก���ก�	������%5,��5���C ���+7)ก��4)�	��2C*ก���ก� �	�. 
/0*����4)�ก�ก����/0%�-���*���'ก.	��� 3�4��ก�	��	��0ก��D���	�	�(��%���/�*���5��กก�	�������4�)
����%��� �� )�� $�ก��D���	�)�(�)����ก	������94$�.����(����ก��$�ก�/��)2��%�1�/0*.������*%�1������2��(��/4�)
�*���)����4���	���/0*����ก	������94$����4�)�(��4'	�.��.�� 

• ก��3�486��ก��G;	G26^��L�
.;�A�8+, 
�	�. ��ก�	��	���*%����0ก�2��2'�94$� �4�)���4�>0*2�� ) 3�4.��ก����.��%�-�������7�)(�)ก�*���ก�

�D���	�)�	��ก	�(�):;4�����  ���2��2'�)� /0*�����������%ก��4�(��)����� ).�����$����ก���*%���ก�2��2'�94$����4
	�%�) (Control Self-Assessment : CSA) $��)2<ก�/����������)��  

• �����/����*%���ก�2��2'�94$��4�'220 (Specific Questionnaire) ���������������*���:;4(7 �.����
�D���	�)�	�32�)���)(�) �	�. /0*������������D���	�)� Secondment������$�ก0'�� %5,����*%���ก�
2��2'�94$��� )$��*����)2<ก�/0*�*���:;4)� 

• �����*�'�%��)�D���	�ก� (Facilitated Workshop) %5,��ก���*%���ก�2��2'�94$�$��*���ก��ก��� �'�)%���
ก��ก���ก�2��2'�$�ก�*���ก���)� 3�4�0ก���*%���/0*/��ก�������')ก�2��2'�94$�
�*	��).�����2��%�1�����ก%��(�)ก�*���ก�/0*��ก�	��	�3�4�����)2����A� 

�� )�� :;4�����2��%���4)�)2<ก��*%�-����������(����0��%2�*�< ��'��0 /0*������4)�ก���*%���	�%�)������ )
�)2<ก� 3�4��2C*ก���ก������2��%���4)/0*2��2'�94$���������$�ก�ก0���ก��) $��2��%�1�/0*(��%���/�* ����� )
�)/���)$��ก������4)������������� %5,����%���ก�/ก�.(������')%�-���*���'ก�>  ��ก�ก�� 4�)������ก	������94$���
ก������%5,�����)2������$���ก�2��2'�94$�������4����2��%5�4)5�%��*�� /0*��ก��D���	��4�)����%��� 3�4��
2C*ก���ก�	��������������$�ก�������0ก���*%���ก�2��2'�94$�%�-���*���'ก�> $�ก�C�5�(�����2��
������').����ก�ก������&��D���	�%5,��$��2������$��� (��	���5��กก�	������/0*ก������.�����ก���%���ก�
������')/ก�.(�4�)������)��  $�����(�)ก���*%���ก�2��2'�94$������A��ก�%)�� ��ก�	������/0*�����3�4
����ก)�	���%)��/������ F7�)%�-����	������94��ก  /0*��%����0ก�	������/�����/ก�2C*ก���ก�	������%5,��
5���C %�-��4.	���/0*�4�> 

ก�	��	�/0*��*%���ก�2��2'�94$�(�) �	�. .��47�+,�/0*�D���	�	�/���)ก�	��	���*%����0ก�2��2'�
94$� F7�)ก����$�%�ก��2�/�*�� : ก�������4)� 	��*%��4�2C*ก���ก�	���%)��/������ (�� 6 ก�	��	�
��*%����0�4��$�%กCe<��   ��ก�ก�� �'กก0'��&'�ก���*��ก��4)��0ก���%���)��'ก%�,��   ����� )��ก�����0ก���%���)�
3�4%���4�%��4�ก��	���� ���  (Key Performance Indicator : KPIs) �4�)����%���    

2C*ก���ก�	������.��������0ก���*%���ก�2��2'�94$� F7�)��*%���3�4��������/0*����ก	������
94$��4�)����%���  .��5���*%�1��yA���,�(���ก5���)���%�-���*��2�A  F7�)���20��)ก��2��%�1�(�)��������A��(�) 
�	�.  �*��ก�2��2'�94$�(�) �	�. ��2��%5�4)5�/0*����*���&��0�)&'�ก�� 

3�4$��> 2557 :;4�����2��%���4)�)2<ก� )�ก04'�&<�)2<ก�F7�).����������4$����/0ก���%���)�%�,��)ก�
��*%���ก�2��2'�94$�(�) �	�. .����%���ก�������/0*������*������%�=%5,�����%ก1�6�(����0ก�2��2'������2�A 
(List of Key Control) �����ก�������(����02��&��40�ก�C*)� (FD) 2����)/	�)	� )2C*ก���ก� ����������(�)
2C*ก���ก������� �*%��4�2C*ก���ก�	���%)��/������ ก���ก�2��2'�94$�	��	�6��ก0 (COSO Internal 
Control Integrated Framework) ����� ) �	�ก�	��	��2��<�������	�%กCe<2�+�(�)32�)ก�/�������D���	�(�)92%�ก��
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.�4$�ก�	��	��ก��'���	 %5,��������')5���/����*%���ก�2��2'�94$�$��/ก����������*���:;4(7 �.�����D���	�)�	�
32�)���)(�) �	�. /0*������������D���	�)� Secondment ������$�ก0'�� $��2�+�$�/����*%���2���20'�ก��ก���	�
ก�*���ก��D���	�)������2�A /0*5���6�(����0ก�2��2'������2�A%5���(7 �%�-� 30 ก�*���ก��0�ก ����� )��ก�5���
���/��ก�	��/����*%���ก�2��2'����4	�%�)%�-�/�� Electronic (e-CSA)  %5,��$�������������+��ก���*%���b /0*
���+%��4ก���4)��0ก���*%���b����*�� Intranet .�� 
 

9.6  G:�A+	���*+,-�.(+		�95� (Audit Fee) 
������b ������4��4 /0*ก��ก����2��2'�����ก����42�	��/��ก������A�� (Audit fee) $��/ก� ����ก)������A�����

��������A����)ก��$�����>��A��������� �������%)����� 112,655,335 ��  (��7�)���4�����)0���ก/������,����5����
���4���������) ��ก�ก�� ������b ������4��4 /0*ก��ก����2��2'�����ก��.����42�	��/��(�))����ก��,�� (Non-audit 
fee) �������*��2�A F7�).��/ก� 2�&���%��4�$�ก������ Comfort Letter %5,����*ก��ก���ก���)�,��� ���$�ก���������4�'��
ก�����4���&������0�ก�C*20�4�'� 2�	��������))�ก�%)�����$��$�ก�4,��ก�����5ก� /0*2�	��������)�,�� } $�����>��A�����
���� �������� 16,172,000 �� (����ก0����7�)/��%�1���,����)5����) 
 

9.7 ก��3F�	�A�A�61�กก��ก��ก�	
��ก��ก�����
�L�8�0�+,+0�� t 
 �ก�0�����ก�ก�ก����/0ก��ก�(�) �	�.  �����2���)%�����+���ก���ก�������.�4 (IOD) .����ก������/0*
$��2*/��	�32�)ก������ก�ก�ก����/0ก��ก����������*%��4���*���> 2557 $�95��� �	�. �4��$�%กCe< "��%0�="  /0*
�ก%���4�%��4�ก��������$�ก0'�����54ก� ������$�ก0'�� SET50 /0*������$�ก0'������� Market Capitalization 10,000 0����
(7 �.�  5��� �	�. ��2*/��%I0��4��)ก��2*/��%I0��4(�)�������� )��ก0'�� �� )��  �0�������)ก0��5���C�ก(����0��� �	�. 
%�{�%�4	���&�C* 3�4$��> 2557 �	�. ��/���D���	������ ��ก%��,��ก%กCe<ก������ F7�)���+$��%�-�/���D���	������	��
���������*%��4��,��} �����2�A .��/ก� 

• �����*�'�2C*ก���ก� �	�. .�����	�/	�)	� )�4�{4������~ ����*�����< ก���ก�����* ���)	�/���)��*&�
ก���ก� �7)��2��%�-�����*$�ก������4�34�4/0*ก�ก����/0ก������)�(�) �	�.  

• �	�. ก����$���������ก���ก�����*.�����4ก��ก7�)��7�)(�)�����ก���ก�������4�� 

• %�,��)�ก �	�. ���+�*%�-���6����ก��	�5�*����AA�	���&�ก�)���*�C 5.=. 2502 2C*ก���ก�	������
�7).��5���C%�1����$������ก)�ก�	���%)��/������ F7�)%�-�����4)������2��%�-�ก0)/0*��2����%�,��+,�%�-�������
��A��(�) �	�. /0*��%���2C*ก���ก� �	� %5,��5���C/0*(���'��	������*�'����+,��'��5���C/	�)	� )/0*��'��	�2����
��A�� 

• ����� Agenda Base Meeting /0*��.��D���	�%�-���*ก���*�'�(�)����4)�	�)} %5,��%5�����*���&�95$�ก�
������0ก���%���)�  3�4�����(�� QSHE / SPIRIT / CSR / CG Talk %5,��%�-����)�)ก��,��2�� CG /0*��)%����ก�
ก�*	'��%	,�� ก��C�)2<%�,��)ก�	�*���ก+7)ก���)��4�)�� CG ���4 

• �	�. ก����/���)ก��D���	������)%����2���4� SPIRIT �4�)%�-��*�� 3�4%���ก���2���4� SPIRIT .����ก�
�D���	��4�)%�-����&���/0*4��)4,� 3�4����� SPIRIT Norm Checklist $������4)�	�)} .����.�$��%�-�%2�,��)�,�$�ก���*�'�
3�4%�-�������7�)$� Agenda-Based Meeting %5,��%�-�ก�%�������)���4ก=ก���)�������4������'�/ก�*	'��%	,��$��
5��ก)���5z	�ก���ก���)�������20��)ก��2���4� SPIRIT 	0����%�-�ก���)%����$�����������'ก���/��)2���'�)����$�
ก��� SPIRIT Coaching /0*%�-� SPIRIT Role Model F7�)���+7)ก�+�4����34�4ก�ก�ก����/0ก��ก������F7�)%�-���7�)$�
2���4��)2<ก����4   
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• ก�+�4���2���4����������$�ก0'�� �	�. ����34�4ก0'�� �	�. /0*ก����$��2���4� SPIRIT %�-���7�)$�/��
�)ก�ก�ก����/0������$�ก0'�� �	�. (PTT Way of Conduct) 

• ก�ก����$���34�4	��	��2��<������ก0'�� �	�. %�-���7�)$�/���)ก�ก�ก����/0������$�ก0'�� �	�. (PTT 
Way of Conduct) 3�4��ก�ก����	���� ����4�)%�-����&��� %5,���0�ก���ก���������ก�������$�ก0'�� �	�. %$�����	�6�
/0*/���)ก���������ก� .�$���=�)%��4�ก�� /0*���+���)50�)����.��	���	+'��*�)2<(�)ก�0)�'� ����� )%5,��
�0�ก����34�4���ก���%���ก��4�)%�-��*�� ��)���ก�	�����*%���	��.� 

	0���> 2557 �	�. .���D���	�	��0�กก�ก�ก����/0ก��ก������ ��7�) ��.��2���20'�%กCe<(�)32�)ก������ก� 
ก�ก����/0ก��ก����������*%��4�.�4 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) /0* ASEAN CG Scorecard  
$���*%�1���)	��.���  

• ก�ก�����)2<��*ก��(�)2C*ก���ก� ��*ก�����4����� 5-12 2� 
(����)2��(�) �	�. ก����$���������ก���ก�.�����4ก�� 5 2� /	�.��%ก�� 15 2� 3�4�y��'��� �	�. �������

ก���ก��� )�� � 13 2� F7�)���20��)ก��(����)2��/0*ก���%���&'�ก������{3	�%0�4����	��)ก������)2'C�'���0ก�04�(
���5�����%�-�$�ก������ก��ก�(�) �	�. F7�)�y��'���2C*ก���ก� �	�. .��/	�)	� )2C*ก���ก�%I5*%�,��)����� 5 2C*
���4ก0���ก��))������2����2�A .��/ก� 2C*ก���ก�	������ 2C*ก���ก����� 2C*ก���ก�ก����2�	��/��  
2C*ก���ก�ก�ก����/0ก��ก������ /0*2C*ก���ก������2��%���4)�)2<ก�  

• ก�ก�����34�4%ก��4�ก��������)2<��*�'�(� �	�� C (C*���2C*ก���ก��*0)�	�$������*�'�2C*ก���ก��� 
	��)��ก���ก��4��.�����4ก�� 2 $� 3 (�)�����ก���ก��� )��� 

(����)2��(�) �	�. /0*ก8��4ก����$��$�ก���*�'�2C*ก���ก� �	�. 	��)��ก���ก����*�'�.�����4ก��ก7�)
��7�)(�)�����ก���ก��� )����7)�*2���)2<��*�'� F7�)$��> 2557 ก���ก� �	�. ����$�A�%(�������*�'�2C*ก���ก�
2���'ก2�� ) ��ก�ก��  ก���ก�0)�	�$������*�'� ��*&�ก���ก��*%�{�3�ก�$��ก���ก��'ก2�.�����+�/0*/��)2��
2��%�1��4�)%�-�����* 3�4ก���ก�F7�)������.��%��45�%=�$�%�,��)$�.�������&���ก%��4)0)2*/��$�%�,��)�� � 

• ก�0)2*/��%��4)%0,�ก	� )ก���ก�3�4ก�0)2*/��%��4)/���*�� (Cumulative Voting) 
 (����)2��(�) �	�. ก����$��%0,�ก	� )ก���ก�3�4��&�2*/��%��4)(�)�ก /0*���+,��'��/	�0*2���2*/��%��4)%��ก��
������'�����	�+,��4�� ��ก�ก��  �	�. .��ก����$������&�ก��,��$�ก���/0���&�(�)���+,��'���44��4�3�4	0�� %��� ก�
������'�$�����+,��'���44��4$�����&�%�����*ก���*�'�%5���%	�� ��,�%����,���'220%5,��/	�)	� )%�-�ก���ก�.��0��)���     
%�-�	�� 

(�$�	)$�0�	�	���$����ก��&�/64��Q/ก���ก��64��#�� ��������/%�)��9	
��� 8.1.6 ก��&�/64�����Q/ก���ก�� 
&�(. ���� 
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 

 ปตท. ได้มีการจดัท ารายงานความยัง่ยนื (Corporate Sustainability Report) ประจ  าปี 2557 เพื่อ เปิดเผยนโยบายและ ผลการ
ด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีแสดงถึงความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือความยัง่ยนืของกจิการและสังคมโดยรวม 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินธุรกจิปกติ (in-process)   

ทั้ งน้ี ปตท. จดัส่งรายงานความยัง่ยนื ปี 2557  พร้อมกบัรายงานประจ  าปีให้กบัผูถื้อหุ้น และเปิดเผยให้กบัผูท่ี้สนใจบน
เว็บไซตข์อง ปตท. www.pttplc.com 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเส่ียงองคก์รมีหน้าท่ีการประเมิน  

การควบคุมภายใน โดยการจดัท าแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองรายบุคคลส าหรับผูบ้ริหารตั้งแต่ระดับผูจ้ดัการฝ่ายขึ้น
ไปท่ีปฏิบัติงานตามโครงสร้างของ ปตท. และผูบ้ริหารท่ีปฏิบัติงาน Secondment บริษทัในกลุ่ม ซ่ึงครอบคลุมหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ โดยอา้งอิงกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission  : COSO  ซ่ึงก  าหนดองคป์ระกอบหลกัท่ีจ  าเป็นในการควบคุมภายในไว ้5 ด้าน ได้แก ่(1) การควบคุม
ภายในองคก์ร (Control Environment)  (2) การประเมินความเส่ียง ( Risk Assessment)  (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน ( Control 
Activities)  (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication)  และ (5) ระบบการติดตาม ( Monitoring 
Activities) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างความมัน่ใจว่าการด าเนินงานของ ปตท. จะบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผดิพลาด ความเสียหาย การ
ร่ัวไหล การส้ินเปลือง ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอ่ืนๆ รวมถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บังคบั มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย รวมทั้ งระเบียบปฏิบัติของปตท. รวมทั้ งประเมินตามกรอบแนวทางการก  ากบัดูแลกจิการ
ท่ีดี (Corporate Governene : CG) และมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชั่นตามเกณฑค์  าถามของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

โดยส านักตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการสอบทานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยการ
สอบถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการด าเนินการตามแนวทาง/ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาการควบคุมภายในแลว้สรุปได้ว่า 
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในด้านต่าง ๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความ
เส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม  โดยบริษทัได้จดัให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ   

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

ในการประชุมคณะกรรมการจดัการ ปตท.  คร้ังท่ี 21/2551 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2551 ได้แต่งตั้ง นางสาว นิตยา          
ดิเรกสถาพร ให้ด ารงต  าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านักตรวจสอบภายใน  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 เน่ืองจาก    เป็นผูท่ี้
มีความรู้ความเขา้ใจธุรกจิของ ปตท.เป็นอยา่งดี  ประกอบกบัมีประสบการณ์ในงานบัญชีการเงิน และงานบริหารความเส่ียงทาง
การเงินของ ปตท. ทั้ งในระดับธุรกจิและในภาพรวม จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้  ทั้ งน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมทั้ งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบ
ประจ  าปีของผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านักตรวจสอบภายใน 

ประวตัหิัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
นางสาวนิตยา ดเิรกสถาพร 
อายุ  58 ปี 
ประวตักิารศึกษา 
- บัญชีบัณฑิต (เกยีรตินิยมอนัดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- Master of Business Administration (Finance) สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA) 
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ประวตักิารอบรม 
- หลกัสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกจิศศินทร์    
- Finance for Senior Executives , Harvard Business School   
- Nida – Wharton Executive Leadership Program , สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)  
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 91/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร นักบริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดับสูง  (บยป.) รุ่นท่ี 3 ส านักงานศาลปกครอง  
ประวตักิารท างาน 
- 2536 -2543 ผูจ้ดัการฝ่ายบัญชี ปตท.  
- 2544 -2549    ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเส่ียงการเงินและนโยบายสินเช่ือ ปตท.   
- 2549 -2551    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บัญชีการเงิน  บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
- 2552 -ปัจจุบัน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ส านักตรวจสอบภายใน ปตท.  
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญทีเ่กีย่วข้อง 
ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ไม่มี 

งานก ากับดูแลการปฎิบตังิานของบริษทั  ( Compliance)  

ปตท. มีการก  าหนดหน่วยงานท่ีรับผดิชอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บังคบั ขององคก์ร  ประกอบด้วย 
- ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษทั  รับผดิชอบดูแลติดตามให้กลุ่มบริษทั ปตท./คณะกรรมการ ปตท./

คณะกรรมการจดัการของ ปตท. /ผูบ้ริหาร/หน่วยงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเป็นรัฐวิสาหกจิและบริษทัจดทะเบียน รวมทั้ ง
ระเบียบบริษทั และขอ้บังคบั ปตท. ท่ีเกีย่วขอ้ง รวมทั้ งเป็นศูนยก์ลางในการรวบรวม ติดตามขอ้มูลเกีย่วกบักฎระเบียบภายนอกท่ี
เกีย่วขอ้ง และส่ือสาร ให้ความรู้ ค  าปรึกษา เร่ืองกฎระเบียบภายนอกด้านการเป็นรัฐวิสาหกจิและบริษทัจดทะเบียน โดยแปลความ/
สรุปเรียบเรียง เพื่อให้บุคคล/หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งด าเนินการได้อยา่งถูกตอ้ง 

- ส านักกฎหมาย รับผดิชอบก  ากบัดูแลงานด้านกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิรวมทั้ งกฎหมายด้านการเป็น
บริษทัจดทะเบียน กฎหมายด้านส่ิงแวดลอ้ม/ความปลอดภยัในอุตสาหกรรม กฎหมายพลงังาน คดีศาลปกครอง กฎหมายระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้การด าเนินธุรกจิขององคก์รเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ของรัฐ ให้ค  าปรึกษาประเด็นขอ้
กฎหมายแกห่น่วยงานต่างๆ / กลุ่มบริษทั ปตท. เพื่อให้การด าเนินงานมีความสอดคลอ้งกบักฎหมาย โดยเฉพาะการท าธุรกรรม
ใหม่ ๆ ทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือให้การประกอบธุรกจิมีความคล่องตวั 

- ส านักตรวจสอบภายใน รับผดิชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้ งองคก์ร รวมทั้ ง บริษทัในเครือ 
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12. รายการระหว่างกัน   

12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 และ 2557 และ 30 มิถุนายน 2558 บริษทัมีรายการระหว่างกนักบัผูถื้อหุ้น  ดังน้ี     

 

บริษทั ความสัมพนัธ์  รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  (สผญ. ดูประเภทรายการว่าครบหรือไม่)  
ปี 2555 

( ลา้นบาท) 
ปี 2556 

( ลา้นบาท) 
ปี 2557 

(ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  

(ลา้นบาท) 

กระทรวงการคลงั  ผูถื้อหุ้นใหญ่  เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูใ้นประเทศ (พนัธบตัร) 7,000.00 6,000.00 4,500.00 4,500.00 

 

 

 

 

 
   



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)                                          ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  2 

 

12.2 รายการระหว่างกันกับบริษทัย่อย การร่วมค้า บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ปี 2555 และ ปี 2556 และ ปี 2557 และ 30 มถุินายน 2558 ที่ผ่านมามดีงันี้  

   1 2.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท . ขายสินคา้และให้บริการแกบ่ริษทัยอ่ย  การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 255 8  
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษัทย่อย       
บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)  

2,220.87 2,233.74 2,191.19 729.98 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 65.29  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นรอง
ประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายวิรัตน์     
เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศ์วานิช) เป็นกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte. Ltd. 

78,795.06 165,832.68 107,796.99 22,853.30 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธาน
กรรมการของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางนิธิมา  เทพวนงักรู) เป็นกรรมการ
ของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

Subic Bay Energy Co., Ltd. 19,096.48 8,224.63 0.76 - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
PTT Philippines Trading 
Corporation 

6.73 4.84 - 0.07 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 

PTT Philippines Corporation 36.63 42.32 65.48 27.77 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
บริษทั ปตท. จ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จ ากดั  

4,713.40 5,669.58 5,995.97 2,936.29 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 58  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 
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12.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท . ขายสินคา้และให้บริการแกบ่ริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั  (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
 (ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 
2558 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

PTT (Cambodia) Limited 3,989.83 3,615.53 3,191.75 1,030.26 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
PTT  Lao Co., Ltd. 3,005.96 2,772.90 3,254.96 1,319.03 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
PTT International Trading 
DMCC 

3,602.10 3,329.45 1,368.22 - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.สผ.  
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

46.66 1,083.88 958.57 34.05 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.สผ. 
สยาม จ ากดั  

198.42 219.37 315.25 90.86 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  
 

–––– 

บริษทั บิซิเนส  เซอร์วิสเซส 
อลัไลแอนซ์ จ ากดั  

126.81 144.38 144.61 69.22 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 25 
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 75  

–––– 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจ
คา้ปลีก จ ากดั  

36,978.66 36,320.37 35,819.19 15,374.94 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ.ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก  

บริษทั ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 
จ ากดั 

0.99 1.12 1.22 0.85 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.95  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 51.05  

–––– 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส์ จ ากดั 

8.03 8.16 0.03 0.01 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์) เป็น
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์  

บริษทั อมตะ จดัจ าหน่าย  
ก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 

1,878.58 2,155.77 2,148.61 980.42 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 80  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ากดั 

0.07 0.31 0.53 0.23 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที แทงค์ 
เทอร์มินลั จ ากดั 

0.56 0.44 0.50 0.54 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั เอนเนอร์ย่ี  
คอมเพล็กซ์ จ ากดั 

- 0.19 0.20 0.13  - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย)์ เป็น
กรรมการของ บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์  
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12.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท . ขายสินคา้และให้บริการแกบ่ริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั  (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 
2558 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ากดั 22.80 20.72 - 4.43 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประมินทร์  พนัทวีศกัด์ิ) เป็น
กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล  

บริษทั ไทยออยล์ จ ากดั  
(มหาชน)  

172,108.00 157,213.43 147,855.56 49,104.11 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 49.10  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 0.83  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายชาญศิลป์  
ตรีนุชกร) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยออยล์  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมการ  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ของ 
บมจ. ไทยออยล์  

บริษทั ไทยออยล์  
เพาเวอร์ จ ากดั  

3,065.23 3,242.82 3,325.40 1,604.01 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 26  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 73.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ี

เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธาน 
กรรมการ ของ  บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ 

บริษทั พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

365,362.80  361,605.26 384,859.84 124,522.82 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.89  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน

ท่ีเหลือ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็น
ประธานกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ  นางบุบผา   
    อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมการของ  
   บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ์  พนัธ์มีเชาว์) เป็น
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการบริหารความ
เส่ียง  และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่   

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ ากดั  9,694.25 - - - - ณ 10 มกราคม 2556 รวมกบั บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บจ.โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี  

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

10,360.95 - - - - ณ 10 มกราคม 2556 รวมกบั บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ ากดั 
เปล่ียนช่ือเป็น บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี  

–––– 



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)                                          ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  5 

 

12.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท . ขายสินคา้และให้บริการแกบ่ริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั  (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 
2558 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั 
(มหาชน) 

- 21,308.84 18,118.37 9,990.72 - บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)  และ บจ. พีทีที 
ยทิูลิต้ี ไดค้วบรวมกนัเป็น บจ.โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556  

- จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจ  ากดั เม่ือวนัท่ี 27 
พฤศจิกายน 2557 

- จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 22.58  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 52.43  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นประธาน
กรรมการของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์ 
นายอธิคม เติบศิริ) เป็นกรรมการของ บมจ.           
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่

บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั 
(มหาชน) 

194,664.70 122,293.03 173,965.06 71,630.46 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) 
เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี  

-  กรรมการของ ปตท. (นายวชัรกติิ  วชัโรทยั) เป็น
กรรมการของ  บมจ. ไออาร์พีซี  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ  นายอรรถพล 
ฤกษพ์ิบูลย)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์สุรบทโสภณ)  เป็น
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่  ของ บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษทั ไทยพาราไซลีน 
จ  ากดั  

229.90 6.69 140.99 0.35 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ) เป็น
ประธานกรรมการ ของ บจ. ไทยพาราไซลีน  

 



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)                                          ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  6 

 

12.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท . ขายสินคา้และให้บริการแกบ่ริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั  (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 
2558 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั 
(มหาชน) 

893.04 824.47 842.63 286.33 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั น ้ ามนั ไออาร์พีซี
จ ากดั 

1.16 0.78 0.84 0.23 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็น
กรรมการของ บจ. น ้ ามนัไออาร์พีซี 

บริษทั ไทยออยล์มารีน 
จ ากดั 

159.83 83.81 11.53 10.39 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธาน
กรรมการ ของ บจ. ไทยออยล์มารีน 

บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ ากดั 6.56 8.93 11.33 0.3 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน

ท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ไทยโอลีโอเคมี 
จ ากดั 

115.12 - - 164.11 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ไออาร์พีซี  
โพลีออล จ ากดั 

2.37 1.04 1.27 0.41 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็น
กรรมการของ บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล 

บริษทั ไทยสไตรีนิคส์ 
จ ากดั 

- - 105.18 1.36 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

PTTEP International 
Limited (Yangon Branch) 

- - - 158.86 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 
 

–––– 

บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาว
เวอร์ จ ากดั 

- - - 27.37 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 

บริษทั ทีโอซี ไกลคอล 
จ ากดั 

- - - 6.79 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

PTTEP SP Limited - - - 12.25 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
 



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)                                          ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  7 

 

12.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท . ขายสินคา้และให้บริการแกบ่ริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั  (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 
2558 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ ากดั - - - 24.96 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 80.52  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ท๊อป มารีไทม์ 
เซอร์วิส จ ากดั 

- - - 6.39 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 55 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั พีทีที เมนเทน
แนนซ์ แอนด์ เอนจิเนริง 
จ ากดั 

1.10  0.74 0.25 - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 60 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จ ากดั 

2.88 1.04 1.48 0.62 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 

บริษทั บางกอก  
โพลีเอททีลีน จ ากดั 
(มหาชน) 

0.97 0.54 - - - ณ 30 สิงหาคม 2556 บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน ไดจ้ดทะเบียน
เลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้  

- ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 

–––– 

บริษทั พีทีที 
โพลีเอทิลีน จ ากดั 

20,299.99 9,664.06 - - - ณ 30 สิงหาคม 2556 บจ. พีทีที โพลีเอทิลี ไดจ้ดทะเบียนเลิก
บริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้  

- ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 

–––– 

การด าเนินงานร่วมกัน       
Carigali – PTTEPI 
Operating Company Sdn 
Bhd 

641.45 564.71 471.97 283.43 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)                                          ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  8 

 

12.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท . ขายสินคา้และให้บริการแกบ่ริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั  (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 255 8 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

การร่วมค้า       
บริษทั ทรานส์ 
ไทย-มาเลเซีย  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

1.32 22.35 0.19 1.92 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส์ จ ากดั 

4,017.15 5,511.88 6,362.78 2,845.66 
 

- ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 41.44  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ  
น ้ าเยน็ จ ากดั  

1,735.11 1,936.04 2,089.46  976.29 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 35  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั พีทีที อาซาฮี  
เคมิคอล จ ากดั 

3,588.96 4,174.43 6,390.83 2,717.94 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ของ ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร กลุธรรม) เป็น
กรรมการของ บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 

บริษทั พีทีที เอ็มซีซี  
ไบโอเคม จ ากดั  

- - 0.69 6.46 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50.00  
ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม       
บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์น่ิง จ ากดั  (มหาชน) 

74,360.05 75,877.53 67,091.43 22,067.15 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 36  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน

ท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต) เป็น
กรรมการ ของ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง  
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ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  9 

 

12.2.1  รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท . ขายสินคา้และให้บริการแกบ่ริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ลา้นบาท ) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 255 8 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั ปิโตรเอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

266.12 32.83 7.83 55.91 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 35  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี

เหลือ  

–––– 

KELOIL-PTT LPG 
Sdn. Bhd. 

13.58 - - - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี

เหลือ  

–––– 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน  

99,812.67 126,459.71 109,707.91 26,538.02 - ณ 8 พฤษภาคม 2558 ปตท.จ าหน่ายเงินลงทุนส่วนท่ี
ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของหุน้ทั้งหมดให ้
กองทุนวายภุกัษ์ และส านกังานประกนัสังคม 

–––– 

บริษทั บางปะอิน  
โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

- 1,043.90 - - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 25  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี

เหลือ 

––– 

บริษทั วีนิไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

474.55 375.61 315.52 110.92 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 24.98  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์) 
เป็นรองประธานกรรมการของ บมจ.วีนิไทย  

บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์
(เอเชีย) จ ากดั (มหาชน) 

- - - 32.35 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 25  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั บางจากไบโอฟเูอล
จ ากดั 

- - - 28.46 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 70  จนถึงวนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2558 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั แม่สอดพลงังาน
สะอาด จ ากดั 

- - - 11.99 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 30  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 
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ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  10 

 

12.2.1  รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท . ขายสินคา้และให้บริการแกบ่ริษทัยอ่ย  การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 255 8 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน       
บริษทั ระยอง  
โอเลฟินส์ จ ากดั 

21,706.11 15,104.19 13,126.03 - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 14.27  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.   ถือหุน้ส่วนท่ี

เหลือ 

–––– 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั  13,649.07 13,247.45 14,431.86 8,432.46 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.   ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาครีย ์บูรณกานนท์) 
เป็นกรรมการ ของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์  

รวม 1,151,963.63 1,152,286.49 1,112,507.14 367,114.18   
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12.2.2  รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท . ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั  

 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 255 8 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558)  

บริษัทย่อย       
บริษทั ปตท.ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน)  

106,662.98 115,257.87 111,513.50 42,476.05 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 65.29  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) 
เป็นรองประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. 
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา     
นายวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมการของ  บมจ.
ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์ วงศ์วานิช) 
เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ.ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte. Ltd. 

42,864.24 24,924.81 34,964.98 7,839.85 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร กลุธรรม) เป็น
ประธานกรรมการของ  PTT International 
Trading Pte. Ltd. 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางนิธิมา  เทพวนงักรู) เป็น
กรรมการของ  PTT International Trading Pte. 
Ltd. 

PTT (Cambodia) Limited 510.16 605.70 556.31 180.20 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั 

17,574.03 19,172.98 25,500.58 14,602.06 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 
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12.2.2   รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท . ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) 

บริษทั ปตท.สผ. 
สยาม จ ากดั 

28,680.55 31,093.71 24,750.16 7,361.19 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้
ปลีก จ ากดั 

25.88 26.76 0.01 0.13 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต พนัธ์ทอง) 
เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท.
บริหารธุรกิจคา้ปลีก  

PTTEP Oman 
Company Limited 

3,637.68 4,183.76 2,687.94 187.21 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั บิซิเนส เซอร์วิสเซส 
อลัไลแอนซ์ จ ากดั 

238.41 136.31 446.10 265.70 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 25 
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 75 

–––– 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส์ จ ากดั 

11.17 18.83 12.47 4.96 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์                    
เทพปฏิมากรณ์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. 
พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 

บริษทั ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 
จ ากดั 

102.78 129.79 119.31 64.86 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.95  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 51.05 

–––– 

บริษทั ปตท.จ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จ ากดั 

34.50 46.41 47.01 22.12 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 58  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ  
–––– 

บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ากดั 

1,710.05 3,008.50 4,390.40 3,214.67 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 
–––– 

PTT Philippines 
Corporation 

0.58 13.20 28.60 32.20 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  
–––– 
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12.2.2   รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท . ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) 

PTT International Trading 
DMCC 

941.50 - - - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 
–––– 

บริษทั พีทีที แทงค์ 
เทอร์มินลั จ ากดั  

- 55.54 74.31 89.30 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 
–––– 

PTTEP Australasia 
(Ashmore Cartier) Pty 
Limited 

- 1,749.26 22,061.14 6,147.50 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  
–––– 

PTTEP SP Limited - - 9,633.51 4,325.20 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 
–––– 

บริษทั  ไทยออยล์ จ ากดั  
(มหาชน)  

201,666.11 187,022.40 167,734.35 69,621.98 -   ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 49.10  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 0.83 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วน
ท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ จารุจินดา         
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)  เป็นกรรมการของ บมจ. 
ไทยออยล์  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ) เป็น
กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์  

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั 
(มหาชน)  

21,938.84 22,670.96 28,649.46 10,172.44 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38. 51 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) 
เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี  

-  กรรมการของ ปตท. (นายวชัรกิติ  วชัโรทยั) เป็น
กรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ              
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย)์ เป็นกรรมการของ  
บมจ. ไออาร์พีซี  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) 
เป็นกรรมการ /เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่  ของ บมจ. ไออาร์พีซี  
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12.2.2   รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท . ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากดั  

15.01 6.03 0.98 3.21 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40 
-  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 60  
 

–––– 

บริษทั พีทีที ไอซีที 
โซลูชัน่ส์ จ ากดั  

0.81 12.02 15.04 6.84 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 80 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  
เป็นประธานกรรมการ บจ.  พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 

บริษทั พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  
 

256,399.32 187,275.56 191,336.22 69,662.21 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48. 89 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 
เป็นประธานกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เค
มิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ  นางบุบผา  
อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที  

   โกลบอล เคมิคอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ์  พนัธ์มีเชาว์) เป็น
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการบริหาร
ความเส่ียง  และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ากดั  5,562.76 2,793.54 150.22 39.17 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประมินทร์  พนัทวีศกัด์ิ) เป็น
กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล  

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ย่ี 
โซลูชัน่ส์ จ ากดั  

- 5.37 8.20 - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 60 

–––– 

บริษทั ไทยพาราไซลีน 
จ ากดั 

659.99 132.15 13.71 6.71 -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ) เป็น
ประธานกรรมการ ของ บจ. ไทยพาราไซลีน  

บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั 
(มหาชน) 

4,807.99 4,851.43 4,563.39 1,661.10 -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

 



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)                                          ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  15 

 

12.2.2   รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท . ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั น ้ ามนัไออาร์พีซี 
จ ากดั 

28.18 337.30 376.27 165.34 -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็น
กรรมการ ของ บจ.  น ้ ามนัไออาร์พีซี  

บริษทั ไทยออยล์มารีน 
จ ากดั 

6.33 23.84 75.17 15.47 -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ) เป็น
ประธานกรรมการ ของ บจ. ไทยออยล์มารีน  

บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ ากดั  346.15 839.81 946.92 437.78 -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ของ ปตท.  ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ทีโอซี ไกลคอล 
จ ากดั 

- - - 241.12 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ไทยโอลีโอเคมี 
จ ากดั 

- - - 2,108.41 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100   –––– 

บริษทั ไทยแฟตต้ีแอลกอ-
ฮอลส์ จ ากดั 

- - - 113.08 -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ไทยสไตรีนิคส์ 
จ ากดั 

- - 0.57 - -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 

บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน 
จ ากดั 

39.12 15.60 - - - ณ 30 สิงหาคม 2556 บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน  
 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจ   
    การคา้  
-  ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 

–––– 

 



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)                                          ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  16 

 

12.2.2   รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท . ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั  (ต่อ)  
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558) 

การด าเนินงานร่วมกัน       
Orange Energy Limited 5,654.06 8,966.38 6,364.16 2,438.59 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 53.9496 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ  
    หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

B 8/32 Partners Limited 5,050.81 8,008.75 6,151.34 1,865.17 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 25.0009 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ  
    หุน้ส่วนท่ีเหลือ   

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Company 

22,923.66 21,523.32 23,287.27 11,354.85 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 25.50  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ  
    หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

Andaman Transporation 
Limited 

- - 5,014.18 6,243.69 -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 80.00  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ  
 หุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

การร่วมค้า       
บริษทั ทรานส์  
ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

1,133.39 808.12 1,453.24 562.28 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิ
คอล จ ากดั  

- - 3.40 51.64 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ของ ปตท. 

ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็น
กรรมการของ  บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล  

บริษทั ท็อป นอติคอล 
สตาร์ จ ากดั 

- - - 0.28 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 65  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

 



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)                                          ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  17 

 

12.2.2 รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท . ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั  (ต่อ)  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รี
ไฟน์น่ิง จ ากดั  (มหาชน)  

124,599.88 108,937.01 92,731.73 30,504.00 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง  

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จ ากดั  

1,133.29 1,436.64 1,593.31 906.35 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40.40 
-  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 9.19 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน) 

11,160.50 17,379.53 13,534.3 4,890.40 -  ณ 8 พฤษภาคม 2558 ปตท.จ าหน่ายเงินลงทุน
ส่วนท่ีถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของ
หุน้ทั้งหมดให ้กองทุนวายภุกัษ์ และส านกังาน
ประกนัสังคม 

–––– 

FST Aviation Services 
Limited 

0.58 1.15 1.22 0.31 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั บางจากไบโอฟเูอล 
จ ากดั 

- - - 6.24 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 70  จนถึง
วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558  

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั แม่สอดพลงังาน
สะอาด จ ากดั 

- - - 853.78 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 30  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั อุบล ไบโอ เอ
นอล จ ากดั  

- - - 446.35 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 21.28  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั อีสเทิร์น ฟลูอิด 
ทรานสปอร์ต จ ากดั  

- - - 0.14 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 30 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 
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12.2.2 รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท . ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั  (ต่อ)  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน       

บริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ 
จ ากดั  

49.35 53.84 55.23 - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 0.00024 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ทิพยประกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน) 

274.53 422.47 449.50 241.03 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 13.33  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการ
บินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

336.40 807.84 893.42 - -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

รวม 866,781.57 774,754.49 782,189.13 301,433.16 
  

 



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)                                          ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  19 

 

12.2.3 รายการดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) 

บริษัทย่อย       

Subic Bay Energy Co., Ltd. 22.38 20.03 17.16 3.03 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั 1,244.10 1,124.15 827.75 411.17 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 

บริษทั พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  
รีซอร์สเซส จ ากดั 
(ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 
บริษทั พีทีที อินเตอร์ชัน่แนล 
จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั 
พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  รีซอร์สเซส 
จ ากดั) 

1,201.03 1,201.89 930.68 623.74 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ จารุจินดา) เป็น
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี                  
รีซอร์สเซส 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาครีย ์บูรณกานนท์          
นางนิธิมา เทพวนงักรู ) เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที 
เอ็นเนอร์ย่ี  รีซอร์สเซส 

บริษทั เอนเนอร์ย่ี  คอม
เพล็กซ์ จ ากดั 

26.51 24.65 21.42 10.11 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย)์ เป็น
กรรมการของ บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์  

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 
จ ากดั 

247.75 211.81 154.13 58.21 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต พนัธ์ทอง) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังาน
ร่วม จ ากดั 

24.82 17.16 - - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที แทงค์ 
เทอร์มินลั จ ากดั 

85.35 61.98 52.00 21.07 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

PTT International Trading 
Pte. Ltd. 

1.45 1.42 1.14 0.74 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ  100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร กลุธรรม) เป็นประธาน
กรรมการของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางนิธิมา เทพวนงักรู) เป็น
กรรมการของ  PTT International Trading Pte. Ltd. 
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12.2.3 รายการดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั (ต่อ)  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) 
PTT (Lao) Co., Ltd. 5.86 8.93 7.96 4.13 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

PTT Green Energy Pte. 
Ltd.  

6.96 71.73 111.17 60.95 - ปตท.  ถือหุน้ร้อยละ 100   - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร) เป็นประธาน
กรรมการของ PTT Green Energy Pte. Ltd. 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกลุ) เป็น
กรรมการของ PTT Green Energy Pte. Ltd.  

PTT Regional Treasury 
Center Pte. Ltd.  

- 8.84 12.30 38.71 - ปตท.  ถือหุน้ร้อยละ 100  - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกลุ) เป็น
ประธานกรรมการของ PTT Regional Treasury Center Pte. 
Ltd. 

บริษทั พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  

167.23 - - - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48. 89 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของปตท.  
ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นประธาน
กรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ รังคสิริ นางบุบผา อมรเกียรติ
ขจร) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์) เป็น
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการบริหารความ
เส่ียง และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร /กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั 
(มหาชน)  

3.13 - - - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38. 51 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  
ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) เป็นประธาน
กรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี  

- กรรมการของ ปตท. (นายวชัรกิติ วชัโรทยั) เป็นกรรมการของ 
บมจ. ไออาร์พีซี  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ รังคสิริ นายอรรถพล           
ฤกษ์พิบูลย)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการ /
เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ. 
ไออาร์พีซี 
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12.2.3 รายการดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกนั (ต่อ)  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) 

การร่วมค้า       

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 
จ ากดั 

12.39 37.46 61.60 33.94 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.50 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร กลุธรรม) เป็น
กรรมการ ของ บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล  

Trans Thai – Malaysia 
(Malaysia) Sdn. Bhd. 

- - 9.06 - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษัทร่วม       

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน) 

- 69.98 68.31 22.38 - ณ 8 พฤษภาคม 2558 ปตท.จ าหน่ายเงินลงทุนส่วน
ท่ีถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของหุน้
ทั้งหมดให ้กองทุนวายภุกัษ์ และส านกังาน
ประกนัสังคม 

–––– 

รวม 3,048.96 2,860.03 2,274.68 1,288.18   

 



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)                                          ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  22 

 

12.2.4 รายการลูกหน้ี เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กูย้มืระยะส้ัน แกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั  

12.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) 

บริษัทย่อย       

บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)  

174.88 222.73 133.63 111.27 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 65.29  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ ส่วนท่ี
เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) เป็นรอง 
ประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ จารุจินดา นายวิรัตน์               
เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมการของ บมจ.ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์ วงศ์วานิช) เป็นกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ.ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte. Ltd. 

4,551.17 29,824.34 5,104.86 3,280.75 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร กลุธรรม) เป็นประธานกรรมการ
ของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางนิธิมา เทพวนงักรู) เป็นกรรมการของ 
PTT International Trading Pte. Ltd. 

Subic Bay Energy Co., Ltd. 5,499.09 3,479.40 1,329.75 - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
PTT Philippines Trading 
Corporation  

2.56 1.71 - (2.61) - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines 
Corporation  

7.92 9.89 16.02 18.44 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั - 0.09 0.09 0.10 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
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12.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) 

บริษทั ปตท. จ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จ ากดั  

971.29 1,002.91 528.19 513.36 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 58  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

PTT (Cambodia) Limited 589.67 694.68 459.61 312.44 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
บริษทั ปตท.สผ.  
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

38.97 123.14 1.78 18.17 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จ ากดั 42.65 34.87 55.86 32.05 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  
 

–––– 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจ  
คา้ปลีก จ ากดั 

2,375.15 2,372.14 1,968.47 1,801.75 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต พนัธ์ทอง) เป็นประธานกรรมการ
ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก  

PTT (Lao) Co., Ltd. 458.19 677.05 560.61 631.70 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
บริษทั บิซิเนส  เซอร์วิสเซส 
อลัไลแอนซ์ จ ากดั 

- 0.40 - - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 25 
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 75 

–––– 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส์ จ ากดั 

1.29 0.74 - - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์ เทพปฏิมากรณ์) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์  

บริษทั เอนเนอร์ย่ี คอม
เพล็กซ์ จ ากดั 

- 0.07 - - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50 
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50   

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย)์ เป็นกรรมการของ 
บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์  

บริษทั ไทยลูบ้เบล็นด้ิง จ ากดั 0.20 0.34 0.28 0.35 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.95  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 51.05 

–––– 
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12.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) 

บริษทั อมตะ จดัจ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จ ากดั 

326.52 381.92 177.54 165.76 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 80  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จ ากดั 

0.09 0.09 0.14 0.10 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 

PTT International Trading 
DMCC 

246.31 - - - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที แทงค์ 
เทอร์มินลั จ ากดั  

- 0.12 0.09 0.09 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

PTTEP International 
Limited (Yangon Branch) 

- - 82.69 10.66 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

1,102.23 - - - - ณ 10 มกราคม 2556 รวมกบั บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ ากดั 
เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั 

–––– 

บริษทั ไทยออยล์ เพาเวอร์ 
จ ากดั 

562.55 623.52 304.03 276.38 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 26  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 73.99 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ) เป็นประธาน กรรมการ
ของ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์  

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั 
(มหาชน) 

12,384.29 4,995.39 12,672.32 10,713.65 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) เป็นประธาน
กรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี  

- กรรมการของ ปตท. (นายวชัรกิติ วชัโรทยั) เป็นกรรมการ ของ 
บมจ. ไออาร์พีซี  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ รังคสิริ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย)์ 
เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการ/
เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ.             
ไออาร์พีซี 
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12.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ ากดั 885.66 - - - - ณ 10 มกราคม 2556 รวมกบั บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ย่ี จ ากดั 

––– 

บริษทั ไทยออยล์ จ ากดั  
(มหาชน) 

11,019.00 14,867.28 6,830.29 9,690.21 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 49.10  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 0.83  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ จารุจินดา นายชาญศิลป์ 
ตรีนุชกร) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยออยล์  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ) เป็นกรรมการ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์  

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

- 3,079.36 2,178.14 2,663.20 - บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)  และ บจ. พีทีที ยทิูลิต้ี  
ไดค้วบรวมกนัเป็น บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556  

- จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 
2557 

- จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี   
14 พฤษภาคม 2558  

- ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 22.58  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 52.43  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค์ บูลกลุ) เป็นประธานกรรมการ  
ของ บมจ. พีทีที โกลบอล ซินเนอร์ย่ี  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ นายอธิคม 
เติบศิริ) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล ซินเนอร์ย่ี 

บริษทั พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

26,427.42 33,667.80 16,569.74 22,506.32 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48. 89 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นประธาน
กรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ รังคสิริ นางบุบผา อมรเกียรติขจร) 
เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์) เป็นกรรมการ /
เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร /กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล  
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12.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์  
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากดั 

0.09 - - - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 60 

–––– 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ากดั 1.73 2.23 0.88 0.77 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประมินทร์ พนัทวีศกัด์ิ) เป็นกรรมการ /
เลขานุการคณะกรรมการ /กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บจ. พีทีที 
ฟีนอล 

บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล 
จ ากดั 

- - 0.21 0.23 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการ
ของ บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล  

บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั 
(มหาชน) 

71.26 65.49 59.08 54.29 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 

บริษทั ไทยพาราไซลีน จ ากดั 0.29 283.45 0.34 162.35 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ) เป็นประธานกรรมการ 
ของ บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษทั บางกอก  
โพลีเอททีลีน จ ากดั (มหาชน) 

0.02 - - - - ณ 30 สิงหาคม 2556 บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน  ได้
จดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้  

- ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 

–––– 

บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จ ากดั 4,121.43 - - - - ณ 30 สิงหาคม 2556 บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน ไดจ้ด
ทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้  

- ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 

–––– 

บริษทั ไทยออยล์มารีน จ ากดั 3.76 10.74 - 1.56 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ) เป็นประธานกรรมการ 
ของ บจ. ไทยออยล์มารีน  

บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ ากดั - 1.23 - - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ  

–––– 
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12.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) 

บริษทั น ้ ามนัไออาร์พีซี จ ากดั - - 0.23 - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน
ท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการ 
ของ บจ. น ้ ามนัไออาร์พีซี 

บริษทั ไทยสไตรีนิคส์ จ ากดั - - 0.70 0.26 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100.00 
 

–––– 

PTTEP SP Limited - - - 0.01 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาว
เวอร์ จ ากดั 

- - - 11.00 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 

บริษทั ทีโอซี ไกลคอล จ ากดั - - - 1.26 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ ากดั - - - 56.92 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ ากดั - - - 5.05 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 80.52  

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน
ท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส 
จ ากดั 

- - - 1.48 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 55  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน
ท่ีเหลือ 

–––– 

การด าเนินงานร่วมกัน       
Carigali – PTTEPI Operating 
Company Sdn Bhd 

64.64 43.45 45.09 36.44 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 

การร่วมค้า       
บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ 
จ ากดั 

1,020.29 1,337.35 693.37 623.97 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 41.44  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

0.72 (0.01) 0.05 (0.01) - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 
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12.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ  
น ้ าเยน็ จ ากดั 

148.60 145.36 142.93 175.45 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 35  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ  

–––– 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 
จ ากดั 

1,589.93 1,835.69 2,333.14 1,818.21 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร กลุธรรม) เป็นกรรมการ 
ของ บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล  

บริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม 
จ ากดั 

- - 0.70 2.33 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม       
บริษทั ปิโตรเอเชีย  
(ประเทศไทย) จ ากดั  

184.36 153.00 144.58 141.64 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 35  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

6,961.50 5,164.80 2,125.60 3,516.54 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 36  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมการ ของ 
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง 

KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. 138.90 148.89 149.50 153.21 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน) 

12,685.11 10,448.20 5,134.48 - - ณ 8 พฤษภาคม 2558 ปตท.จ าหน่ายเงินลงทุนส่วนท่ีถืออยู่
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของหุน้ทั้งหมดให ้กองทุน
วายภุกัษ์ และส านกังานประกนัสังคม 

–––– 

บริษทั วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) 32.06 36.74 22.05 18.93 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 24.9 8 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์) เป็นรอง
ประธานกรรมการ ของ บมจ. วีนิไทย  

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชัน่ จ ากดั 

- 326.95 173.64 165.23 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 25  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 
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12.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 8) 

บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) 
จ ากดั (มหาชน) 

- - - 8.03 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 

บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด 
จ ากดั 

- - - 1.33 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ  30 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน       
บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จ ากดั  3,905.50 3,058.43 280.27 - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 14.27 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั  1,341.95 1,484.14 3,485.10 3,516.01 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 15  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของปตท . ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาครีย ์บูรณกานนท์) เป็นกรรมการ ของ 
บจ. ราชบุรีเพาเวอร์  

รวมลูกหนีก้ารค้า 99,939.24 120,606.11 63,766.07 63,216.63   
หัก ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (323.26) (301.88) (294.08) (236.33)   
รวมลูกหนีก้ารค้าทั้งหมด 99,615.98 120,304.23 63,471.99 62,980.30   
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12.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน  
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิถุนายน 
2558 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558) 

บริษัทย่อย       

บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)  

48.80 11.07 16.11 5.03 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 65.29  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็น               
รองประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา นายวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต) 
เป็นกรรมการของ  บมจ.ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศ์วานิช) เป็นกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ.ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

PTT International Trading Pte. 
Ltd. 

12.50 38.93 330.56 2.86 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธานกรรมการ
ของ  PTT International Trading Pte. Ltd. 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางนิธิมา  เทพวนงักรู) เป็นกรรมการของ 
PTT International Trading Pte. Ltd. 

บริษทั ปตท. จ าหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 

7.23 5.96 7.85 5.08 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 58  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ  

–––– 

บริษทั ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

2.25 0.75 - - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั เอนเนอร์ย่ี  
คอมเพล็กซ์ จ ากดั 

8.97 9.43 8.00 9.56 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย)์ เป็นกรรมการของ 
บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์  

บริษีท พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส์ จ ากดั  

6.70 7.47 8.19 5.95 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์) เป็น
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์  

บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั  25.35 17.96 17.75 15.06 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 

PTT (Cambodia) Limited 5.38 10.66 17.98 4.22 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 
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12.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ)  
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิถุนายน 
2558 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558) 

PTT (Lao) Co., Ltd. 0.10 0.70 17.67 3.60 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

Subic Bay Energy Co., Ltd. 5.97 7.27 5.63 - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
บริษทั พีทีที โพลีเมอร์  
มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั 

6.26 7.06 4.78 0.80 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ รังคสิริ) เป็นประธานกรรมการ 
ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์สุรบถโสภณ  
นายประมินทร์ พนัทวีศกัด์ิ นางบุบผา อมรเกียรติขจร)  
เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง  

บริษทั พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส 
จ ากดั 

0.29 0.67 0.51 0.30 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจ  
คา้ปลีก จ ากดั 

9.14 22.17 11.42 2.28 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธานกรรมการ
ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก  

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั  6.90 9.95 9.68 7.22 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธานกรรมการ
ของ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 

บริษทั บิซิเนส เซอร์วิสเซส 
อลัไลแอนซ์ จ ากดั 

17.61 18.23 17.95 30.80 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 25 
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 75 

–––– 

บริษทั พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  
รีซอสเซส จ ากดั 
(ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 
บริษทั พีทีที อินเตอร์ชัน่แนล 
จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั พีที
ที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอสเซส จ ากดั) 

23.98 24.84 618.74 1,236.96 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาครีย ์บูรณกานนท์ นางนิธิมา  เทพวนงั
กรู) เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

บริษทั ไทยลูบ้  เบล็นด้ิง จ ากดั 7.72 8.42 2.62 1.57 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.95  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 51.05 

–––– 

บริษทั พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั 
จ ากดั 

7.62 7.01 7.09 8.28 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 
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12.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ)  
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง  
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิถุนายน 
2558 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั ปตท.กรีนเอ็นเนอร์ย่ี  
(ประเทศไทย) จ ากดั  

25.40 30.82 4.88 3.69 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

PTT Green Energy Pte. Ltd. 6.96 78.69 189.86 250.80 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร) เป็นประธาน
กรรมการของ PTT Green Energy Pte. Ltd. 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกลุ) เป็น
กรรมการของ PTT Green Energy Pte. Ltd. 

PTT Regional Treasury Center 
Pte. Ltd. 

- 11.23 5.15 2.03 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกลุ)   เป็น
ประธานกรรมการของ PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd.   

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. - 0.53 7.01 12.14 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
บริษทั พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ากดั - 85.83 3.33 2.49 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
บริษทั อมตะ จดัจ าหน่าย  
ก๊าซธรรมชาติ จ ากดั  

- - 0.82 - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 80  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้  ส่วน
ท่ีเหลือ 

–––– 

PTTEP SP Limited - - 0.17 0.32 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
Andaman Transportation 
Limited 

- - 1.77 0.01 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 80  
- ไม่มีบุคคท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 

บริษทั ไทยออยล์ จ ากดั  
(มหาชน) 

6.60 15.28 12.65 11.12 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 49.10  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 0.83  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ จารุจินดา นายชาญศิลป์       
ตรีนุชกร) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยออยล์  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมการ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์  

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ ากดั 11.93 - - - - ณ 10 มกราคม 2556 รวมกบั บริษทั ผลิตไฟฟ้า  อิสระ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั  โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั 

–––– 
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 12.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ)  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิถุนายน 
2558 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ ากดั 11.93 - - - - ณ 10 มกราคม 2556 รวมกบั บริษทั ผลิตไฟฟ้า  อิสระ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั  โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั 

–––– 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน)  
 

- 10.27 13.87 18.70 - บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)  และ บจ. พีทีที ยทิูลิต้ี  
ไดค้วบรวมกนัเป็น บจ.โกลบอล เพาเวอร์  

- ซินเนอร์ย่ี จ ากดั เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556  
- จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 27 
พฤศจิกายน 2557  

- จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 
14 พฤษภาคม 2558  

- ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 22.58  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 52.43  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค์ บูลกลุ) เป็นประธาน
กรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล ซินเนอร์ย่ี  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์           
นายอธิคม เติบศิริ) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล 
ซินเนอร์ย่ี 

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ย่ี 
โซลูชัน่ส์ จ ากดั  

2.01 2.61 3.00 3.07 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 60 

––– 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ากดั 17.35 14.96 10.80 5.35 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประมินทร์  พนัทวีศกัด์ิ) เป็น
กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล  

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 
จ ากดั 

182.50 90.31 118.28 127.84 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 20  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 80 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็น
ประธานกรรมการ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์  
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12.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ)  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิถุนายน 
2558 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั 
(มหาชน) 

22.63 21.59 110.08 207.00 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็น
ประธานกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี  

-  กรรมการของ ปตท. (นายวชัรกิติ  วชัโรทยั) เป็นกรรมการ
ของ บมจ. ไออาร์พีซี  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ  นายอรรถพล ฤกษ์
พิบูลย)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็น
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ของ บมจ. ไออาร์พีซี  

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากดั  

- 0.01 0.02 0.01 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 60 

–––– 

บริษทั น ้ ามนัไออาร์พีซี จ ากดั  0.12 0.03 0.06 0.04 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็น
กรรมการ  ของ บจ. น ้ ามนัไออาร์พีซี  

บริษทั ไทยพาราไซลีน จ ากดั 0.01 - - - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ) เป็น 
ประธานกรรมการ บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษทั ไทยออยล์มารีน จ ากดั - - 0.06 - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธาน
กรรมการ ของ บจ. ไทยออยล์มารีน  
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12.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ)  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิถุนายน 
2558 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

38.49 33.38 86.52 167.94 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.89  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็น
ประธานกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ รังคสิริ นางบุบผา          
อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล   
เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์) เป็น
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการบริหารความ
เส่ียง และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร /กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษทั ไทยออยล์ เอนเนอร์ย่ี 
เซอร์วิส จ ากดั 

- 0.15 0.02 0.04 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. ( นายอธิคม เติบศิริ) เป็น 
ประธานกรรมการของ บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ย่ี เซอร์วิส 

บริษทั ไทยแทงค์ เทอมินลั 
จ ากดั 

- 0.01 - 0.04 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 51 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 

บริษทั เวนคอเรกซ์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั 

- - - 0.01 -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 
 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังาน
ร่วม จ ากดั 

0.72 1.49 0.85 0.03 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines Trading 
Corporation 

- - - 0.25 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 
 

–––– 

PTT Philippines Corporation - - - 7.90 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 
 

–––– 
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12.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ)  
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิถุนายน 
2558 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั ท็อป โซลเวน้ท์ จ ากดั  - - - 0.01 -   บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ี

เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ.ท๊อป โซลเวน้  

บริษทั ลาบิกซ์ จ ากดั - - - 0.01 -   บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 75 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ี

เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมการและ
ประธาน 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา ประหารขา้ศึก) เป็น
กรรมการ  

บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จ ากดั 0.04 - - - - ณ 30 สิงหาคม 2556 บจ . พีทีที โพลีเอทิลีน 
ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้  

- ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 

–––– 

บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน  
จ ากดั (มหาชน) 

0.01 - - - - ณ 30 สิงหาคม 2556 บมจ . บางกอกโพลีเอททีลีน  
ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้  

- ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการช าระบญัชี  

–––– 

การร่วมค้า       
บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

5.80 2.97 1.87 5.51 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ  

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและน ้ าเยน็ 
จ ากดั 

3.09 1.08 1.14 2.70 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 35  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ  

–––– 
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12.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ)  
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิถุนายน 
2558 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั พีทีที อาซาฮี  
เคมิคอล จ ากดั 

24.19 9.88 9.29 4.88 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นกรรมการ 
ของ  บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล  

บริษทั เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส์ จ ากดั 

1.63 2.43 3.42 2.63 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 41.44  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 

บริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม 
จ ากดั 

5.59 5.22 6.94 15.15 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 

Trans Thai-Malaysia 
(Malaysia) Sdn. Bhd. 

- 0.37 2.44 1.70 
 

- ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 

บริษทั ไทย อีทอกซีเลท จ ากดั  - - - 0.01 -   บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 

Nam Lik 1 Power Company 
Limited 

- 0.14 0.18 0.45 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า  
นวนคร จ ากดั 

0.22 0.44 0.41 - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 30 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

––– 
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12.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ)  
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิถุนายน 
2558 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558) 

บริษัทร่วม       
บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

4,115.36 10.28 50.57 2,710.87 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 36 
ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมการ
ของ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง  

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ากดั 

2.11 2.83 2.90 3.35 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40.40  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 9.19 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน) 

26.55 30.90 27.46 - -  ณ 8 พฤษภาคม 2558 ปตท.จ าหน่ายเงินลงทุนส่วนท่ีถืออยู่
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของหุน้ทั้งหมดให ้กองทุน
วายภุกัษ์ และส านกังานประกนัสังคม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร กลุธรรม  นายวิรัตน์       
เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมการของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

Vietnam LPG Co.,Ltd. 0.64 - - - - ณ 25 กมุภาพนัธ์ 2557 ปตท.จ าหน่ายเงินลงทุนส่วนท่ีถือ
อยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 45 ของหุน้  ทั้งหมดให้ Petro 
Veitnam Southern Gas Joint Stock Company 

–––– 

KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. 4.56 4.56 4.56 4.56 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ  

–––– 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน       

บริษทั ปตท. มาร์ท จ ากดั 16.09 16.09 16.09 - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 49  
- ช าระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 22 พ.ย. 2554 

–––– 

บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

27.33 - - - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 13.33  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ  

–––– 

รวมลูกหนีอ้ื่น 4,750.73 692.93 1,799.01 4,912.22   

หัก ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (16.09) (16.09) (277.50) (526.71)   

รวมลูกหนีอ้ื่น - สุทธิ 4,734.64 676.84 1,521.51 4,385.51   
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12.2.4.3 รายการเงินจ่ายล่วงหน้าระยะส้ัน  
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิถุนายน 
2558 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษัทย่อย       

บริษทั ไทยลูบ้เบล็นด้ิง จ ากดั 60.26 - - - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.95  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 51.05 

––– 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 
จ ากดั 

- - - 6.50 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 80 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็น
ประธานกรรมการ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์  

บริษทั พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั 
จ ากดั 

- - - 31.12 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 ––– 

บริษทั เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ 
จ ากดั 

0.75 0.28 4.13 2.72 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย)์ เป็น
กรรมการของ บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์  

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน       

บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

433.63 439.71 466.31 157.11 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 13.33  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

––– 

บริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั - - 6.01 - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 0.00024 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

––– 

รวม 494.64 439.99 476.45 197.45   
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12.2.4.4 รายการเงินให้กูย้มืระยะส้ัน   
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษัทย่อย       
บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั  - 2,237.00 2,700.00 2,700.00 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั  700.00 800.00 100.00 100.00 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน

กรรมการของ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้
ปลีก จ ากดั 

- - - 116.19 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก  

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังาน
ร่วม จ ากดั 

60.00 - - - -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 ––––– 

บริษทั พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั 
จ ากดั 

- 280.00 300.00 450.00 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 ––––– 

PTT International 
Trading Pte. Ltd. 

34.02 37.51 - 13,450.80 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธาน
กรรมการของ  PTT International Trading Pte. Ltd. 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางนิธิมา เทพวนงักรู) เป็นกรรมการ
ของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

PTT (Lao) Co., Ltd. 11.00 17.00 28.00 31.00 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 
PTT Green Energy Pte. Ltd. 
 

1,219.43 3,365.82 4,331.29 4,438.76 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100   - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็น 
ประธานกรรมการของ PTT Green Energy Pte. Ltd. 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกลุ) 
เป็นกรรมการของ PTT Green Energy Pte. Ltd. 

PTT Regional Treasury Center 
Pte. Ltd. 

- 2,941.00 1,312.52 1,345.08 -   ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกลุ)  
เป็นประธานกรรมการของ PTT Regional Treasury Center  
Pte. Ltd.       

บริษทั พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  
รีซอร์สเซส จ ากดั 
(ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 
บริษทั พีทีที อินเตอร์ชัน่แนล 
จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั  
พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 
จ ากดั) 

- - 83.35 - -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส  
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาครีย ์บูรณกานนท์ นางนิธิมา 
เทพวนงักรู) เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี            
รีซอร์สเซส 

รวม 2,024.45 9,678.33 8,855.16 22,631.83   
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12.2.4.5 รายการลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินถึงก  าหนดช าระภายใน 1 ปี  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58  
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษัทร่วม        
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน) 

- 30.98 32.75 - - ณ 8 พฤษภาคม 2558 ปตท.จ าหน่ายเงินลงทุนส่วนท่ีถือ
อยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของหุน้ทั้งหมดให ้
กองทุนวายภุกัษ์ และส านกังานประกนัสังคม  

–––– 

รวม - 30.98 32.75 -   
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12.2.5.1 รายการลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

การร่วมค้า        
บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 
จ ากดั 

- 44.62 105.53 139.47 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร กลุธรรม) เป็น 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล  

บริษัทร่วม        

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม  
รีไฟน์น่ิง จ ากดั  (มหาชน) 

- 4,113.67 4,113.67 2,169.67 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต) เป็น 
   กรรมการ ของ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง  

รวม - 4,158.29 4,219.20 2,309.14   
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12.2.5.2 รายการเงินจ่ายล่วงหน้าระยะยาว  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 2558 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ) 

บริษัทย่อย        
บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 

- - 164.00 162.03 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 65.29  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน 
ท่ีเหลือ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นรอง
ประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา นายวิรัตน์ 
เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมการของ  บมจ.ปตท. ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศ์วานิช) เป็น
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ.
ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  

รวม - - 164.00 162.03   
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12.2.5.3 รายการเงินให้กูย้มืระยะยาว  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษัทย่อย        
บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั  21,597.00 18,797.00 18,181.00 17,340.00 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 

บริษทั เอนเนอร์ย่ี  
คอมเพล็กซ์ จ ากดั  

580.00 580.00 580.00 580.00 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50 
-  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย)์ เป็น
กรรมการของ บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์  

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังาน
ร่วม จ ากดั 

360.00 - - - -   บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100   –––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั 3,480.58 2,668.17  
 

2,957.80 2,898.46 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  

บริษทั พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  
รีซอร์สเซส จ ากดั 
(ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 
บริษทั พีทีที อินเตอร์ชัน่แนล 
จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั พีที
ที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ากดั) 

45,480.99 48,537.46 49,149.47 50,369.04 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาครีย ์บูรณกานนท์  
นางนิธิมา เทพวนงักรู) เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์
ย่ี รีซอร์สเซส 

บริษทั พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั 
จ ากดั 

1,540.00 990.00  670.00 420.00 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

PTT (Lao) Co., Ltd. 159.00 142.00 154.00 140.00 -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 

PTT Regional Treasury Center 
Pte. Ltd.  

- - 2,460.96 1,849.49 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกลุ)  
  เป็นประธานกรรมการของ PTT Regional Treasury Center  
Pte. Ltd.   
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12.2.5.3 รายการเงินให้กูย้มืระยะยาว  (ต่อ)  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

การร่วมค้า   
บริษทั พีทีที อาซาฮี  
เคมิคอล จ ากดั  

1,034.99 2,534.37 2,544.84 2,607.99 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็น 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล  

รวม 74,232.56 74,249.00 76,698.07 76,204.98   

หัก ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ - - (16,511.37) (16,921.08)   

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว 74,232.56 74,249.00 60,186.70 59,283.90   
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12.2.5.4 รายการลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษัทร่วม        

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จ  ากดั (มหาชน) 

- 1,209.29 1,176.54 - - ณ 8 พฤษภาคม 2558 ปตท.จ าหน่ายเงินลงทุนส่วนท่ีถืออยู่
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของหุน้ทั้งหมดให ้กองทุน
วายภุกัษ์ และส านกังานประกนัสังคม 

–––– 

รวม - 1,209.29 1,176.54 -   
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12.2.6 รายการเจา้หน้ีกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 

12.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษัทย่อย        

บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 

16,233.58 17,521.55 8,852.88 7,732.53 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 65.29  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ  

 

-  กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์   ชูโชติถาวร) เป็นรอง
ประธานกรรมการของ บมจ.  ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ   จารุจินดา   นายวิรัตน์ 
เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายเทวินทร์   วงศ์วานิช) เป็น
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ. 
ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  

PTT International 
Trading Pte. Ltd. 

589.26 1,822.48 678.18 1,141.76 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายสรากร   กลุธรรม) เป็นประธาน
กรรมการของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางนิธิมา  เทพวนงักรู) เป็นกรรมการ
ของ PTT International Trading  

PTT (Cambodia) Limited 73.46 139.15 83.10 32.40 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจ  
คา้ปลีก จ ากดั 

0.03 0.81 0.19 0.02 -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก  

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั 

2,531.67 3,077.54 5,431.28 2,891.67 -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  
 

–––– 

PTTEP Australasia(Ashmore 
Cartier)Pty Limited 

- - 1,191.27 - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 
 

–––– 
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12.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จ ากดั  4,917.47 4,566.26 1,594.06 1,440.85 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ไทยลูบ้เบล็นด้ิง จ ากดั 1.36 11.49 16.90 18.92 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.95  
-  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 51.05 

–––– 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากดั 

1.51 0.65 2.62 15.28 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายปิติพนัธ์   เทพปฏิมากรณ์)  เป็น
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์   โลจิสติกส์ 

PTT Philippines Corportion - 5.51 7.07 1.56 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  
 

–––– 

PTT International Trading 
DMCC 

237.29 - - - -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  
 

–––– 

PTTEP SP Limited - - 877.01 750.60 -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ากดั  884.66 209.76 14.20 10.28 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100   -  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายประมินทร์   พนัทวีศกัด์ิ) เป็น
กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ของ บจ.พีทีที ฟีนอล  

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากดั (มหาชน) 

21,078.96 15,652.08 8,450.05 7,421.48 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.89 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของปตท.ถือหุน้ส่วนท่ี

เหลือ  
 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ   บุญสัมพนัธ์) เป็น
ประธานกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ   รังคสิริ  นางบุบผา  อมรเกียรติ
ขจร) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล   

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ์   พนัธ์มีเชาว์) เป็น
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการบริหารความ
เส่ียง  และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่   



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)                                          ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  49 

 

12.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั 
(มหาชน)  

1,637.69 1,705.84 1,043.44 1,026.94 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน  
   ท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายไพรินทร์   ชูโชติถาวร)  เป็น
ประธานกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี  

-  กรรมการของ ปตท. (นายวชัรกิติ   วชัโรทยั) เป็นกรรมการ
ของ  บมจ. ไออาร์พีซี  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ   รังคสิริ  นายอรรถพล        
ฤกษ์พิบูลย)์ เป็นกรรมการของ บมจ.  ไออาร์พีซี   

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย์  สุรบทโสภณ)  เป็น
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
ของ บมจ. ไออาร์พีซี  

PTTEP Oman Company 
Limited 

- - - 187.28 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ไทยออยล์ จ ากดั   
  (มหาชน) 

12,336.39 11,557.34 6,099.94 7,715.80 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 49.10  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 0.83  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายณัฐชาติ   จารุจินดา   นายชาญศิลป์   
ตรีนุชกร) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยออยล์  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม   เติบศิริ) เป็นกรรมการ   
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   ของ 
บมจ. ไทยออยล์  

บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั 
(มหาชน) 

300.92 255.23 156.11 151.62 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ไทยพาราไซลีน จ ากดั  - 504.87 - 162.19 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. ไทยพาราไซลีน  

   
บริษทั น ้ ามนัไออาร์พีซี จ ากดั 1.05 36.78 53.40 50.13 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็น  
    กรรมการของ บจ. น ้ ามนัไออาร์พีซี  

บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ ากดั  - 103.50 77.66 62.21 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)                                          ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  50 

 

12.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั ทีโอซี ไกลคอล จ ากดั  - - - 0.94 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จ ากดั - - - 219.55 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ไทยแฟตต้ีแอลกอฮอลส์ 
จ ากดั 

- - - 15.57 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั  154.41 209.31 263.94 573.97 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 

บริษทั ปตท. จ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จ ากดั 

- - 1.90 2.72 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน  
   ท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั 
จ ากดั 

6.60 5.29 4.90 4.00 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 

บริษทั ไทยออยล์ มารีน จ ากดั - 6.00 3.10 
 

- - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน  
   ท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธาน  
  กรรมการของ บจ. ไทยออยล์มารีน  

   
บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จ ากดั 7.03 - - - - ณ 30 สิงหาคม 2556 บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน  

 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจ  
    การคา้ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการช าระบญัชี  

–––– 

การด าเนินงานร่วมกัน 

Orange Energy Limited 716.05 1,580.82 402.06 514.67 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 53.9496 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน  
   ท่ีเหลือ  

–––– 

Moattama Gas Transportation 
Company 

3,828.65 4,034.32 4,788.79 1,586.96 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 25.50 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน  
   ท่ีเหลือ 

–––– 

B8/32 Partners Limited 666.97 1,113.47 378.02 206.51 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 25.0009 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน  
   ท่ีเหลือ 

–––– 



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)                                          ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  51 

 

12.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

Andaman Transporation 
Limited 

- - 2,106.38 1,169.46 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 80 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน  
   ท่ีเหลือ  

–––– 

การร่วมค้า 

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย
(ประเทศไทย) จ ากดั  

198.31 245.14 275.98 268.58 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน  
   ท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 
จ ากดั 

- - 3.64 10.93 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ 
    ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นกรรมการ
ของ  บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล  

บริษัทร่วม       
บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

9,349.17 9,475.52 4,242.72 3,656.69 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ 
 ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง  

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ากดั 

155.74 158.70 92.02 168.43 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40.40 
-  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 9.19 

 -  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของปตท. ถือหุน้ 
    ส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน) 

1,393.40 1,566.87 564.16 - - ณ 8 พฤษภาคม 2558 ปตท.จ าหน่ายเงินลงทุนส่วน  
   ท่ีถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของหุน้ทั้งหมด  
   ใหก้องทุนวายภุกัษ์ และส านกังานประกนัสังคม 

–––– 

บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด 
จ ากดั 

- - - 169.77 -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 30  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล 
จ ากดั 

- - - 63.23 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ  21.28  
-ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)                                          ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  52 

 

12.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษทั ขนส่งน ้ามนั 
ทางท่อ จ  ากดั  

6.18 4.70 4.15 - -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 0.00024 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

–––– 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบิน
กรุงเทพ จ  ากดั (มหาชน) 

72.68 86.33 91.55 - -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้  
   ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั 
(มหาชน) 

0.01 0.02 0.01 - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 13.33  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้  
   ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

รวม 77,380.50 75,657.33 47,852.68 39,445.50   
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12.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษัทย่อย        

บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 

1,135.50 
 

1,019.18 1,536.88 1,016.07 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 65.29  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์   ชูโชติถาวร) เป็นรอง
ประธานกรรมการของ บมจ.  ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ   จารุจินดา   นายวิรัตน์ เอ้ือ
นฤมิต) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายเทวินทร์   วงศ์วานิช) เป็น
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ. 
ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  

บริษทั ปตท. จ าหน่าย  
ก๊าซธรรมชาติ จ ากดั  

7.48 20.52 9.35 4.57 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ของ ปตท.ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ  

–––– 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์  
มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั 

0.54 0.95 5.00 0.17 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  

 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ   รังคสิริ) เป็น                    
ประธานกรรมการของ   บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง   

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางบุบผา   อมรเกียรติขจร    
   นายสุกฤตย์   สุรบถโสภณ  นายประมินทร์   พนัทวีศกัด์ิ)  
   เป็นกรรมการบจ. พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง  

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้
ปลีก จ ากดั 

10.45 10.71 4.75 6.60 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน 
กรรมการของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
    

บริษทั สปอร์ต เซอร์วิสเซส 
อลัไลแอนซ์ จ ากดั 

0.82 2.39 0.04 - -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์) เป็น
ประธานกรรมการของ บ. สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไล
แอนซ์ จ ากดั 
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12.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

14.38 26.97 55.13 54.89 -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100   –––– 

บริษทั บิซิเนส  เซอร์วิสเซส 
อลัไลแอนซ์ จ ากดั  

200.12 292.33 277.75 323.10 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 25 
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 75 

–––– 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จ ากดั 0.04 0.05 0.27 1.14 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  
รีซอสเซส จ ากดั 
(ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 
บริษทั พีทีที อินเตอร์ชัน่แนล 
จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั พีที
ที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอสเซส จ ากดั) 

0.15 1.26 3.71 0.79 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  -  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายณัฐชาติ   จารุจินดา)  เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  รีซอร์สเซส   

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาครีย์  บูรณกานนท์  นางนิธิมา  
เทพวนงักรู) เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์ส
เซส 

บริษทั ไทยลูบ้เบล็นด้ิง จ ากดั 6.20 6.16 6.13 3.33 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.95  
-  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 51.05 

–––– 

PTT Oil Myanmar Co.,Ltd. - - 0.45 0.46 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 
PTT International Trading  
Pte. Ltd. 

4.22 67.90 677.73 201.71 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  -  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายสรากร   กลุธรรม) เป็นประธาน
กรรมการของ PTT International Trading Ptd. Ltd. 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางนิธิมา  เทพวนงักรู) เป็นกรรมการ
ของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั 2.47 0.74 4.01 2.02 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 
บริษทั เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ 
จ ากดั 

1.05 1.09 2.78 2.23 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
-  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย)์ เป็นกรรมการ
ของ บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์  

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั 2.48 6.99 0.49 0.27 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังาน
ร่วม จ ากดั 

0.40 - - - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  
 

–––– 
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12.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส์ จ ากดั 

0.80 2.07 1.20 0.32 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายปิติพนัธ์   เทพปฏิมากรณ์)  เป็น
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์  โลจิสติกส์ 

บริษทั พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั 
จ ากดั 

0.90 0.60 0.91 0.40 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 

PTT Regional Treasury Center 
Pte.Ltd. 

- - 6.77 0.71 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกลุ)  
  เป็นประธานกรรมการของ PTT Regional Treasury Center    
   Pte. Ltd.      

บริษทั ไทยออยล์ จ ากดั   
(มหาชน) 

5.61 8.97 5.34  6.69 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 49.10  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 0.83  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายณัฐชาติ   จารุจินดา   นายชาญศิลป์       
ตรีนุชกร) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยออยล์  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม   เติบศิริ) เป็นกรรมการ   ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   ของ บมจ.         
ไทยออยล์  

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั 
(มหาชน)  

2.76 35.16 25.71  0.99 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายไพรินทร์   ชูโชติถาวร)  เป็นประธาน
กรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี  

-  กรรมการของ ปตท. (นายวชัรกิติ   วชัโรทยั) เป็นกรรมการของ   
บมจ. ไออาร์พีซี  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ   รังคสิริ  นายอรรถพล            
ฤกษ์พิบูลย)์ เป็นกรรมการของ บมจ.  ไออาร์พีซี   

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย์  สุรบทโสภณ)  เป็นกรรมการ/
เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   ของ บมจ.    
ไออาร์พีซี  

บริษทั พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

20.45 172.20 874.98  39.44 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.89  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ   บุญสัมพนัธ์) เป็นประธาน
กรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ   รังคสิริ  นางบุบผา    
   อมรเกียรติขจร)  เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล           
เคมิคอล  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ์   พนัธ์มีเชาว์) เป็น
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง   
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
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12.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากดั  

29.21 39.74 158.26  70.60 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40  
-  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 60 

––– 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์
จ ากดั 

303.76 
 

334.82 414.06  161.47 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 80  
 

 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์   เทพปฏิมากรณ์) เป็น
ประธานกรรมการของ บจ.  พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์   

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ ากดั  0.50 - - - -  ณ 10 มกราคม 2556 รวมกบั บริษทั  
   ผลิตไฟฟ้าอิสระ(ประเทศไทย) จ ากดั เปล่ียนช่ือ  
   เป็น บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั 

–––– 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ย่ี จ ากดั 

- 20.00 0.53  234.44 - บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)  และ บจ. พีทีที 
ยทิูลิต้ี ไดค้วบรวมกนัเป็น บจ.โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ย่ี จ ากดั เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556  

- จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 27 
พฤศจิกายน 2557  

- จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือ
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558  

- ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 22.58  
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 52.43  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี

เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายสุรงค์   บูลกลุ) เป็นประธานกรรมการ
ของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ์   พนัธ์มีเชาว์   
   นายอธิคม   เติบศิริ) เป็นกรรมการของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ย่ี 

บริษทั พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ากดั - 0.05 0.05 0.03 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  ––– 

บริษทั เอ็นพีซี เซ็ฟต้ี แอนด์ เอ็น
ไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ ากดั 

- - - 0.40 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ย่ี 
โซลูชัน่ส์ จ ากดั 

8.33 10.68 44.24  - -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40 
-  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 60 

–––– 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ากดั 0.49 0.64 1.28 - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ  100 
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายประมินทร์   พนัทวีศกัด์ิ) เป็นกรรมการ/ 
เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บจ.พีทีที 
ฟีนอล 
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12.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

PTT FLNG Limited 0.75 0.53 0.53 - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ ากดั - - - 1.29 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 80.52  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี  
   เหลือ 

–––– 

บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จ ากดั 2.06 - -  - - ณ 30 สิงหาคม 2556 บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน  
 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจ  
    การคา้ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 

–––– 

การร่วมค้า 
บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

- 27.33 - 6.59 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของปตท. ถือหุน้  
   ส่วนท่ีเหลือ     

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและน ้ าเยน็ 
จ ากดั 

0.72 0.72 0.73 0.72 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ 
    ส่วนท่ีเหลือ  
     

–––– 

บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ 
จ ากดั 

0.66 0.66 0.67 0.67 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 41.44  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน
ท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 
จ ากดั 

2.28 2.69 2.21 2.21 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้  
   ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็น 
กรรมการของ  บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(มาเลเซีย) จ ากดั 

- - 0.10 0.18 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้  
   ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

Nam Lik 1 Power Company 
Limited 

- - 0.14 0.04 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.ถือ  
  หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 
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12.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษัทร่วม 
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน)  

384.87 404.54 415.30  - - ณ 8 พฤษภาคม 2558 ปตท.จ าหน่ายเงินลงทุนส่วน  
   ท่ีถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของหุน้ทั้งหมด  
    ใหก้องทุนวายภุกัษ์ และส านกังานประกนัสังคม 

–––– 

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 
จ ากดั 

45.72 75.72 - - - ณ 31 ตุลาคม 2556 ปตท.จ าหน่ายเงินลงทุน  
  ส่วนท่ีถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 23 ของหุน้  
  ทั้งหมดให ้บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ 

–––– 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ากดั 

3.36 4.17 3.67  4.43 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40.40 
-  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 9.19  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต พนัธ์ทอง) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม   
รีไฟน์น่ิง จ ากดั  (มหาชน) 

- 0.02 0.02 
 

0.02 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 36  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้  
    ส่วนท่ีเหลือ  

-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต)  เป็นกรรมการ
ของ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

บริษทั อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราน
สปอร์ต จ ากดั 

- - - 0.19 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 30  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้  
    ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) - 0.34 0.32 - -  บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ  24.98  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ์  พนัธ์มีเชาว์)  
   เป็นรองประธานกรรมการ ของ บมจ. วีนิไทย 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน       
บริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ 
จ ากดั 

0.01 0.03 1.01  - - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 0.00024 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน 
ท่ีเหลือ 

–––– 
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12.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 58 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

16.06 16.09 11.19  0.39 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั 31.80 31.80 31.80  31.80 - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 15  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาครีย ์บูรณกานนท์) เป็นกรรมการ 
ของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ 
    

รวม 2,247.77 2,646.81 4,585.49 2,181.37 
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12.2.6.3 รายการเงินกูย้มืระยะส้ัน  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท)  

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิ.ย. 2558 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

บริษัทย่อย       
บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั 129.11 596.34 2,099.64 1,079.49 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  –––– 
บริษทั พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส์ จ ากดั 

277.59 373.23 263.47 267.89 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์) เป็น
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมการ  
    ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์  

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังาน
ร่วม จ ากดั 

171.52 - - - - บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  
 

–––– 

บริษทั พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  
รีซอสเซส จ ากดั 
(ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 
บริษทั  
พีทีที อินเตอร์ชัน่แนล จ ากดั 
เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั พีทีที เอ็น
เนอร์ย่ี รีซอสเซส จ ากดั) 

41.51 686.35 464.57 704.20 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา) เป็นประธาน  
    กรรมการของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาครีย ์บูรณกานนท์ นางนิธิมา 
เทพวนงักรู) เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี              
รีซอร์สเซส 

บริษทั พีทีที  แทงค์ เทอร์มินลั 
จ ากดั 

218.00 329.79 127.02 69.27 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ากดั - 165.56 34.21 23.27 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั 714.40 119.20 47.20 - -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  

บริษทั พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

- - - 2,000.00 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48. 89 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็น
ประธานกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ รังคสิริ นางบุบผา อมรเกียรติ
ขจร) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ ) เป็น  
   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ี    
   บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ. พีทีที โกลบอล  
   เคมิคอล 

รวม 1,552.13 2,270.47 3,036.11 4,144.12   
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12.2.6.4 รายการหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก  าหนดภายใน 1 ปี 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท)  

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิถุนายน 
2558 

 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

การร่วมค้า       

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

- 381.04 387.77 402.66 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ  

–––– 

รวม - 381.04 387.77 402.66   
 
12.2.6.5 รายการหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท)  

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิถุนายน 
2558 

 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 

การร่วมค้า       

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

- 5,863.08 5,504.97 5,450.66 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ี
เหลือ  

–––– 

รวม - 5,863.08 5,504.97 5,504.66   
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 12.2.6.7 รายการเจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท)  

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิถุนายน 
2558 

 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2558) การบริหาร (ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2558) 

บริษัทย่อย        

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 
จ ากดั 

0.74 12.90 15.20 
 

15.20 
 

- ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 80 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็น
ประธานกรรมการ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์  

บริษทั บิซิเนส  เซอร์วิสเซส 
อลัไลแอนซ์ จ ากดั 

0.35 0.24 0.02 0.02 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 25 
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 75 

––––– 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้
ปลีก จ ากดั 

- 0.10 0.10 0.38 
 

- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100  
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก  

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากดั (มหาชน)  

15.49 13.77 12.05 11.18 
 

-  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 48.89  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือ  
    หุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็น
ประธานกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ  นางบุบผา  
อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล      
เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ์  พนัธ์มีเชาว์) เป็น
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการบริหารความ
เส่ียง  และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)                                          ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  

ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  63 

 

12.2.6.7 รายการเจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว  (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท)  

(ปรับปรุงใหม่) 

30 มิถุนายน 
2558 

 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

การร่วมค้า        
บริษทั ผลิตไฟฟ้าและน ้ าเยน็ จ ากดั  12.43 11.70 10.97 10.62 

 
- ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ   

–––– 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั 622.70 590.90 559.11 

 
543.21 

 
- บริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 15  
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาครีย ์บูรณกานนท์) เป็น
กรรมการ  ของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์  

รวม 651.71 629.61 597.45 580.61   
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12.3        รายการระหว่างกนัดงักล่าวเกดิจากสัญญาต่างๆ ซ่ึงมลีกัษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดงัต่อไปนี้  
(1) รายการระหว่าง ปตท. กบัรัฐวิสาหกจิท่ีถือหุ้นโดยรัฐบาล 
 ลกัษณะของรายการ 

ปตท. มีสถานะเป็นบริษทัน ้ามนัแห่งชาติซ่ึงรัฐบาลได้มีนโยบายโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 ให้
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิท่ีจะซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงจ  านวนตั้งแต่ 10 ,000 ลิตรขึ้นไป ตอ้งซ้ือจาก ปตท. หรือบริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จ  ากดั (มหาชน) เท่านั้น ดังนั้น ปตท. จึงมีการขายผลิตภณัฑน์ ้ามนัเช้ือเพลิงให้รัฐวิสาหกจิได้แก ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย อยา่งไรกต็าม หากรัฐวิสาหกจิมียอดคา้งช าระค่า
ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง ปตท. สามารถคิดดอกเบ้ียจากยอดคา้งช าระดังกล่าว 
(2) รายการระหว่าง ปตท. กบับริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ  ากดั (มหาชน) (PTTEP) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะของรายการ 

(1) รายการธุรกจิปกต ิหรือรายการสนับสนุนธุรกจิปกต ิ

ลกัษณะรายการ มูลค่าส้ินสุด 
30 มถุินายน 2558 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

1.1 การขายผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม ดงันี้ 
กา๊ซแอลพีจี            48,062.57    เมตริกตนั 
น ้ามนัดิบ                        9.93  ลา้นบาร์เรล 
คอนเดนเสท                   5.48  ลา้นบาร์เรล 
กา๊ซธรรมชาติ          204,824.94 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต 

96,943.75 ลา้นบาท 
 

การค  านวณราคาซ้ือขายของผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมนั้นได้อา้งอิงจากราคาของ
ตลาดโลกและเป็นราคาท่ีผูร่้วมทุนของ
โครงการขายให้ ปตท. 

1.2 การซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลงิ ดงันี ้
น ้ามนัอากาศยาน             1.20    ลา้นลิตร 
น ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว     40.10    ลา้นลิตร 
กา๊ซธรรมชาติ                 37.48    ลา้นลูกบาศกฟ์ุต 

1,309.44 ลา้นบาท 
 

คณะกรรมการบริษทั ปตท.สผ.ได้อนุมตัิ
สัญญาซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงกบั บริษทั 
ปตท.จ  ากดั (มหาชน) เป็นระยะเวลา 5 ปี 
(2552 – 2556) โดยมีขอ้ตกลงและราคา
ซ้ือขายเป็นไปตามราคาอา้งอิงมาตรฐาน
ท่ีแข่งขนัได้ในตลาด และมีเง่ือนไขท่ี
สมเหตุสมผล 

(3) รายการระหว่าง ปตท. กบับริษทัในเครือกลุ่มการกลัน่ 
 ลกัษณะของรายการ 

ปตท. ท าสัญญาจดัหาน ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ามนัส าเร็จรูปกบับริษทัโรงกลัน่น ้ามนัในเครือ  โดย ปตท. จะจดัหา
น ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ามนัส าเร็จรูปตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ี ปตท. ถือหุ้นอยูใ่นโรงกลัน่น ้ามนันั้นๆ  ลกัษณะของสัญญา
ท่ีส าคญัสามารถสรุปแยกในแต่ละโรงกลัน่น ้ามนัตามรายละเอียดด้านล่าง  นอกจากน้ี  ปตท. ยงัได้ท าสัญญาซ้ือขายตราสาร
อนุพนัธ์กบับริษทัโรงกลัน่น ้ามนัในเครือในการบริหารความเส่ียงราคาของน ้ามนัดิบและผลิตภณัฑน์ ้ามนัส าเร็จรูปเพ่ือลด
ผลกระทบจากความผนัผวนของราคา อยา่งไรกต็าม การบริหารความเส่ียงราคาดังกล่าวขึ้นกบันโยบายของแต่ละบริษทันั้นๆ 
 ลกัษณะของสัญญากบับริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั  (มหาชน) (TOP) 
 ปตท. จดัหาน ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ามนัส าเร็จรูปจาก TOP ในสัดส่วนขั้นต  ่าร้อยละ 49.99 ของก  าลงัการกลัน่ใน
ราคาตลาด โดยคู่สัญญาสามารถท่ีจะขอยกเลิกสัญญาได้โดยแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
12 เดือน  ตามขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา POCSA    
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 ปตท. จดัหากา๊ซธรรมชาติให้ TOP เพ่ือใช้ในโรงกลัน่ของบริษทัฯ ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติของธุรกจิ 
โดยสัญญามีระยะเวลา 15 ปี (26 กรกฎาคม 2550 – 25 กรกฎาคม 2565) และ ระยะเวลา 10 ปี (1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 
2566) 

ปตท.ท าสัญญาใช้บริการถงัเกบ็น ้ามนัดิบกบั TOP โดยค่าบริการจะเป็นไปตามท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญาน้ีมี
ระยะเวลา  1 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2558  

ลกัษณะของสัญญากบับริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั  (มหาชน)  (SPRC) 
 ผูถื้อหุ้นของ  SPRC  จะจดัหาน ้ามนัดิบตามสดัส่วนการถือหุ้น โดย ปตท. จดัหาในสดัส่วนร้อยละ 36 ของก  าลงัการ
กลัน่ในราคาตลาด และรับซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ามนัส าเร็จรูปท่ีได้จากโรงกลัน่ ในปริมาณขั้นต  ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 36 ของร้อยละ  70
ของก  าลงัการกลัน่ท่ี 126,000 บาร์เรลต่อวนั ตามราคาตลาดในประเทศ ปริมาณส่วนเกนิจากการผลิตดังกล่าว  SPRC จะให้สิทธิ 
ปตท. และบริษทั เชฟรอน (ไทย) จ  ากดั ในฐานะผูถื้อหุ้นในการพิจารณารับซ้ือส่วนเกนิตามราคาท่ีตกลงกนักอ่นท่ีจะน าไปเสนอ
ขายแกบุ่คคลท่ีสาม 

ปตท. จดัหากา๊ซธรรมชาติให้ SPRC เพ่ือใช้ในโรงกลัน่ของบริษทัฯ ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติของ
ธุรกจิ โดยสัญญามีระยะเวลา 10 ปี (1 มกราคม 2552 – 31 ธันวาคม 2561  และ 17 มีนาคม 2552 – 16 มีนาคม 2562) 

ปตท. มีสัญญาระยะส้ันในการฝากเกบ็น ้ามนัเพ่ือเกบ็เป็นน ้ามนัส ารองตามกฎหมาย     
 ลกัษณะของสัญญากบับริษทั บางจากปิโตรเลียม จ  ากดั (มหาชน) (BCP) 

ปตท. จดัหาน ้ามนัดิบทั้ งหมดให้ BCP ตามสัญญาจดัหาน ้ามนัดิบ ( Feedstock Supply Agreement) และได้ท าสัญญาการ
รับซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ามนัส าเร็จรูป (Product Offtake Agreement)  โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ามนัส าเร็จรูปจาก BCP ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิต (ไม่รวมน ้ามนัเคร่ืองบินและน ้ามนัเตา  ) ซ่ึงราคาซ้ือขายน ้ามนัดิบและผลิตภณัฑเ์ป็นไปตาม
ราคาตลาด  ทั้ งน้ีสัญญาทั้ ง 2 ฉบับ จะส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีโครงการ Product Quality Improvement เร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ด้ในปี 2553 

ปตท. จดัหากา๊ซธรรมชาติให้ BCP เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและการผลิตไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วม (Cogeneration) รวมระยะเวลา 26 ปี (3 สิงหาคม 2552 – 31 ธันวาคม  2578)  โดยราคาซ้ือขายกา๊ซธรรมชาติเป็นไปตามท่ี
ก  าหนดในสัญญาและเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกจิปกติ  

ปตท.ได้ท าสัญญาการใช้บริการคลงัปิโตรเลียมและคลงักา๊ซกบั BCP โดยสัญญาน้ีมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2552 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 รวมระยะเวลา 15 ปี อตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ีก  าหนดในสัญญา 

ทั้ งน้ี ปตท. ได้ท าการขายหุ้นในบริษทับางจากท่ี ปตท. ถืออยูท่ั้ งหมดจ านวนทั้ งส้ิน 374,748,571 หุ้นให้แก ่กองทุนรวม
วายภุกัษ ์หน่ึง และส านักงานประกนัสังคมแลว้ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ปัจจุบันจึงไม่ถือว่าเป็นรายการระหว่างกนั 

ลกัษณะรายการและสัญญากบับริษทั ไออาร์พีซี  จ  ากดั (มหาชน) (IRPC)  
ปตท. จดัหาน ้ามนัดิบให้ IRPC  ตามสัญญาจดัหาน ้ามนัดิบแบบ Term และ Spot โดยจะมีการเจรจาต่อสญัญาปีต่อปี 

ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด  
ปตท. ท าสัญญาซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ามนัส าเร็จรูป กบั IRPC มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 255 6 เป็นระยะเวลา 1 ปี  

และจะมีการเจรจาต่อสัญญาปีต่อปี  ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด  
ปตท. ท าสัญญาใช้บริการคลงัน ้ามนั  IRPC จ.ชุมพร เพ่ือใช้บริการรับ เกบ็รักษา และจ่ายน ้ามนั มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2557 เป็นระยะเวลา 1 ปีและจะมีการเจรจาต่อสัญญาปีต่อปี 
ปตท. จดัท าสัญญาขายกา๊ซธรรมชาติให้กบั IRPC เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและพลงัความร้อนร่วม มีผลบังคบัใช้

ตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2552 รวมระยะเวลาสัญญา 10 ปี โดยราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด 
 (4) รายการระหว่าง ปตท. กบับริษทัในเครือในกลุ่มปิโตรเคมี 
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ลกัษณะรายการและสัญญากบั บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ  ากดั (มหาชน) (PTTGC) 
PTTGC  เป็นบริษทัท่ีเกดิขึ้นจากการควบรวมบริษทัตามพระราชบัญญตัิบริษทัมหาชน จ  ากดั พ.ศ. 2535 ระหว่างบริษทั 

ปตท. เคมิคอล จ  ากดั (มหาชน) (PTTCH) กบั บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ  ากดั (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554  และได้รับมาซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ี สิทธิ หน้าท่ี และความรับผดิชอบทั้ งหมดของทั้ งสองบริษทั
ดังกล่าว โดยภายหลงัจากการควบรวมบริษทัระหว่าง PTTCH กบั PTTAR แลว้นั้น บริษทัใหม่จะคงไวซ่ึ้งกจิการเดิมของทั้ งสอง
บริษทั โดยกลุ่มธุรกจิท่ีมีรายการและสัญญาระหว่างกนัมีดังต่อไปน้ี 

กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์ 
ปตท. เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในกระบวนการผลิตให้กบั  PTTGC ได้แก ่กา๊ซอีเทน กา๊ซโพรเพน  กา๊ซปิโตรเลียม

เหลว (LPG) และกา๊ซโซลีนธรรมชาติ (NGL) โดยรายละเอียดของสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบหลกัท่ีส าคญัประกอบด้วย  
วตัถุดบิ ปริมาณการจัดหาตามสัญญา (ตนัต่อปี) ปีทีส้ิ่นสุดสัญญา  

(พ.ศ.) 
อีเทน 454,000 - 605,000 2563 
อีเทน 370,000 – 500,000 2563 

อีเทน 1,300,000 – 1,350,000 2568 
โพรเพน 126,000 - 168,000 2563 
แอลพีจี 100,000 - 160,000 2563 
แอลพีจี >  240,000 2563 
แอลพีจี > 156,000 2564 

แอลพีจี 336,000 2563 

เอ็นจีแอล 380,000 – 470,000 2564 

โดยสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบหลกัน้ี โครงสร้างราคาวตัถุดิบกา๊ซอีเทนแปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติก HDPE 
ประเภทฟิลม์ (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงจะสะท้อนภาวะของตลาดปิโตรเคมีทั้ งสายไปถึงตลาดเม็ด
พลาสติก HDPE ส่วนโครงสร้างราคาวตัถุดิบกา๊ซโพรเพนและกา๊ซปิโตรเลียมเหลว ( LPG) แปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์ม็ด
พลาสติก PP ประเภทฟิลม์ (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ส่วนราคาวตัถุดิบอ่ืนเป็นไปตามราคาท่ีตกลงกนัซ่ึง
อิงกบัราคาตลาดทั่วไป  นอกจากน้ีในส่วนของการเรียกเกบ็เงินเขา้กองทุนน ้ามนัจากภาคปิโตรเคมีท่ีใช้กา๊ซโพรเพน กา๊ซบิวเทน 
และกา๊ซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวตัถุดิบ เดิมภาครัฐได้เรียกเกบ็ในอตัรา  1 บาทต่อกโิลกรัม โดยมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 13 
มกราคม 2555 และ  PTTGC เป็น ผูรั้บภาระในการช าระค่ากองทุนฯ ดังกล่าว ต่อมาในปี 2558  ภาครัฐได้ประกาศยกเลิกการเรียก
เกบ็เงินเขา้กองทุนน ้ามนัจากภาคปิโตรเคมีท่ีอตัรา 1 บาทต่อกโิลกรัม โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นตน้ไป  

สัญญาซ้ือขายวตัถุดิบดังกล่าวเม่ือส้ินสุดแลว้สามารถต่ออายสัุญญาได้อีก  5  ปี ทั้ งน้ีขึ้นกบัเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นแต่ละ
สัญญา 

ปตท. ท าสัญญาจดัหาคอนเดนเสทให้กบั PTTGC (หรือ PTTAR เดิม)  โดยท าสัญญาซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาวกบั 
PTTGC โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหาคอนเดนเสท โดยอิงกบัตะกร้าราคาน ้ามนัดิบ  (Basket of Crude Oil Prices) ในปริมาณ 4.6 – 6.1 
ลา้นตนัต่อปี 

ปตท. ท าสัญญาระยะยาวเป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และแนฟทาท่ีผลิตจากโรงอะโรเมติกส์ของ PTTGC เพื่อ
จ  าหน่ายให้ลูกคา้ส่งออก โดยเป็นสัญญาระยะยาว นับตั้งแต่ปี 2544 ภายใตเ้ง่ือนไข Evergreen Basis โดยหลงัจากปี 255 6 ให้ถือว่า
สัญญามีผลต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เวน้แต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า 

ปตท. มีสัญญาระยะส้ันในการฝากเกบ็น ้ามนัเพ่ือเกบ็เป็นน ้ามนัส ารองตามกฎหมาย   
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กลุ่มธุรกจิการกลัน่น ้ามนัและจัดหาผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีมส าเร็จรูป 
ปตท. จดัหาน ้ามนัดิบตามสัญญาจดัหาน ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน (Feedstock Supply Agreement) โดย มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่

วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2552 ซ่ึง ปตท.จะจดัหาตามชนิดและปริมาณท่ี PTTGC ก  าหนดด้วยราคาตลาด จากทั้ งการน าเขา้จาก
ต่างประเทศและน ้ามนัดิบท่ีผลิตได้ในประเทศ 

ปตท. รับซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ามนัส าเร็จรูปท่ีได้จากการกลัน่ในปริมาณขั้นต  ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได้
ตามราคาตลาดในประเทศ สัญญารับซ้ือผลิตภณัฑมี์ระยะเวลา 18 ปี มีผลบังคบัตั้งแต่วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2549 หลงัจาก 18 ปี ให้ถือ
ว่าสัญญามีผลต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เวน้แต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า 

ปตท. จดัท าสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ามนัส าเร็จรูปของโครงการขยายการลงทุน ( New Complex Product Offtake 
Agreement) กบั PTTGC (หรือ PTTAR เดิม) เป็นระยะเวลา 18 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2549  หลงัจาก 18 ปี ให้ถือว่าสัญญามี
ผลต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เวน้แต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑท์ั้ งหมดของปริมาณผลิตภณัฑท่ี์ 
PTTGC (หรือ PTTAR เดิม) ผลิตได้จาก Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑอ์ยา่งน้อยร้อยละ 50 ของจ  านวน
ผลิตภณัฑท์ั้ งหมดในราคาตลาดในประเทศ  

ปตท. ท าสัญญาซ้ือขายกา๊ซธรรมชาติให้กบั PTTGC (หรือ PTTAR เดิม) เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตน ้ามนัส าเร็จรูป และ
ท าสัญญาซ้ือขายกา๊ซธรรมชาติให้กบั PTTGC (หรือ PTTAR เดิม) เพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงสัญญาจะส้ินสุดปี 2561  

ลกัษณะรายการและสัญญากบับริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ  ากดั (HMC) 
ปตท. ท าสัญญาจดัหาวตัถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิตให้แก ่ HMC ปี 2549โดยท าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบกา๊ซโพรเพน

ระยะยาว  มีอายสัุญญา 15 ปีนับตั้งแต่เร่ิมเดินเคร่ืองปี 2553 และสามารถต่ออายไุด้คราวละ 5 ปี  โดยโครงสร้างราคาจะแปรผนัตาม
ราคาผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติก PP  ประเภทฟิลม์ (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้ 

ในปี 2551 ปตท. ได้แกไ้ขคุณภาพของผลิตภณัฑโ์พรเพน และจุดส่งมอบ ( Delivery Point) จากเดิมส่งมอบ ณ ด้านโรง
แยกกา๊ซธรรมชาติ ระยอง ได้เปล่ียนเป็นส่งมอบ ณ โรงงาน HMC แทน จึงแกไ้ขโครงสร้างราคาวตัถุดิบกา๊ซโพรเพนให้สะท้อน
ตน้ทุนการจดัส่งวตัถุดิบกา๊ซโพรเพน โดยเพ่ิมเติมค่าผา่นท่อ ( Pipeline Transportation Charges) ส่งผลให้ราคาของผลิตภณัฑมี์
มูลค่าสูงขึ้น 

ในปี 2556 ปตท. ได้ระบุวนัท่ีสัญญาฯ มีผลบังคบัใช้และวนัส้ินสุดสัญญาฯอยา่งชัดเจน คือวนัท่ี 19 มกราคม 2553 ถึง 
วนัท่ี 18 มกราคม 2568 แต่ยงัคงสามารถต่ออายไุด้คราวละ 5 ปี ดังเดิม อีกทั้ งยงัแกไ้ขราคาซ้ือขายวตัถุดิบกา๊ซโพรเพน โดยสัญญามี
ผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2555 เป็นตน้ไป ซ่ึงสัญญายงัคงมีโครงสร้างราคาวตัถุดิบกา๊ซโพรเพน แปรผนัตามราคา
ผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติก PP ประเภทฟิลม์ (PP Film Grade) เช่นเดิม แต่เปล่ียนแปลงสมมติฐานให้สะท้อนภาพปัจจุบันมากยิง่ขึ้น 
ส่งผลให้ราคาของผลิตภณัฑมี์มูลค่าสูงขึ้น นอกจากน้ีในส่วนของการเรียกเกบ็เงินเขา้กองทุนน ้ามนัจากภาคปิโตรเคมีท่ีใช้กา๊ซ             
โพรเพน กา๊ซบิวเทน และกา๊ซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวตัถุดิบ  เดิมภาครัฐได้เรียกเกบ็ในอตัรา 1 บาทต่อกโิลกรัม โดยมีผล
บังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2555 และ  HMC เป็น ผูรั้บภาระในการช าระค่ากองทุนฯ ดังกล่าว  
ต่อมาในปี 2558 ภาครัฐได้ประกาศยกเลิกการเรียกเกบ็เงินเขา้กองทุนน ้ามนัจากภาคปิโตรเคมีท่ีอตัรา 1 บาทต่อกโิลกรัม โดยให้มี
ผลตั้งแต่วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นตน้ไป  

ลกัษณะรายการและสัญญากบับริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ  ากดั (PTTAC) 
ปตท . ท าสัญญาจดัหาวตัถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิตให้แก ่ PTTAC ในปี 2551 โดยท าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบกา๊ซ     

โพรเพนระยะยาว  มีอายสัุญญา 15 ปี นับตั้งแต่โรงงานเร่ิมด าเนินการผลิต และสามารถต่ออายไุด้คราวละ 5 ปี  โดยโครงสร้างราคา
จะแปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติก PP  ประเภทฟิลม์ (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้

ในปี 2556 ปตท. แกไ้ขโครงสร้างราคาซ้ือขายวตัถุดิบกา๊ซโพรเพน โดยเพ่ิมเติมในส่วนของการเรียกเกบ็เงินเขา้กองทุน
น ้ามนั จากภาคปิโตรเคมีท่ีใช้ กา๊ซโพรเพน กา๊ซบิวเทน และกา๊ซปิโตรเลียมเหลว ( LPG) เป็นวตัถุดิบ  โดยภาครัฐได้เรียกเกบ็ใน
อตัรา 1 บาทต่อกโิลกรัม  มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2555 และ PTTAC เป็นผูรั้บภาระในการช าระค่ากองทุนฯ ดังกล่าว 



  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                               ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี  แบบ 56-1 ประจ าปี 2557  

ส่วนท่ี 3.2(12)  หนา้ท่ี  68 

ต่อมาในปี 2558 ภาครัฐได้ประกาศยกเลิกการเรียกเกบ็เงินเขา้กองทุนน ้ามนัจากภาคปิโตรเคมีท่ีอตัรา 1 บาทต่อกโิลกรัม 
โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นตน้ไป  

ลกัษณะรายการและสัญญากบับริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชั่นส์ จ  ากดั (PTTES) 
ปตท. ท าสัญญา Technical Services Agreement กบั PTTES   สัญญามีอาย ุ 5 ปี จะส้ินสุดวนัท่ี 31  สิงหาคม 2559 อตัรา

ค่าบริการเหมาจ่ายรายปี และแต่ละปีจะมีการปรับอตัราค่าบริการตามดัชนีท่ีก  าหนดจากดัชนีราคาผูบ้ริโภคท่ีประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย ์

นโยบายเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหว่างกนัของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการท่ีด าเนินการทางธุรกจิตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ  
ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง ปตท. บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเกีย่วขอ้ง  และผูถื้อหุ้น  ส่วนนโยบายการก  าหนดราคา
ระหว่าง ปตท. กบักจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนัก  าหนดจากราคาตามปกติของธุรกจิเช่นเดียวกบัท่ีก  าหนดให้กบับุคคล /กจิการอ่ืนท่ีไม่
เกีย่วขอ้งกนั ส าหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยจะเป็นไปตามราคาขายของบริษทัยอ่ยท่ีอา้งอิงจากราคาตลาด  การเปิดเผย
รายการท่ีเกีย่วโยงกนัจะเป็นไปตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
รวมทั้ งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั  ซ่ึงก  าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี 
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������� 3.3 ���ก����������ก������������ 

13.   ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ 

13.1 ��ก��������� 
"�#ก�$%��&'#�'ก���$���%������$�����#ก�����( �'ก���$���%��ก%�ก�$%��������������%���ก$�)��

�� ��*������� 30 ��,*�(� 2558 ������ก�������ก �	%. 0�(&��%$���(�$��(�ก��"�#�%ก�$%��&'#�'ก���$���%�
�ก%�ก�$%���������1�� ��*������� 31 2���3� 2557 56�%7��������*%8��� 	��	�"�ก���9��&'#�	�"�ก��(%��%
ก�$%�������ก&'#������*%8���0�(�:�����;��9��������'��%3��8��	� %&	������� 1 �ก�3� 2558  
 	� %&	������� 1 �ก�3� 2558 ก'*��������7����#$�������ก�3��3*�������(��(��)�7�� 0�(;���<=��$�>����%&'#
�,�ก�<?�����%�� ��$=�$%)���7=	��	�"�ก��(%��%ก�$%�� @������ 10 $�)��% %�ก�$%����� ���,6%��#$�����#$:�
=�%ก�����ก�%���$�A�ก���$���%�����ก�� ��)�$�A�ก�����3� 0�(;���<���2�&'#:�#��ก;��=�%���$=�����ก�%�
	��	�"�ก��(%��%ก�$%�� @������ 11 $�)��% ก�����ก�%� �'�กก���#$�����%ก'��;��� ���'ก�#��	��
��2�ก���9������������7��$��(8��������%&��% 56�%$���,�ก;���<$�A�����������0�(8����2�����7��$��(8�ก������%�
ก�$%���������ก�����������2�;'�(�%����(��3�9��,6%������ 31 2���3� 2557 	��	�"�ก���9�� @������ 28 (������*% 
2555) $�)��% $%��'%�*�8����������� &'#���'ก�#��	����2�ก���9������������7��$��(8��������%&��% 56�%$���,�ก;���<
$�A�ก��ก����3��3*�����ก��0�(8����2����	��������8�ก������%�ก�$%�����	� %&	���������ก�3��3*�������,6%������ 31 
2���3� 2557 	��	�"�ก���9�� @������ 31 (������*% 2555) $�) ��% ����7��$��(8�ก�����3� 0�(���('#$��(�
��%	��7���  
 
�������������$�'��(�$�A�������(��(=�%������B &'#	��%��%�ก�$%��=�%������(��(�����(��8�%�ก�$%�����=�%ก'*��
������	� %&	�������������B ������3��3*� 7��&ก� 
C ������ ;����� 0ก'��' $3��3�' ��ก�� (����) (PTTGC) &'#������(��( 
C ������ 7�(��('? ��ก�� (����) (TOP) &'#������(��( 
C ������ 7���?;�5� ��ก�� (����) (IRPC) &'#������(��( 
C ������ 0ก'��' $;$���? 5��$���?(�� ��ก�� (����) (GPSC) &'#������(��( 
C ������ 7�(��('?$;$���? ��ก�� (TP)  
C ������ ;����� $��$���?(�� 05'������? ��ก�� (PTTES)  
C ������ ;����� $��$��&��5? &���? $����$��(��% ��ก�� (PTTME)  
C ������ ;����� 7�5��� 05'������? ��ก�� (PTTICT)  
 
���������,)�$�A�ก�����3�56�%	��%$�'��(���2�8�ก�����6ก��9���ก��2����	���������$�A���2�����7��$��( 7��&ก� 
C ������ ����? 7�( - �$'$5�( (��#$�O7�() ��ก�� (TTM(T))  
C Trans Thai - Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM(M))  
C ������ �'�	7ZZ[&'#� �$(>� ��ก�� (DCAP)  
C ������ ;����� $�>�5�5� 7�0�$3� ��ก�� (PTTMCC)  
C ������ ;����� �5 �̂ $3��3�' ��ก�� (PTTAC)  
C ������ $�>�$�>�5� 0�'�$���? ��ก�� (HMC)  
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��ก�ก��  	� %&	������� 1 �ก�3� 2558 ก'*��������7��������������;(?&'#��� ���	�����*;��2?8�%�&��%"�#ก�$%�����(
��'3�(*	�2��� &'#������ก�$�'��(�&�'%8���'3�(*	�2���=�%	�����*;��2?8�ก�7���)�=��*� ���,6%������B7��;���<
�����#$:��(ก����3�3%$�')� - ����%	�ก`��($�A����3�3%$�')�:(8	�������;(?��*�$��(� &��ก�&��%:(8	�
������;(?7����*�$��(��)�� 
 
ก'*���������6%��ก�������*%&'#�����#$:��(ก�8���8�%�ก�$%��(����'�% &'#��%�ก�$%�����7��������*%&'#���
��#$:��(ก�8���&'��������%�ก�$%��0�(�'ก�#���(�%$�A���#��3�9�����	��%�ก�$%�����&'# %�ก�$%��$@;#
ก��ก�=�%������B ��*�7����%��  

����( : '���� 
  %�ก�$%����� %�ก�$%��$@;#ก��ก� 
  $;���=6 �('�'%) $;���=6 �('�'%) 

���������ก������ � ������ 1 �ก���� 2557    

• ������;(?���  436,705.95 1,941.79 
• ��� ������  239,486.57 2,328.42 
• ����=�%���,)��*��   197,219.38 (386.63) 

���������ก������ � ������ 31 !������ 2557    

• ������;(?���  471,275.56 917.76 

• ��� ������  283,923.48 504.41 

• ����=�%���,)��*��  187,352.08 413.35 

��ก��"�#���$�/��ก��"�#���$���&����&'���(������(ก��)*� ��+��$������� 30 ��-$��.� 2557 

• �(7�����  (90,208.25) 1,016.68 

• 	���*�=( &'#3�8����(���  (97,609.63) 124.21 

• ก�7��ก��	�&'ก$�'��(�$%��	�	�%��#$�O  1,545.46 (674.50) 

• :��$%��7��  1,714.35 108.68 

• ก�7�������%��  7,232.49 109.29 

• ก�7�$�>�$��>��)��������%��-�*�2��ก:��  (1,858.65) - 

• ก�7�$�>�$��>����������%��  5,373.84 109.29 
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13.1.1 %�&��%"�#ก�$%��  
              หน่วย : ลา้นบาท 

%�&��%"�#ก�$%�� 
�1 2555 

 
�1 2556 

 
 �1 2557   �1 2557 

(������*%8���) 1/  
 30 ��,*�(� 2558 

 

������;(?      
������;(?��*�$��(�      
   $%����&'#�(ก�$��(�$��$%���� 136,924  157,684  203,785 234,212 172,665 
   $%��'%�*�����3�� 6,409  2,687  20,976 82,545 134,575 
   '�ก��� ก�3� 243,303  277,712  179,391 176,637 164,799 
   '�ก��� �)��  35,519  33,408  28,827 43,608 50,652 

$%��8��ก��()��#(#�� � 97  376  385 819 914 
   ���3�3%$�')� 28,485  28,798  27,514 119,795 123,707 
   ;���*3%$�')�  13,759  15,374  17,184 28,135 30,230 
   ������;(?	�����*;��2? - - - 5,665 3,212 
   ������;(?��*�$��(��)�� 7,650  7,538  12,320 11,193 7,445 
   ������;(?7����*�$��(����,)�7��$;)��=( - - 1,581 1,632 64 

���������;(?��*�$��(� 472,146  523,577  491,963 704,241 688,263 

������;(?7����*�$��(�      

   $%��'%�*�$�)��=( 12,972  12,599  12,472 12,636 13,803 
   $%��'%�*�8�ก�����3� - - - 42,783 43,027 
   $%��'%�*�8����������� 235,825  246,337  237,839 46,766 40,169 
   $%��'%�*��#(#(��)�� 2,016 2,200 1,102 1,969 1,951 

'�ก��� �)���#(#(� -  4,114  4,114 6,748 4,789 
   $%��8��ก��()��#(#(� 107  4,699  4,628 14,276 12,214 
   ���%�������;(?$;)��ก�'%�*� 8,091  6,272  6,083 6,337 6,415 
   ������ �3�&'#�*�ก�<? 650,561  739,785  720,335 1,105,147 1,121,373 
   ������;(?7����	��	� 116,870  124,897  166,158 176,788 180,931 
   ������;(?$��)�%  35,233  35,219  32,467 32,468 32,480 
   3�3����(� 46,501  51,851  55,301 56,987 58,080 

������;(?:��$%��7����ก�	����9�� 14,501  13,184  10,044 16,436 13,721 
   $%����('��%���3�5) �กg5 5,689  4,691  4,337 4,513 3,368 
   ������;(?	�����*;��2? - - - 3,686 4,843 
   ������;(?7����*�$��(��)�� 28,999  35,614  32,336 18,674 18,960 

���������;(?7����*�$��(� 1,157,365  1,281,462  1,287,216 1,546,214 1,556,124 

���������;(? 1,629,511  1,805,039  1,779,179 2,250,455 2,244,387 
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         หน่วย : ลา้นบาท 

%�&��%"�#ก�$%�� (	��) 
�1 2555 

 
�1 2556 

 
�1 2557 

 
�1 2557 

(������*%8���) 1/ 
30 ��,*�(� 2558 

 

��� ���&'#����=�%���,)��*��      
��� �����*�$��(�      
   $%��$��ก$ก����9��&'#$%��ก��()��#(#�� ��ก�,���
ก�$%�� 

17,839  14,337   22,321  31,811   19,741  

   $����� ก�3� 254,704  271,267   183,617   181,154   174,478  
   $����� �)�� 32,534  32,662   37,896   53,393   44,368  
   $%��ก��()��#(#(����,6%ก�������#:(8� 1 �1 39,831  46,133   62,711   105,306  75,684  
   :��$%��7��3�%��( 29,350 32,843  30,936   31,028   13,028  
   ��#�<ก���� ���3��) �,���*�ก�<?ก��'�	
�#(#�� � 

636  379   -     -     -    

   ��� ���	�����*;��2? - - - 1,967 3,439 
   ��� �����*�$��(��)�� 5,997  9,098   6,824   7,689   8,129  
   ��� ������ $ก�� (�=��%0�(	�%ก��������;(?7��
��*�$��(����,)�7��$;)��=( 

- - 145 157 27 

������ �����*�$��(� 380,891  406,719  344,450 412,505 338,894 

��� ���7����*�$��(�      
   $����� �)���#(#(� 639  618   586  1,288  1,267  
   $%��ก���#(#(� 397,514  425,262   390,773   591,694   594,262  
   ��� ���:��$%��7����ก�	����9�� 60,021  65,476   57,322   59,964   54,887  
   :�#��ก;���'��#0(��?;��ก%� 5,821  8,130   10,151   17,253   17,954  
   ��#�<ก���� ���3��) �,���*�ก�<?ก��'�	
�#(#(� 

33,126  39,495   71,935   71,744   74,454  

   $%�������,�%กg5 7,270  8,099   8,729   8,729   9,030  
   ��� ���	�����*;��2? - - - 3,225 3,210 
   ��� ���7����*�$��(��)�� 14,333  28,398   27,891   29,359  27,801  

������ ���7����*�$��(� 518,724  575,478   567,387   783,256   782,865  

������ ��� 899,615  982,197   911,837   1,195,761   1,121,759  

����=�%���,)��*��      
   �*����#$��(� 28,572 28,572 28,572 28,572 28,572 
   �*������ก&'#���#&'�� 28,563 28,563 28,563 28,563 28,563 
   ����$ก����'3��*�����9 29,211 29,211 29,211 29,211 29,211 
   ก�7��#��      
      ������&'��      
         �*�����%	�ก`��( 2,857 2,857 2,857 2,857 2,857 
         �*�����%$;)��ก�%�*���#ก�����O:�( 1,075 1,057 1,099 1,099 1,099 

(�%7��7�������� 572,851  630,968  644,733 642,830 674,496 
     �%3?��#ก���)��=�%����=�%���,)��*�� (30,637) (10,345)  (8,885) (21,274) (12,344) 

�������=�%���,)��*��������8�9�  603,920  682,311  697,578 683,286 723,882 
   ����=�%���,)��*���������(  125,976  140,531  169,764 371,408 398,746 

�������=�%���,)��*�� 729,896  822,842  867,342 1,054,694 1,122,628 

������ ���&'#����=�%���,)��*�� 1,629,511  1,805,039  1,779,179 2,250,455 2,244,387 

หมายเหตุ :      1/ งบแสดงฐานะการเงินสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  2557 ปรับปรุงใหม่ เนื�องจากตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัมีการเปลี�ยนแปลง
นโยบายบญัชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที�มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 จึงตอ้งปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
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13.1.2 %�ก�7�=��*�  
                                                                                                                                                                           หน่วย : ลา้นบาท 

%�ก�7�=��*� 
�1 2555 �1 2556 

 
�1 2557 

(	������) 
%�� 6 $�)�� �1 2557 

 (������*%8���) 1/ 
%�� 6 $�)�� �1 2558 

(�����) 

�(7��      
   �(7���กก�=(&'#ก�8�����ก� 2,793,833.06 2,842,408.30 2,834,732.18 1,344,761.69 1,052,261.07 
   	���*�=(&'#ก�8�����ก� 2,561,134.78 2,618,182.10 2,607,490.56 1,201,769.69 925,695.92 

   ก�7�=� �	�� 232,698.28 224,226.20 227,241.62 142,992.00 126,565.15 

�(7���)�� 17,178.95 14,027.21 18,053.63 16,223.35 10,241.74 
   ก�7�ก���3�8����( 249,877.23 238,253.41 245,295.25 159,215.35 136,806.89 
3�8����(8�ก�=( 9,836.17 10,318.94 12,487.25 6,694.80 8,868.02 
3�8����(8�ก������ 38,475.25 38,957.52 82,426.95 27,588.95 22,728.12 
3�	��&��ก���ก�&'#�������� 736.06 842.47 583.79 735.54 678.53 
3�8����(8�ก�������h0	�$'�(� 6,629.83 5,351.26 10,826.09 2,652.30 1,723.88 
3�:3�'�%&'#3�	��&���������h0	�$'�(� 26,392.71 27,122.01 27,324.34 14,001.35 10,533.48 
3�8����(�)�� 10,434.29 - - - - 
(ก�7�)=��*��ก��	�&'ก$�'��(�$%��	�	�%��#$�O (7,434.06) 210.36 (11,155.53) (6,132.41) 1,348.05 

   ก�7��กก���$���%� 164,806.98 155,450.85 122,802.36 113,674.82 90,926.81 

����&��%ก�7�(=��*�) �ก$%��'%�*�8�ก�����3�&'#
���������� 

27,014.79 26,356.15 2,942.06  
2,812.79 

 
4,324.30 

   ก�7�ก���	���*��%ก�$%��&'#:��$%��7�� 191,821.77 181,807.00 125,744.42 116,487.61 95,251.11 

	���*��%ก�$%�� 19,746.85 20,593.26 22,218.28 16,537.96 15,721.84 
   ก�7�ก���:��$%��7�� 172,074.92 161,213.74 103,526.14 99,949.65 79,529.27 

:��$%��7�� 46,516.38 47,649.40 41,028.52 24,041.87 12,439.85 

   ก�7��*�2� 125,558.54 113,564.34 62,497.62 75,907.78 67,089.42 

ก�&��%�i�ก�7��*�2�      
   �������$�A�=�%����7��$��(���7��������3��3*� 20,950.14 20,472.93 6,702.69 18,012.82 20,759.90 
   �������$�A�=�%������8�9� 104,608.40 93,091.41 55,794.93 57,894.96 46,329.52 
ก�7�	���*��=� �;) �"� 36.59 32.52 19.33 20.24 16.08 
ก�7�	���*������'� 36.58 32.52 19.33 20.24 16.08 

หมายเหตุ :      1/ งบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2557 ปรับปรุงใหม่ เนื�องจากตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัมีการ
เปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที�มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 จึงตอ้งปรับปรุงงบการเงิน
ยอ้นหลงั 
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13.1.3 %�ก�7�=��*�$�>�$��>�                              
                  ����( : '���� 

%�ก�7�=��*�$�>�$��>� �1 2555 
 

�1 2556 �1 2557 
(	������) 

%�� 6 $�)�� �1 2557 
 (������*%8���) 1/ 

%�� 6 $�)�� �1 2558 
(�����) 

ก�7�������%�� 125,558.54 113,564.34 62,497.62 75,907.78 67,089.42 

ก�7�(=��*�)$�>�$��>��)��      

�(ก������,�ก�����#$:�8���$=�7�8�ก�7�=��*�8�
:(�'�% 

     

�'	�%�กก�&�'%3�%�ก�$%�� (6,833.31) 22,920.57 789.96 (5,005.51) 9,865.20 

ก�7�(=��*�)���(�%7��$ก��=6 �8��'�ก���;(?$�)��=( 1,340.44 (337.25) (122.74) 1,399.16 1,166.28 

:��$%��7��$ก��(�ก��ก�7�(=��*�)���(�%7��$ก��=6 �8�
�'�ก���;(?$�)��=( 

 
(289.99) 

 
75.09 

 
26.07 

 
(279.73) (231.49) 

�'ก�7�(=��*�)�ก$3�)��%�)��[�%ก��3��$���(%ก�#&�
$%���� - - - 

 
(968.99) 

 
379.02 

:��$%��7��$ก��(�ก���'ก�7�(=��*�)�ก$3�)��%�)�
�[�%ก��3��$���(%ก�#&�$%���� - - - 

 
19.68 

 
(311.23) 

����&��%ก�7�(=��*�)$�>�$��>��)��8�ก�����3�&'#
���������� (587.35) 1,676.09 (115.99) 

 
(456.65) 

 
738.43 

�(ก�����#7��,�ก�����#$:�8���$=�7�8�ก�7�=��*�8�
:(�'�% 

     

�'=��*��กก���#�<ก�	��'�ก3<�	O�	�? 
    ��#ก��:�( 

 
- 

 
- 

 
(1,350.45) 

 
(651.57) - 

:��$%��7��$ก��(�ก���'=��*��กก���#�<ก�	�
�'�ก3<�	O�	�?��#ก��:�( 

 
- 

 
- 

 
267.67 

 
135.19 - 

����&��%ก�7�(=��*�)$�>�$��>��)��8�ก�����3�&'#
���������� - - - 

 
(2.17) - 

ก�7�(=��*�)$�>�$��>��)��-�*�2��ก:�� (6,370.20) 24,334.50 (505.48) (5,810.59) 11,606.21 

ก�7�$�>�$��>����������%�� 119,188.34 137,898.84 61,992.14 70,097.19 78,695.63 

ก�&��%�i�ก�7�$�>�$��>����      

�������$�A�=�%������8�9� 99,892.46 109,619.10 55,829.31 54,971.15 54,731.13 

�������$�A�=�%����7��$��(���7��������3��3*� 19,295.88 28,279.74 6,162.83 15,126.04 23,964.50 

หมายเหตุ :      1/ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเร็จสาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2557 ปรับปรุงใหม่ เนื�องจากตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 กลุ่ม
บริษทัมีการเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที�มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 จึงตอ้งปรับปรุงงบ
การเงินยอ้นหลงั 
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13.1.4 %�ก�#&�$%���� 

             หน่วย : ลา้นบาท 

%�ก�#&�$%���� 
�1 2555 

 
�1 2556 �1 2557 

(	������) 
%�� 6 $�)�� �1 2557 

 (������*%8���) 1/ 
%�� 6 $�)�� �1 2558 

(�����) 
ก�#&�$%�����กก��ก�����$���%�      
ก�7��*�2��������$�A�=�%���,)��*��������8�9� 104,608.40 93,091.41 55,794.93 57,894.96 46,329.52 
�(ก�������*%ก�#��(��ก�7��*�2�$�A�$%������� (��()      
�กก��ก�����$���%�:      

3�$�)����3 3���9�� � &'#3�	�������( 65,054.89 76,243.89 108,340.75 62,331.70 72,834.70 
(0��ก'��)=��*��กก����(3�=�%������;(? 10,385.78 (81.36) 36,707.17 1,476.65 - 
(ก�7�)=��*��กก������(������;(? 148.25 261.89 211.62 100.65 324.16 
ก�7����$ก���กก�$�'��(�&�'%03�%���%ก�,)��������8�03�%ก� KKD - - (1,041.96) (819.43) - 
ก�7��กก������($%��'%�*� - (399.34) (1,081.25) (42.80) (3,095.90) 
����&��%ก�7��ก$%��'%�*�8�ก�����3�&'#���������� (27,014.79) (26,356.15) (2,942.05) (2,812.79) (4,324.30) 
�������$�A�=�%����7��$��(���7��������3��3*�8�ก�7�������%�� 20,950.14 20,472.92 6,702.68 18,012.82 20,759.90 
����%�'��#0(��?=�%;��ก%� 629.32 994.70 1,080.61 843.71 955.07 
(ก�7�)&'#=��*��ก��	�&'ก$�'��(����(�%7��$ก��=6 ����% 636.53 6,835.78 (875.27) 577.18 5,802.59 
(ก�7�)=��*��ก	�����*;��2?���(�%7��$ก��=6 ����%    (950.40) 4,406.68 
(0��ก'��)��� �%��(�#��9 466.48 (8.30) 1,406.95 (16.81) (2,224.62) 
3�8����(8�ก������	�������( 2,945.39 2,227.12 8,666.27 1,451.36 1,137.18 
(0��ก'��)3�$�)��ก�'���'3����3�3%$�')� 205.80 29.91 1,091.67 (21.43) (10,192.15) 
(0��ก'��)����%;���*�� �$�')�%$�)����:; 3.40 (10.26) 47.17 (0.51) 337.30 
$%���i��'��� (375.95) (405.99) (215.98) (189.64) (162.35) 
:��$%��7�� 46,516.38 47,649.40 41,028.52 24,041.87 12,439.85 
��ก$�� (��� (2,887.68) (2,740.19) (2,702.39) (2,851.73) (3,204.25) 
	���*��%ก�$%�� 18,552.21 18,494.21 21,463.07 16,537.96 15,721.84 
�)��k 103.14 248.09 (33.91) 607.51 83.28 

ก�7��กก���$���%�ก���ก�$�'��(�&�'%8�������;(?&'#��� �����$���%� 240,927.69 236,547.73 273,648.60 176,170.83 157,928.50 

������;(?&'#��� �����$���%�'�'% ($;���=6 �) (25,141.18) (25,218.02) 11,545.30 3,844.60 864.66 
$%��������กก���$���%� 215,786.51 211,329.71 285,193.90 180,015.43 158,793.16 
$%������(:��$%��7�� (40,782.46) (45,822.48) (49,826.41) (43,676.61) (32,428.98) 

$%�����*�2�7����กก��ก�����$���%� 175,004.04 165,507.23 235,367.49 136,338.82 126,364.18 

ก�#&�$%�����กก��ก���'%�*�      
$%������กก�=(������ �3�&'#�*�ก�<? &'#������;(?7����	��	� 242.42 78.95 20.42 318.26 311.00 
$%����(������������ �3�&'#�*�ก�<?&'#���%�������;(?$;)��ก�'%�*� (114,763.07) (110,494.73) (114,162.62) (75,975.10) (79,261.82) 
$%����(������������;(?7����	��	� (1,960.83) (1,406.51) (12,687.79) (3,982.16) (5,332.13) 
$%����(������;�l�������;(?$��)�% (112.76) (2,624.11) (1,540.63) (713.88) (694.35) 
$%����(������3�$��������-�3�	���99�#(#(� (54.96) (25.25) (98.67) - (82.00) 
$%����(������$%��8��ก��()��#(#�� � - - - (1,314.66) - 
$%����(������$%��8��ก��()��#(#�� � (54.50) (11.29) (9.01) (38.32) (1.96) 
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    หน่วย : ลา้นบาท 

%�ก�#&�$%���� 
�1 2555 

 
�1 2556 

 
�1 2557 

(	������) 
%�� 6 $�)�� �1 2557 

 (������*%8���) 1/ 
%�� 6 $�)�� �1 2558 

(�����) 
ก�#&�$%�����กก��ก���'%�*� (	��)       
$%��������กก�$�'��(�&�'%03�%���%ก�,)��������8�03�%ก� KKD - - 12,617.99 12,421.88 - 
$%����(������$%��'%�*�8�������(��( (85,995.38) (225.72) (26,400.61) (26,618.49) (273.99) 
$%����(������$%��'%�*�8�ก�����3� - (7,919.40) - (1,326.21) (75.21) 
$%����(������$%��'%�*�8����������� (496.13) (2,905.73) (453.75) (359.69) (430.19) 
$%����(������$%��'%�*�8�ก��ก��)�� (266.11) (184.50) - - - 
$%����(������$%��'%�*�$�)��=( - (20.01) - (30.00) - 
$%������กก�=($%��'%�*�8�������(��( - - - 10.45 1,153.41 
$%������กก�3)��*�=�%ก�����3� - - - - 70.99 
$%������กก�=($%��'%�*�8����������� - - - 121.99 13,490.95 
$%��������กก�=($%��'%�*��#(#(� - 6,788.96 2,699.38 3.66 1.83 
���3)�$%��8��ก��()��#(#(� 115.98 1,260.04 - 41.29 2,629.56 
���3)�$%��8��ก��()��#(#�� � 4,823.82 44.39 - - - 
$%��������กก�(ก$'�ก��99$��8��,�����ก�� ���� 26.19 14.80 17.54 13.86 18.42 
$%�����3�%��	���99$��ก�$%�� - 99.29 344.05 49.64 1,679.38 
$%��'%�*�����3�� ($;���=6 �) '�'% 4,654.84 3,778.51 (18,289.27) 5,374.42 (52,030.01) 
$%��������ก��ก$�� ( 4,845.99 2,708.59 2,348.09 3,115.52 3,284.10 
$%���i��'��� 10,911.91 15,779.35 11,533.81 7,195.53 2,189.90 
$%�����*�2�8��7�8�ก��ก���'%�*� (178,082.59) (95,264.37) (144,061.07) (81,692.01) (113,352.12) 
ก�#&�$%�����กก��ก�������$%��       
$%��������กก���ก�*�����9=�%������(��( 32,694.12 93.33 - - 9,952.89 
$%��������ก����$ก����'3��*�� - 186.67 - - - 
$%��������กก�ก��()��#(#�� � 65,962.04 29,680.86 - - - 
$%��������กก�ก��()��#(#(� 109,593.30 56,508.38 31,741.57 72,698.11 20,611.59 
��(3)�$%��ก��()��#(#�� � (64,636.41) (36,205.95) - - - 
��(3)�$%��ก��()��#(#(� (57,508.45) (40,409.60) (49,197.69)  (68,133.45) (53,383.19) 
$%����(3�%��	���99$��ก�$%�� (274.16) (390.09) (361.38) (432.32) (418.55) 
$%��$��ก$ก����9��&'#$%��ก��()��#(#�� ��ก �,���ก�$%��$;���=6 � ('�'%) (266.85) 923.10 7,984.91 1,008.30 (12,070.87) 
$%��������กก���ก�*��ก�����(���2������'�ก�<#3'�(�*� 4,718.81 - 32,334.66 32,556.85 - 
$%������(	���*��%ก�$%�� (20,248.78) (20,089.08) (20,980.01)  (16,211.55) (16,924.13) 
$%���i��'��( (42,308.44) (46,367.65) (48,837.49) (40,648.09) (20,295.28) 
��(���#�*���*�5) �3)�8�������(��( - - - (358.06) - 
$%�����*�2�7����ก(8��7�8�)ก��ก�������$%�� 27,725.19 (56,070.03) (47,315.43) (19,520.21) (72,527.54) 
�'ก�#���ก��	�&'ก$�'��(�8�$%����&'#�(ก�$��(�$��$%���� (1,354.11) 3,538.34 1,527.10 (1,132.49) (151.52) 
�'	�%�กก�&�'%3�%�ก�$%�� (2,509.23) 3,048.26 811.33 145.38 (1,833.15) 
$%����&'#�(ก�$��(�$��$%�������,�ก�����#$:�$�A�������;(?���7����*�$��(����,)�
7��$;)��=( - - (227.48) - (47.22) 
$%����&'#�(ก�$��(�$��$%����$;���=6 � ('�'%) �*�2� 20,783.31 20,759.43 46,101.94 34,139.49 (61,547.37) 
$%����&'#�(ก�$��(�$��$%���� < ���	��%�� 116,140.75 136,924.06 157,683.49 196,854.23 234,211.99 
$%����&'#�(ก�$��(�$��$%���� < ����'(%�� 136,924.06 157,683.49 203,785.43 230,993.72 172,664.62 

หมายเหตุ :      1/ งบกระแสเงินสดสาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2557 ปรับปรุงใหม่ เนื�องจากตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัมี
การเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที�มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 จึงตอ้งปรับปรุงงบการเงิน
ยอ้นหลงั 
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13.1.5 �'��$���%�&(ก	�ก'*��2*�ก��: EBITDA &'# EBIT 
 

ก�7�ก�����ก��ก$�� (&'#:��&'# 
ก�7�ก�����ก��ก$�� ( :�� 3�$�)����3 &'#3�	�������( 

�1 2555 
 

�1 2556 �1 2557 
(	������) 

6 $�)�� �1 2557 
(������*%8���) 1/ 

6 $�)�� �1 2558 
(�����) 

ก'*��2*�ก��กg52����	�      
ก����� =���% &'#��������(กg52����	� ���,6%2*�ก��&(กกg52����	�      
�(7���กก�=( 510,683.59 529,050.73 558,017.64 288,119.47 278,602.42 
	���*�=( 445,998.25 470,578.88 491,159.35 253,164.05 247,854.85 
ก�7�=� �	�� 64,685.34 58,471.85 66,858.29 34,955.42 30,747.57 
3�8����(8�ก�=(&'#����� 13,052.00 13,842.35 12,921.22 6,128.28 7,295.84 
�(7���กก���$���%��)�� 633.71 206.98 165.02 82.27 158.50 
���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%�� :�� 3�$�)����3 &'#3�	�������( (EBITDA) 52,267.05 44,836.48 54,102.09 28,909.41 23,610.23 
3�$�)����3 &'#3�	�������( 13,405.45 13,851.31 14,322.59 7,601.24 7,538.74 

     ���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%��&'#:�� (EBIT) 38,861.60 30,985.17 39,779.50 21,308.17 16,071.49 

2*�ก�������&'#�'�	�h0	�$'�(� (�	�. ��.)      
�(7���กก�=( 212,536.69 224,972.69 247,817.12 123,447.42 96,795.83 
	���*�=( 21,897.19 25,490.36 27,815.03 15,956.32 11,510.16 
ก�7�=� �	�� 190,639.50 199,482.33 220,002.09 107,491.10 85,285.67 
3�8����(8�ก�=(&'#����� 9,639.81 10,536.70 13,172.45 6,075.36 4,209.67 
3�8����(8�ก������ 6,629.83 5,351.26 10,826.09 2,652.30 1,723.88 
3�:3�'�% 24,492.24 25,077.21 25,508.12 12,923.68 9,985.23 
�(7���กก���$���%��)�� 2,220.08 2,755.41 4,244.31 3,040.23 602.01 
���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%�� :�� 3�$�)����3 &'#3�	�������( (EBITDA) 152,097.70 161,272.57 174,739.74 88,879.99 69,968.90 
3�$�)����3 &'#3�	�������( 42,691.79 50,350.89 83,214.67 36,331.50 47,862.06 
     ���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%��&'#:�� (EBIT) 109,405.91 110,921.68 91,525.07 52,548.49 22,106.84 

���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%��&'#:��=�%ก'*��2*�ก���h0	�$'�(�=� �	�� 
&'#กg52����	� (EBIT) 148,267.51 141,906.85 

 
131,304.57 

 
73,856.66 

 
38,178.33 

ก'*��2*�ก��� ���� 
ก���������(�'�	:�<m?�h0	�'�(� (Oil Marketing)  

     

�(7���กก�=( 608,371.42 617,305.45 638,409.04 332,114.37 268,219.95 
	���*�=( 582,803.89 592,499.17 613,360.67 317,891.88 253,476.53 
ก�7�=� �	�� 25,567.53 24,806.28 25,048.37 14,222.49 14,743.42 
3�8����(8�ก�=(&'#����� 12,470.25 14,553.55 15,390.94 6,984.21 8,065.19 
�(7���กก���$���%��)�� 2,831.99 3,044.12 1,920.09 1,413.74 1,703.63 
���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%�� :�� 3�$�)����3 &'#3�	�������( (EBITDA) 15,929.27 13,296.85 11,577.52 8,652.02 8,381.86 
3�$�)����3 &'#3�	�������( 2,563.59 2,644.40 2,861.72 1,378.96 1,612.73 

     ���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%��&'#:�� (EBIT) 13,365.68 10,652.45 8,715.80 7,273.06 6,769.13 

ก�3��ก'�'�	:�<m?�h0	�'�(� (Oil Trading)      
�(7���กก�=( 1,635,520.25 1,656,735.43 1,599,101.23 807,872.80 510,397.42 
	���*�=( 1,638,510.70 1,656,858.79 1,596,499.67 805,639.44 508,671.07 
ก�7�=� �	�� (2,990.45) (123.36) 2,601.56 2,233.36 1,726.35 
3�8����(8�ก�=(&'#����� 3,718.04 4,104.08 8,061.39 2,813.60 4,329.82 
�(7���กก���$���%��)�� 2,862.65 3,076.74 4,708.70 2,332.77 3,842.28 
���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%�� :�� 3�$�)����3 &'#3�	�������( (EBITDA) (3,845.84) (1,150.70) (751.13) 1,752.53 1,238.81 
3�$�)����3 &'#3�	�������( 14.62 12.57 35.87 8.16 15.86 
     ���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%��&'#:�� (EBIT) (3,860.46) (1,163.27) (787.00) 1,744.37 1,222.95 

���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%��&'#:��=�%ก'*��2*�ก��� ���� 9,505.22 9,489.18 7,928.80 9,017.43 7,992.08 

����( : '���� 
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หน่วย : ลา้นบาท 
ก�7�ก�����ก��ก$�� (&'#:��&'# 

ก�7�ก�����ก��ก$�� ( :�� 3�$�)����3 &'#3�	�������( 
�1 2555 

 
�1 2556 �1 2557 

(	������) 
6 $�)�� �1 2557 
(������*%8���) 1/ 

6 $�)�� �1 2558 
(�����) 

ก'*��2*�ก��ก�ก'���      
�(7���กก�=( - - - 357,009.71 253,851.69 
	���*�=( - - - 344,822.28 219,235.14 
ก�7�=� �	�� - - - 12,187.43 34,616.55 
3�8����(8�ก�=(&'#����� - - - 3,560.44 4,207.18 
�(7���กก���$���%��)�� - - - 487.61 447.58 
���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%�� :�� 3�$�)����3 &'#3�	�������( (EBITDA) - - - 9,114.60 30,856.95 
3�$�)����3 &'#3�	�������( - - - 5,760.73 5,860.65 
     ���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%��&'#:�� (EBIT) - - - 3,353.87 24,996.30 
ก'*��2*�ก���h0	�$3��      
�(7���กก�=( 83,406.84 93,053.52 111,851.48 261,589.99 217,141.41 
	���*�=( 78,972.83 89,288.69 105,839.51 234,092.04 186,452.96 
ก�7�=� �	�� 4,434.01 3,764.83 6,011.97 27,497.95 30,688.45 
3�8����(8�ก�=(&'#����� 1,819.98 1,896.86 1,991.44 4,684.24 5,191.34 
�(7���กก���$���%��)�� 84.26 173.11 92.72 645.45 547.80 
���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%�� :�� 3�$�)����3 &'#3�	�������( (EBITDA) 2,698.29 2,041.08 4,113.25 23,459.16 26,044.91 
3�$�)����3 &'#3�	�������( 803.00 1,272.17 1,312.43 8,045.85 7,515.90 

     ���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%��&'#:�� (EBIT) 1,895.29 768.91 2,800.82 15,413.31 18,529.01 

ก'*��2*�ก��,�����      
�(7���กก�=( 28,738.50 24,977.75 20,556.52 11,397.13 7,877.31 
	���*�=( 18,106.95 16,094.41 13,482.60 7,517.75 5,199.51 
ก�7�=� �	�� 10,631.55 8,883.34 7,073.92 3,879.38 2,677.80 
3�8����(8�ก�=(&'#����� 2,084.89 1,029.05 849.84 417.62 245.06 
3�:3�'�% 1,900.47 2,044.80 1,816.22 1,077.67 548.25 
�(7���กก���$���%��)��  1,056.83   -    67.08 4.08 72.92 

���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%�� :�� 3�$�)����3 &'#3�	�������( (EBITDA) 7,703.02 5,809.49 4,474.94 2,388.17 1,957.41 
3�$�)����3 &'#3�	�������( 4,105.42 6,400.69 4,709.20 2,518.12 1,648.50 

     ���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%��&'#:�� (EBIT) 3,597.60 (591.20) (234.26) (129.95) 308.91 

ก'*��2*�ก���)�� k      
�(7���กก�=( 1,246.14 532.08 608.51 263.60 228.37 
	���*�=( 1,195.40 438.32 390.55 159.19 190.37 
ก�7�=� �	�� 50.74 93.76 217.96 104.41 38.00 
3�8����(8�ก�=(&'#����� 822.54 505.18 528.02 182.28 149.02 
�(7���กก���$���%��)�� 9.00 38.15 - - - 

���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%�� :�� 3�$�)����3 &'#3�	�������( (EBITDA) (762.80) (373.27) (310.06) (77.87) (111.02) 
3�$�)����3 &'#3�	�������( 169.05 190.72 203.40 69.37 61.94 

     ���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%��&'#:�� (EBIT) (931.85) (563.99) (513.46) (147.24) (172.96) 

���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%��&'#:��ก�����ก�(ก����(�%7��7��������&'#
�(ก��#���%ก�� 162,333.77 151,009.75 

 
141,286.47 

 
101,364.08 

 
89,831.67 

��ก (��ก) �(ก��#���%ก�� (167.71) 838.41 1,232.88 (1,100.44) (5,136.44) 
��ก (��ก) �(ก����(�%7��7�������� 622.28 449.26 165.16 185.56 1,819.17 

���ก�7�ก�����ก	���*��%ก�$%��&'#:�� 162,788.34 152,297.42 142,684.51 100,449.20 86,514.40 
 

หมายเหตุ :      1/ ผลดาํเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ: EBITDA และ EBIT สาํหรับงวด 6 เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2557 ปรับปรุงใหม่ เนื�องจากตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558  
                       กลุ่มบริษทัมีการเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที�มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 จึงตอ้งปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
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13.1.6 อตัราส่วนทางการเงิน  

*�/���������ก��������ก��"�/�*($0� (���. 12 2555 12 2556 12 2557 
30 ��-$��.� 

25581/ 

*�/�������5�6���*� 
 

  
 

 
��	������:;3'��% $�� 1.24 1.29 1.43 2.03 
��	������:;3'��%��*�$�>� $�� 1.02 1.08 1.17 1.39 
��	�������*�$��(�'�ก��� ก�3� $��       13.34  10.83 12.27 13.28 
�#(#$�'$ก>���� $@'��( ���       26.99  33.24 29.34 27.12 
��	�������*�$��(�$�����  $��       11.37  9.95 11.46 11.78 
�#(#$�'���#���  ���       31.67  36.17 31.40 30.56 

*�/�������������������-7�ก��(�ก��"� 
 

  
 

 
��	�ก�7�=� �	�� % 8.33% 7.89% 8.02% 12.03% 
��	�ก�7��*�2�	��=(�*�2� % 3.74% 3.28% 1.97% 6.38% 
��	��'	��&�����,)��*�� % 18.06% 14.46% 8.09% 6.70% 

*�/����������1����!�5�67�ก������������ 
 

  
 

 
��	������'	��&���ก������;(? % 6.90% 5.41% 3.11% 2.63% 
��	������'	��&���ก������;(?,�� % 22.81% 13.40% 7.64% 5.30% 
��	�ก���*�=�%������;(?  $�� 1.84 1.65 1.58 1.03 
*�/������������(8�9.��.���ก������ 

 
  

 
 

��	�������� ���	������=�%���,)��*�� $�� 1.23 1.19 1.05 1.00 
��	�������� ���$@;#�����:�#��ก$�� (��(	�� 
����=�%���,)��*�� $�� 0.62 

 
0.59 

 
0.55 

 
0.61 

��	�����3�����,���#��ก$�� ( $�� 10.66 10.52 13.59 9.38 
��	�����ก���($%���i��' % 35.54% 39.98% 56.91% 37.31% 
ก��"�/�*($0�        
ก�7�	���*�� ��/�*�� 36.59 32.52 19.33 16.08 

��($�	* :  1/ =����'7	��� 3 &'# 4 =�%�1 2557 ���8��8�ก�3���<��	������%ก�$%��������%�� 30 ��,*�(� 2558 $�A�=����'
������*%8��� $�)��%�ก	� %&	������� 1 �ก�3� 2558 ก'*����������ก�$�'��(�&�'%�0(�(��9��	��	�"��(%��%ก�$%��������'��%3��
8��	� %&	������� 1 �ก�3� 2558 �6%	��%������*%%�ก�$%��(����'�% &	�(�%7��7�������/	������0�(��������9�� 
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14.   ก���	
�������������	�������������ก�� 

14.1  �����	������ก���	
���������������ก�� (Management Discussion & Analysis) 
 #�ก����$��%��&'()ก���*$�)�+,�-./&���ก� ��ก(-�0�$��12ก�*�ก����)ก�� 32�-4��'ก� -�ก�*-����� 
,����(�-ก�*-�������ก�������0- 	��*(,ก���*���-�5�&��0��� -#����	'()�����ก�������0- $��$��4�ก����&*�	0��)ก��
-�ก�*-��'(),����(�����*���4��#�*�ก����  

14.1.1 ก���	
�����0�ก�����
1	1��1��� 234. �����	5�4�6�� 7�����0�ก�����
1	1��183�9�74:; 2 ������ 6 
�>�1 2? 2558 

 0�ก�����
1	1��183�9�74:; 2 2? 2558 
2�:��
4:��ก��83�9�74:; 1 2? 2558 
 #� Q2/2558 �	�. '()������&��&��ก�4��0�%� ����� 23,746 (���� *>���,2 � 1,162 (���� ��?����&() 5.1 �ก 
Q1/2558 �����ก�4��0�%������ 22,584 (���� �*�	0�(�ก�ก�$� �������'()�(�	@�AB+�C5	�*$����-��- ����	��*>�����-,2 �
�ก4	���ก������ ��-�(#�� �	�. '()������#�*$�?�ก(0���C5	�*$��'()ก�ก(������(ก���*���-��������	����,2 � �&�-4�กD
	� �(ก���*���-�,�- �	�.��. ����	��(�(-E2-'���$� �����������	����-,2 � *�?��-�ก#�4	����� *-��������$�(-*�?��
*��&�ก��*-��*���&F����GH ��#�� �	�.��. 32�-��*-���ก0(*���&F����GH *�I��ก0(*-��#�ก���*���-� ��@��*-��4��*>���,2 ������
�ก *-�����������$�&�-��-�(#��������#�ก(0�� �	�. ,��0��ก��	�'(ก*�(��&��ก*-��ก��&?�	�-��)*�1 '����#�4	�����  
�	�. �������(ก�4� (�0�%�) �กก������&*-��(-�0�#�������#�*$�?�กD	� 
 #� Q2/2558 �	�. '()������&��&���&4���กก�,&����� 536,678 (���� *>���,2 � 21,095 (���� ��?����&() 
4.1 ����#�F���กก�,&,�-ก(0��%0�ก��ก�$��)���-��)*�1 ก(0��%0�ก���C5	�*$��'()ก�ก(��� 5�&*�I��(�ก�$,&*L(��&
,�-�(�	@�AB+�C5	�*(�&�'()�C5	�*$���� -�&5�*(MC��+'()�)5�*�	�ก�+����	��*>���,2 �	��$� ����������������-,2 � 5�&�$
*L(��&,�-� ���������4�����	��*>���,2 ����&() 18.1 �ก 51.9 *���&F����GH 	����+*�(#� Q1/2558 *�I� 61.3 *���&F����GH 	��
��+*�(#� Q2/2558 *�I��(�ก����A$��	��-ก�� �������,�-5(ก��-,2 �'()$��	2-*$��&�#�	)�����กก(- �ก�N���&
��-ก(����#��#�4	����� ก(0��%0�ก��ก�ก(�����ก�4��ก�	D�ก� ������ก�ก�� �$,&�(�	@�AB+�C5	�*$���������*>���,2 �&�-�
�ก�0������*����	2-	���กก��C�3������0-,�-5�-�C5	�*$��#�4	�����  ��ก�ก�� ก(0��%0�ก��กO3H กD���(ก���*���-������,2 �
*���ก�� 5�&*L>)%0�ก��5�-'&กกO3H ,�- �	�. �ก	���0��������(�(-,A)����$�(�	@�AB+�C5	�*$����-��-���*>���,2 � ��-�(#��
#�4	�����  �	�.'()������&��& ��ก�4�ก�����ก	���0��-ก�*-�� @��*-��4�� $�*�?����$'()$�	�������& ����� -$�#����&
�?��'()�&4���?�����4��*ก��&�,��-ก��ก���*���-� (EBITDA) ����� 87,610 (���� *>���,2 � 15,871 (���� ��?����&() 22.1 

 
 

 

76�1��6�ก��8� (���4B1) ��ก
�	1��4B1C1��	5�4�6�9

����& : (���� 
2,433  

1,891  

28.7% 
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 #� Q2/2558 ������'��-ก�4��ก*-��(-�0�#�����������'()ก�����$������ 2,433 (���� *>���,2 � 542 (���� 
�ก 1,891 (���� #� Q1/2558  5�&���*�	0�(�ก��ก�(ก���*���-������,2 �,�-����������#�ก(0��%0�ก��ก�ก(��� *�?��-�ก
#�4	����� 5�-ก(���ก(�����ก�4��ก�	D�ก� ����	��$� ��������������	��*>���,2 � ,A)���4	���ก��������,��0��ก
�	D�ก� ���� '������	�-�$� ������*�D����ก��� �������5�&����#�F��)����(�(-กD	� 
 #� Q2/2558 ��,��0��ก��	�'(ก*�(��&� 3,289 (���� #�,A)��� Q1/2558 ��ก�4��ก��	�'(ก*�(��&� 1,941 (��
�� 5�&�(�ก��ก�(ก�)��,�-*-�����������$�(-*�?��*��&�ก��*-��*���&F����GH ��-�(#��������#�ก(0��5�&����#�F���
,��0��ก��	�'(ก*�(��&����&�-4��*ก��,2 ����- (Unrealized Loss)  �ก*-��ก��&?��ก0(	�-��)*�1  
 ��ก�ก�� ��� &�-��,��0��ก	�����0>��%+ 3,210 (���� ,A)���4	���ก��������ก�4��ก	�����0>��%+ 1,470 
(���� 5�&�(�ก*�I��(,��0�,�-��FF��)ก��$��*���&-�$� ����,�- �	�.��. '()��FF��0>��%+�b�-ก��$��*���&-
�ก0(*-��,�- �	�. �&�-4�กD�� #�4	����� ��ก�4� (�0�%�) �กก������&*-��(-�0������ 3,096 (���� 5�&�(�ก��กก�
�����&*-��(-�0�#� BCP (����������,�- �	�.) 
 @��*-��4�� *>���,2 � 5,538  (���� �ก 3,451 (����#� Q1/2558 *�I� 8,989 (����#� Q2/2558 �*�	0�(�ก��ก
��	�'(ก*�(��&�,�-*-�����������$�(-*�?��*��&�ก��*-��*���&F����GH ��#�� �	�.��. 32�-��*-���ก0(*���&F����GH *�I��ก0(*-��
#�ก���*���-���@��*-��4��*>���,2 � ��ก�ก��  �	�. ��@��*>���,2 �*���ก�� *�?��-�กก�4��กก���*���-����*>���,2 � 

0�ก�����
1	1��1��D;���ก���2? 2558 
2�:��
4:��ก��E6��
�:��ก�1���2? 2557 
#����-$�2�-'�ก,�-�e 2558 (1H/2558) �	�. '()������&��&��ก�4��0�%�  46,330 (���� (�(- 11,565 (���� ��?�

(�(- ���&() 20.0 �ก 57,895 (���� #����-$�2�-'�ก,�-�e 2557 (1H/2557) �*�	0�(�ก��ก�$,&*L(��&���(�(-	��$
� �������'()�(�	@�AB+�C5	�*(�&�'()�C5	�*$����-��-#�	(�5(ก ��)ก��ก��$�*�?����$���*>���,2 ��ก������>&+>����#��-�
'()����Aก��(�	���*>���,2 � ��-�(#���(ก���*���-�,�- �	�. '() �	�.��. ����(�(- ����-ก��������#�*$�?�ก(0��
%0�ก��ก�ก(���'()�C5	�*$��������(ก���*���-�����*>���,2 � *�?��-�ก$�ก�ก(��� (GRM) ���*>���,2 � ����� -	���0�� �������'()
*�? �*>(�-#�ก��(�	����(�(-	��$� ����������(�(- ��)ก��ก��#� 1H/2558 5�-ก(���� ����#�ก(0�� �	�. ���E
��*���ก��(�	#���	������-,2 � *�?��*��&�ก�����-*��&�ก��,�-�eก��������ก��C�3������0-$�� -#�F�	�'��-� (Major 
Turnaround) �&�-4�กD�� �(ก�)��,�-*-�����������$�(-�ก�eก�����-�(#�� ก(0�� �	�. ��,��0��ก��	�'(ก*�(��&�#� 
1H/2558  

#� 1H/2558 �	�. '()������&��&���&4���กก�,&����� 1,052,261 (���� (�(- 292,501 (���� ��?����&() 
21.8 ��ก�N���&�-����$*�I��(�ก'������A,&5�&���&�-*	��5		��*�?��- 5�&�$,&*L(��&,�-�(�	@�AB+����(�(-�&�-
�ก	��$� ���������4�*L(��& '()�(�	@�AB+��-��-#�	(�5(ก 5�&�$� ���������4�*L(��&#� 1H/2558 �&����� 56.6 *���&F
����GH 	����+*�( (�(-���&() 46.2 *�?��*��&�ก�� 105.3 *���&F����GH 	����+*�( #�1H/2557 �ก�0���� �����������*ก�����
*>���,2 ��ก����(�	� ��������� -#�'()��กก(0��5�*�ก ��-�(#���&4���กก�,&,�-�0กก(0��%0�ก������	��(�(- 5�&*L>)�(ก�
��*���-�,�- �	�.��. '()%0�ก��กO3H '����	���0�ก��(�	กO3H �)*��������(�(-	��$� ���� '	�*�?��-�ก	���0�กO3H
��-��-�$� ����*	&����(�- �2-��#��	���0�*L(��&5�&�������(�(-��ก���$,&*L(��&�(�	@�AB+ �&�-4�กD�� �$� ����������
(�(- ��-�(#��-��ก	��	���0�ก��(�	#�%0�ก��,� ��(& *��� %0�ก��ก�ก(���'()�C5	�*$�� 5�&��#��$�>(�--����#��#��)��
'()���������F�& (Fuel used and loss) ����($�(�(- *�I��(#��#�-���� ก(0��%0�ก����-ก(��&�-��ก�4�,� �	������*>���,2 � ��-�(#��
#� 1H/2558 �	�.'()������&��&�� EBITDA  ����� 159,350 (���� (�(- 3,432 (���� ��?����&() 2.1 *�?��*��&�ก��$�2�-�e
'�ก,�-�eก��� 
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76�1��6�ก��8� (���4B1) ��ก
�	1��4B1C1��	5�4�6�9���ก���6�9�G� 

 
 
#� 1H/2558 ������'��-ก�4��ก*-��(-�0�#�����������'()ก�����$������ 4,324 (���� *>���,2 � 1,511 (���� 

��?����&() 53.7 �ก 2,813 (���� #� 1H/2557 5�&�(�ก��ก�(ก���*���-������,2 �,�-����������#�ก(0��%0�ก��ก�ก(��� 
*�?��-�ก#�-���� ��$�ก�ก(��������-,2 � ���E2-��	�ก�(�-ก�ก(������*>���,2 � *�?��*��&�ก�� 1H/2557 �����ก��C�3������0-$�� -#�F�
	�'��-� 

$�*�?����$'()$�	�������&*>���,2 � 10,502 (���� ��?����&() 16.8 �ก 62,332 (����  #� 1H/2557 *�I� 72,834 
(���� ����#�F�*�I��(��ก$�*�?����$'()$�	�������&���*>���,2 �,�- �	�.��. �ก5$�-ก�$��'��D$ 4 5$�-ก�
���	&+  '()5$�-ก�*�� 1 	�������>&+>����#��-����*>���,2 � ���E2-5$�-ก�3�	�ก����������Aก��(�	���*>���,2 ��กก��(�	
*	D�ก�(�-	� -'	�*�?�� �.$. 2557 

��ก�ก�� #�-���� ��,��0��ก	�����0>��%+ 1,740 (���� ,A)��� 1H/2557 ��ก�4��ก	�����0>��%+ 4,583 (��
�� ����#�F�*�I��(,��0��ก��FF�b�-ก��$��*���&-����	�-�$� ������*�D����'()� ������� (Crack Spread Hedging) 
,�-������&��&#�ก(0��%0�ก��ก�ก(��� *�?��-�ก����	�-�$� ������*�D������-ก���$���ก(0��������*,�����FF4�� �&�-4�กD�� #� 
1H/2558 ��ก�4� (�0�%�) �กก������&*-��(-�0������ 3,096 (���� 5�&�(�ก��กก������&*-��(-�0�#� BCP (������
����,�- �	�.) ��)ก��ก��4����$�#����&#�ก�����5$�-���-%0�ก��,�- Vencorex (������&��&,�- PTTGC) ���*$&����2ก#� 
1H/2557 

#� 1H/2558  ��	���0��-ก�*-�� 15,721 (���� (�(-���&() 4.9 ��?� 817 (���� �ก 16,538 (����#� 
1H/2557 ����#�F�*ก���กก����)$?�*-��ก��&?��)&)&����$��ก�������)#��)���--�� 

@��*-��4�� (�(- 11,602  (���� ��?����&() 48.3 �ก 24,042 (����#� 1H/2557 *�(?� 12,440 (����#� 
1H/2558 5�&�(�ก��ก �	�.��. �����@��*-��4���C5	�*(�&�(�(-  	�ก�4��กก���*���-����(�(-	���0��-ก�*-��*>���,2 � 
1,625 (���� ��?����&() 7.9 �ก 20,593 (���� #��e 2556 *�I� 22,218 (���� #��e 2557 

 
 
 
 
 
 
 

����& : (���� 
53.7% 
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0�ก�����
1	1��1��� 234. �����	5�4�6������1ก3�9ก�B69�B�ก	����ก���6�9�G� 
�&()*��&�&��,& EBITDA '() EBIT ,�-�(ก���*���-�-�� 1H/2558  '&ก	�ก(0��%0�ก�� ��0�4����-��  
  

 

  
 

 
*ธุรกิจถ่านหิน และ อื�น ๆ  

ก�B69�B�ก	�2HI3�
�:�9��J13G1���กK�L���9E�3	 

• �B�ก	�7��������0�	32HI3�
�:�9 : �9�. 234.7��������0�	32HI3�
�:�9 �>� 234.70. 

%เพิ�ม/

YoY QoQ (ลด)

ราคาขายผลิตภณัฑ์เฉลี�ย

(เหรียญสหรัฐฯ/BOE)

ปริมาณขายเฉลี�ย

(BOED)

Q2/2557 Q1/2558 Q2/2558
%เพิ�ม/(ลด)

1H/2558

67.7 48.7 48.5 (28.4%) (0.4%) 66.4 48.6

1H/2557

(26.8%)

315,810 327,145 325,534 3.1% (0.5%) 307,263 326,335 6.2%
 

0�ก�����
1	1��183�9�74:; 2 2? 2558 
2�:��
4:��ก��83�9�74:; 1 2? 2558 
#� Q2/2558 �	�.��. ���&4���กก�,&����� 48,791 (���� *>���,2 � 786 (���� ��?����&() 1.6 �*�	0�(�ก�

�ก�$,&*L(��&,�-� �������'()$��*��*��*>���,2 ����&() 18.4 �ก 50.1 *���&F����GH 	����+*�( #� Q1/2558 *�I� 59.3 
*���&F����GH 	����+*�( 	��$� ���������-��-#�	(�5(ก�������	����,2 � ��ก�� -����A,&� �������'()$��*��*������
*>���,2 ��ก'�(�-�����*�I��(�ก �&�-4�กD�� #����-*�?�� *�.&. 2558 '�(�-กO3H #�5$�-ก�&�� *&	ก0� '()3�	�ก� 4��
�&0��(�		�'��-�*>?��3������0- ��-�(#������A,&*L(��&5�&�������(�(- 5�&����A,&�(�	@�AB+���*L(��&����(�(- 
���&() 0.5 �ก 327,145 ��+*�(*��&�*��� �������	�����#� Q1/2558  *�(?� 325,534 ��+*�(*��&�*��� �������	�����#� Q2/2558 
��ก�� -�$,&E��*L(��&5�&�������(�(-*(Dก���&*>�&-���&() 0.4 �ก 48.7 *���&F����GH 	����+*�(*��&�*��� ������� #� 
Q1/2558   *�(?� 48.5 *���&F����GH 	����+*�(*��&�*��� ������� #� Q2/2558 5�&�(�ก*�I��(�ก�$,&,�-�(�	@�AB+กO3H 
���*�����)����(�(-*�?��-�ก5$�-���-�$��-��-�$� ����*	&����(�- 

EBITDA #� Q2/2558 ������� 34,277 (���� (�(- 1,415 (���� ��?����&() 4.0 ����#�F�*�I��(��ก$�#����&
#�ก���������*>���,2 � *�?��-�ก��ก�	�������&�(0������,�-5$�-ก�*��&���+ >�*��3��� '()��>� 2 '()$�#����&#�ก�
���0-��ก�*>���,2 �����#�F��ก5$�-ก�#���)*�1>��'()5$�-ก����	&+  

EBIT #� Q2/2558 ����� 10,184 (���� (�(- 1,739 (���� ��?����&() 14.6 *�?��-�ก EBITDA ���(�(-��-ก(��
,�-	�� ��)ก��ก����$�*�?����$'()$�	�������&*>���,2 �	�������>&+>����#��-����*>���,2 � 

 

����& : (���� 

1,052,261  159,349  86,515  

GAS Oil & Trading PTTEP Refine Petrochem Others* 
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0�ก�����
1	1��1��D;���ก���2? 2558 
2�:��
4:��ก��E6��
�:��ก�1���2? 2557 
#� 1H/2558 �	�.��. ���&4���กก�,&����� 96,796 (���� (�(- 26,651 (���� ��?����&() 21.6 �ก 

1H/2557  �*�	0�(�ก��ก�$,&*L(��&�(�	@�AB+����(�(-���&() 26.8 �ก 66.4 *���&F����GH 	����+*�(*��&�*��� �������
#� 1H/2557 *�(?� 48.6 *���&F����GH 	����+*�(*��&�*��� �������#� 1H/2558 	��$� ���������-��-#�	(����(�(-	� -'	� 
Q3/2557 ,A)�������A,&&�-$-*	��5		��*�?��- 5�&����A,&#� 1H/2558 ����*>���,2 ����&() 6.2 �ก 307,263 ��+*�(
*��&�*��� �������	�����#� 1H/2557 *�I� 326,335 ��+*�(*��&�*��� �������	����� ����#�F���ก5$�-ก�3�	�ก����*����,&กO3
H #���)*�1*��&���+	� -'	�*�?�� ��.$. 2557 '()*�����(�	*	D�ก�(�->������ -��-กO3H ��ก�,&#���)*�14�& 	� -'	�*�?�� �.$. 
2557 

EBITDA #� 1H/2558 ������� 69,969 (���� (�(- 18,911 (���� ��?����&() 21.3 5�&�(�ก*�I��(��ก�&4��
�กก�,&���(�(-��-ก(�� E2-'����$�@$�(�-'()$�#����&#�ก���*���-�����(�(- 5�&�(�ก�ก#� Q1/2557 ��$�#����&
�������*ก��ก���ก	�#�ก�*�)�(0�>�u� (H5) ,�-5$�-ก� >�������>� ���	�*(*3�& '()5$�-ก� '$�� ��&(+ '3��+ *$*$�� 
*�?��-�ก��ก�*�(��&�'�(-5$�-���-ก�E?�������� 

EBIT #� 1H/2558 ������� 22,107 (���� (�(- 30,441 ��?����&() 57.9 *�I��(�ก$�*�?����$���*>���,2 �,�-
5$�-ก�$��'��D$ 4 5$�-ก����	&+ '()5$�-ก�*�� 1 	�������>&+>����#��-� '(),�-5$�-ก�3�	�ก� 	�����Aก�
�(�	���*>���,2 �  

• ก�B69�B�ก	�กK�L���9E�3	 
�&()*��&�����Aก�,&�(�	@�AB+,�-5�-'&กกO3%����	� '	�()����*�I� ��-��  

��&*�	0  1/ ����(�	@�AB+ Pentane (*����,& ก.>. 2558) 

�&()*��&��$�(�	@�AB+��-��-,�-5�-'&กกO3H '	�()����*�I� ��-��  

��&*�	0 1/ *�I��$ Contract Price (CP) 60:40  
 2/ �$	(���,�-*�*��&	)�����ก*L�&-#	� (South East Asia x Spot) 
 3/ �$	(���,�-��)*�1��-$5��+ (MOPzS) 

หน่วย : ตัน Q2/2557 Q1/2558 Q2/2558 
% เพิ�ม(ลด) 

1H/2557 1H/2558 
%เพิ�ม
(ลด) 
YoY 

YoY QoQ 

LPG 667,025 674,488 608,443 (8.8%) (9.8%) 1,304,601 1,282,931 (1.7%) 

Ethane 501,002 551,581 496,448 (0.9%) (10.0%) 977,395 1,048,029 7.2% 

Propane 204,084 204,197 220,988 8.3% 8.2% 412,949 425,185 3.0% 

NGL1/ 184,409 189,972 176,065 (4.5%) (7.3%) 365,528 366,037 0.1% 

รวม 1,556,520 1,620,238 1,501,944 (3.5%) (7.3%) 3,060,473 3,122,182 2.0% 

หน่วย :  

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
Q2/2557 Q1/2558 Q2/2558 

%เพิ�ม(ลด) 
1H/2557 1H/2558 

%เพิ�ม(ลด) 
YoY YoY QoQ 

LPG 1/,4/ 817 463 451 (44.8%) (2.6%) 883 457 (48.2%) 

Ethylene 2/ 1,447 1,026 1,386 (4.2%) 35.1% 1,444 1,206 (16.5%) 

Propylene 2/ 1,279 833 940 (26.5%) 12.8% 1,324 887 (33.0%) 

HDPE 2/ 1,569 1,188 1,375 (12.4%) 15.7% 1,563 1,282 (18.0%) 

PP 2/ 1,582 1,148 1,343 (15.1%) 17.0% 1,572 1,246 (20.7%) 

Naphtha 3/ 876 444 505 (42.4%) 13.7% 867 475 (45.2%) 
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     4/    �	� ก>�. ������ 15 %.$.57 *�D����'���-�����$ LPG ���(	� -'	� 2 ก.>.58 *�I�	��4� 5�&#��&ก*(�กก�ก�����$ A 5�-'&ก

กO3%����	�����)��� 333 *���&F����GH	��	�� '()ก�����(�ก*กAB+ก�$���A�$ LPG  Pool 32�-*�I��$3? �	� -	��,�- LPG  
����)����	���0����-#�ก��(�	'()���� (5�-'&กกO3%����	� 5�-ก(���� ����*�? �*>(�-'()5�-�)5�*�	�ก�+'()��*,�) *L(��&'��E��-
� ����ก	�����Aก��(�	'()����&����(�- 3 *�?�� 

0�ก�����
1	1��183�9�74:; 2 2? 2558 
2�:��
4:��ก��83�9�74:; 1 2? 2558 
 #� Q2/2558 ก(0��%0�ก��กO3%����	� ���&4���กก�,&����� 138,381 (���� (�(- 1,841 (���� ��?����&() 
1.3 �ก Q1/2558 ����#�F�*�I��(�ก����&%0�ก��กO3H ,�- �	�.��� %0�ก��ก����� ,���-'()��������&กO3H ���&4���กก�
,&���(�(- 5�&�$,&กO3H *L(��&#� Q2/2558 (�(-#��0กก(0��(�ก$� *�?��*��&�ก�� Q1/2558  #�,A)�������A�����&กO3H
*L(��& (���$�$������ 1,000 ����&�	�� 1 (�ก�1ก+M0	) *>���,2 �*(Dก���& 47 (��(�ก�1ก+M0		����� (MMSCFD) �ก 4,832 MMSCFD 
#� Q1/2558 *�I� 4,879 MMSCFD #� Q2/2558 ��?�*>���,2 ����&() 1.0  
 ������%0�ก��5�-'&กกO3H ���&4���กก�,&*>���,2 � 5�&*�I��(�ก�$,&�(�	@�AB+�������	��*>���,2 �#� Q2/2558 
	��$�(�	@�AB+�C5	�*$�����#����-��- #�,A)��� ����A,&�(�	@�AB+���,�-%0�ก��5�-'&กกO3H (���กO353(��%����	����
4���ก����&$��$0��0�ก(���	��,�-กO3H) (�(-�ก 1,620,238 	��#� Q1/2558 *�(?� 1,501,944 	�� #� Q2/2558 5�&�(�ก�ก
�(�	@�AB+ LPG '() Ethane �กก��C�3������0-	�'��-�,�-5�-'&กกO3H ����&��� 1 
 EBITDA ,�-ก(0��%0�ก��กO3H #� Q2/2558 ������� 14,348 (���� *>���,2 � 5,086 (���� ��?����&() 54.9 5�&�(�ก
�กก�4�,� �	��,�-%0�ก��5�-'&กกO3H ,�- �	�.���*>���,2 � *�?��-�ก�$,&�(�	@�AB+�������	��*>���,2 ���-ก(��,�-	�� �� -��   
EBIT #� Q2/2558 �&����� 10,546 (���� 32�-*>���,2 ����&() 90.9 	� EBITDA ���*>���,2 � 

 0�ก�����
1	1��1��D;���ก���2? 2558 
2�:��
4:��ก��E6��
�:��ก�1���2? 2557 
 #� 1H/2558 ก(0��%0�ก��กO3%����	� ���&4���กก�,&����� 278,603 (���� (�(- 9,517 (������?�(�(-���&
() 3.3 �ก 1H/2557 5�&�(�ก�ก����&%0�ก��กO3H ,�- �	�. ���%0�ก��5�-'&กกO3H ���&4���กก�,&���(�(- �ก�$,&
�(�	@�AB+�����-��-�$�(�	@�AB+#�	(�5(ก(�(- #� 1H/2558  '��������A,&�(�	@�AB+��� (���กO353(��%����	����4��
�ก����&$��$0��0�ก(���	��,�-กO3H) �)*>���,2 ��ก 3,060,473 	�� #� 1H/2557 *�I� 3,122,182 	�� #� 1H/2558 ��?����&() 2.0 
5�&�(�ก�ก����A,&�(�	@�AB+ Ethane '() Propane    
 ��ก�ก��  %0�ก��ก����� ,���-'()��������&กO3H ���&4���กก�,&(�(- �ก�$,&*L(��&(�(-#��0กก(0��
(�ก$� 5�&*L>)�$,&(�ก$��0	��ก����������	��(-	���	��$�����-��-�$� ����*	�������(�(-*�?��*��&�ก�����-*��&�ก��
,�-�eก���  '���� ����A�����&กO3H *L(��& (���$�$������ 1,000 ����&�	�� 1 (�ก�1ก+M0	)  *>���,2 � 245 MMSCFD �ก 4,610 
MMSCFD #� 1H/2557 *�I� 4,855 MMSCFD #� 1H/2558 ��?����&() 5.3 5�&�(�ก�ก����A$��	��-ก�#��4MMb,�-(�ก$�
ก(0�� IPP *>�����-,2 � �ก5�-4MMb'��-#������*������*���ก�*��->A��&+#� *�?�� ��.&.'() %.$. 57  
EBITDA ,�-ก(0��%0�ก��กO3H #� 1H/2558 ������� 23,610 (���� (�(- 5,299 (���� ��?����&() 18.3 5�&�(�ก�กก�4�
,� �	��,�-����&%0�ก��กO3H ,�- �	�.���(�(- 5�&*L>)�กก�4�,� �	��,�-%0�ก��5�-'&กกO3H '()%0�ก��ก����� ,���-'()
��������&กO3%����	� *�?��-�ก�$,&�(�	@�AB+,�-%0�ก��5�-'&กกO3H �������	��(�(-��-ก(��,�-	�� ����� -�$,&
(�ก$��0	��ก���,�-%0�ก����������&กO3H �������	��(�(-	���	��$�����-��-�$� ����*	�������	��(-  '���� NGV 
,��0�(�(- �กก�����*>���,2 �,�-�$,&*�I� 13 ��/กก. ������ก(0��(�ก$�����4� '() 10 ��/กก. ������ก(0��(�ก$���	�
*$���	>(�--� (�E'�Dก3��  �E5�&���%�A)) �� -��   EBIT #� 1H/2558 �&����� 16,071 (���� 32�-(�(-���&() 24.6 	� 
EBITDA ���(�(- 
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                    ก�B69�B�ก	�2HI3�
�:�9��J12��� 

• ก�B69�B�ก	�1J��9�1 

YoY QoQ YoY

ปริมาณขายเฉลี�ย 6,199 6,386 6,214 0.2% (2.7%) 12,505 12,600 0.8%

%เพิ�ม (ลด)
1H/2557 1H/2558หน่วย : ล้านลิตร Q2/2557 Q1/2558 Q2/2558

%เพิ�ม (ลด)

 

0�ก�����
1	1��183�9�74:; 2 2? 2558 
2�:��
4:��ก��83�9�74:; 1 2? 2558 
#� Q2/2558 ก(0��%0�ก��� ���� ���&4���กก�,&����� 134,438 (���� *>���,2 � 656 (���� ��?����&() 0.5 5�&

�(�ก�ก�$,&�(�	@�AB+*>���,2 �	��$*L(��&,�-� ���������4����*>���,2 ��ก 51.9 *���&F����GH 	����+*�(#� Q1/2558 *�I� 
61.3 *���&F����GH 	����+*�(#� Q2/2558 '��������A,&#�4	����� (�(- 171 (��(�	� ��?����&() 2.7 �ก 6,386 (��(�	�
��?�*��&�*�� 446,306 ��+*�(	�����#� Q1/2558 *�I� 6,214 (��(�	���?�*��&�*�� 429,513 ��+*�(	����� �� -��  ����#�F�*�I�ก�
(�(-,�-����Aก�,&ก(0���ก1&� *�?��-�ก*�I����- Low season ,�-�&ก���� '()ก(0����*3(	�@�)*1��Gก������)(�
	�� ��)ก��ก�� LPG กD(�(-�กก�����5$�-���-�$ #�*�?�� ก.>. 2558 

EBITDA #� Q2/2558 �� ����� 4,455 (���� *>���,2 ��ก Q1/2558 ����� 528 (���� ��?����&() 13.4%  ����
#�F�*�I��(�ก,��0��ก�	O�ก� �������(�(-�ก�$� �����������	��*>���,2 � ��ก�ก��  EBIT #�-�� Q2/2558  ������� 3,607 
(���� *>���,2 ��ก�eก��� 445 (���� �ก EBITDA ��-ก(��,�-	�� 

 

0�ก�����
1	1��1��D;���ก���2? 2558 
2�:��
4:��ก��E6��
�:��ก�1���2? 2557 
#� 1H/2558 ก(0��%0�ก��� ���� ���&4���กก�,&����� 268,220 (���� (�(- 63,894 (���� ��?����&() 19.2 

*�I��(��ก�$,&� �������(�(- 5�&�$*L(��&,�-� ���������4�(�(-�ก 105.3 *���&F����GH 	����+*�(#� 1H/2557 
*�(?� 56.6 *���&F����GH 	����+*�(#� 1H/2558 #�,A)�������A,&*>���,2 � 95 (��(�	���?����&() 0.8 �ก 12,505 (��(�	�
��?�*��&�*�� 434,570 ��+*�(	�����#� 1H/2557 *�I� 12,600 (��(�	���?�*��&�*�� 437,863 ��+*�(	�����#� 1H/2558  �� -�� 
����#�F�*�I�ก�*>���,2 �#�ก(0��*��3�� ��*3( '()�ก1&� �ก�$�(�	@�AB+�������(�(- 

EBITDA #� 1H/2558 ������� 8,382 (���� (�(- 270 (���� ��?����&() 3.1 5�&����(�(-�กก�4��กก�,&
ก(0��*��3�� ��*3( '()�ก1&� *�?��-�ก,��0��ก�	D�ก� ���� ��-�(#�� EBIT #� 1H/2558 �&����� 6,769 (���� (�(- 504 
(���� 	� EBITDA �������(�(-��-ก(��,�-	�� 

• ก�B69�B�ก	�ก���G����6��2��
4N 

YoY QoQ YoY

ปริมาณขายเฉลี�ย 18,224 21,067 20,253 11.1% (3.9%) 36,581 41,320 13.0%

%เพิ�ม (ลด)
1H/2557 1H/2558หน่วย : ล้านลิตร Q2/2557 Q1/2558 Q2/2558

%เพิ�ม (ลด)

 

0�ก�����
1	1��183�9�74:; 2 2? 2558 
2�:��
4:��ก��83�9�74:; 1 2? 2558 
#� Q2/2558 ก(0��%0�ก��ก�$��)���-��)*�1���&4���กก�,&����� 272,313 (���� *>���,2 � 34,228 (���� 

��?����&() 14.4  �ก Q1/2558    *�?��-�ก�$� ����#�	(�5(ก����	��*>���,2 � '��������A,&#�4	����� (�(- 814 (��
(�	���?����&() 3.9 �ก 21,067 (��(�	���?�*��&�*�� 1,472,302 ��+*�(	�����#� Q1/2558 *�(?� 20,253 (��(�	���?�*��&�*�� 
1,399,891 ��+*�(	�����#� Q2/2558  �ก����Aก�$�#�	�-��)*�1 (Out - Out Trading) 5�&*L>)� �������'()$��*��*��
(�(- ���E2-����A,&'�M��������(�(-	��0��-$+����)(�	���(�-�$����*>���,2 � 



  ������ �	�. ��ก�� (����)   ������� 3 �����ก	������  
 

 ������� 3.3(14) ������ 8 

EBITDA #� Q2/2558 ������� 1,080 (���� *>���,2 � 921 (���� '() EBIT 32�-����(�ก��	�'(ก*�(��&�'(�� #�
4	�����  ������� 1,705 (���� *>���,2 � 351 (���� 5�&�(�ก�กก�4��กก�,&� �������'()$��*��*��#���)*�1���
*>���,2 � 	��$� ��������������	����-,2 �  

0�ก�����
1	1��1��D;���ก���2? 2558 
2�:��
4:��ก��E6��
�:��ก�1���2? 2557 
#� 1H/2558 ก(0��%0�ก��ก�$��)���-��)*�1 ���&4���กก�,&����� 510,398 (���� (�(- 297,475 (���� 

��?����&() 36.8 *�?��-�ก�$,&�(�	@�AB+����	��(-	��$� ����#�	(�5(ก #�,A)�������A,&#�-���� *>���,2 � 4,739 
(��(�	���?����&() 13.0 �ก 36,581 (��(�	���?�*��&�*�� 1,271,227 ��+*�(	�����#� 1H/2557 *�I� 41,320 (��(�	���?�
*��&�*�� 1,435,897 ��+*�(	����� ����#�F��ก����Aก�$�#���)*�1 (Out-In Trading) '()	�-��)*�1 (Out-Out Trading) ���
*>���,2 � 5�&*L>)�ก� �������'()$��*��*�� �กก����5�-ก(���� ����#�ก(0�� �	�. 4����ก��C�3������0-$�� -#�F�#�-����  

EBITDA #� 1H/2558 ������� 1,239 (���� (�(- 514 (���� ,A)��� EBIT �������(�ก��	�'(ก*�(��&�#�-���� 
��ก�4� 3,059 (���� (�(- 2,873 (���� �ก���-*��&�ก��,�-�eก��� ����#�F�*�I��(�กก�4��กก�,&$��*��*��#�
��)*�1(�(- 

• ก�B69�B�ก	�2HI3�
�9: 

YoY QoQ

HDPE 1,569 1,188 1,375 (12.4%) 15.7% 1,563 1,282 (18.0%)

PP 1,582 1,148 1,343 (15.1%) 17.0% 1,572 1,246 (20.7%)

BZ - Cond 370 217 271 (26.8%) 24.9% 375 244 (34.9%)

PX - Cond 334 333 391 17.1% 17.4% 360 362 0.6%

Q1/2558หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน Q2/2557 1H/2557 1H/2558 %เพิ�ม (ลด)
%เพิ�ม (ลด)

Q2/2558

 
0�ก�����
1	1��183�9�74:; 2 2? 2558 
2�:��
4:��ก��83�9�74:; 1 2? 2558 

#� Q2/2558 ������&��&,�- �	�. �����*���%0�ก���C5	�*$�� ���&4���กก�,&����� 113,488 (���� *>���,2 � 9,834  
(���� ��?����&() 9.5 5�&�(�ก��ก�&4���กก�,&���*>���,2 �,�- PTTGC 5�&*L>)ก(0���(�	@�AB+�)5�*�	�ก�+ *�I��(
�ก�$,&�(�	@�AB+���*>���,2 �	��$*��3��'()>�43(���������	����-,2 � *�?��-�กก��&0�3������0-	����ก('()ก�
�&0��(�	L0ก*L��,�-5�--� Dragon Aromatics #���)*�1��� ��-�(#���0���#�	(��-����(�(- ��ก�� -$��	��-ก�,�-
5>(�*��*	��+32�-*�I��(�	@�AB+�(&� �����	��*>���,2 �  

�������&4���กก�,&ก(0���(�	@�AB+�C5	�*(�&���*�D��������	����,2 � *�?��-�ก�$,&�(�	@�AB+����	����-,2 �	�
�$� ������� ��)ก��ก������A,&*>���,2 ��ก4	���ก������ 5�&*L>)�&�-&��-� ������*3('()� ����*	 *���*��&�ก��
�&4���กก(0���(�	@�AB+5�*(MC��+'()�(�	@�AB+	��*�?��-����*>���,2 �*���ก�� *�?��-�ก�$�(�	@�AB+*�D�>(�	�ก5>(�*���(�����
����	��*>���,2 �	��$� ������� 5�&�$ HDPE ����*>���,2 ����&() 15.7 �ก 1,188 *���&F����GH 	��	��#� Q1/2558 *�I� 
1,375 *���&F����GH 	��	��#� Q2/2558 '������A,&5�*(MC��+'()5>(�*���+�)(�(-�ก Q1/2558 	���	�ก�(�-ก�#��ก�
�(�	���(�(- *�?��-�กก��&0�3������0-	�'��'()�&0�3������0-L0ก*L��������5�-5�*(MC��+ I-4/2 '()5�-5>(�*���+ ���E2-
ก��C�3������0-,�-5�-'&กกO3H ����&��� 1 

EBITDA #� Q2/2558 ������� 15,467 (���� *>���,2 � 4,889 (���� ��?����&() 46.2 '() EBIT ����� 11,692 
(���� *>���,2 � 4,855 (���� ��?����&() 71.0 �*�	0�(�ก��กก(0��%0�ก��ก�ก(���������(ก���*���-���,2 � *�?��-�ก�$
� �����������	����,2 � ��-�(#����ก�4��ก�	D�ก� ���� ,A)���4	���ก��������,��0��ก�	D�ก� ���� '��������	�-�$
�(�	@�AB+�C5	�*(�&�'()� �����������#�F��)&�-$-����(�(-	��@>	(�����$� ����&�-$-������ &ก*���� ����*��3�����
����	��*>���,2 ��&�-�ก �ก$��	��-ก����*>�����-,2 �	����ก( ��ก�ก�� #�4	����� ������A��	E0�����*,�ก(���*>���,2 � 
*�?��-�ก4�����$��*��*��*�������ก5�-�)5�*�	�ก�+#�����������*>���,2 � ��-�(#��������Aก�,&*>���,2 � %0�ก���)5�*�	�ก�+
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����	��*>���,2 �*���ก�� *�?��-�ก����	�-�$�(�	@�AB+,�-*��3��'()>�43(��ก����	E0��� (Spread Margin) *>���,2 � 24.9% 
'() 17.4% 	�(���� ������%0�ก��5�*(MC��+'()�(�	@�AB+	��*�?��-���(ก���*���-���,2 � �ก�&4���กก�,&���*>�����-ก(��
,�-	��  

��ก�ก�� ����'��-ก�4��ก����������'()ก�����$�#�%0�ก���C5	�*$��(�(- 491 (���� �ก 596 (���� #� 
Q1/2558 *�(?� 105 (���� #� Q2/2558 5�&�(�ก��ก PTTAC ������(��)ก��ก�(�(-�ก,��0��ก��	�'(ก*�(��&����&�-
4��*ก��,2 ����- �ก*-��ก��&?��ก0(	�-��)*�1 *�?��-�ก�(ก�)��,�-*-�����������$�(-*�?��*��&�ก��*-��*���&F����GH ,A)���ก�
����$�,�- �	�. $?� HMC (��*���%0�ก���(�	'()�����&�(�	@�AB+ PP/PDH) ���(ก���*���-������,2 ��ก�$*�D�>(�	�ก 
PP #�	(�����*>���,2 �	��$� ������� 

0�ก�����
1	1��1��D;���ก���2? 2558 
2�:��
4:��ก��E6��
�:��ก�1���2? 2557 
#� 1H/2558 ������&��&,�- �	�. �����*���%0�ก���C5	�*$�� ���&4���กก�,&����� 217,142 (���� (�(- 44,448 

(���� ��?����&() 17.0 5�&�(�ก��ก�&4���กก�,&���(�(-,�- PTTGC 5�&*L>)ก(0���(�	@�AB+�C5	�*(�&���*�D���� 
*�?��-�ก�$,&*L(��&����	��(�(-	��$� ������� '��������A,&����*>���,2 � �������&4���กก�,&ก(0���(�	@�AB+�)
5�*�	�ก�+(�(-*���ก�� *�I��(�ก�N���&�� -����$'()����A,&���(�(- 5�&�$*��3��'()>�43(������	��(�(-�&�-
�ก	�@�)�0���(��	(� ,A)�������A,&(�(-�กก�#����	�ก�(�-ก��(�	���(�(- *���*��&�ก���&4���กก(0��
�(�	@�AB+5�*(MC��+'()�(�	@�AB+	��*�?��-�������(�(- *�?��-�ก�$�(�	@�AB+*�D�>(�	�ก5>(�*���(���������	��(�(-	��$
� ������� 5�&�$ HDPE ����(�(-���&() 18.0 �ก 1,563 *���&F����GH 	��	�� #� 1H/2557 *�(?� 1,282 *���&F����GH 	��
	��  #� 1H/2558 

'���&4���กก�,&�)(�(-$���,�-�ก '	� EBITDA '() EBIT ,�-ก(0���C5	�*$��&�-����	��*>���,2 � 5�& EBITDA 
#� 1H/2558 ������� 26,045 (���� *>���,2 � 2,586 (������?����&() 11.0 '() EBIT ����� 18,529 (���� *>���,2 � 3,116 
(���� ��?����&() 20.2 �*�	0�(�ก��ก%0�ก���)5�*�	�ก�+����	����,2 � '��������	�-�$�(�	@�AB+,�->�43(��ก��
��	E0�����-	�� '()����	�-�$�(�	@�AB+,�-*��3��ก����	E0��� (Spread Margin) (�(- 34.9% '	�	���0��$>(�--����#��#�
�)��'()���������F�& (Fuel used and loss) ����($�(�(-	��$$��*��*�����*�I���	E0����(�ก *���*��&�ก��%0�ก��ก�ก(��������
�(ก���*���-������,2 ��ก����	�-�$� ������*�D����'()� �����������*>���,2 � 5�&*L>)� ����*	'()� ����*��3�� '��#� 
1H/2558 &�-$-������,��0��ก�	O�ก� ����  

��ก�ก�� ����'��-ก�4��ก����������'()ก�����$�#�%0�ก���C5	�*$������(�(- 377 (���� �ก 1,078 (���� 
#� 1H/2557 *�I� 701 (���� #� 1H/2558 5�&�(�ก��ก�(ก�)��,�-�$,&���(�(-	��$�(�	@�AB+��-��- ��)ก��
ก��,��0��ก��	�'(ก*�(��&����&�-4��*ก��,2 ����-�ก*-��ก��&?��ก0(	�-��)*�1 *�?��-�ก*-�����������$�(-*�?��*��&�ก��*-��
*���&F����GH 

• ก�B69�B�ก	�ก��ก��;1 

YoY QoQ

Market GRM 3.24 8.34 6.97 >100% (16.4%) 3.44 7.64 >100%

Inventory gain (loss) 0.96 (3.62) 2.81 >100% (>100%) (0.03) (0.35) >100%

Accounting GRM 5.09 4.75 9.70 90.6% >100% 4.22 7.27 72.3%

Accounting GIM 7.46 6.71 13.13 >100% >100% 6.68 9.99 49.6%

อัตราการใช้กําลังการกลั�น (%) 88.8% 96.9% 99.2% 11.7% 2.4% 86.8% 98.1% 13.0%

1H/2557 1H/2558
%เพิ�ม 

(ลด)

%เพิ�ม (ลด)
Q2/2558Q1/2558หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล Q2/2557

 
��&*�	0 : GRM $���A�ก5�-ก(���� ����,�- TOP, IRPC, SPRC 4���������&ก(���,�- PTTGC '()5�-ก(��� BCP 

                GIM $���A�ก5�-ก(���� ����,�- TOP '() IRPC 
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0�ก�����
1	1��183�9�74:; 2 2? 2558 
2�:��
4:��ก��83�9�74:; 1 2? 2558 
#� Q2/2558 ������&��&,�- �	�. �����*���%0�ก��ก�ก(��� (TOP '() IRPC) ���&4���กก�,&����� 133,723 (��

�� *>���,2 � 13,594 (���� ��?����&() 11.3 ����#�F�*�I��(�ก�$,&�(�	@�AB+� ������*�D����*L(��&����	����-,2 �	�
�$� ���������4�*L(��&�������	��*>���,2 � #�,A)*��&�ก������A,&�(�	@�AB+� ������*�D��������	����-,2 �*(Dก���& 32�-*�I�4�
	���	�ก�#��ก�(�-ก�ก(���'()����A��	E0�����*,�ก(������*>���,2 � �������&4���กก�,&�(�	@�AB+�C5	�*$��,�- TOP 
'() IRPC *>���,2 �*���ก�� *�I��(��ก�$,&*L(��&,�-�(�	@�AB+�C5	�*$��5�&*L>)>�43(��'()*��3������	����-,2 � 
	�'�-ก�����ก�0���#�@���@$���(�(-�กก��C�3������0-	����ก( '()�0��-$+���*>�����-,2 �,�-�(�	@�AB+,� ��(& 

EBITDA #� Q2/2558 ,�- TOP '() IRPC ���������� 18,831 (���� *>���,2 � 6,805 (���� �ก Q1/2558 �����
����� 12,026 (���� '() EBIT ����� 15,832 (���� *>���,2 � 6,667 (���� *�I��(��กก�4��ก�	O�ก� �����กก����
� ���������4�*L(��&����	����-,2 ���-���ก(���'(��,�-	�� '��������	�-�$� ������*�D����'()� �����������#�F�����	��(�(- 
&ก*����$� ����*��3������0��-$+#�@���@$*�*��&����*>���,2 ��ก�$,&�(�ก����&��#��)���	�� ��)ก��ก���0��-$+#�����GH���
����*>���,2 �#����-���ก(,��,��  #�����,�-�(ก���*���-�,�-%0�ก���C5	�*$������*>���,2 �*���ก�� 5�&*L>)�C5	�*$���&�)
5�*�	�ก�+ *�I��(�ก�$,&�(�	@�AB+�������*>���,2 ���-ก(��,�-	�� ,A)����$��	E0���&�-$-�&��#��)���	��	��$� ���� 

��ก�ก�� ����'��-ก�4�#�����������'()ก�����$�,�-ก(0��%0�ก��ก�ก(�������*>���,2 � 1,048 (���� *�I� 1,892 (��
�� #� Q2/2558 ����#�F���ก����'��-ก�4��ก SPRC ����	����,2 � *�?��-�ก��ก�4��ก�	D�ก� ���� ,A)���4	���ก���
�����,��0��ก�	D�ก� ����  

ก(��5�&���ก�4�,� �	���กก�ก(������4������(ก�)���ก�	O�ก� ���� (Market GRM) ,�-5�-ก(���#�ก(0���	�. 
(TOP, IRPC '() SPRC 4���������&ก(���,�- PTTGC) �&����� 6.97 *���&F����GH	����+*�( (�(-�ก Q1/2558 ����� Market 
GRM �&����� 8.34 *���&F����GH	����+*�( *�I��(��ก����	�-�$� ������*�D����'()��	E0���(�(-*ก?���0ก�(�	@�AB+ '����
��	�ก�(�-ก�ก(���*>���,2 ��ก���&() 96.9 *�I����&() 99.2 �&�-4�กD	� �$� ��������������	����-,2 � ��-�(#��#� Q2/2558 ��
ก�4��ก�	O�ก� ���� 2.81 *���&F����GH	����+*�( ��-�(#��#�4	����� ก(0��%0�ก��ก�ก(��� �� Accounting GRM �&����� 9.70 
*���&F����GH	����+*�( *>���,2 � 4.95 *���&F����GH	����+*�( '()*�?�����ก���(ก���*���-����*>���,2 �,�-%0�ก���&�)5�*�
	�ก�+��-���ก(��,�-	�� ��-�(#��ก�4�,� �	���กก��(�	����������(ก�)���ก  �	O�ก� ���� (Accounting GIM) ,�- TOP '() 
IRPC �&����� 13.13 *���&F����GH	����+*�( *>���,2 � 6.42 *���&F����GH 	�� ��+*�( 

 0�ก�����
1	1��1��D;���ก���2? 2558 
2�:��
4:��ก��E6��
�:��ก�1���2? 2557 
#� 1H/2558 ������&��&,�- �	�. �����*���%0�ก��ก�ก(��� (TOP '() IRPC) ���&4���กก�,&����� 253,852 (��

�� (�(- 103,158 (���� ��?����&() 28.9 ����#�F���ก�$,&�(�	@�AB+� ������*�D��������	��(�(-	��$� �������
��4�*L(��&�������	��(�(- ��ก�ก�� %0�ก���&�)5�*�	�ก�+,�- TOP ���&4���กก�,&(�(-*���ก�� *�I��(��ก�$,&
�(�	@�AB+�)5�*�	�ก�+(�(-�&�-�ก	��0������*>���,2 �,�-����(�	�&#���   

'���&4���กก�,&�)(�(- '	�ก(0��%0�ก��ก�ก(���&�-���(ก���*���-��������	����,2 ��ก 5�& EBITDA #� 1H/2558 
,�- TOP '() IRPC ���������� 30,857 (���� *>���,2 � 21,742 (���� �ก 1H/2557 ���������� 9,115 (���� '() EBIT 
����� 24,996 (���� *>���,2 � 21,642 (���� ������2�-*�I��(��ก����	�-�$� ������*�D����'()� �����������	��
*>���,2 � 5�&*L>)�$� ����*��3��'()� ����*	 *�?��-�ก�0������$���,�-	2-	���ก5�-ก(���� ����#�@���@$�-�����&0�
3������0-	����ก( '()�0��-$+���*>���,2 ��ก�$,&�(�ก����&��#��)���	�� #�,A)���	���0�ก��(�	����(�(-	��$
� ������� ��ก�ก�� ��	�ก�#��ก�(�-ก�ก(���'()����A��	E0�����*,�ก(�������*>���,2 ����& *�?��-�ก5�-ก(���� ����,�- TOP 
'() IRPC ����	�ก��(�	���*>���,2 �*�?��*��&�ก��$�2�-�e'�ก,�-�eก��������ก��C�3������0-	�'��-�'()�C�3���L0ก*L�� 
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��ก�ก�� ����'��-ก�4�#�����������'()ก�����$�,�-ก(0��%0�ก��ก�ก(�������*>���,2 � 1,951 (���� *�I� 2,737 (��
�� #� 1H/2558 ����#�F���ก����'��-ก�4��ก SPRC ����	����,2 � *�?��-�ก������H ����	�ก�#��ก�(�-ก�ก(������*>���,2 �
*�?��*��&�ก�� 1H/2557 �����ก��C�3������0-$�� -#�F�	�'��-� ��)ก��ก�� GRM ���*>���,2 � 

ก(��5�&��� Market GRM ,�-5�-ก(���#�ก(0���	�. (TOP, IRPC '() SPRC 4���������&ก(���,�- PTTGC) �&����� 
7.64 *���&F����GH	����+*�( *>���,2 ��ก 3.44 *���&F����GH	����+*�(#� 1H/2557 5�&����	�ก�(�-ก�ก(���*>���,2 ��ก���&() 
86.8 *�I����&() 98.1 �&�-4�กD	� �$� �������&�-$-��$���������&�-	��*�?��- ��-�(#��#� 1H/2558 ��,��0��	O�ก� ���� 
0.35 *���&F����GH	����+*�( 5�&��0�#�4	����� 5�-ก(���� ����#�ก(0�� �	�. ��  Accounting GRM �&����� 7.27 *���&F����GH
	����+*�( *>���,2 � 3.05 *���&F����GH 	����+*�(��?����&() 72.3 *�?��*��&�ก�� 1H/2557 '()*�I��(#�� Accounting GIM,�- 
TOP '() IRPC *>���,2 � 3.31 *���&F����GH 	����+*�( ��?����&() 49.6 ��&����� 9.99 *���&F����GH	����+*�( 

• ก�B69�B�ก	�O6�1	1 

%เพิ�ม

YoY QoQ (ลด)

ราคาขายเฉลี�ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 64.2 56.4 55.0 (14.3%) (2.5%) 66.1 55.7 (15.7%)

ปริมาณขาย  (ล้านตัน) 2.4 2.5 1.7 (29.2%) (32.0%) 5.3 4.2 (20.8%)

1H/2557 1H/2558Q1/2558Q2/2557 Q2/2558
%เพิ�ม (ลด)

 

 0�ก�����
1	1��183�9�74:; 2 2? 2558 
2�:��
4:��ก��83�9�74:; 1 2? 2558 
#� Q2/2558 %0�ก��E��������&4���กก�,&����� 3,184 (���� (�(- 1,509 (���� ��?����&() 32.2 �*�	0

�(�ก��ก#� Q2/2558 ����A,&(�(- 0.8 (��	�� ��?� ���&() 32.0 	��5&�&�)(�ก��(�	'()ก�,&*>?��(��(ก�)��
�ก�$E���������&��#����-,(- 5�&�$,&E�����*L(��& 55.0 *���&F����GH 	��	�� (�(- 1.4 *���&F����GH 	��	�� ��?����&
() 2.5  

EBITDA #� Q2/2558 ������� 510 (���� (�(- 937 (���� ��?����&() 64.8 �*�	0�(�ก��ก����A,&���
(�(-	����ก(���'(��,�-	�� stripping ratio ���*>���,2 �,�-'�(�- Jembayan '()$�#����&��*���-������-,2 �	��$� �������
*>���,2 � ��-�(#�� EBIT ,��0������ 242 (���� *�?��*��&�ก�� Q1/2558 �����ก�4������ 551 (����  5�&�(�ก��ก 
EBITDA ���(�(-��-ก(��,�-	�� '����$�*�?����$'()$�	�������&���(�(-�ก����Aก��(�	���(�(- 

 0�ก�����
1	1��1��D;���ก���2? 2558 
2�:��
4:��ก��E6��
�:��ก�1���2? 2557 
#� 1H/2558 ���&4���กก�,&����� 7,877 (���� (�(- 3,520 (���� ��?����&() 30.9 �*�	0�(�ก��ก

����A,&E�����(�(-���&() 20.8 5�&�(�ก�ก'�(�- Sebuku ����� -�$,&E�����*L(��&(�(- 10.7 *���&F����G	��	�� 
��?����&() 15.7  

EBITDA #� 1H/2558 ������� 1,957 (���� (�(- 431 (���� ��?����&() 18.0 �*�	0�(�ก��ก����A,&'()
�$,&E�����*L(��&���(�(-��-ก(��,�-	�� �&�-4�กD	� EBIT #� 1H/2558 ������� 309 (���� *�?��*��&�ก�� 1H/2557 �����
,��0������ 130 (���� 32�-*�I��(�ก$�*�?����$'()$�	�������&���(�(-�ก����Aก��(�	���(�(- ��)ก��ก��ก�
������0-ก�)���ก��(�	 '()ก�,���-#������)���%�@>�ก&��-,2 � ��-�(#��	���0���*���-����*�I�*-��*���&F����GH (�(- 
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ก���	
�����P�1�4��ก��
�	1234. �����	5�4�6�� Q ��14:; 30 9	OB1��1 2558 
2�:��
4:��ก�� Q ��14:; 31 ��1���9 2557 
 

 

7	14��T�� 
A ������ 30 ��E0�&� 2558 �	�. '()������&��&��������>&+����� -�� ������ 2,244,387 (���� (�(-�ก A 31 

%���$� 2557 ����� 6,068 (���� ��?����&() 0.3 *�I��(�ก 
: ������>&+��0�*��&� (�(- 15,978 (���� ��?����&() 2.3 �*�	0�(�ก��ก 

- (�ก��� ก�$�(�(- 11,838 (���� ����#�F��กก�������)(�ก��� ก�$�,�-%0�ก��ก�$��)���-��)*�1
'()%0�ก��� ����,�- �	�.  

                            - *-����'()�&ก�*��&�*��*-����'()*-��(-�0�����$��(�(- 9,517 (���� 5�&�(�ก*�I��(��กก���&
���)�0��ก��'()*-��ก��&?��)&)&����E2-ก�������)#��)���--�� '()ก���&���)@��������-���e 2557 ,�- �	�.��. ,A)��� 
PTTGC ��*-����'()*-��(-�0�����$��*>���,2 ��ก*-��������กก���*���-� 

- (�ก��� �?��*>���,2 � 7,045 (���� 5�&�(�ก��ก*-����&(��-�����������FF3? �� ��������)&)&�,�- 
PTTT  

: *-��(-�0��)&)&� (�(- 5,204 (���� ��?����&() 5.0 ����#�F��กก�,&*-��(-�0�#� BCP *�?�������� 30 *�.&.  

2558 

                  : ������ �$� '()�0�ก�A+ *>���,2 � 16,226 (���� ��?����&() 1.5 5�&�(�ก�กก�3? �������*>��� '()-��)���-ก�
ก�����-,�-5$�-ก�*>�����($�*>?���(�	@�AB+�)�� (UHV) ,�- IRPC -��)���-ก�ก�����-,�-5$�-ก����กO3*������ 4 '()
5$�-ก�����$�����$+,�- �	�. '() -�ก�����-5�-4MMb,�- TOP  

1:J7	1 
A ������ 30 ��E0�&� 2558 �	�.'()������&��&����� ����������� 1,121,759 (���� (�(-�ก A 31 %���$� 2557 

����� 74,002 (���� ��?�(�(-���&() 6.2 5�&���*�	0�(�ก��ก  
: *-��ก��&?��)&)&� (���*-��ก��&?��)&)&����E2-ก�������)@&#� 1 �e) (�(- 27,054 (���� ��?����&() 3.9 ����

#�F�*�I��(��กก���&���)$?�*-��ก��&?��)&)&�'()ก�4E�E���0��ก���������� 55,612 (���� ����#�F��ก �	�.  

������>&+��0�*��&� 
*-��ก��&?��)&)&� (���
�������E2-ก�������)
#� 1 �e) 

��� ���4����0�*��&��?�� 

��� �����0�*��&��?�� 

����,�-���E?��0�� 

*-��(-�0�*�?��,&,  
*-��(-�0�#����������� '()

*-��(-�0��)&)&��?��  

������>&+4����0�*��&��?�� 

������ �$�'()�0�ก�A+ 

31 �.�. 57  30 9	.�. 58  31 �.�. 57 30 9	.�. 58 

สินทรัพย์รวม  หนี [สนิรวมและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
หน่วย : ล้านบาท  
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PTTGC '() TOP ��ก�ก�� �)���--����ก�ก��&?��)&)&�*>���,2 ��������� 20,662 (���� ����#�F��ก PTTGC '() TOP 
���E2-���(ก�)���ก��	�'(ก*�(��&��������$�(- *�?��*��&�ก���� ��e 2557 ��#��*-��ก��*>���,2 ������ 7,616 (���� 

: ��� �����0�*��&��?��(�(- 43,990 (���� ��?����&() 14.3 ����#�F��กก���&*-��ก��&?��)&)�� ��ก�E���
ก�*-�� '()ก����)@��*-��4��$�-��&,�- �	�.��. 

76�1���0UGO>�BG1 
A ������ 30 ��E0�&� 2558 ����,�-���E?��0������������ 1,122,628 (���� *>���,2 ��ก�� ��e 2557 ����� 67,934 

(���� ��?����&() 6.4 *�I��(��ก 
: ก�4��)�����&�-4��������*>���,2 � 31,665 (���� 5�&�(�ก�ก�(��)ก��ก�,�- �	�. '()������&��& ������

-��$�2�-'�ก,�-�e 2558 ����� 46,330 (���� #�,A)�����ก���&*-���N��(�������(��)ก��ก�$�2�-�(�-,�-�e 2557 ��ก
����� 14,265 (����  

: ����4��*��&���4��������$��$0�*>���,2 � 27,338 (����  
 : �-$+��)ก���?��,�-����,�-���E?��0��*>���,2 � 8,930 (����   

7V�T��6�� 

�@>$(��-,�- �	�. '()������&��&������-���ก*�?���� ��0������� 30 ��E0�&� 2558 ��ก�)'�*-����(�(-�0�%�
����� 61,547 (���� '()��*-�����0�%�	��-�� ����� 234,212 (���� *�I��(#��*-�����0�%��(&-��*��ก�� 172,665 (��
�� �� -��  �&()*��&�ก�)'�*-����'	�()ก��ก��� ����-��  

16��: �G�1��4 

ก�)'�*-�����0�%�4����กก��ก�����*���-� 126,364 

ก�)'�*-�����0�%�#��4�#�ก��ก���(-�0� (113,352) 

ก�)'�*-�����0�%�#��4�#�ก��ก�������*-�� (72,528) 

�(ก�)���ก��	�'(ก*�(��&�#�*-����'()�&ก�*��&�*��*-���� (151) 

�(	�-�กก�'�(-$�-�ก�*-�� (1,833) 

*-����'()�&ก�*��&�*��*-�������E�ก�����)*@�*�I�������>&+*>?��,& (47) 

*-����'()�&ก�*��&�*��*-����(�(-�)���--��-�0�%� (61,547) 

*-����'()�&ก�*��&�*��*-���� A ���	��-�� 234,212 

*-����'()�&ก�*��&�*��*-���� A ����(&-�� 172,665 

ก�)'�*-�����0�%�4����กก��ก�����*���-�������� 126,364 (���� ��กก�4��������*�I�,�-������#�F�	�
-�ก�4�,��0������ 46,330 (���� ������0-���&�&ก�ก�)��&��ก�4��0�%�*�I�*-������� (��&) �กก��ก�����*���-� 
5�&�&ก��(�ก������(#��ก�)'�*-����*>���,2 � 4��'ก� $�*�?����$'()$�	�������&�������� 72,835 (���� ก�4��������
*�I�,�-����4��*��&���4��������$��$0������ 20,760 (���� 	���0��-ก�*-������� 15,722 (���� @��*-��4������� 
12,440 (���� �������&ก��(�ก������(#��ก�)'�*-����(�(- 4��'ก� 5��ก(��$�*�?��ก�(���($����$�$-*�(?������ 
10,192 (���� ����� -��ก�*�(��&�'�(-#�������>&+��*���-��0�%�������(#��ก�)'�*-����*>���,2 ������ 865 (���� '()��
*-������&@��*-��4������� 32,429 (���� 
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ก�)'�*-�����0�%�#��4�#�ก��ก���(-�0�������� 113,352 (���� ����#�F�*�?��-��ก 
: *-����&(-�0��0�%�#������� �$�'()�0�ก�A+ ������>&+4����	��	��0�%� '()������>&+*��?�- �������� 84,977 

(���� 5�&�(�ก*�I��(�กก�(-�0�*>���,2 �,�- �	�.��. #�������>&+*>?��ก������'()�(�	�C5	�*(�&� ����#�F�*�I�ก�
(-�0�#�5$�-ก�3�	�ก� 5$�-ก����	&+ '()5$�-ก��-ก� ���E2-ก�(-�0�#�5$�-ก�	�- � ,�- �	�. 5$�-ก��(�ก 
4��'ก� 5$�-ก����*������ 4 5$�-ก�����$�����$+ '()5$�-ก�����$������ ��ก�ก�� &�-��ก�(-�0�#�5$�-ก�*>�����($�
*>?���(�	@�AB+�)�� (UHV) ,�- IRPC 

: *-����&������*-��(-�0�����$������� 52,030 (���� ����#�F�*�I�ก�(-�0�#�*-��.ก��)��'()	���
�E���ก�*-��,�- �	�.��. PTTGC '() GPSC 

: *-��������0�%��ก*-��(-�0��)&)&������ 13,938 (���� ����#�F��กก������&*-��(-�0� BCP ����� 
13,491 (���� �&�-4�กD	� ��*-������&*>?��*,�3? �ก��ก� Ichinoseki Solar Power 1 GK (������&��&,�- GPSC) 32�-*�I�������
�(�	4MMb#���)*�1F���0/� ����� 274 (���� ��ก�ก�� *�I�ก�(-�0�*>���#�ก�����$�'()����������,�- GPSC '() IRPC:    
 ก�)'�*-�����0�%�#��4�#�ก��ก�������*-��������� 72,528 (���� ����#�F�*�?��-��ก 
 : *-����&$?�*-��ก�� '()�0��ก�� ����� 65,454 (���� 5�&�(�ก*�I�,�- �	�. TOP '() PTTGC  
 : *-������&�N��(����� 20,295 (����  
: *-����&	���0��-ก�*-�� ����� 16,924 (���� 
: *-������กก�ก��&?������ 20,612 (���� 5�&�(�ก*�I�,�- PTTGC '() TOP 

��3��76�14��ก��
�	1���ก��8�36�BG1��� 234. �����	5�4�6��  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร

อตัรากําไรขั ,นต้น % 10.63 12.03

อตัรากําไรสทุธิ % 5.64 6.38

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี ,ย เทา่ 11.10 9.38

กําไรต่อหุ้น

กําไรตอ่หุ้น บาท/หุ้น 20.24 16.08

อัตราส่วนทางการเงนิและกาํไรต่อหุ้น หน่วย 1H/2557 1H/2558

 
อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 31-ธ.ค.-57 30-มิ.ย.-58

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.71 2.03

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.20 1.39

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราส่วนหนี Oสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.69 0.61  
��&*�	0:   

��	�ก�4�,� �	�� = ก�4�,� �	�� �� �&4���กก�,&'()ก�#�����ก� 
��	�ก�4��0�%� = ก�4��0�%� (����������*�I�,�-����4��*��&���4��������$��$0�) �� �&4���กก�,&'()ก�#�����ก� 
��	�����$�����E���)��ก*�� & = ก�)'�*-�����กก���*���-�+@����&�กก���*���-�  �� ��ก*�� &��&�กก�����*-�� 
��	������@>$(��- = ������>&+��0�*��&� �� ��� �����0�*��&� 
��	������@>$(��-��0�*�D� = *-����'()�&ก�*��&�*��*-����+*-��(-�0�����$��+(�ก��� ก�$� �� ��� �����0�*��&�  

��	�������� ���	������,�-���E?��0�� = ��� ��������@�)��ก*�� & �� ����,�-���E?��0����� 
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14.1.2 ก���	
�����0�ก�����
1	1��1��� 234. �����	5�4�6�� 7�����0�ก�����
1	1ก��2? 2557 
2�:��
4:�� 2? 2556 

0�ก�����
1	1��12? 2557 
2�:��
4:��ก��2? 2556 

�e 2557 �	�. '()������&��&��ก�4��0�%� 55,795 (���� (�(- 37,296 (���� ��?�(�(-���&() 40.1 �ก 93,091 
(���� #��e 2556 5�&�(�ก��ก #� Q4/2557 �	�. '()������&��& ��ก��������(,��0��กก����&$�,�-������>&+,�-ก(0�� 
�	�. �������� 36,707 (���� '() �	�.��. ��$�*�?����$'()$�	�������&*>�����-,2 �	�����Aก��(�	'()������>&+
>����#��-����*>���,2 � '	��&ก���-ก(��4�����(ก�)��	��               ก�)'�*-����,�-ก(0�� �	�. 5�& �	�.'()������&��&&�-$-
�� EBITDA *>���,2 ��ก�eก����ก�(ก���*���-�,�- �	�. #�%0�ก��กO3%����	���,2 � �&�-4�กD	� �(ก�)���กก�
,��0��	D�ก� ����'() Spread Margin ,�-�(�	@�AB+�C5	�*$�����(�(- ��-�(#���(ก���*���-�,�-����������#�ก(0��%0�ก���C
5	�*$��'()ก�ก(���(�(-�ก�eก����&�-����&��$�F 

#��e 2557 �	�. '()������&��&���&4���กก�,&����� 2,834,732 (���� (�(-*(Dก���& 7,676 (���� ��?�
���&() 0.3 ����#�F���ก�$,&�(�	@�AB+*L(��&���(�(-,�-ก(0��%0�ก��ก�$��)���-��)*�1	��$� �������#�	(����#��
��-��- #�,A)����$,&�(�	@�AB+*L(��&,�-ก(0��%0�ก��� ���� '() �	�.��. '���)4������(ก�)���ก�$� �������(�(- '	�
�&4���กก�,&,�-ก(0��%0�ก����-ก(��&�-����*>���,2 � *�?��-�ก����A,&�(�	@�AB+&�-*	��5		��*�?��- #�����,�-ก(0��%0�ก��
กO3%����	����$,&�(�	@�AB+*L(��&*>���,2 �	��$�(�	@�AB+�C5	�*$����-��- '()ก�����$�,�-*-����*�?��*��&�ก��*-��
*���&F����GH ��ก�ก�� ����A,&����*>���,2 �*���ก�� �กก����5�-'&กกO3H����&��� 5 ก(�����*���ก��(�	4��	��ก	� ��
#������	�ก�#��ก�(�-ก��(�	 (Utilization rate) ���*>�����-,2 ��(�-�ก����eก���*ก���0��	�*�	0Mb�� '����#� Q4/2557 ก(0��%0�ก��กO3
%����	��)��ก�����	���0�$�3? �กO3H &����(�-  EBITDA #��e 2557 ,�- �	�.'()������&��& �&�����251,025 (���� *>���,2 � 
22,484 (���� ��?����&() 9.8 �ก�eก��� 

 
 

#��e 2557 ������'��-ก�4��ก*-��(-�0�#���������������� 2,942 (���� (�(- 23,414 (���� ��?�        ���&() 
88.8 5�&���*�	0�(�ก��ก 

�(ก���*���-�,�-����������#�ก(0��%0�ก���C5	�*$���&�)5�*�	�ก�+(�(- 5�& Spread Margin ,�- PX '() 
Benzene ����(�(-  *�?��-�ก�NF��0�������*ก�� '()�0��-$+#��(�	@�AB+,� ��(&*	��5	(�(-	�@�)*1��Gก��5(ก 
��)ก��ก��#� Q3/2557 '() Q4/2557 5�-�)5�*�	�ก�+��ก��C�3���L0ก*L��'()�C�3������0-	�'��-� ,A)����eก�����ก��C�
3���*>�&-�-����&ก��(�	 ����%0�ก���C5	�*$���&5�*(MC��+���(ก���*���-������,2 � *�?��-�ก Spread Margin ,�-�(�	@�AB+
5�*(MC��+'()�(�	@�AB+	��*�?��-����*>���,2 �	�$��	��-ก�,�-	(� '��#� Q1/2557   5�-5�*(MC��+�)��ก��C�3������0- '	�
����A�(�	'()����A,&*L(��&,�-�� -�e 2557 &�-����*>���,2 ��ก�eก��� 

88.8% 

76�1��6�ก��8� (���4B1) ��ก
�	1��4B1C1��	5�4�6�9 

 

26,356 
����& : (���� 

2,942 
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�(ก���*���-�,�-����������#�ก(0��%0�ก��ก�ก(���(�(- 5�& Accounting GRM ,�-5�-ก(��� (4���������&ก(���
,�- PTTGC) ,�-ก(0�� �	�. (�(-�ก 4.75 *���&F����GH 	����+*�( #��e 2556 *�(?� 1.17 *���&F����GH 	����+*�( #��e 
2557  5�&�(�ก*�I��(�ก#� Q4/2557 ��,��0��ก�	D�ก� ����'(),��0��กก�������($����$�$-*�(?� A �� �-�� (NRV) 
,A)����eก�����ก�4��ก�	D�ก� ���� *�?��-�ก�$� �����������	��(�(-	� -'	� Q3/2557 ��ก�ก�� &�-*�I��(�ก#��e 2557 5�-
ก(���� ����#�ก(0�� �	�. ��ก��C�3������0-$�� -#�F�	�'��-� (Major Turnaround)#��e 2557 ��ก�4��กก������&*-��
(-�0������ 1,081 (���� ����#�F��กก������& Vietnam LPG Co.,Ltd. (VLPG), ������ �(�	4MMb���$� ��ก�� 
(NNEG) '() ������ ���0��*>*���+ ��ก�� (RPCL)  

$�*�?����$'()$�	�������&*>���,2 � 32,097 (���� ��?����&() 42.1 �ก 76,244 (���� #��e 2556 *�I� 
108,341 (���� *�I��(��ก$�*�?����$'()$�	�������&���*>���,2 �,�- �	�.��. #�5$�-ก�>�������>�   ���	�*(*��&���
�(�	'()�����&� �������*	D��e (*���������&� �������	� -'	�*�?�� �.$. 2556) 5$�-ก�$��'��D$ 4 '()5$�-ก�3�	�ก� 	�
����Aก��(�	'()������>&+>����#��-����*>���,2 � 

ก�4��ก��	�'(ก*�(��&������  11,156 (���� *>���,2 ��ก�eก��������,��0��ก��	�'(ก*�(��&� 210 (���� 
5�&�(�ก��กก�4��ก��	�'(ก*�(��&�,�- �	�. ���*>���,2 �*�?��-�ก$�*-����*��&�*-��*���&F����GH ����$�#���	����(�(-
*�?��*��&�ก���e 2556 

	���0��-ก�*-��*>���,2 � 1,625 (���� ��?����&() 7.9 �ก 20,593 (���� #��e 2556 *�I� 22,218 (���� #��e 
2557 

#� �e 2557 ��,��0��กก����&$�,�-������>&+�������� 36,707 (���� 5�&�(�ก��ก �	�.��. ������,��0�
�กก����&$�,�-������>&+�ก5$�-ก�>�������>� ���	�*(*��& '()�ก5$�-ก��*��&� ��&(+ '3��+ *�?��-�ก�$� �������
(�(- �������� 32,796 (���� ��ก�ก��  PTTGE (������&��&,�- �	�. ��*���%0�ก���(+�� ����) ������,��0��กก����&
$�,�-������>&+��*���-���ก����� 2,816 (����  

@��*-��4�� ����� 41,029 (���� (�(-  6,620 (���� ��?����&() 13.9 �ก 47,649 (����#��e 2556 5�&�(�ก
*�?��-�ก@��*-��4���C5	�*(�&�,�-'�(�-#���)*�1���(�(-	�ก�4����(�(-,�- �	�.��. �กก��&0��(�	*>?��3������0-,�-
5$�-ก��-ก�'() �$,&�������(�(-,�-5$�-ก�*�� 1 	��$� �����������(�(- ,A)���@��*-��4��,�- �	�. *>���,2 �	�
ก�4��กก���*���-������-,2 � 

0�ก�����
1	1��1��� 234. �����	5�4�6������1ก3�9ก�B69�B�ก	����ก���6�9�G� 
    �&()*��&�&��,& EBITDA '() EBIT ,�-�(ก���*���-��e 2557  '&ก	�ก(0��%0�ก�� ��0�4����-��  

 

 

 

 

 

2,834,732 

����& : (���� 

251,025 142,685 

*%0�ก���C5	�*$�� E����� '() �?�� �  
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ก�B69�B�ก	�2HI3�
�:�9��J13G1���กK�L���9E�3	 

• �B�ก	�7��������0�	32HI3�
�:�9 : �9�. 234.7��������0�	32HI3�
�:�9 �>� 234.70. 

%เพิ�ม

YoY QoQ (ลด)

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี�ย (เหรียญสหรัฐฯ/BOE) 64.5 65.2 56.5 (12.4%) (13.3%) 65.6 63.4 (3.4%)

ปริมาณขายเฉลี�ย (BOED) 299,716 325,248 347,295 15.9% 6.8% 292,629 321,886 10.0%

ปี 2557ปี 2556Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557
%เพิ�ม/(ลด)

 

                   0�ก�����
1	1��1���2? 2557 
2�:��
4:��ก��2? 2556 
                  #��e 2557 �	�.��. ���&4���กก�,&����� 247,817 (���� *>���,2 � 22,844 (���� ��?����&() 10.2 �ก�e
ก��� 5�&*�I��(��ก  

����A,&*L(��&*>���,2 ��ก 292,629 ��+*�(*��&�*��� �������	�����#��e 2556 *�I� 321,886 ��+*�(*��&�*��
� �������	�����#��e 2557 ����#�F���ก'�(�-�����,�-5$�-ก�>�������>� ���	�*(*��&���*���������&� �������$�� -'�ก#�
*�?�� �.$. 2556 5$�-ก�$��'��D$ 4 '()5$�-ก����@������กก�*,�3? �������&��&,�- Hess Corporation '()5$�-ก�3�
	�ก����*���������&กO3H #�*�?�� ��.$. 2557 '()��-��ก�&�-��)*�14�&#�*�?�� �.$. 2557  

�����$,&�(�	@�AB+*L(��&(�(-���&() 3.4 �ก 65.6 *���&F����GH 	����+*�(*��&�*��� �������#��e 2556  *�I� 
63.4 *���&F����GH 	����+*�(*��&�*��� �������#��e 2557 �(�ก�$� ���������-��-#�	(�����	��(�(-  

EBITDA #��e 2557 ������� 174,740 (���� *>���,2 � 13,467 (���� ��?����&() 8.4 5�&�(�ก*�I��(��ก
�&4���กก�,&���*>���,2 ���-ก(��,�-	�� �&�-4�กD	� #��e�� ��$�#����&#�ก������*>���,2 � 5,475 (���� ����#�F�*�I�$�
	�������&�(0������,�-5$�-ก�>�������>� ���	�*(*��& 5$�-ก�'�( 28/48 '()5$�-ก�                         *$�& '�( 10 *� 

EBIT #��e 2557 ������� 91,525 (���� (�(-����� 19,397 (���� ��?����&() 17.5 *�?��-�ก$�*�?����$���
*>���,2 �,�-������>&+>����#��-�	�����Aก��(�	'()�����&���*>���,2 � 5�&�(�ก�ก5$�-ก�>�������>�     ���	�*(*��& 
5$�-ก�$��'��D$ 4 '()5$�-ก�3�	�ก� 

     ก�B69�B�ก	�กK�L���9E�3	 

                             �&()*��&�����Aก�,&�(�	@�AB+,�-5�-'&กกO3%����	� '	�()����*�I� ��-��  

                            

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ตัน Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557 
% เพิ�ม(ลด) 

ปี 2556 ปี 2557 %เพิ�ม (ลด) 
YoY QoQ 

LPG 647,667 719,895 714,138 10.3% (0.8%) 2,690,389 2,738,633 1.8% 

Ethane 509,507 531,635 596,619 17.1% 12.2% 2,074,467 2,105,650 1.5% 

Propane 177,124 162,068 244,332 37.9% 50.8% 726,952 819,349 12.7% 

NGL 169,330 183,685 179,330 5.9% (2.4%) 704,931 728,542 3.3% 

รวม 1,503,628 1,597,283 1,734,419 15.3% 8.6% 6,196,739 6,392,174 3.2% 
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                              �&()*��&�����Aก�,&�(�	@�AB+,�-5�-'&กกO3%����	� '	�()����*�I� ��-��  

��&*�	0 1/   *�I��$ Contract Price (CP) 60:40  
 2/ �$	(���,�-*�*��&	)�����ก*L�&-#	� (South East Asia x Spot) 
 3/ �$	(���,�-��)*�1��-$5��+ (MOPzS) 
               4/   �$ LPG A 5�-ก(���#���)*�1&�-$-E�ก$��$0�5�&@$��G 5�&$A)ก���ก�������5&�&>(�--� (ก�-.) #��$-�$ LPG A 

5�-ก(��� (�$ LPG ���5�-'&กกO3%����	������&) 4����� 10.6101 ��	��ก�5(ก��� �&�-4�กD	� *�?�������� 27 �.$. 2552 ก�-.4��

*�D�����(�ก*กAB+ก�ก�����$ A 5�-ก(���5�&#����	�'(ก*�(��&�*�I��)��(�&	�� 5�&#��$-�$ LPG A 5�-ก(���H 4��*��ก�� 
332.7549 *���&F����GH 	��	�� '()#��*�(��&�'�(-,2 �(-5�&��-��	�'(ก*�(��&�*L(��&#�*�?��ก������ 

 

0�ก�����
1	1��1���2? 2557 
2�:��
4:��ก��2? 2556 
#��e 2557 ก(0��%0�ก��กO3%����	� ���&4���กก�,&����� 558,018 (���� *>���,2 � 28,967 (������?�*>���,2 �

���&() 5.5 �ก�e 2556  ����#�F�*�I��(�ก����&%0�ก��กO3H ,�- �	�. ���&4���กก�,&*>���,2 � *�?��-�ก 
�$,&กO3H *L(��&#��e 2557 *>���,2 � �ก$�*-�����������$�(-*�?��*��&�ก��*-��*���&F����GH  ����� - ����A

�����&กO3H (���$�$������ 1,000 ����&�	�� 1 (�ก�1ก+M0	) *L(��&*>���,2 � 99 mmscfd �ก 4,589 mmscfd #��e 2556 *�I� 4,688 
mmscfd #��e 2557  ��?����&() 2.2 5�&����#�F���กก(0��(�ก$� SPP   

�$,&�(�	@�AB+,�-5�-'&กกO3H #��e 2557 ����#�F�����	��*>���,2 �	�5$�-���-�$�����-ก���$�(�	@�AB+�C
5	�*$��#�	(�5(ก ��)ก��ก��$�*-�����������$�(-*�?��*��&�ก��*-��*���&F����GH  

����A,&�(�	@�AB+���,�-5�-'&กกO3H (���กO353(��%����	����4���ก����&$��$0��0�ก(���	��,�-กO3
%����	�) *>���,2 ��ก 6,196,739 	�� #��e 2556 *�I� 6,392,174 	�� #��e 2557 ��?����&() 3.2 5�&�(�ก�ก�(�	@�AB+ Propane 
*�?��-�ก Utilization rate ,�-5�-'&กกO3H *>���,2 � �ก���&() 90.2 *�I����&() 92.7 5�&�(�-�ก�0��	�*�	0Mb��5�-'&กกO3H 
����&��� 5 #�*�?�� �.$. 56 ���Eก(�����*���-�4��	��ก	����&�0�ก�A+ Temporary 	� -'	�*�?�� *�.&.57 ����� -4��	��	� -
�0�ก�A+'(ก*�(��&�$�������ก4�*��&*$�?��-&�	+ (WHRU) #���'(��*��D� *�?��16 ก.&. 2557   �� -��  #��e 2557 �)&)*�(���5�-
'&กกO3H Shutdown (�(-�ก�e 2556 ����� 33 ��� �ก 112 ��� *�I� 79 ���  

EBITDA ,�-ก(0��%0�ก��กO3H #��e 2557 ������� 54,102 (���� 32�-*>���,2 � 9,266 (���� ��?����&() 20.7 
�*�	0�(�ก*�?��-�กก�4��กก�,&�(�	@�AB+,�-5�-'&กกO3H *>���,2 � �ก�$,&�(�	@�AB+���*>���,2 �	��$       �C5	�*$�� 
'()�ก$�*-�����������$�(- ���E2-4���������(�$�กO3H �กก��������(�	4�����E��-กO3H 4��#�����A���ก����#���FF 
(Shortfall) 5�&�(�ก�ก'�(�-3�	�ก� '�����)��	���0�$�3? �กO3*>���,2 � ��ก�ก�� �(,��0��กก�,& NGV *>���,2 � 	�
����A,& NGV ���*>���,2 � �� -��  EBIT #��e 2557 �&����� 39,780 (���� 32�-*>���,2 ����&() 28.4 	� EBITDA ���*>���,2 � 

 
 
 

หน่วย :  

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557 

%เพิ�ม(ลด) 
ปี 2556 ปี 2557 %เพิ�ม (ลด) 

YoY QoQ 

LPG 1/,4/ 958 792 637 (33.5%) (19.6%) 868 799 (7.9%) 

Ethylene 2/ 1,427 1,478 1,214 (14.9%) (17.9%) 1,352 1,395 3.2% 

Propylene 2/ 1,367 1,301 1,032 (24.5%) (20.7%) 1,327 1,245 (6.2%) 

HDPE 2/ 1,535 1,604 1,448 (5.7%) (9.7%) 1,487 1,544 3.8% 

PP 2/ 1,537 1,620 1,459 (5.1%) (9.9%) 1,515 1,556 2.7% 

Naphtha 3/ 864 832 577 (33.2%) (30.6%) 842 786 (6.7%) 
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                  ก�B69�B�ก	�2HI3�
�:�9��J12��� 

• ก�B69�B�ก	�1J��9�1 
 

%เพิ�ม

YoY QoQ (ลด)

ปริมาณขายเฉลี�ย 6,041 5,943 6,209 2.8% 4.5% 23,981 24,657 2.8%

ปี 2557หน่วย : ล้านลิตร Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557
%เพิ�ม (ลด)

ปี 2556

 

 

0�ก�����
1	1��1���2? 2557 
2�:��
4:��ก��2? 2556 

#��e 2557 ก(0��%0�ก��� ���� ���&4���กก�,&����� 638,409 (���� *>���,2 � 21,104 (���� ��?�     ���&() 3.4 
*�I��(��ก����A,&*>���,2 � 676 (��(�	���?����&() 2.8 �ก 23,981 (��(�	���?�*��&�*�� 413,258 ��+*�(	�����#��e 2556 
*�I� 24,657 (��(�	���?�*��&�*�� 424,907 ��+*�(	�����#��e 2557 ����#�F�*�I�ก�*>���,2 �#�ก(0���ก1&�	������
*���&�������*>���,2 �'()ก(0��*��3�����*>���,2 � #�,A)����$*L(��&,�-� ���������4�(�(-�ก  105.5 *���&F����GH 	����+*�(#��e 
2556 *�(?�  96.6 *���&F����GH 	����+*�(#��e 2557 

   EBITDA #��e 2557 ������� 11,578 (���� (�(- 1,719 (���� ��?����&() 12.9 5�&�(�ก����(�(-�ก,��0�
�ก�	D�ก� �������*>���,2 � ����� -��,��0��กก�������($����$�$-*�(?� A �� �-�� (NRV) �ก�$� �������#�	(�5(ก���
����	��(�(- ����� -ก�4��กก�,&� ����ก(0����*3( � ����*	 '()� �����(��(?�����(�(- ��-�(#�� EBIT #��e 2557 �&����� 8,716 
(���� (�(- 1,936 (���� 	� EBITDA �������(�(-��-ก(��,�-	�� 

• ก�B69�B�ก	�ก���G����6��2��
4N 
 

%เพิ�ม

YoY QoQ (ลด)

ปริมาณขายเฉลี�ย 19,954 20,429 19,527 (2.1%) (4.4%) 75,545 74,200 (1.8%)

ปี 2557หน่วย : ล้านลิตร Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557
%เพิ�ม (ลด)

ปี 2556

 

 

                   0�ก�����
1	1��1���2? 2557 
2�:��
4:��ก��2? 2556 
#��e 2557 ก(0��%0�ก��ก�$��)���-��)*�1 ���&4���กก�,&����� 1,599,101 (���� (�(- 57,634 (���� 

��?����&() 3.5 5�&�(�ก�ก�$,&�(�	@�AB+����#�F�����	��(�(- ����� -����A,&#�-���� (�(- 1,345 (��(�	� ��?����&
() 1.8 �ก 75,545 (��(�	� ��?�*��&�*�� 1,301,845 ��+*�(	����� #� �e 2556 *�(?� 74,200 (��(�	� ��?�*��&�*�� 1,278,675 
��+*�(	����� ����#�F�(�(-�ก����Aก�,&� ���������*,��กก��C�3������0-#�F�,�-ก(0��5�-ก(��� 

EBITDA #� �e 2557 ��,��0������ 751 (���� ,��0�(�(- 400 (���� '() EBIT �������(�ก��	�
'(ก*�(��&�#�-���� ��ก�4� 7,154 (���� *>���,2 � 2,475 (���� �ก�eก��� ����#�F�*�I��(�กก�4��กก�,&$��*��*��
#���)*�1*>���,2 �'()��	�'(ก*�(��&��������$�(-*�?��*��&�ก��*-��*���&F����GH  

• ก�B69�B�ก	�2HI3�
�9: 

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557 
%เพิ�ม (ลด) 

ปี 2556 ปี 2557 
%เพิ�ม 
(ลด) YoY QoQ 

HDPE - Naphtha (MOP’J) 582 685 815 40.1% 19.0% 556 678 21.9% 

PP - Naphtha (MOP’J) 585 698 819 39.9% 17.3% 585 687 17.5% 

BZ - Naphtha (MOP’J) 328 388 321 -2.2% -17.3% 371 349 -5.9% 

PX - Naphtha (MOP’J) 465 418 352 -24.4% -15.8% 552 344 -37.7% 
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               0�ก�����
1	1��1���2? 2557 
2�:��
4:��ก��2? 2556 
#��e 2557 ������&��&'()ก��ก����$��$0�����ก��,�-�	�. �����*���%0�ก���C5	�*$�����&4���กก�,&����� 111,851 

(���� *>���,2 � 18,797 (���� ��?����&() 20.2 ����#�F���ก HMC ����� -�$,&�(�	@�AB+�C5	�*$��*L(��&'()����A,&
*>���,2 � ����� - PTTAC '() PTTPM ������A,&�(�	@�AB+*>���,2 ����&*���ก�� *�?��-�ก#��e 2556 PTTAC '() HMC ��ก�
�&0��(�	*>?��3������0-  

EBITDA #��e 2557 ������� 4,113 (���� *>���,2 � 2,072 (���� '() EBIT ����� 2,801 (���� *>���,2 � 2,032 
(���� �*�	0�(�ก��ก�$,&�(�	@�AB+*L(��&'()����A,&���*>���,2 ���-ก(��,�-	�� ����� - Spread Margin ,�-
�(�	@�AB+ PP '() AN �������*>���,2 ����&() 17.5 '()���&() 43.0 	�(���� 

 

•  ก�B69�B�ก	�O6�1	1 

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
ตัน Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557 

%เพิ�ม (ลด) 
ปี 2556 ปี 2557 

%เพิ�ม 
(ลด) YoY QoQ 

ราคาขายเฉลี�ย 
(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 

70.1 62.2 58.7 (16.3%) (5.6%) 72.4 63.6 (12.2%) 

ปริมาณขาย 
(ล้านตัน) 

3.3 2.3 2.2 (33.3%) (4.3%) 11.2 9.8 (12.5%) 

 

 0�ก�����
1	1��1���2? 2557 
2�:��
4:��ก��2? 2556 
#��e 2557 %0�ก��E��������&4���กก�,&����� 20,557 (���� (�(- 4,421 (���� ��?����&() 17.7 �*�	0

�(�ก��ก�$,&*L(��&(�(- 8.8 *���&F����GH 	��	����?����&() 12.2  '()����A,&E�����(�(- 1.4 (��	�� ��?����&() 
12.5 5�&�(�ก�ก'�(�- Jembayan   

EBITDA #��e 2557 ������� 4,475 (���� (�(- 1,334 (���� ��?����&() 23.0 �*�	0�(�ก��ก����A,&
E�����'()�$,&*L(��&���(�(-��-ก(��,�-	�� �� -��  EBIT #��e 2557 ���(,��0������ 234 (���� ,��0�(�(- 357 (��
�� ��?����&() 60.4 32�-*�I��(�ก$�*�?����$'()$�	�������&���(�(-�ก����Aก��(�	���(�(- 
     ก���	
�����P�1�4��ก��
�	1234. �����	5�4�6�� Q ��14:; 31 ��1���9 2557 
2�:��
4:��ก��   Q ��14:; 31 ��1���9 2556 
 

 

������>&+��0�*��&� 
*-��ก��&?��)&)&� (���
�������E2-ก�������)
#� 1 �e) 
��� ���4����0�*��&��?�� 

��� �����0�*��&��?�� 

����,�-���E?��0�� 

*-��(-�0�*�?��,&,  

*-��(-�0�#����������� 
'()*-��(-�0��)&)&��?��  

������>&+4����0�*��&��?�� 

������ �$�'()�0�ก�A+ 

31 ธ.ค. 56  31 ธ.ค. 57  31 ธ.ค. 56  31 ธ.ค. 57  

สินทรัพย์รวม  หนี [สนิรวมและส่วนของผู้ถอืหุ้น หน่วย : ล้านบาท  
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7	14��T�� 
A ������ 31 %���$� 2557 �	�. '()������&��&��������>&+����� -�� ������ 1,779,179 (���� (�(-�ก�� ��e 2556 

����� 25,860 (���� ��?����&() 1.4 �*�	0�(�ก��ก 
: ������>&+��0�*��&� (�(- 31,614 (���� ��?����&() 6.0 �*�	0�(�ก��ก 
- (�ก��� ก�$�(�(- 98,321 (���� ����#�F��ก%0�ก��ก�$��)���-��)*�1 ���������A,&'()�$,&���(�(-

	��$� �������#�	(�5(ก 
-*-����'()�&ก�*��&�*��*-����*>���,2 � 46,102 (���� 5�&�(�ก�กก�)'�*-��������กก�'(ก*�(��&��������#�

5$�-ก��*��&�� ��&(+ '3��+'()ก���ก�0��ก��,�- �	�.��. �0�%�ก��*-������&������ก�(-�0�*>���#�������>&+E�� ก�*,�
3? �������&��&,�- Hess Corporation  ก���&���)$?��0��ก�� '()ก���&*-���N��(�������(��)ก��ก�$�2�-�(�-,�-�e 2556 '()
$�2�-�e'�ก,�-�e 2557 ,�- �	�. '() �	�.��. 

: ������ �$�'()�0�ก�A+(�(- 19,450 (���� ��?�(�(-���&() 2.6 5�&�(�ก*�I��(��ก������>&+*>?��ก������
'()�(�	�C5	�*(�&����(�(-,�- �	�.��.�กก�'(ก*�(��&��������ก�$���$��-���%�#�'�(�-�C5	�*(�&�,�-5$�-ก��*��&
�� ��&(+ '3��+ก�������� Statoil Canada Limited '()ก�������,��0��กก����&$�5$�-ก�      >�������>� ���	�*(*��& �0�%�
ก��������>&+���*>���,2 �#��)���-�e 2557 �ก �	�.��. *,�3? �������&��&,�- Hess Corporation 32�-4��'ก� Hess Thailand Holdings 
II Limited (HTH) '()������ Hess Exploration Thailand Company Limited (HETCL) '()��ก�(-�0�*>���#�5$�-ก�	�-� *��� 
5$�-ก����	&+ 3�	�ก� '()�-ก�  

: ������>&+4����0�*��&��?��� *>���,2 � 34,927 (���� ��?����&() 12.5 5�&�(�ก*�I�ก�*>���,2 �,�-$�$����&�'()
������>&+#�ก������'()��)*���'�(�-���>&ก�,�- �	�.��. �กก�'(ก*�(��&�5$�-���-ก�E?��������#�5$�-ก��*��&
�� ��&(+ '3��+ '()�กก�*,�3? �������&��&,�- Hess Corporation '����������>&+�-����(�(-�กก�������,��0��กก�
���&$�,�-5$�-ก��*��&�� ��&(+ '3��+  

1:J7	1 
A ������ 31 %���$� 2557 �	�.'()������&��&����� ����������� 911,837 (���� (�(-�ก�� ��e 2556 ����� 

70,360 (���� ��?�(�(-���&() 7.2 5�&���*�	0�(�ก��ก  
: ��� �����0�*��&��?��(�(- 78,847 (���� ��?����&() 21.9 32�-����#�F�*�I��(�ก*����� ก�$�(�(-����� 87,651 

(���� �ก*����� ก�$�,�- �	�. ���(�(-#�%0�ก��ก�$��)���-��)*�1 	�����A'()�$3? ����(�(- 
: *-��ก��&?��)&)&� (���*-��ก��&?��)&)&����E2-ก�������)@&#� 1 �e) ������� 453,484 (���� (�(- 17,911 (��

�� ��?����&() 3.8 ����#�F�*�I��(��ก �	�. ��ก���&���)�0��ก��	�-��)*�1�������� 685 (��*���&F����GH ��?�
��)�A 24,882 (���� '()��ก�0��ก���ก0(������� 10,000 (���� #�,A)��� �	�.��. ��ก���&���)�0��ก���ก0(�����E2-
ก�������)����� 11,696 (���� 5�&��ก�0��ก���ก0(������� 19,535 (���� �� -��  *-��ก��&?��)&)&�'()�0��ก����'�ก	�
ก�����)&)*�(���)$?�4����-��  

    ����& : (���� 
กาํหนดชาํระคนื 

(นับจากวนัที� 31 ธ.ค. 2557)
ปตท. ปตท.สผ. TTM(T) PTTAC HMC EnCo TTM(M) DCAP PTTPL PTTNGD รวม

ภายใน 1 ปี 

(31 ธ.ค. 2558)

34,604 24,696 631 695 575 450 120 131 300 76 62,278

เกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 2 ปี 36,499                   -   631 695 574 450 212 131 125               -   39,317
เกิน 2 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 83,474 64,233 1,894 2,100 2,742 1,400 604 381                -                 -   156,828
เกิน 5 ปี 134,371 50,462 3,628 699                -   900 1,202 37                -                 -   191,299

รวม 288,948 139,391 6,784 4,189 3,891 3,200 2,138 680 425 76 449,722
 

��&*�	0 : 4�������� ���	���FF*��ก�*-������� 3,762 (����    
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: *-��ก��&?� (���*-��ก�� �0��ก��'()>��%��	� �� -���$��ก�������)@&#� 1 �e'()*ก�� 1 �e,2 �4�) A ������ 31 %���$� 
2557 ��)ก�����&*-��ก��&?��ก0(*-����'()�ก0(*-��	�-��)*�1 ��-��  

                                                                                                                                                                                     ����& (����: 

เงินกู้ยมืระยะยาว ปตท.

   

ปตท.สผ. TTM(T)    PTTAC    HMC   EnCo

  

TTM(M)

   

DCAP

   

PTTPL   PTTNGD รวม

สกุลเงินบาท 185,924 27,074                -                 - 1,953 3,200                - 680 425 76 219,332

สกุลเงินตา่งประเทศ 103,024 112,317 6,784 4,189 1,938               - 2,138             -              -                   - 230,390
รวม 288,948 139,391 6,784 4,189 3,891 3,200 2,138 680 425 76 449,722

สดัสว่นเงินกู้ระยะยาวสกุล

ตา่งประเทศตอ่ยอดเงินกู้

ระยะยาวทั Oงหมด (%)

36% 81% 100% 100% 50%               - 100%             -              -                   - 51%

 
�� -��  *-��ก��&?� A ������ 31 %���$� 2557 ����� 4,500 (���� $ ���)ก��5�&ก�)���-ก�$(�-  

 

 

76�1���0UGO>�BG1 
A ������ 31 %���$� 2557 ����,�-���E?��0������������ 867,342 (���� *>���,2 ��ก�� ��e 2556 ����� 44,500 (��

�� ��?����&() 5.4 *�I��(��ก 
 : ก�4��)�����&�-4��������   *>���,2 � 13,765 (���� 5�&�(�ก�ก�(��)ก��ก�,�- �	�. '()������&��& ������

�e 2557 ����� 55,795 (���� #�,A)�����ก���&*-���N��(�������(��)ก��ก�$�2�-�(�-,�-�e 2556 '()$�2�-�e'�ก,�-�e 
2557 �������� 39,985 (����  

: ����4��*��&���4��������$��$0� *>���,2 � 29,232 32�-5�&�(�ก*�I��(��ก �	�.��. *���,&�0��ก�����&���%������
(�ก�A)$(�&�0������ 32,207 (����   
  

7V�T��6�� 
�@>$(��-,�- �	�. '()������&��&������-���e�� ��0������� 31 %���$� 2557 ��ก�)'�*-����*>���,2 ��0�%������ 

46,102 (���� '()��*-�����0�%�	��-���ก�e 2556 ����� 157,683 (���� *�I��(#��*-�����0�%��(&-��*��ก�� 203,785 
(���� �� -��  �&()*��&�ก�)'�*-����'	�()ก��ก��� ����-��  

หน่วย: ล้านบาท

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 235,367              
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (144,061)
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (47,315)
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนในเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,527
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 811
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดที�ถกูจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์เพื�อขาย (227)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ�มขึ Oนระหวา่งงวด-สทุธิ 46,102
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 157,683

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายงวด 203,785
 

 

ก�)'�*-�����0�%�4����กก��ก�����*���-�������� 235,367 (���� ��กก�4��������*�I�,�-������#�F�	�
-�ก�4�,��0������ 55,795 (���� ������0-���&�&ก�ก�)��&��ก�4��0�%�*�I�*-������� (��&) �กก��ก�����*���-� 
5�&�&ก��(�ก������(#��ก�)'�*-����*>���,2 � 4��'ก� $�*�?����$'()$�	�������&�������� 108,341 (���� @��*-��4��
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����� 41,029 (���� ,��0��กก����&$�,�-������>&+ 36,707 (���� '()��ก*�� &��&����� 21,463 (���� ����� -��
ก�*�(��&�'�(-#�������>&+��*���-��0�%�������(#��ก�)'�*-����*>���,2 ������ 11,545 (���� '()��*-������&@��*-��4��
����� 49,826 (���� 

ก�)'�*-�����0�%�#��4�#�ก��ก���(-�0�������� 144,061 (���� ����#�F�*�?��-��ก 
: *-����&(-�0�#������� �$�'()�0�ก�A+ ������>&+4����	��	��0�%� '()������>&+*��?�- �������� 128,353 (��

�� 5�&�(�ก*�I��(�กก�(-�0�*>���,2 �,�- �	�.��. #�������>&+*>?��ก������'()�(�	�C5	�*(�&�'()������>&+4����	��	�
�������� 83,911 (���� ����#�F�*�I�ก�(-�0�#�5$�-ก�3�	�ก� 5$�-ก����	&+ '()5$�-ก��-ก� ��ก�ก�� &�-
���E2-ก�(-�0�#�5$�-ก�	�- � ,�- �	�. �������� 31,592 (���� 5$�-ก��(�ก 4��'ก� 5$�-ก�����$�����$+ ���
�$������ '()���*������ 4 

: *-����&,�- �	�.��. *>?��*,�3? �������&��&,�- Hess Corporation  ����� 26,401 (���� 
: *-������0�%�,�- �	�.��. �กก�*�(��&�'�(-5$�-���-ก�E?��������#�5$�-ก��*��&�� ��&(+ '3��+ ����� 

12,618 (���� 
: *-������ก*-���N��(����� 11,534 (����  
: *-������กก�,&*-��(-�0��)&)&������ 2,699 (���� ����#�F��กก�,&�0���� -���,�- NNEG '() 

RPCL ����	�. E?��&��#�����������&() 30 '() 15 	�(���� #��'ก� ������ 5ก(��( *>*���+ 3��*��&�� ��ก�� ���� (GPSC) *�I�
����� 144 (���� '() 2,417 (���� 	�(���� ����� -ก�,&�0���� -���,�- VLPG ����	�.E?��&��#�����������&() 45 
#��'ก� PetroVietnam Southern Gas Joint Stock Company *�I������ 3.85 (��*���&F����GH ��?�*��&�*�� 122 (����  
 ก�)'�*-�����0�%�#��4�#�ก��ก�������*-��������� 47,315 (���� ����#�F�*�?��-��ก 
 : *-����&$?�*-��ก�� '()�0��ก�� ����� 49,559 (���� 5�&�(�ก*�I�ก�4E�E���0��ก���ก0(	�-��)*�1,�- �	�. ���
����� 685 (��*���&F����GH ��?���)�A 24,882 (���� '()ก���&$?��0��ก���ก0(��,�-�	�.��. ����� 11,696 (��
��    
 : *-���N��(��& ����� 48,837 (����  
 : *-����&��ก*�� & ����� 20,980 (���� 

: *-������กก���ก�0��ก�����&���%������(�ก�A)$(�&�0��0�%�	���0��-ก�*-��#�ก���ก�0��ก�� '()�0��ก���ก0(��,�- 
�	�.��. ����� 32,335 (���� '() 19,535 (���� 	�(���� ��ก�ก�� &�-��*-������กก���ก�0��ก���ก0(��,�- �	�. 
��� 10,000 (���� 
��3��76�14��ก��
�	1���ก��8�36�BG1��� 234. �����	5�4�6��  
 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 2557 2556 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.43 1.29 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 1.17 1.08 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี ,การค้า เทา่ 12.27 10.83 

ระยะเวลาเก็บหนี ,เฉลีHย วนั 29.34 33.24 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี , เทา่ 11.46 9.95 

ระยะเวลาชําระหนี , วนั 31.40 36.17 
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อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 2557 2556 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไร    

อตัรากําไรขั ,นต้น % 8.02% 7.89% 

อตัรากําไรสทุธิ % 1.97% 3.28% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 8.09% 14.46% 

    
อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

��	������(	��'���ก������>&+ % 3.11% 5.41% 
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 7.64% 13.40% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 1.58 1.65 
    
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
��	�������� ���	������,�-���E?��0�� *�� 0.55 0.59 

��	�����$�����E���)��ก*�� & *�� 13.59 10.52 
��	�����ก���&*-���N��( % 56.89 39.97 

    

ก�4��0�%�	���0��     
ก�4��0�%�	���0�� ��/�0�� 19.33 32.52 

 

��&*�	0:   

��	������@>$(��- = ������>&+��0�*��&� �� ��� �����0�*��&� 
��	������@>$(��-��0�*�D� = *-����'()�&ก�*��&�*��*-����+*-��(-�0�����$��+(�ก��� ก�$� �� 

��� �����0�*��&�  
��	�������0�*��&�(�ก��� ก�$� = �&4���กก�,&'()ก�#�����ก� �� (�ก��� ก�$�*L(��& 
�)&)*�(*กD���� *L(��& = 360 �� ��	���0�*��&�(�ก��� ก�$� 
��	���0�*��&�*�����  = 	���0�,&'()ก�#�����ก� �� *����� ก�$�*L(��& 
�)&)*�(���)���  = 360 �� ��	���0�*��&�*�����  
��	�ก�4�,� �	�� = ก�4�,� �	�� �� �&4���กก�,&'()ก�#�����ก� 
��	�ก�4��0�%� = ก�4��0�%� �� �&4���กก�,&'()ก�#�����ก� 
��	��(	��'�����E?��0�� = ก�4��0�%� �� ����,�-���E?��0��*L(��& 
��	��(	��'���ก������>&+ = ก�4��0�%� �� ������>&+���*L(��& 
��	��(	��'���ก������>&+E�� =  ก�4��0�%� �� ������>&+E�����*L(��& 
��	�ก���0�,�-������>&+ = �&4���กก�,&'()ก�#�����ก� �� ������>&+���*L(��& 
��	�������� ���	������,�-���E?��0�� = ��� ��������@�)��ก*�� & �� ����,�-���E?��0����� 
��	�����$�����E���)��ก*�� & = ก�)'�*-�����กก���*���-�+@����&�กก���*���-�  �� ��ก*�� &��&

�กก�����*-�� 
��	�����ก���&*-���N��( = *-���N��(��& �� ก�4��0�%� 
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2W����4:;���9:0�ก��4�36�0�ก�����
1	1��1C1�1��3 
*1��Gก��5(ก#�4	��� 3 ,�-�e 2558 (Q3/2558) ��'��5���,&&	��#��)������#ก(�*$�&-ก�� Q2/2558 *�?��-�ก

*1��Gก��,�-ก(0����)*�1>�u�'(��,&&	��	��*�?��- 5�&*1��Gก������GH ����	����,2 � 5�&*L>) ก����5@$'()ก���--� 
��#��%�$�ก(-����GH (Federal Reserve: Fed) ��-��FFAก�����,2 ���	���ก*�� &�5&�&#����-$�2�-�(�-,�-�e ��)ก��
ก��*1��Gก��,�-ก(0����)*�1���#��*-���ก0(&�5�M���	��	��*�?��- 4�����'�-��0��ก�	�ก� QE ,�- ECB ��-�(#��$�*-��&�5�����
$�(-32�-*�I��(��	��@$��-��ก ��ก�� -�NF���ก�	��� ,�-ก��3*����$(��$(& �(�-��G�@ก��3���	�#�������-ก���&������
*1��Gก��*>?��'(กก��*-�����&*�(?����#����)&)*�( 3 �e ����� 8.6 ��?��(��&�5� ��ก�ก�� *1��Gก��,�-ก(0����)*�1ก�(�-
>�u�'()��)*�1*1��Gก��#���&�-$-��-	�� 5�&*L>)*1��Gก����� ก�����$(&�5&�&�-ก�*-��,�-%�$�ก(-���'()
ก�*��-(-�0�,�-��G�( �)*�I��N���&������0������#��*1��Gก�����,&&	��4��	�*�b��&������&() 7.0 �&�-4�กD	� �N���&
*���&-���	��-���	��- $?� ��)*�D�$��,��'&�-�-ก�*�?�-'()�NF����@�����G1�	�+#��(&@���@$ ���E2-�(ก�)���ก
@�)������#�	(�ก�*-��,�-���'()ก�����,2 ���	���ก*�� &�5&�&,�-����GH 

$��	��-ก�� ����,�-5(ก#��e 2558 $����)*>���,2 � 1.4 (����+*�(	�����4��&������)��� 94.0 (����+*�(	����� 
	��&-�,�- IEA A *�?��ก�ก�$� 2558 5�&�(�ก�กก(0����)*�1ก�(�->�u� ,A)���$��	��-ก�#��� ����,�-ก(0��
��)*�1���>�u�'(�� *���&05��'()����G�*���ก����*>���,2 �4���ก��ก�ก�eก��� �� -�� '���)��$��	��-ก�#��� �������*>���,2 �
�ก�e 2557 '	�$�������Aก��(�	� ������ -�กก��(�	 Shale Oil ,�-����GH '()ก��(�	� ����,�- OPEC &�-�&��#�
�)�����- �� -�� �$� �����e 2558 $����)*L(��&�&������)��� 50-60 *���&F����GH	����+*�( *�?��-�ก�0���&�-$-(��	(� 5�&
�$�)$��&�����*>���,2 �#����-$�2�-�e�(�-*�?��-�ก�$� �����������(�(-�ก�� �)��#������(�	�����	���0�ก��(�	��-����(�ก�
�(�	(-32�-�)���&(�@�)�0�������*ก���ก	(�� ���� ����� -�$� �����)���	���)���&ก�)	0��$��	��-ก�#��� ����#��
*>���,2 �  

$�ก�ก(�����-��-��-$5��+#��e 2558 $����)*L(��&�&��#��)�����)�A 8-9 *���&F����GH	����+*�( *>���,2 �
*(Dก���&�ก�e 2557 

�$�(�	@�AB+ก(0��5�*(MC��+#� Q3/2558 ��'��5�������)����	��(�(- �กก�ก(�����*���ก��(�	,�-5�--����
�C�3������0- ��)ก��ก��$��	��-ก��(�	@�AB+*�D�>(�	�ก3�*3 ��-�(#���$ HDPE $����)�&����� 1,341 *���&F����GH
	��	�� '()�$ PP $����)�&����� 1,270 *���&F����GH	��	��  #�,A)����$�(�	@�AB+�)5�*�	�ก�+ $����)��'��5�����-	�� 
	�$��	��-ก����(�(- '	�4��'�-������0��กก�����-5�--�&�-$-���NF�4�����Eก(����(�	4�� 5�&�$ BZ $���
�)�&����� 802 *���&F����GH	��	�� '() PX $����)�&����� 915 *���&F����GH	��	��   

*1��Gก��4�&#� Q3/2558 $����),&&	��#��)������#ก(�*$�&-ก�� Q2/2558 5�&��'�-,��*$(?����(�ก�กก�*��-*��ก��&
ก�(-�0�,�-@$��G '()ก����-*���&� ,A)���ก����5@$,�-@$*�ก��&�-$-��$������'� *�?��-�ก�&4��*ก�	�ก�����(�(-
�ก�(ก�)��,�-@�)@�&'(�- ��#��@$��G��*�I�	��-��ก�	�ก����&*�(?�*ก�	�ก������)���NF� ��� 3 ��?��(���� 
�&�-4�กD	� �N���&*���&-���	��-���	��- $?�  $��(���,�-ก�(-�0�@$��G '()ก�M���	��,�-@$��-��ก
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14.2  V���ก��CG���971��71B14��ก��
�	1�ก6��	5�4C1
��>� 

 A 30 ��E0�&� 2558 �	�. ��@�)#�ก�#��ก�������0��-ก�*-��'ก�������#�ก(0�� �&()*��&� ��-��  
����& : (�� 

������ 

 

�-*-�� 

#��$��������0�'(�� 
&�-4��4��#��

$��
������0� 

 
�ก0(*-�� &��*-��ก��

$�-���) 

ก�,&&
�-*-��
���*�?��

�-ก�$� 

�?��� 

������#�ก(0�� �	�.��� �	�.E?��0�����&ก�� 100% 

������ ����+ 4�&-�*(*3�& (4�&) ��ก�� (TTM(T)) *���&F����G  120.00   -   -   -   120.00  
 *���&F����G  16.91   -   -   -   16.91  
������ ����+ 4�&-�*(*3�& (�*(*3�&) ��ก��
(TTM(M)) 

*���&F����G  7.70   -   -   -   7.70  

������ *��*���+&�� $��*>(Dก3+ ��ก�� (EnCo) ��  1,250.00   580.00   -   -   -  
������ >����� �3�� *$��$�( ��ก�� (PTTAC) *���&F����G  92.11   77.56   -   -   14.55  
������ >����� *�D�3�3� 4�5�*$� ��ก�� (PTTMCC) *���&F����G 31.50/5 - - - 31.50 

��� *���&F����G 268.22  77.56  -   -   190.66  
�� 1,250.00  580.00  -   -   -   

������#�ก(0�� �	�.��� �	�.E?��0�� 100% 

������ >����� '�(*�D��� ��ก�� (PTTLNG) �� 35,777.00/1  20,040.00   -   -   11,387.00  
������ �	�.%0�ก��$��(�ก ��ก�� (PTTRB) ��  4,430.58   2,998.46   -   -   -  
������ >����� *�D�*���+&�� ��3��+�*3� ��ก�� (PTTER) *���&F����G 1,753.10 1,497.87 - - 43.05 
������ >����� '�-$+ *���+����( ��ก�� (PTT TANK) ��  1,540.00   870.00   -   -   -  
PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) *���&F����G  11.50/6   -    -     -    11.50  
PTT (Lao) Co. Ltd. ��  382.00   171.00   -   -  200.00   
PTT Green Energy Pte Ltd. (PTTGE) *���&F����G 159.43/2  132.00   -   -  27.43   
PTT Regional Treasury Center Pte Ltd. (PTTRTC) *���&F����G 200.00/3 95.00 - - 85.00 
PTT International Trading Pte Ltd. (PTTT) *���&F����G 400.00/4 400.00 - - - 

��� 
*���&F����G 2,524.03  2,124.87  -   -   166.98  

�� 42,129.58  24,079.46  -   -   11,587.00  

ก�,&&�-*-�����*�?���-ก�$� 

������ >����� �3�� *$��$�( ��ก�� (PTTAC) *���&F����G 50.00  -  35.84  -  14.16  

��� 
*���&F����G 50.00  -    35.84  -    14.16  

��  -    -   -   -   -   

 

��� 
*���&F����G 2,842.25  2,202.43  35.84  -   371.80  

�� 43,379.58  24,659.46  -   -   11,587.00  

/1 	���FF*-��ก���ก���E?��0�� (Shareholder Loan) �)���- �	�. '() PTTLNG (-������ 21 >�1��ก&� 2556 �-*-��ก�� 20,797 (���� *>?�����)$?�*-��ก��	���FF*-��ก��
�ก���E?��0��L���*��� '()��FF*-��ก��(-������ 28 ���$� 2557 �-*-��ก�� 14,980 (���� *>?��*�I�$�#����&#�ก�ก�����-'()��*���5$�-ก� LNG Receiving Terminal 
�)&)��� 2 
/2 	���FF*-��ก���ก���E?��0�� (Shareholder Loan) �)���- �	�. '()������ PTTGE (-������ 15 	0($� 2555 ��FF'ก�4,*>���*	�� (-������ 4 ��-�$� 2556 '()
��FF'ก�4,*>���*	��$�� -��� 2 (-������ 2 *��&� 2557 �-*-��ก�� 159.43 (��*���&F����G *>?��#��*�I�*-���0���0�*��&�*>?��ก���������ก�	�'��-�	�-�,�-
������ PTTGE 
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/3 	���FF*-��ก���ก���E?��0�� (Shareholder Loan) �)���- �	�. '()������ PTTRTC (-������ 11 %���$� 2557 �-*-��ก�� 200 (��*���&F����G *>?��#��������ก�
#��ก�������0��-ก�*-��'ก������� Sakari Resources Ltd. ������ก� Refinance *-��ก��*���'()#��*�I�*-���0���0�*��&�@&#������� 
/4 	���FF*-��ก���ก���E?��0�� (Bridging Loan) �)���- �	�. '()������ PTTT (-������ 29 ��E0�&� 2558 �-*-��ก�� 400 (��*���&F����G *>?��#��������%0�ก���
ก����)$�� �������(��-���#��ก��������$��$� #��)���-�������*-��ก���ก'�(�-@&��ก 
/5 	���FF Sponsor Support Agreement �)���- �	�. '()������ PTTMCC (-������ 26 ก0�@>��%+ 2558 �-*-�� 31.5 (��*���&F����G *>?��#��������0�ก�
����*-��ก���ก%�$�>A��&+,�-������ PTTMCC 
/6 	���FF*-��ก���ก���E?��0�� (Shareholder Loan) �)���- �	�. '()������ PTTCL (-������ 27 *��&� 2558 �-*-�� 11.5 (��*���&F����G *>?��#��*�I�*-���0�
��-���'��(-�0�	�'��-�,�-������ PTTCL 

�	�.�)>���A#��$��������0��-ก�*-��#����,�-*-��ก��  *-���0�  '()/��?� ���*�?���-ก�$�#�ก�A������*�I�'()
*�I���)5&��+	�� �	�.'()ก(0�� �	�. #��)&)&�  32�- �	�. ��$��*�?�����5&�&'()ก���*���ก���-ก(���)���E���-
$��',D-'ก��-#��ก��������#�ก(0�� �	�. 4�� 
 

14.3 �01ก����4B1C1�1��3 

�	�. ��'��ก�(-�0�@&#� 5 �e,�-��� (�e 2558-2562) *�I�*-�������)�A 326,551 (���� 5�&����0��&()*��&�
��)�Aก�#��*-���&�e ��-��   

                     ����& : (���� 

�B�ก	�  2558 2559 2560 2561 2562 ��9 

กO3%����	�   34,885   19,398   33,876   40,008   36,751   164,918  
� ����'()ก�$��)���-��)*�1   9,149   4,708   7,040   2,882   2,777   26,556  

'�������0�'()ก�(-�0�#�������(�ก���E?�
�0�����&() 100  

  
24,416  

  
9,034  

  
19,432  

  
16,906  

  
18,169  

  
87,957  

����ก-�#�F�'()�?���   3,311   5,763   2,214   1,177  1,222   13,687  
5$�-���->? �G� 5,519 22 19 15 7 5,582 

��9   77,280   38,925   62,581   60,988   58,926   298,700  

$A)ก���ก� �	�. 4�����	���0��	�'��ก�(-�0�#� 5 �e (�e 2558 x 2562) �� -��  ก�(-�0�����#�F�,�- �	�. *�I�ก�
(-�0�#�ก(0��%0�ก��กO3%����	� 32�-*�I�%0�ก���(�ก,�- �	�. 5�&��ก�(-�0��(�ก��)ก�����&�����-กO3%����	� ���E2-ก�
,&&$�����E#�ก���*,�กO3%����	�*�(�*>?����-���$��	��-ก�#��กO3%����	����*>���,2 � ��ก�� -ก������0�'()
(-�0�#�������(�ก���E?��0�����&() 100 *>?��,&&%0�ก��>(�--�#�	�-��)*�1  ��ก�ก��   �	�.4��*����������-���)�A������ 
ก(0��%0�ก��#��� $?� ก(0��%0�ก��5$�-���->? �G�#��e�� ���& 

'�(�-*-���(�ก��� �	�. $����)���#��#�ก�(-�0�	�'����-ก(��,�-	�� �)��ก*-�����กก���*���-� 
���E2-�กก�ก����� �� -�)&)�� �'()�)&)&�  �� -�� '��ก�(-�0�,�-	��*�I�'��ก�(-�0�,�- �	�.*���� � 4�����'��      
ก�(-�0�,�-������#�*$�?� ��2�- '��ก�(-�0�#���$	,�-������#�*$�?��(�ก4����*���#�������� 1 (2) (�ก�A)ก�
��)ก��%0�ก�� 

14.4 I���ก����กC1�1��3��� 234. 

14.4.1 I���ก������46�76�กK�L���9E�3	 (Transmission Pipeline) 
$A)��G��	�� *�?��������  19 ��E0�&� 2550 ���	�*�D����	��	�$A)ก���ก��5&�&'��-�	� (ก>�.)   

#�ก�,&&�)�������-กO3%����	�	�'��'�����)�������-กO3%����	�L������ 3 >.1. 2544 - 2554 (������0-*>���*	��) 
����� 14 5$�-ก� 5�&'��-ก�(-�0�*�I� 3 �)&) '()ก�*>���ก�(-�0�#��)�����*�?���#��)*( #��-*-��(-�0������ -�� � 
165,077 (����  



  ������ �	�. ��ก�� (����)   ������� 3 �����ก	������  
 

 ������� 3.3(14) ������ 28 

	���$A)��G��	�� *�?�������� 23 ���$� 2553 ���	�*�D����	��	� ก>�. #�'��>�u�ก�(�-ก��(�	4MMb,�-��)*�1
4�& >.1. 2553-2573 (PDP 2010) ,�-ก�4MMb./&�(�	'��-��)*�14�& ��?� กM�. 5�&$��	��-ก�4MMb��ก�,&&	�����
(�(-	���ก�	�*1��Gก������)(�	��(- 	���$A)��G��	�� *�?�������� 16 ��E0�&� 2555 ���	�*�D����	��	� ก>�. #�'��>�u�
ก�(�-ก��(�	4MMb,�-��)*�14�& >.1. 2553-2573 L���������0-$�� -��� 3 ('�� PDP 2010 L���������0-$�� -��� 3) 32�-��ก�����
*(?���5�-4MMb���*$(�&�+��ก4� 3 �e �ก�e 2566 *�I��e 2569 '()(�ก�����4MMb�ก5�-4MMbE����� ��ก�ก�� �4��ก����
�������ก����3? �4MMb	�-��)*�14��*ก�� 15% ,�-ก�(�-�(�	�� -���#��)�� �� -�� 4��*>���ก��(�	4MMb�ก5�-4MMb>(�--�
$���������� (Cogeneration) ���#��กO3%����	�*�I�*�? �*>(�-*,����'��ก�(�-�(�	4MMb#��������(�(- ��-�(#��  �	�. 
��*�I�	��-�����'������กO3%����	��)&)&� '() ������&()*��&�'��'�����)�������-กO3%����	� L������ 3 >.1. 
2544-2554 (������0-*>���*	��) $�� -��� 2 *>?��#�����$(��-ก����)�Aก�$��	��-ก�กO3%����	�(��0�,�-	��  

�� -�� ก������'��'�����)�������-กO3%����	� L������ 3 >.1. 2544-2554 (������0-*>���*	��) $�� -��� 2 4�������0��	�
�ก$A)��G��	�� *�?�������� 22 	0($� 2555 *>?��#��*�I�ก���#�ก�(-�0�ก�����-�)�������-กO3%����	������ 18 5$�-ก� 
#��-*-��(-�0������ -�� � 217,372 (���� 5�&'��-ก�(-�0�*�I� 3 �)&) '()ก�*>���ก�(-�0�#��)�����*�?���#��)*(5�&��
�&()*��&���-��  

I���ก��C1����4:; 1   

• 5$�-ก�	��	� -����&*>���$�������� Block Valve West 7 (BVW#7) ��-����กF���0�� *>?��*>���$�����E#�   
ก����'()��-กO3%����	�*>���*	���ก��@>>�� ��-�0� 1,300 (��(�ก�1ก+M0		����� 32�-5$�-ก���-ก(��'(��
*��D�#�*�?��ก�ก�$� 2549 

• 5$�-ก������-กO3%����	�4�����&-5�-4MMb>�)�$�*��?�'()>�)�$�#	�,��*�����1��&+ก(- 24 �� � *�I�
�)&)�- 10 ก�5(*�	� �ก�-#�F�4�&�-5�-4MMb>�)�$�*��?� '()�����-กO3%����	�,��*�����1��&+ก(- 
30 �� � *�I��)&)�-��)�A 70 ก�5(*�	� 5�&�)*�?����ก�����-กO3%����	����0��-��-���& �����*@�4�����& 4�
&�-5�-4MMb>�)�$�#	� ��$�����E#�ก���-กO3%����	���-�0���� 480 (��(�ก�1ก+M0		����� �)�������-
กO3H �ก4�����&4�&�-5�-4MMb>�)�$�*��?�'()>�)�$�#	�ก�����-'(��*��D� '()*������-กO3%����	�4��#�  
�e 2552 '()4	������ 4 �e 2549 	�(���� 5$�-ก�	��	� -����&*>���$���������-���*,	�����	�ก��)�������-
กO3%����	� ��-�������0�� *>?��*>���*�E�&�@>'()$��&?��&0��#�ก���-กO3%����	��ก��@>>��4�&�-���#��
กO3%����	�#�����ก(- 32�-5$�-ก�'(��*��D�'()*������*���-�*�?��	��*�?��>��@$� 2549 

• 5$�-ก������-กO3%����	�*������ 3 #��)*('()���ก 32�-��)ก�����& 
- 5$�-ก�ก�����-'���>�ก���>���+>� (PTT Riser Platform x PRP) 5$�-ก�'(��*��D�*�?��	���e 2551 
- 5$�-ก��-�����-กO3%����	�#��)*(,��*�����1��&+ก(- 42 �� � �ก'���>�ก���>���+>� 	��4�&�-��-����

�)&�- *�I��)&)�- 418 ก�5(*�	� ��$�����E#�ก���-กO3%����	���-�0� 700 (��(�ก�1ก+M0		����� 
'()�)*>���,2 �*�I� 1,900 (��(�ก�1ก+M0		����� @&�(�-	��	� -����&*>���$�����#��)*( 32�-ก�����-        
'(��*��D�'()*������-กO3%����	�4��*�?��	���e 2550 

- 5$�-ก��-�����-กO3%����	�#��)*(,��*�����1��&+ก(- 42 �� � �ก'�(�-���	&+4�&�-'���>�ก��� 
>���+>� *�I��)&)�- 200 ก�5(*�	� ��$�����E#�ก���-กO3%����	���-�0� 1,500 (��(�ก�1ก+M0		��
��� 5$�-ก�'(��*��D�'()*������-กO3%����	�*�?��	���e 2551 

• 5$�-ก��-�����-กO3%����	����ก,��*�����1��&+ก(- 36 �� � �ก�)&�-*>?��*�?���ก���)�����$��,�����ก
����E��*>���$������-�)ก- *�I��)&)�-��� 110 ก�5(*�	� $�����E#�ก���-กO3%����	���-�0� 400 
(��(�ก�1ก+M0		����� '()�)*>���,2 �*�I� 1,200 (��(�ก�1ก+M0		�����@&�(�-	��	� -����&*>���$����� 
���ก 32�-5$�-ก�'(��*��D�'()*������-กO3%����	�4��	� -'	�*�?�����$� 2549 
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I���ก������4:; 2 

• 5$�-ก��-�����-กO3%����	�#��)*(,��*�����1��&+ก(- 42 �� � �ก'�(�-*���*�4�&�-'�(�-���	&+ *�I�
�)&)�- 95 ก�5(*�	� ��$�����E#�ก���-กO3%����	���-�0���� 1,000 (��(�ก�1ก+M0		�����  32�-5$�-ก�
��-ก(��'(��*��D�*�?���(&�e 2551 

• 5$�-ก�	��	� -����&*>���$�����,�-�����-กO3%����	�*������ 3 �� -#��)*('()���ก *>?��*>���$�����E#�
ก���-กO3%����	���-�0� 32�-����&*>���$�����,�-�����-กO3%����	�*������ 3 ���ก 4��ก�����-'(��*��D� '()
*������*���ก�*�?��	���e 2550 ����������&*>���$�����,�-�����-กO3%����	�*������ 3 #��)*( $����)'(��*��D�
#��e 2558   

• 5$�-ก��-�����-กO3%����	����ก,��*�����1��&+ก(- 20 �� �  �ก5�-'&กกO3%����	� ,�-������ TTM 
��*@��)�)  4�&�-5�-4MMb�)�) ��*@��)�)  ��-�����-,(  *�I��)&)��)�A 8 ก�5(*�	�  ��$�����E#�
ก���-กO3%����	���-�0���� 280 (��(�ก�1ก+M0		�����  32�-5$�-ก�4��*������-กO3%����	�4��*�?���� ��e 2550 

• 5$�-ก��-�����-กO3%����	����ก,��*�����1��&+ก(- 36 �� �  �ก5�-4MMb��-���& (กM�.) ��*@���-���& 
��-����>�)�$�1���&0%& 4�&�-5�-4MMb'ก�-$�& ��*@�'ก�-$�& ��-������)�0��  *�I��)&)��)�A 72 ก�5(*�	�  ��
$�����E#�ก���-กO3%����	���-�0���� 510 (��(�ก�1ก+M0		�����  32�-5$�-ก�4��*������-กO3%����	�4��
*�?���e 2549 

• 5$�-ก��-�����-กO3%����	����ก,��*�����1��&+ก(- 42 �� � �ก��-�����)&�- 4�&�-��*@�   'ก�-$�& 
��-������)�0�� (5$�-ก������-กO3%����	����ก*������ 4) *�I��)&)��)�A 300 ก�5(*�	� ��$�����E#�
ก���-กO3%����	���-�0���� 1,400 (��(�ก�1ก+M0		����� �� -��  �	�. 4��*������*���5$�-ก�#�����,�-�)�����
��-กO3%����	����*�?����)���- LNG Receiving Terminal ก��5�-'&กกO3%����	� �����-�����)&�- �)&)�-
��)�A 13 ก�. '(��*��D�'()*������-กO3%����	�*�?��*�?��ก�ก�$� 2554  �������)�������-กO3%����	��(�ก 
(�)&�- x 'ก�-$�&) $����)'(��*��D�'()*������-กO3%����	�4��#��e 2558   

I���ก��C1����4:; 3 

• 5$�-ก�	��	� -����&*>���$��������)�������-กO3%����	�.N�-	)���	ก *>?��*>���$�����E#�ก���-        
กO3%����	��)�������-กO3%����	�.N�-	)���	ก ��*���ก�'(��*��D�*�?��ก(-�e 2557 

• 5$�-ก��-�����-กO3%����	����ก,��*�����1��&+ก(- 28 �� �  �ก�&'��4�&��@>>�� 4�&�-��*@� 
��-�@���  ��-����กF���0��  *�I��)&)��)�A 1 ก�5(*�	�  ��$�����E#�ก���-กO3%����	���-�0���� 280 
(��(�ก�1ก+M0		�����  ��*���ก�'(��*��D�*�?��ก(-�e 2557 

• 5$�-ก��-�����-กO3%����	����ก,��*�����1��&+ก(- 28 �� �  �ก��*@�'ก�-$�& ��-������)�0�� 4�&�-
��-�����$������ *�I��)&)��)�A 150 ก�5(*�	�  ��$�����E#�ก���-กO3%����	���-�0���� 320      
(��(�ก�1ก+M0		�����  $���5$�-ก��)'(��*��D���)�A�(&�e 2559 

• 5$�-ก��-�����-กO3%����	����ก,��*�����1��&+ก(- 28 �� �  �ก��*@���-���& ��-����>�)�$�1���&0%&  
4�&�-��-�����$�����$+  *�I��)&)��)�A 210 ก�5(*�	�  ��$�����E#�ก���-กO3%����	���-�0���� 330 
(��(�ก�1ก+M0		����� 32�-5$�-ก���-ก(��'(��*��D���)�A�(&�e 2558 

• 5$�-ก�	��	� -�E��*>���$�����กO3%����	�ก(-�-���)�������-กO3%����	����ก*������ 4 (Onshore #4 
Midline Compressor) *>?��*>���ก�(�-ก���-กO3%����	�,�-�)�������-กO3%����	����ก*������ 4 $���
5$�-ก��)'(��*��D���)�A�e 2560 
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• 5$�-ก�	��	� -����&��� (Mixing) กO3%����	�����E��$��$0�กO3%����	� ���0�� x ��-���& 6  (RA#6) ��
�)�������-กO3%����	� ���0�� x ��-���& *>?��$��$0�$0A@>กO3%����	���������ก.N�-	)�����ก (���4�& 
'() กO3%����	�*�(�) '().N�-	)���	ก (�%�A��G'��-��@>*��&���+) ����)�����-#��'ก�(�ก$�#�ก(0��	�-�  
#����$0A@>���*��)�� ��*���ก�'(��*��D�*�?���(&�e 2557 

ก��
T	;9ก����4B1C1����46�
E>;�9C14�
� 

• 5$�-ก��-�����-กO3%����	�*�?���#��)*( 18 �� � �ก'�(�-�(�	���	&+*��?�����*>��� �&�-�)�������-       
กO3%����	�*������ 3 #��)*( �)&)�-��� 40 ก�5(*�	� ��$�����E#�ก���-กO3%����	���-�0���� 150 
(��(�ก�1ก+M0		����� 32�-5$�-ก���-ก(��'(��*��D�*�?���(&�e 2551 

• 5$�-ก��-�����-กO3%����	�*�?���#��)*( 28 �� � �ก'�(�-�(�	*�M�������*>��� �&�-�)�������-              
กO3%����	�*������ 3 #��)*( �)&)�-��� 48 ก�5(*�	� ��$�����E#�ก���-กO3%����	���-�0���� 330 
(��(�ก�1ก+M0		����� 32�-5$�-ก���-ก(��'(��*��D�*�?���(&�e 2554 

• 5$�-ก��-�����-กO3%����	�*�?���#��)*( 24 �� � �ก'�(�-�(�	�-ก�#	�����*>��� �&�-�)�������-              
กO3%����	�*������ 3 #��)*( �)&)�-��� 38 ก�5(*�	� ��$�����E#�ก���-กO3%����	���-�0���� 350 
(��(�ก�1ก+M0		����� 32�-5$�-ก���-ก(��'(��*��D�*�?���e 2555 

*�?����*���5$�-ก�	�'��'�����)�������-กO3%����	���-ก(��'(��*��D��� -��� �)���&*>���,��$�����E
��-�0�,�-�)�������-กO3%����	��� -.N�-	)�����ก'().N�-	)���	ก,�- �	�. (���$�����E,�-�����-กO3H �ก'�(�- 
� �>�- '() �����-กO3H 4�&�-5�-4MMb,���) �ก 5,980 (��(�ก�1ก+M0		����� (A $�$���������-) (A ������ 31 %���$� 
2557) *>���,2 �*�I� 7,980 (��(�ก�1ก+M0		����� (A $�$���������-) 

�� -��  �	�. 4����*���ก�,����ก���-*����ก�(-�0��ก$A)ก���ก���-*����ก�(-�0� (BOI) 32�-$A)ก���ก�
��-*����ก�(-�0� *�?�������� 27 ก�ก�$� 2547 ���	�*�D����#��ก���-*����ก�(-�0�5$�-ก������-กO3%����	�4�����&
5�-4MMb>�)�$�#	� '() *�?�������� 27 %���$� 2547 ���	�*�D����#��ก���-*����ก�(-�0�ก��5$�-ก�	�-� 	�'��'����
�)�������-กO3%����	���-��  

- 5$�-ก������-กO3%����	�*������ 3 #��)*('()���ก 
- 5$�-ก������-กO3%����	�#��)*( �ก'�(�-*���*� - '�(�-���	&+ 
- 5$�-ก�	��	� -����&*>���$�����,�-�����-กO3%����	�*������ 3 �� -#��)*('()���ก 
- 5$�-ก������-กO3%����	���-���& - 'ก�-$�& 

��ก�ก�� $A)ก���ก���-*����ก�(-�0�4�����	�*�D����#��ก���-*����ก�(-�0�ก��5$�-ก������-กO3%����	�
�ก'�(�-���	&+ FPSO �&�-�����-กO3%����	�*������ 3 *�?�������� 27 ��-�$� 2550 '()5$�-ก������-กO3%����	�4�
5�-4MMb>�)�$�*��?� *�?�������� 7 %���$� 2550 '()5$�-ก������-กO3%����	����ก*������ 4 (�)&�--'ก�-$�&) *�?�������� 2 
*��&� 2551 	�(���� 

$A)ก���ก���-*����ก�(-�0�4�����	�*�D����#��ก���-*����ก�(-�0�,�- �	�. ��ก�(&5$�-ก� 5�&�&()*��&�
5$�-ก�'()������ BOI ���	�*�D���� *�I���-��  

• 5$�-ก�5�-'&กกO3��*��  (*�D����*�?�� 17 	0($� 2548) 
• 5$�-ก�5�-'&กกO3%����	�����&��� 6  (*�D����*�?�� 1 ก0�@>��%+ 2550) 
• 5$�-ก��(�	5�-4MMb�)��$����������*>?���(�	4MMb'()4�� � ������5�-ก(���� �����-�ก (*�D����*�?��

������ 1 	0($�  2550) 
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• 5$�-ก��-�����-กO3%����	��ก�&'��4�&��@>*��&���+ �&�-�E��$��$0�$�����กO3H .N�-	)���	ก  
��� 1 (BVW#1) (*�D����*�?�������� 1 ��-�$�  2555) 

• 5$�-ก��-�����-กO3%����	�4����@���@$ x 5$�-ก��-�����-กO3%����	� �$������ (*�D����*�?�������� 1 
��-�$�  2555) 

• 5$�-ก��-�����-กO3%����	�4����@���@$ x 5$�-ก��-�����-กO3%����	� �$�����$+ (*�D����*�?�������� 1 
��-�$�  2555) 

14.4.2 ก��
3�:�9���9T�G�9
T>;�������T����E��^^�3	ก��2��ก��ก	�ก��T�����1 T.N. 2550 
	���� >�)����FF�	�ก���)ก��ก��ก�>(�--� >.1. 2550 4�����(#����-$��'(��	� -'	������� 11 %���$� 2550  

5�& �	�. *�I����4�����#���0F	��)ก��ก��ก�กO3%����	�  ��)ก�����& #���0F	ก�,���-กO3%����	��-�������)��
��-กO3%����	�  #���0F	ก�����'()$���-กO3%����	�  '()#���0F	ก�$��(�กกO3%����	�����)�������&     
กO3%����	� '()ก��ก�4MMb ��)ก�����& #���0F	�(�	'()�����&4MMb������5�-ก(���� �����-�ก  ก��ก��(�	4MMb
*>?��#��*�-#�5�-'&กกO3%����	��)&�-'(),��� '()ก��ก��(�	4MMb*>?��#��*�-	��E��$��$0�กO3%����	� ��-�(#�� 
ก���)ก��ก��ก�กO3%����	�'()4MMb,�- �	�. E�กก�ก��5�& $A)ก���ก�ก�ก��ก��ก�>(�--� @&#	� >�)����FF�	�  
ก���)ก��ก��ก�>(�--� >.1. 2552 '()>�)��ก����กก�������� ���%� '()��)5&��+ ,�-������ �	�. ��ก�� 
(����)  (L������ 2) 4��#����-$��ก��ก���)ก��ก��ก�กO3%����	�,�- �	�. ��ก	��4� 

14.4.3 I���ก��กK�L���9E�3	7�������1�13� (Natural Gas for Vehicle �>� NGV)   
*>?����-*����ก�#��กO3%����	�*>?��*�I�*�? �*>(�-�-*(?�ก#�@$,���- (��(ก�)��	���@>*1��Gก�����*�?��-� 

�ก�$� �������'()� ������*�D����#�	(�5(ก4������	����-,2 ��&�-	��*�?��- (��(ก�)��	�����-'��(��� '()������0�
&0�%1�	�+>(�--�,�-��)*�1 ���������0�#��#��*�? �*>(�-������E����4���ก'�(�-@&#���)*�1 �	�.4��*������ NGV     
�#��*�I�*�? �*>(�-#��ก���E5�&����)���- NGV ,�- �-$+ก�,���-��(��ก�0-*�> (,��ก.) 	� -'	��e 2536 '()��ก�,&&
	(� NGV �&�-	��*�?��- 
 ��ก�ก��  �	�. &�->�u�ก�#�� NGV #�5$�-ก���(�->�u�กO3���@>���4���ก��(��	�+*>?��ก�$��$���-����
*��&-#��� ,��ก�(�-ก��(�	กO3���@>�����?� Compressed Bio Methane Gas (CBG) 6 	��/��� 4����*���ก�ก�����-'(��*��D�
'()�)���E��*���-�*��->A��&+4����)�A4	������ 2 �e 2556 '() �	�. &�-��5$�-ก�������0-�E�� CNG #��*�I��E�� 
LCNG (Liquid to Compressed Natural Gas Station) A �E�����ก� NGV �,��@� �. *��&-#��� *>?��(�	���0�$�,���-#�>? ����
��-4ก(�ก'�����กO3%����	�5�&��� LNG (Liquefied Natural Gas) �ก5�--��(�	 LNG ��-�����05,��& 4����*���ก�
ก�����-'(��*��D�'()*����#��-�#�4	������  4  �e  2554 5�&��&�������& NGV ��)�A 7-8  	��/��� 
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ส่วนท่ี 4 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

บริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) มีช่ือเปน็ภำษำอังกฤษว่ำ PTT Public Company Limited ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ 555 
ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตจุักร กรงุเทพมหำนคร 10900 โทรศัพท์ (66) 2537-2000 โทรสำร (66) 2537-3498-9 มีควำมประสงคท์ี่จะ
เสนอขำยหุน้กู้ โดยมีมูลค่ำรวมไม่เกิน 4,200,000,000 (ส่ีพันสองร้อยล้ำน) บำท ซ่ึงมีลักษณะส ำคัญของหุน้กู้ตำมที่ระบุไว้ข้ำงล่ำงนี้ 

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ เสนอขายและสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และ  
ผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อก าหนดสิทธิ”) และสรุปสาระส าคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

1.1 รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

ผู้ออกหุ้นกู ้ : บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

ช่ือเฉพำะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2564 

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จ ำนวนและมูลค่ำหุ้นกู้ทีเ่สนอขำย : หุ้นกู้ที่เสนอขำยจ ำนวนไม่เกิน 4,200,000 (ส่ีล้ำนสองแสน) หน่วย คิดเป็นมูลค่ำหุ้นกู้ไม่
เกิน 4,200,000,000 (ส่ีพันสองร้อยล้ำน) บำท  

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย  : 1,000 (หนึ่งพัน) บำท  

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 1,000 (หนึ่งพัน) บำท  

อำยุหุ้นกู ้ : 6 (หก) ปี 27 (ยีสิ่บเจ็ด) วัน นับจำกวันออกหุ้นกู้ 

วันออกหุ้นกู ้ : วันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2558 

วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 

อัตรำดอกเบี้ย : อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 (สำมจุดห้ำศูนย์) ต่อปี 

กำรช ำระคืนเงินต้น : ช ำระคืนเงินต้นทั้งจ ำนวนในวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

กำรช ำระดอกเบี้ย : บริษัทจะช ำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก 6 (หก) เดือน ในวันที่ 15 พฤษภำคม และ 15 
พฤศจิกำยน ของทุกปีตลอดอำยุหุ้นกู้ ยกเว้นงวดแรกจะช ำระในวันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 
2559 และจะท ำกำรช ำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ำยในวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ หำกวัน
ครบก ำหนดช ำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ จะเลื่อนวันช ำระ
ดอกเบี้ยเป็นวันท ำกำรถัดไป โดยไม่มีกำรค ำนวณดอกเบี้ยเพิ่มส ำหรับระยะเวลำที่เลื่อน
ออกไป เว้นแต่กรณีวันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ำย จะน ำจ ำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อน
ออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมำรวมค ำนวณ
ดอกเบี้ยด้วย 

กำรค ำนวณดอกเบี้ย : ในกำรค ำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะค ำนวณจำกเงินต้นคงค้ำง โดยอำศัยหลักเกณ์์ 1 (หนึ่ง) ปี 
มี 365 (สำมร้อยหกสิบห้ำ) วัน และโดยกำรนับจ ำนวนวันที่ผ่ำนไปจริงในแต่ละงวด
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ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยค ำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันช ำระดอกเบี้ย
ก่อนหน้ำนี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันช ำระดอกเบี้ยในงวดนั้น หรือวันครบ
ก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้หำกผลกำรค ำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มี
จ ำนวนทศนิยมมำกกว่ำ 6 (หก) ต ำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) 
ต ำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 5 (ห้ำ) นอกนั้นให้
ปัดลง 

ทั้งนี้ กำรเลื่อนวันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันท ำกำรถัดไป จะไม่มีผลกระทบใดๆ 
ต่อกำรค ำนวณดอกเบี้ยที่ก ำหนดไว้นี้ เว้นแต่กรณีวันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ำยไม่
ตรงกับวันท ำกำร ให้เลื่อนวันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรถัดไปและ
จะต้องน ำจ ำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันก ำหนดช ำระดอกเบี้ย
ที่เลื่อนออกไปมำรวมค ำนวณดอกเบี้ยด้วย 

วิธีกำรช ำระหนี้ตำมหุ้นกู้ : 1 กำรช ำระเงินต้น 

(ก) กรณีทั่วไป  ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระเงินต้นตำมหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่ำนนำย
ทะเบียนหุ้นกู้โดย เช็คขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะในนำมของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรง
กับวันท ำกำรที่ต้องช ำระเงินตำมข้อก ำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ใน
ต่ำงประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงก ำหนดช ำระเงินต้น / กำรโอนเงินเข้ำ
บัญชีธนำคำรตำมที่ได้มีกำรแจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบ
ล่วงหน้ำแล้วไม่น้อยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วันก่อนวันถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งนี้ กำร
ช ำระเงินต้นที่จะท ำกำรช ำระในวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่
จ ำต้องน ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ ณ ส ำนักงำนของนำย
ทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้
สำมำรถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รำยใดๆ น ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนได้  

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระเงินต้น
ตำมหุ้นกู้ผ่ำนนำยทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์มีหนังสือ
แจ้งมำยังนำยทะเบียนหุ้นกู้ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ ำนวนต่ำงๆ ที่ลงทะเบียน
ในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์โดย เช็คขีดคร่อมส่ัง
จ่ำยเฉพำะในนำมของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันท ำกำรที่ต้องช ำระเงินตำม
ข้อก ำหนดสิทธิโดยจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ (Air 
Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่ำงประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึง
ก ำหนดช ำระเงินต้น / กำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรตำมที่ได้มีกำรแจ้งเป็น
หนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบล่วงหน้ำแล้วไม่น้อยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วัน
ก่อนวันถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งนี้ กำรช ำระเงินต้นที่จะท ำกำรช ำระในวันครบ
ก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ ำต้องน ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนให้แก่นำย
ทะเบียนหุ้นกู้ ณ ส ำนักงำนของนำยทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้
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ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้สำมำรถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รำยใดๆ 
น ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนได้ 

2. กำรช ำระดอกเบี้ย หรือเงินจ ำนวนอื่นใด (ถ้ำมี) 

(ก) กรณีทั่วไป  ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระเงินตำมข้อ 9.2 ของข้อก ำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือ
หุ้นกู้ผ่ำนนำยทะเบียนหุ้นกู ้โดยเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะในนำมของผู้ถือหุ้น
กู้ ลงวันที่ตรงกับวันท ำกำรที่ต้องช ำระเงินตำมข้อก ำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้
ในต่ำงประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงก ำหนดช ำระเงินดังกล่ำว /กำรโอน
เงินเข้ำบัญชีธนำคำรตำมที่ได้มีกำรแจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบ
ล่วงหน้ำแล้วไม่น้อยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วันก่อนวันถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งนี้ ใน
กำรช ำระดอกเบี้ยในวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ ำต้องน ำใบหุ้น
กู้มำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ ณ ส ำนักงำนของนำยทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่
ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้สำมำรถใช้ดุลยพินิจเรียก
ให้ผู้ถือหุ้นกู้รำยใดๆ น ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนได้ 

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระเงินตำม
ข้อ 9.2 ของข้อก ำหนดสิทธิผ่ำนนำยทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมำยังนำยทะเบียนหุ้นกู้ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
จ ำนวนต่ำงๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์โดย เช็คขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะในนำมของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับ
วันท ำกำรที่ต้องช ำระเงินตำมข้อก ำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ใน
ต่ำงประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงก ำหนดช ำระเงินดังกล่ำว / กำรโอนเงิน
เข้ำบัญชีธนำคำรตำมที่ได้มีกำรแจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบ
ล่วงหน้ำแล้วไม่น้อยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วันก่อนวันถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งนี้ ใน
กำรช ำระดอกเบี้ยในวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ ำต้องน ำใบหุ้น
กู้มำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ ณ ส ำนักงำนของนำยทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่
ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้สำมำรถใช้ดุลยพินิจเรียก
ให้ผู้ถือหุ้นกู้รำยใดๆ น ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนได้ 

3. หำกวันครบก ำหนดช ำระเงินตำมหุ้นกู้ (ไม่ว่ำจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงิน
จ ำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันท ำกำร ให้เลื่อนวันช ำระเงินไปเป็นวัน
ท ำกำรถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จ ำต้องจ่ำยดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใดๆ ส ำหรับกำร
เลื่อนวันช ำระเงินนี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ำย ซ่ึงจะต้องน ำจ ำนวนวัน
ทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันช ำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมำรวม
ค ำนวณดอกเบี้ยด้วย 

กำรไถ่ถอนหุ้นกู ้ : กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ จะกระท ำในวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยกำรช ำระเงินต้นตำมมูลค่ำ
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หุ้นกู้เพียงครั้งเดียว พร้อมทั้งดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ำยที่จะต้องช ำระในขณะนั้นทั้งหมด
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู ้

กำรซ้ือคืนหุ้นกู้ : บริษัทมีสิทธิซ้ือคืนหุ้นกู้จำกตลำดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆ เมื่อบริษัทได้
ซ้ือคืนหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่ำหนี้ตำมหุ้นกู้ดังกล่ำวระงับลง และให้บริษัทด ำเนินกำรแจ้งให้
นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซ้ือมำดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ 

สถำนะของหุน้กู้ : หุ้นกู้เป็นหนี้ของบริษัท ซ่ึงมีสถำนะเท่ำเทียมกันทุกหน่วย และจะมีสถำนะไม่ด้อยกว่ำหนี้
ที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนำคตของบริษัท เว้นแต่
บรรดำหนี้ที่มีกฎหมำยคุ้มครองให้ได้รับช ำระหนี้ก่อน 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 

นำยทะเบียนหุ้นกู ้ : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 

กำรจดทะเบียนหุ้นกู้ : บริษัทจะน ำหุ้นกู้ไปขอขึ้นทะเบียนกับสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดเพื่อประโยชน์ในกำรอ้ำงอิงรำคำ 

กำร ซ้ือขำยหุ้นกู้ ก่อนวันครบ
ก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

: ผู้ลงทุนสำมำรถซ้ือขำยหุ้นกู้ได้ที่ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด 
ที่มีใบอนุญำตค้ำหลักทรัพย์อันเป็นตรำสำรหนี้ หรือตลำดรองอื่นใด 

กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ : บริษัทจะจัดให้มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเ ช่ือถือหุ้นกู้ โดยสถำบันจัดอันดับควำม  
น่ำเช่ือถือที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ตลอดอำยุของหุ้นกู้ ซ่ึงบริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เป็นผู้ท ำกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือหุ้นกู้ โดยผลกำรจัดอันดับที่บริษัท ฟิทช์     
เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กันยำยน พ.ศ. 2558 มีอันดับควำม
น่ำเช่ือถือของหุ้นกู้อยู่ในเกณ์์ AAA(tha) ซ่ึงอันดับควำมน่ำเช่ือถือนี้มิได้จัดขึ้นเพื่อเป็น
ข้อแนะน ำให้ผู้ลงทุนท ำกำรซ้ือ ขำย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขำย และอำจมีกำรเพิกถอนหรือ
เปลี่ยนแปลงโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้ต่อไป ควำมหมำยของผล
กำรจัดอันดับปรำกฏตำมรำยละเอียดข้ำงท้ำยนี้ 
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สัญลักษณ์ที่ก าหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาวส าหรับประเทศไทย 

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ FITCH ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลกำรจัดอันดับเครดิตตำมระดับ
ควำมสำมำรถของผู้ออกตรำสำรหนี้ในกำรช ำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นของตรำสำรหนี้ระยะยำว โดยเริ่มจำก AAA ซ่ึงเป็นอันดับ
เครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ ำสุด แต่ละสัญลักษณ์มีควำมหมำยดังนี้ 

AAA(tha) 
อันดับเครดิตภำยในประเทศ ‘AAA(tha)’ แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภำยในประเทศส ำหรับประเทศไทย โดย
อันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตัวตรำสำรหนี้ ที่คำดว่ำจะมีควำมเสี่ยงของกำรผิดนัดช ำระหนี้ต่ ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตัวตรำสำรหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) 
อันดับเครดิตภำยในประเทศ ‘AA(tha)’ จะให้กับผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตัวตรำสำรหนี้ ที่คำดว่ำจะมีควำมเส่ียงของกำรผิดนัดช ำระ
หนี้ที่ต่ ำมำกเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตัวตรำสำรหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย โดยควำมเส่ียงของกำรผิดนัดช ำระหนี้
ส ำหรับอันดับเครดิตภำยในประเทศที่ระดับ ‘AA(tha)’ จะแตกต่ำงจำกควำมเส่ียงของกำรผิดนัดช ำระหนี้ส ำหรับอันดับเครดิต
ภำยในประเทศขั้นสูงสุดเพียงเล็กน้อย 

A(tha) 
อันดับเครดิตภำยในประเทศ ‘A(tha)’ จะให้กับผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตัวตรำสำรหนี้ที่คำดว่ำจะมีควำมเส่ียงของกำรผิดนัดช ำระหนี้
ที่ต่ ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตัวตรำสำรหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์
หรือสภำพทำงเศรษฐกิจ อำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได้ตรงตำมก ำหนดของตรำสำรทำงกำรเงินเหล่ำนี้มำกกว่ำ
ตรำสำรอื่นที่ได้รับกำรจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่ำ 

BBB(tha) 
อันดับเครดิตภำยในประเทศ ‘BBB(tha)’ จะให้กับผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตัวตรำสำรหนี้ที่คำดว่ำจะมีควำมเส่ียงของกำรผิดนัดช ำระ
หนี้ปำนกลำงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตัวตรำสำรหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงของ
สถำนกำรณ์หรือสภำพทำงเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได้ตรงตำมก ำหนดเวลำของตรำสำรทำง
กำรเงินเหล่ำนี้มำกกว่ำตรำสำรหนี้อื่นที่ได้รับกำรจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่ำ 

BB(tha) 
อันดับเครดิตภำยในประเทศ ‘BB(tha)’ จะให้กับผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตัวตรำสำรหนี้ที่คำดว่ำจะมีควำมเส่ียงของกำรผิดนัดช ำระ
หนี้ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตัวตรำสำรหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย กำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรหนี้
เหล่ำนี้ภำยในประเทศนั้นๆ มีควำมไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้คืนตำมก ำหนดเวลำจะมีควำม
อ่อนไหวค่อนข้ำงสูงต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทำงลบ 
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B(tha) 
อันดับเครดิตภำยในประเทศ ‘B(tha)’ จะให้กับผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตัวตรำสำรหนี้ที่คำดว่ำจะมีควำมเส่ียงของกำรผิดนัดช ำระหนี้
ที่สูงมำกเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหนี้หรือตัวตรำสำรหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในขณะที่กำรปฏิบัติตำมข้อผูกพันทำง
กำรเงินแม้ยังคงด ำเนินอยู่ในปัจจุบัน แต่ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมข้อผูกพันทำงกำรเงินมีอยู่ค่อนข้ำงจ ำกัด ควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนี้ตำมก ำหนดอย่ำงต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภำวะที่เอื้อต่อกำรด ำเนินธุรกิจและสภำพทำงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
ส ำหรับตรำสำรหนี้เฉพำะตัว อันดับเครดิตภำยในประเทศ ‘B(tha)’ อำจแสดงถึงกำรผิดนัดช ำระหนี้ที่มีแนวโน้มว่ำอัตรำกำรรับช ำระ
คืนอยู่ในระดับสูงมำก 

CCC(tha) 
อันดับเครดิตภำยในประเทศ ‘CCC(tha)’ แสดงถึงควำมเป็นไปได้อย่ำงสูงที่จะเกิดกำรผิดนัดช ำระหนี้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ
ตำมข้อผูกพันทำงกำรเงินขึ้นอยู่กับสภำวะที่เอื้อต่อกำรด ำเนินธุรกิจและสภำพทำงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพียงอย่ำงเดียว 

CC(tha) 
อันดับเครดิตภำยในประเทศ ‘CC(tha)’ แสดงถึงควำมเป็นไปได้ในกำรผิดนัดช ำระหนี้บำงอย่ำง 

C(tha) 
อันดับเครดิตภำยในประเทศ ‘C(tha)’ แสดงถึงกำรผิดนัดช ำระหนี้ที่ก ำลังจะเกิดขึ้น 

D(tha) 
อันดับเครดิตภำยในประเทศ ‘D(tha)’ จะถูกก ำหนดให้ส ำหรับองค์กรหรือตรำสำรหนี้ซึ่งก ำลังอยู่ในภำวะผิดนัดช ำระหนี้ 

หมำยเหตุ:  

ค ำเสริมท้ำย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจำกอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภำยในประเทศส ำหรับประเทศไทย เครื่องหมำย “+” 
หรือ “-” อำจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจำกอันดับเครดิตภำยในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถำนะเปรียบเทียบภำยในอันดับเครดิตขั้นหลัก 
ทั้งนี้ เครื่องหมำย “+” หรือ “-” ดังกล่ำวจะไม่ใช้ส ำหรับอันดับเครดิตภำยในประเทศระยะยำว ‘AAA(tha)’ หรืออันดับที่ต่ ำกว่ำ 
‘CCC(tha)’ และจะไม่ใช้ส ำหรับอันดับเครดิตภำยในประเทศระยะส้ันยกเว้นระดับ ‘F1(tha)’ 

สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ำเช่ือถือ : สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ำเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทรำบว่ำ  
มีควำมเป็นไปได้ที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงอันดับควำมน่ำเช่ือถือ และแจ้งแนวโน้มทิศทำงของกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว สัญญำณ
ดังกล่ำวอำจระบุเป็น “สัญญำณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญำณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มใน
กำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือให้ต่ ำลง หรือ “สัญญำณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับควำมน่ำเช่ือถืออำจจะได้รับกำรปรับขึ้นปรับลงหรือ
คงที่ โดยปกติ สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ำเช่ือถือมักจะระบุไว้ส ำหรับช่วงระยะเวลำส้ันๆ 

ที่มำ: บริษัท ฟิทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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1.2  สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดสิทธิ 

หน้ำที่ของบริษัท : ตรำบเท่ำที่บริษัทมีภำระตำมหุ้นกู้ 
1. กำรจัดส่งหนังสือบอกกล่ำว และเอกสำร ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิให้แก่

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
2. กำรแต่งตั้งนำยทะเบียนหุ้นกูร้ำยใหม่  
3. กำรแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รำยใหม่  
4. กำรไม่จ ำนอง จ ำน ำ ก่อหลักประกัน หรือภำระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินส่วนที่ส ำคัญที่

ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท นอกเหนือจำกที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ 
5. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ ค ำส่ังต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำร

ปฏิบัติตำมข้อผูกพันและเงื่อนไขต่ำงๆ ของข้อก ำหนดสิทธิ 
6. กำรด ำรงไว้ซ่ึงสถำนะของกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย  
7. กำรไม่จ่ำยเงินปันผลในรูปเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่

ช ำระดอกเบี้ยหรือผิดนัดไม่ช ำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ 
8. กำรไม่ขำยหรือจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินใดๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญที่

ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ   
9. กำรน ำหุ้นกู้ที่เสนอขำยในครั้งนี้ไปจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย (Thai 

Bond Market Association) 

ทั้งนี้ สำมำรถดูรำยละเอียดได้จำกข้อก ำหนดสิทธิ (เอกสำรแนบ 1 ร่ำงข้อก ำหนดสิทธิ ข้อ 6)  

เหตผุิดนดั : 1. บริษัทผิดนัดไม่ช ำระเงินไม่ว่ำเงินต้นหรือดอกเบี้ยในวันถึงก ำหนดช ำระตำมเงื่อนไข
ในข้อก ำหนดสิทธิ เว้นแต่กำรผิดนัดดังกล่ำวมีสำเหตุจำกควำมล่ำช้ำในระบบกำรโอน
เงิน และกำรผิดนัดไม่ช ำระเงินดังกล่ำวยังคงมีอยู่เป็นเวลำ 5 (ห้ำ) วัน นับจำกวันที่ถึง
ก ำหนดช ำระนั้น 

2. บริษัทไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดสิทธิในข้ออื่นๆ นอกจำกกำรผิดนัดไม่ช ำระเงิน  และ
เหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลำ 45 (ส่ีสิบห้ำ) วัน นับจำกวันที่ได้มีกำร
ส่งหนังสือแจ้งกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนดสิทธิและขอให้บริษัทแก้ไข
กำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำวไปยังส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทแล้วโดยผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของหุ้นกู้ที่ยัง
มิได้ท ำกำรไถ่ถอนทั้งหมด 

3. หนี้ของบริษัท ซ่ึงเป็นมูลหนี้ตำมสัญญำเงินกู้ หุ้นกู้ ตรำสำรหนี้หรือที่เกิดจำกกำร
ด ำเนินกำรทำงกำรเงินอื่นใด (เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใดๆ 
ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ทำงกำรเงินหรือไม่ก็ตำม) (ไม่ว่ำจะเป็นมูลหนี้ในปัจจุบัน
หรืออนำคต เป็นมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดยประกำรอื่น) ที่บริษัทเป็นคู่สัญญำ หรือ
เป็นลูกหนี้ หรือเป็นผู้ที่มีหน้ำที่ต้องช ำระหนี้ในฐำนะผู้ค้ ำประกัน ผู้รับรอง หรืออำวัล
ตั๋วเงินถึงก ำหนดช ำระก่อนก ำหนดช ำระตำมสัญญำหรือตรำสำรที่เกี่ยวข้องเป็น
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จ ำนวนเงินตำมมูลหนี้เดียวหรือหลำยมูลหนี้รวมกันเกินกว่ำ 50,000,000 (ห้ำสิบล้ำน)
เหรียญสหรัฐ หรือ 2,000,000,000 (สองพันล้ำน) บำท แล้วแต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ 
หลังจำกได้ค ำนึงถึงข้อก ำหนดเรื่องกำรบอกกล่ำวที่ระบุไว้ในสัญญำหรือตรำสำรแล้ว
หรือพ้นระยะเวลำที่ได้รับกำรผ่อนผันแล้ว 

4. กรณีอื่นๆ ตำมที่ระบุในข้อก ำหนดสิทธิ 

ทั้งนี้ สำมำรถดูรำยละเอียดได้จำกข้อก ำหนดสิทธิ (เอกสำรแนบ 1 ร่ำงข้อก ำหนดสิทธิ ข้อ 
11.1) 

ผลของกำรผิดนัด  1. กำรบังคับช ำระหนี้ตำมหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังรำยละเอียดในข้อก ำหนดสิทธิ 
(เอกสำรแนบ 1) ข้อ 11.2 และข้อ 11.3 (ก) 

2. กำรบังคับช ำระหนี้ตำมหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้ ดังรำยละเอียดในข้อก ำหนดสิทธิ (เอกสำร
แนบ 1) ข้อ 11.3 (ข) 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบ
ก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ไม่มีข้อแตกต่ำงในสำระส ำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่บริษัทได้ออกและเสนอขำย
ไปก่อนนี้แล้ว เว้นแต่เรื่องของมูลค่ำหุ้นกู้ที่เสนอขำย และอัตรำดอกเบี้ย  

1.3  สรุปสาระส าคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ช่ือสัญญำ : สัญญำแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

คู่สัญญำ : บริษัท และ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) 

วันที่มีผลใช้บังคับ : วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป 

วัตถุประสงค์ : บริษัทมีควำมประสงค์ที่จะแต่งตั้งให้ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้แทน   
ผู้ถือหุ้นกู้ และ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) มีควำมประสงค์ที่จะรับแต่งตั้งใน
กำรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

สำระส ำคัญ : บริษัท และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะผูกพันตำมข้อก ำหนด และเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ใน
สัญญำแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อก ำหนดสิทธิ บริษัทและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ ำนำจ 
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ และสัญญำแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้  โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องกระท ำหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวังและดูแลรักษำ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยงผู้มีวิชำชีพพึงกระท ำในกิจกำรเช่นว่ำนั้น 

ค่ำตอบแทน : ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับค่ำตอบแทนในกำรรับด ำเนินกำรในฐำนะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตำมที่
ก ำหนดไว้ในสัญญำ  

กำรส้ินสุดของสัญญำ : 1. เมื่อครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยบริษัทได้ช ำระหนี้ดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใด
ครบถ้วน หรือ เมื่อมีกำรซ้ือคืนหุ้นกู้ทั้งหมด 

2. เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้  
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(ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขำดคุณสมบัติในกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้และ
ไม่สำมำรถแก้ไขกำรขำดคุณสมบัติภำยใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขำด
คุณสมบัตินั้น 

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจำกเห็นว่ำผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้ำที่ไม่เหมำะสมหรือบกพร่องต่อหน้ำที่ 

(ค) คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งบอกเลิกสัญญำ เนื่องจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติ
ตำมสัญญำหรือข้อก ำหนดสิทธิ และกำรผิดสัญญำเช่นนั้นยังคงมีอยู่ เป็น
ระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วัน นับจำกวันที่คู่สัญญำฝ่ำยที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้
มีหนังสือแจ้งให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งนั้นท ำกำรแก้ไขกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ดังกล่ำว 

3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหนังสือลำออกจำกกำรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมีเหตุผลอัน 
สมควร 

4. เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ 

2. ข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

 -ไม่ม-ี 

3. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้ 

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขำยหุ้นกู้ โดยมีมูลค่ำรวมไม่เกิน 4,200,000,000 (ส่ีพันสองร้อยล้ำน) 
บำท ซ่ึงเป็นกำรเสนอขำยผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง กำรขออนุญำต
และกำรอนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มี
วัตถุประสงค์จะเสนอขำยหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC15OA และ/หรือ PTTC15OC และผู้ลงทุน
ประชำชนทั่วไป ตำมนิยำมดังต่อไปนี้ 

“ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไป” หมำยถึง 
(1) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดำ 
(2) นิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถำบัน  
(3) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงเจ้ำของทรัพย์สินเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถำบัน 
(4) โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำของรัฐ (ที่เป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยทั้งที่เป็นส่วนรำชกำรหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมำย

เฉพำะจัดตั้งขึ้น) หรือโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำเอกชนในประเทศ (ที่เป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย) 
(5) กลุ่มสหกรณ์ มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร 

“ผู้ลงทุนสถำบัน” หมำยถึง 
(1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(2) ธนำคำรพำณิชย์ 
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(3) ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น  
(4) บริษัทเงินทุน 
(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(6) บริษัทหลักทรัพย์ 
(7) บริษัทประกันวินำศภัย 
(8) บริษัทประกันชีวิต 
(9) กองทุนรวม  
(10) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษัทหลักทรัพย์รับจัดกำรเงินทุนของผู้ลงทุนตำม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) หรือของผู้ลงทุน

รำยใหญ ่
(11) กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
(12) กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
(13) กองทุนประกันสังคม 
(14) กองทุนกำรออมแห่งชำติ 
(15) กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน 
(16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
(17) ผู้ประกอบธุรกิจกำรซ้ือขำยล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรซ้ือขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ  
(18) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ  
(19) สถำบันคุ้มครองเงินฝำก 
(20) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(21) นิติบุคคลประเภทบรรษัท 
(22) นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตำม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละเจ็ดสิบห้ำของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
(23) ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตำม (1) ถึง (22) 
(24) ผู้จัดกำรกองทุนที่มีช่ือในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดกำรกองทุนตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยหลักเกณ์์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรแต่งตั้งและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้จัดกำร
กองทุน 

(25) ผู้จัดกำรลงทุนที่มีช่ือในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดกำรลงทุนตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยหลักเกณ์์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรแต่งตั้งและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้จัดกำร
ลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 

(26) ผู้ลงทุนอื่นใดตำมที่ส ำนักงำนประกำศก ำหนด 

“กลุ่มสหกรณ์ มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร” หมำยถึง  
(1) สหกรณ์ 
(2) มูลนิธ ิ
(3) สภำกำชำดไทย 
(4) วัด 
(5) โรงพยำบำลของรัฐ 
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โดยแบ่งประเภทของผู้ลงทนุทีผู่้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะเสนอขำยหุ้นกู้ครั้งนี้ เปน็ 2 ส่วน คือ 

3.1.1 ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปซ่ึงเปน็ผูถ้ือหุ้นกู้ PTTC15OA และ/หรือ PTTC15OC  

หมำยถึง ผู้ลงทนุประชำชนทั่วไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ทีจ่ัดออกโดยบรษิัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ดังนี ้

1) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC15OA) 
2) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC15OC) 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC15OA และ/หรือ PTTC15OC ที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นกู้ที่เสนอขำยใน
ส่วนนี้ ในวันที่จองซ้ือจะต้องไม่เป็นผู้เยำว์และจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีช่ืออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ดังกล่ำวข้ำงต้น 
ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นกู้ที่เสนอขำยในครั้งนี้ (วันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2558) กรณีที่ผู้ถือหุ้น
กู้ที่มีช่ืออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่ำว ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้นั้นมีสถำนะเป็นผู้เยำว์ในวันที่จองซ้ือ ให้ผู้ปกครอง 
(บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม แล้วแต่กรณี) ของผู้เยำว์นั้น เป็นผู้มีสิทธิซ้ือหุ้นกู้ที่เสนอขำยนี้ในอัตรำส่วนกำร
ถือหุ้นกู้ของผู้เยำว์นั้น ทั้งนี้หำกมีผู้ปกครองหลำยคนให้บุคคลดังกล่ำวคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นกู้นี้ 

วันที่เสนอขำย: วันที่ 8 – 9 และ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2558 
มูลค่ำจองซื้อ: จองซ้ือหุ้นกู้ใหม่ได้ในอัตรำส่วนไม่เกิน 1 (หนึ่ง) หุ้นกู้เดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นกู้ใหม่ 

จองซ้ือขั้นต่ ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บำท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่ง
ร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บำท 

3.1.2  ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไป (ตำมนิยำมข้ำงต้น) 

ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นกู้ที่เสนอขำยในส่วนนี้ในวันที่จองซ้ือจะต้องไม่เป็นผู้เยำว์ และมีควำม
ประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกู้ที่เหลือจำกกำรจัดจ ำหน่ำย ตำมข้อ 3.1.1 

วันที่เสนอขำย: วันที่ 14 – 16 ตุลำคม พ.ศ. 2558 
มูลค่ำจองซื้อ: จองซ้ือขั้นต่ ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บำท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่ง

ร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บำท 

หำกมีหุ้นกู้เหลือจำกกำรจัดจ ำหน่ำย ตำมข้อ 3.1.1 ไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยจะมีกำรเปิดเสนอขำยหุ้นกู้
ให้แก่ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไป ในวันที่ 14 - 16 ตุลำคม พ.ศ. 2558 โดยกำรจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่ำวให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยตำมแต่จะเห็นสมควร โดยอำจท ำกำรจัดสรรหุ้นกู้จ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธ
กำรจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตำมแต่วิธีกำรที่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยเห็นควร เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นกู้ครั้งนี้
ประสบควำมส ำเร็จสูงสุด 

ทั้งนี้ หำกมีหุ้นกู้เหลือจำกกำรจัดจ ำหน่ำย ตำมข้อ 3.1.1 – 3.1.2 ไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยอำจจะมีกำรเปิดเสนอ
ขำยหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปอีกครั้งในวันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2558 โดยกำรจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่ำวให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยตำมแต่จะเห็นสมควร โดยอำจท ำกำรจัดสรรหุ้นกู้จ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรให้แก่
บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตำมแต่วิธีกำรที่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยเห็นควร เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบควำมส ำเร็จสูงสุด 
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3.2 ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศัพท์ 0-2626-3646 และ 0-2230-2295 
(ยกเว้นสำขำไมโคร) 

ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 11000 
โทรศัพท์ 0-2208-7343-49 
 

ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  
ส ำนักงำนใหญ ่เลขที่ 1 ซอยรำษฎร์บูรณะ 27/1  
ถนนรำษฎรบ์ูรณะ แขวงรำษฎรบ์รูณะ เขตรำษฎรบ์ูรณะ
กรุงเทพมหำนคร 10140 
สถำนที่ติดต่อเลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท ์0-2470-2022 และ 0-2470-3099 

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงจตจุักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศัพท์ 0-2544-3867, 3900, 3907, 3941, 3998 
 

3.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

เงื่อนไขในกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ บริษัทได้ตกลงมอบหมำยให้ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ด ำเนินกำร
จัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ ซ่ึงจะเสนอขำยต่อผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปตำมจ ำนวนและรำคำที่ปรำกฏในข้อ 1 ของส่วนที่ 4 นี้ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย 

ค่ำตอบแทนในกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ บริษัทตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ส ำหรับกำรจัดออกหุ้นกู้มูลค่ำรวม
ทั้งส้ินไม่เกิน 4,200,000 (ส่ีล้ำนสองแสน) บำท ให้แก่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย โดยเมื่อหักค่ำตอบแทนผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยแล้ว 
บริษัทจะได้รับเงินค่ำหุ้นกู้ที่เสนอขำยเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้นประมำณ 4,195,800,000 (ส่ีพันหนึ่งร้อยเก้ำสิบห้ำล้ำนแปดแสน) บำท  

หมำยเหตุ: ค่ำตอบแทนผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยจะคิดตำมสัดส่วนของหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จ ำนวนที่แสดงไว้จะเป็นจ ำนวน
ประมำณกำรสูงสุด 

3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในครั้งนี้นอกเหนือจำกข้อ 3.3 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ได้แก่ 

-  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ส ำหรับกำรเสนอขำยหุน้กู ้ 420,000 บำท 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรน ำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย 334,375 บำท 
-  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ(1)โดยประมำณ       2,000,000 บำท 
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหุ้นกู้ทั้งหมดโดยประมำณ 2,754,375 บำท 

หมำยเหตุ: (1) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ หมำยถึง ส่ิงพิมพ์ ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์  ค่ำจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือของหุ้น
กู้ ค่ำธรรมเนียมกำรแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้ตลอดอำยุหุ้นกู้ เป็นต้น 

3.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ 

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกู้ สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้นกู้ได้ที่ส ำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงำนขำยหรือสำขำของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยดังกล่ำวที่มีบริกำรรับจองซ้ือ ภำยหลัง
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จำกที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลตรำสำรหนี้และหนังสือช้ีชวนส ำหรับกำรเสนอขำยหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนักงำน
ก.ล.ต. และมีผลบังคับใช้แล้ว แต่ไม่ช้ำกว่ำวันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ระหว่ำงวันและเวลำท ำกำร
ของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีข้อมูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสือช้ีชวนที่ยื่นต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนท ำกำรจองซ้ือหุ้นกู้จำกเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 

3.6 วันและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ 

(ก)  ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซ้ือต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซ้ือในใบจองซ้ือหุ้นกู้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน 
พร้อมลงลำยมือช่ือและประทับตรำส ำคัญ (ถ้ำมี) โดยมีเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ ดังนี้ 

1) ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ ำตัวประชำชน ให้แนบบัตรประจ ำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ พร้อมแนบ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

2) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดำซ่ึงไม่มีสัญชำติไทย ต้องแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

3) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบส ำเนำหนังสือแสดงควำม
เป็นนิติบุคคลหรือส ำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ฉบับล่ำสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือน) พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล และประทับตรำส ำคัญของนิติบุ คคลนั้น(ถ้ำมี) 
พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

4) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยต่ำงประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ ต้องแนบส ำเนำหนังสือแสดง
ควำมเป็นนิติบุคคลหรือส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง
ฉบับล่ำสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือน) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคล และประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ำมี) พร้อมแนบส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มีอ ำนำจลงนำม
ดังกล่ำว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

5) ผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่ม สหกรณ์ มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร ต้องแนบส ำเนำหนังสือแสดงควำมเป็นนิติ
บุคคลหรือส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้ง ส ำเนำหนังสือแสดงควำมเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหำ
ผลก ำไร (ถ้ำม)ี พร้อมแนบส ำเนำหนังสือแสดงรำยช่ือผู้มีอ ำนำจลงนำม พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มี
อ ำนำจลงนำมและประทับตรำส ำคัญ (ถ้ำมี) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ
ส ำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมดังกล่ำว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

6) ผู้ลงทุนทั่วไปทุกประเภทต้องผ่ำนกำรท ำแบบฟอร์มกำรรู้จักลูกค้ำ กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ 
(KYC/CDD) และเอกสำรประกอบตำมที่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยจะก ำหนดหรือแจ้งให้ทรำบ 

(ข) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซ้ือต้องจัดส่งเอกสำรตำมที่ก ำหนดข้ำงต้น พร้อมเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจ ำนวนที่จองซ้ือ
ไปที่ส ำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผู้จัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยดังกล่ำวที่มีบริกำรรับจองซ้ือ (อำจจะไม่เปิดรับจองซ้ือทุกสำขำ) โดยสำมำรถช ำระค่ำจองซื้อได้ดังนี้ 
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ส ำหรับผู้ลงทุนตำมข้อ 3.1.1 ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC15OA และ/หรือ PTTC15OC  

1) ส ำหรับผู้ลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC15OA และ/หรือ PTTC15OC สำมำรถใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นกู้ที่ออกใหม่ใน
ครั้งนี้ได้ในอัตรำส่วนไม่เกิน 1 (หนึ่ง) หุ้นกู้เดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นกู้ใหม่ โดยผู้จองซ้ือจะได้รับหนังสือแจ้งสิทธิ
กำรจองซ้ือจำกนำยทะเบียนหุ้นกู้ในกำรจองซ้ือหุ้นกู้ โดยผู้จองซ้ือสำมำรถจองซื้อได้น้อยกว่ำสิทธิแต่จะต้องจอง
ซ้ือหุ้นกู้ขั้นต่ ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บำท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย 
หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บำท 

2) ส ำหรับผู้ลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC15OA และ/หรือ PTTC15OC ผู้ประสงค์จะจองซ้ือที่จะช ำระเงินค่ำจองซ้ือ
เป็นเงินสดหรือเงินโอน สำมำรถช ำระเงินได้ตั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผู้จัดกำรกำร
จัดจ ำหน่ำย ถึงเวลำ 15.30 น. ของวันที่ 8 – 9 และ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2558 โดยในกรณีที่ช ำระเป็นเงินโอนต้องโอน
เข้ำบัญชีดังนี้ 

“บัญชีจองซ้ือหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2558” 

3) ส ำหรับผู้ลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC15OA และ/หรือ PTTC15OC ผู้ประสงค์จะจองซ้ือที่จะช ำระเงินค่ำจองซ้ือ
เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ "เช็คธนำคำร") ดร๊ำฟท์ สำมำรถช ำระเงินได้ตั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรของ
หน่วยงำนขำยหรือสำขำของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย ถึงเวลำ 15.30 น. ของวันที่ 8 – 9 ตุลำคม พ.ศ. 2558 และ
ตั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยถึงเวลำ 12.00 น. หรือเวลำปิดรับ
เช็คของแต่ละสำขำ ของวันที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2558 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกิน
วันที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2558 และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถำนที่จองซ้ือเท่ำนั้น 
และขีดคร่อม ส่ังจ่ำยดังนี้ 

“บัญชีจองซ้ือหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2558” 

4) ส ำหรับผู้ลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC15OA และ/หรือ PTTC15OC ผู้ประสงค์จะจองซ้ือโดยกำรขอให้หักบัญชี
เงินฝำกของผู้จองซ้ือหุ้นกู้ ผู้จองซ้ือหุ้นกู้สำมำรถช ำระค่ำจองซ้ือตำมวิธีนี้ได้โดยต้องยินยอมให้หักเงินจำกบัญชี
เงินฝำกรับค่ำไถ่ถอนในวันที่ครบอำยุหุ้นกู้ PTTC15OA และ/หรือ PTTC15OC ซ่ึงตรงกับวันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 
2558 ภำยในเวลำ 9.30 น. หรือหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกอื่นๆของผู้จองซ้ือหุ้นกู้ในวันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2558 
ภำยในเวลำ 9.30 น. โดยผู้จองซ้ือจะต้องระบุรำยละเอียดดังกล่ำวไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้และลงนำมในเอกสำร
ส ำหรับกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกในวันจองซ้ือตำมวิธีกำรที่หน่วยงำนขำยหรือสำขำของผู้จัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยที่มีบริกำรรับจองซ้ือแต่ละแห่งก ำหนด ทั้งนี้ บัญชีเงินฝำกของผู้จองซ้ือต้องเป็นบัญชีที่มีอยู่กับธนำคำรที่
เป็นผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยซ่ึงผู้จองซ้ือได้ยื่นใบจองซ้ือหุ้นกู้เท่ำนั้น และในกรณีบัญชีเงินฝำกของผู้จองซ้ือไม่ใช่
บัญชีที่อยู่ในเขตส ำนักหักบัญชีเดียวกันกับบัญชีเงินฝำกส ำหรับรับเงินค่ำจองซ้ือหุ้นกู้ของหน่วยรับกำรจองซ้ือ
แต่ละแห่งที่ผู้จองซ้ือได้ยื่นใบจองซ้ือหุ้นกู้ไว้ ผู้จองซ้ือต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเอง 

ส ำหรับผู้ลงทุนตำมข้อ 3.1.2 ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไป 

1) ในกำรจองซ้ือหุ้นกู้ ผู้จองซ้ือจะต้องจองซ้ือหุ้นกู้ขั้นต่ ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บำท 
และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บำท 
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2) ส ำหรับผู้ประสงค์จะจองซ้ือที่จะช ำระเงินค่ำจองซื้อเป็นเงินสดหรือเงินโอนสำมำรถช ำระเงินได้ตั้งแต่เวลำเปดิท ำ
กำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย ถึงเวลำ 15.30 น. ของวันที่ 14 – 16 ตุลำคม พ.ศ. 
2558 โดยในกรณีที่ช ำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้ำบัญชีดังนี้ 

“บัญชีจองซ้ือหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2558” 

3) ส ำหรับผู้ประสงค์จะจองซ้ือที่จะช ำระเงินค่ำจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ "เช็คธนำคำร") ดร๊ำฟท์ 
สำมำรถช ำระเงินได้ตั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย ถึงเวลำ 15.30
น. ของวันที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2558 และตั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผู้จัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำย ถึงเวลำ 12.00 น. หรือเวลำปิดรับเช็คของแต่ละสำขำของวันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2558 โดยเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2558  และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนักหัก
บัญชีเดียวกันกับของสถำนที่จองซ้ือเท่ำนั้น และขีดคร่อม ส่ังจ่ำยดังนี้ 

“บัญชีจองซ้ือหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2558” 

ส ำหรับหุ้นกูท้ี่เหลือจำกกำรจัดจ ำหน่ำยไม่ว่ำกรณีใดๆ 

ส ำหรับกรณีที่มีหุ้นกู้เหลือจำกกำรจัดจ ำหน่ำยไม่ว่ำกรณีใดๆ และผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยได้จัดสรรเพิ่มเติมให้กับผู้
จองซ้ือรำยใดๆ ที่ประสงค์จะจองซ้ือจะต้องช ำระเงินค่ำจองซื้อเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่ำนั้น โดยสำมำรถช ำระเงิน
ได้ตั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย ถึงเวลำ 14.00 น. ของวันที่ 19 
ตุลำคม พ.ศ. 2558 โดยในกรณีที่ช ำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้ำบัญชีดังนี้ 

“บัญชีจองซ้ือหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2558” 

(ค) กำรด ำเนินกำรจองซ้ือจะต้องปฏิบัติตำมรูปแบบหลักเกณ์์และเงื่อนไขที่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยจัดเตรียมไว้ในแต่
ละสถำนที่ 

(ง) ผู้จองซ้ือที่แสดงควำมจ ำนงในกำรจองซ้ือ และได้ด ำเนินกำรจองซ้ือดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว จะขอยกเลิกกำรจองซ้ือและ
ขอเงินคืนไม่ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซ้ือของผู้ จองซ้ือที่ด ำเนินกำรไม่
ครบถ้วนดังที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3.8 ที่จะกล่ำวต่อไป 

(จ) ผู้จองซ้ือทุกรำยที่ได้ช ำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นกู้ในวันจองซ้ือ จะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ บน
เงินค่ำจองซื้อหุ้นกู้ จำกบริษัทและจำกผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย (เว้นแต่เป็นกรณีที่ระบุไว้ตำมข้อ 3.9 และ ข้อ 3.10 ที่
จะกล่ำวต่อไป) 

(ฉ) ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซ้ือหุ้นกู้ก่อนก ำหนด หำกจ ำนวนหุ้นกู้มีผู้จองซ้ือเข้ำมำครบ
ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดแล้ว 

3.7 การจัดสรรหุ้นกูแ้ละวธิีการจัดสรรหุ้นกู ้

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดสรรหุ้นกู้ในครั้งนี้ จ ำนวนไม่เกิน 4,200,000,000 (ส่ีพันสองร้อยล้ำน) บำท ให้แก่ผู้ลงทุน
ประชำชนทั่วไปตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 โดยกำรจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่ำวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยตำมแต่จะ
เห็นสมควร โดยอำจท ำกำรจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี ้
ตำมแต่วิธีกำรที่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยเห็นควรเพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบควำมส ำเร็จสูงสุด 

ส ำหรับรำยละเอียดวิธีกำรจัดสรรหุ้นกู้มีดังนี้ 
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3.7.1  กำรจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนตำมข้อ 3.1.1 ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC15OA และ/หรือ PTTC15OC  

 ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยจะท ำกำรจัดสรรหุ้นกู้จ ำนวนไม่เกิน 4,200,000,000 (ส่ีพันสองร้อยล้ำน) บำท ให้แก่ผู้ลงทุน
ประชำชนทั่วไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC15OA และ/หรือ PTTC15OC ที่ปรำกฏช่ือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีประกัน
ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC15OA) และ/หรือ หุ้นกู้ไม่มี
ประกันของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC15OC) ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนหุ้นกู้เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นกู้ที่เสนอขำยในครั้งนี้ (วันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2558) เท่ำนั้น 

ผู้จองซ้ือจะได้รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ตำมจ ำนวนที่จองซ้ือ แต่ทั้งนี้จะไม่เกินจ ำนวนสัดส่วนของสิทธิของแต่ละรำย ใน
กรณีที่ผู้จองซ้ือจองซ้ือหุ้นกู้เกินกว่ำสิทธิที่ตนเองมีอยู่ ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยมีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซ้ือเท่ำกับ
จ ำนวนหุ้นกู้ตำมสิทธิทั้งหมด 

ผู้จองซ้ือที่ เป็นผู้ลงทุนประชำชนทั่วไป และผู้ลงทุนสถำบัน ซ่ึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC15OA และ/หรือ 
PTTC15OC แต่มำจองซ้ือในช่วงเวลำเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC15OA และ/หรือ 
PTTC15OC จะไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ และกำรคืนเงินค่ำจองซื้อจะเป็นไปตำมข้อ 3.9 วิธีคืนเงินค่ำจองซ้ือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้
จองซ้ือไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ ของส่วนที่ 4 ของหนังสือช้ีชวน 

3.7.2 กำรจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนตำมข้อ 3.1.2 ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไป 

ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยจะท ำกำรจัดสรรหุ้นกู้จ ำนวนที่เหลือจำกกำรจัดจ ำหน่ำยตำมข้อ 3.7.1 ให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นผู้
ลงทุนประชำชนทั่วไป โดยผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยจะแบ่งจ ำนวนหุ้นกู้ที่จะจัดสรรให้กับหน่วยงำนขำยของตน และ
หน่วยงำนขำยแต่ละแห่งจะแบ่งจ ำนวนหุ้นกู้ให้แก่แต่ละสำขำเพื่อรองรับกำรจองซ้ือหุ้นกู้ของผู้ที่ประสงค์จะจองซ้ือต่อไป 
ทั้งนี้ ตำมจ ำนวนหุ้นกู้ที่เหมำะสมส ำหรับแต่ละหน่วยงำนขำยและแต่ละสำขำ โดยผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยมีสิทธิยกเว้นกำร
แบ่งจ ำนวนหุ้นกู้ให้แก่หน่วยงำนขำยหรือสำขำบำงแห่งได้ตำมที่เห็นสมควร ทั้งนี้ หน่วยงำนขำย หรือสำขำแต่ละแห่งของ
ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย อำจจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้ำของตน หรือผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับตนก่อนผู้
ลงทุนอื่นๆ ตำมดุลยพินิจของหน่วยงำนขำย หรือสำขำแต่ละแห่งก่อน ส่วนที่เหลือจึงจะจัดสรรให้ผู้จองซ้ือที่เข้ำมำจองซ้ือ
หุ้นกู้ในแต่ละหน่วยงำนหรือสำขำแต่ละแห่งตำมควำมเหมำะสม โดยใช้หลักกำรจัดสรรให้ผู้จองซ้ือที่เข้ำมำจองซื้อหุ้นกู้ก่อน 
มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ก่อนตำมล ำดับก่อนหลังตำมข้อมูลที่ส ำนักงำนใหญ่ของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยได้รับจำกแต่ละ
หน่วยงำนขำยหรือแต่ละสำขำของตน (“จองก่อนได้ก่อน”)   

ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยมีสิทธิโดยเด็ดขำดที่จะใช้ดุลยพินิจในกำรที่จะพิจำรณำผ่อนผันกำรจัดสรรหุ้นกู้ตำมที่
เห็นสมควรภำยใต้วิธีกำรจัดสรรหุ้นกู้ข้ำงต้น รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธกำรจัดสรรให้แก่ผู้จองซ้ือนั้น ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน
ได้ เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบควำมส ำเร็จสูงสุด 

ในกรณีที่มีกำรจองซ้ือเกินจำกกำรจัดสรรของแต่ละหน่วยงำนขำยหรือแต่ละสำขำ หน่วยงำนขำยหรือสำขำดังกล่ำว
จะส่งข้อมูลของผู้จองซ้ือในส่วนที่เกินจำกกำรจัดสรรดังกล่ำวไปยังส ำนักงำนใหญ่ของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้
ในข้อ 3.2 ซ่ึงผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยจะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซ้ือดังกล่ำว (หำกยังมีจ ำนวนหุ้นกู้ในส่วนที่ตนรับมำจ ำหน่ำย
เหลืออยู่) โดยผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยดังกล่ำวมีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซ้ือดังกล่ำวทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ตำมที่
เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธกำรจัดสรรให้แก่ผู้จองซ้ือนั้น ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ 
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ผู้จองซ้ือที่เป็นผู้ลงทุนสถำบัน ซ่ึงไม่ได้เป็นผู้ลงทุนตำมข้อ 3.1.2 แต่มำจองซ้ือในช่วงเวลำเสนอขำยให้กับผู้ลงทุน
ตำมข้อ 3.1.2 จะไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ และกำรคืนเงินค่ำจองซื้อจะเป็นไปตำมข้อ 3.9 วิธีคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้
จองซ้ือไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ ของส่วนที่ 4 ของหนังสือช้ีชวน 

3.7.3 กำรจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปส ำหรับหุ้นกู้ที่เหลือจำกกำรจัดจ ำหน่ำยตำมข้อ 3.7.1  ถึง 3.7.2 

ในกรณีที่มีหุ้นกู้เหลือจำกกำรจัดจ ำหน่ำยตำมข้อ 3.7.1 ถึง 3.7.2 ไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยอำจจะมีกำร
เปิดเสนอขำยหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปอีกครั้งในวันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2558 โดยกำรเสนอขำยในช่วงดังกล่ำวนี้ 
ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยมีสิทธิโดยเด็ดขำดในกำรที่จะพิจำรณำจัดสรรหุ้นกู้ส่วนที่เหลือให้กับผู้ลงทุนประชำชนทั่วไป (แต่ไม่
รวมถึงผู้ลงทุนสถำบัน) ได ้โดยอำจท ำกำรจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคล หรือผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้ำของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยซ่ึง
ได้รับกำรตดิต่อจำกผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ 
ตำมแต่วิธีกำรที่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยเห็นควร เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบควำมส ำเร็จสูงสุด 

3.7.4 กำรจัดสรรหุ้นกู้ให้กับบุคคลที่ถูกห้ำมมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทธ. 
70/2552 เรื่อง หลักเกณ์์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมถึงที่มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกำศที่ ทธ. 70/2552”) 

เนื่องจำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ตำมข้อ 3.7.1 ในระหว่ำงวันที่ 8 – 9 และ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2558 เป็นกำรเสนอขำยหุ้นกู้
ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ PTTC15OA และ/หรือ PTTC15OC ดังนั้น ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อ ำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวทั้งหมด ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC15OA 
และ/หรือ PTTC15OC มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนนี้ เนื่องจำกได้รับกำรยกเว้นตำมข้อ 7(1)(ก)5 ของประกำศที่ ทธ. 
70/2552 

อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกำรจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนตำมข้อ 3.7.2  และข้อ 3.7.3 ดังกล่ำวผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยจะไม่
จัดสรรหุ้นกู้ที่เสนอขำยให้แก่ตนเอง กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของ
ตนเองหรือผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยที่ร่วมในกำรจัดจ ำหน่ำยครั้งนี้ ตลอดจนกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย
ถูกห้ำมไม่ให้จัดสรรหุ้นกู้ให้ เว้นแต่เป็นกำรจัดสรรหุ้นกู้ที่ เหลือจำกกำรจองซ้ือของผู้จองซ้ืออื่นทั้งหมด ทั้งนี้  ตำม
รำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในประกำศที่ ทธ. 70/2552  

3.8 การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู ้

ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซ้ือของผู้จองซ้ือที่ด ำเนินกำรไม่ครบถ้วน ตำมข้อ 3.6 และ/หรือ ในกรณีที่มิได้
รับกำรช ำระเงินครบถ้วนจำกผู้จองซ้ือ ณ เวลำที่ท ำกำรจองซ้ือหุ้นกู้ในกรณีช ำระเงินโดยเงินสดหรือเงินโอน หรือในกรณีที่ผู้จองซ้ือ
ช ำระเงินค่ำจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ แต่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนักหักบัญชี
เดียวกันกับสถำนที่จองซ้ือนั้นๆ 

ผู้จองซ้ือมีสิทธิที่จะยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกู้ภำยในวันท ำกำรถัดไปนับจำกวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย
ทรำบว่ำมีเหตุที่ท ำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดกำรเสนอขำยหุ้นกู้หรือไม่สำมำรถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขำยให้แก่ผู้จองซ้ือได้ 
โดยผู้จัดกำรกำรจ ำหน่ำยหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จองซ้ือทรำบถึงเหตุดังกล่ำวภำยในวันท ำกำรเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจำกผู้ออกหุ้นกู้ 
ทั้งนี้ หำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้นในวันจองซ้ือหุ้นกู้วันสุดท้ำยให้ผู้จองซ้ือที่ประสงค์จะยก เลิกกำรจองซ้ือหุ้นกู้ต้องด ำเนินกำร
ยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกู้ภำยในวันนั้น ทั้งนี้ ผู้จองซ้ือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับเว้นค่ำจองซ้ือหุ้นกู้ จำกกำรยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกู้ดังกล่ำว
ข้ำงต้นตำมวิธีกำรและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.10 
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3.9 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ 

 ในกรณีที่ผู้จองซ้ือไม่ได้รับกำรจัดสรรหรือได้รับกำรจัดสรรไม่ครบเต็มตำมจ ำนวนที่จองซ้ือ บริษัทจะด ำเนินกำรให้ผู้จัดกำร
กำรจัดจ ำหน่ำยส่งคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรเตม็ตำมจ ำนวนที่จองซ้ือ โดยไม่
มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ โดยจัดท ำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ หรือดร๊ำฟท์ส่ัง
จ่ำยผู้จองซ้ือหุ้นกู้ ภำยใน 14 (สิบส่ี) วัน นับจำกวันปิดรับกำรจองซ้ือหุ้นกู้วันสุดท้ำย (วันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2558) โดยส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ของผู้จองซ้ือหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซ้ือหุ้นกู้ให้แก่ผู้
จองซ้ือได้ภำยใน 14 (สิบสี)่ วัน นับจำกวันปิดรับกำรจองซ้ือหุ้นกู้วันสุดท้ำย (วันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2558) ผู้จองซ้ือดังกล่ำวจะมีสิทธิ
ได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ำ) ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซ้ือหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้นั้น นับ
จำกวันที่พ้นก ำหนดระยะเวลำ 14 (สิบสี)่ วันดังกล่ำว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีกำรช ำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำร
ส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นกู้ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซ้ือได้รับคืนเงินค่ำ
จองซ้ือโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้น 

3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองซื้อ 

 ในกรณีที่ผู้จองซ้ือไม่ได้รับกำรจัดสรรเนื่องจำกมีกำรยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกู้ บริษัทจะด ำเนินกำรให้ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย
ส่งคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่มีกำรยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกู้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ 
โดยจัดท ำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ หรือดร๊ำฟท์ส่ังจ่ำยผู้จองซ้ือหุ้นกู้ ภำยใน 14 (สิบส่ี) วัน นับจำกวันที่มีกำร
ยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกู้ โดยส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ของผู้จองซ้ือหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซ้ือได้ภำยใน 14 (สิบสี)่ วัน นับจำกวันที่มีกำรยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกู้ ผู้จองซ้ือดังกล่ำวจะ
มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ำ) ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้นั้น 
นับจำกวันที่พ้นก ำหนดระยะเวลำ 14 (สิบสี)่ วันดังกล่ำว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีกำรช ำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มี
กำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นกู้ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกต้องแล้วให้ถือว่ำผู้จองซ้ือได้รับคืนเงิน
ค่ำจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้น 

3.11 วิธีการส่งมอบหุ้นกู ้

 บริษัทจะมอบหมำยให้นำยทะเบียนหุ้นกู้จัดท ำและส่งมอบใบหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตำมจ ำนวนหุ้นกู้ที่ได้รับกำรจัดสรร
ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันท ำกำร นับจำกวันปิดรับกำรจองซ้ือหุ้นกู้วันสุดท้ำย (วันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2558) โดยกำรจัดส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมช่ือและที่อยู่ของผู้จองซ้ือหุ้นกู้ที่ปรำกฏอยู่ในใบจองซ้ือ หรือด ำเนินกำรน ำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝำกไว้กับ “บริษัท 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” ภำยใน 7 (เจ็ด) วันท ำกำร นับจำกวันปิดรับกำรจองซ้ือหุ้นกู้วันสุดท้ำย (วันที่ 
19 ตุลำคม พ.ศ. 2558) ส ำหรับผู้จองซ้ือที่ได้แจ้งควำมประสงค์ให้ด ำเนินกำรดังกล่ำวไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู ้

3.12 ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น 

ข้อมูลในส่วนนี้เป็นเพียงแนวทำงเกี่ยวกับภำษีตำมกฎหมำยไทยในกำรลงทุนในหุ้นกู้เท่ำนั้นและไม่ใช่ค ำแนะน ำเกี่ยวกับภำษี
แต่อย่ำงใด ผู้ที่ประสงค์จะลงทุนควรหำรือกับที่ปรึกษำของตนเกี่ยวกับภำระทำงภำษีที่อำจจะเกิดจำกกำรลงทุนในหุ้นกู้ รวมถึง (แต่
ไม่จ ำกัดเฉพำะ) ผลทำงกฎหมำยในเรื่องภำษีท้องถิ่นหรือภำษีต่ำงประเทศใดๆ ข้อมูลในส่วนนี้ท ำขึ้นบนพื้นฐำนกฎหมำยภำษีของ
ประเทศไทยโดยทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีกำรจัดท ำเอกสำรนี้ ซ่ึงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 

อนึ่ง สรุปภำระภำษีอำกรต่อไปนี้มิได้มีควำมมุ่งหมำยที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภำระภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องกับหุ้น
กู้แต่อย่ำงใด ภำระภำษีของผู้ที่ประสงค์จะลงทุนและอัตรำภำษีที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลำยประกำร เช่น ผู้ลงทุนเป็นนิติ
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 ส่วนที่ 4 หน้ำที่ 19 

 

บุคคลที่ไม่มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีเงินได้หรือไม่ ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศที่ได้ลงนำมในอนุสัญญำว่ำด้วยภำษีซ้อนกับ
ประเทศไทยหรือไม่ 

ข้อมูลในส่วนนี้มิได้มีวัตถุประสงค์ให้มีรำยละเอียดครอบคลุมถึงประเด็นต่ำงๆ เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหุ้นกู้แต่อย่ำงใด 

1. ภาษีเงินได ้

กรณีที่ผู้ลงทุนเปน็ผู้มีถิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดำ 

 (1) ดอกเบี้ยและผลตอบแทนส ำหรับเงินค่ำจองซื้อหุ้นกู้ซ่ึงผู้ลงทุนได้รับจำกกำรลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทจะถูกหัก
ภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 15 (สิบห้ำ) 

 (2) ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุ้นกู้ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรโอนหุ้นกู้เฉพำะส่วนที่ตีรำคำเป็นเงินได้เกินกว่ำที่
ลงทุนจะถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 15 (สิบห้ำ) 

อย่ำงไรก็ตำม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภำษีในอัตรำดังกล่ำวที่ถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยไว้ตำม (1) หรือ (2) ข้ำงต้น โดย
ไม่ต้องน ำดอกเบี้ย และผลตอบแทนส ำหรับเงินค่ำจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรโอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ไป
รวมกับเงินได้อื่นเพื่อค ำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ซ่ึงมีอัตรำภำษีระหว่ำงร้อยละ 5 (ห้ำ) – 35 (สำมสิบห้ำ)โดยหำก 
ผู้ลงทุนเลือกที่จะน ำดอกเบี้ยและผลตอบแทนส ำหรับเงินค่ำจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จำกกำรโอนหุ้นกู้ดังกล่ำวไปรวม
กับเงินได้อื่นเพื่อค ำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำนั้น ผู้ลงทุนสำมำรถน ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำยข้ำงต้นมำเป็นเครดิตในกำร
ค ำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำได้ 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยหรือเป็นบริษัทห้ำง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศ แต่ประกอบกิจกำรในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือ
สมำคมที่ประกอบกิจกำรซ่ึงมีรำยได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมำคมที่กระทรวงกำรคลังประกำศก ำหนดให้ เป็นองค์กำร 
หรือสถำนสำธำรณกุศลตำมมำตรำ 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎำกร ผู้ลงทุนจะมีภำระภำษีดังต่อไปนี้ 

(1) ดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนำคำร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับจะต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 (หนึ่ง) และต้องน ำดอกเบี้ยไปรวมค ำนวณเป็น
รำยได้เพื่อเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยสำมำรถน ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำยข้ำงต้นมำเป็นเครดิตในกำรค ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคล
ได ้

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมำคมที่ไม่ใช่องค์กำรหรือสถำนสำธำรณกุศลได้รับจะต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย
ในอัตรำร้อยละ 10 (สิบ) 

(2) ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุ้นกู้ 

ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย แต่ผู้ลงทุนจะต้องน ำผลประโยชน์จำกกำร
โอนหุ้นกู้เฉพำะส่วนที่ตีรำคำเป็นเงินได้เกินกว่ำที่ลงทุนไปรวมกับรำยได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อค ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคล 

กรณีที่ผู้ลงทุนเปน็ผู้ไม่มีถิน่ที่อยู่ในประเทศไทย 
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กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดำ 

ในกำรพิจำรณำว่ำ บุคคลธรรมดำจะถือว่ำมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมำยไทยจะไม่ค ำนึงถึงสัญชำติ
ของผู้ลงทุน แต่จะใช้หลักเกณ์์ว่ำ หำกผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลำครำวหนึ่งหรือหลำยครำวรวมกัน
ตั้งแต่ 180 (ร้อยแปดสิบ) วันในปีปฏิทินเดียวกันให้ถือว่ำเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย   

(1) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนส ำหรับเงินค่ำจองซื้อหุ้นกู้ 

เว้นแต่ข้อก ำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญำภำษีซ้อนที่ท ำขึ้นระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะ
ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ดอกเบี้ย และผลตอบแทนส ำหรับเงินค่ำจองซื้อหุ้นกู้ ซ่ึงผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำ
ร้อยละ 15 (สิบห้ำ) 

(2) ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุ้นกู้ 

เว้นแต่ข้อก ำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญำภำษีซ้อนที่ท ำขึ้นระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะ
ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุ้นกู้เฉพำะส่วนที่ตีรำคำเงินได้เกินกว่ำที่ลงทุน จะถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยใน
อัตรำร้อยละ 15 (สิบห้ำ) 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล 

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศและมิได้
ประกอบกิจกำรหรือถือว่ำประกอบกำรในประเทศไทยหรือมิได้มีสถำนประกอบกำรถำวรในประเทศไทยแต่ได้รับดอกเบี้ย 
หรือผลประโยชน์จำกกำรโอนหุ้นกู้ซ่ึงจ่ำยจำกหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภำระภำษีอำกรดังนี้ 

(1) ดอกเบี้ย  

เว้นแต่ข้อก ำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญำภำษีซ้อนที่ท ำขึ้นระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะ
ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ของจ ำนวนดอกเบี้ย 

(2) ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุ้นกู้ 

เว้นแต่ข้อก ำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญำภำษีซ้อนที่ท ำขึ้นระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะ
ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุ้นกู้เฉพำะส่วนที่ตีรำคำเป็นเงินได้เกินกว่ำที่ลงทุนจะถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย
ในอัตรำร้อยละ 15 (สิบห้ำ) 

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผู้ลงทุนซึ่งประกอบกิจกำรในประเทศไทยอำจต้องเสียภำษีธุรกิจเฉพำะในอัตรำร้อยละ 0.011 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่ง) 
(รวมถึงภำษีบ ำรุงท้องถิ่นในอัตรำร้อยละ 10 (สิบ) ของภำษีธุรกิจเฉพำะแล้ว) หรืออัตรำอื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด จำกยอด
ดอกเบี้ยรับและก ำไรก่อนหักรำยจ่ำยใดๆ จำกกำรโอนขำยหุ้นกู้ หำกดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรโอนหุ้นกู้ถือ
เป็นรำยรับจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนำคำรพำณิชย์ของผู้ลงทุน 

3. อากรแสตมป์ 

กำรโอนใบหุ้นกู้ได้รับยกเว้นอำกรแสตมป์ 
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(ร่าง) ขอ้ก าหนดว่าด้วยสิทธแิละหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุน้กู ้

หุ้นกู้ไม่มีประกนัของบรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 

 “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” (“หุ้นกู้”) ออกโดยบริษัท 
ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ประจ ำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2556  
และมีธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ โดย
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตำมข้อก ำหนดสิทธิทุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทรำบและเข้ำใจข้อก ำหนดต่ำงๆ 
ในข้อก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ควำมเห็นชอบกับกำรแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อก ำหนดต่ำงๆ ในสัญญำแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิ ส ำเนำสัญญำแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และส ำเนำ
สัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนำยทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ข อตรวจสอบ
ส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิและสัญญำต่ำงๆ ดังกล่ำวได้ในวันและเวลำท ำกำรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้ 

1. ค าจ ากัดความ 

ค ำและข้อควำมต่ำงๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก ำหนดสิทธิให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้ 

“ข้อก าหนดสิทธิ” หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ส ำหรับหุ้นกู้ 

“นายทะเบียนหุ้นกู้” หมำยถึง ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท ำหน้ำที่เป็น
นำยทะเบียนหุ้นกู้แทน 

“ผู้ถือหุ้นกู้” หมำยถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจ ำนวนตำมข้อ 3.3 

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” หมำยถงึ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท ำหน้ำที่เป็น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน 

“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท” หมำยถึง บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  

“วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” หมำยถึง วันที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 

“วันก าหนดช าระดอกเบี้ย” หมำยถึง วันที่ 15 พฤษภำคม และวันที่ 15 พฤศจิกำยน ของทุกปีตลอดอำยุของหุ้นกู้ โดยจะ
ช ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ยกเว้นงวดแรก จะช ำระในวันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 และจะท ำ
กำรช ำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ำยในวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

“วันท าการ” หมำยถึง วันที่ธนำคำรพำณิชย์โดยทั่วไปเปิดท ำกำรในกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงมิใช่วันเสำร์หรือ
วันอำทิตย์ 

“วันออกหุ้นกู้” หมำยถึง 19 ตุลำคม พ.ศ. 2558 

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือบุคคลอื่นที่ด ำเนินกิจกำรรับ
ฝำกทรัพย์ได้ตำมกฎหมำยซ่ึงเข้ำรับท ำหน้ำที่แทน 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  
 

           . 
หน้ำที่ 2 

 

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซ่ึงบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และ     
ผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ช่ือและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ กำรโอน กำรจ ำน ำ กำรอำยัด กำรออกใบหุ้นกู้ใหม่ไว้
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

“สิทธิในหุ้นกู้” หมำยถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ) สิทธิในกำรได้รับช ำระเงินต้น
และดอกเบี้ย และสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กู”้ หมำยถึง สัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ระหว่ำงผู้ออกหุ้นกู้ กับ 
นำยทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนหุ้นกู้รำยใหม่เพื่อท ำหน้ำที่แทน (ถ้ำม)ี 

“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้” หมำยถึง สัญญำแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ระหว่ำงผู้ออกหุ้นกู้ กับ 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญำแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รำยใหม่เพื่อท ำหน้ำที่แทน (ถ้ำม)ี 

“หุ้นกู้” หมำยถึง หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่
ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ จ ำนวนไม่เกิน 4,200,000 (ส่ีล้ำนสองแสน) หน่วย มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 
1,000 (หนึ่งพัน) บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ินไม่เกิน 4,200,000,000 (ส่ีพันสองร้อยล้ำน) บำท 
ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 โดยใช้ช่ือหุ้นกู้ว่ำ “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ำกัด 
(มหำชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 

“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”  หมำยถึง อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วยร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หำก
ดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่ำวมีอัตรำสูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมำยอนุญำตให้เรียกเก็บ
ในขณะใดๆ ให้ดอกเบี้ยผิดนัดเท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมำยอนุญำตให้เรียกเก็บ
ได้  

2.  ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าท่ีตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้  

2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอำยุ 6 (หก) ปี 27 (ยี่สิบเจ็ด) วัน นับ
จำกวันออกหุ้นกู้ โดยมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 (สำมจุดห้ำศูนย์) ต่อปี  

2.2 ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจ ำนวนทั้งส้ินไม่เกิน 4,200,000 (ส่ีล้ำนสองแสน) หน่วย มีมูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) 
บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 4,200,000,000 (ส่ีพันสองร้อยล้ำน) บำท  

3.  ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 

3.1 นำยทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ำที่ตำมสัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ตำมแบบที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรหมำยเลข 
2 แนบท้ำยข้อก ำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรำย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และจะต้องลงช่ือ
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้น นำยทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อ
ใช้แทนใบหุ้นกู้ตำมแบบที่นำยทะเบียนหุ้นกู้ก ำหนดให้แก่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

3.2 นำยทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ำที่ตำมสัญญำนำยทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดท ำและเก็บรักษำสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่ำหุ้นกู้
ทั้งหมดจะได้รับกำรไถ่ถอน  
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3.3 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 

(ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีทั่วไป สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรำกฏช่ือเป็นเจ้ำของหุ้นกู้จ ำนวนดังกล่ำวอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ เวลำ 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นกู้ เว้นแต่จะได้มีกำรโอนหุ้นกู้ซ่ึงสำมำรถ
ใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตำมข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนข้ำงต้น ซ่ึงสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอน
หุ้นกู ้

(ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่นำยทะเบียนหุ้นกู้
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ ำนวนดังกล่ำวที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบยีน
ผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์อยู่ ณ เวลำ 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นกู้ เว้นแต่จะมี
กำรคัดค้ำนโดยชอบด้วยกฎหมำย 

3.4 เมื่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ /หรือนำยทะเบียนหุ้นกู้ นำยทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ำที่ตำมสัญญำแต่งตั้ง 
นำยทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ 
ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้รำยดังกล่ำวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตำมจ ำนวนที่ได้รับแจ้งจำกศูนย์รับฝำกหลักทรพัย ์ทัง้นี้ 
เมื่อได้มีกำรออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่ำวแล้ว นำยทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจ ำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์โดยหักจ ำนวนหุ้นกู้ที่ ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของ  
ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจ ำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรำกฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่  
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์นั้น หำกนำยทะเบียนไม่ได้ท ำกำรแก้ไข (ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม) ให้ถือว่ำมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวน
ของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นกูแ้ละลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ดังกล่ำว 

4.  การโอนหุ้นกู้ 

4.1 กำรโอนหุ้นกู้ที่มิได้ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) แบบกำรโอนหุ้นกู้ระหว่ำงผู้โอนและผู้รับโอน กำรโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซ่ึงเป็นผู้ที่สมุดทะเบียน 
ผู้ถือหุ้นกู้ระบุช่ือเป็นเจ้ำของหุ้นกู้จ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ำยโดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอน
ต่อเนื่องครบถ้วนจำกผู้ที่ปรำกฏช่ือดังกล่ำว (แล้วแตก่รณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลำยมือช่ือสลักหลัง
แสดงกำรโอนให้ไว้ด้วย 

ผลของกำรโอนหุ้นกู้ระหว่ำงผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้  กำรโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่
ระหว่ำงลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยนำยทะเบียนหุ้นกู้ได้รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้
พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลำยมือช่ือเป็นผู้รับโอนในด้ำนหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว 

ผลของกำรโอนหุ้นกู้ระหว่ำงผู้รับโอนกับบุคคลภำยนอก  กำรโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับบุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่ อ 
นำยทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว 

(ข) กำรขอลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้จะต้องกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลำท ำกำรของ  
นำยทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องท ำตำมแบบและวิธีกำรที่นำยทะเบียนหุ้นกู้ก ำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบ 
ใบหุ้นกู้ที่ลงลำยมือช่ือครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐำนอื่นๆ ที่ยืนยันถึงควำมถูกต้องและควำม
สมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนหุ้นกู้ตำมที่นำยทะเบียนหุ้นกู้ก ำหนดให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซ่ึงนำยทะเบียน
หุ้นกู้จะลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภำยใน 7 (เจ็ด) วันท ำกำร หลังจำกวันที่ 
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นำยทะเบียนหุ้นกู้ได้รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐำนอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วน
เรียบร้อยแล้ว อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรโอนหุ้นกู้รำยใดขัดต่อกฎหมำย หรือหลักเกณฑ์กำรโอนหุ้นกู้ที่ก ำหนดไว้ใน
ข้อก ำหนดสิทธินี้ นำยทะเบียนหุ้นกู้มีสิทธิปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้หรือกำรรับรองกำรโอนหุ้นกู้รำยนั้นๆ 
และให้นำยทะเบียนหุ้นกู้แจ้งให้แก่ผู้ยื่นค ำขอลงทะเบียนกำรโอนทรำบถึงกำรปฏิเสธดังกล่ำวภำยใน 3 (สำม) วันท ำกำร 
นบัแต่วันที่นำยทะเบียนหุ้นกู้ได้รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอน พร้อมทั้งส่งคืนใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้ 

4.2 ส ำหรับกำรโอนหุ้นกู้ที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และหน่วยงำนอื่นๆ รวมทั้งศูนย์ซ้ือขำยหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

4.3 ข้อจ ำกัดในกำรโอนหุ้นกู้  

 -ไม่ม-ี 

4.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักกำรโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลำ 14 (สิบส่ี) วัน (รวมวันท ำกำรและวันหยุดท ำกำร
ของธนำคำรพำณิชย์) ก่อนวันก ำหนดช ำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/
หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในกำรได้รับสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ข้ำงต้น ทั้งนี้ กำรปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่เวลำ 12.00 น. ของวันเริ่มต้นระยะเวลำกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หำกวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันท ำกำร ให้เลื่อนไปเป็นวันท ำกำรถัดไป 

นำยทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ต้องได้รับควำม
ยินยอมจำกผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่ำงใด และเป็นไปตำมวิธีกำรตำมที่ทำงสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยหรือ
หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องประกำศก ำหนด ทั้งนี้ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะต้องไม่ท ำให้สิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง 

5.  สถานะของหุ้นกู้ 

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซ่ึงมีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับช ำระหนี้ไม่ด้อยกว่ำ
สิทธิได้รับช ำระหนี้ของเจ้ำหนี้ไม่มีประกันทั้งในปัจจุบันและในอนำคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดำหนี้ที่มีกฎหมำย
คุ้มครองให้ได้รับช ำระหนี้ก่อน 

6.  หน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ 
ตรำบเท่ำที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภำระตำมหุ้นกู้ 

6.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทรำบว่ำ 
(ก) มีเหตุผิดนัดตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิข้อ 11.1 เกิดขึ้น 
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกด ำเนินคดีในศำลหรือถูกกล่ำวหำให้เป็นฝ่ำยรับผิดในกรณีพิพำทที่อนุญำโตตุลำกำรจะต้องวินิจฉัย ซ่ึง

อำจมีผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของหุ้นกู้ตำมข้อก ำหนดสิทธินี้ 
รวมทั้งแจ้งถึงกำรกระท ำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ด ำเนินกำรหรือเสนอที่จะด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขเหตุกำรณ์ดังกล่ำวด้วย 

6.2 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอไม่ว่ำเมื่อใดผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบเอกสำรซ่ึงลงนำมโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของผู้ออกหุ้นกู้ 
(หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่ำ จำกข้อมูลที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับทรำบใน
ขณะนั้น ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่ำไม่มีเหตุผิดนัด หรือเหตุกำรณ์ที่อำจกลำยเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น และไม่มีคดีควำมหรือกำร
อนุญำโตตุลำกำรที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจ ำเลยหรือผู้ถูกกล่ำวหำ (ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทรำบแล้ว (ถ้ำม)ี)  
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6.3 หำกมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนำยทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะด ำเนินกำรจัดหำบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นนำยทะเบียนหุ้นกู้
โดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถกระท ำได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับจำกวันที่นำยทะเบียนหุ้นกู้เดิมพ้นจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ และจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหุ้นกู้เดิมแจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้อมทั้งช่ือและ
ที่อยู่ของนำยทะเบียนหุ้นกู้รำยใหม่ภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน นับแต่วันที่นำยทะเบียนหุ้นกู้รำยใหม่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

6.4 หำกมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะด ำเนินกำรจัดหำบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้    
รำยใหม่โดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถกระท ำได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับจำกวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมพ้นจำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่ ซ่ึงกำรแต่งตั้งดังกล่ำวจะต้องด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนดสิทธิข้อ 14.3 (ก) หรือ 14.3 (ข) แล้วแต่
กรณี และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รำยใหม่จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตำมที่ก ำหนดในประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

6.5 นอกเหนือจำกหลักประกันหรือภำระผูกพันต่ำงๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้ หรือท ำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ ำนอง
จ ำน ำ ก่อหลักประกัน หรือภำระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินส่วนที่ส ำคัญที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและอนำคตตลอดเวลำที่หนี้หุ้นกู้ยังคงค้ำงช ำระอยู่ เว้นแต่กำรจ ำนอง จ ำน ำ ก่อหลักประกัน หรือภำระผูกพันใดๆ 
ดังกล่ำวจะเกิดขึ้นเนื่องจำกเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) กำรก่อหลักประกันหรือภำระผูกพันที่เกิดขึ้นเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นๆ ตกอยู่ภำยใต้สิทธิ 
ยึดหน่วงตำมกฎหมำยของบุคคลอื่นที่มีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์เหนือทรัพย์สินดังกล่ำว ทั้งนี้ จนกว่ำจะได้มีกำรช ำระ
หนี้นั้นแล้ว เช่น ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ฝำกทรัพย์สินของตนไว้กับผู้ประกอบธุรกิจรับฝำกของ แล้วผู้ออกหุ้นกู้ไม่ช ำระหนี้   
ค่ำฝำกของดังกล่ำว ผู้รับฝำกของจะมีสิทธิยึดหน่วงของที่รับฝำกไว้จนกว่ำผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระหนี้นั้น 

(ข) กำรก่อหลักประกัน หรือภำระผูกพันใดๆ อันเนื่องมำจำกกำรประกอบธุรกิจตำมปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ 

(ค) กำรก่อหลักประกันหรือภำระผูกพันใดๆ ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำสัมปทำน สัญญำร่วมทุน ใบอนุญำต กำร
อนุญำต หรือสิทธิพิเศษที่คล้ำยคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้ำท ำกับหรือออกโดยรัฐบำลไทย และ/หรือหน่วยงำนของรัฐบำล
ไทย และ/หรือรัฐวิสำหกิจไทย และ/หรือองค์กรที่รัฐบำล และ/หรือหน่วยงำน และ/หรือรัฐวิสำหกิจ และ/หรือ บุคคล
ทั่วไป ดังกล่ำวเข้ำถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน และ/หรือที่เข้ำท ำกับ และ/หรือออกโดยรัฐบำล และ/หรือ
หน่วยงำนของประเทศซ่ึงเป็นคู่ค้ำของผู้ออกหุ้นกู้ หรือตำมสัญญำร่วมกำรงำนใดๆ ที่ท ำขึ้นกับรัฐบำลไทย หรือ
หน่วยงำนของรัฐบำลไทย และ/หรือรัฐวิสำหกิจไทย และ /หรือองค์กรที่รัฐบำล และ/หรือหน่วยงำน และ/หรือ
รัฐวิสำหกิจดังกล่ำวเข้ำถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน และ/หรือรัฐบำล และ/หรือหน่วยงำนของประเทศซ่ึง
เป็นคู่ค้ำของผู้ออกหุ้นกู้ 

(ง) กำรก่อหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญำตให้ก่อขึ้นด้วยควำมยินยอมล่วงหน้ำจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้  หรือเป็นกำร       
ก่อหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ 

6.6 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดในกำรประกอบธุรกิจให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพและจะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นที่ เกี่ยวข้องรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค ำส่ังต่ำงๆ ที่ออก
ตำมกฎหมำย และจะปฏิบัติตำมข้อผูกพันและเงื่อนไขต่ำงๆ ของข้อก ำหนดสิทธิฉบับนี้โดยเคร่งครัดตลอดอำยุหุ้นกู้หรือ
จนกว่ำหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับกำรไถ่ถอน  
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6.7 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดในกำรด ำรงไว้ซ่ึงสถำนะของกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

6.8 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ำยเงินปันผลในรูปเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช ำระดอกเบี้ยหรือ    
ผิดนัดไม่ช ำระเงินใดๆที่เกี่ยวกับหุ้นกู้   

6.9 ตลอดอำยุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่ขำยหรือจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินใดๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญที่ใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่ (ก) กำรกระท ำดังกล่ำวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนี้ตำมหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ข) เป็นกำรโอนกิจกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติหรือกิจกำรท่อจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
ตลอดจนทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ (ค) เป็นกำรกระท ำเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือในกลุ่มธุรกิจ
ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเป็นกำรด ำเนินกำรโดยผลของกฎหมำย และกำรด ำเนินกำรดังกล่ ำวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงมี
นัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ 

6.10   ผู้ออกหุ้นกู้จะด ำเนินกำรน ำหุ้นกู้ที่เสนอขำยในครั้งนี้ไปจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) โดยไม่ชักช้ำ ตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 

7. ค ารับรองของผู้ออกหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้รับรองต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทุกรำยว่ำกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้หรือกำรด ำเนินกำรหรือกำรกระท ำ
ใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับกำรออกหุ้นกู้เป็นกำรกระท ำที่ชอบด้วยกฎหมำยและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งกฎ ระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทุก
ประกำร และไม่เป็นกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญำใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ให้ไว้หรือ
มีอยู่กับบุคคลอื่นใด 

8. ดอกเบี้ย 

8.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบี้ยในอัตรำที่ก ำหนดไว้ในข้อ 2 ในวันก ำหนดช ำระดอกเบี้ย  

ในกำรค ำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะค ำนวณจำกเงินต้นคงค้ำง โดยอำศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สำมร้อยหกสิบห้ำ) วัน และ
โดยกำรนับจ ำนวนวันที่ผ่ำนไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยค ำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือ   
วันช ำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้ำนี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันช ำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือ
วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หำกผลกำรค ำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจ ำนวนทศนิยมมำกกว่ำ 6 
(หก) ต ำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ต ำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 5 (ห้ำ) นอกนั้นให้ปัดลง  

ทั้งนี้ กำรเลื่อนวันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันท ำกำรถัดไป จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกำรค ำนวณดอกเบี้ยที่ก ำหนดไว้
นี้ เว้นแต่ในกรณีวันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ำยไม่ตรงกับวันท ำกำร ให้เลื่อนวันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยดังกล่ำวเป็นวันท ำ
กำรถัดไปและจะต้องน ำจ ำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมำรวม
ค ำนวณดอกเบี้ยด้วย 

8.2 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช ำระเงินต้น ตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยส ำหรับเงินต้นค้ำงช ำระนับจำกวันถึง
ก ำหนดช ำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ท ำกำรช ำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตรำดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่ำผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้จะได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตำมข้อ 11.2 แล้วหรือไม่ก็ตำม 
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ในกรณีที่หนี้ถึงก ำหนดช ำระโดยพลันตำมข้อ 11.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช ำระเงินต้นตำมหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึง
ก ำหนดและที่ค้ำงช ำระอยู่ในขณะนั้นโดยดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผิดนัดไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ท ำกำรช ำระหนี้
เสร็จสิ้นให้ค ำนวณในอัตรำดอกเบี้ยผิดนัด โดยค ำนวณจำกเงินต้นค้ำงช ำระ 

9.  วิธีการ เวลา และสถานที่ส าหรับการช าระหนี้ตามหุ้นกู้ 

9.1 กำรช ำระเงินต้น 

(ก) กรณีทั่วไป  ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระเงินต้นตำมหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่ำนนำยทะเบียนหุ้นกู้โดย เช็คขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะ
ในนำมของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันท ำกำรที่ต้องช ำระเงินตำมข้อก ำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่ำงประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงก ำหนดช ำระเงิน
ต้น / กำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรตำมที่ได้มีกำรแจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบล่วงหน้ำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
15 (สิบห้ำ) วันก่อนวันถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งนี้ กำรช ำระเงินต้นที่จะท ำกำรช ำระในวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
ผู้ถือหุ้นกูไ้ม่จ ำต้องน ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ ณ ส ำนักงำนของนำยทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มี
ข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้สำมำรถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รำยใดๆ น ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนได้  

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระเงินต้นตำมหุ้นกู้ผ่ำนนำยทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่
บุคคลที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมำยังนำยทะเบียนหุ้นกู้ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ ำนวนต่ำงๆ ที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์โดย เช็คขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะในนำมของผู้ถือ
หุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันท ำกำรที่ต้องช ำระเงินตำมข้อก ำหนดสิทธิโดยจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์
อำกำศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่ำงประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงก ำหนดช ำระเงินต้น / กำรโอน
เงินเข้ำบัญชีธนำคำรตำมที่ได้มีกำรแจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบล่วงหน้ำแล้วไม่น้อยกว่ำ 15 (สิบห้ำ)  วัน
ก่อนวันถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งนี้ กำรช ำระเงินต้นที่จะท ำกำรช ำระในวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ ำต้อง
น ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ ณ ส ำนักงำนของนำยทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออก  
หุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้สำมำรถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รำยใดๆ น ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนได้ 

9.2 กำรช ำระดอกเบี้ย หรือเงินจ ำนวนอื่นใด (ถ้ำม)ี 

(ก) กรณีทั่วไป  ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระเงินตำมข้อ 9.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่ำนนำยทะเบียนหุ้นกู้โดย เช็คขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะใน
นำมของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันท ำกำรที่ต้องช ำระเงินตำมข้อก ำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
ไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่ำงประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงก ำหนดช ำระเงิน
ดังกล่ำว / กำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรตำมที่ได้มีกำรแจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบล่วงหน้ำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 15 (สิบห้ำ) วันก่อนวันถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งนี้ ในกำรช ำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ำย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ ำต้องน ำใบหุ้นกู้มำ
เวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้  ณ ส ำนักงำนของนำยทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และ        
นำยทะเบียนหุ้นกู้สำมำรถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รำยใดๆ น ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนได้ 

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระเงินตำมข้อ 9.2 ผ่ำนนำยทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคล
ที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมำยังนำยทะเบียนหุ้นกู้ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ ำนวนต่ำงๆ ที่ลงทะเบียนใน
สมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์โดย เช็คขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะในนำมของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรง
กับวันท ำกำรที่ต้องช ำระเงินตำมข้อก ำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) 
(ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่ำงประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงก ำหนดช ำระเงินดังกล่ำว / กำรโอนเงินเข้ำบัญชี
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ธนำคำรตำมที่ได้มีกำรแจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบล่วงหน้ำแล้วไม่น้อยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วันก่อนวันถึง
ก ำหนดช ำระเงิน ทั้งนี้ ในกำรช ำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ำย ผู้ถือหุ้นกูไ้ม่จ ำต้องน ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ 
ณ ส ำนักงำนของนำยทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้สำมำรถใช้ดุลยพินิจ
เรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รำยใดๆ น ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนได้ 

9.3 หำกวันครบก ำหนดช ำระเงินตำมหุ้นกู้ (ไม่ว่ำจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจ ำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวัน
ท ำกำร ให้เลื่อนวันช ำระเงินไปเป็นวันท ำกำรถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จ ำต้องจ่ำยดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใดๆ ส ำหรับกำรเลื่อน
วันช ำระเงินตำมข้อ 9.3 นี้เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ำย ซ่ึงจะต้องน ำจ ำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) 
วันช ำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมำรวมค ำนวณดอกเบี้ยด้วย 

10.  การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ 

10.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยกำรช ำระเงินต้นตำมมูลค่ำหุ้นกู้เพียงครั้งเดียว 

10.2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซ้ือคืนหุ้นกู้จำกตลำดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆ ที่รำคำใดๆ ก็ได้  แต่หำกผู้ออกหุ้นกู้             
ท ำค ำเสนอซ้ือคืนหุ้นกู้เป็นกำรทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องท ำค ำเสนอซ้ือคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรำย  และจะต้องท ำกำรซ้ือคืน
หุ้นกู้จำกผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงประสงค์จะขำยคืนหุ้นกู้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมสัดส่วนที่เสนอขำย 

10.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ท ำกำรซ้ือคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลท ำให้หนี้ตำมหุ้นกู้ดังกล่ำวระงับลงเนื่องจำกหนี้เกลื่อนกลืนกันตำมกฎหมำย 
และผู้ออกหุ้นกู้จะน ำหุ้นกู้ดังกล่ำวออกเสนอขำยต่อไปอีกมิได้ ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบเพื่อยกเลิก
หุ้นกู้ที่ซ้ือมำดังกล่ำว รวมทั้งแจ้งเรื่องกำรซ้ือคืนหุ้นกู้ให้ตลำดรองที่มีกำรซ้ือขำยหุ้นกู้และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบโดยไม่ชักช้ำทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตำมประกำศและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

10.4 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

11.  เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด 

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตำมข้อก ำหนดสิทธิ 

(ก) หำกผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช ำระเงินไม่ว่ำเงินต้นหรือดอกเบี้ยในวันถึงก ำหนดช ำระตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนดสิทธิ เว้นแต่
กำรผิดนัดดังกล่ำวมีสำเหตุจำกควำมล่ำช้ำในระบบกำรโอนเงิน และกำรผิดนัดไม่ช ำระเงินดังกล่ำวยังคงมีอยู่เป็นเวลำ  
5 (ห้ำ) วัน นับจำกวันที่ถึงก ำหนดช ำระนั้น 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดสิทธิในข้ออื่นๆ นอกจำกกำรผิดนัดไม่ช ำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมี
อยู่เป็นระยะเวลำ 45 (ส่ีสิบห้ำ) วัน นับจำกวันที่ได้มีกำรส่งหนังสือแจ้งกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนดสิทธิ
และขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำวไปยังส ำนักงำนใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ท ำกำรไถ่ถอนทั้งหมด  

(ค) หนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซ่ึงเป็นมูลหนี้ตำมสัญญำเงินกู้ หุ้นกู้ ตรำสำรหนี้หรือที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินอื่นใด 
(เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใดๆ ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ทำงกำรเงินหรือไม่ก็ตำม) (ไม่ว่ำจะ
เป็นมูลหนี้ในปัจจุบันหรืออนำคต เป็นมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดยประกำรอื่น) ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญำ หรือเป็นลูกหนี้ 
หรือเป็นผู้ที่มีหน้ำที่ต้องช ำระหนี้ในฐำนะผู้ค้ ำประกัน ผู้รับรอง หรืออำวัลตั๋วเงินถึงก ำหนดช ำระก่อนก ำหนดช ำระตำม
สัญญำหรือตรำสำรที่เกี่ยวข้องเป็นจ ำนวนเงินตำมมูลหนี้เดียวหรือหลำยมูลหนี้รวมกันเกินกว่ำ 50,000,000 (ห้ำสิบล้ำน)
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เหรียญสหรัฐ หรือ 2,000,000,000 (สองพันล้ำน) บำท แล้วแต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ หลังจำกได้ค ำนึงถึงข้อก ำหนดเรื่อง
กำรบอกกล่ำวที่ระบุไว้ในสัญญำหรือตรำสำรแล้วหรือพ้นระยะเวลำที่ได้รับกำรผ่อนผันแล้ว 

(ง) หำกผู้ออกหุ้นกู้ต้องค ำพิพำกษำเสร็จเด็ดขำด หรือค ำช้ีขำดของอนุญำโตตุลำกำร ให้ช ำระเงินครั้งเดียวหรือหลำยครั้ง 
โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่สำมำรถช ำระหนี้ดังกล่ำวได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในค ำพิพำกษำเสร็จเด็ดขำดหรือค ำช้ีขำดอัน
เป็นที่สุดของอนุญำโตตุลำกำรนั้นๆ และกำรไม่ช ำระหนี้ดังกล่ำวมีผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อควำมสำมำรถของผู้ออก
หุ้นกู้ในกำรช ำระหนี้หุ้นกู้ภำยใต้ข้อก ำหนดสิทธินี้ 

(จ) มีกำรเริ่มด ำเนินกำรเพื่อขอฟื้นฟูกิจกำรของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลำยภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
หรือได้มีค ำส่ังหรือมติใดๆ โดยชอบตำมกฎหมำยให้เลิกกิจกำรของผู้ออกหุ้นกู้ หรือมีกำรยึด/อำยัดทรัพย์สินของผู้ออก
หุ้นกู้ตำมค ำพิพำกษำหรือค ำส่ังโดยชอบด้วยกฎหมำย และกำรเริ่มด ำเนินกำร ค ำพิพำกษำ ค ำส่ังหรือมติใดๆ มิได้ถูก
ยกเลิกหรือเพิกถอนหรือท ำให้หมดส้ินไปภำยใน 45 (ส่ีสิบห้ำ) วัน นับจำกวันที่มีกำรเริ่มด ำเนินกำรหรือวันที่มีค ำส่ัง
นั้นๆ  

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ด ำเนินกำรเพื่อขอฟ้ืนฟูกิจกำรหรือขอเลิกกิจกำรของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่ กรณีกำรเลิกกิจกำรของผู้ออกหุ้นกู้
ดังกล่ำว เป็นกรณีที่เกี่ยวกับกำรควบรวมกิจกำร ซ่ึงตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว นิติบุคคลที่
จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ำรับเอำหนี้สิ้นหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน 

11.2 เมื่อเกิดกำรผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตำมข้อ 11.1 หำก 

(ก)  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ  

(ข)  เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ำรำยเดียวหรือหลำยรำยที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้
รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ  

(ค)  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ  

(ง)  เป็นกรณีตำมข้อ 11.1 (จ) และ (ฉ) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท ำกำรช ำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตำมหุ้นกู้ที่ค ำนวณจนถึง
ขณะนั้นซ่ึงถือเป็นอันถึงก ำหนดช ำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จะต้องยืนยันต่อผู้ออกหุ้นกู้ว่ำในควำมเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เหตุกำรณ์ดังกล่ำวท ำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
เงื่อนไขในข้อก ำหนดสิทธินี้ได้และมีผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้  

11.3 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตำมข้อ 11.2 แล้ว  

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องด ำเนินกำรให้ผู้ออกหุ้นกู้ช ำระหนี้ที่ค้ำงช ำระอยู่ตำมหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถ
กระท ำได้ ซ่ึงรวมถึงกำรฟ้องร้องบังคับคดีเอำกับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหำกสำมำรถกระท ำได้โดยถูกต้องตำมกฎหมำย 

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรำยจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับช ำระหนี้ตำมหุ้นกู้ที่ค้ำงช ำระแก่ตนเองจำกผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็
ต่อเมื่อหลังจำก 14 (สิบส่ี) วันนับจำกวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตำมข้อ 11.2 แล้ว ยังไม่มี
กำรช ำระหนี้ที่ค้ำงช ำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ด ำเนินกำรฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้
ให้ช ำระหนี้ที่ค้ำงช ำระ 
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12.  การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

12.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นกู้โดยเร็ว ซ่ึงจะต้องไม่เกิน 30 (สำมสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ำรำยเดียวหรือหลำยรำยที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้
รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีค ำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  

(ก) หำกเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ส่งหนังสือแจ้ง
ไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท ำกำรช ำระหนี้หุ้นกู้ค้ำงช ำระตำมข้อ 11.2 วรรคสอง 

(ข) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในสำระส ำคัญตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 15.1 

(ค) หำกมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รำยใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รำยเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกำรออกหนังสือ
เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตำม ข้อ 14.3 (ข) 

(ง) หำกมีเหตุกำรณ์ส ำคัญซ่ึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ำรำยเดียวหรือหลำยรำยที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่ำอำจกระทบต่อส่วน
ได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือควำมสำมำรถของผู้ออกหุ้นกู้ในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดสิทธิ 

12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและด ำเนินกำรประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรำย  
ไม่ว่ำจะได้เข้ำร่วมประชุมหรือไม่ก็ตำม ส่วนหลักเกณฑ์ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้นั้นจะเป็นไปตำมเอกสำรหมำยเลข 1  
แนบท้ำยข้อก ำหนดสิทธิ 

12.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้  
และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

13.  อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ในควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน เว้นแต่บรรดำ
ควำมเสียหำยซ่ึงเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จำกกำรที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้ำที่หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมจงใจหรือ
โดยมิได้ใช้ควำมระมัดระวังตำมที่จะพึงคำดหมำยได้จำกบุคคลที่ประกอบกำรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

13.2 นอกเหนือจำกบรรดำอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอ ำนำจ หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(ก) ด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 13.2 นี้ และข้ออื่นๆ ของข้อก ำหนดสิทธิ ซ่ึงในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ 
ดุลยพินิจของตนตำมข้อก ำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก 

(ข) ท ำควำมตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

(1) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญำที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซ่ึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ำ
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ท ำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง  

(2) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญำที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ำ
เป็นกำรแก้ไขข้อผิดพลำดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง 
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(3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ำกรณีที่เกิดขึ้นตำมข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องด ำเนินกำร
ตำมข้อ 11.2 หำกผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ำกำรผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่ำวเป็นเรื่องที่เหมำะสมโดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก 

(ค) รับและเก็บรักษำเอกสำรและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ำมี) ซ่ึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตำม
ข้อก ำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญำที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ 

(ง) เข้ำร่วมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอควำมเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่ำควรจะด ำเนินกำรอย่ำงไรในกรณีที่        
ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่นๆ ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่ำง
ร้ำยแรง 

(จ) จัดท ำรำยงำนส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องส ำคัญที่ได้ด ำเนินกำรไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้ำ 

(ฉ) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขำดคุณสมบัติและไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภำยใน 60 (หกสิบ) วัน
นับจำกวันที่ขำดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทรำบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลำดังกล่ำว
เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ำรับท ำหน้ำที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตำมข้อ 
12.1 (ค) โดยไม่ชักช้ำ 

13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้  แต่  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ส ำหรับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนโดยเช่ือถอืหนงัสือ
รับรองที่ออกโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือควำมเห็น ค ำแนะน ำ หรือข้อมูลที่จัดท ำโดยผู้เช่ียวชำญให้แก่  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพำะเจำะจง หำกเป็นกำรเช่ือถือด้วยควำมสุจริตและด้วยควำมระมัดระวังอันจะพึงคำดหมำยได้จำก
บุคคลที่ประกอบกำรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรำกฏในภำยหลังว่ำหนังสือรับรอง ควำมเห็น ค ำแนะน ำ หรือข้อมูลดังกล่ำว
จะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นควำมจริง 

14.  การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

14.1 ผู้ออกหุ้นกู้ไดแ้ต่งตั้งธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและมีควำมเป็น
อิสระ ให้ท ำหน้ำที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์แล้ว และให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นกู้ทุกรำยยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้งธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู ้

14.2 กรณีที่จะต้องท ำกำรเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขำดคุณสมบัติในกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สำมำรถแก้ไขกำรขำดคุณสมบัติภำยใน 60 
(หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขำดคุณสมบัตินั้น 

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจำกเห็นว่ำผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้ำที่ไม่เหมำะสมหรือ
บกพร่องต่อหน้ำที่ 

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้ำที่ฝ่ำฝืนข้อก ำหนดของสัญญำแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อก ำหนดสิทธิ และกำรฝ่ำฝืนนั้น
ยังคงไม่ได้รับกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วัน นับจำกวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ท ำกำรแก้ไข 
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(ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกกำรท ำหน้ำที่โดยถูกต้องตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

(จ) เมื่อเกิดเหตุกำรณ์อื่นๆ ที่ท ำให้สัญญำแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไป ตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้แทน   
ผู้ถือหุ้นกู ้

14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องท ำกำรเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

(ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติกำรเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออก
หุ้นกู้เข้ำท ำหน้ำที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ 

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้ำท ำหน้ำที่ผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรำย  ซ่ึงหำกไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่ำร้อยละ  10 (สิบ) 
ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้ำนภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วันนับจำกวันที่ผู้ออกหุ้นกู้
ออกหนังสือดังกล่ำว ให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติกำรเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออก
หุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว  

ทั้งนี้ ในระหว่ำงที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รำยใหม่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำมผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
รำยเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้ำที่เช่นเดิมไปพลำงก่อนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตำมข้อก ำหนดสิทธิ 

14.4 กำรเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี้  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ตำมประกำศและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซ่ึงเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รำยใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทรำบถึงกำรแต่งตั้งนั้นภำยใน 30 (สำมสิบ) 
วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องท ำกำรส่งมอบทรัพย์สิน เอกสำร หรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่
ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ควำมร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่ำงเต็มที่เพื่อให้กำรด ำเนินกำร
ตำมหน้ำที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย 

15.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธ ิ

15.1 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ นอกเหนือจำกข้อ 13.2 (ข) (1) และ 13.2 (ข) (2) ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ออก 
หุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

15.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นำยทะเบียนหุ้นกู้ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วัน นับแต่วันที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นกู้เมื่อได้รับกำรร้องขอ 

16.  การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 

หำกใบหุ้นกู้ฉบับเก่ำสูญหำย ฉีกขำดหรือช ำรุดด้วยประกำรใดๆ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องกำรให้แยกใบหุ้นกู้ หรือรวมใบ
หุ้นกู้ หรือให้ออกใบหุ้นกู้ในชื่อของตน ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรำกฏช่ือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นค ำขอให้นำยทะเบียนหุ้นกู้
ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยตำม สมควรตำมที่นำยทะเบียนหุ้นกู้ก ำหนด ในกำรนี้  
นำยทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันท ำกำร นับแต่วันที่นำยทะเบียนหุ้นกู้ได้
รับค ำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสำรอื่นๆ ตำมที่นำยทะเบียนหุ้นกู้ก ำหนด และนำยทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึก
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ำมีกำรยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่ำด้วย 
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17.  ผลบังคับของข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อก ำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีกำรช ำระหนี้ตำมหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดย
ข้อก ำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้อก ำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมำย หรือประกำศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตำมกฎหมำยกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับกับ
หุ้นกู้แทนข้อควำมของข้อก ำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น 

  

 ผู้ออกหุ้นกู ้

 บริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

 

โดย    

      (นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต)        
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เอกสารหมายเลข 1 

หลักเกณฑ์ในการประชมุผู้ถือหุน้กู้ 

1. การเรียกประชุม 

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหุ้นกู้
จัดส่งหนังสือเรียกประชุมถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ในกรณีที่มิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ทุกรำย 
โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อำกำศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่ำงประเทศ) ตำมรำยช่ือและ
ที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซ่ึงมิได้เป็นผู้ขอให้เรียก
ประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม 
หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลำ สถำนที่ส ำหรับกำรประชุม วำระกำรประชุมและผู้ที่ขอให้เรียกประชุม 
ทั้งนี้ นำยทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรำยตำมรำยช่ือและที่อยู่ซ่ึงปรำกฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อส้ินเวลำท ำกำรในวันท ำกำรก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี)่ วัน 

2.  ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

ผู้มีสิทธิเข้ำร่วมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุน้กู้และผู้แทนผูถ้ือหุ้นกู ้

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้อำจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รำยอื่นหรือบุคคลใดๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได้ โดยจัดท ำหนังสือมอบฉันทะ ตำมแบบที่นำยทะเบียนหุ้นกู้ก ำหนด ซ่ึงขอรับได้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของ   
นำยทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่ำ 24 (ยี่สิบ
ส่ี) ช่ัวโมงก่อนเวลำนัดประชุม 

(ค) ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่ปรึกษำกฎหมำย หรือบุคคลซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ที่ ประชุมจะพิจำรณำซ่ึงได้รับกำร     
ร้องขอจำกผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เข้ำร่วมประชุมเพื่อท ำกำรช้ีแจงและแสดงควำมเห็นต่อที่ประชุม 

(ง) บุคคลใดๆ ที่ประธำนในที่ประชมุอนุญำตใหเ้ข้ำร่วมประชุมในฐำนะผู้สังเกตกำรณ์ 

3.  องค์ประชุม 

3.1 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจำรณำและลงมติในเรื่องต่ำงๆ นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 
2 (สอง) รำยขึ้นไปซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้ำร่วม
ประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นกำรประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมครั้งก่อน
ซ่ึงไม่สำมำรถประชุมได้เนื่องจำกขำดองค์ประชุมตำมข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมส ำหรับกำรประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมำนี้ จะต้อง
ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรำยขึ้นไปไม่ว่ำจะถือหุ้นกู้รวมกันเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ตำมเข้ำร่วมประชุม 

3.2  กำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจำรณำและลงมติในเรื่องต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรำยขึ้นไป
ซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้ำร่วมประชุม จึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นกำรประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมครั้งก่อนซ่ึงไม่สำมำรถ
ประชุมได้เนื่องจำกขำดองค์ประชุมตำมข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมส ำหรับกำรประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมำนี้จะต้องประกอบด้วย     
ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรำยขึ้นไปซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
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ทั้งหมดเข้ำร่วมประชุม  

3.3 กำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจำรณำและลงมติในเรื่องต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรำยขึ้นไป
ซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้ำร่วมประชุม จึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นกำรประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมครั้งก่อนซ่ึงไม่สำมำรถประชุม
ได้เนื่องจำกขำดองค์ประชุมตำมข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมส ำหรับกำรประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมำนี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้
ตั้งแต่สองรำยขึ้นไป ซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 33 (สำมสิบสำม) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด
เข้ำร่วมประชุม 

4.  ประธานในทีป่ระชุม 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะท ำ
หน้ำที่ประธำนไม่มำประชุมเมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึง 45 (ส่ีสิบห้ำ) นำที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้รำยหนึ่งเป็น
ประธำนในที่ประชุม 

5.  การเลื่อนประชุม 

5.1 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ำครั้งใด หำกปรำกฏว่ำเมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึง 45 (ส่ีสิบห้ำ) นำที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้เข้ำร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธำนในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย  

(ก)  ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธำนในที่ประชุมเลื่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไป
ประชุมในวัน เวลำ และสถำนที่ซ่ึงประธำนก ำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 
(เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วัน นับจำกวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงกัน
ให้ไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ นอกจำกนี้เรื่องที่พิจำรณำและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อำจ
พิจำรณำได้โดยชอบในกำรประชุมครั้งก่อนเท่ำนั้น  

(ข)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ตำมที่ก ำหนดไว้ใน (ก) 

(ค) ในกรณีที่กำรประชุมซ่ึงขำดองค์ประชุมนี้เป็นกำรประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจำกกำรประชุมในครั้งก่อนขำด       
องค์ประชุม จะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ตำมที่ก ำหนดไว้ใน (ก) 

5.2 นำยทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมส ำหรับกำรประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจำกกำรประชุมครั้งก่อนขำด
องค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตำมรำยช่ือและที่อยู่ซ่ึงได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ให้ในครั้งที่ขำดองค์ประชุมนั้นทุกรำยภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 (สำม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่ง
หนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุวัน เวลำ สถำนที่ส ำหรับกำรประชุม 
วำระกำรประชุม และองค์ประชุมที่ต้องกำรส ำหรับกำรประชุมครั้งใหม่ 

6.  มติของที่ประชุม 

6.1 กำรลงมติในเรื่องต่ำงๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยกำรชูมือหรือลงคะแนนเสียงตำมที่ประธำนในที่ประชุมก ำหนด 
ซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรำยจะมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่ำหุ้นกู้ 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมมีคะแนนเสียงช้ีขำด (ทั้งกรณีกำรลงมติโดยกำรชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจำก
คะแนนเสียงที่ประธำนในที่ประชุมอำจมีในฐำนะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ 
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6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่ำงๆ นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้ำงมำกไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่ำงๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้ำงมำกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 66 (หกสิบหก) 
ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6.4 

(ข) กำรเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และกำรแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รำยใหม่  

6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่ำงๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้ำงมำกไม่น้อยกว่ำร้อยละ  75 (เจ็ดสิบห้ำ) ของ
จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรช ำระหนี้ตำมหุ้นกู้ด้วยกำรแปลงสภำพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อ่ืน หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลใดๆ 

(ข) กำรแก้ไขวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบก ำหนดช ำระเงินไม่ว่ำจ ำนวนใดๆ ตำมหุ้นกู้  

(ค) กำรลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ ำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจ ำนวนอื่นใดที่ค้ำงช ำระหรือที่จะต้องจ่ำย
ตำมหุ้นกู ้

(ง) กำรเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตรำของเงินไม่ว่ำจ ำนวนใดๆ ที่จะต้องช ำระตำมหุ้นกู้ 

(จ) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม 
(ข้อ 6.) 

(ฉ) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมข้อ (ก) ถึง (จ) ข้ำงต้น 

6.5 ผู้ถือหุ้นกู้รำยใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ  

7.  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ประธำนในที่ประชุมครั้งนั้นลงนำมรับรองภำยใน 14 (สิบส่ี) วัน
นับจำกวันประชุมและเก็บรักษำต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีส ำเนำเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ในวันและเวลำท ำกำรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
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เอกสารหมายเลข 2 

แบบของใบหุ้นกู ้
 

 
 

 

 



 

 

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
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วันออกหุ้นกู้ 19 ตุลำคม 2558 วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้     15 พฤศจิกำยน 2564 อำยุ 6 ปี 27 วัน  มูลค่ำท่ีตรำไว้ 1,000 บำท ต่อหน่วย จ ำนวนท่ีออก   4,200,000 หน่วย มูลค่ำรวม      4,200,000,000 บำท 
Issue Date  19 October 2015 Maturity Date     15 November 2021 Term 6 years  27 days   Face Value 1,000 Baht/Unit Offering Amount   4,200,000  Unit  Total Amount 4,200,000,000  Baht 
   
อัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.50 ต่อปี  
 

ช ำระปีละ 2 คร้ัง โดยช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตำมท่ีอยู่ท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตำมหลักเกณฑ์หรือวิธีกำรตำมข้อ 2  ด้ำนหลังใบหุ้นกู้นี้ 

Interest Rate 3.50% per annum 
 

Semiannually Paid by crossed cheque sent by registered mail to the Debentureholders at the address appearing in the Register Book of the Debentureholders or according to the criteria and 
procedures set forth in Clause 2 on the back of this Certificate. 

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) จะด ำเนินกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก ำหนดไถ่ถอนในวันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564 โดยช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะในนำมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวิธีกำรอื่นใดตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ 
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 15 November 2021 by crossed cheque in name of the Debentureholder or any other ways as specified in the Conditions.   

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้  [•]  
 

Name of Debentureholder  [•]   
   
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้   [•] จ ำนวนหน่วยหุ้นกู้ [•]              หน่วย วันท่ีออกใบหุ้นกู้ [•] 
Debentureholder Registration No. [•] No. of Debentures [•]              Units Issue Date of the Certificate [•] 
   
เลขท่ีใบหุ้นกู้ [•] จ ำนวนเงิน [•]              บำท  
Certificate No. [•] Amount [•]              Baht  

 
 
 
   
       กรรมกำร/นำยทะเบียน 
                                         Director/Registrar 
 

หุ้นกู้ที่เสนอขำยนี้อยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตำมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขำยหุ้นกู้ในกำรออกหุ้นกู้คร้ังน้ี  
The Debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders as stipulated in the Prospectus of the Debentures. 
หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับช ำระหนี้ไม่ด้อยกว่ำสิทธิได้รับช ำระหนี้ของเจ้ำหนี้สำมัญท้ังในปัจจุบันและในอนำคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่
บรรดำหนี้ท่ีมีกฎหมำยคุ้มครองให้ได้รับช ำระหนี้ก่อน 
Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and the Debentureholders are entitled to receive payment not less favorable than the ordinary (unsecured) creditors of the 
Issuer at present and in the future, except for those obligations with preferential order of payment under law. 



 

 

 
 
ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อก ำหนดสิทธิ”) ตำมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขำยหุ้นกู้ในกำรออกหุ้นกู้ครั้งนี้ และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภำยหน้ำ เว้นแต่จะได้
นิยำมไว้เป็นอย่ำงอื่นในใบหุ้นกู้นี้  ค ำเฉพำะที่ใช้ในใบหุ้นกู้นี้ ให้มีควำมหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ 
This Certificate is subject to the Terms and Conditions (“Conditions”) governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders as specified in the Prospectus o f the Debentures and/or any amendment as 
may be made to the Conditions at a later date. Unless otherwise defined in this Certificate, specific terms used in this Cert ificate have the same meanings given to them in the Conditions. 
สรุปสำระส ำคัญของขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของหุ้นกู้  
Summary of the Conditions of the Debentures 
1. หุ้นกู้นีเ้ป็นหุน้กู้ชนิดระบุช่ือผู้ถอื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 

 These Debentures are name-registered, unsubordinated, and unsecured with a Debentureholders’ Representative 
1.1 นำยทะเบยีน : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) : 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

 Registrar: THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED : 9 Ratchadapisek Road, Jatujak, Bangkok 10900 
1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนำคำรกรงุศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) : 1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 

Debentureholders’ Representative: BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED : 1222 Rama 3 Road, Bang Phongphang, Yan Nawa, Bangkok 10120 
2. ระยะเวลำในกำรค ำนวณดอกเบี้ยและวิธีกำรในกำรช ำระดอกเบี้ยและกำรไถ่ถอนหุ้นกู้  

 Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures. 
2.1 บริษัทจะค ำนวณดอกเบีย้และช ำระดอกเบี้ย ตำมทีก่ ำหนดไว้ในขอ้ก ำหนดสทิธิ โดยมีกำรก ำหนดช ำระดอกเบีย้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวนัที่ 15 พฤษภำคม และ 15 พฤศจิกำยน ของทุกปีตลอดอำยุหุ้นกู้ โดยหำกวนัก ำหนดช ำระ

ดอกเบีย้ และ/หรอืวันครบก ำหนดไถถ่อนหุ้นกูไ้ม่ตรงกับวันท ำกำร จะเลือ่นวันช ำระดอกเบีย้ และ/หรือวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เปน็วนัท ำกำรถัดไป ยกเว้น กำรจ่ำยดอกเบี้ยงวดสุดท้ำย ให้เปน็ไปตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 
The Company will calculate and pay the interest according to the Conditions. Interest shall be payable semiannually and shall be paid on 15 May and 15 November of each year throughout the term of the 
Debentures.  If the Interest Payment Date and/or the Maturity Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day, except the last interest payment  which shall be made in 
accordance with the Conditions. 

2.2 บริษัทจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ำยเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตำมข้อ 2.1 แต่ละงวดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดย (หำกสำมำรถท ำได้) กำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้ถือหุ้นกู้ (ตำมที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้แก่นำย
ทะเบียนหุ้นกู้) หรือโดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะในนำมของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นเช็คที่เป็นเงินสกุลบำท โดยจะจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อำกำศตำมที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
กู้ ตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3 หรือโดยวิธีกำรอื่นใดตำมที่จะตกลงกันเป็นครั้งครำวระหว่ำงผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนำยทะเบียนหุ้นกู้ 

 The Company will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, for each period, to the Debentureholders by the transfer to the bank accounts of the Debentureholders (as 
informed by the Debentureholders to the Registrar), if possible, or account payee Baht cheque via registered mail or air mail  to the address of the relevant Debentureholders according to the address appearing in 
the Register Book on the Record Date according to the procedures specified in Clause 3 or in such other way as may be agreed from time to time by the Issuer, the Debentureholders’ Representative and the 
Registrar. 

2.3 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ ำต้องน ำใบหุน้กู้มำเวนคืนให้แกน่ำยทะเบียนหุ้นกู้ โดยบริษัทมอบหมำยให้นำยทะเบยีนหุ้นกู้เปน็ผู้จ่ำยเงินตน้คงค้ำงงวดสุดท้ำยและดอกเบี้ยส ำหรับงวดดอกเบีย้สุดท้ำยให้แก่ผู้ถือหุน้กู้ในวนัครบก ำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ โดย (หำกสำมำรถท ำได้) กำรโอนเงนิเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้ถอืหุ้นกู้ (ตำมที่ผู้ถือหุน้กู้ได้แจ้งให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้) หรือโดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะในนำมของผู้ถือหุน้กู้ ซึ่งเปน็เช็คทีเ่ปน็เงนิสกุล
บำท 

 The Debentureholders shall not surrender the Debenture Certificates to the Registrar.  The Company shall assign the Registrar  to repay the principal and last interest payment to the Debentureholders on the 
Maturity Date by the transfer to the bank accounts of the Debentureholders (as informed by the Debentureholders to the Registrar), if possible, or account payee Baht cheque. 

3. กำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้กู้ 
 The Closure of the Register Book of the Debentureholders 
 บริษัทหรือนำยทะเบียนจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักกำรโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลำ 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันก ำหนดดอกเบี้ย วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้

ในข้อก ำหนดสิทธิและตำมที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งแก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ กำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่เวลำ 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ซึ่งวันปิดสมุด
ทะเบียนวันแรกดังกล่ำวให้เรียกว่ำ “วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” ถ้ำวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันท ำกำรให้เลื่อนเป็นวันท ำกำรถัดไป 

           The Company or the Registrar shall close the Register Book of the Debenture at noon on the fourteenth (14th) day prior to any Interest Payment Date, the Maturity Date, any date fixed for any meeting of the 
Debentureholders or any other date for any other purpose as specified in these Conditions and as notified by the Issuer to th e Registrar, the Debentureholders’ Representative and the Debentureholders.  The first day of 
each such closed period is called a “Record Date”.  If the Record Date falls on a day that is not a Business Day, the Register Book shall be closed on the next Business Day. 

4. เงื่อนไขอื่น ๆ เปน็ไปตำมหนังสือช้ีชวนของผู้ออกหุ้นกู้ในกำรออกหุ้นกู้ในครั้งนี ้
Other conditions shall be in accordance with the Prospectus of the Debentures. 

 
 

โปรดอ่ำน 
Please read 

(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ท ำแบบค ำขอลงทะเบียนรบัโอนหุ้นกู้ทุกครั้งทีย่ื่นโอนหุน้กู้ตอ่นำยทะเบยีน 
 An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration form, and deliver such form to the Registrar. 
(2) เฉพำะผู้รับโอนหลักทรัพย์รำยแรกจำกผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรำกฏช่ือที่ด้ำนหน้ำของใบหุน้กู้ ให้แนบภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชนที่ได้รบัรองส ำเนำถกูต้องไปพร้อมกับใบหุน้กู้ฉบับนี้  
 กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้แนบส ำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนที่ได้รับรองส ำเนำถูกต้อง พร้อมกับภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจที่ได้รับรองส ำเนำถูกต้องไป

พร้อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ด้วย 
 For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certific ate, a certified true copy of the I.D. card must be submitted together with the 

Debenture Certificate.  In the case of a juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one month old, and certified true copy(ies) of the I.D. 
card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. 

(3) เมื่อผู้รบัโอนหุ้นกู้ประสงค์จะโอนหุ้นกู้จะต้องลงลำยมือช่ือแบบเดียวกับลำยมือช่ือที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ กรณีเปน็นิติบุคคลและเปลีย่นผู้ลงลำยมอืช่ือให้แสดงหลักฐำนประกอบกำรโอนเช่นเดียวกับขอ้ (2) 
 When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures.  In case of a juristic pe rson, any change of 

authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2). 

 
ลงลำยมือชื่อผู้โอน 

Signature of transferor 

ลงลำยมือชื่อผู้รับโอน 
(ผู้ท่ีต้องกำรลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกูใ้นสมุดทะเบียน) 

Signature of transferee 
(who wishes to have his/her name entered in the register of Debentures) 

ลงลำยมือช่ือผู้มอี ำนำจ 
ประทับตรำนำยทะเบียน/บริษัท 

Authorized Signature with the seal of the 
Registrar/Company 

 ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตวับรรจง) Full name of transferee in block letters  
1  
 ลงลำยมือชื่อผู้โอน 
 Signature of transferor 

 
ลงลำยมือชื่อผู้รับโอน 

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 
(Block letters) 

 

2  
 ลงลำยมือชื่อผู้โอน 
 Signature of transferor 

 
ลงลำยมือชื่อผู้รับโอน 

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 
(Block letters) 

 

3  
 ลงลำยมือชื่อผู้โอน 
 Signature of transferor 

 
ลงลำยมือชื่อผู้รับโอน 

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 
(Block letters) 

 

 
 



[wcp: 2 Sept. 15] 

 
   

 

สัญญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

ระหว่าง 

 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

“บริษัท” 

 

กับ 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” 

 

วันที่ [] พ.ศ. 2558 

 

 

 
 

ชัน้ 22 อาคารเมอคิวร่ี  
540 ถนนเพลนิจิต 
ลมุพนีิ ปทุมวนั  
กรุงเทพ 10330 
ประเทศไทย 



 

 
  

 

สัญญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

สญัญาฉบบันีท้ าขึน้ ณ กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ [] พ.ศ. 2558 ระหว่าง 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 (ซึง่ต่อไปในสญัญาฉบบันีจ้ะเรียกว่า "บริษัท") ฝ่ายหนึง่ กับ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (ซึง่ต่อไปในสญัญาฉบบันีจ้ะเรียกว่า “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) อีกฝ่ายหนึง่  

โดยท่ี 

ก. บริษัทได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ( “ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ให้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2558 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” จ านวนไม่เกิน 4,200,000 (สี่ล้านสองแสน) หน่วย มลูค่าไม่เกิน 4,200,000,000 (สี่พนั
สองร้อยล้าน) บาท (“หุ้นกู้”) ออกโดยบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 9/2552 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ ลงวันที่ 
13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศท่ี ทจ. 9/2552”) และประกาศอ่ืนใดที่
เก่ียวข้อง ตามรายละเอียดในร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้ แนบท้าย
สญัญานี ้รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้า (“ข้อก าหนดสิทธิ ”) และให้ถือ
เป็นส่วนหนึง่ของสญัญานี ้

ข. บริษัทประสงค์จะแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ซึง่ถือเป็นผู้ มีคุณสมบติัครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 37/2552 เร่ือง คุณสมบติัของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ และการกระท าตาม
อ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ฉบบัลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (“ประกาศท่ี ทจ. 37/2552”) ให้ท าหน้าที่
เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกูต้กลงรับท าหน้าที่นี ้ 

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจงึตกลงท าสญัญากันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  ้

1. การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

บริษัทตกลงแต่งตัง้ให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้  และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตกลงรับเป็น 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้
ข้อก าหนดสิทธิ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
ประกาศที่ ทจ. 9/2552  ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
สามารถด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวกับหุ้นกู้ ในนามของ ผู้ ถือหุ้นกู้ และ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้และข้อก าหนดสิทธิ  
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2. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

2.1 บริษัทตกลงช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตลอดอายุ

ของหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ [] ([]) ต่อปีของมลูค่าเงินต้นคงค้างรวมของหุ้นกู้ที่ยงัไม่ได้ไถ่ถอนหรือยกเลิก
(Outstanding Amount) ต่อปี (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ) ซึง่บริษัทจะช าระค่าตอบแทนส าหรับปีแรกให้
ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นบัจากวันออกหุ้นกู้  ส่วนค่าตอบแทนส าหรับปีต่อๆ ไป จะช าระภายใน 15 (สิบ
ห้า) วันนบัตัง้แต่วันครบก าหนดระยะเวลาทกุๆ 1 (หนึง่) ปี นบัจากวันออกหุ้นกู้  หากวันก าหนดช าระ
ค่าตอบแทนดังกล่าวตรงกับวันหยดุท าการของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือของบริษัทให้เลื่อนไปช าระในวันท า
การแรกถัดไป 

2.2 บริษัทตกลงที่จะช าระเงินซึง่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้จ่ายไปโดยมีเหตุอันสมควรเนื่องจากการปฏิบติัหน้าที่ตาม
สญัญาฉบบันี ้ข้อก าหนดสิทธิ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  (รวมทัง้ที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามจ านวนที่จ่ายไปจริง (รวม
ภาษีอากรที่เกิดขึน้จากการปฏิบติัหน้าที่ดังกล่าว) โดยจะช าระให้ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นบัแต่วันที่ได้รับ
แจ้งเป็นหนงัสือจากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้พร้อมแสดงรายละเอียด ตลอดจนหลกัฐานในการจ่ายเงินทดรอง
ดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทขอเวลาเพ่ิมเติมเนื่องจากมีข้อสงสยั หรือรายละเอียดของการจ่ายเงินทดรอง
จ่ายดังกล่าวไม่ชดัเจน และจ าเป็นต้องขอค าชีแ้จง หรือขอรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือขอหลกัฐานเพ่ิมเติม
ในการจ่ายเงินทดรองจ่ายนัน้ๆ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องส่งค าชีแ้จง หรือรายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายเงิน
ทดรองจ่ายให้แก่บริษัทภายใน 5 (ห้า) วัน นบัจากวันที่บริษัทขอค าชีแ้จงเพ่ิมเติม หรือรายละเอียด หรือ
หลกัฐานเพ่ิมเติมจากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ให้บริษัทช าระคืนเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ภายใน 14 
(สิบสี่) วัน นบัจากวันที่บริษัทได้รับค าชีแ้จงเพ่ิมเติม หรือรายละเอียด หรือหลกัฐานเพ่ิมเติมจากผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ดังกล่าว  

2.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ในระหว่างอายขุองหุ้นกู้  ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ก าหนด  
ไว้ในข้อก าหนดสิทธิ บริษัทตกลงช าระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เดิมตามส่วนของระยะเวลาที่
ผ่านพ้นไปจริงที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้นัน้ได้ปฏิบติัหน้าที่จนถึงวันที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เดิมได้สิน้สดุการท าหน้าที่
เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ และได้มีการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลกัฐานที่เก่ียวข้องทัง้หมดให้กับ
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่แล้ว  

หากบริษัทได้ช าระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เดิมล่วงหน้าไปแล้วเป็นจ านวนเกินกว่าระยะเวลา
ที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ปฏิบติัหน้าที่จริง ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวให้แก่
บริษัทโดยไม่มีการคิดดอกเบีย้ใดๆ โดยไม่ชกัช้า 

2.4  ในกรณีที่สญัญาสิน้สดุไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องช าระค่าตอบแทนที่บริษัทได้จ่ายให้ตาม   
ข้อ 2.1 คืนให้แก่บริษัทตามส่วนส าหรับระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ต้องปฏิบติัหน้าที่ตามสญัญา  
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2.5 ในกรณีที่สญัญานีส้ิน้สดุไม่ว่าด้วยเหตุใด และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ยงัคงปฏิบติัหน้าที่ตามสญัญานีต่้อไปเท่าที่
จ าเป็นและสมควร บริษัทตกลงช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 โดย
อนโุลม ทัง้นี ้ให้ค านวณค่าตอบแทนตามส่วนของระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปจริง นบัแต่วันที่สญัญาสิน้สดุลง
ดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้สิน้สดุหน้าที่ 

2.6 ในกรณีที่สญัญาสิน้สดุลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และปรากฏว่ามีเงินทดรองจ่ายเพ่ิมเติมคงค้างซึง่ผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ ได้จ่ายไปโดยมีเหตุอันสมควรเนื่องจากการปฏิบติัหน้าที่ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องส่งหนงัสือแจ้งให้
บริษัทช าระเงินทดรองจ่ายเพ่ิมเติมให้แก่บริษัทโดยไม่ชกัช้า ภายหลงัจากวันที่สญัญาสิน้สดุลงหรือวันที่
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้สิน้สดุหน้าที่ตามข้อ 2.5 (แล้วแต่กรณี) โดยบริษัทตกลงช าระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ทดรองจ่ายไปในการปฏิบติัหน้าที่ตามสญัญานี ้ทัง้นี ้ระยะเวลาในการช าระค่าใช้จ่ายและการ
ด าเนินการในกรณีที่บริษัทมีข้อสงสยัหรือต้องการทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายเงินทดรองจ่าย
เพ่ิมเติม ให้เป็นไปตามข้อ 2.2 

3. อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดของคู่สัญญา 

3.1 บริษัทและผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้ข้อก าหนดสิทธิ  
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ประกาศที่  
ทจ. 9/2552  ประกาศที่ ทจ. 37/2552 กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคับ หรือค าสัง่ต่างๆ ของ
ส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ของทางราชการที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้
บริษัทจะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการด าเนินการใดๆ ตามที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอ  
ตามความจ าเป็นและสมควร 

ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์       
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ประกาศที่ ทจ. 9/2552  ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศ
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องที่มีผลกระทบต่ออ านาจหน้าที่และความรับผิดของคู่สญัญา คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงที่
จะร่วมกันแก้ไข เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข หรือข้อก าหนดใดๆ ตามสญัญานี ้เพ่ือให้สอดคล้องและไม่ขดักับ
ข้อก าหนดสิทธิ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) ประกาศที่ ทจ. 9/2552  ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศอ่ืนใดที่เก่ียวข้องที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงนัน้ทกุประการ 

3.2 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องรับผิดต่อผู้ ถือหุ้นกู้  ในความเสียหายซึง่เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ จากการที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้ปฏิบติัหน้าที่มิชอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ หรือละเว้นการปฏิบติัหน้าที่ด้วยความจงใจ หรือ
โดยมิได้ใช้ความระมดัระวังตามที่จะพงึคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  แต่
ทัง้นี ้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึน้จากการปฏิบติั
หน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนงัสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้ มีอ านาจของผู้ออกหุ้นกู้  หรือความเห็น 
ค าแนะน า หรือข้อมลูที่จดัท าโดยผู้ เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือ
ด้วยความสจุริตและด้วยความระมดัระวังอันจะพงึคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทน          
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ผู้ ถือหุ้นกู้  แม้จะปรากฏในภายหลงัว่าหนงัสือรับรอง ความเห็น ค าแนะน า หรือข้อมลูดังกล่าวจะมี
ข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง 

3.3 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ มีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการใดๆ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ทัง้ปวง ซึง่รวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี ้

(ก) ด าเนินการใดๆ ให้บริษัทปฏิบติัให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ รวมทัง้
การเรียกค่าเสียหายจากบริษัทแทนผู้ ถือหุ้นกู้ ด้วย 

(ข) ด าเนินการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ พระราช 
บญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ประกาศที่  
ทจ. 9/2552  ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 

(ค) การกระท าของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามสญัญานี ้ให้ถือว่าเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้  
และให้ถือเสมือนหนึง่ผู้ ถือหุ้นกู้กระท าการดังกล่าวด้วยตนเอง 

4. การมีผลบังคับใช้ของสัญญา 

สญัญาฉบบันีจ้ะมีผลบงัคับใช้นบัแต่วันออกหุ้นกู้  คือวันที่ [] พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

5. การเปล่ียนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

5.1  เหตุการณ์ดังต่อไปนี ้ให้ถือเป็นเหตุในการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

(ก) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ขาดคุณสมบติัในการปฏิบติัหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และไม่สามารถแก้ไข 
การขาดคุณสมบติัภายใน 60 (หกสิบ) วัน นบัแต่วันที่ขาดคุณสมบติันัน้ หรือ 

(ข) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบติั
หน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือ 

(ค) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบติัหน้าที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดของสญัญานี ้หรือข้อก าหนดสิทธิ และการฝ่าฝืน
นัน้ยงัคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นบัจากวันที่บริษัทได้มี
หนงัสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ท าการแก้ไข หรือ 

(ง) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้บอกเลิกการท าหน้าที่ตามสญัญานี ้ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.4 โดยท าเป็น
หนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน มายงับริษัท 

5.2 เม่ือเกิดเหตุการณ์หนึง่เหตุการณ์ใดตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือบริษัทจดัให้มีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี ้

(ก) เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เพ่ือให้ลงมติอนมุติัการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และแต่งตัง้บุคคลอ่ืนที่
เสนอโดยบริษัทให้เข้าท าหน้าที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แทน หรือ 
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(ข) ออกหนงัสือขออนมุติัเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ และแต่งตัง้บุคคลอ่ืนที่เสนอโดยบริษัทเข้าท า
หน้าที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แทนต่อผู้ ถือหุ้นกู้ทกุราย ซึง่หากไม่มีผู้ ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมดยื่นหนงัสือคัดค้านภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนบัจากวันที่บริษัทออกหนงัสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นกู้ทัง้หมด
อนมุติัการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ที่บริษัทเสนอไว้ในหนงัสือแจ้งนัน้แล้ว 
ทัง้นี ้ในระหว่างที่ยงัไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ใหม่ปฏิบติัหน้าที่ตามข้อก าหนดสิทธิ ไม่ว่าด้วยเหตุใด  
ก็ตาม ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เดิมจะต้องรับปฏิบติัหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนดสิทธิ   

5.3 นอกจากกรณีการเปลี่ยนผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 แล้ว การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

5.4 ไม่ว่ากรณีใด การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบจากส านกังาน ก .ล.ต. ตาม
ประกาศ และกฎหมายที่เก่ียวข้องที่ใช้บงัคับอยู่ในขณะนัน้ และเม่ือบริษัทได้ด าเนินการเก่ียวกับการ
แต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ใหม่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตัง้นัน้ภายใน 30 
(สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เดิมจะต้องท าการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลกัฐานที่เก่ียวข้อง
ทัง้หมดให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตัง้ใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ที่ได้รับแต่งตัง้ใหม่อย่างเต็มที่เพ่ือให้การด าเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ใหม่เป็นไปโดย
เรียบร้อย 

6.  การสิน้สุดของสัญญา 

 ให้สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง เม่ือเกิดเหตุการณ์หนึง่เหตุการณ์ใดดังต่อไปนี ้ 

6.1  ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดย บริษัทได้ช าระหนีด้อกเบีย้ เงินต้นและหนีอ่ื้นใดตามหุ้นกู้ จนครบถ้วนแล้วและ
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ปฏิบติัหน้าที่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หรือ 

6.2  มีการซือ้คืนหุ้นกู้ทัง้หมดโดย บริษัทและนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทัง้หมดนัน้แล้ว หรือ 

6.3  มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5  และส านกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือ 

6.4  คู่สญัญาฝ่ายหนึง่บอกเลิกสญัญาเนื่องจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่มิได้ปฏิบติัตามสญัญาฉบบันี ้หรือ
ข้อก าหนดสิทธิ และการผิดสญัญาดังกล่าวยงัคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นบัจากวันที่
คู่สญัญาฝ่ายที่มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้มีหนงัสือแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่นัน้ท าการแก้ไขการไม่
ปฏิบติัตามเง่ือนไขดังกล่าว ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาตามข้อนี ้ไม่ตัดสิทธิคู่สญัญาฝ่ายที่บอกเลิกสญัญา
ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สญัญาที่เป็นฝ่ายผิดสญัญา หรือ 

6.5 เม่ือคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีหนีส้ินล้นพ้นตัว ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์
เด็ดขาด หรือศาลมีค าสัง่รับค าร้องขอให้มีการฟืน้ฟกิูจการ หรือ 
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6.6 หากในที่สดุแล้วไม่มีการออกหุ้นกู้นี ้ให้ถือว่าสญัญานีส้ิน้สดุ  

7. ภาษีอากร 

คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงรับผิดชอบในค่าภาษีใดๆ ที่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของ คู่สญัญาฝ่ายนัน้เอง
ทัง้สิน้ เว้นแต่ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดจากสญัญานี ้บริษัทตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบช าระเองทัง้สิน้  

8. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบติัตามหน้าที่ของตนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดและวิธีการ  
ต่างๆ เก่ียวกับการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิทกุประการ และเอกสารแนบท้าย
ข้อก าหนดสิทธิที่เก่ียวข้องกับการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  และตกลงผกูพนัด้วยในมติและการด าเนินการต่างๆ ที่
เกิดขึน้จากการนัน้ 

9. การส่งหนังสือบอกกล่าว 

การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใดๆ ระหว่างบริษัทและผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ให้ท าเป็นหนงัสือและส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งทางโทรสารและยืนยนัโทรสารนัน้ด้วยการส่งเป็นจดหมายทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือส่งโดยบุคคล พร้อมลงนามรับโดยคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ ทัง้นี ้ให้ท าการส่งหนงัสือบอก
กล่าวไปยงัที่อยู่ของคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี ้หรือที่อยู่ซึง่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้
แจ้งให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบเป็นหนงัสือแล้ว  

ผู้ออกหุ้นกู้: 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์  02-537-2788 
โทรสาร  02-537-2791 
บุคคลติดต่อ คุณสมัฤทธ์ิ ส าเนียง 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) 
ชัน้ 17 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
เบอร์โทรศัพท ์ 0-2296-3582 
เบอร์โทรสาร  0-2683-1298  
บุคคลติดต่อ  คุณศรีสนุนัท์ ทติุยะโพธิ 
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10. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา 

หากบทบญัญัติใดๆ แห่งสญัญานี ้ข้อก าหนดสิทธิ และ /หรือ เอกสารเก่ียวกับหุ้นกู้ อ่ืน ตกเป็นโมฆะ 
โมฆียะ  ผิดกฎหมายหรือพ้นวิสยั ไม่อาจใช้บงัคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บทบญัญัตินัน้ๆ ไม่มีผลท าให้ส่วน
อ่ืนๆ ของสญัญานีต้้องตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมายหรือใช้บงัคับไม่ได้  ซึง่คู่สญัญาคงตกลงให้
บทบญัญัติในส่วนอ่ืนดังกล่าวของสญัญานีย้งัคงมีผลผกูพนัและใช้บงัคับได้ในระหว่างคู่สญัญาทกุฝ่าย  

11. ค่าใช้จ่าย 

เว้นแต่จะได้มีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอ่ืน คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจดัท า
สญัญานีใ้นส่วนของตน ซึง่รวมถึงค่าใช้จ่ายส าหรับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอ่ืนๆ 

12. กฎหมายท่ีใช้บังคับแก่สัญญา 

สญัญานีแ้ละเอกสารภายใต้สญัญาฉบบันี ้สิทธิและข้อผกูพนัต่างๆ ของคู่สญัญาที่มีอยู่ตามสญัญาฉบบั
นี ้ให้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทยในทกุๆ ประการ 

13. การรักษาความลับ 

 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมลู ข่าวสาร ใบแสดงรายการ หรือเอกสารอ่ืนใด ที่มีลกัษณะเป็น
ความลบั ซึง่บริษัทได้มอบให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้อันเนื่องมาจากการปฏิบติัหน้าที่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไว้
เป็นความลบัและจะต้องไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลใดๆ ตลอดระยะเวลาสญัญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ฉบบันี ้
เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยโดยได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท หรือเป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย
หรือค าสัง่ศาล พนกังานเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง หรือหน่วยงานอ่ืนใดมีอ านาจตาม
กฎหมาย   
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สญัญาฉบบันีท้ าขึน้เป็น 2 (สอง) ฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกัน คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความทัง้หมดแล้วเห็นว่าถกูต้องตามเจตนารมณ์ทกุประการ จงึลงลายมือชื่อไว้ พร้อมตราประทบั (หากมี)  
ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

เพื่อและในนามของผู้ออกหุ้นกู้ 
 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 
 
     
 (นายวิรัตน์ เอือ้นฤมิต) 

เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
 
 
     
 (นายสยาม ประสิทธิศิริกุล) 

 
 
      
 (นายสพุจน์ เหล่าสอุาภา) 
 พยาน 

 
 
      
 (นางศรีสนุนัท์ ทติุยะโพธิ) 
 พยาน 
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เอกสารแนบท้าย 
ร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 
(	(-��ก�� 
.&���������� 

(������) 

����(�/�01
���������� 

����-����������� 
��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
��
�����   
�����������  
 
� ก���ก������ 
   (������������ � 
   !�"�������� 1 
   ก�ก#�$�  
   2557) 
� ���)�� 
   ก���ก�� 
   (������������ � 
   !�"�������� 4 
   ก�ก#�$�  
   2557) 

62 ����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
� ���,,���� �-�$.��/���� (!ก�
�����
������� 1) 
 University of Oxford, U.K.  
� ���,,�A� �-�!/�BC/���� London School of 
 Economics and Political Science, University of  
 London, U.K. 
� ���,,�!�ก (!/�BC/����)  London School of 
 Economics and Political Science, University of  
 London, U.K. 
 
*���7�ก������ 
�  �M�กN�� Director Accreditation Program  
   (DAP 35/2005)  ��$���!���U����ก���ก��
 ���B����
 (IOD) 
� �����������ก��W���� ����B������ก�W 
   ����X��� 
������ !�"��� ������M��������ก���ก����C����ก�W  
   -��Y���ก���$.�ก���ก���A
��
��C����ก�W  
   ($�.) 

2549 - 2551 ��C����� ก������\M����� 

2551 - 2552  ���)�������]กB����)��!W��������������� )��$��ก�ก���
 WY�ก�� (���X�) 

2552 - 2555 ก���ก�� N̂��Y���
ก��_�,� ���B�� ก�������
 WY�ก�� (���X�)  

2553 - �̀WWa��� ���)��ก���ก��   �NM��)�\M�����!\"��������M��� 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����)  
� ก���ก������ / ���)��ก���ก�� ���B�� ���. WY�ก�� (���X�)  
� ก���ก������ / ���)��ก���ก�����W�� )��$��ก�ก���
  WY�ก��  (���X�) 
� ก���ก������ / ���)��ก���ก�����W�� ���B��  \bกB� !��
M!�!�� WY�ก�� (���X�) 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
            - 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����)  
� ���)��ก���ก��  �NM��)�\M�����!\"��������M���   
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 
(	(-��ก�� 
.&���������� 

(������) 

����(�/�01
���������� 

����-����������� 
��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
ก����\�B�  
ก��
���กB�  
 

� ก���ก������  
 (������ก��
 ������ � !�"��
 ������ 1 
 ก�ก#�$� 
 2557)  

� ก���ก�� 
   ���W�� 
 (������ก��
 ������ � !�"��
 ������ 5 
 ก�ก#�$� 
 2557)   

� !�M��
���M� 
 �Y������!�c� 
 ���)�� 
 ก���ก�� 
   ���W�� 
 (������ก��
 ������ � !�"�� 
 ����� 4 
 ก��
�
�  
 2557) 

 

 

 

56 ����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
� ���,,���� �-�����/������.d��  
   Wae�M�ก�.�������
�M�
  
� ���,,�A�  ����ก#���
ก��$���M�!/�BCก�W 
 ����������!�/ (Master of Laws ��"� LL M)  
 Cornell University, U.S.A. (�a� ก.\.) 
� ���,,�A� ����ก#���
 (Master of Laws ��"�  
 LL M) Harvard University,  U.S.A. (�a�jaM�����) 
� ���,,�!�ก ����ก#���
 (Doctor of the Science 
 of Law ��"� J.S.D.) Standford University, U.S.A. 
 (�a�jaM�����) 
 
*���7�ก������ 
� �M�กN�� Director Accreditation Program  
 (DAP 112/2014), Advance Audit Committee Program 
 (AACP 18/2015) ��$���!���U����ก���ก��
 ���B����
 (IOD) 
� !�����.d����
 (���.) Y���ก����/]กB�ก#���
  
 ����!�����.d��
n� 
� �M�กN�����ก�/��
����X� �N� ก��!�"��ก���ก$���
 _���������X�)����
Y�������ก�����������N� 
 (���.) �a����� 5  U����\���ก!กM�� 
� ก�����Xa������X��� ������
ก��������������o�����
 n�$!�กX���
_�ก���������ก���aW���$�� ���� 5 ���-�� 
 pTackling Corruption through Public-Private 
 Collaboration (16 �aM�$� 2557) 
������ !�"��� ������M��������ก���ก����C����ก�W  
   -��Y���ก���$.�ก���ก���A
��
��C����ก�W  
   ($�.) 

2548 - 2551 ����M��ก������ ก������
a��)��� 

2551 - 2557 �M��ก������ ก������
a��)��� 

2557 - �̀WWa��� �����]กB���
ก��C�����uv�
-����Xก�����WY� Y���ก!M-�)�ก����
ก��C����� 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����)  
� ก���ก������/���)��ก���ก�����W�� ���B�� ���. WY�ก�� (���X�)  
� ก���ก������/���)��ก���ก�����W�� )��$��ก�a���
 WY�ก�� (���X�)  
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
 - 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����)  
 - 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 
(	(-��ก�� 
.&����������  

(������) 

����(�/�01���
������� 

����-����������� 
��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
��X�ก��� 
��XA���
 
 

• ก���ก�� 
 ���� (������
������ �!�c�ก���ก��
�� ����10  !�B�
�  
2552) 

• ���)��ก���ก��
���� 
(������ก�������� �
!�c����)��
ก���ก������ 
!�"�������� 4 
ก��
�
�  2557) 

• ก���ก��กY����
 $��������  
(������ก�������� � 
!�"�������� 5 
ก�ก#�$� 2557)  

• ก���ก��กY�ก�� 
 �N�Mก�Wก������� 
(������ก�������� � 
!�"�������� 4  
ก��
�
�  2557) 

55 ����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,���� /�M�/�����.d�� (��C/����)
 ������
�M�
!กB��/���� 
• ���,,�A�  M.P.A. (Master of Public  
 Administration), Roosevelt University, IL, U.S.A 
*���7�ก������ 
• �M�กN�� Director Certification Program  
 (DCP 121/2009),  Moving Corporate  
     Governance  Forward : Challenge for Thai  
     Directors 2012 ��$���!���U����ก���ก�� 
    ���B����
 (IOD) 
• �M�กN��ก�� �{��ก����X��.�W�ก�n�$��C���� 
     !�กX��M�ก��!�"��  (���,,����� ���.)  
 �a����� 4/2549 ���
�M�
�{��ก����X��.�W�ก� 
• �M�กN�� N̂������������N� (���.)  �a����� 9    
    U�������
�ก���M���a�   
• �M�กN�� pกY�ก���N�Mก�Wก��Y�����ก���ก�� 
    �M� N̂������������N�-����C����ก�W�M���$�ก�� 
    ���X�| �a����� 5 U����\�}��ก���ก���M� 
    N̂������������N�n�$��C (PDI)   
• �M�กN�� N̂�������ก�����ก��
a��)��������N�  
    (�
.) �a����� 15 ���
�M�
ก��
a��)���  
    Y���ก���/�M
a��)��� 
• �M�กN�� N̂������������N�����ก��$���M�ก�� 
    \�.�X
� (TEPCoT) �a����� 5  U�������
�ก��ก��$��    
• �M�กN�� N̂������������N��������
�ก��\M�����  
    (�\�.) �a����� 1 U�������
�ก��\M�����   
• �M�กN�� pnN��\M��� �̂����| Y����� N̂������� 
 �����N�  �a����� 1  Wae�M�ก�.�������
�M�
 
• ���ก�/��
�����M�กN����ก�����������N����� 
    ก��\�}��)a�ก�W�a���ก����M�ก��M��a� �a����� 1 
  �~ 2556 U�������
�ก��)a�ก�W�M��a���ก��� 
• ���ก�/��
���� N̂������������N�����ก�� 
    ��������� \�}��!�"�� (����$��a����� 3)  
 ���
�M�
 \�}������$� 
• ก�����Xa������X��� ������
ก�������������
 �o�����n�$!�กX���
_�ก���������ก���aW��� 
 $�� ���� 5 ���-�� pTackling Corruption through 
 Public-Private Collaboration (16 �aM�$� 2557) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
• ���X,��aB#���.d��ก�����/�ก���  �-���X� 
 ��C���/��/����  ������
�M�
���$Y���� 

2544 - 2550 N̂�X��
!M-�)�ก��\����X���uv�
��������� Y���ก\����X��� 

2550 - �̀WWa��� ก����� N̂�_�,� Y���ก\����X��� 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
• ก���ก������/���)��ก���ก������/ก���ก��กY�ก���N�Mก�Wก�������/ก���ก��กY����$��������  
      ���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 
• ก���ก��   ���B�� ������\��� WY�ก�� (���X�) 
• ก���ก������/���)��ก���ก�����W��  ���B�� �$�� $���!��!�X��� WY�ก�� (���X�) 
•    ���)��ก���ก�� ���B�� �ก���� ��!� A�!�M� ����� \��\!\�����  WY�ก�� (���X�)        
    
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����) 
 -  
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
•  $.�ก���ก���Y�!���ก��W�����ก�X�� n�ก�X����
 
•  ก���ก�� N̂����$a.�a}�  A��!��
���X��������U� 
•  ��
ก��$� N̂��ก$����M�$�N  A��!��
���X��������U� 
•  ก���ก�� N̂����$a.�a}�  ������
�M�
��Xn�#��a����� 
•  ก���ก��n�������
�M�
���!n� N̂����$a.�a}� ������
�M�
��Xn�#���a�� 
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���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
�����$� 
/����/����  
 

� ก���ก��  
 (������ก��
 ������ �  
 !�"������� 26
 ก�ก#�$�  
 2557) 

� ���)�� 
 ก���ก�� 
 กY���� 
 $��������  
 (������ก��
 ������ �  
 !�"�������� 4  
 ก��
�
�  
 2557)  

60 ����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
� ���,,����  ������)a�ก�W��.d�� (�-�ก����,X�) 
 ������
�M�
���$Y����  
� ���,,����  ����/������.d�� 
  ������
�M�
aA-��
)����)���X  
� ���,,�A�  ������)a�ก�W�����.d�� (������)a�ก�W) 
 ������
�M�
�-M��$������ 
 
*���7�ก������ 
��M�กN�� Director Certification Program  
 (DCP 81/2006), Finance for Non - Finance Directors 
 (FND 39/2008), Audit Committee Program 
 (ACP 26/2009), Successful Formulation & 
 Execution The Strategy (SFE 2/2008), DCP  
 Re - Refresher Course (DCP Re 1/2008), The Role  
 of Chairman (RCP 28/2012) Anti-Corruption for  
    Executive (ACEP14/2015) ��$���!���U����
 ก���ก�����B����
 (IOD)  
� �M�กN��ก���{��ก����X��.�W�ก�  
 (���,,����� ���.)  �a�� 2549  
 ���
�M�
�{��ก����X��.�W�ก�  
� �M�กN�����ก�/��
����-� �N�ก��!�"��ก���ก$��� 
 _���������X�)����
 Y�������ก�����������N�  
 (���. �a�� 13)  U����\���ก!กM�� 
� �M�กN�� N̂������������N� (���.) �a����� 10  
 U�������
�ก���M���a� 
� ���ก�/��
������ก������ก��
a��)�������ก$��� 
 �����N�  �a����� 2 

2552 - 2553 N̂����W��Xก��ก������ ก������ก��$M��  

2553 - 2555 �)���� ก����,X�กM�� ก������ก��$M��  

2555 - 2556 ����M��ก������ก��$M��  ก������ก��$M��  

2556 - �̀WWa��� �M��ก������  ก������ก��$M��  

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����)  
� ก���ก��/���)��ก���ก��กY����$�������� ���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 
� ���)��ก���ก�� )��$��������
 WY�ก�� (���X�) 
� ������)��ก���ก��$���� 3 ���B�� ก�������
 WY�ก�� (���X�) 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
 - 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����)  
� ���)��ก���ก��  ก���a��Y�!���W�Y���,-����Xก�� (ก�-.)  
� ���)��ก���ก��  ก���a�!���_��กN�
"�!\"��ก��/]กB� (ก
/.) 
� ���)��ก���ก��กY�ก���M���!���ก�����ก��)a�ก�W���ก��n�
 ($�n.) 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 
(	(-��ก�� 
.&���������� 

(������) 

����(�/�01
���������� 

����-����������� 
��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

\M!�ก ����!�M��   
!�M��a- 
 

• ก���ก�� 
     ���� 

(������ก��
 ������ �!�"��
 ������ 4 
 ก��
�
�  
 2557) 

• ���)�� 
    ก���ก�� 
 กY�ก���N�M
 ก�Wก�������  

 (������ก��
 ������ �!�"��
 ������ 4 
 ก��
�
�  
 2557) 
 

60 ����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,���� ���
�/������.d�� 
 A��!��
���
���
\��WaMW��!กM��  
• ���,,�A� /�M�/��������.d�� (ก������)  
 A��!��
�!��)�ก�������ก 
 
*���7�ก������ 
 - 

2555 N̂�X��
!��)�ก�������กuv�

a�)ก��  ก����\�ก 

2556 - 2557  ���!��)�ก�������ก ก����\�ก  

2557 - �̀WWa��� !��)�ก�������ก ก����\�ก 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
� ก���ก������/���)��ก���ก��กY�ก���N�Mก�Wก������� ���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 
 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
 - 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
 - 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 
(	(-��ก�� 
.&���������� 

(������) 

����(�/�01
���������� 

����-����������� 
��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
X�,���
�   
�������aX���  
 

• ก���ก�� 
 ���� 

(������ก�������� �
!�"�������� 4  
ก��
�
� 2557) 

• ก���ก�� 
 กY���� 
 $�������� 
(������ก�������� �
!�"�������� 4  
ก��
�
� 2557) 

• ���)�� 
    ก���ก�� 
     ������$��� 
 !��
���$�ก�  
    (������ก�� 
    ������ �!�"�� 
 ������ 30  
    �ก��$�  2558) 
  

59 ����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,����  /�M�/�����.d�� (!/�BC/����) 
 ������
�M�
!X�
�_��� 
• ���,,�A� \�}�������/���������.d��  
 (\�}��ก��!/�BCก�W)  U������.d��\�}������� 
 /����   

*���7�ก������ 
• �M�กN��  Director Certification Program  

(DCP 109/2008), Audit Committee Program  
(ACP 39/2012), ��$���!���U����ก���ก�� 
���B����
 (IOD) 
• �M�กN��ก���{��ก����X��.�W�ก� (���,,����� ���.) 

�a����� 50 ���
�M�
�{��ก����X��.�W�ก�    
• �M�กN��ก��������!/�BCก�W�)��.� Y����� 
 ��ก�����������N� �a����� 5 U����\���ก!กM��   
• p��ก�����������กM��| Y���ก���$.�ก���ก�� 
     -����Xก��\M!�"��   
• �M�กN�� N̂������������N� ����ก��$���M�ก��\�.�X
�  
     (TEPCoT) �a����� 4 U�������
�ก��ก��$��   
• �M�กN�� p4  n��ก�W�M�ก-�� N̂��Y�   
 (The 4 Imperatives of Great Leaders)|  
 Y���ก���$.�ก���ก��-����Xก��\M!�"�� 
• �M�กN�� pCross-Border Infrastructure in a Market 
 Economy| ก�a�\��!�,  ���!�/ก��\NX� 
• �M�กN�� N̂������������N� (���.) �a����� 18 U����   

���
�ก���M���a� 
• �M�กN�� N̂������������N��������
�ก��\M����� 

(�\�.) �a�� 3  U�������
�ก��\M����� 
������ !�"��� ������M��������ก���ก����C����ก�W  
   -��Y���ก���$.�ก���ก���A
��
��C����ก�W  
   ($�.) 

2550 - 2553 �����]กB������A
��
�M��^����  Y���ก���$.�ก���ก��\�}��ก��
!/�BCก�W�M���$�����X��� 

2553 - �̀WWa��� ���!M-�)�ก��  Y���ก���$.�ก���ก��\�}��ก��
!/�BCก�W�M���$�����X���  

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
• ก���ก������/ก���ก��กY����$��������/���)��ก���ก��������$���!��
���$�ก�  
 ���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
• ก���ก�� ก�����\�!/B�������!�/��
 
 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
 - 
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%&�� < (ก�� ���� (*+) 
(	(-��ก�� 
.&���������� 

(������) 

����(�/�01
���������� 

����-����������� 
��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

���������M
�  
/กa����$  
 

� ก���ก������  
 (������ก��
 ������ � !�"�� 
 ����� 1
 ก�ก#�$� 
 2557)  

� ก���ก�� 
    ���W��  
 (������ก��
 ������ � !�"��
 ����� 5
 ก�ก#�$� 
 2557)  

57 ����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
� ���,,������,X���.d�� (ก��!����M�ก��)��$��) 
 Wae�M�ก�.�������
�M�
  
� ���,,�A� MBA  : 1) ก���M��  2) )a�ก�W������� 
 ���!�/  University of Wisconsin-Madison, U.S.A. 
 
*���7�ก������ 
� �M�กN�� Director Certification Program  
 (DCP 166/2012), Audit Committee Program  
 (ACP 43/2013), ��$���!���U����ก���ก�� 
 ���B����
 (IOD) 
� �M�กN�� Management Development  Program 
 . Mt. Eliza, Melbourne,  Australia 2532 
� �M�กN����ก�����������N� (��.) �a����� 38 
 \./. 2546 
� �M�กN��ก���{��ก����X��.�W�ก�  
 (���,,����� ���.) �a����� 49 �~ \./. 2549 - 2550  
 ���
�M�
�{��ก����X��.�W�ก� 
� Leaders in Development Program-Managing 
 Political & Economic Reform, Kennedy School 
 of Government, Harvard University, Boston,  
 U.S.A. �~ \./. 2551 
� �M�กN�� N̂������������N�����ก��$���M� 
 ก��\�.�X
� (TEPCoT) �a����� 2  �~ 2552  
 U�������
�ก��ก��$��     
� �M�กN�� N̂������������N� (�M�กN�� ���.) �a����� 14   
    �~ \./. 2555 U�������
�ก���M���a� 
� �M�กN��ก��กY�ก���N�Mก�Wก��Y�����ก���ก���M� 
 N̂������������N�-����C����ก�W �M���$�ก�� 
 ���X� �a����� 12 (Public Director Institute : PDI)   
 �~ 2013 
� �M�กN�� N̂������������N��������
�ก��\M����� 
     �a�� 5 (�\�. 5) �~ 2557 U�������
�ก��\M����� 

\bBn�$� 2552 �)���� ก��!W�W�ก��$�����������!�/ 

ก��
�
� 2553 �)���� ก����!���ก������ก 

ก��
�
� 2555 �)���� ก����!���ก��$������������!�/ 

�aM�$� 2555 ����M��ก������ ก������\�.�X
� 

�aM�$� 2556 - �̀WWa���  �)���� ก����!���ก��$������������!�/ 
ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����)  
� ก���ก������/ก���ก�����W��  ���B�� ���. WY�ก�� (���X�)  
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
 - 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����)  
� ���)��ก���ก�� Y���ก�����!���ก��W�����Xa��M������/ก�� (��$�ก����X�) 
� ก���ก��������  /N�
���!���/�M��X�\����������!�/ (��$�ก����X�) 
� ���)��$.���aก���ก�����W���M����!���^M  U������W�
�M�\�}����,�.��M� 
    !$�"�������������X��� (��$�ก�����X�) 
� ก���ก��������  U������W�
�M�\�}����,�.��M�!$�"�������������X��� 
� �����]กB�$.��Y����!W�W�����ก��$���M�ก��M��a� -��n�)a�ก�W��
-�n�\
aA��  
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 
(	(-��ก�� 
.&���������� 

(������) 

����(�/�01
���������� 

����-����������� 
��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
��X�
   
��/��ก�  
 

• ก���ก�� 
 ���� 

(������ก��
 ������ �!�"��
 ������ 4 
 ก��
�
�  
 2557) 

• ก���ก�� 
    ���W��  

 (������ก��
 ������ �!�"��
 ������ 4 
 ก��
�
�  
 2557)  

54 ����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,������/�ก���/����, 
 New South Wales University, Australia 
 
*���7�ก������ 
•  �M�กN�� N̂������������N� (���.)  �a����� 12   

U�������
�ก���M���a� 
• �M�กN��ก���{��ก����X��.�W�ก�n�$��C���� 

!�กX� (���,,����� ���.) �a����� 22 ���
�M�
 
�{��ก����X��.�W�ก� 

• ก�����Xa������X��� ������
ก������������� 
�o�����n�$!�กX���
_�ก���������ก���aW��� 
$�� ���� 5 ���-�� pTackling Corruption through  
Public-Private Collaboration (16 �aM�$� 2557) 

• ����� p������ก��W���� ����B������ก�W 
����X���| 

������ !�"��� ������M��������ก���ก����C����ก�W  
   -��Y���ก���$.�ก���ก���A
��
��C����ก�W  
   ($�.) 
������ Re-energizing Growth  through Better  
   Governance ��$���!���U����ก���ก�� 
 ���B����
 (IOD) (18 ��.
. 2558) 

2538 - �̀WWa��� ก���ก�� ���B�� !X�
�!�����!����!�X�����M WY�ก�� 

2554 - �aM�$� 2557 !M-�)�ก����$�ก��������$������X��  
(���!�/��
) 

��$�ก��������$������X�� (���!�/��
) 

�aM�$� 2557 -  �̀WWa��� ������)��ก���ก�� ��$�ก��������$������X�� (���!�/��
) 

��.$. 56 - �̀WWa��� ������)��ก���ก����ก��$����
 ��ก��$����
 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
• ก���ก������/ก���ก�����W��   ���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
 -  
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
 - 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 
(	(-��ก�� 
.&���������� 

(������) 

����(�/�01
���������� 

����-����������� 
��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

\M��ก�/A�  
�a,"�  �����)�� 
  

• ก���ก������ 

(������ก��
 ������ �  
 !�"�������� 4 
 ก��
�
�  
 2557) 

• ก���ก��  
    ���� 

 (������ก��
 ������ �  
 !�"�������� 4 
 ก��
�
�  
 2557) 

61 
 
 
 
 
 

����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• A��!��
�!���
�����  �a����� 13 
• A��!��
���
!�"���ก�/  �a����� 20 
• A��!��
���
����X� � N̂����$��uN�  �a����� 56 
• A��!��
�!��)�ก��������ก�/  �a����� 33 
• ���
�M�
ก����\��ก�/  �a����� 36 
 
*���7�ก������ 
� �M�กN�� Director Accreditation Program  
 (DAP 117/2015), Role of the Nomination &  
   Governance Committee  Program  
 (RNG 7/2015) ��$���!���U����ก���ก�� 
 ���B����
 (IOD) 
•  ก�����Xa������X��� ������
ก�������������
 �o�����n�$!�กX���
_�ก���������ก���aW��� 
 $�� ���� 5 ���-�� pTackling Corruption through  
 Public-Private Collaboration| 
�  ����� p������ก��W���� ����B������ก�W 
 ����X���| 

1 !�B�
� 2552 -  
31 ����$� 2554  

!��)�ก�� ก��X�����ก�/ ก����,X�ก�� 
����a�ก����\��ก�/ 

ก����\��ก�/ 

1 !�B�
� 2554 -  
31 ��.$. 2556 

���!W��ก��X�����ก�/   ก����\��ก�/ 

1 !�B�
� 2556 - 
30 ก��
�
� 2556 

N̂����$a.�a}�\�!/B  ก����\��ก�/ 

1 �aM�$� 2556 -  
30 ก��
�
� 2557 

!W��ก��X�����ก�/   ก����\��ก�/ 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
• ก���ก������/ก���ก������  ���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
 - 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
 - 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 
(	(-��ก�� 
.&���������� 

(������) 

����(�/�01
���������� 

����-����������� 
��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
���   
����\bกB�  
 

� ก���ก������  
 (������ก��
 ������ �  
 !�"������� 26 
 ก�ก#�$� 
 2557)  

� ก���ก�� 
 กY�ก���N�M 
 ก�Wก�������  
 (������ก��
 ������ �  
 !�"�������� 4  
 ก��
�
�  
 2557) 

57 ����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
� ���,,���� ��/�ก����a���ก��   
 University of New South Wales, Sydney,  
 Australia 
� ���,,�A�  ��/�ก����a���ก��   
 University of New South Wales, Sydney,  
 Australia 
 
*���7�ก������ 
� �M�กN�� Director Accreditation Program  
 (DAP 117/2015), Role of the Nomination &  
   Governance Committee  Program  
 (RNG 7/2015) ��$���!���U����ก���ก�� 
 ���B����
 (IOD) 
� ก�����Xa������X��� ������
ก������������� 
 �o�����n�$!�กX���
_�ก���������ก���aW��� 
 $�� ���� 5 ���-�� pTackling Corruption through  
 Public-Private Collaboration|  
�  ����� p������ก��W���� ����B������ก�W 
    ����X���| 
� �M�กN�� N̂������������N��������
�ก��\M����� 
    �a�� 6 (�\�. 6) �~ 2558 U�������
�ก��\M����� 
 

2552 - �̀WWa���  ���ก��)a�ก�W������ - 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����)  
� ก���ก������/ก���ก��กY�ก���N�Mก�Wก�������  ���B�� ���. WY�ก�� (���X�)  
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
 - 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����)  
 - 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 

(	(-��ก�� 

.&����������  

(������) 

����(�/�01

���������� 

����-����������� 

��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 
*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
���!��C  
�a,��\��)�  
 

• ก���ก�� 
(������������ �
!�"�� 11  !�B�
�  
2556) 

• ก���ก�� 
    ������$���  
    !��
���$�ก� 
 (������ก��
 ������ � 
 !�"������� 25 
 \b/W�ก�
� 
 2556)  

63 0.004579 ����� ��2��3�ก��45ก�� 
•  ���,,���� ��/�ก���/���� (��/�ก���A
)�)  
    Wae�M�ก�.�������
�M�
  
• ���,,�A� ������)a�ก�W (MBA), Utah State  
    University, U.S.A. 
*���7�ก������ 
• �M�กN�� Director Accreditation Progrom  
 (DAP 26/2004), The Role of Chairman   
 (RCP 28/2012), ��$���!���U����ก���ก��
 ���B����
 (IOD) 
• Certificate in Advanced Management Program 
 (AMP 155), Harvard Business School, U.S.A. 
• �M�กN���{��ก����X��.�W�ก�n�$��C����!�กX�  
 �a����� 10 (���,,����� ���.) ���
�M�
�{��ก��
 ��X��.�W�ก� 
• �M�กN�����ก�/��
����X� �N�ก��!�"�� 
 ก���ก$���_���������X�)����
Y����� 
 ��ก�����������N� (���.) �a����� 6 U����
 \���ก!กM�� 
• �M�กN�� N̂������������N�  (���.) �a����� 3  
 U�������
�ก���M���a�  
• �M�กN�� N̂������������N��������
�ก��\M�����   
 �a�� 3 (�\�. 3) U�������
�ก��\M����� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
• ���,,���/�ก���/�����aB#���.d��ก�����/�ก��� 
 Wae�M�ก�.�������
�M�
 
• ���,,�������)a�ก�W�aB#���.d��ก�����/�ก���  
 U������.d��\�}�������/���� 
• ���,,�������)a�ก�W�aB#���.d��ก�����/�ก��� 
 �-���X�ก��W��ก�������� ������
�M�
 
 ��Xn�o!\X��a�� 
• ���,,�������)a�ก�W�aB#���.d��ก�����/�ก���  
 �-�������)a�ก�W ������
�M�
�����$�� 
• ���,,�/�M�/�����aB#���.d��ก�����/�ก���  

�-���X�ก��W��ก������ก�����$� ������
�M�

��Xn�#��a����� 

2546 - 2554 ���)��!W����������������M� 
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�   

���B�� ���.WY�ก�� (���X�)   

2554 - �̀WWa��� ���)��ก���ก�� ���B�� \����� AกM��M !$��$�M WY�ก�� 
(���X�)  

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
• ก���ก��/ก���ก��������$���!��
���$�ก� ���B�� ���. WY�ก�� (���X�)  
• ���)��ก���ก�� ���B�� \����� AกM��M!$��$�M WY�ก�� (���X�) 
• ก���ก������ ���B�� �����X A�M�� �� WY�ก�� (���X�) 
• ���)��ก���ก��/���)��ก���ก��������   ���B�� A���!����
 !�!
������ WY�ก�� (���X�) 
• ���)��ก���ก��/���)��ก���ก��������   ���B�� !����!�� �������� WY�ก�� (���X�)  
 (���B��W���!��
�_���$A���) 
•  ���)��ก���ก�������� ���B�� ��
$� WY�ก�� (���X�) 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����) 
 - 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
• ���)����$�ก�)a�ก�W!\"��ก��\�}���
���
���
"� (TBCSD) 
•   ��X�กn�������,,�������X��� 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 
(	(-��ก�� 
.&���������� 

(������) 

����(�/�01
���������� 

����-����������� 
��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
X�M��  
\�X�M�
 
 

� ก���ก��  

  (������ก��
 ������ � 
 !�"������� 18  
    ����$�  
 2558)  

 
� ก���ก�� 
   ������$��� 
   !��
���$�ก�  

  (������ก��
 ������ � 
 !�"������� 18  
    ����$�  
 2558)  
 
 

59 ����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
�  ���,,���� !/�BC/������.d�� 
������
�M�
)���/���� 
� ���,,�A� \�}�ก��!/�BCก�W�����.d�� U����
��.d��\�}�������/���� 
� ���,,�A� Master of Public Administration Carleton 
University �$���� 
*���7�ก������ 
� �M�กN�� Director Certification Program  
 (DCP 192/2014) 
   ��$���!���U����ก���ก�����B����
 (IOD)    
� �M�กN����ก�����������N� (��.) �a����� 39 
Y���ก��� ก.\. 
� �M�กN��ก���{��ก����X��.�W�ก�n�$��C����!�กX� 
(���.) �a�� 2551 ���
�M�
�{��ก����X��.�W�ก� 
� The Columbia Senior Executive Program (CSEP 
131), Columbia University ���C�!���ก� 
� �M�กN�� N̂�������!�$A�AM
����!�/�����N� /N�
�
!�$A�AM
���!M�ก�����ก��M�$��\��!��������X��� 
 

2555 � 2557  N̂����W��Xก�� Y���ก����M��ก������\M����� 
ก������\M����� 

ก������\M����� 

2557 � 2558 N̂��Y���
ก��Y���ก����A
��
�M��^�\M����� ก������\M����� 

2558 � �̀WWa��� ����M��ก������\M����� ก������\M����� 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����)  
� ก���ก�� �M�ก���ก��������$���!��
���$�ก�  ���B�� ���. WY�ก�� (���X�)  
� ก���ก���M�ก���ก�����W�� ���B��^M���jj{���X�a��A�M�� � WY�ก�� (���X�) 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
 - 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����)          - 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 
(	(-��ก�� 
.&���������� 

(������) 

����(�/�01
���������� 

����-����������� 
��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
�/�ก���  
AX�������/���  
 

� ก���ก�� 
   ����  
 (������ก��
 ������ �  
 !�"������� 22  
   !�B�
�  
 2558)  
 
 

57 ����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
� ���,,���� /�M�/�����.d�� �-���X���C/����  
    ������
�M�
!กB��/���� 
� ���,,�A�  \�}��������/��������.d�������C 
   ���/��/���� U������.d��\�}�������/���� 
 
*���7�ก������ 
� �M�กN�� Director Certification Program  
 (DCP 113/2009), Audit Committee Program  
   (ACP  34/2011)     
   ��$���!���U����ก���ก�����B����
 (IOD)    
�  �M�กN��ก���{��ก����X��.�W�ก� (���,,����� 
    ���.)  ���
�M�
�{��ก����X��.�W�ก� 
 

2552-2553 �����]กB� Y���ก�������. ��ก��Y���ก
��
ก��C����� 

2553 -2556  ��� N̂��Y���
ก�� Y���ก�������. 

2556 � �̀WWa��� N̂��Y���
ก�� Y���ก�������. 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����)  
� ก���ก������  ���B�� ���. WY�ก�� (���X�)  
� ก���ก�� ���B�� �
ก������ก���� WY�ก�� (���X�) 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
� ก���ก�� N̂����Y���ก�������. ก�����\�!/B�������!�/��
  
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����)  
� -  
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 
(	(-��ก�� 
.&���������� 

(������) 

����(�/�01
���������� 

����-����������� 
��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
����\�/�   
nN�X�a��  
 

� ก���ก��  
 (������ก��
 ������ �  
 !�"������� 7 
 ก�ก#�$�  
 2557)  
 
 

58 ����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
� ���,,����  ����ก��W��ก������������!�/  
 Boston University, U.S.A. 
� ���,,�A�  ����ก��!���  Marshall University  
 U.S.A. 
� ���,,�!�ก  ����ก��!��� University of  
 Mississippi, U.S.A. 
 
*���7�ก������ 
� �M�กN�� Director Certification Program  
 (DCP 3/2000) ��$���!���U����ก���ก��
 ���B����
 (IOD)    
� �M�กN�� Government Debt Monitoring System 
 )��$��AMก (World Bank) 
� �M�กN�� Global Trend  and Public Enterprise 
 Reform, Harvard University, U.S.A. 
� �M�กN��  Awareness, Vision, Imagination, 
 Responsibility, Action (AVIRA) U���� INSEAD 
 u����!/ 
�  �M�กN�� N̂������������N� (���.) �a����� 4  
 U�������
�ก���M���a�  
� �M�กN�� N̂�������ก�����ก��
a��)��������N�  
   (�
.) �a����� 14 Y���ก���/�M
a��)��� 
�  �M�กN��ก���{��ก����X��.�W�ก� (���,,����� 
    ���.) �a����� 46  
    ���
�M�
�{��ก����X��.�W�ก� 
� �M�กN�� N̂������������N��������
�ก��\M����� 
     �a�� 1 (�\�. 1) �~ 2555 U�������
�ก��\M����� 

2552 - 2553 �)����ก����\���� ก������ก��$M��  
2553 - 30 ก.
. 2556 �M��ก������ ก������ก��$M��  
1 �.$. 2556 -  
26 ��.
. 2557 

!M-�)�ก��Y���ก���$.�ก���ก��\�}�� 
������Xก�� (ก.\.�.) 

Y���ก��
ก��C����� 

27 ��.
. 2557 � 2558 �M��ก������ ก������\M����� 
2558 !M-�)�ก��Y���ก���$.�ก���ก��\�}�� 

������Xก�� (ก.\.�.) 
$.�ก���ก��\�}��������Xก�� 
Y���ก��
ก��C����� 

2558 � �̀WWa��� �M��ก������ ก������ก������!���
��M�ก�e� 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����)  
� ก���ก��  ���B�� ���. WY�ก�� (���X�)  
� ก���ก������/���)��ก���ก�� ���B�� ก�������
 WY�ก�� (���X�) 
 � ก���ก������/���)��ก���ก��  )��$��ก�a���
 WY�ก�� (���X�) 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
 - 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����)  
 - 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 
(	(-��ก�� 
.&����������  

(������) 

����(�/�01
���������� 

����-����������� 
��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
!������� 
��/�����X 
 
• ���)�� 
 !W��������� 
 �������M� 
 ก���ก�� 
 N̂�W��ก��_�,� 
 ���B�� ���.  
    WY�ก��  
    (���X�) 
 

57 0.000875 ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,���� ��/�ก���/�����.d�� (��/�ก���!$��)   
 (!ก�
�����
���������]��) Wae�M�ก�.�������
�M�
 
• ���,,�A� M.S. (Chemical Engineering) Rice  
 University,  U.S.A. 
• ���,,�A� M.S. (Petroleum Engineering) University 
 of Houston,  U.S.A. 
*���7�ก������ 
• �M�กN�� Directors Certification Program  
 (DCP 21/2002), Financial Statements for Directors  
   (FSD 6/2009), Role of the compensation Committee   
 (RCC 13/2011) ��$���!���U����ก���ก�� 
   ���B����
 (IOD)   
• Program for Global Leadership (PGL) �a�� 3, 
 Harvard Business School, U.S.A. 
• �M�กN�����ก�/��
����X� �N�ก��!�"��ก���ก$���

_���������X�)����
 Y����� N̂������������N� 
(���.) �a�� 10 

• Senior Executive Program (SEP) �a����� 7 
 U������.d��������)a�ก�W//���������Wae�M�ก�.� 
 ������
�M�
 

• �M�กN�� N̂������������N� (���.) �a����� 6  U����
���
�ก���M���a� 

• �M�กN���{��ก����X��.�W�ก�n�$��C����!�กX�  
(���,,����� ���.) �a����� 22 ���
�M�
�{��ก��
 ��X��.�W�ก� 

 

  2547 - 2551 ��� N̂�W��ก��_�,����aA ���. ^. �o�������� 
_��Y������ N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
\�}��)a�ก�W��$�ก�  ���. 

���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

2551 - 2552 ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
กM
a�)��M�\�}����$�ก� 

���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

2552 - 2553 ���)��!W���������������ก��!����M���กB�ก�����
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�กM
a�)��M�\�}����$�ก� 

���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

2553 - 2555 ���)��!W���������������ก��!��� ���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

2555 � 9 ก.
. 
2558 

���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� ���. �o�������� 
Secondment _��Y������ ���)��!W��������� 
�������M�ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�  

���B�� ���. Y���W�M�^M��
��A��!M�
� WY�ก�� (���X�) 

10 ก.
. 2558 � 
�̀WWa��� 

���)��!W��������� 
�������M�ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 

���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 

(	(-��ก�� 

.&����������  

(������) 

����(�/�01

���������� 

����-����������� 

��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 
*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
!������� 
��/�����X (���) 
 

 

 

   

• �M�กN���{��ก����X��.�W�ก�n�$��C����!�กX�  
    (���,,����� ���.) �a����� 22 ���
�M�
�{��ก��
 ��X��.�W�ก� 
• �M�กN�� N̂�������ก�����ก��
a��)��������N� 

(�.
..) �a����� 16 ���
�M�
ก��
a��)��� Y���ก��� 
/�M
a��)��� 

• �M�กN�� N̂������������N��������
�ก��\M�����  
(�\�.) �a����� 3 �~ 2556 U�������
�ก��\M����� 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
• ก���ก���M�!M-��aก��$.�ก���ก��   ���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 
• ก���ก��   ���B�� ���. Y���W�M�^M����A��!M�
� WY�ก�� (���X�) 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����) 
 - 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
• ���)�� Competitiveness Center �M�ก���ก����$�ก��W��ก��)a�ก�W�������!�/��
 (TMA) 
• �����]กB�$.�ก���ก����!���ก��M��a� 
• ก���ก�� $.�ก���ก��\�}��-��$�������U_�ก���-��-��-�����!�/ (ก\-.) 
•   ก���ก���NM��)�U�������
�/�����M�!�$A�AM
���
���M��NM��)�A��!��
����
�/������
��     
      (RAIST/RASA) 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 
(	(-��ก�� 
.&����������  

(������) 

����(�/�01
���������� 

����-����������� 
��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
.�CX��� 
W��aW���� 
 
• ���)�� 
 !W��������� 
 �o�����ก�� 
 กMa��)a�ก�W 
 ��A��!M�
� 
 -� �����M� 
    ก���)���X��� 

60 
 

0.000002 ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,���� ��/�ก���/�����.d��  
 (��/�ก���A
)�)  ������
�M�
!X�
�_��� 
• ���,,�A�  M.B.A. ������
�M�
)���/���� 
*���7�ก������ 
• �M�กN��   Directors Certification Program  
    (DCP 129/2010) ��$���!���U���� 
    ก���ก�����B����
 (IOD) 
• Program for Global Leadership (PGL), 
 Harvard Business School, U.S.A. 
• Oxford Energy Seminar, UK 
• Break Through Program for Senior 
 Executives (BPSE), IMD Stitute, Switzerland 
• �M�กN��ก���{��ก����X��.�W�ก�n�$��C����!�กX� 
 (���,,����� ���.) �a����� 20 ���
�M�
�{��ก��
 ��X��.�W�ก� 
• �M�กN�� N̂������������N� (���.) �a����� 15  
 U�������
�ก���M���a� 
• ��M�กN�� N̂������������N��������
�ก��\M����� 
 (�\�.) �a����� 3 U�������
�ก��\M����� 

2552 - 2552 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
����
)a�ก�Wก��$������������!�/ 

���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

2553 - 2554 ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�กM
a�)���$�ก� ���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

2554 - 2556 ���)��!W����������o�����ก��กMa��)a�ก�W��A��!M�
� 
-� ��M�
 

���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

2556 - �̀WWa��� ���)��!W����������o�����ก��กMa��)a�ก�W��A��!M�
� 
-� �����M�ก���)���X��� 

���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
• ก���ก�� / ���)��ก���ก��������$���!��
� ���B�� ���. Y���W�M�^M����A��!M�
� WY�ก�� (���X�)   
• ก���ก�� / ก���ก�������M�\�W��.�$��������  ���B�� ��
��
M� WY�ก�� (���X�) 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
•  ���)��ก���ก�� ���B�� \����� !���!����
�� ������!� WY�ก�� 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
• ���)��กMa�� Water Resource Management : TBCSD 
• ���)��X���\M����
_W���    
• ���)��X���!���-���� ���. 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 

(	(-��ก�� 

.&����������  

(������) 

����(�/�01

���������� 

����-����������� 

��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 
*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
��, 
���$��� 
 
• ���)��

!W���������
�o�����ก��
กMa��)a�ก�W
��A��!M�
�-� �
�M�
 

58 ����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,���� ��/�ก���/�����.d�� (�a���ก��) 
 Wae�M�ก�.�������
�M�
 
• ���,,�A�  M.S. Management, Polytechnic  
 Institute of  New York, U.S.A. 
*���7�ก������ 
• �M�กN�� Company Secretary Program  
    (CSP 8/2004), Directors Certification Program   
    (DCP 61/2005), Finance for Non-Finance Director  
    (FND 19/2005) ��$���!���U����ก���ก�� 
 ���B����
 (IOD) 
• Thirty Fourth Oxford Energy Seminar, 
     St.Catherine�s College, Oxford Universiry, UK 
• NIDA - Wharton Executive Leadership Program 
 2009, The Wharton School, University of 
 Pennsylvania, U.S.A. 
• �M�กN��ก���{��ก����X��.�W�ก� 
 n�$��C����!�กX� (���.) �a����� 23 ���
�M�
�{��ก�� 
    ��X��.�W�ก�  
• �M�กN����ก�����������N�����ก��\�}��)a�ก�W  
    �a���ก����M�ก��M��a� (�)�.) �a����� 1/2556 
• �M�กN�� N̂������������N��������
�ก��\M����� 
    (�\�.) �a����� 5/2557 U�������
�ก��\M����� 

2546 - 2548 N̂�W��ก��uv�
 Y���กก���ก�� N̂�W��ก��_�,� ���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

2549 - 2550 N̂�W��ก��uv�
���X���\��)� ���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

2551 - 2552 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
"������$�ก��M�ก�Wก��!\"����$� 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

2552 - 2553 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
ก���M��\�.�X
��M��������!�/ 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

2553 - 2554 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
ก���M��-�
�M�ก 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

2554 - 2556 ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�����
)a�ก�W� Y���� ���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

2556 - �̀WWa��� ���)��!W����������o�����ก��กMa��)a�ก�W��A��!M�
�
-� ��M�
 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
• ก���ก��/ก���ก�������M�กY����$��������/ก���ก��กY�ก���N�Mก�Wก�� 
   ���B�� \����� AกM��M !$��$�M WY�ก�� (���X�)  
• ก���ก��/���)��ก���ก��������$���!��
�   ���B�� ������\��� WY�ก�� (���X�) 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����) 
• ���)��ก���ก�� ���B�� \����� A\M�!���� ����!ก���� � WY�ก��   
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
 - 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 

(	(-��ก�� 

.&����������  

(������) 

����(�/�01

���������� 

����-����������� 

��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 
*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
a��$� 
�NMกaM 
 
• ���)��!W���������
 �#�����ก��กMa��)a�ก�W
 A$������ \" �C�� 
 (������ก�������� �!�"��  
 1 \.$. 2557)  
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0.004138 ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,���� Bachelor of Science in Industrial  
 Engineering and Operations Research, Syracuse 
 University, New York, U.S.A. 
• ���,,�A�  Master of Engineering in Operations 
 Research,  Cornell University, New York, U.S.A. 
• ���,,�A�  Master of Business Administration,  
 Cornell University, New York, U.S.A. 
 
*���7�ก������ 
• �M�กN�� Directors Certification Program   
 (DCP 121/2552) , R-SS 1/2011  
    ��$���!���U����ก���ก�����B����
 (IOD)    
• PMD, Harvard University, Boston, U.S.A. 
• �M�กN�����ก�/��
����X� �N�ก��!�"��ก���ก$��� 
 _���������X�)����
 Y�������ก�����������N� 
     (���.) (�a����� 8) U����\���ก!กM�� 
• �M�กN��ก���{��ก����X��.�W�ก�n�$��C����!�กX� 
 (���,,����� ���.) �a�� 4919 ���
�M�
�{��ก�� 
 ��X��.�W�ก� 
• �M�กN�� N̂������������N� (���.) �a����� 10 U���� 
    ���
�ก���M���a� 
• �M�กN�� N̂�������ก�����ก��
a��)��������N� 
 (�
.) �a����� 15 ���
�M�
ก��
a��)��� Y���ก��� 
 /�M
a��)��� 
•   �M�กN�� Thai Intelligent Investors (�a����� 1) U����

���
�ก�� N̂�M��a���
 
•   �M�กN�� N̂������������N��������
�ก��\M����� 

(�\�.) �a����� 2  U�������
�ก��\M����� 

2548 - 2551 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�  
����
)a�ก�Wก��$������������!�/ 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 
 

2551 - 2552 ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
����
)a�ก�Wก��$������������!�/ 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 
 

2552 - 2555 
 

���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� ���. 
�o�������� Secondment _��Y������ 
���)��!W��������������� 

���B�� ��
��
M� WY�ก�� (���X�) 

2555 - 30 !�.
. 2557 ���)��!W���������������ก��!��� ���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

1 \.$. 2557 - �̀WWa��� ���)��!W����������#�����ก��กMa��
)a�ก�WA$������\" �C�� 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
•  ���)��ก���ก�� ���B�� AกM��M !\�!���� ���!����
�� WY�ก�� (���X�) 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����) 
•  ���)��ก���ก�� Sakari Resources  Ltd 
•  ���)��ก���ก�� Tiger Energy Trading Pte., Ltd. 
•  ก���ก�� 24M Technologies, Inc.  
•  ก���ก�� ก���jj{����nN��n�$  
 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
• ��
ก��$����B��W���!��
���
 �M���M�ก���\
��������!�/��
  
• ��
กn�)a�ก�W��
-��!M!��
 n��a���ก����������!�/��
 
• ก���ก�����!M-�)�ก�� ��ก��$���������!�/��
 
• ก���ก��n�)a�ก�W�M���a���
 
• ก���ก���Y���
ก�� U������A��!M�
��������!�/��
 
 



���������	�ก����ก�������������������������������������� 
� 10 ก����� 2558 

������� 20 
 

 

 

%&�� - (ก�� ���� (*+) 

(	(-��ก��

.&����������  

(������) 

����(�/�01

���������� 

����-����������� 
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*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
������� 
!�" ��b��� 
 
• ���)��
 !W���������
 ������ก��!��� 
 (������ก��
 ������ �!�"��  
 1 \.$. 2557)
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0.000893 ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,���� ��/�ก���/�����.d��  
 (��/�ก����jj{�)  Wae�M�ก�.�������
�M�
 
• ���,,�A� Master of Business Administration,  
 with emphasis in Financial Management,  
     Pennsylvania State University, Pennsylvania, 
 U.S.A.  
*���7�ก������ 
• �M�กN��  Directors Certification Program  
 ( DCP 8/2001), Audit Committee Program    
    (ACP 2012) ��$���!���U����ก���ก�� 
    ���B����
 (IOD)    
• Member, Beta Gamma Sigma (US National 
 Scholastic Honour Society in Business) 
• Advance Management Programme, INSEAD  
    Business School, Fontainebleau, France  
• Advanced Management Program, Harvard    
    Business School, USA 
• �M�กN�� N̂������������N� (���.) �a����� 4 U���� 
    ���
�ก���M���a� 
• �M�กN�� N̂�������ก�����ก��
a��)��������N� 
 (�.
..) �a����� 16 ���
�M�
ก��
a��)��� Y���ก��� 
 /�M
a��)��� 
• �M�กN��$�������$�-� �N� �a����� 2 ���
�M�
�{��ก�� 
    ��X��.�W�ก� 
• TLCA Executive Development Program �a����� 1  
    ��$����B��W���!��
���
 
• �M�กN��ก���{��ก����X��.�W�ก�n�$��C����!�กX�  
    (���,,����� ���.) �a����� 26 ���
�M�
�{��ก��
 ��X��.�W�ก� 

2548 - �.$. 2554 ���ก���ก���Y���
ก������ก��!��� ���B����
��
M� WY�ก�� (���X�) 

ก.\. 2554 - 
�.$. 2554 

���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,��
��,X� 
�M�ก��!��� 

���B�� ������\��� WY�ก�� (���X�) 

�.$ 2554 - 30 !�.
. 2557 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�ก��!���
��$�ก� 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

1 \.$. 2557 - �̀WWa��� ���)��!W���������������  
ก��!��� 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
  • ก���ก�� ���B�� ���. Y���W�M�^M����A��!M�
� WY�ก�� (���X�) 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
  • ก���ก�� ���B�� ���� ��A��!M�
� ���j������ WY�ก�� (���X�)  
 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
• ก���ก��/!���,,�ก ��$�����!ก����/�ก���/��������Wae�M�ก�.�������
�M�
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����-����������� 
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���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
����\��)� 
!�\�o���ก�.� 
 
• ���ก���ก��
 N̂�W��ก��_�,� 
 ���\
�ก� 
    �a$$M�M� 
    /�ก
n�\
 ��$�ก� 
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0.000152 ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,���� ��/�ก���/�����.d�� 
 U����!�$A�AM
�\��W��!กM��M��ก����� 
• ���,,�A� ��C/���������.d�� (��������Cก�W)  
 ������
�M�
)���/���� 
 
*���7�ก������ 
• �M�กN��  Directors Certification Program   
 (DCP 138/2010), Anti-Corruption for Executive 
 Program (ACEP 4/2012) ��$���!���U���� 
 ก���ก�����B����
 (IOD) 
• Strategic Human Resource Management, Harvard  
    University, U.S.A. 
•  NIDA-Wharton Executive Leadership Program  
 2009, The Wharton School of the University of  
 Pennsylvania, USA  
• Senior Executive Program ( SEP ), U������.d�� 
 ������)a�ก�W//���������Wae�M�ก�.�������
�M�
 
 

2544 - 2546 N̂�W��ก��uv�
\�}����$�ก� Y���ก���_�,�  ���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

2546 - 2547 N̂�W��ก��uv�
�A
��
���\
�ก��a$$M  
Y���ก���_�,� 

���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

2547 - 2553 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
�
������\
�ก��a$$M��$�ก� 

���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

2553 - �̀WWa��� ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� ���\
�ก��a$$M 
�M�/�ก
n�\��$�ก� 

���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
 - 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
•   ���)��ก���ก��   ���B�� \����� A\M�!���� AMW���ก� WY�ก�� 
•   ���)��ก���ก��   ���B�� \����� ������ A�MNX���� WY�ก��  
•   ก���ก��   Sakari Resources Ltd. 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
 -  
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 

(	(-��ก�� 

.&����������  

(������) 

����(�/�01���

������� 

����-����������� 

��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 
*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
X�,/�M�� 
����aXก�  
 
•  ���ก���ก�� 
    N̂�W��ก��_�,� 
    กM
a�)� 
    ��$�ก� 
     

55 ����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,���� !/�BC/������.d��  
 ������
�M�
)���/���� 
• ���,,�A�  !/�BC/���������.d�� Wae�M�ก�.�
������
�M�
 
*���7�ก������ 
• �M�กN��  Director Certification Program   
 (DCP 85/2007), Financial Statements for Directors 
 (FSD 12/2011), Director Accreditation Program 
 (DAP 93/2011), Charted Director Class   
 (CDC 6/2012)  ��$���!���U����ก���ก��
 ���B����
 (IOD) 
• �M�กN��\�}����\��)������ N̂������� 
 ก��ก�Wก��\M!�"�������ก �a����� 1  
• ���
�M�
ก����\��ก�/ (���.) �a����� 35 �~ 2549 
• �M�กN�� Senior Executive Program (SEP-20)  
 �a����� 20 U������.d��������)a�ก�W//��������� 
 Wae�M�ก�.�������
�M�
 
• PTT Executive Leadership, General Electric, GE, 
 New York, U.S.A. 
• Advance Senior Executive Program (ASEP-5),  
 Class 5, KELLOGG & SASIN, Chicago, U.S.A 
• �M�กN�����ก�/��
����X� �N�ก��������!/�BCก�W 
 �)��.� Y�������ก�����������N� (�/.)  
 �a����� 10  U����\���ก!กM�� 
• �M�กN�� Leadership Excellence through Awareness 
 and Practice (LEAP) U���� INSEAD 
• �M�กN�� Leadership Development Program III 
 (LDP 3) U���� PLLI, ���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 
• �M�กN�� �{��ก����X��.�W�ก� (���,,����� ���.) 
 �a�����  57 �~ 2557 ���
�M�
�{��ก����X��.�W�ก� 

2551 - 2552 N̂�W��ก��uv�
  ���B�� ���. ก��� !���!����
�� WY�ก�� 

2552 - 30 ก.
. 2557  N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� �#�������� 
Secondment _��Y���������ก���ก�� N̂�W��ก��
_�,��
\�.�X
ก�W�M�ก���M�� (1 ��.$. 2556 - 
30 ก.
. 2557)   ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� กMa��
)a�ก�W���!�"��M�������W��ก�����\
��� (19 �.$. 
2554 - 28 ก.\. 2556)    ��กB�ก�����ก���ก��

N̂�W��ก��_�,� �
�^�)a�ก�W��$�ก� (19 �aM�$� 
2554 - 30 ก��
�
� 2555) �M���กB�ก�����
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,��
\�.�X
ก�W�M�
ก���M�� (17 �.$. 2555 - 28 ก.\. 2556)  
ก���ก�� N̂�W��ก�� ���B�� ��
 !� �� !� WY�ก��  
(1 \.
. 2553 - 30 \.
. 2555) ก���ก�� N̂�W��ก�� 
���B�� � Y���� ������\��� WY�ก��  (1 \.
. 2553 -  
13 ก.$. 2555) N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�  
�
����^� (1 ��.
. 2552 - 18 �.$. 2554) 

���B�� ������\��� WY�ก�� (���X�) 

1 �.$. 2557 - �̀WWa��� ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�กM
a�)���$�ก� ���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
• ก���ก�� ���B�� ��
��
M� WY�ก��  (���X�)   
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����) 
• ���)��ก���ก��  ���B�� ���.ก���!���!����
�� WY�ก�� 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
 - 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 
(	(-��ก�� 
.&����������  

(������) 

����(�/�01
���������� 

����-����������� 
��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
X�$��
�   
�N�.ก�����   
 
• ���ก���ก�� 
   N̂�W��ก��_�,� 
   ����
)a�ก�W 
   ก���)���X��� 

60 0.001940 ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,���� ��/�ก���/�����.d��  
 (��/�ก���!$�"���กM)  ������
�M�
!กB��/����  
 
*���7�ก������ 
• �M�กN��  Director Certification Program  
 (DCP 138/2010) ��$���!���U���� 
    ก���ก�����B����
 (IOD) 
• ���ก�/��
����-� �N�ก�����������n�$��C�M�
 ก#���
���X� �~ 2553 U����\���ก!กM�� 
• PTT - GE Executive Program, GE Crotonville, 
    U.S.A. 2012 
• �M�กN��ก��กY�ก���N�Mก�Wก�� Y�����ก���ก���M�

N̂������������N�-����C����ก�W�M���$�ก�� 
���X�, U����\�}��ก���ก���M� N̂�������
�����N�-��n�$��C U����\���ก!กM�� �~ 2556 

2551 - 2552 N̂�W��ก��uv�
A���
กก�����
�� ���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

2552  - 2554 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,����������ก���
)���X��� 

���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 
 

2554 - 2555 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,��
กก���)���X���  ���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

2555 - �̀WWa��� ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
����
)a�ก�Wก���)���X��� 

���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
 - 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����) 
• ก���ก��  ���B�� \����� !���!����
�� ������!� WY�ก�� 
• ก���ก��  ���B�� ��X�a��!\�!���� WY�ก�� 
• ก���ก��  ���B�� East Mediterranean Gas (S.A.E.), Arab Republic of Egypt 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
 - 



���������	�ก����ก�������������������������������������� 
� 10 ก����� 2558 

������� 24 
 

 

 

%&�� - (ก�� ���� (*+) 

(	(-��ก�� 

.&����������  

(������) 

����(�/�01

���������� 

����-����������� 

��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 
*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
X�M��  
\��)���� 
 
• ��� 
   ก���ก�� 
   N̂�W��ก��_�,� 
   ����
)a�ก�W 
   � Y���� 

58 ����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,���� ��/�ก���/������.d�� 

(��/�ก���!$�"���กM)  ������
�M�
!กB��/����  
• ���,,�A� MBA, Central Missouri State University, 

U.S.A. 
  
*���7�ก������ 
• �M�กN�� Directors Certification Program  

(DCP 177/2013) ��$���!���U����ก���ก��
���B����
 (IOD) 

• Senior Executive Program (SEP), U���.��.d��
������)a�ก�W//���������Wae�M�ก�.�������
�M�
 

• PTT - GE Executive Leadership Program, GE  
Crotonville, USA 

• Nida-Wharton Executive Leadership Program 2009, 
The Wharton School, University of Pennsylvania 
U.S.A. 
 

2551 - 2552 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�W�����M�W����
��A��!M�
�  

���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

2552 - 2553 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,��o�����ก��$M��  ���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 
 

2553 - 2554 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�ก���M��\�.�X
��M�
�������!�/   

���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

2554 - 2556 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�ก���M��-�
�M�ก  ���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

2556 - �̀WWa��� ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� ����
)a�ก�W� Y���� ���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
 - 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����) 
•  ���)��ก���ก��  ���B�� �������A��!M�
���
 WY�ก��   
• ���)��ก���ก��  ���B�� ���. )a�ก�W$���M�ก WY�ก��       
• ���)��ก���ก��  ���B�� ���. ������)a�ก�W$���M�ก WY�ก��  

  
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
 - 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 

(	(-��ก�� 

.&����������  

(������) 

����(�/�01���

������� 

����-����������� 

��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 
*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
��ก� 
กaM)��� 
 
• ���ก���ก�� 
     N̂�W��ก��_�,� 
    ����
)a�ก�W 
     ��A��!$���M� 
     ก��กM��� 

60 0.002115 ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,���� ��/�ก���/�����.d��  
 (�-�a-�n���M)  Wae�M�ก�.�������
�M�
 
• ���,,�A� M.S. (Science) Civil Engineering 
 University of Missouri, U.S.A. 
 
*���7�ก������ 
• Leadership Program, IMD Institute 
•   NIDA-Wharton Executive Leadership  Program 

2009, The Wharton School, University of  
Pennsylvania, U.S.A. 

2548 - 2551 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� ���. �o�������� 
Secondment _��Y������ Supply and Planning 
Manager  

���B�� ��MM�
����� ���j������ WY�ก�� 

2551 - 2552 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� ���. �o�������� 
Secondment _��Y������ Deputy CEO-Supply 
Planning 

���B�� ������A��!M�
����j������ WY�ก�� 
(���X�) 

2552 - 2553 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
����
)a�ก�Wก��$������������!�/ 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

2553 - 30 ก.
. 2557 ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
����
)a�ก�Wก��$������������!�/ 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

1 �.$. 2557 - �̀WWa��� ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
����
)a�ก�W��A��!$���M�ก��กM��� 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
- 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����) 
• ���)��ก���ก�� ���B�� ���. $���กM WY�ก��  
• ก���ก�� ���B�� \����� ������ !$��$�M WY�ก�� 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
 - 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 

(	(-��ก�� 

.&����������  

(������) 

����(�/�01

���������� 

����-����������� 

��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 
*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

����a�^�  
���!ก�
���-W� 
 
• ���
 ก���ก�� 
    N̂�W��ก��_�,� 
 ����
)a�ก�W 
 ก��$�� 
 ������� 
 ���!�/ 
    (������ก�� 
    ������ �!�"��    
    1 �.$.  2557)
  

57 0.003568 ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,���� ���
�/������.d��  
 (�-�!/�BC/����) (!ก�
�����
�) ������
�M�
 
 !กB��/���� 
• ���,,�A� \�}�������/���������.d��  
 (�-�ก��������ก��!���) (!ก�
�����
�)  
 U������.d��\�}�������/���� 
*���7�ก������ 
•  �M�กN�� Director Certification Program  
    (DCP 2011) ��$���!���U����ก���ก�����B�� 
    ��
 (IOD) 
•  �M�กN�� Breakthrough Program for Senior  
    Executive - IMD Institute/ Switzerland  
•  �M�กN�� Leadership Development Program - center  
    for Creative Leadership, Singapore 

2545 - 2552 N̂�W��ก��uv�
ก��$��� Y�������   ���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

2553 - 2557 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� ������ 
กM
a�)�กMa��)a�ก�W��A��!M�
�-� ��M�
 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

2557 - 30 ก.
. 2557 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
����
)a�ก�Wก��$������������!�/ 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

1 �.$. 2557 - �̀WWa��� ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
����
)a�ก�Wก��$������������!�/ 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
• ก���ก�� ���B�� \����� AกM��M !$��$�M WY�ก�� (���X�) 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����) 
• ก���ก�� ���B�� \����� A\M�!���� ����!ก���� � WY�ก�� 
•  ก���ก��  Tiger Energy Trading Pte. Ltd. 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
• ������)�� U����\M�����!\"���a���ก��� n��a���ก����������!�/��
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 
(	(-��ก�� 
.&����������  

(������) 

����(�/�01
���������� 

����-����������� 
��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
���U\M 
bกB�\��NM
� 
 
•  ���ก���ก�� 
   N̂�W��ก��_�,� 
   ������$��� 
   
���
"��M� 
   ��/�ก��� 
   A$��ก�� 
   (������ก�� 
   ������ �!�"�� 1    
   �.$.  2557) 
 

50 0.000903 ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,����  ��/�ก���/������.d�� �-���X�

��/�ก���A
)�  Wae�M�ก�.�������
�M�
 
• ���,,�A�  \�}��ก��!/�BCก�W�����.d��  

U������.d��\�}�������/���� 
 
*���7�ก������ 
• �M�กN�� Director Certification Program  

(DCP173/ 2013) ��$���!���U����ก���ก�� 
���B����
 (IOD) 
• NIDA-Wharton Executive Leaders Program 2009,  
 The Wharton School of the University of 
 Pennsylvania, U.S.A. 
• �M�กN�� TLCA Executive Development Program 
    (EDP 1) ��$����B��W���!��
���
  
• Diploma of Petroleum Management,  
 College of Petroleum Studies, Oxford, England 
• PTT Executive Leadership, General Electric, GE,  
   New York, USA 
• �M�กN��ก��!�"��ก���ก$���_������ 
   ���X�)����
Y�������ก�����������N��a����� 14   
  (���.14)  U����\���ก!กM�� 

2549 - 2553  N̂�W��ก��uv�
Y���กก���ก�� N̂�W��ก��
_�,��M�!M-��aก�����B�� 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

2553 - 2554 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�"����
��$�ก��M�ก�Wก��!\"����$� 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

2554 - 2557 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�ก���M��
\�.�X
��M��������!�/ 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

2557 - 30 ก.
. 2557 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�ก���M��
-�
�M�ก 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

1 �.$. 2557 - �̀WWa��� ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
������$���
���
"��M���/�ก��� 
A$��ก�� 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
• ก���ก�� ���B�� ������\��� WY�ก�� (���X�) 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����) 
• ก���ก�� ���B�� !��!����
�� $��!\M�ก�� WY�ก�� 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
• ก���ก���NM��)�\M�����
���
"� 
  



���������	�ก����ก�������������������������������������� 
� 10 ก����� 2558 

������� 28 
 

   

 

%&�� - (ก�� ���� (*+) 

(	(-��ก�� 

.&����������  

(������) 

����(�/�01���

������� 

����-����������� 

��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 
*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
a\�}�\�B� 
\��)���!X��� 
 
•  ���)�� 
 !W��������� 
 �������M� 
 ก���ก�� 
 N̂�W��ก��_�,� 
 ���B�� \�����  
    AกM��M !$�� 
    $�M WY�ก��  
    (���X�) 
    (������ก�� 
    ������ �!�"��  
    1 �.$. 2557) 
     

56 ����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,���� ��/�ก���/�����.d��  
 �-���/�ก���!$��  Wae�M�ก�.�������
�M�
 
• ���,,�A� ������)a�ก�W�����.d��  
 �-�������)a�ก�W Wae�M�ก�.�������
�M�
 
 
*���7�ก������ 
•  �M�กN�� Directors Certification Program   
 (DCP 131/2010), The Role of Chairman  
 (RCP 30/2013) ��$���!���U����ก���ก��
 ���B����
 (IOD)   
• Advance Management Program, 
 INSEAD University, France 
• �M�กN���{��ก����X��.�W�ก�n�$��C����!�กX�  
     (���,,����� ���.) �a����� 50  �M� (���,,�����  
     ���.) �a����� 20  ���
�M�
 �{��ก����X��.�W�ก� 
• �M�กN�� Oxford Energy Seminar 2013,  
 United Kingdom 
• �M�กN�� N̂������������N��������
�ก��\M�����  
    (�\�.) �a����� 4 U�������
�ก��\M����� 
• �M�กN��ก��กY�ก���N�Mก�Wก��Y�����ก���ก���M� 
    N̂������������N� -����C����ก�W�M���$�ก��
 ���X� �a����� 12 �~ \./. 2557 U����\�}�� 
 ก���ก���M� N̂������������N�-��n�$��C  
 U����\���ก!กM�� 

2552 - 2554 ���ก���ก�� N̂�W��ก������\�}��)a�ก�W 
�M� N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
�
���กM
a�)���$�ก� 

���B�� \����� ���!����!�X�����M WY�ก��  
���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

2554 - 30 ก.
. 2557 ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�กM
a�)���$�ก� ���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 
1 �.$. 2557 - �̀WWa��� ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� ���.  

�#�������� Secondment _��Y���������)��
!W����������������M�ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 

���B�� \����� AกM��M !$��$�M WY�ก�� 
(���X�) 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
• ก���ก��/!M-��aก��$.�ก���ก��/ก���ก��������$���!��
�   
 ���B�� \����� AกM��M !$��$�M WY�ก�� (���X�)  
• ������)��ก���ก�� ���B�� ������
 WY�ก�� (���X�) 
• ก���ก�� ���B�� AกM��M !\�!���� ���!����
�� WY�ก�� (���X�) 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����) 
• ���)��ก���ก�� ���B�� ����� !������!� ��M�M����� WY�ก��  
• ก���ก�� PTT Chemical International Private Limited (CH INTER) 
• ก���ก�� PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited 
  
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
•  ก���ก���NM��)�U�������
�/�����M�!�$A�AM
���
���M��NM��)�A��!��
����
�/������
�� 
     (RAIST/RASA) 
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 
(	(-��ก�� 
.&����������  

(������) 

����(�/�01
���������� 

����-����������� 
��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
�)�$� 
!���/��� 
 
•  ���)�� 
 !W��������� 
 �������M� 
 ก���ก�� 
 N̂�W��ก��_�,� 
 ���B�� ��
 
     ��
M� WY�ก��  
     (���X�) 
     (������ก�� 
    ������ �!�"��  
 1 �.$. 2557) 

53 ����� ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,��������������)a�ก�W �-���,X� 

(��X�!�ก��,X�����a��M�ก�����������ก��!���)  
������
�M�
����X�, 

• ���,,�A�����������)a�ก�W �-�ก��!����M� 
ก��$������������!�/ (!ก�
�����
������ High 
Distinction),  Armstrong University, Berkeley, 
California, U.S.A. 

 
*���7�ก������ 
• �M�กN�� Director Certification Program   

(DCP 125/2009) ��$���!���U����ก���ก��
���B����
 (IOD)  

• �M�กN��ก���{��ก����X��.�W�ก�n�$��C !�กX� 
�M�ก��!�"�� (���,,����� ���.) �a����� 5 ���
�M�

�{��ก����X��.�W�ก� 

• �M�กN��ก��������W��ก������$�������$�-� �N� 
(���.�.1) ��$����
�M�
�{��ก����X��.�W�ก� 

• �M�กN�� N̂������������N� (���.) �a����� 17 U����
���
�ก���M���a� 

• Executive Education Program, Harvard Business 
School Harvard University, U.S.A. 

2552 - 2554 ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,��
�^�)a�ก�W��$�ก� 
�M���กB�ก�����ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�กMa��)a�ก�W 
���!�"��M�������W��ก�����\
��� 

���B�� ������\��� WY�ก�� (���X�) 

2554 - 2556 ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� ���. �o��������  
Secondment _��Y������ ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 

���B�� ������\��� WY�ก�� (���X�) 

2556 - 30 ก.
. 2557 ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
����
)a�ก�W��A��!$���M�ก��กM��� 

���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

1 �.$. 2557 - �̀WWa��� ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� ���. �o�������� 
Secondment  _��Y���������)��!W��������������� 
�M�ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 

���B�� ��
��
M� WY�ก��      
(���X�) 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
� ก���ก��/!M-��aก��$.�ก���ก�� ���B�� ��
��
M� WY�ก��  (���X�)   
�   ก���ก�� ���B�� AกM��M !\�!���� ���!����
�� WY�ก�� (���X�) 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
�   ���)��ก���ก�� ���B�� ��
MN��!� WY�ก�� (���X�) 
� ���)��ก���ก�� ���B�� ��
��
M������ WY�ก�� 
� ���)��ก���ก�� ���B�� ��
��
M� !��!����
� !������ WY�ก�� 
� ���)��ก���ก�� ���B�� ��
��
M� A�M!����� WY�ก�� 
� ���)��ก���ก�� ���B�� ���� A�M!����� WY�ก�� 
� ���)��ก���ก�� ���B�� ��
��
M� !\�!���� WY�ก�� 
� ���)��ก���ก�� ���B�� ���� !�\�\� WY�ก�� 
� ���)��ก���ก�� ���B�� ��
��
M� !�����M WY�ก�� 
� ���)��ก���ก�� ���B�� M���ก�� WY�ก�� 
� ���)��ก���ก�� ���B�� ��
\�����M�� WY�ก�� 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
�   ก���ก�� N̂����$a.�a}� $.�ก���ก���Y���
ก��/N�
�$���!�c�!M�/����!�$A�AM
���A��!$���M����a 
�   ก���ก���NM��)�U�������
�/�����M�!�$A�AM
���
���M��NM��)�A��!��
����
�/������
��     
     (RAIST/RASA)   
� ก���ก��������U���� U�������
�ก��\M�����   
� ก���ก�� U����\M���ก  
� Council of Trustee   U������A��!M�
��������!�/��
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 

(	(-��ก�� 

.&����������  

(������) 

����(�/�01

���������� 

����-����������� 

��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 
*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
aกb�
� 
a��UAn. 
 
• ก���ก��
 N̂�W��ก��_�,� 
 ���B�� ������ 
    \��� WY�ก��  
   (���X�) 
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0.000070 ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,���� ��/�ก���/�����.d��  
 (��/�ก���!$��)  Wae�M�ก�.�������
�M�
 
 
*���7�ก������ 
• �M�กN��   Directors Certification Program   

(DCP 132/2010), Audit Committee Program  
(ACP 38/2012), Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management (MIR 12/2012) 
��$���!���U����ก���ก�����B����
 (IOD) 

• �M�กN�� TLCA Executive Development Program 
(EDP 3) �~ 2552 ��$����B��W���!��
���
 

• �M�กN�� pก��!�"��ก���ก$���_������
���X�)����
 Y�������ก�����������N�|  
U����\���ก!กM�� (���. 15)  �~ 2555 

• �M�กN�� N̂������������N� (���.) �a����� 16  
U�������
�ก���M���a� 

• �M�กN��ก���{��ก����X��.�W�ก�n�$��C����
!�กX� (���,,����� ���.) �a����� 26  
���
�M�
�{��ก����X��.�W�ก� 

 

2550 - 2551 N̂�X��
ก���ก���Y���
ก������)a�ก�W ���B�� ��
��
M�. WY�ก��  (���X�) 

2551 - 2552 N̂�X��
ก���ก���Y���
ก����������^� 
กM
a�)��M�\�}��)a�ก�W 

���B�� ��
��
M�.  WY�ก��  (���X�) 

2552 - 2553 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,��^��M� 
���������B��_�!$�"�����
)a�ก�W��A��!$�� 
�M�ก��กM��� 

���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

2553 - 2556 ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
����
)a�ก�W��A��!$���M�ก��กM��� 

���B�� ���. WY�ก��  (���X�) 

2556 - �̀WWa��� ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� ���. �#��������  
Secondment _��Y������ ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�  

���B�� ������\��� WY�ก�� (���X�) 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
•   ก���ก��/!M-��aก��$.�ก���ก�� ���B�� ������\��� WY�ก�� (���X�) 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����) 
•   ก���ก��   ���B�� �N!��!$��$�M� (!�!X�
) WY�ก�� (���X� ) 
•   ก���ก��   ���B�� \����� A\M�!��������!ก���� � WY�ก�� 
•   ก���ก��   ���B�� � Y���� ������\��� WY�ก�� 
•   ก���ก��   ���B�� ��
!���!� WY�ก�� 
•   ก���ก��   ���B�� ������\��� A\M���M WY�ก�� 
•   ก���ก��   ���B�� ������\��� !� ����� ��M WY�ก�� 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
•   ���)��กMa���a���ก���A��กM���� Y������A��!M�
� n��a���ก��� (�����~ 2557-2559) 
•   ก���ก�� n��a���ก����������!�/��
 (�����~ 2557- 2559)  
•   ก���ก���NM��)�U�������
�/�����M�!�$A�AM
���
���M��NM��)�A��!��
����
�/������
�� 
      (RAIST/RASA) 
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(	(-��ก�� 

.&����������  

(������) 
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���������� 

����-����������� 

��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 
*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

��
��������� 
\�����/�ก��� 
 
• ก���ก�� 
    N̂�W��ก��_�,�   
    ���B�� \�����  
    j~��M WY�ก�� 
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0.000011 ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,������/�ก���/����  
    �-���/�ก����a���ก��, Wae�M�ก�.�������
�M�
 
• ���,,�A���/�ก���/����  

�-���/�ก����a���ก��, Lamar University,  
U.S.A. 

*���7�ก������ 
• �M�กN�� Directors Certification Program  

(DCP 63/2005), Role of the compensation Commitee 
(RCC 12/2011) ��$���!���U����ก���ก��
���B����
 (IOD) 
• �M�กN��ก���{��ก����X��.�W�ก�n�$��C����!�กX� 

(���,,����� ���.) �a����� 19 �~ 2549-2550 ���
�M�

�{��ก����X��.�W�ก�    
• �M�กN�� Advanced  Management  Program  (AMP) , 

INSEAD Business School, ���!�/u����!/ �~ 2551 
• �M�กN�� PTT Group EVP Leadership Development 

�~ 2552 ���B�� ���. WY�ก�� (���X�)  
• ���ก�/��
���� �M�กN�� Company Management 

Course �~ 2554 ���B�� ���.WY�ก�� (���X�)  
• ���ก�/��
���� �M�กN�� Executive Development 

Program (EDP) �NM��)�U������W�
�A
��
!/�BCก�W
ก��$M�� (�$.) �~ 2554 
• �M�กN�� TLCA Executive Development Program  

(EDP 9)  �~ 2555 ��$����B��W���!��
���
  
 

2548 - �.$. 2556 N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� ��ก�����
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� ����
)a�ก�W��A��
!$���M�ก��กM��� 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

2548 - 2549 ก���ก���Y���
ก��/ ก���ก�� ���B��^M���jj{����� (���!�/��
) WY�ก�� 

2549 - 2552 ก���ก���Y���
ก�� ���B�� ��
\�����M�� WY�ก�� 

2552 - ก.\. 2555 ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� ���B�� \����� A\M�!���� ����!ก���� � WY�ก�� 

��.$. 2555 - ก.
. 2555  ก���ก�� N̂�W��ก�� ���B�� \����� A\M�!���� AMW���ก� WY�ก�� 

�.$. 2555 - �̀WWa��� ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� ���B�� \����� j~��M WY�ก�� 

\.
. 2556 - �̀WWa��� ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� �o��������  
Secondment ���B�� \����� AกM��M 
!$��$�M WY�ก��  (���X�) !\"������   
�#��������������B�� \����� j~��M WY�ก��  
_��Y������ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�  

���B�� \����� j~��M WY�ก�� 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
   - 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
•   ก���ก�� ���B�� \����� j~��M WY�ก��   
•   ก���ก�� ���B�� \����� A\M�!���� AMW���ก� WY�ก��   
•   ก���ก�� ���B�� \����� A\M�!���� ����!ก���� � WY�ก��   
•   ก���ก�� Polymer Marketing DMCC 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
 - 
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(	(-��ก��

.&����������  

(������) 

����(�/�01

���������� 

����-����������� 

��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 
*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

����� 
\��.�M�� 
�����/�)�กaM  
 
• N̂�X��

 ก���ก�� 
    N̂�W��ก�� _�,�  
 ก��!���
 ��$�ก� 
    (������ก�� 
    ������ �!�"��     
    1 .$.  2557) 

 51 
 

 

 

 

 

0.001078 ����� ��2��3�ก��45ก�� 
•  ���,,���� ��,X���.d�� �-�ก����,X�  
     ������
�M�
)���/���� 
•  ���,,�A� \�.�X
/���������.d�� �-� 
      ������)a�ก�W ������
�M�
)���/���� 
*���7�ก������ 
•  PTT Group VP Leadership Development Program 
•  �M�กN�� TLCA Executive Devlopment Program 
 (EDP 2) ��$����B��W���!��
���
  
 

 2553 - 2555 N̂�W��ก��uv�
������ก��!��� ���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

 2555 � 31 ก.$. 
2557 

N̂�W��ก��uv�
กM
a�)��M��A
��
ก��!��� ���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

1 .$. 2557 � 
�̀WWa���   

N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,�ก��!���
��$�ก� 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

 
ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
     - 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
• ���)��ก���ก��   ���B��  PTT Regional Treasury Center   
• ก���ก�� ���B�� ���.ก���!���!����
�� WY�ก�� 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
   -  
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��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 
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���� 7�����-� ��-����� / ����� 

�����)��� 
!�\����กN� 
 
• N̂�X��

 ก���ก�� 
     N̂�W��ก�� _�,� 
 ��,X���$�ก� 
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0.001435 ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,���� ��,X���.d�� Wae�M�ก�.�������
�M�
 
• ���,,�A� \�}�������/���������.d�� �-� 
    ������ก��!��� (!ก�
�����
�!��
���)  
    U������.d��\�}�������/���� 
*���7�ก������ 
• �M�กN��  Directors Certification Program  (DCP 

126/2009) ��$���!���U����ก���ก�����B��
��
 (IOD) 

• NIDA-Wharton Executive  Leadership Program,    
The Wharton School, University of  

 Pennsylvania, U.S.A. 
 

  2551 - 2553 
 

���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
����ก��!����M���,X�   

���B��  ��A�!���ก��M�ก��กM���  WY�ก�� (���X�) 
 

  2554 - 2557 ���ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
����ก��!����M���,X�  

���B�� ��
��
M�  WY�ก�� (���X�) 

 1 \.$. 2557 - �̀WWa��� N̂�X��
ก���ก�� N̂�W��ก��_�,� 
��,X���$�ก� Y���ก���_�,� 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
    -  
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
• ก���ก��   ���B�� ���. $���กM WY�ก�� 
• ก���ก��   ���B�� \����� !���!����
�� ������!� WY�ก�� 
 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
    -  
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%&�� - (ก�� ���� (*+) 

(	(-��ก��
.&�����
�����  

(������) 

����(�/�01���������� 
����-����������� ��2��3�ก��45ก�� / *���7�ก������ 

*��(�ก��21������8����� 5 *+ ������� (������ 2 ����� 10 ก����� 2558) 

���� 7�����-� ��-����� / ����� 

���������
� W��]ก 
 
• !M-��aก�����B��   

55 0.000903 ����� ��2��3�ก��45ก�� 
• ���,,���� /�M�/������.d��  
 ������
�M�
!X�
�_���  (n�B�!
�����) 
•  ���,,�A� ������)a�ก�W�����.d��  
 (Master of Business Administration)  
 ������
�M�
!กB��/���� 
*���7�ก������ 
• �M�กN�� Company Secretary Program 

(CSP2/2002), Effective  Minute Taking 
(EMT1/2006), Board Reporting Program 
(BRP 9/2012), Company Reporting Program 
(CRP4/2012) ��$���!���U����
ก���ก�����B����
 (IOD) 

•   �M�กN�� TLCA : Executive Development  
Program (EDP 7) ��$����B�� 
W���!��
���
  

•   �M�กN�� Company Secretaries, 
Trueeventus ���!�/j�M������ (2013) 

•  �M�กN�� Leadership Development Program 
-��U���� Centre for Creative Leadership 
(���!�/��$A���) (2015) 

 

 2549-2556 ���������� Y���กก���ก�� N̂�W��ก��
_�,��M�!M-��aก�����B�� 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

 2556 - �̀WWa��� N̂�W��ก��uv�
 Y���กก���ก�� N̂�W��ก��
_�,��M�!M-��aก�����B�� 

���B�� ���. WY�ก�� (���X�) 

ก��	����7�����-�ก���ก��8�������	�������9 (*:�����) 
 - 
 
ก��	����7�����-�ก���ก��8���������ก	 (*:�����)  
 - 
 
ก��ก���/��4����(���; (*:�����) 
• ก���ก��X���!M-��aก�����B��W���!��
���
  ��$����B��W���!��
���
  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  น
าย

ปิย
สวั

สด
ิ�   อั

มร
ะนั

นท
น์

  น
าย

กิต
ติพ

งษ์
  ก

ิตย
ารั

กษ์
  น

าย
วัช

รก
ิติ 

 วั
ชโ

รท
ยั

  น
าย

รัง
สร

รค์
  ศ

รีว
รศ

าส
ตร์

  พ
ลเ

อก
ฉัต

รเ
ฉล

ิม 
 เฉ

ลิม
สุข

  น
าย

ชา
ญ

วิท
ย์ 

 อ
มต

ะม
าท

ชุา
ติ

  น
าง

นัน
ทวั

ลย์
  ศ

กุน
ตน

าค
  น

าย
วิชั

ย 
 อั

ศรั
สก

ร
  พ

ลอ
าก

าศ
โท

บุญ
สืบ

  ป
ระ

สิท
ธิ�

  น
าย

ดอ
น 

 ว
สัน

ตพ
ฤก

ษ์
  น

าย
ปร

ะเ
สริ

ฐ 
 บ

ุญ
สัม

พัน
ธ์

  น
าย

ชว
ลิต

 พ
ิชา

ลัย
  น

าย
สม

ศัก
ดิ�  

โช
ติรั

ตน
ะศิ

ริ
  น

าย
อา

รีพ
งศ์

  ภู่
ชอุ่

ม
  น

าย
เท

วิน
ทร์

 ว
งศ์

วา
นิช

  น
าย

ณั
ฐช

าต
ิ  จ

ารุ
จิน

ดา
  น

าย
สรั

ญ
  รั

งค
สิริ

  น
าย

สุร
งค์

  บ
ูลก

ุล
  น

าย
วิรั

ตน์
  เ

อื,อ
นฤ

มิต
  น

าย
ปิต

ิพัน
ธ์ 

 เท
พป

ฏิม
าก

รณ์
  น

าย
ชา

ญ
ศิล

ป์ 
 ต

รีนุ
ชก

ร
  น

าย
ชา

ครี
ย์ 

บ ูร
ณ

กา
นน

ท์
  น

าย
ชว

ลิต
  พ

ันธ์
ทอ

ง
  น

าย
สร

าก
ร 

 ก
ุลธ

รร
ม

  น
าง

บุบ
ผา

  อ
มร

เก
ียร

ติข
จร

  น
าย

อร
รถ

พล
  ฤ

กษ์
พิบ

ูลย์
  น

าย
สุพ

ัฒ
นพ

งษ์
  พ

ันธ์
มีเ

ชา
ว์

  น
าย

อธิ
คม

  เ
ติบ

ศิริ
  น

าย
สุก

ฤต
ย์ 

 ส
ุรบ

ถโ
สภ

ณ
  น

าย
ปร

ะมิ
นท

ร์ 
 พ

ันท
วีศั

กด
ิ�

  น
.ส

.พ
รร

ณ
นล

ิน 
 ม

หา
วง

ศ์ธิ
กุล

  น
าง

นิธิ
มา

  เ
ทพ

วนั
งก

รู

PTT X / / / / / / / / / / / / /
*0

/
// // // // // // // // // // // // // // // // //

ธูรกิจสาํรวจ 
และผลิต

ปิโตรเลียม
1 บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) PTTEP / / /

2 บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกัด PTTNGD

3 บริษัท พีทที ีแอลเอ็นจี จาํกัด PTTLNG

4 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยีE จาํกัด (มหาชน) GPSC x / /

5 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จาํกัด TP x

6 PTT Green Energy Pte. Ltd. PTTGE x /

7 บริษัท พีทที ีเอ็นเนอร์ยีE รีซอร์สเซส จาํกัด PTTER x / /

8 PTT (Cambodia) Limited PTTCL

9 บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จาํกัด PTTRB x

10 บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ,ง จาํกัด TLBC

11 Subic Bay Energy Co., Ltd. SBECL

12 บริษัท พีทที ีแทงค์ เทอร์มินัล จาํกัด PTT TANK

13 PTT Oil Myanmar Co., Ltd. PTTOM

14 บริษัท พีทที ีโพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกัด PTTPL x

15 บริษัท พีทที ีโพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ ,ง จาํกัด PTTPM x / / /

16 บริษัท พีทที ีพีเอ็มเอ็มเอ จาํกัด PTTPMMA

17 บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล  จาํกัด (มหาชน) PTTGC x / /
*0

/

18 บริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) TOP / /
*0

/

19 บริษัท ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน) IRPC / / / 0/

ธุรกิจก๊าซ

บริษัทย่อย

ธุรกจิ
ปิโตรเคมี

และการกล ั่น

                                                           รายชืEอผู้บริหารฯ 
                                                           (ณ วันทีE 10 กันยายน 2558)
                   รายชืEอบริษัท
                (ณ วันทีE 30 มิถุนายน 2558)

บริษัท ปตท.จาํกัด (มหาชน)

ธุรกจิลงทุน
ต่างประเทศ

ธุรกิจนํ ,ามนั

การดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร  และผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัททีEเกีEยวข้อง  ประจาํปี 2558 (1 ม.ค.- 30 มิ.ย.)

19 บริษัท ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน) IRPC
ธรุกจิการคา้

ระหว่างประเทศ
20 PTT International Trading Pte. Ltd. PTTT x /

21 บริษัท เอนเนอร์ยีE คอมเพล็กซ์ จาํกัด EnCo /

22 PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. PTTRTC x

23 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จาํกัด BSA

24 บริษัท พีทที ีไอซีท ีโซลูชัEนส์ จาํกัด PTTICT x

25 บริษัท พีทที ีเอนเนอร์ยีE โซลูชัEนส์ จาํกัด PTTES

26 บริษัท พีทที ีเมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จาํกัด PTTME

27 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกัด TTM(T)

28 Trans Thai - Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. TTM(M)

29 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํ ,าเย็น จาํกัด DCAP

30 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกัด THAPPLINE x

31 บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จาํกัด PAT

32 บริษัท บริการเชื ,อเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) BAFS

33 บริษัท บริการนํ ,ามันอากาศยาน จาํกัด IPS

34 บริษัท ขนส่งนํ ,ามันทางท่อ จาํกัด FPT

35 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL

36 Petro Asia (Maoming) Co., Ltd. PA(Maoming)

37 Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. PA(Sanshui)

38 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิEง จาํกัด (มหาชน) SPRC /

39 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จาํกัด HMC

40 บริษัท พีทที ีอาซาฮี เคมิคอล จาํกัด PTTAC /

41 บริษัท พีทที ีเอ็มซีซี ไบโอเคม จาํกัด PTTMCC

ธุรกิจอืEนๆ 42 บริษัท ทพิยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) TIP

ธุรกจิ
โครงสร้าง
พื ,นฐาน

ธุรกิจอืEนๆ

ธุรกิจ
ปิโตรเคมี

และการกลัEน

ธุรกิจนํ ,ามนั

 รายชื�อผูบ้รหิารตามนยิาม ก.ล.ต. 4 รายแรก นับต่อจากประธานเจา้หนา้ที�บรหิารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่จะไดแ้ก ่  นายณัฐชาต ิ จารุจนิดา,  นายสรัญ  รังคสริ,ินายสรุงค ์ บลูกลุ

และ นายวรัิตน์  เอื+อนฤมติ

   :  สญัลักษณ์          X = ประธานกรรมการ             = รองประธาน         * = ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร         O  = กรรมการผูจั้ดการใหญ ่         /  = กรรมการ          //  =  ผูบ้รหิารหมายเหตุ

การร่วมค้า , 
บริษัทร่วม และ

บริษัททีE
เกีEยวข้องกัน

ธุรกิจก๊าซ



 
 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี 
 
 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  และงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 
มิถุนายน 2558 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2558 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการ
จดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล  ส่วนสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

ขอบเขตการสอบทาน 

สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 
“การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าว
ประกอบดว้ย  การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ทาํให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญั
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

 

 

 

 
 
สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
 



 
 

 

- 2 - 
ข้อสรุป 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว
ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทาน
ของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึง
ผลกระทบต่อกิจการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กิจการไดน้าํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม ส่งผลให้กิจการตอ้งนํางบการเงินของบริษทัร่วมท่ี
เปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวม และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
เร่ือง การร่วมการงาน ส่งผลใหกิ้จการตอ้งบนัทึกบญัชีการร่วมคา้ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเดิมเคยบนัทึกบญัชีดว้ย
วิธีรวมตามสัดส่วน รวมถึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีสําหรับตราสารอนุพนัธ์ และการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง กิจการได้ปรับปรุงรายการในงบการเงินท่ีเป็นข้อมูลเปรียบเทียบแล้ว โดยผลกระทบอย่างมี
สาระสาํคญัท่ีมีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 3.3 ทั้งน้ี สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว 

 

 
 

 
 

(นางสิรินทร์  พนัธ์เกษม) 
รองผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน  

 
 

 
(นางสาวสุนนัท ์ วงศเ์มฆ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบการเงินท่ี 7 
 

 
 
 
 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
วนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแล้ว) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 172,664,615,654 234,211,991,643 35,036,809,274 58,017,926,287
เงินลงทุนชัว่คราว 134,574,987,288 82,544,975,286 23,391,487,905 19,857,964,073
ลูกหน้ีการคา้ 5 164,798,784,611 176,637,166,788 140,954,772,581 147,388,643,330
ลูกหน้ีอ่ืน 6 50,652,475,218 43,607,818,274 14,604,713,421 16,274,471,275
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 7.1 913,978,296 818,950,133 22,631,831,567 8,887,909,994
สินคา้คงเหลือ 9 123,707,295,094 119,795,070,471 28,668,571,841 29,716,098,744
พสัดุคงเหลือ 30,230,206,193 28,135,355,831 4,701,999,769 4,440,795,199
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 3,211,646,969 5,664,532,284 -  -  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,444,915,280 11,193,167,419 2,792,024,812 3,563,013,270
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 10 64,178,318 1,632,100,447 -  -  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 688,263,082,921 704,241,128,576 272,782,211,170 288,146,822,172

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย 12.2 13,802,599,947 12,636,198,634 13,523,828,480 12,369,981,026

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.5 -  -  226,480,067,970 224,411,729,970

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11.3, 11.5 43,027,268,465 42,782,711,252 24,209,267,327 24,209,267,327

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.4, 11.5 40,168,686,651 46,765,522,543 17,943,709,063 23,528,971,585
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13.2 1,951,281,549 1,969,131,854 7,390,216 7,390,216
ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.3 4,789,296,056 6,747,751,486 2,471,167,562 4,383,202,859
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 7.2 12,214,382,163 14,276,310,922 59,283,896,434 61,363,243,715
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14 6,415,286,789 6,337,320,545 3,870,605,207 3,739,013,964
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,121,373,381,379 1,105,146,608,783 268,223,552,645 260,832,070,573
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 180,930,531,179 176,788,021,850 13,154,820,125 13,567,949,109
สินทรัพยเ์หมือง 17 32,479,635,671 32,467,404,765 -  -  
ค่าความนิยม 18 58,080,011,539 56,987,281,725 -  -  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,721,316,042 16,436,394,816 -  -  
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 19 3,368,234,106 4,512,790,785 3,931,209,766 5,253,772,700
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 4,842,579,335 3,686,258,967 674,552,966 684,242,830
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18,959,748,310 18,673,883,278 3,515,195,768 3,587,560,100

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,556,124,239,181 1,546,213,592,205 637,289,263,529 637,938,395,974

รวมสินทรัพย์ 2,244,387,322,102 2,250,454,720,781 910,071,474,699 926,085,218,146

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2558

สินทรัพย์

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

1



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแล้ว) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19,740,564,684 31,811,434,905 4,000,000,000 -  
เจา้หน้ีการคา้ 174,478,195,836 181,154,011,012 128,537,198,203 143,248,257,012
เจา้หน้ีอ่ืน 44,368,170,304 53,392,607,918 17,828,361,911 25,659,618,268
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 20 75,684,415,397 105,306,191,220 23,412,706,909 35,201,320,604
เงินกูย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.5 -  -  4,144,116,166 3,036,105,047
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,027,748,660 31,027,947,579 2,418,451,855 1,038,877,059
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 3,439,303,231 1,966,952,491 -  59,473,082
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,128,604,786 7,689,066,635 4,216,217,294 4,269,220,905
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
   ท่ีถือไวเ้พื่อขาย 10 26,744,369 156,483,898 -  -  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 338,893,747,267 412,504,695,658 184,557,052,338 212,512,871,977

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.6 1,267,376,116 1,288,048,529 580,612,576 597,454,094
เงินกูย้ืมระยะยาว 20 594,261,685,333 591,694,027,521 252,840,029,942 259,975,816,729
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 54,887,557,752 59,964,360,018 637,274,204 1,459,268,719
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 17,954,252,627 17,253,333,994 6,323,314,035 6,004,140,084
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะยาว 22 74,453,941,785 71,743,512,109 -  -  
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 9,030,171,168 8,729,483,078 9,030,171,168 8,729,483,078
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 3,209,723,131 3,224,405,703 877,402,243 511,529,037
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 27,800,690,430 29,358,656,657 8,808,854,918 9,681,149,454

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 782,865,398,342 783,255,827,609 279,097,659,086 286,958,841,195

รวมหนีสิ้น 1,121,759,145,609 1,195,760,523,267 463,654,711,424 499,471,713,172

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2



หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแล้ว) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,856,299,625 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725
ทุนสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 1,098,744,054 1,098,744,054 1,098,744,054 1,098,744,054

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 674,495,789,518 642,830,344,726 379,582,791,130 360,704,120,961
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (12,343,689,415) (21,273,943,572) 5,103,854,150 4,179,266,018

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 723,882,218,098 683,286,519,149 446,416,763,275 426,613,504,974
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 398,745,958,395 371,407,678,365 -  -  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,122,628,176,493 1,054,694,197,514 446,416,763,275 426,613,504,974

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,244,387,322,102 2,250,454,720,781 910,071,474,699 926,085,218,146

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

(นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2558

(นายวิรัตน์  เอ้ือนฤมิต)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 3



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 536,677,603,011 660,461,015,262 468,830,875,975 609,914,762,699
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 25 464,438,908,705 586,092,303,675 449,143,819,468 590,780,016,884

กาํไรข้ันต้น 72,238,694,306 74,368,711,587 19,687,056,507 19,134,745,815

รายไดอ่ื้น 24 4,485,972,055 9,711,955,841 17,550,434,812 13,156,870,288
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (3,289,379,323) 2,046,480,966 (146,308,824) 1,517,410,609

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 73,435,287,038 86,127,148,394 37,091,182,495 33,809,026,712

ค่าใชจ่้ายในการขาย 25 4,708,460,070 3,572,368,924 3,891,809,612 2,684,272,836
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25 13,511,651,279 17,165,130,619 7,539,608,554 22,439,553,459
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 8.12 343,430,216 364,436,229 38,049,009 38,412,472
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 1,290,109,255 2,126,045,689 -  -  
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 5,197,219,246 7,184,644,974 -  -  

กาํไรจากการดําเนินงาน 48,384,416,972 55,714,521,959 25,621,715,320 8,646,787,945

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 369,068,473 735,567,194 -  -  
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,064,205,313 884,690,885 -  -  

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 50,817,690,758 57,334,780,038 25,621,715,320 8,646,787,945

ตน้ทุนทางการเงิน 7,829,221,324 8,328,427,424 2,783,852,598 3,458,110,260
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 42,988,469,434 49,006,352,614 22,837,862,722 5,188,677,685

ภาษีเงินได้ 8,989,307,262 10,391,559,271 1,777,396,715 1,490,337,944
กาํไรสําหรับงวด 33,999,162,172 38,614,793,343 21,060,466,007 3,698,339,741

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 23,745,659,566 29,356,797,583 21,060,466,007 3,698,339,741
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,253,502,606 9,257,995,760 -  -  

33,999,162,172 38,614,793,343 21,060,466,007 3,698,339,741

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 23 8.19 10.26                          7.37 1.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว

4



หน่วย : บาท

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสาํหรับงวด 33,999,162,172 38,614,793,343 21,060,466,007 3,698,339,741
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 16,372,517,502 1,083,854,923 -  -  
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 802,004,209 983,622,498 791,809,978 990,984,011
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลกาํไรจากการวดัมูลค่า
     เงินลงทุนเผื่อขาย (158,362,502) (198,102,594) (158,361,996) (198,196,802)
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 963,920,921 (886,752,589) -  -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลกาํไร(ขาดทุน)จากเคร่ืองมือป้องกนั
     ความเส่ียงกระแสเงินสด (162,239,360) 219,792,349 -  -  
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 1,234,747,560 (321,175,175) -  -  

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
     คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (596,943) -  -  

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 19,052,588,330 880,642,469 633,447,982 792,787,209
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 53,051,750,502 39,495,435,812 21,693,913,989 4,491,126,950

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 36,873,733,262 30,132,133,641 21,693,913,989 4,491,126,950
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 16,178,017,240 9,363,302,171 -  -  

53,051,750,502 39,495,435,812 21,693,913,989 4,491,126,950

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว

5



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,052,261,066,441 1,344,761,686,300 903,692,906,301 1,230,873,609,955
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 25 925,695,918,350 1,201,769,687,834 871,038,681,322 1,192,793,236,917

กาํไรข้ันต้น 126,565,148,091 142,991,998,466 32,654,224,979 38,080,373,038

รายไดอ่ื้น 24 10,241,740,357 16,223,354,818 27,647,433,495 24,936,910,024
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (1,348,051,008) 6,132,407,547 1,789,429,583 4,561,134,379

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 135,458,837,440 165,347,760,831 62,091,088,057 67,578,417,441

ค่าใชจ่้ายในการขาย 25 8,868,021,869 6,694,795,294 7,269,791,117 5,015,797,071
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25 22,728,124,816 27,588,950,992 13,672,992,695 27,589,258,631
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 8.12 678,525,750 735,540,742 72,948,512 85,297,603
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 1,723,875,270 2,652,304,198 -  -  
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 10,533,482,628 14,001,346,738 -  -  

กาํไรจากการดําเนินงาน 90,926,807,107 113,674,822,867 41,075,355,733 34,888,064,136

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,042,146,432 1,524,581,895 -  -  
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,282,160,638 1,288,207,333 -  -  

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 95,251,114,177 116,487,612,095 41,075,355,733 34,888,064,136

ตน้ทุนทางการเงิน 15,721,841,791 16,537,964,843 5,637,289,588 6,706,972,301
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 79,529,272,386 99,949,647,252 35,438,066,145 28,181,091,835

ภาษีเงินได้ 12,439,848,910 24,041,865,357 2,294,482,561 2,924,449,487
กาํไรสําหรับงวด 67,089,423,476 75,907,781,895 33,143,583,584 25,256,642,348

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 46,329,516,971 57,894,957,800 33,143,583,584 25,256,642,348
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 20,759,906,505 18,012,824,095 -  -  

67,089,423,476 75,907,781,895 33,143,583,584 25,256,642,348

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 23 16.08 20.24                          11.60                           8.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว

6



หน่วย : บาท

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสาํหรับงวด 67,089,423,476 75,907,781,895 33,143,583,584 25,256,642,348
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 9,865,199,217 (5,005,508,479) -  -  
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 1,166,279,183 1,399,158,942 1,155,735,165 1,395,313,014
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลกาํไรจากการวดัมูลค่า
     เงินลงทุนเผื่อขาย (231,493,421) (279,731,845) (231,147,033) (279,062,602)
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 379,022,289 (968,989,602) -  -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลกาํไร(ขาดทุน)จากเคร่ืองมือป้องกนั
     ความเส่ียงกระแสเงินสด (311,225,632) 19,682,400 -  -  
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 738,425,095 (456,648,633) -  -  

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
     คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (651,573,619) -  (450,554,156)
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลขาดทุนจากการประมาณการ
     ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  135,188,222 -  90,110,831
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม -  (2,173,114) -  -  

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 11,606,206,731 (5,810,595,728) 924,588,132 755,807,087
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 78,695,630,207 70,097,186,167 34,068,171,716 26,012,449,435

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 54,731,130,339 54,971,152,456 34,068,171,716 26,012,449,435
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 23,964,499,868 15,126,033,711 -  -  

78,695,630,207 70,097,186,167 34,068,171,716 26,012,449,435

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2558

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

ส่วนแบ่งกาํไร ส่วนเกนิทุน (ขาดทุน)

การป้องกนั (ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น จากการเปลีย่นแปลง รวมองค์ประกอบอื่น

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ สํารอง สํารองเพื่อกองทุน เงนิลงทุน การแปลงค่า ความเสี่ยง ในการร่วมค้า สัดส่วนการถือหุ้น ของส่วนของ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกนัวนิาศภัย ยังไม่ได้จดัสรร เผื่อขาย งบการเงนิ กระแสเงนิสด และบริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 630,968,332,344 4,187,827,888 (314,136,029) - 7,937,991,253 (22,157,188,659) (10,345,505,547) 682,310,867,242 140,531,547,628 822,842,414,870

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.3 - - - - (4,786,107,422) 77,874,362 2,047,943,628 (265,039,841) (9,895,774,037) (2,464,034,508) (10,499,030,396) (15,285,137,818) 212,504,516,313 197,219,378,495
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 626,182,224,922 4,265,702,250 1,733,807,599 (265,039,841) (1,957,782,784) (24,621,223,167) (20,844,535,943) 667,025,729,424 353,036,063,941 1,020,061,793,365
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
การเพิ่มหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - - - - - - - - - 32,285,171,703 32,285,171,703
ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน

   -สุทธิจากภาษี - - - - (76,515,407) - - - - - - (76,515,407) (40,684,207) (117,199,614)

เงินปันผลจ่าย - - - - (22,848,673,216) - - - - - - (22,848,673,216) - (22,848,673,216)
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - (10,059,817,961) (10,059,817,961)
ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
   การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - (116,460,964) (116,460,964) (116,460,964) (220,531,128) (336,992,092)
กาํไรสําหรับงวด - - - - 57,894,957,800 - - - - - - 57,894,957,800 18,012,824,095 75,907,781,895
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด - - - - (425,652,317) 1,116,171,899 (2,573,369,803) (609,409,573) (431,545,550) - (2,498,153,027) (2,923,805,344) (2,886,790,384) (5,810,595,728)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน  2557 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 660,726,341,782 5,381,874,149 (839,562,204) (874,449,414) (2,389,328,334) (24,737,684,131) (23,459,149,934) 698,955,232,293 390,126,236,059 1,089,081,468,352

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,098,744,054 644,733,580,389 4,098,705,221 1,006,626,944 - 8,171,715,871 (22,162,335,759) (8,885,287,723) 697,578,410,661 169,763,711,343 867,342,122,004
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.3 - - - - (1,903,235,663) 78,473,294 1,041,103,169 (874,435,150) (10,904,639,838) (1,729,157,324) (12,388,655,849) (14,291,891,512) 201,643,967,022 187,352,075,510
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,098,744,054 642,830,344,726 4,177,178,515 2,047,730,113 (874,435,150) (2,732,923,967) (23,891,493,083) (21,273,943,572) 683,286,519,149 371,407,678,365 1,054,694,197,514
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน

   -สุทธิจากภาษี - - - - (399,158,764) - - - - - - (399,158,764) (212,237,749) (611,396,513)

เงินปันผลจ่าย 28 - - - - (14,264,913,415) - - - - - - (14,264,913,415) - (14,264,913,415)
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - (6,030,362,015) (6,030,362,015)
การซื้อธุรกิจของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 2,977,121 2,977,121
การขายธุรกิจของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 110,678,670 110,678,670
การเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - 528,640,789 528,640,789 528,640,789 9,502,724,135 10,031,364,924
กาํไรสําหรับงวด - - - - 46,329,516,971 - - - - - - 46,329,516,971 20,759,906,505 67,089,423,476
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด - - - - - 934,318,991 6,698,920,242 40,460,713 727,913,422 - 8,401,613,368 8,401,613,368 3,204,593,363 11,606,206,731
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,098,744,054 674,495,789,518 5,111,497,506 8,746,650,355 (833,974,437) (2,005,010,545) (23,362,852,294) (12,343,689,415) 723,882,218,098 398,745,958,395 1,122,628,176,493

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว

 8



หน่วย : บาท

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ทุนที่ออก ส่วนเกนิ สํารอง สํารองเพื่อกองทุน รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกนัวินาศภัย ยังไม่ได้จดัสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 357,105,810,853 4,284,213,349 423,078,064,647
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.3 -  -  -  -  (386,632,875) -  (386,632,875)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 356,719,177,978 4,284,213,349 422,691,431,772
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย -  -  -  -  (22,848,673,216) -  (22,848,673,216)
กาํไรสาํหรับงวด -  -  -  -  25,256,642,348 -  25,256,642,348
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -  -  -  -  (360,443,325) 1,116,250,412 755,807,087
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2557 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 358,766,703,785 5,400,463,761 425,855,207,991

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,098,744,054 360,290,769,637 4,179,266,018 426,200,153,650
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.3 -  -  -  -  413,351,324 -  413,351,324
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,098,744,054 360,704,120,961 4,179,266,018 426,613,504,974
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย 28 -  -  -  -  (14,264,913,415) -  (14,264,913,415)
กาํไรสาํหรับงวด -  -  -  -  33,143,583,584 -  33,143,583,584
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -  -  -  -  -  924,588,132 924,588,132
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,098,744,054 379,582,791,130 5,103,854,150 446,416,763,275

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 46,329,516,971 57,894,957,800 33,143,583,584 25,256,642,348

รายการปรับปรุงกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
 จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 72,834,699,506 62,331,697,186 7,903,238,813 7,690,264,646
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -  1,476,652,401 -  -  
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 324,159,605 100,648,208 367,744,418 47,517,214
กาํไรท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วน
  ในโครงการ KKD -  (819,434,195) -  -  
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (3,095,903,901) (42,796,207) (7,905,019,332) (1,374,980,663)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,042,146,432) (1,524,581,895) -  -  
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (3,282,160,638) (1,288,207,333) -  -  
กาํไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 20,759,906,505 18,012,824,095 -  -  
สาํรองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 955,069,626 843,706,343 346,535,328 301,517,813
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 5,802,591,478 577,176,995 346,722,116 (518,961,310)
(กาํไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 4,406,683,022 (950,395,247) 316,089,988 (1,016,679,108)
(โอนกลบั)หน้ีสงสัยจะสูญ (2,224,619,890) (16,806,875) 605,319,745 16,224,319,558
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 1,137,178,696 1,451,364,704 -  -  
โอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (10,192,152,443) (21,433,028) (957,696,988) (2,811,175)
(โอนกลบั)สาํรองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภาพ 337,304,360 (505,977) 229,100 -  
เงินปันผลรับ (162,348,569) (189,642,684) (11,999,881,493) (15,590,601,436)
ภาษีเงินได้ 12,439,848,910 24,041,865,357 2,294,482,561 2,924,449,487
ดอกเบ้ียรับ (3,204,253,269) (2,851,731,798) (2,086,736,409) (2,134,030,303)
ตน้ทุนทางการเงิน 15,721,841,791 16,537,964,843 5,637,289,588 6,706,972,301
อ่ืน ๆ 83,284,568 607,513,303 (2,221,262) (16,193,406)

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 157,928,499,896 176,170,835,996 28,009,679,757 38,497,425,966

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง 
ลูกหน้ีการคา้ 11,810,738,172 66,827,487,118 5,182,662,323 42,255,242,725
ลูกหน้ีอ่ืน (8,908,951,661) 2,572,812,910 7,403,988,358 4,135,114,425
สินคา้คงเหลือ 7,244,639,865 5,084,570,646 1,994,701,258 5,958,128,834
พสัดุคงเหลือ (2,440,518,263) (244,059,252) (308,534,724) (137,260,166)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,748,882,139 1,575,896,199 539,338,921 1,081,966,205
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 1,144,556,679 16,091,961 1,322,562,934 (14,008)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 870,547,430 (1,400,527,704) (219,398,523) (110,752,974)

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้ (6,712,037,672) (56,609,239,926) (14,722,479,228) (55,465,469,234)
เจา้หน้ีอ่ืน (8,099,684,272) (10,591,359,580) (4,710,935,920) (5,102,412,606)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 423,430,151 (1,996,474,583) 34,508,067 (1,282,689,217)
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 300,688,090 284,300,810 300,688,090 284,300,810
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,482,370,084 (1,674,902,002) (1,025,076,619) (166,350,546)

864,660,742 3,844,596,597 (4,207,975,063) (8,550,195,752)
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 158,793,160,638 180,015,432,593 23,801,704,694 29,947,230,214
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (32,428,985,110) (43,676,614,847) (1,968,049,312) (1,388,005,835)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 126,364,175,528 136,338,817,746 21,833,655,382 28,559,224,379

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (79,261,815,483) (75,975,100,856) (18,364,360,890) (13,972,340,190)
เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,332,126,665) (3,982,164,194) (29,731,814) (45,905,808)
เงินจ่ายสาํหรับพฒันาสินทรัพยเ์หมือง (694,353,785) (713,882,377) -  -  
เงินจ่ายสาํหรับค่าเช่าท่ีดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว (82,000,000) -  (82,000,000) -  
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (273,986,608) (26,618,491,280) (2,068,338,000) (1,611,590,820)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ (75,218,280) (1,326,210,289) -  (40,000,000)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (430,187,500) (359,687,500) -  -  
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนเผื่อขาย -  (30,000,000) -  -  
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -  (1,314,661,826) (13,568,707,567) (1,753,800,400)
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว (1,966,538) (38,315,099) (1,509,000,000) (774,701,521)
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วน
  ในโครงการ KKD -  12,421,881,788 -  -  
เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 310,998,873 318,257,715 257,044,664 348,784
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,153,412,750 10,451,744 -  -  
เงินรับจากการคืนทุนของการร่วมคา้ 70,993,052 -  -  -  
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13,490,948,556 121,989,933 13,490,948,556 265,989,932
เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 1,831,515 3,663,029 1,221,010 2,419,442,020
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -  -  -  3,454,175,000
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 2,629,562,631 41,288,999 3,255,443,034 1,660,154,999
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการนํ้ามนั 18,418,861 13,855,331 18,418,861 13,855,331
เงินรับค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน 1,679,383,279 49,644,000 1,111,368,279 49,644,000
เงินลงทุนชัว่คราว(เพิ่มข้ึน)ลดลง (52,030,012,002) 5,374,423,137 (3,540,848,832) 721,976,436
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 3,284,098,439 3,115,523,080 1,141,281,959 1,986,356,511
เงินปันผลรับ 2,189,897,478 7,195,528,198 11,280,688,403 15,564,809,601

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (113,352,121,427) (81,692,006,467) (8,606,572,337) 7,938,413,875

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 9,952,897,524 -  -  -  
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะสั้น -  -  1,108,011,118 633,107,000
เงินสดรับจากการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน -  32,556,852,404 -  -  
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาว 20,611,592,572 72,698,114,009 -  -  
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (53,383,191,403) (68,133,448,739) (20,488,467,698) (2,014,507,697)
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน (418,555,775) (432,321,063) (277,079,269) (273,128,546)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) (12,070,870,221) 1,008,295,863 4,000,000,000 -  
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (16,924,134,147) (16,211,553,464) (6,285,692,278) (6,722,285,545)
เงินปันผลจ่าย (20,295,275,430) (40,648,087,595) (14,264,913,415) (22,850,816,447)
จ่ายชาํระหุน้ทุนซ้ือคืนในบริษทัยอ่ย -  (358,066,118) -  -  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (72,527,536,880) (19,520,214,703) (36,208,141,542) (31,227,631,235)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (151,520,330) (1,132,486,509) (58,516) (890,842)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,833,154,298) 145,384,266 -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีถูกจดัประเภทเป็น
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 10 (47,218,582) -  -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (61,547,375,989) 34,139,494,333 (22,981,117,013) 5,269,116,177
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 234,211,991,643 196,854,231,654 58,017,926,287 63,926,767,557
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 4 172,664,615,654 230,993,725,987 35,036,809,274 69,195,883,734

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ 
 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 
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บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)  
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 นโยบายการบญัชี 
4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5 ลูกหน้ีการคา้ 
6 ลูกหน้ีอ่ืน  
7 เงินใหกู้ย้มื 
8 รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม 
12 เงินลงทุนเผือ่ขาย 
13 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
14 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
17 สินทรัพยเ์หมือง 
18 ค่าความนิยม 
19 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
20 เงินกูย้มืระยะยาว 
21 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
22 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 
23 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
24 รายไดอ่ื้น 
25 ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะ 
26 ส่วนงานดาํเนินงาน 
27 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
28 เงินปันผลจ่าย 
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บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)  
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
29 การซ้ือธุรกิจ 
30 การดาํเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคาํสั่งคุม้ครองชัว่คราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
31 การดาํเนินการกรณีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลร่ัว 
32 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
33 เหตุการณ์อ่ืน ๆ 
34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัในประเทศไทย และเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนคือ 
 

สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 555 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เป็นการดาํเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม 
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจถ่านหิน 
รวมถึงธุรกิจอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 26 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 

2.1 จุดมุ่งหมายของงบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีไดน้าํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นงบการเงิน
ระหว่างกาลจึงมุ่งเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลที่นาํเสนอ
ซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปี
ท่ีไดน้าํเสนอคร้ังล่าสุด 
 

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล และ
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และ
นาํเสนองบการเงินระหวา่งกาล ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และงบกระแสเงินสด ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 
ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงแบบยอ่  
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3. นโยบายการบัญชี 
 

3.1 นโยบายการบญัชี 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล กลุ่มบริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงิน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ยกเวน้ การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ีท่ีนาํมาใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 

3.1.1 การนาํเสนองบการเงิน 
 

ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การ
นาํเสนองบการเงิน ซ่ึงกาํหนดใหมี้การจดักลุ่มการนาํเสนอรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน แยกเป็นรายการ
ท่ีสามารถรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั และรายการท่ีไม่สามารถรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัได ้
มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีจึงมีผลต่อการแสดงรายการเท่านั้ น โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

3.1.2 งบการเงินรวม 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
ซ่ึงกาํหนดหลกัการพิจารณาเร่ืองการควบคุมไว ้กล่าวคือ กิจการผูล้งทุนจะถือวา่ควบคุมผูไ้ดรั้บการลงทุน เม่ือกิจการ
นั้นมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนจากการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับผูท่ี้ไดรั้บการลงทุน ซ่ึงผลตอบแทน
ดงักล่าวผนัแปรไปตามผลตอบแทนของผูไ้ดรั้บการลงทุน และกิจการผูล้งทุนสามารถใชอ้าํนาจในการส่ังการกิจกรรม
ท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของผูไ้ดรั้บการลงทุนนั้นได ้การเปล่ียนแปลงน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจท่ีสําคญัในการทบทวนบริษทัภายในกลุ่ม เพ่ือระบุว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมบริษทัใดใน
กลุ่มบริษัทบ้าง ผลกระทบต่อการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีแสดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3.3 
 

3.1.3 การร่วมการงาน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
ซ่ึงกาํหนดให้ยกเลิกทางเลือกในการใชว้ิธีรวมตามสัดส่วนสําหรับกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ทั้งน้ี หากกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกันเข้านิยามของการร่วมคา้ ตอ้งถูกบันทึกเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ผลกระทบต่อการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3 
 

3.1.4 การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน ซ่ึงกาํหนดให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย 
การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับน้ีมีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน และบริษัทร่วมของบริษัทฯ เท่านั้ น โดยไม่มี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

3.1.5 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่า
ยุติธรรม ซ่ึงกาํหนดแนวทางเร่ืองการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม หาก
กิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การวดัมูลค่า
ยุติธรรมดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการของมาตรฐานฉบับน้ี กิจการใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้
ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานฉบบัน้ี มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีนาํเสนอ 
 

3.1.6 การบญัชีสาํหรับตราสารอนุพนัธ์ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตราสารอนุพนัธ์
ตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียในตน้ทุนทางการเงินตาม
เกณฑ์คงคา้ง และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย และ
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในงบแสดงฐานะการเงิน และ
รับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในกาํไรหรือขาดทุน ผลกระทบต่อการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีน้ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3 
 

3.1.7 การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัพิจารณากรณีท่ีเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี  
 

หากเป็นการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง
จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เช่นเดียวกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมเฉพาะส่วนของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของ
รายการท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง 
 

หากเป็นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง
ส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือป้องกนั
ความเส่ียงส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ผลกระทบต่อการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีน้ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 บริษทัฯ จดัประเภทรายการสินคา้คงเหลือ - สํารองตามกฎหมายเป็นสินคา้คงเหลือ
ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียน แทนการแสดงภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีน้ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3 
 

3.3 ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีท่ีนาํมาใช ้และการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2558 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่ามีการควบคุมบริษทัยอ่ยหรือไม่ โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและ
สถานการณ์ท่ีบ่งช้ีว่าเขา้เง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม รวมถึง
ประเมินประเภทของการร่วมการงานวา่เป็นการดาํเนินงานร่วมกนั หรือเป็นการร่วมคา้ โดยพิจารณาสิทธิและ
ภาระผูกพนัของผูเ้ขา้ร่วมการงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน ผลจากการ
ประเมินดงักล่าวพบว่า มีผลกระทบต่อวิธีการบญัชีสําหรับส่วนไดเ้สียในบริษทับางแห่ง ซ่ึงเดิมถูกพิจารณาเป็น
บริษทัร่วมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการจดัทาํงบการเงินรวมนบัจากวนัที่มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัจนถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557 ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และมีผลกระทบ
ต่อวิธีการบญัชีสาํหรับส่วนไดเ้สียในบริษทับางแห่ง ซ่ึงเดิมถูกพิจารณาเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัโดยใชว้ิธีรวม
ตามสัดส่วนในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีมีการควบคุมร่วมจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

บริษทัร่วมท่ีเปล่ียนเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ และตอ้งนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมอยูใ่นงบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจควบคุม ไดแ้ก่ 

 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) และบริษทัยอ่ย 
 บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) และบริษทัยอ่ย 
 บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) และบริษทัยอ่ย 
 บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) (GPSC) และบริษทัยอ่ย 
 บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั (TP)  
 บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTES)  
 บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั (PTTME)  
 บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTICT)  
 



20 

3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีท่ีนาํมาใช ้และการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2558 (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีถือเป็นการร่วมคา้ซ่ึงตอ้งเปล่ียนวธีิในการบนัทึกบญัชีจากวธีิรวมตามสัดส่วนมาเป็นวธีิส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ 

 บริษทั ทรานส์ ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั (TTM(T))  
 Trans Thai - Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM(M))  
 บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั (DCAP)  
 บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั (PTTMCC)  
 บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC)  
 บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC)  
 

นอกจากน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในกาํไรหรือขาดทุน 
รวมถึงบริษทัฯไดพ้ิจารณาจดัประเภทรายการสินคา้คงเหลือ - สํารองตามกฎหมายเป็นสินคา้คงเหลือภายใต้
สินทรัพยห์มุนเวยีน แทนการแสดงภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีท่ีนาํมาใช ้และการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2558 (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัจึงทาํการปรับปรุงและจดัประเภทรายการใหม่ในงบการเงินยอ้นหลงั และนาํงบการเงินท่ีไดป้รับปรุงและ
จดัประเภทรายการใหม่แลว้มาจดัทาํงบการเงินโดยผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัท่ีมีต่องบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557   
 สินทรัพยร์วม 436,705.95 1,941.79 
 หน้ีสินรวม 239,486.57 2,328.42 
 ส่วนของผูถื้อหุน้  197,219.38 (386.63) 
   

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557   
 สินทรัพยร์วม 471,275.56 917.76 
 หน้ีสินรวม 283,923.48 504.41 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ 187,352.08 413.35 
   

งบกาํไรขาดทุน/งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2557 
 รายไดร้วม (57,715.02) 471.81 
 ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายรวม (60,190.44) 62.11 
 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 149.75 (157.20) 
 ภาษีเงินได ้ 1,131.52 115.59 
 กาํไรสาํหรับงวด 1,493.65 136.91 
 กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,180.58) - 
 กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 313.07 136.91 
   

งบกาํไรขาดทุน/งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2557 
 รายไดร้วม (90,208.25) 1,016.68 
 ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายรวม (97,609.63) 124.21 
 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 1,545.46 (674.50) 
 ภาษีเงินได ้ 1,714.35 108.68 
 กาํไรสาํหรับงวด 7,232.49 109.29 
 กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,858.65) - 
 กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 5,373.84 109.29 
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4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

เงินสด  3,766.06 3,284.28 102.49 248.30 
เงินฝากธนาคาร 
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 89,454.63 165,202.35 24,650.69 46,024.81 

เงินฝากประจาํ 69,858.80 60,160.16 10,283.63 9,945.41 
ตัว๋เงินคลงั 209.31 105.44 - - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 9,265.12 3,660.35 - - 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 1,799.41 - 1,799.41 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้
ไม่เกิน 3 เดือน 110.70 - - - 

รวม 172,664.62 234,211.99 35,036.81 58,017.93 
 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินฝากประจาํ ตัว๋เงินคลงั ตัว๋สัญญาใชเ้งิน พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
และเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชไ้ม่เกิน 3 เดือน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 
0.001 - 11.69 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.001 - 6.05 ต่อปี)  
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5. ลูกหนีก้ารค้า  
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 155,562.38 162,875.98 79,728.12 85,797.68 

ตัว๋เงินรับ 362.67 368.88 304.39 219.31 

 155,925.05 163,244.86 80,032.51 86,016.99 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,405.93) (3,392.59) (2,058.04) (2,100.34) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 152,519.12 159,852.27 77,974.47 83,916.65 

     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,515.99 17,085.72 63,216.63 63,766.07 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (236.33) (300.82) (236.33) (294.08) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หมายเหตุฯ 8.1) 12,279.66 16,784.90 62,980.30 63,471.99 

รวม 164,798.78 176,637.17 140,954.77 147,388.64 
 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 158,797.49 167,531.55 137,636.10 139,003.92 
ครบกาํหนดชาํระ     
 - ไม่เกิน 3 เดือน 2,179.88 5,559.59 1,036.78 4,610.49 
 - เกิน 3 - 6 เดือน 1,099.99 1,403.11 492.40 1,240.71 
 - เกิน 6 - 12 เดือน 1,421.76 747.87 1,383.45 686.12 

 - เกิน 12 เดือน 4,941.92 5,088.46 2,700.41 4,241.82 

 168,441.04 180,330.58 143,249.14 149,783.06 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,642.26) (3,693.41) (2,294.37) (2,394.42) 

รวม 164,798.78 176,637.17 140,954.77 147,388.64 
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ไดร้วมลูกหน้ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวน 18,592.09 
ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : 17,601.98 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 18,216.10 ลา้นบาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : 17,458.82 ลา้นบาท) 
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6. ลูกหนีอ่ื้น 
 

ลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

ลูกหน้ีอ่ืน 19,639.42 25,633.72 3,968.55 4,405.99 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (276.32) (228.05) (241.31) (194.86) 

ลูกหน้ีอ่ืน 19,363.10 25,405.67 3,727.24 4,211.13 

เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนั 
 เช้ือเพลิงคา้งรับ 4,134.88 9,409.14 4,094.32 9,052.42 

เงินจ่ายล่วงหนา้  21,336.74 4,311.00 850.15 508.01 

ดอกเบ้ียคา้งรับและเงินคา้งรับ 2,205.04 1,359.69 1,350.04 504.95 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 47,039.76 40,485.50 10,021.75 14,276.51 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หมายเหตุฯ 8.2) 3,612.72 3,122.32 4,582.96 1,997.96 

รวม 50,652.48 43,607.82 14,604.71 16,274.47 
 

เงินชดเชยกองทุนนํ้ ามันเช้ือเพลิงค้างรับ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินชดเชยสําหรับนํ้ ามันเช้ือเพลิงและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวที่ผลิตในประเทศ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่นาํเขา้มาเพื่อใชใ้นประเทศ รวมถึงเงินชดเชยราคา
ก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์โดยจะไดรั้บเงินชดเชยตามอตัราท่ีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานกาํหนด 
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7. เงนิให้กู้ยืม 
 

7.1 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน ถึงกาํหนด
ภายใน 1 ปี - กิจการอ่ืน 497.44 460.33 - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน ถึงกาํหนด
ภายใน 1 ปี - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุฯ 8.2) - 32.75 - 32.75 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการอ่ืน - 12.58 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 8.2) 416.54 313.29 22,631.83 8,855.16 

รวม 913.98 818.95 22,631.83 8,887.91 
 
 

7.2 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - 
กิจการอ่ืน 6,672.29 6,928.64 - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 8.3) - 1,176.54 - 1,176.54 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการอ่ืน 694.08 675.66 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั 6,073.47 8,618.51 76,204.98 76,698.07 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (1,225.46) (3,123.04) (16,921.08) (16,511.37) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 8.3) 4,848.01 5,495.47 59,283.90 60,186.70 

รวม 12,214.38 14,276.31 59,283.90 61,363.24 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
 

8.1 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

บริษทัยอ่ย - - 53,075.76 49,080.67 
การร่วมคา้ 3,867.91 4,244.91 2,619.95 3,170.19 
บริษทัร่วม 5,131.69 8,854.79 4,004.91 7,554.16 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,516.39 3,986.02 3,516.01 3,961.05 

รวม 12,515.99 17,085.72 63,216.63 63,766.07 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (236.33) (300.82) (236.33) (294.08) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หมายเหตุฯ 5) 12,279.66 16,784.90 62,980.30 63,471.99 
 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 11,555.69 16,156.07 62,776.32 60,736.16 
ครบกาํหนดชาํระ     
 - ไม่เกิน 3 เดือน 687.26 167.51 204.24 971.22 
 - เกิน 3 - 6 เดือน 36.99 15.13 - 2.96 
 - เกิน 6 - 12 เดือน 3.05 14.85 2.81 4.00 

 - เกิน 12 เดือน 233.00 732.16 233.26 2,051.73 

รวม 12,515.99 17,085.72 63,216.63 63,766.07 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (236.33) (300.82) (236.33) (294.08) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,279.66 16,784.90 62,980.30 63,471.99 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.2 ลูกหน้ีอื่น เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินให้กูย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

ลูกหน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 2,160.41 1,671.72 
 การร่วมคา้ 174.71 115.48 33.03 25.10 
 บริษทัร่วม 2,868.67 218.57 2,718.78 85.50 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 408.33 2,279.21 - 16.69 

 3,451.71 2,613.26 4,912.22 1,799.01 

 หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (63.84) (81.08) (526.71) (277.50) 

  รวม 3,387.87 2,532.18 4,385.51 1,521.51 

     
เงินจ่ายล่วงหนา้     
 บริษทัยอ่ย - - 40.34 4.13 
 การร่วมคา้ 17.35 - - - 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 207.50 590.14 157.11 472.32 

  รวม 224.85 590.14 197.45 476.45 

รวมลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุฯ 6) 3,612.72 3,122.32 4,582.96 1,997.96 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กูย้ืมระยะสั้ น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 (ต่อ) 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 
 ถึงกาํหนดภายใน 1 ปี     
 บริษทัร่วม (หมายเหตุฯ 7.1) - 32.75 - 32.75 
     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
 บริษทัยอ่ย  - - 22,631.83 8,855.16 
 การร่วมคา้ 326.54 223.29 - - 

 บริษทัร่วม 90.00 90.00 - - 

รวม (หมายเหตุฯ 7.1) 416.54 313.29 22,631.83 8,855.16 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 313.29 296.20 8,855.16 9,678.33 
 - ใหเ้งินกู ้ 95.35 1,286.25 13,568.70 1,753.80 
 - รับคืนเงินกู ้ - - (81.94) (3,454.18) 
 - กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - (7.27) 136.91 (159.51) 

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 7.90 (0.36) - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 416.54 1,574.82 22,478.83 7,818.44 
บวก ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี 

(หมายเหตุฯ 8.3) - - 153.00 812.50 

ยอดคงเหลือ - สุทธิ 416.54 1,574.82 22,631.83 8,630.94 

 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ในงบการเงินรวม มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่ง
ร้อยละ 3.50 - 4.20 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.33 - 4.20 ต่อปี) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.98 - 4.50 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 : อตัราดอกเบ้ียระหว่าง
ร้อยละ 1.33 - 5.11 ต่อปี) 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ)  
 

8.3 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว     
 การร่วมคา้ 139.47 85.35 139.47 105.53 
 บริษทัร่วม* 2,169.67 4,113.67 2,169.67 4,113.67 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38.64 687.48 - - 

 2,347.78 4,886.50 2,309.14 4,219.20 

 หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (306.91) - - 

  รวม 2,347.78 4,579.59 2,309.14 4,219.20 
     

เงินจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว     
 บริษทัยอ่ย - - 162.03 164.00 

 การร่วมคา้ 2,441.52 2,168.16 - - 

  รวม 2,441.52 2,168.16 162.03 164.00 

รวมลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว 4,789.30 6,747.75 2,471.17 4,383.20 
     

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว     
 บริษทัร่วม (หมายเหตุฯ 7.2) - 1,176.54 - 1,176.54 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว     
 บริษทัยอ่ย - - 73,596.99 74,153.23 
 การร่วมคา้ 2,607.99 2,544.84 2,607.99 2,544.84 
 บริษทัร่วม 23.77 21.23 - - 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,441.71 6,052.44 - - 

  รวม  6,073.47 8,618.51 76,204.98 76,698.07 

 หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,225.46) (3,123.04) (16,921.08) (16,511.37) 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว (หมายเหตุฯ 7.2) 4,848.01 5,495.47 59,283.90 60,186.70 
 

*ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีเงินปันผลคา้งรับจากบริษทัร่วมแห่งหน่ึง จาํนวน 4,113.67 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไข
การจ่ายเงินภายหลงัจากบริษทัร่วมดงักล่าวนาํหุน้เขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเม่ือกูเ้งินจาก
ธนาคารเพ่ือจ่ายคืนเงินกูไ้ด ้แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษทัร่วมดงักล่าวไดย้ื่น
เอกสารเพ่ือขออนุญาตเสนอขายหุ้นแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงไดจ่้ายคืนเงินปันผล
บางส่วน บริษทัฯ จึงจดัประเภทรายการดงักล่าวใหม่เป็นลูกหน้ีอื่นระยะสั้น คงเหลือเงินปันผลคา้งรับระยะยาว 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เป็นจาํนวน 2,169.67 ลา้นบาท 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ)  
 

8.3 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 (ต่อ) 
 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน  2558 และวนัท่ี  31 ธันวาคม 2557 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน      

 - ภายใน 1 ปี  - 99.29 - 99.29 

 - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 397.15 - 397.15 

 - เกิน 5 ปี - 1,530.69 - 1,530.69 

รายไดท้างการเงินในอนาคต - (817.84) - (817.84) 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - 1,209.29 - 1,209.29 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,618.51 8,598.87 76,698.07 74,249.00 
 - ใหเ้งินกู ้ 1.98 5.76 1,509.00 774.70 
 - รับคืนเงินกู ้ (2,610.72) - (3,173.49) (1,618.87) 
 - กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 63.16 (28.42) 1,324.40 (572.92) 

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.54 (0.13) - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 6,073.47 8,576.08 76,357.98 72,831.91 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี 

(หมายเหตุฯ 8.2) - - (153.00) (812.50) 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,225.46) (3,123.04) (16,921.08) (16,259.07) 

ยอดคงเหลือ - สุทธิ 4,848.01 5,453.04 59,283.90 55,760.34 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ในงบการเงินรวม มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 
2.42 - 5.23 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.84 - 5.23 ต่อปี) และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.08 - 4.50 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 : อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.71 - 5.11 
ต่อปี) 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.4 เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

บริษทัยอ่ย - - 35,107.87 42,578.45 
การร่วมคา้ 871.00 1,067.13 279.51 279.62 
บริษทัร่วม 5,564.85 7,521.22 4,058.12 4,898.90 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.43 332.51 - 95.71 

รวม 6,439.28 8,920.86 39,445.50 47,852.68 
 
 

8.5 เจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

เจา้หน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 2,134.13 4,118.33 
 การร่วมคา้ 19.78 79.27 10.41 3.71 
 บริษทัร่วม 18.19 435.93 4.64 418.99 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41.32 86.22 32.19 44.46 

รวม 79.29 601.42 2,181.37 4,585.49 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.5 เจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ต่อ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 ถึงกาํหนดภายใน 1 ปี     
 การร่วมคา้ 402.66 387.77 402.66 387.77 
     
เงินกูย้มืระยะสั้น*     
 บริษทัยอ่ย - - 4,144.12 3,036.11 
     
 

* บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายในกลุ่มบริษทั 
ซ่ึงบริษทัฯ ทาํหน้าท่ีบริหารเงินระยะสั้ น เพ่ือจดัการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของแต่ละบริษทัโดยวิธีการ
กูย้มืเงินระยะสั้นระหวา่งกนั และคิดอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิงอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.6 เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

บริษทัยอ่ย - - 26.78 27.37 
การร่วมคา้ 10.62 10.97 10.62 10.97 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,256.76 1,277.08 543.21 559.11 

รวม 1,267.38 1,288.05 580.61 597.45 
 

8.7 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

การร่วมคา้ 5,450.66 5,504.97 5,450.66 5,504.97 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน  2558 และวนัท่ี  31 ธันวาคม 2557 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน      

 - ภายใน 1 ปี  473.08 460.47 473.08 460.47 

 - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,888.43 1,843.16 1,888.43 1,843.16 

 - เกิน 5 ปี 4,014.70 4,148.05 4,014.70 4,148.05 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (522.89) (558.94) (522.89) (558.94) 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 5,853.32 5,892.74 5,853.32 5,892.74 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.8 เงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,541.34 1,541.34 - - 
 

การเปล่ียนแปลงเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,541.34 1,541.34 - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 1,541.34 1,541.34 - - 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.9 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

รายได ้     
 ค่าขายสินคา้และบริการ     
  บริษทัยอ่ย - - 169,955.54 233,859.07 
  การร่วมคา้ 6,044.85 5,877.23 3,533.32 3,712.19 
  บริษทัร่วม 27,529.48 49,376.65 22,535.24 37,975.19 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,090.50 7,043.09 4,103.12 7,047.72 
     
 ดอกเบ้ียรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 641.41 595.79 
  การร่วมคา้ 18.11 18.63 20.40 18.63 
  บริษทัร่วม 6.52 18.34 5.58 17.13 
     
 เงินปันผลรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 4,467.86 7,010.30 
  การร่วมคา้ - - 953.10 310.84 
  บริษทัร่วม - - 1,055.02 281.06 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90.52 85.20 90.52 85.20 
     
 รายไดอ่ื้น     
  บริษทัยอ่ย - - 1,491.29 400.92 
  การร่วมคา้ 17.88 68.64 29.38 51.34 
  บริษทัร่วม 8,511.35 315.46 8,386.61 323.17 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 457.19 1,806.36 1.32 1,805.87 

 



36 

8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.9 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)  
 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าใชจ่้าย     
 ค่าซ้ือสินคา้และบริการ     
  บริษทัยอ่ย - - 135,030.29 181,931.53 
  การร่วมคา้ 2,041.99 1,456.24 366.71 231.29 
  บริษทัร่วม 23,481.85 32,313.61 17,855.82 27,728.06 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 676.53 865.52 120.52 341.80 
     
 ดอกเบ้ียจ่าย     
  บริษทัยอ่ย - - 11.72 16.94 
  การร่วมคา้ 18.12 19.23 18.12 19.23 
     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
  บริษทัยอ่ย - - 701.07 489.13 
  การร่วมคา้ 388.04 328.35 18.31 - 
  บริษทัร่วม 67.67 64.58 42.70 39.66 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35.35 329.94 38.71 277.74 
 



37 

8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.9 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

รายได ้     
 ค่าขายสินคา้และบริการ     
  บริษทัยอ่ย - - 303,288.65 479,641.39 
  การร่วมคา้ 11,533.45 12,145.97 6,548.27 7,836.08 
  บริษทัร่วม 58,580.54 114,624.95 48,844.80 86,996.83 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,436.96 14,439.69 8,432.46 14,421.72 
     
 ดอกเบ้ียรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 1,231.86 1,208.09 
  การร่วมคา้ 33.94 34.56 33.94 34.56 
  บริษทัร่วม 24.25 36.51 22.38 34.37 
     
 เงินปันผลรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 9,666.71 14,811.67 
  การร่วมคา้ - - 1,115.80 310.84 
  บริษทัร่วม - - 1,055.02 281.06 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90.52 115.20 90.52 115.20 
     
 รายไดอ่ื้น     
  บริษทัยอ่ย - - 2,656.55 1,083.77 
  การร่วมคา้ 91.57 98.28 63.15 66.20 
  บริษทัร่วม 9,089.14 662.53 8,951.59 652.68 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 467.48 1,817.72 7.29 1,817.07 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.9 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)  
 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าใชจ่้าย     
 ค่าซ้ือสินคา้และบริการ     
  บริษทัยอ่ย - - 262,970.36 362,642.79 
  การร่วมคา้ 4,228.24 2,994.00 614.20 568.00 
  บริษทัร่วม 48,902.64 60,917.78 37,607.57 52,380.52 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,115.35 2,293.11 241.03 685.22 
     
 ดอกเบ้ียจ่าย     
  บริษทัยอ่ย - - 25.70 31.40 
  การร่วมคา้ 36.05 38.26 36.05 38.26 
     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
  บริษทัยอ่ย - - 1,904.41 1,237.88 
  การร่วมคา้ 699.33 679.57 30.97 0.01 
  บริษทัร่วม 135.95 131.42 78.16 74.51 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 92.96 740.77 75.80 567.58 
 
รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ  
 

การกาํหนดราคาระหวา่งบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดกบับุคคล
หรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั สาํหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยเป็นไปตามราคาขายตามปกติของบริษทัยอ่ย
ท่ีอา้งอิงจากราคาตลาดโลก  
 

8.10 ภาระผูกพนัต่อบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 32.1 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.11 รายการซ้ือขายนํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ีไม่มีการส่งมอบจริงกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ
รักษาระดบัสาํรองนํ้ามนัดิบและนํ้ามนัสาํเร็จรูปซ่ึงไดก้ลบัรายการในงบการเงินแลว้ 
 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าขาย     

 บริษทัยอ่ย - - 1,262.97 - 

 บริษทัร่วม 804.95 1,561.34 804.95 1,561.34 

     

ค่าซ้ือ     

 บริษทัยอ่ย - - 1,358.64 - 

 บริษทัร่วม 804.95 1,561.34 804.95 1,561.34 
 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าขาย     

 บริษทัยอ่ย - - 3,275.90 129.72 

 บริษทัร่วม 1,868.30 2,147.64 1,868.30 2,147.64 

     

ค่าซ้ือ     

 บริษทัยอ่ย - - 3,417.78 129.72 

 บริษทัร่วม 1,868.30 2,147.64 1,868.30 2,147.64 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.12 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าตอบแทนกรรมการ     

 ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั 96.22 157.93 17.09 15.22 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     
 เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์ 
  ระยะสั้นอ่ืน ๆ 246.47 205.51 20.40 22.35 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.74 1.00 0.56 0.84 

รวม 343.43 364.44 38.05 38.41 
 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าตอบแทนกรรมการ     

 ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั 174.66 292.32 31.32 30.56 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     
 เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์ 
  ระยะสั้นอ่ืน ๆ 502.38 440.90 40.50 52.75 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.49 2.32 1.13 1.99 

รวม 678.53 735.54 72.95 85.30 

 
ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  
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9. สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

สินคา้คงเหลือ 85,788.22 80,790.04 8,290.68 10,022.73 

สินคา้คงเหลือ - สาํรองตามกฎหมาย 37,919.08 39,005.03 20,377.89 19,693.37 

รวม 123,707.30 119,795.07 28,668.57 29,716.10 

 
10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขาย 

 

ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้ PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯ ดาํเนินการจาํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PT Az Zhara Plantation (PT Az-Zhara) ท่ีถือหุ้นโดยทางตรง
แ ล ะ ท า ง อ อ้ ม ผ า่น  PTT Green Energy Services (Netherlands) B.V. (PTTGE BV), Sabran Brothers Pte. Ltd. 
(Sabran) และผูร่้วมทุนท้องถ่ิน จาํนวนร้อยละ 99.98 และโอนหน้ีให้แก่ Mr. Muhammad Agustiar Sabran Afandie 
(Agustiar) โดย PTTGE BV, Sabran และ Agustiar ไดมี้การลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นเรียบร้อยแลว้ การจาํหน่าย
เงินลงทุนและการโอนหน้ีดงักล่าวคาดวา่จะเสร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน 2558  
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ประกอบดว้ย  
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47.22 
ลูกหน้ีอ่ืน 8.58 
พสัดุคงเหลือ 8.36 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.02 

รวมสินทรัพย ์ 64.18 
  

เจา้หน้ีการคา้ 0.18 
เจา้หน้ีอ่ืน 19.92 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6.64 

รวมหน้ีสิน 26.74 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม 
 

11.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) (PTTEP) 
ไทย สาํรวจและผลิต 

ปิโตรเลียม 
65.29 65.29 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั (PTTLNG) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 100.00 100.00 
บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั (PTTNGD) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 58.00 58.00 
บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) ไทย พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

เพ่ือใหเ้ช่า 
50.00 50.00 

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTES) ไทย ใหบ้ริการทางเทคนิค 
และดาํเนินงาน 

40.00 40.00 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั 
 (PTTME)  

ไทย บริการบาํรุงรักษา 
โรงงาน และงาน
วศิวกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 
(GPSC)* 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
ไอนํ้า และนํ้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรม 

22.58 30.10 

PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) กมัพชูา การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 
PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) เมียนมาร์ ใหบ้ริการดา้นธุรกิจ 100.00 100.00 
บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) ไทย รับจา้งบริหารงาน 

และการตลาดนํ้ามนั 
100.00 100.00 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL)** หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั (PTT TANK) ไทย ท่าเทียบเรือและคลงั 
ผลิตภณัฑ ์

100.00 100.00 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั (TLBC) 
 

ไทย ผสมและบรรจุ 
นํ้ามนัหล่อล่ืน 

48.95 48.95 

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) สิงคโปร์ การคา้สากลนํ้ามนั 100.00 100.00 

 
* เม่ือวนัท่ี 14 พ.ค. 2558 GPSC ออกหุน้เพิ่มทุน ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ใน GPSC ลดลง  
** เม่ือวนัท่ี 7 ส.ค. 2558 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ SBECL มีมติใหเ้ลิกกิจการ  
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

บริษทัยอ่ย (ต่อ)     
บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั (PTTPL) ไทย บริการดา้น 

โลจิสติกส์ 
100.00 100.00 

บริษทั พีทีที พีเอม็เอม็เอ จาํกดั (PTTPMMA) ไทย ผลิตและจาํหน่าย 
เมด็พลาสติกพอลิเมทิล 
เมทาคริเลต 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (PTTPM) ไทย การตลาดผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

50.00 50.00 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) ไทย ปิโตรเคมีและการกลัน่ 48.89 48.89 

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 49.10 49.10 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) ไทย ปิโตรเคมีและการกลัน่ 38.51 38.51 

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั (TP) ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 26.00 26.00 

บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จาํกดั (PTTER) ไทย ลงทุนในต่างประเทศ 100.00 100.00 

PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจ 
ปาลม์นํ้ามนั 

100.00 100.00 

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC) สิงคโปร์ ใหบ้ริการทางการเงิน 100.00 100.00 

บริษทั บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (BSA) ไทย รับจา้งบริหารงาน  25.00 25.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) ไทย ใหบ้ริการดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 

20.00 20.00 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

การร่วมคา้     

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั (TTM(T)) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM(M)) มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั (DCAP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

35.00 35.00 

บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั (PTTMCC) ไทย ปิโตรเคมี 50.00 50.00 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) ไทย ปิโตรเคมี 48.50 48.50 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) ไทย ปิโตรเคมี 41.44 41.44 

     
บริษทัร่วม     

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (THAPPLINE) ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 40.40 40.40 

KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) มาเลเซีย บรรจุและขาย LPG 40.00 40.00 

บริษทั ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จาํกดั (PAT) ไทย การตลาดนํ้ามนั 35.00 35.00 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (มหาชน) (SPRC) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 36.00 36.00 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP)* ไทย การกลัน่นํ้ามนั - 27.22 
 
* เม่ือวนัท่ี 8 พ.ค. 2558 บริษทัฯ ขายหุน้ทั้งหมดใน BCP ใหก้องทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง และสาํนกังานประกนัสังคม 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11.2 เงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

การร่วมคา้     
กลุ่มบริษัท PTTEP     
บริษทั เอน็เอสที ซพัพลาย เบส จาํกดั (NST) ไทย ปิโตรเลียม 15.67 15.67 
Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan 2) บาฮามาส ใหเ้ช่าเรือ FSO 13.11 13.11 
     

กลุ่มบริษัท GPSC     
บริษทั ไทยโซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั (TSR) ไทย ผลิตไฟฟ้าพลงังาน 

แสงอาทิตย ์
40.00 40.00 

Nam Lik1 Power Company Limited (NL1PC) ลาว โรงไฟฟ้าพลงันํ้า 40.00 40.00 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั (NNEG) ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 30.00 30.00 
     

กลุ่มบริษัท PTTGC     
บริษทั ไทย อีทอกซีเลท จาํกดั (TEX) ไทย ปิโตรเคมี 50.00 50.00 
Emery Oleochemical (M) Sdn. Bhd. (EOM) มาเลเซีย ปิโตรเคมี 50.00 50.00 
Emery Specialty Chemical Sdn. Bhd. (ESC) มาเลเซีย ปิโตรเคมี 50.00 50.00 
NatureWorks LLC (NTR) สหรัฐ 

อเมริกา 
ปิโตรเคมี 50.00 50.00 

     

กลุ่มบริษัท TOP     

TOP-NTL Pte. Ltd. (TOP-NTL) สิงคโปร์ ใหบ้ริการ 
จดัการกองทุน 

50.00 50.00 

TOP-NTL Shipping Trust (TOP-NTL(BT)) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 50.00 50.00 
TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd. (TOP-NYK) สิงคโปร์ ใหบ้ริการขนส่ง 

นํ้ามนัทางเรือ 
50.00 50.00 

บริษทั ทอ็ป นอติคอล สตาร์ จาํกดั (TOP-NS) ไทย ใหบ้ริการจดัเกบ็และ
ขนส่งนํ้ามนัทางเรือ 

35.00 35.00 

     

กลุ่มบริษัท IRPC     
บริษทั ไออาร์พีซี พีซีซี จาํกดั (IRPC PCC) ไทย จาํหน่ายปิโตรเคมี 49.99 - 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11.2 เงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

การร่วมคา้ (ต่อ)     
กลุ่มบริษัท PTTER     
FEE (Bru) Pte. Ltd. (FEEBRU) สิงคโปร์ เหมืองถ่านหิน 35.00 35.00 
     

กลุ่มบริษัท PTTGE     
Chancellor Oil Pte. Ltd. (Chancellor) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 77.56 77.56 
KPI Group      

PT Kalpataru Sawit Plantation (PT KSP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 75.00 75.00 
PT Kutai Sawit Plantation (PT KtSP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 75.00 75.00 
PT Sawit Khatulistiwa Plantation (PT SKP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 75.00 75.00 
PT Kutai Inti Utama (PT KIU) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 75.00 75.00 
PT Kota Bangun Plantation (PT KBP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 75.00 75.00 
PT Mahakam Sawit Plantation (PT MSP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 75.00 75.00 
PT Malaya Sawit Khatulistiwa (PT MSK) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 75.00 75.00 



47 

11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11.2 เงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

บริษทัร่วม     
กลุ่มบริษัท PTTEP     
บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP* ออสเตรเลีย ใหบ้ริการ 50.00 50.00 
UAQ Petroleum Limited (UAQ) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 30.00 30.00 
     

กลุ่มบริษัท GPSC     
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC) ไทย ผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้า และไอนํ้า 
25.00 25.00 

Xayaburi Power Company Limited (XPCL) ลาว โรงไฟฟ้าพลงันํ้า 25.00 25.00 
     

กลุ่มบริษัท PTTRB     
FST Aviation Services Limited (FST) ฮ่องกง บริการเติมนํ้ามนั

อากาศยาน 
25.00 25.00 

     

กลุ่มบริษัท PTTGC     
PT Indo Thai Trading (ITT) อินโดนีเซีย ปิโตรเคมี 49.00 49.00 
บริษทั วนิีไทย จาํกดั (มหาชน) (VNT) ไทย ปิโตรเคมี 24.98 24.98 
บริษทั อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จาํกดั (EFT) ไทย โครงสร้างพ้ืนฐาน 22.65 22.65 
     

กลุ่มบริษัท TOP     
บริษทั ทอม ชิพ แมนเนจเมนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (THOME) ไทย ใหบ้ริการขนส่งทางเรือ 33.33 33.33 
บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จาํกดั (MCE) ไทย ผลิตและจาํหน่าย 

เอทานอล 
30.00 30.00 

บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกดั (UBE) ไทย ผลิตและจาํหน่าย 
เอทานอล 

21.28 21.28 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (THAPPLINE) ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 9.19 9.19 
     

กลุ่มบริษัท IRPC     
บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จาํกดั (มหาชน) (UCHA) ไทย ปิโตรเคมี 25.00 25.00 
     

กลุ่มบริษัท PTTER     
East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) อียปิต ์ ท่อขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติ 
25.00 25.00 

 
* บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP ไดแ้ก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd. 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11.3 เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 เงนิปันผล 
สําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัที ่30 ม.ิย. 

30 ม.ิย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2558 2557 

1. TTM(T) 50.00 50.00 5,666.80 5,875.35 5,666.80 5,486.69 147.34 - 

2. TTM(M) 50.00 50.00 1,001.31 841.24 1,001.31 975.66 - - 

3. DCAP 35.00 35.00 584.50 664.59 584.50 634.81 15.36 - 

4. PTTMCC 50.00 50.00 930.12 713.71 930.13 784.89 - - 

5. PTTAC 48.50 48.50 6,909.41 5,032.43 6,909.41 5,016.75 - - 

6. HMC 41.44 41.44 9,117.12 13,929.61 9,117.12 13,617.59 953.10 310.84 

7. NST 15.67 15.67 141.95 0.28 166.32 30.67 - - 

8. Erawan 2 13.11 13.11 619.94 672.02 648.22 745.52 88.57 80.56 

9. TSR 40.00 40.00 1,697.00 1,750.92 1,697.00 1,699.03 108.73 - 

10. NL1PC 40.00 40.00 187.17 111.07 116.95 45.26 - - 

11. NNEG 30.00 30.00 324.00 263.84 324.00 271.50 - - 

12. TEX 50.00 50.00 210.00 629.93 210.00 683.79 122.33 114.45 

13. EOM 50.00 50.00 4,965.77 4,760.04 4,965.77 4,653.21 - - 

14. ESC 50.00 50.00 407.04 259.58 407.04 297.03 - - 

15. NTR 50.00 50.00 4,809.30 4,165.78 4,809.30 4,155.67 - - 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11.3 เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 เงนิปันผล 
สําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัที ่30 ม.ิย. 

30 ม.ิย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2558 2557 

16. TOP-NTL 50.00 50.00 0.25 6.21 0.25 4.76 - - 

17. TOP-NTL(BT) 50.00 50.00 24.05 14.46 24.00 20.75 - - 

18. TOP-NYK 50.00 50.00 273.88 401.46 273.88 365.47 - - 

19. TOP-NS 35.00 35.00 52.50 9.70 52.50 28.04 - - 

20. IRPC PCC 49.99 - 5.00 5.00 - - - - 

21. FEEBRU 35.00 35.00 228.50 146.73 236.23 156.71 - - 

22. Chancellor 77.56 77.56 3,070.62 1,562.30 2,996.64 1,685.34 - - 

23. KPI Group 75.00 75.00 3,282.45 1,829.93 3,203.36 2,027.57 - - 

   44,508.68 43,646.18 44,340.73 43,386.71   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (3,023.80) (618.91) (2,950.94) (604.00)   

รวม   41,484.88 43,027.27 41,389.79 42,782.71 1,435.43 505.85 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 เงนิปันผล 
สําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัที ่30 ม.ิย. 

30 ม.ิย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2558 2557 

1. THAPPLINE 49.59 49.59 3,952.72 5,018.92 3,952.72 4,825.13 261.07 - 

2. KPL 40.00 40.00 21.49 - 21.49 - - - 

3. PAT 35.00 35.00 131.25 - 131.25 - - - 

4. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 18,262.64 14,770.48 16,315.71 692.14 - 

5. BCP - 27.22 - - 5,585.26 9,235.20 149.90 281.06 
6. บริษทัร่วมของกลุ่ม

บริษทั PTTEP AP 
50.00 50.00 50.58 243.56 49.36 209.73 - - 

7. UAQ 30.00 30.00 0.01 0.01 0.01 0.01 - - 

8. BIC 25.00 25.00 673.44 485.06 590.00 393.17 20.55 - 

9. XPCL 25.00 25.00 2,956.14 2,577.44 2,609.39 2,245.88 - - 

10. FST  25.00 25.00 0.86 1.68 0.86 1.61 - - 

11. ITT 49.00 49.00 125.28 99.69 125.28 83.32 - - 

12. VNT 24.98 24.98 3,297.00 3,946.26 3,297.00 3,946.61 29.60 18.66 

13. EFT 22.65 22.65 2.00 19.29 2.00 18.13 3.85 6.30 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 เงนิปันผล 
สําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัที ่30 ม.ิย. 

30 ม.ิย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2558 2557 

14. THOME 33.33 33.33 1.00 4.13 1.00 5.00 - - 

15. MCE 30.00 30.00 202.50 67.77 202.50 48.76 - - 

16. UBE 21.28 21.28 769.55 778.72 769.55 768.28 - - 

17. UCHA 25.00 25.00 5,299.82 4,840.14 5,299.82 4,937.72 - - 

18. EMG 25.00 25.00 16,512.86 13,289.88 16,115.01 12,969.68 - - 

    48,766.98 49,635.19 53,522.98 56,003.94   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (12,842.22) (9,466.50) (12,536.48) (9,238.42)   

รวม   35,924.76 40,168.69 40,986.50 46,765.52 1,157.11 306.02 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัที ่30 ม.ิย. 

30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 2558 2557 

บริษทัยอ่ย       

1. PTTEP 65.29 65.29 71,390.42 71,390.42 3,887.79 7,775.58 

2. PTTLNG 100.00 100.00 8,008.00 8,008.00 622.00 - 

3. PTTNGD 58.00 58.00 418.14 418.14 - 580.00 

4. EnCo 50.00 50.00 900.00 900.00 27.68 27.47 

5. PTTES 40.00 40.00 62.50 62.50 - 3.60 

6. PTTME 40.00 40.00 66.40 66.40 - - 

7. GPSC 22.58 30.10 4,949.93 4,949.93 179.28 33.83 

8. PTTCL 100.00 100.00 0.23 0.23 - - 

9. PTTOM 100.00 100.00 16.15 16.15 - - 

10. PTTRB 100.00 100.00 8,581.67 6,900.00 - - 

11. SBECL 100.00 100.00 1,154.81 1,154.81 - - 

12. PTT TANK 100.00 100.00 2,500.37 2,500.37 80.00 60.80 

13. TLBC 48.95 48.95 140.00 140.00 8.96 9.94 

14. PTTT 100.00 100.00 2.50 2.50 - - 

15. PTTPL 100.00 100.00 1,200.00 1,200.00 1,326.00 - 

16. PTTPMMA 100.00 100.00 165.00 165.00 - - 

17. PTTPM 50.00 50.00 20.00 20.00 - 45.00 

18. PTTGC 48.89 48.89 48,121.52 48,121.52 2,204.32 3,923.69 

19. TOP 49.10 49.10 11,380.83 11,380.83 600.99 1,502.47 

20. IRPC 38.51 38.51 28,467.24 28,467.24 629.57 786.97 

21. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 73.06 36.53 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 (ต่อ) 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัที ่30 ม.ิย. 

30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 2558 2557 

บริษทัยอ่ย (ต่อ)       

22. PTTER 100.00 100.00 33,702.67 33,316.00 - - 

23. PTTGE 100.00 100.00 11,750.64 11,750.64 - - 

24. PTTRTC 100.00 100.00 31.40 31.40 - - 

25. BSA 25.00 25.00 0.50 0.50 13.86 13.79 

26. PTTICT 20.00 20.00 30.00 30.00 13.20 12.00 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   235,365.68 233,297.34   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (8,885.61) (8,885.61)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   226,480.07 224,411.73 9,666.71 14,811.67 

การร่วมคา้       

27.  TTM(T) 50.00 50.00 5,666.80 5,666.80 147.34 - 

28.  TTM(M) 50.00 50.00 1,001.31 1,001.31 - - 

29. DCAP 35.00 35.00 584.50 584.50 15.36 - 

30. PTTMCC 50.00 50.00 930.13 930.13 - - 

31. PTTAC 48.50 48.50 6,909.41 6,909.41 - - 

32. HMC 41.44 41.44 9,117.12 9,117.12 953.10 310.84 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้   24,209.27 24,209.27 1,115.80 310.84 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 (ต่อ) 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัที ่30 ม.ิย. 

30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 2558 2557 

บริษทัร่วม       

33. THAPPLINE 40.40 40.40 3,173.23 3,173.23 212.98 - 

34. KPL 40.00 40.00 21.49 21.49 - - 

35. PAT 35.00 35.00 131.25 131.25 - - 

36. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 14,770.48 692.14 - 

37. BCP - 27.22 - 5,585.26 149.90 281.06 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม   18,096.45 23,681.71   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (152.74) (152.74)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม   17,943.71 23,528.97 1,055.02 281.06 

รวม   268,633.05 272,149.97 11,837.53 15,403.57 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11.6 รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
 

PTTRB 
ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 
2557 มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน 3,600 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,100 ลา้นบาท เป็น 8,700 ลา้นบาท โดย
การออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 36 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 PTTRB ไดเ้รียกชาํระค่า
หุน้เพ่ิมทุนคร้ังท่ี 2 มูลค่าหุน้ละ 46.713 บาท เป็นจาํนวนเงิน 1,681.67 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทุน
ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558  

 

PTTER 
เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม และ 9 เมษายน 2558 บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จาํกดั (PTTER) เรียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุน 
เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท และ 86.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้เม่ือ
วนัท่ี 16 มกราคม และ  21 เมษายน 2558 ตามลาํดบั 

 

PTTGE (PT MAR) 
เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัให ้Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. (KTP) ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของ PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด
จาํนวนร้อยละ 95 ใน PT Mitra Aneka Rezeki (PT MAR) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ KTP ใหแ้ก่ PT Prasada Jaya Mulia 
(PJM) โดยการซ้ือขายหุน้ดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 ทั้งน้ี บริษทัฯ บนัทึกขาดทุนจากการจาํหน่าย
เงินลงทุนในงบการเงินรวม จาํนวน 829.71 ลา้นบาท 

 

PTTGE (Chancellor) 
ในระหวา่งปี 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัให ้PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ จาํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดจาํนวนร้อยละ 77.56 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดใน Chancellor Oil Pte. Ltd. ใหแ้ก่ 
Primary Resources Pte. Ltd. (PR) โดย ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 PTTGE และ PR ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุน้แลว้  
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11.6 รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 (ต่อ) 
 

BCP 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ นดัพิเศษ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการ
จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) ในส่วนท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นอยูท่ ั้ งหมดแบ่งเป็น
จาํนวน 210 ลา้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.25 ของจาํนวนหุ้นท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด เป็นเงินจาํนวน 7,560 ลา้นบาท 
ให้กบักองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) และจาํนวน 164.75 ลา้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.97 ของจาํนวนหุ้นท่ี
ชาํระแลว้ทั้งหมด เป็นเงินจาํนวน 5,930.95 ลา้นบาท ให้กบัสาํนกังานประกนัสังคม ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเงินดงักล่าวแลว้
ทั้งจาํนวน เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 ทั้งน้ี บริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 3,926.28 ลา้นบาท และ 7,905.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

11.7 ขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนของบริษทัร่วม 
 

บริษทัฯ ยงัไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลกาํไรของบริษทัร่วมบางแห่ง สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30  มิถุนายน 2558 จาํนวน 
0.30 ลา้นบาท (2557 : 8.02 ลา้นบาท) และสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 จาํนวน 0.50 ลา้นบาท 
(2557 : 7.42 ลา้นบาท) เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้ของบริษทัร่วมดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2558 จาํนวน 86.13 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : 86.63 ลา้นบาท) 
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12. เงนิลงทุนเผ่ือขาย  
 

12.1 ขอ้มูลเงินลงทุนเผือ่ขาย 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

เงนิลงทุนเผ่ือขายของบริษัทฯ      

เงินลงทุนในตราสารทุน     

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (TIP) ไทย ประกนัภยั 13.33 13.33 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
 (BAFS)  

ไทย บริการเติมนํ้ามนั
อากาศยาน 

7.06 7.06 

เงินลงทุนในกองทุนรวม     

กองทุนเปิดคอร์ เฟลก็ซิเบิล ฟันด ์(CORE)  ไทย กองทุนรวม 32.57 32.57 

กองทุนเปิดดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและ  
 เคมีภณัฑ ์(FAM EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

     
เงนิลงทุนเผ่ือขายของบริษัทย่อย     

เงินลงทุนในตราสารทุน     

กลุ่มบริษัท PTTEP     

Wentworth Resources Limited (WRL) แคนาดา สาํรวจแหล่งนํ้ามนั 
และก๊าซธรรมชาติ 

1.18 2.42 

กลุ่มบริษัท IRPC     

บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (BUI) ไทย ประกนัภยั 0.35 0.35 

กลุ่มบริษัท PTTER     

Xanadu Mines Ltd. (XML) มองโกเลีย สาํรวจแหล่งแร่ 6.58 6.95 

     

เงินลงทุนในกองทุนรวม     

กลุ่มบริษัท TOP     

กองทุนเปิดคอร์ เฟลก็ซิเบิล ฟันด ์(CORE)  ไทย กองทุนรวม 16.29 16.29 
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12. เงนิลงทุนเผ่ือขาย (ต่อ) 
 

12.2 เงินลงทุนเผือ่ขาย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

เงนิปันผล 
สําหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัที ่30 ม.ิย. 

30 ม.ิย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

30 ม.ิย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

30 ม.ิย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 2558 2557 

เงินลงทุนในตราสารทุน         
 TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 70.00 60.00 
 BAFS 7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 20.52 25.20 
 WRL 1.18 2.42 45.14 43.48 - - - - 
 BUI 0.35 0.35 2.35 2.35 - - - 0.06 
 XML 6.58 6.95 247.87 241.90 - - - - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุน   631.36 623.73 336.00 336.00   

เงินลงทุนในกองทุนรวม         
 CORE  48.86 48.86 747.02 749.85 498.01 499.90 - - 
 FAM EPIF   6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 71.83 71.83 
 VAYU1   15.18 15.17 10.00 10.00 - - 

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม   7,062.20 7,065.02 6,808.01 6,809.90   
         

รวมเงินลงทุนเผื่อขายก่อนปรับ 
 มูลค่าเงินลงทุน   7,693.56 7,688.75 7,144.01 7,145.90   
ค่าเผือ่การปรับมูลค่า    6,148.96 4,986.40 6,379.82 5,224.08   
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (39.92) (38.95) - -   

  รวม   13,802.60 12,636.20 13,523.83 12,369.98 162.35 157.09 
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13. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน  
 

13.1 ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทฯ      

Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. (PA (Sanshui)) จีน การตลาดนํ้ามนั 25.00 25.00 

Petro Asia (Maoming) Co., Ltd. (PA (Maoming)) จีน การตลาดนํ้ามนั 20.00 20.00 

บริษทั บริการนํ้ามนัอากาศยาน จาํกดั (IPS) ไทย บริการเติมนํ้ามนั 
อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษทั คลัเลอร์วชิัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (Corpus) ไทย  ผลิตเส้นดา้ยสาํเร็จรูป 0.48 0.48 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ จาํกดั (FPT)* ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั - - 

 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทย่อย 

กลุ่มบริษัท GPSC     

24M Technologies, Inc. (24M) สหรัฐ 
อเมริกา 

วจิยัและพฒันา
แบตเตอร่ี 

17.00 17.00 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (RPCL) ไทย ผลิตไฟฟ้า 15.00 15.00 

กลุ่มบริษัท PTTT     

KIC Oil Terminal Sdn. Bhd. (KOT) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah Integrated Facilities Sdn. Bhd. (KIF) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah I Ltd. (K I) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah II Ltd. (K II) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

กลุ่มบริษัท PTTGC     

Alliance Petrochemical Investment (Singapore) 
Pte. Ltd. (API) 

สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 15.34 15.34 

Exeltium SAS (EXS) ฝร่ังเศส ธุรกิจไฟฟ้า 4.00 4.00 
 

* ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สดัส่วนเงินลงทุนร้อยละ 0.00024  
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13. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

13.1 ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   30 ม.ิย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทย่อย (ต่อ) 

กลุ่มบริษัท IRPC     

บริษทั ทีพีไอ อีโออีจี จาํกดั (TPIE) ไทย การใหสิ้นเช่ือ 36.31 36.31 

บริษทั ทีพีไอ โฮลด้ิง จาํกดั (TPIH) ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 35.01 35.01 

บริษทั พรชยัวสิาหกิจ จาํกดั (PEC) ไทย ใหเ้ช่า
อสังหาริมทรัพย ์

23.65 23.65 

บริษทั อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ไทย จาํกดั (มหาชน) 
(TSSI) 

ไทย ผลิตเหลก็ลวด 16.24 16.24 

บริษทั ระยอง อะเซททีลีน จาํกดั (RAC) ไทย ผลิตก๊าซ
อุตสาหกรรม 

13.04 13.04 

บริษทั ไดอะ โพลีอะคริเลต จาํกดั (DIA) ไทย ผลิตเมด็พลาสติก 3.65 3.65 
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13. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

เงนิปันผล 
สําหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัที ่30 ม.ิย. 

30 ม.ิย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

30 ม.ิย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

30 ม.ิย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 2558 2557 

1. PA (Sanshui) 25.00 25.00 6.06 6.06 6.06 6.06 - - 
2. PA (Maoming) 20.00 20.00 14.83 14.83 14.83 14.83 - - 
3. IPS 16.67 16.67 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 
4. Corpus 0.48 0.48 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 
5. FPT* - - 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 
6. 24M 17.00 17.00 479.38 479.38 - - - - 
7. RPCL 15.00 15.00 888.75 888.75 - - - 30.00 
8. KOT 10.00 10.00 118.68 115.82 - - - - 
9. KIF 10.00 10.00 49.18 48.00 - - - - 
10. K I 10.00 10.00 247.20 241.25 - - - - 
11. K II 10.00 10.00 66.08 64.49 - - - - 
12. API 15.34 15.34 290.24 290.24 - - - - 
13. EXS 4.00 4.00 265.03 282.87 - - - - 
14. TPIE 36.31 36.31 828.94 828.94 - - - - 
15. TPIH 35.01 35.01 1,415.90 1,415.90 - - - - 
16. PEC 23.65 23.65 1,117.06 1,117.06 - - - - 
17. TSSI 16.24 16.24 673.35 673.35 - - - - 
18. RAC 13.04 13.04 15.00 15.00 - - - - 
19. DIA 3.65 3.65 8.50 8.50 - - - 2.55 

   6,484.82 6,491.08 21.53 21.53   
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า    (4,533.54) (4,521.95) (14.14) (14.14)   

รวม   1,951.28 1,969.13 7.39 7.39 - 32.55 
 

* ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สดัส่วนเงินลงทุนร้อยละ 0.00024 จาํนวน 66 หุน้ เป็นเงินจาํนวน 22,220.00 บาท  
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14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท

 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 5,267.85 2,190.89 7,458.74 
 - เพ่ิมข้ึน - 0.59 0.59 
 - โอนเปล่ียนประเภท - 139.96 139.96 
 - ขายและจาํหน่าย - (2.43) (2.43) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 5,267.85 2,329.01 7,596.86 
    

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - (766.51) (766.51) 
 - ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (61.95) (61.95) 
 - ขายและจาํหน่าย - 1.80 1.80 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 - (826.66) (826.66) 
    

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (354.91) - (354.91) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 (354.91) - (354.91) 
    

มูลค่าตามบญัชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 4,912.94 1,424.38 6,337.32 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 4,912.94 1,502.35 6,415.29 
 



63 

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ต่อ) 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 3,594.26 329.75 3,924.01 
 - โอนเปล่ียนประเภท - 139.96 139.96 
 - ขายและจาํหน่าย - (2.43) (2.43) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 3,594.26 467.28 4,061.54 
    
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - (185.00) (185.00) 
 - ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (7.73) (7.73) 
 - ขายและจาํหน่าย - 1.80 1.80 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 - (190.93) (190.93) 

มูลค่าตามบญัชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 3,594.26 144.75 3,739.01 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 3,594.26 276.35 3,870.61 
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15. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงันี้ 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 
 

อาคาร 
และส่วน 
ปรับปรุง 
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 
 

สินทรัพยเ์พื่อ 
การสาํรวจ 
และผลิต 
ปิโตรเลียม 

สินทรัพย ์
อื่น ๆ 

 
 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 
 
 

        
ราคาทุน        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 25,801.78 226,596.33 760,814.00 778,076.87 20,197.04 143,766.20 1,955,252.22 
 - ซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 29) - - - - - 23.64 23.64 
 - ซื้อสินทรัพย ์ 4,444.64 1,158.55 1,622.00 32,848.80 372.55 37,960.82 78,407.36 
 - ตน้ทุนการกูย้มื - - - - - 1,967.02 1,967.02 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 490.17 1,509.28 8,424.69 - 285.05 (11,013.01) (303.82) 
 - ขายและจาํหน่าย (232.14) (140.93) (2,591.72) (477.05) (724.70) (1.83) (4,168.37) 
 - จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พือ่ขาย (20.42) (6.00) (5.35) - (26.85) - (58.62) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (7.82) 95.20 (231.21) 20,114.55 (58.76) 67.17 19,979.13 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 30,476.21 229,212.43 768,032.41 830,563.17 20,044.33 172,770.01 2,051,098.56 
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15. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 
 

อาคาร 
และส่วน 
ปรับปรุง 
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 
 

สินทรัพยเ์พื่อ 
การสาํรวจ 
และผลิต 
ปิโตรเลียม 

สินทรัพย ์
อื่น ๆ 

 
 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 
 
 

        
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 - (120,512.11) (310,491.37) (385,374.44) (11,890.09) - (828,268.01) 
 - ค่าเสื่อมราคาสาํหรับงวด - (4,596.63) (16,668.87) (48,054.62) (990.67) - (70,310.79) 
 - โอนเปลี่ยนประเภท - 39.37 (183.20) - 47.94 - (95.89) 
 - ขายและจาํหน่าย - 92.80 1,001.78 4.09 621.50 - 1,720.17 
 - จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พือ่ขาย - 1.29 3.92 - 5.67 - 10.88 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (49.16) (28.27) (10,835.21) 59.64 - (10,853.00) 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 - (125,024.44) (326,366.01) (444,260.18) (12,146.01) - (907,796.64) 
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15. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 
 

อาคาร 
และส่วน 
ปรับปรุง 
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 
 

สินทรัพยเ์พื่อ 
การสาํรวจ 
และผลิต 
ปิโตรเลียม 

สินทรัพย ์
อื่น ๆ 

 
 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 
 
 

        
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 (236.81) (209.00) (2,111.05) (18,992.86) (15.25) (272.63) (21,837.60) 
 - ขายและจาํหน่าย - - 267.05 - - - 267.05 
 - จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พือ่ขาย 20.42 4.71 1.43 - 21.18 - 47.74 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.94 3.07 60.80 (468.89) (5.94) 4.29 (405.73) 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 (215.45) (201.22) (1,781.77) (19,461.75) (0.01) (268.34) (21,928.54) 
        
มูลค่าตามบญัชี        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 25,564.97 105,875.22 448,211.58 373,709.57 8,291.70 143,493.57 1,105,146.61 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 30,260.76 103,986.77 439,884.63 366,841.24 7,898.31 172,501.67 1,121,373.38 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์ี่อยูใ่นภาระคํ้าประกนั เป็นเงินจาํนวน 45,855.08 ลา้นบาท 
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15. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 
 
 
 

อาคาร 
และส่วน 
ปรับปรุง 
อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 
 

สินทรัพย ์
อ่ืน ๆ 

 
 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 
 
 

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 8,656.05 34,074.13 297,236.44 12,087.00 54,129.82 406,183.44 
 - ซ้ือสินทรัพย ์ - 88.41 892.39 206.31 13,180.43 14,367.54 
 - ตน้ทุนการกูย้มื - - - - 983.04 983.04 
 - โอนเปล่ียนประเภท 138.96 936.73 4,708.22 177.82 (4,832.10) 1,129.63 
 - ขายและจาํหน่าย (232.14) (92.28) (1,623.03) (516.96) - (2,464.41) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 8,562.87 35,006.99 301,214.02 11,954.17 63,461.19 420,199.24 
       
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - (14,697.95) (121,842.67) (8,101.25) - (144,641.87) 
 - ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (686.58) (6,034.14) (502.57) - (7,223.29) 
 - โอนเปล่ียนประเภท - 4.07 (267.39) (2.24) - (265.56) 
 - ขายและจาํหน่าย - 46.15 383.30 435.08 - 864.53 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 - (15,334.31) (127,760.90) (8,170.98) - (151,266.19) 
       
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (23.13) (4.70) (681.67) - - (709.50) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 (23.13) (4.70) (681.67) - - (709.50) 
       
มูลค่าตามบญัชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 8,632.92 19,371.48 174,712.10 3,985.75 54,129.82 260,832.07 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 8,539.74 19,667.98 172,771.45 3,783.19 63,461.19 268,223.55 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมที่ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงินรวมมีจาํนวน 
1,967.02 ลา้นบาท (ณ  วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 : 2,422.16 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 
983.04 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : 1,303.35 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นราคาทุนของ
สินทรัพยร้์อยละ 2.40 - 5.75 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : ร้อยละ 2.00 - 6.00) 



68 

15. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงรวมอยูใ่นเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ และสินทรัพยอ่ื์น ๆ ไดแ้ก่ สินทรัพยป์ระเภทยานพาหนะ และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

ราคาทุน 10,849.79 10,914.65 9,989.63 9,968.52 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,365.48) (3,155.38) (2,884.26) (2,653.00) 

มูลค่าตามบญัชี 7,484.31 7,759.27 7,105.37 7,315.52 
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16. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพยใ์นการ
สาํรวจและประเมิน
ค่าแหล่งทรัพยากร 

สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 14,881.05 28,658.13 166,197.52 7,836.86 217,573.56 
 - ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 29) 278.82 - - - 278.82 
 - เพิ่มข้ึน 169.18 38.47 4,867.15 227.04 5,301.84 
 - โอนเปล่ียนประเภท 240.31 30.72 - (7.25) 263.78 
 - ขายและจาํหน่าย (15.27) - (927.10) (9.45) (951.82) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 119.07 (42.23) (413.24) 76.65 (259.75) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 15,673.16 28,685.09 169,724.33 8,123.85 222,206.43 

      
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (6,010.85) (10,391.13) - (3,624.53) (20,026.51) 
 - ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (753.62) (503.55) - (189.03) (1,446.20) 
 - โอนเปล่ียนประเภท (3.28) - - (1.07) (4.35) 
 - ขายและจาํหน่าย  15.27 - - 8.04 23.31 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (33.89) 11.24 - (16.59) (39.24) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 (6,786.37) (10,883.44) - (3,823.18) (21,492.99) 

      
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - (123.42) (20,635.61) - (20,759.03) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 5.73 970.39 - 976.12 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 - (117.69) (19,665.22) - (19,782.91) 

      
มูลค่าตามบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 8,870.20 18,143.58 145,561.91 4,212.33 176,788.02 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 8,886.79 17,683.96 150,059.11 4,300.67 180,930.53 
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16. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน (ต่อ) 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 3,982.16 18,301.77 28.00 22,311.93 
 - เพ่ิมข้ึน 17.56 0.35 - 17.91 
 - โอนเปล่ียนประเภท 79.66 2.85 - 82.51 
 - ขายและจาํหน่าย (4.91) - - (4.91) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 4,074.47 18,304.97 28.00 22,407.44 
     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (1,955.34) (6,788.05) (0.59) (8,743.98) 
 - ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (270.16) (238.89) (0.69) (509.74) 
 - โอนเปล่ียนประเภท (3.81) - - (3.81) 
 - ขายและจาํหน่าย 4.91 - - 4.91 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 (2,224.40) (7,026.94) (1.28) (9,252.62) 
     
มูลค่าตามบญัชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2,026.82 11,513.72 27.41 13,567.95 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 1,850.07 11,278.03 26.72 13,154.82 
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17. สินทรัพย์เหมือง 
 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยเ์หมือง มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 56,136.97 
 - เพ่ิมข้ึน 690.97 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,382.44 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 58,210.38 
  
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (23,505.05) 
 - ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,439.63) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (617.48) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 (25,562.16) 
  
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (164.52) 

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4.06) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 (168.58) 
  
มูลค่าตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 32,467.40 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 32,479.64 
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18. ค่าความนิยม 
 

การเปล่ียนแปลงในค่าความนิยม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2558 2557 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  56,987.28 53,134.37 
 - เพ่ิมข้ึน (หมายเหตุฯ 29) 29.94 14,331.82 
 - ลดลงจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ KKD  - (9,856.25) 

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,062.79 (532.93) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  58,080.01 57,077.01 

 
19. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ 

 

การเปล่ียนแปลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,512.79 4,865.66 5,253.77 5,634.01 

 - Make-up Right (1,144.56) (15.43) (1,322.56) 0.01 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 3,368.23 4,850.23 3,931.21 5,634.02 
 

บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินค่าซ้ือก๊าซล่วงหน้าสําหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดต้ามปริมาณขั้นตํ่าท่ีระบุใน
สัญญาซ้ือขายก๊าซ (Take-or-Pay) ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไปแลว้ในปีสัญญาต่อ ๆ ไป 
(Make-up Right) โดยไม่มีกาํหนดเวลา  
 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซประกอบดว้ย เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซจากแหล่งยาดานา
ในประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงเป็นยอดคงเหลือสาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดข้องปี 2543 
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20. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 

เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 16,391.89 12,943.38 4,729.02 2,529.01 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 6,164.15 15,286.82 - 9,933.96 

หุน้กู ้- สกลุบาท 28,628.53 31,640.53 18,070.53 22,140.53 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 23,637.61 44,568.01 - - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 862.24 867.45 613.16 597.82 

รวม 75,684.42 105,306.19 23,412.71 35,201.32 
 

เงินกูย้มืระยะยาว 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 87,922.51 83,388.46 13,872.54 16,587.05 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 59,483.23 58,831.19 16,925.12 16,624.84 

หุน้กู ้- สกลุบาท 249,768.31 256,575.94 157,333.47 163,303.47 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 190,713.01 186,441.05 58,694.35 57,426.03 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6,374.63 6,457.39 6,014.55 6,034.43 

รวม 594,261.69 591,694.03 252,840.03 259,975.82 
 
 

เงินกูย้ืมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 จาํนวน 4,500.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : 4,500.00 
ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
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20. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

20.1 เงินกูย้มื 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้ืมสกุลบาท และสกุลต่างประเทศ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ ยโูร เยนญ่ีปุ่น 

ดอลลาร์ 
แคนาดา 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 96,331.84 1,583.04 52.92 23,000.00 471.48 170,449.85 
 - กูเ้พ่ิม 17,874.99 25.00 55.19 - - 20,661.99 
 - ชาํระคืน (9,892.90) (300.37) (49.24) - - (21,640.12) 
 - กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - - - (320.71) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - - 734.57 

 - อ่ืน ๆ 0.47 1.51 - - 0.67 76.20 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 104,314.40 1,309.18 58.87 23,000.00 472.15 169,961.78 

 - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (16,391.89) (181.54) (0.38) - - (22,556.04) 

เงินกูย้มืระยะยาว 87,922.51 1,127.64 58.49 23,000.00 472.15 147,405.74 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 19,116.06 610.00 23,000.00 45,674.86 
 - ชาํระคืน (514.50) (300.00) - (10,448.46) 

 - ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - - 300.28 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 18,601.56 310.00 23,000.00 35,526.68 

 - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (4,729.02) - - (4,729.02) 

เงินกูย้มืระยะยาว 13,872.54 310.00 23,000.00 30,797.66 
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20. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 

 

20.2 หุน้กู ้
 

การเปล่ียนแปลงในหุ้นกู้สกุลบาท และสกุลต่างประเทศ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 288,216.47 6,686.94 36,000.00 519,225.53 
 - ชาํระคืน (10,040.00) (656.96) - (33,971.72) 
 - (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (651.13) - - 3,843.95 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 652.70 - - 3,358.35 

 - อ่ืน ๆ 218.80 2.67 - 291.35 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 278,396.84 6,032.65 36,000.00 492,747.46 

 - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (28,628.53) (699.82) - (52,266.14) 

หุน้กูร้ะยะยาว 249,768.31 5,332.83 36,000.00 440,481.32 

 
 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 185,444.00 1,433.62 36,000.00 242,870.03 
 - ชาํระคืน (10,040.00) - - (10,040.00) 
 - ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - - 1,254.74 

 - อ่ืน ๆ - 0.79 - 13.58 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 175,404.00 1,434.41 36,000.00 234,098.35 

 - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (18,070.53) - - (18,070.53) 

หุน้กูร้ะยะยาว 157,333.47 1,434.41 36,000.00 216,027.82 
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20. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

20.3 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน      

 - ภายใน 1 ปี 982.99 990.62 711.10 696.58 

 - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,875.96 2,860.91 2,486.06 2,407.61 

 - เกิน 5 ปี 4,014.70 4,154.59 4,014.70 4,148.05 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (636.78) (681.28) (584.15) (619.99) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 7,236.87 7,324.84 6,627.71 6,632.25 

     
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     

 - หน้ีสินหมุนเวียน  862.24 867.45 613.16 597.82 

 - หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 6,374.63 6,457.39 6,014.55 6,034.43 

รวม 7,236.87 7,324.84 6,627.71 6,632.25 
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21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

รายการกระทบยอดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  17,253.33 14,293.55 6,004.14 4,320.38 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 690.01 635.80 238.01 185.10 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 265.17 247.02 108.52 103.95 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (0.11) 612.46 - 463.02 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (188.32) (238.64) (27.36) (53.26) 
จดัประเภทเป็นหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
(หมายเหตุฯ 10) (6.64) - - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (59.19) (20.81) - - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 17,954.25 15,529.38 6,323.31 5,019.19 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 340.08 308.22 119.00 92.55 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  132.28 121.41 54.26 51.97 
ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 1.31 - 0.13 

รวม 472.36 430.94 173.26 144.65 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 159.85 121.05 26.64 20.93 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 22.55 13.59 14.57 11.95 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 289.22 294.71 131.49 110.93 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 0.74 1.00 0.56 0.84 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 0.59 - - 

รวม 472.36 430.94 173.26 144.65 
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21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 690.01 635.80 238.01 185.10 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  265.17 247.02 108.52 103.95 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (0.11) 612.46 - 463.02 

รวม 955.07 1,495.28 346.53 752.07 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 327.80 270.82 53.28 44.35 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 38.44 48.99 29.14 24.85 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 587.34 521.58 262.98 230.33 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1.49 2.32 1.13 1.99 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 651.57 - 450.55 

รวม 955.07 1,495.28 346.53 752.07 
 

22. ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอน 

 

การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต (Decommissioning Costs) มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 71,743.51 
 - ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 1,278.15 
 - ใชไ้ประหวา่งงวด (36.17) 
 - กลบัรายการประมาณการหน้ีสินท่ีไม่เกิดข้ึน (297.45) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,765.90 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 74,453.94 
 - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี - 

 - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี 74,453.94 



79 

23. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 23,745,659,566 29,356,797,583 21,060,466,007 3,698,339,741 

ปรับปรุงกาํไร (บาท) (361,187,685) (38,709,504) - - 

กาํไรท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ (บาท)  23,384,471,881 29,318,088,079 21,060,466,007 3,698,339,741 

     
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้
คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 

     

กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 8.19 10.26 7.37 1.29 
 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 46,329,516,971 57,894,957,800 33,143,583,584 25,256,642,348 

ปรับปรุงกาํไร (บาท) (399,158,764) (76,515,407) - - 

กาํไรท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ (บาท)  45,930,358,207 57,818,442,393 33,143,583,584 25,256,642,348 

     
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้
คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 

     

กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 16.08 20.24 11.60 8.84 
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24. รายได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้น สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

รายไดค้่าขนส่ง 2,843.70 1,035.26 2,338.46 1,495.11 
เงินปันผลรับ 90.52 87.81 6,566.51 7,687.40 
ดอกเบ้ียรับ 1,569.49 1,288.28 974.88 982.64 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (0.47) (0.45) (0.47) (0.45) 

กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายเงินลงทุน 3,095.90 (41.33) 7,905.02 1,316.94 
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์
โครงการ KKD - 1,815.83 - - 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
การถือสัดส่วนในโครงการ KKD - 819.43 - - 

กาํไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพนัธ์ (3,210.19) 1,768.27 (975.88) 471.81 
อ่ืน ๆ  97.02 2,938.85 741.91 1,203.42 

รวม 4,485.97 9,711.95 17,550.43 13,156.87 
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24. รายได้อ่ืน (ต่อ) 
 

รายไดอ่ื้น สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

รายไดค้่าขนส่ง 4,196.21 2,387.47 4,248.67 2,898.30 
เงินปันผลรับ 162.35 189.64 11,999.88 15,590.60 
ดอกเบ้ียรับ 3,204.25 2,851.73 2,086.74 2,134.03 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (0.94) (0.90) (0.94) (0.90) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 3,095.90 42.80 7,905.02 1,374.98 
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์
โครงการ KKD - 1,815.83 - - 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
การถือสัดส่วนในโครงการ KKD - 819.43 - - 

กาํไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพนัธ์ (1,740.11) 4,583.47 (316.09) 1,016.68 
อ่ืน ๆ  1,324.08 3,533.88 1,724.15 1,923.22 

รวม 10,241.74 16,223.35 27,647.43 24,936.91 

 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้องเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (Take-or-Pay) เป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกคา้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพ่ือลดภาระดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีบริษทัฯ ไดกู้ม้าเพ่ือ
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ  
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25. ค่าใช้จ่ายจําแนกตามลกัษณะ 
 
 

ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะท่ีสาํคญั สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ 
 สาํเร็จรูป และงานระหวา่งทาํ (6,233.60) 3,173.28 (1,564.80) 1,147.98 
ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 392,910.97 531,866.16 443,071.56 581,834.68 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 10,668.76 10,066.07 2,302.95 2,235.10 
ค่าจา้งบุคคลภายนอก 2,150.67 1,786.66 1,754.32 1,763.21 
ค่าขนส่ง 6,006.10 2,679.11 2,017.70 1,348.35 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 36,671.44 33,277.91 3,994.07 3,893.58 
ค่าซ่อมแซม 3,906.27 4,176.14 997.39 966.77 
ค่าสาธารณูปโภค 4,147.71 4,262.97 3,605.48 3,779.35 
ค่าเช่าและค่าประกนัภยัทรัพยสิ์น 1,976.64 1,457.80 874.15 818.45 
หน้ีสงสัยจะสูญ 584.08 18.79 685.75 16,259.63 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - 1,461.89 - - 
เงินท่ีถูกเรียกเกบ็ของโครงการ KKD - 1,337.67 - - 
อ่ืน ๆ 29,869.99 11,265.35 2,836.67 1,856.74 

 
 

ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะท่ีสาํคญั สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ 
 สาํเร็จรูป และงานระหวา่งทาํ 3,755.70 8,135.00 1,216.11 5,759.40 
ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 779,118.66 1,092,738.73 854,608.42 1,172,284.31 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 20,653.83 19,531.47 4,539.69 4,254.58 
ค่าจา้งบุคคลภายนอก 4,039.81 3,621.84 3,374.92 3,363.51 
ค่าขนส่ง 11,085.74 5,369.14 3,619.64 2,521.03 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 72,834.70 62,331.70 7,903.24 7,690.26 
ค่าซ่อมแซม 7,011.09 7,483.80 1,645.82 1,657.77 
ค่าสาธารณูปโภค 8,347.44 7,844.94 7,422.75 7,061.82 
ค่าเช่าและค่าประกนัภยัทรัพยสิ์น 3,847.22 2,757.02 1,756.33 1,616.84 
(โอนกลบั)หน้ีสงสัยจะสูญ (2,224.62) (16.81) 605.32 16,224.32 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - 1,476.65 - - 
เงินท่ีถูกเรียกเกบ็ของโครงการ KKD - 1,337.67 - - 
อ่ืน ๆ 48,822.50 23,442.28 5,289.23 2,964.45 
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26. ส่วนงานดําเนินงาน  
 

ส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีจดัทาํให้กบัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ด้านการดําเนินงาน  ซ่ึงเป็นผูต้ ัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลงานการ
ดาํเนินงานของส่วนงานดาํเนินงาน 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 

1.  ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
ดาํเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผูด้าํเนินการ และร่วมลงทุนกบั
บริษทัสํารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาํ ทั้งน้ี โครงการในประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นบริเวณอ่าวไทย โครงการใน
ต่างประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค อเมริกาเหนือ แอฟริกา และตะวนัออกกลาง 

2.  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหา ขนส่ง จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และดาํเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยนาํ
ผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเช้ือเพลิงในภาค
ครัวเรือน ขนส่งและอุตสาหกรรม 

 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
1.  ธุรกิจนํ้ามนั 

ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและนํ้ ามนัหล่อล่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใตก้ารจดัหา 
จดัส่ง และการปฏิบติัการของระบบ รับ เกบ็ จ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ และดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการ 

2.  ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ ส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี รวมทั้งผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงมีการดาํเนินการบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ามนั และการจดัหาการขนส่งผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ 

3.  ธุรกิจปิโตรเคมี 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีหลกั (Main Petrochemical Products) และผลิตภณัฑ์พลอยได ้
(By Products) โดยครอบคลุมตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสนองความตอ้งการของกลุ่มอุตสาหกรรม
และกลุ่มผูบ้ริโภค  

4.  ธุรกิจการกลัน่ 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัปิโตรเลียมสําเร็จรูปให้แก่ลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ดาํเนินธุรกิจกลัน่นํ้ามนัและธุรกิจปิโตรเคมีท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่เป็นวตัถุดิบ 

 

ธุรกิจถ่านหิน 
ดาํเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยทาํการสาํรวจ ผลิตและจาํหน่ายถ่านหินในต่างประเทศ  

 

การดาํเนินงานอ่ืนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ส่วนงานอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานท่ีตอ้ง
รายงานแยกต่างหาก 
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26. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ถ่านหิน 

 
 
 

อื่น ๆ 
 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 
 

รวม 
 
 
 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 
 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

ขาย - นอกกิจการ 5,970.11 103,829.72 133,716.75 141,585.56 60,574.42 87,566.35 3,184.09 250.60 - 536,677.60 
 - ระหว่างกนั 42,820.60 34,551.18 721.33 130,727.29 52,913.16 46,156.60 - 1,030.40 (308,920.56) - 

ขายสุทธิ 48,790.71 138,380.90 134,438.08 272,312.85 113,487.58 133,722.95 3,184.09 1,281.00 (308,920.56) 536,677.60 
กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้* 42,740.88 18,049.91 7,680.69 1,296.27 17,778.78 20,746.44 818.67 (33.38) (2,356.21) 106,722.05 
EBITDA  34,277.21 14,348.49 4,455.03 1,079.62 15,466.51 18,830.87 509.99 1,080.83 (2,438.44) 87,610.11 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 24,093.12 3,802.08 848.21 7.95 3,774.81 2,999.27 752.09 394.42 (0.51) 36,671.44 
EBIT  10,184.09 10,546.41 3,606.82 1,071.67 11,691.70 15,831.60 (242.10) 686.41 (2,437.93) 50,938.67 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้
และบริษทัร่วม 30.55 279.70 208.61 - 105.45 1,892.32 (0.14) (83.22) - 2,433.27 

ดอกเบี้ยรับ          1,569.50 
ค่าใชจ้่ายอื่น - สุทธิ          (834.37) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน          (3,289.38) 
ตน้ทุนทางการเงิน          (7,829.22) 
EBT          42,988.47 
ภาษีเงินได ้          (8,989.31) 

กาํไรสาํหรับงวด          33,999.16 
           

การแบ่งปันกาํไร           
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่          23,745.66 
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม          10,253.50 

กาํไรสาํหรับงวด          33,999.16 
 *กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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26. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ถ่านหิน 

 
 
 

อื่น ๆ 
 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 
 

รวม 
 
 
 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 
 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

ขาย - นอกกิจการ 11,123.57 209,857.33 266,660.24 276,318.82 116,565.63 163,447.83 7,877.31 410.34 - 1,052,261.07 
 - ระหว่างกนั 85,672.26 68,745.09 1,559.71 234,078.60 100,575.78 90,403.86 - 1,957.76 (582,993.06) - 

ขายสุทธิ 96,795.83 278,602.42 268,219.95 510,397.42 217,141.41 253,851.69 7,877.31 2,368.10 (582,993.06) 1,052,261.07 
กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้* 85,285.67 30,747.57 14,743.42 1,726.35 30,688.45 34,616.55 2,677.80 (29.97) (5,343.55) 195,112.29 
EBITDA  69,968.90 23,610.23 8,381.86 1,238.81 26,044.91 30,856.95 1,957.41 2,427.47 (5,137.44) 159,349.10 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 47,862.06 7,538.74 1,612.73 15.86 7,515.90 5,860.65 1,648.50 781.26 (1.00) 72,834.70 
EBIT  22,106.84 16,071.49 6,769.13 1,222.95 18,529.01 24,996.30 308.91 1,646.21 (5,136.44) 86,514.40 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้
และบริษทัร่วม 68.24 516.44 456.63 - 701.06 2,737.08 (0.28) (154.86) - 4,324.31 

ดอกเบี้ยรับ          3,204.26 
รายไดอ้ื่น - สุทธิ          2,556.20 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน          (1,348.05) 
ตน้ทุนทางการเงิน          (15,721.84) 
EBT          79,529.28 
ภาษีเงินได ้          (12,439.85) 

กาํไรสาํหรับงวด          67,089.43 
           

การแบ่งปันกาํไร           
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่          46,329.52 
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม          20,759.91 

กาํไรสาํหรับงวด          67,089.43 
 *กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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26. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ถ่านหิน 

 
 
 

อื่น ๆ 
 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 
 

รวม 
 
 
 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 
 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 728,293.28 399,007.25 99,438.81 72,149.61 359,554.96 330,980.63 49,643.16 108,402.34 - 2,147,470.04 
สินทรัพยร์ะหวา่งกนั 15,684.94 15,206.20 865.05 38,239.81 17,720.30 11,362.68 25.38 50,912.42 (150,016.78) - 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 915.87 16,392.91 5,020.60 - 33,556.31 24,390.22 146.73 2,773.32 - 83,195.96 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 744,894.09 430,606.36 105,324.46 110,389.42 410,831.57 366,733.53 49,815.27 162,088.08 (150,016.78) 2,230,666.00 
สินทรัพยท์ี่ไม่ไดป้ันส่วน          13,721.32 

สินทรัพยร์วม           2,244,387.32 
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26. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ถ่านหิน 

 
 
 

อื่น ๆ 
 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 
 

รวม 
 
 
 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 
 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

ขาย - นอกกิจการ 10,410.63 115,049.17 163,998.66 194,809.84 59,075.86 112,026.01 4,897.26 193.59 - 660,461.02 
 - ระหว่างกนั 53,844.39  37,327.46 1,409.48 201,801.40 74,275.04 60,947.19 120.15 1,044.92 (430,770.03) - 

ขายสุทธิ 64,255.02 152,376.63 165,408.14 396,611.24 133,350.90 172,973.20 5,017.41 1,238.51 (430,770.03) 660,461.02 
กาํไรขั้นตน้* 57,555.30 17,858.66 6,739.03 1,788.79 14,273.68 6,252.41 1,633.48 73.75 (1,265.36) 104,909.74 
EBITDA  47,184.55 14,598.05 3,610.29 1,496.68 12,403.28 4,638.89 1,036.57 396.80 (1,310.18) 84,054.93 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 20,045.60  3,863.45 695.35 4.19 4,123.19 2,987.13 1,211.38 348.16 (0.54) 33,277.91 
EBIT  27,138.95 10,734.60 2,914.94 1,492.49 8,280.09 1,651.76 (174.81) 48.64 (1,309.64) 50,777.02 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
และบริษทัร่วม 25.51 308.17 213.24 - 549.32 632.57 (5.91) (102.64) - 1,620.26 

ดอกเบี้ยรับ          1,288.28 
รายไดอ้ื่น - สุทธิ          1,602.73 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน          2,046.48 
ตน้ทุนทางการเงิน          (8,328.42) 
EBT          49,006.35 
ภาษีเงินได ้          (10,391.56) 

กาํไรสาํหรับงวด          38,614.79 

การแบ่งปันกาํไร           
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่          29,356.80 
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม          9,257.99 

กาํไรสาํหรับงวด          38,614.79 
 *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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26. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ถ่านหิน 

 
 
 

อื่น ๆ 
 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 
 

รวม 
 
 
 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 
 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

ขาย - นอกกิจการ 21,673.04 218,664.88 329,106.27 384,086.86 153,887.30 225,627.90 11,276.98 438.46 - 1,344,761.69 
 - ระหว่างกนั 101,774.38 69,454.59 3,008.10 423,785.94 107,702.69 131,381.81 120.15 1,816.80 (839,044.46) - 

ขายสุทธิ 123,447.42 288,119.47 332,114.37 807,872.80 261,589.99 357,009.71 11,397.13 2,255.26 (839,044.46) 1,344,761.69 
กาํไรขั้นตน้* 107,491.10 34,955.42 14,222.49 2,233.36 27,497.95 12,187.43 3,879.38 37.62 (2,015.94) 200,488.81 
EBITDA  88,879.99 28,909.41 8,652.02 1,752.53 23,459.16 9,114.60 2,388.17 726.44 (1,101.42) 162,780.90 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 36,331.50 7,601.24 1,378.96 8.16 8,045.85 5,760.73 2,518.12 688.12 (0.98) 62,331.70 
EBIT  52,548.49 21,308.17 7,273.06 1,744.37 15,413.31 3,353.87 (129.95) 38.32 (1,100.44) 100,449.20 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
และบริษทัร่วม 58.36 655.32 422.97 - 1,077.75 786.37 (6.41) (181.57) - 2,812.79 

ดอกเบี้ยรับ          2,851.73 
รายไดอ้ื่น - สุทธิ          4,241.48 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน          6,132.41 
ตน้ทุนทางการเงิน          (16,537.96) 
EBT          99,949.65 
ภาษีเงินได ้          (24,041.87) 

กาํไรสาํหรับงวด          75,907.78 

การแบ่งปันกาํไร           
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่          57,894.96 
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม          18,012.82 

กาํไรสาํหรับงวด          75,907.78 
 *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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26. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ถ่านหิน 

 
 
 

อื่น ๆ 
 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 
 

รวม 
 
 
 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 
 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 734,427.04 381,848.92 105,355.67 77,547.72 344,734.84 320,173.49 51,446.62 128,935.79 - 2,144,470.09 
สินทรัพยร์ะหวา่งกนั 22,209.53 14,187.74 1,055.48 33,099.58 17,130.95 10,040.20 24.73 39,977.09 (137,725.30) - 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 985.93 15,483.27 4,826.74 - 14,622.65 50,364.03 156.71 3,108.91 - 89,548.24 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 757,622.50 411,519.93 111,237.89 110,647.30 376,488.44 380,577.72 51,628.06 172,021.79 (137,725.30) 2,234,018.33 
สินทรัพยท์ี่ไม่ไดป้ันส่วน          16,436.39 

สินทรัพยร์วม           2,250,454.72 
           

 

ราคาระหวา่งกลุ่มธุรกิจใชร้าคาตลาดตามปกติ ยกเวน้ ราคาระหวา่งกลุ่มธุรกิจภายในบริษทัฯ ใชร้าคาตลาดสุทธิจากค่าบริหารคลงัปิโตรเลียมและค่าดาํเนินการ 
 

EBITDA หมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายรวมทั้งค่าใชจ้่ายอื่นและรายไดอ้ื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
 

EBIT หมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดร้วมทั้งค่าใชจ้่ายอื่นและรายไดอ้ื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
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27. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอ
ซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินดงักล่าวแทน 
 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กลุ่มบริษทัจะใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(observable inputs) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบั ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใช้
ในการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ี

กลุ่มบริษทัประมาณข้ึน  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
เงินลงทุนเผือ่ขาย    
ตราสารทุน 2,801.41 - 2,801.41 
กองทุนรวม 11,006.94 - 11,006.94 

ตราสารอนุพนัธ์    
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 191.25 191.25 
สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 5,073.84 5,073.84 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 508.31 508.31 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 1,357.50 733.85 2,091.35 
สัญญาอนุพนัธ์อ่ืนๆ 189.48 - 189.48 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
ตราสารอนุพนัธ์    
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 917.93 917.93 
สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 2,985.05 2,985.05 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 485.72 485.72 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 1,072.90 1,187.43 2,260.33 
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27. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
เงินลงทุนเผือ่ขาย    
ตราสารทุน 2,688.75 - 2,688.75 
กองทุนรวม 10,835.08 - 10,835.08 

ตราสารอนุพนัธ์    
สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 359.90 359.90 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 314.65 314.65 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
ตราสารอนุพนัธ์    
สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 664.11 664.11 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 213.29 213.29 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  
 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาํลองตาม
ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้น
ตลาดท่ีเก่ียวข้อง เช่น  อัตราแลกเปล่ียนทันที  อัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอัตรา
ผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย และเส้นราคาล่วงหนา้ของสินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้  
 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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28. เงนิปันผลจ่าย 
 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผล
ประกอบการปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 11.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 31,401.49 ลา้นบาท โดยเมื่อวนัท่ี 
2 ตุลาคม 2557 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 
6.00 บาท จาํนวน 2,856,095,706 หุน้ คิดเป็นเงินจาํนวน 17,136.58 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจ่ายเพ่ิมดงัน้ี 
 

เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
 เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท) 
  (บาท/หุน้)    

ประจาํปี 2557 1 ก.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 5.00 2,852,982,683 14,264.91 24 เม.ย. 2558 
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29. การซ้ือธุรกจิ 
 

เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2558 บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) (GPSC) ไดม้าซ่ึงอาํนาจการควบคุมใน 
Ichinoseki Solar Power 1 GK ซ่ึงเป็นบริษทัผลิตไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น โดยการซ้ือหุ้นทุนและสิทธิออกเสียงในบริษทั
ร้อยละ 99 โดยชาํระเป็นเงินรวม 9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 294.74 ลา้นบาท โดย GPSC ไดจ่้ายเงินจาํนวน 
8.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 278.63 ลา้นบาท แลว้ในวนัท่ี 26 มีนาคม 2558 และจะทาํการจ่ายจาํนวนท่ีเหลือ 
จาํนวน 0.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 16.11 ลา้นบาท ในปี 2558 
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 294.74 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (264.80) 

ค่าความนิยม 29.94 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.04 
ลูกหน้ีอ่ืน 21.64 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 0.63 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 15) 23.64 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 16) 278.82 
เจา้หน้ีอ่ืน (0.10) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (56.90) 

รวม 267.77 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2.97) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 264.80 

บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 18) 29.94 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือทั้งส้ิน 294.74 
หกั มูลค่าการซ้ือ - เจา้หน้ี (4.76) 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (0.04) 

 ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย (16.11) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ (273.83) 
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30. การดาํเนินการกรณีศาลปกครองกลางมคีาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 

วนัท่ี 19 มิถุนายน 2552 สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัพวกรวม 43 ราย (ผูฟ้้องคดี) ไดย้ื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ 
8 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 908/2552 พร้อมกบัยื่นคาํร้องขอให้ศาลฯ มีคาํสั่ง
กาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ระงบัโครงการลงทุน 76 
โครงการในพ้ืนท่ีมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 
 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีคาํสั่งเพ่ือบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยใหผู้ถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบั
โครงการ 76 โครงการทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราวจนกวา่ศาลฯ จะมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
ยกเวน้ โครงการท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
(รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550) หรือโครงการท่ีไม่ไดก้าํหนดให้เป็นประเภทโครงการท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลงวนัท่ี 16 
มิถุนายน 2552 โดยโครงการท่ีอยู่ภายใต้คาํสั่งระงับดังกล่าวข้างต้น เป็นโครงการของกลุ่มบริษัทจาํนวน 25 
โครงการ ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นโครงการของบริษทัฯ จาํนวน 3 โครงการ  
 

วนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริษทัในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย้ื่นคาํร้องอุทธรณ์คาํสั่งศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั่งคาํร้องท่ี 592/2552 แกค้าํสั่งศาลฯ โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปด
สั่งระงบัโครงการหรือกิจกรรมทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราว ยกเวน้ 11 โครงการท่ีศาลปกครองสูงสุดเห็นวา่เป็น
โครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงอยา่งชดัเจน แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีมุ่ง
ควบคุมหรือบาํบัดมลพิษหรือติดตั้ งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นโครงการของกลุ่มบริษทั 7 โครงการ 
โดยแบ่งเป็นโครงการของบริษทัฯ 1 โครงการและโครงการของบริษทัอื่นในกลุ่ม 6 โครงการ คงเหลือโครงการ
ของบริษทัฯ ท่ียงัอยูภ่ายใตค้าํสั่งระงบัโครงการของศาลฯ 2 โครงการ 
 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 พนกังานอยัการยืน่คาํใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามคาํฟ้องทั้งหมด 
 

วนัท่ี 2 กนัยายน 2553 ศาลฯ มีคาํพิพากษาคดี สรุปไดว้า่ ใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทา้ยคาํฟ้อง
ท่ีถูกกาํหนดให้เป็นโครงการประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงยงัดาํเนินการไม่ครบถว้นตาม
มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัท่ีมีคาํพิพากษาน้ี ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีโครงการท่ี
เขา้ข่ายลกัษณะดงักล่าว 1 โครงการ 
 

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 ผูฟ้้องคดีทั้ ง 43 รายยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด และต่อมา 
ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดโดยพนกังานอยัการเจา้ของสาํนวนไดย้ืน่คาํแกอุ้ทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2553 ปัจจุบนัคดี
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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31. การดาํเนินการกรณีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินทะเลร่ัว 
 

บริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทัผูรั้บเหมาแห่งหน่ึงดาํเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล และต่อมาเม่ือวนัท่ี 
25 มิถุนายน 2554 จากการดาํเนินงานก่อสร้างดงักล่าว ผูรั้บเหมาไดก้ระทาํละเมิดและผิดสัญญา ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ไดร้วบรวมขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่งไปยงัสํานักงานอยัการสูงสุด เพ่ือขอให้
พิจารณาฟ้องร้องดาํเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายต่าง ๆ จากบริษทัผูรั้บเหมา และเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2555 พนกังาน
อยัการไดย้ืน่คาํฟ้องต่อศาลแพง่แลว้ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลแพง่ 
 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2556 บริษทัผูรั้บเหมาไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ เป็นคดีใหม่ต่อศาลแพ่งอา้งว่า เหตุการณ์ท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติในทะเลร่ัวมิใช่ความผิดของตน และบริษทัฯ ยงัคา้งชาํระค่าจา้งงานก่อสร้าง จึงเรียกร้องให้บริษทัฯ ชาํระ
ค่าซ่อมแซมท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และค่าจา้งงานก่อสร้างท่ีคา้งชาํระ ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2556 บริษทัฯ 
โดยพนกังานอยัการไดย้ื่นคาํให้การต่อศาลแพ่งปฏิเสธขอ้กล่าวหาทั้งส้ิน ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
ศาลแพ่ง 
 

32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

32.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

32.1.1 กลุ่มบริษทัไดใ้ห้การสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้หลายแห่งในวงเงิน 116,705.33 ลา้นบาท 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัไดจ้่ายเงินกูใ้ห้แก่บริษทัย่อย และการร่วมคา้ดงักล่าวไปแลว้ 
รวมทั้งส้ิน 99,316.62 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจาํนวน 17,388.71 ลา้นบาท 

 

32.1.2 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาการให้สินเช่ือทางการคา้กบับริษทัยอ่ยในต่างประเทศ และการร่วมคา้
โดยการขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีค่าวตัถุดิบ จาํนวน 150 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ดงักล่าวไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือทางการคา้ไปแลว้จาํนวน 35.84 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
คงเหลือวงเงิน 114.16 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,873.06 ลา้นบาท 

 

32.1.3 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาให้ความสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบัการร่วมคา้ 3 แห่ง 
เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท่ี้การร่วมคา้ทั้ง 3 แห่งมีกบัเจา้หน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ี ภายใตส้ัญญา
ดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเป็นจาํนวนเงิน 176.11 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ
เทียบเท่า 5,974.81 ลา้นบาท 

 

32.1.4 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (Shareholder Agreement) ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าหุ้นตาม
สัดส่วนการถือหุน้จาํนวนหลายฉบบัโดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาดงักล่าว 
คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 7,795.92 ลา้นบาท 

 
 
 



96 
 

32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

32.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญา
เช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

ไม่เกิน 1 ปี 2,440.11 2,584.66 69.68 83.77 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,236.58 3,895.36 272.53 281.97 

เกินกวา่ 5 ปี 5,037.63 5,034.21 807.68 807.67 

รวม 12,714.32 11,514.23 1,149.89 1,173.41 
 

32.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวมจาํนวน 33,895.41 ลา้นบาท  
 

32.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัซ่ึงเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีธนาคารออกให้ในงบการเงินรวม 
จาํนวน 33,516.86 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 17,088.65 ลา้นบาท 
 

32.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นหนงัสือคํ้าประกนั (Letter of Guarantee) ใน
งบการเงินรวมจาํนวน 17,853.75 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 182.30 ลา้นบาท 
 

32.6 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษทัฯ เพ่ือนาํไปขายต่อให้แก่บริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึง โดย
สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงครบกาํหนดสัญญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ก่อนครบกาํหนดสัญญา บริษทัยอ่ย
ดงักล่าวไดแ้จง้ไม่ต่ออายสุัญญากบับริษทัฯ บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายสุัญญากบับริษทัจดทะเบียน
ดังกล่าว ซ่ึงเป็นการแจ้งล่วงหน้าตามเง่ือนไขและข้อกาํหนดในสัญญา โดยเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2552 บริษัท 
จดทะเบียนดงักล่าวไดย้ืน่คาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในฐานะ
ผูข้ายและผูผ้ลิตให้ปฏิบัติตามสัญญาโดยขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษทัจดทะเบียนดังกล่าว หรือให้ร่วมกันชดใช ้
ค่าสินไหมทดแทน 
 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นคาํร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอให้จาํหน่ายขอ้พิพาทในส่วน
ของบริษทัยอ่ยออก ซ่ึงสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํสั่งใหจ้าํหน่ายขอ้พิพาทในส่วนของบริษทัยอ่ยออก 
 

บริษทัฯ ไดม้อบคดีให้สํานักงานอยัการสูงสุดยื่นคาํคดัคา้นแกค้ดี ซ่ึงพนักงานอยัการไดย้ื่นคาํคดัคา้นต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการให้แก่บริษัทฯ แลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการ 
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32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

32.7 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหน่ึง ไดย้ื่นคาํเสนอ
ขอ้พิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าจ้างคา้งชาํระและค่าเสียหายจากการดาํเนินงานในโครงการ
ดงักล่าวจากบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่ การใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีตกลง
กนัไวใ้นสัญญาอนุญาโตตุลาการ บริษทัฯ จึงไดค้ดัคา้นการยื่นคาํเสนอขอ้พิพาทของบริษทัผูรั้บเหมา รวมทั้งไดต้ั้ง
ขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นประเดน็ท่ีบริษทัผูรั้บเหมาไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้
แลว้ ต่อมาหลงัจากยื่นคาํเสนอขอ้พิพาทน้ี บริษทัผูรั้บเหมาไดถู้กศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด 
เป็นผลให้เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยแ์ต่ผูเ้ดียวมีอาํนาจในการดาํเนินคดีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของบริษทัผูรั้บเหมา 
โดยเจา้พนักงานพิทักษ์ทรัพยไ์ด้เขา้ดาํเนินการขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการแทนบริษทัผูรั้บเหมาแลว้ ซ่ึงในคดี
ลม้ละลายดงักล่าว บริษทัฯ ไดย้ื่นคาํขอรับชาํระหน้ีเป็นเจา้หน้ีรายหน่ึงดว้ย ส่วนในขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการนั้น 
บริษทัฯ ได้ยื่นคาํคดัคา้นปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูรั้บเหมาทั้ งส้ิน พร้อมทั้ งยื่นขอ้เรียกร้องแยง้ เรียกร้อง
ค่าเสียหายจากบริษทัผูรั้บเหมาดว้ย ต่อมาปรากฏวา่ คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํช้ีขาดใหบ้ริษทัฯ ชาํระหน้ีบางส่วน
แก่บริษทัผูรั้บเหมา แต่เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นว่า คาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีการวินิจฉัยคลาดเคล่ือนใน
สาระสําคญัทั้งในขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะคดัคา้นคาํช้ีขาดดงักล่าวต่อศาลท่ีมีเขตอาํนาจ
เพ่ือขอให้ศาลมีคาํสั่งเพิกถอนคาํช้ีขาดดงักล่าวได  ้ปัจจุบัน บริษทัฯ ไดย้ื่นคาํร้องขอเพิกถอนคาํช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง โดยศาลปกครองกลางไดส่้งหมายเรียกให้บริษทัผูรั้บเหมาทาํคาํคดัคา้นต่อสู้
คดีแลว้ ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 
 

เม่ือวนัท่ี  8 กันยายน 2553 บริษัทผูรั้บเหมาโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเป็นอีกขอ้พิพาทหน่ึง เรียกร้องค่าว่าจา้ง และค่าเสียหายจากการดาํเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติอีกโครงการหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่ การใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอน
ท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญาอนุญาโตตุลาการ จึงไดค้ดัคา้นและตั้งขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นไวอี้กเช่นกนั โดยบริษทัฯ 
ไดย้ื่นคาํคดัคา้นปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูรั้บเหมา พร้อมทั้งยื่นขอ้เรียกร้องแยง้ เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั
ผูรั้บเหมาดว้ย และไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือช้ีขาดขอ้พิพาทแลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
คณะอนุญาโตตุลาการ 

 

32.8 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินกบัพวกรวม 6 คน ไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ และกระทรวงการคลงัต่อ
ศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) กล่าวหาวา่ การดาํเนินการแปรรูป การกระจายหุน้ รวมทั้งการประเมินราคาสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จึงขอให้ศาลฯ พิพากษาวา่ การขายหุ้นตกเป็นโมฆะและให้ขายใหม่ และ
ให้หุ้นในโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีบริษทัฯ ถือตกเป็นของแผน่ดินหรือขอให้ระงบัการผูกขาดโดยสั่งให้บริษทัฯ ขายหุ้นใน
โรงกลัน่นํ้ ามนั และขอให้สาธารณสมบติัอนัไดม้าจากอาํนาจตามกฎหมายมหาชนตกเป็นของแผ่นดิน หรือขอให้
ระงบัการผูกขาดโดยสั่งให้บริษทัฯ ขายโรงแยกก๊าซ ซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ฏิเสธขอ้กล่าวหาโดยส้ินเชิง และบริษทัฯ โดย
พนกังานอยัการผูรั้บมอบอาํนาจไดย้ืน่คาํใหก้ารต่อศาลฯ แลว้ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฯ 
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32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

32.9 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหน่ึง เป็นโจทกย์ืน่ฟ้อง
บริษทัฯ เป็นจาํเลยต่อศาลแพง่ กล่าวหาวา่ บริษทัฯ บอกเลิกสัญญาโดยไม่มีสิทธิและปฏิบติัผิดสัญญา และเรียกร้องให้
บริษทัฯ จ่ายค่าจา้งคา้งชาํระและค่าเสียหาย ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่ การดาํเนินการของบริษทัฯ เป็นไปโดยชอบดว้ยสัญญา
ทั้งส้ิน จึงไดส่้งเร่ืองให้สํานกังานอยัการสูงสุดพิจารณาแกต่้างคดีให้แก่บริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ โดยพนกังานอยัการได้
ยื่นคาํให้การต่อศาลแลว้ ต่อมา ศาลแพ่งไดมี้คาํสั่งให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลปกครองกลาง เน่ืองจาก 
ศาลแพ่งและศาลปกครองกลางเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ คดีน้ีเป็นคดีปกครอง ซ่ึงศาลแพ่งไดด้าํเนินการโอนคดีไปยงัศาล
ปกครองกลางแลว้ ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 

32.10 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 PTTEP Australasia Pty Limited (PTTEP AA) ไดรั้บเอกสารเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหาย
จากเหตุการณ์นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลในแหล่งมอนทารา โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากรัฐบาล
อินโดนีเซีย ซ่ึง PTTEP AA ไดย้ืน่หนงัสือปฏิเสธการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายต่อรัฐบาลอินโดนีเซียเน่ืองจาก
ไม่มีหลกัฐานชดัเจนทางวทิยาศาสตร์ท่ีพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความเสียหายดงักล่าว  

 

 ต่อมาเมื่อวนัที่ 3 ตุลาคม 2557 PTTEP AA ไดร้ับจดหมายจากที่ปรึกษากฎหมายของมูลนิธิ West Timor Care 
(West Timor Care Foundation) ซ่ึงเป็นตวัแทนของกลุ่มชาวประมงและกลุ่มผูเ้ล้ียงสาหร่ายตามแนวชายฝ่ังตะวนัตก
ของติมอร์ แจ้งเตือนว่าอาจจะมีการฟ้องร้องต่อ PTTEP AA เพ่ือเรียกร้องค่าชดเชยจากการกล่าวอ้างว่าได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลในแหล่งมอนทาราในปี 2552 ทั้งน้ี ณ ปัจจุบนั PTTEP ได้
พิจารณาวา่การเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลในแหล่งมอนทาราจาก
รัฐบาลอินโดนีเซีย และจากท่ีปรึกษากฎหมายของมูลนิธิ West Timor Care ยงัไม่มีหลกัฐานท่ีพิสูจน์ไดอ้ยา่งเพียงพอ
มาสนบัสนุนการเรียกร้องค่าชดเชยดงักล่าว 

 
32.11 จากเหตุการณ์ท่อรับนํ้ ามันดิบร่ัว เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2556 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) 

(PTTGC) ไดรั้บรู้ค่าใชจ่้ายจากความเสียหายดงักล่าวในงวดท่ีเก่ียวขอ้ง อน่ึง ในปี 2557 บริษทัประกนัภยัไดต้กลง
ชดเชยค่าความเสียหายเบ้ืองตน้จาํนวนหน่ึงแก่ PTTGC และ PTTGC ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดอ่ื้นสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยผูบ้ริหารและบริษทัประกนัภยัยงัอยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือหาขอ้สรุปในการ
จ่ายเงินชดเชยส่วนท่ีเหลือ นอกจากน้ี กลุ่มบุคคลจาํนวนหน่ึงไดย้ืน่คาํฟ้องต่อศาลจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจาํนวนหน่ึงในจงัหวดัระยอง ไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลจงัหวดัระยอง
จาํนวนหลายคดี เพ่ือขอให้ PTTGC ชดใชค้่าเสียหายเพ่ิมและขอให ้PTTGC เขา้ไปดาํเนินการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มทาง
ทะเลและธรรมชาติ จากกรณีท่อรับนํ้ ามนัดิบของ PTTGC ร่ัว ซ่ึงคดีฟ้องร้องบางส่วนไดย้ตุิแลว้และคดีฟ้องร้อง
ส่วนท่ีเหลืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล ทั้งน้ี PTTGC เช่ือวา่ผลการพิจารณาของศาลจะไม่เกิดความเสียหายและ
ไม่ส่งผลกระทบทางดา้นการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัแก่ PTTGC ดงันั้น PTTGC จึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเผือ่ผลเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากเร่ืองดงักล่าวในงบการเงิน 
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33. เหตุการณ์อ่ืน ๆ  
 

33.1 สัญญาระหว่างบริษทัฯ กบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เก่ียวกบัสิทธิการใชพ้ื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งท่ีทาํการอาคาร 
ปตท. สํานักงานใหญ่ ประกอบดว้ย สัญญาระหว่าง บริษทัฯ กบั รฟท. จาํนวน 2 ฉบบั คือ สัญญาก่อให้เกิดสิทธิ
เหนือพ้ืนดินและสัญญาเช่าท่ีดิน ซ่ึงครบกาํหนดพร้อมกนัในวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 โดยเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2555 
ก่อนครบกาํหนดไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือถึง รฟท. เพ่ือขอต่ออายสุัญญาทั้งสองฉบบัออกไปอีก 30 ปี 
โดยเป็นไปตามเง่ือนไขเดิม คือ 

- ต่ออายุสัญญาก่อให้เกิดสิทธิเหนือพ้ืนดิน โดยให้รายละเอียดเง่ือนไขการก่อให้เกิดสิทธิเหนือพ้ืนดินยงัคง
เป็นไปตามสัญญาเดิม (ตามรายละเอียดของสัญญาก่อใหเ้กิดสิทธิเหนือพ้ืนดินซ่ึงกาํหนดวา่ “เม่ือครบกาํหนด
อายุสัญญา รฟท. ยอมต่ออายุให้ ปตท. ต่อไปอีกเป็นระยะ ๆ โดยการต่ออายุแต่ละคร้ังมีกาํหนดเวลา 30 ปี 
โดยไม่มีค่าเช่าและค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน ...”) 

- ต่ออายุสัญญาเช่าท่ีดินออกไปอีก 30 ปี โดยรายละเอียดอตัราค่าเช่าและผลประโยชน์ตอบแทนให้เป็นไป
ตามท่ีทั้งสองฝ่ายจะไดต้กลงกนั (ตามรายละเอียดของสัญญาเช่าท่ีดิน) 

 

ในระหวา่งท่ีบริษทัฯ และ รฟท. เจรจากนัยงัไม่เป็นท่ียติุ รฟท. ไดส่้งเร่ืองน้ีไปยงัสาํนกังานอยัการสูงสุดเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็น ซ่ึงสํานักงานอยัการสูงสุดไดมี้ความเห็นโดยสรุปว่า “รฟท. ยงัคงมีความผูกพนัตามคาํมัน่ในสัญญา
ก่อใหเ้กิดสิทธิเหนือพ้ืนดิน ท่ีจะตอ้งทาํสัญญาต่ออายสุัญญาก่อใหเ้กิดสิทธิเหนือพ้ืนดินใหก้บับริษทัฯ มีกาํหนด 30 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556 เป็นตน้ไป โดยไม่มีค่าเช่าและค่าตอบแทนใด ๆ และการเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่าใน
ขอ้พิพาทน้ี เป็นการเช่าโดยไม่มีกาํหนดเวลา โดย รฟท. กบับริษทัฯ ยงัคงผกูพนัตามขอ้สัญญาเช่าท่ีดินท่ีไดท้าํไวต่้อกนั
จนกว่า รฟท. จะแจ้งบอกเลิกสัญญาเช่าตามมาตรา 566 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์โดยท่ีเป็นกรณี
หน่วยงานของรัฐพิพาทกนัเอง สํานักงานอยัการสูงสุดจึงเห็นควรท่ีบริษทัฯ และ รฟท. จะไดเ้จรจากนัโดยตรงอีก
คร้ังหน่ึง” ซ่ึงปัจจุบนั อยู่ระหว่างการเจรจาจดัทาํสัญญาต่ออายุสัญญาทั้งสองฉบบั เพ่ือดาํเนินการให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุดต่อไป 

 

33.2 ตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติอนุมติัให้ขายโรงไฟฟ้าพลงังาน
ร่วมในหน่วยผลิตสาธารณูปการกลางสําหรับโรงกลั่นนํ้ ามันบางจากให้กับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกัด 
(มหาชน) (BCP) ซ่ึงบริษทัฯ ดาํเนินการแลว้เสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558 
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34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

34.1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2558 ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการจาํหน่าย
เงินลงทุนในบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั (PTTPL) ในส่วนท่ีบริษทัฯ ถือหุ้น จาํนวน 5.88 ลา้นหุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด เป็นเงินจาํนวน 692.84 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) (PTTGC) และจาํนวน 0.12 ลา้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด เป็นเงินจาํนวน 14.14 
ลา้นบาท ให้กบับริษทั โซลูชัน่ ครีเอชัน่ จาํกดั (Solution Creation) ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน เม่ือ
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558  

 

34.2 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ อนุมติัใหอ้อกงบการเงินในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 
 

________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

	

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

  สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  งบกาํไรขาดทุนรวม
และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ  
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

  สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  สาํนกังานการตรวจเงิน
แผน่ดินไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหส้าํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบติั
ตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ   รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัหรือไม่ 

 

 



 

 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2558 

 

 

 

 
- 2 - 

  การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงิน
และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กบั
ดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนอ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

  สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

ความเห็น 

        สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  และของ
เฉพาะบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  
 
 

(นางสิรินทร์  พนัธ์เกษม) 
รองผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดิน 

 

 
(นางสาวสุนนัท ์ วงศเ์มฆ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบการเงินท่ี 7 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 203,785,431,250 157,683,491,128 136,924,059,497
เงินลงทุนชัว่คราว 5 20,976,033,710 2,686,762,234 6,409,130,942
ลูกหน้ีการคา้ 6 179,391,409,149 277,712,224,190 243,400,981,028
ลูกหน้ีอ่ืน 7 28,827,163,346 33,408,288,440 35,518,711,526
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 8.1 384,747,119 375,807,210 382,660,613
สินคา้คงเหลือ 10 27,514,093,735 28,798,420,700 28,485,002,827
พสัดุคงเหลือ 11 17,183,658,117 15,373,990,913 13,759,453,958
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,319,497,496 7,537,674,673 7,649,853,611
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 12 1,580,646,819 -  -  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 491,962,680,741 523,576,659,488 472,529,854,002

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 14 12,472,147,895 12,599,437,150 12,972,329,762

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.3, 13.5 237,839,379,290 246,336,815,059 237,050,529,551
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 15 1,101,737,646 2,200,487,645 2,015,962,592
ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9.3 4,113,667,765 4,113,667,765 -  
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 8.2 4,628,588,660 4,698,852,016 5,067,718,662
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 6,082,870,368 6,271,885,813 8,091,476,115
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 720,335,099,152 739,785,025,016 650,088,364,553
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 166,157,684,254 124,897,096,402 116,868,401,746
สินทรัพยเ์หมือง 19 32,467,404,765 35,219,196,833 35,232,829,214
ค่าความนิยม 20 55,301,561,609 51,851,230,849 46,501,137,197
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21.2 10,044,183,384 13,183,907,823 12,756,612,653
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 22 4,336,522,782 4,690,553,961 5,688,535,719
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 23 32,335,634,552 35,614,304,802 28,998,888,782

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,287,216,482,122 1,281,462,461,134 1,161,332,786,546

รวมสินทรัพย์ 1,779,179,162,863 1,805,039,120,622 1,633,862,640,548

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์

งบการเงินรวม

1



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 24 22,321,310,264 14,336,398,239 17,838,765,801
เจา้หน้ีการคา้ 183,616,615,006 271,267,359,059 254,801,820,007
เจา้หน้ีอ่ืน 37,896,038,343 32,662,151,824 32,548,036,478
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 26 62,711,298,927 46,132,594,102 40,003,950,442
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 30,935,885,077 32,842,896,686 29,350,407,478
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะสั้น 28 -  379,117,509 635,885,605
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25 6,823,717,562 9,098,323,274 5,997,304,893
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
   ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 12 145,449,600 -  -  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 344,450,314,779 406,718,840,693 381,176,170,704

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9.6 586,356,218 617,568,562 638,934,980
เงินกูย้ืมระยะยาว 26 390,772,826,882 425,262,027,405 400,384,201,302
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21.2 57,321,875,780 65,476,406,625 58,094,471,809
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 10,150,960,068 8,130,275,635 7,485,538,736
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะยาว 28 71,934,525,985 39,494,733,902 33,126,533,149
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 8,729,483,078 8,098,457,278 7,270,500,508
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 29 27,890,698,069 28,398,395,652 14,332,621,408

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 567,386,726,080 575,477,865,059 521,332,801,892

รวมหนีสิ้น 911,837,040,859 982,196,705,752 902,508,972,596

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 30.1 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,856,299,625 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 30.2 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 30.2 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31.1 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725
ทุนสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 31.2 1,098,744,054 1,056,666,504 1,075,397,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 644,733,580,389 630,968,332,344 575,006,470,309
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (8,885,287,723) (10,345,505,547) (31,335,478,965)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 697,578,410,661 682,310,867,242 605,377,762,285
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 169,763,711,343 140,531,547,628 125,975,905,667

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 867,342,122,004 822,842,414,870 731,353,667,952

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,779,179,162,863 1,805,039,120,622 1,633,862,640,548

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

(นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(นายวิรัตน์  เอ้ือนฤมิต)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงนิรวม

 3



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 58,017,926,287 63,926,767,557 47,641,480,500
เงินลงทุนชัว่คราว 5 19,857,964,073 1,613,158,851 5,239,140,831
ลูกหน้ีการคา้ 6 147,388,643,330 240,640,978,101 228,369,994,840
ลูกหน้ีอ่ืน 7 16,040,953,509 20,270,430,530 20,988,783,109
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 8.1 8,887,909,994 9,761,670,693 2,150,529,229
สินคา้คงเหลือ 10 10,022,726,018 19,405,613,343 18,091,026,442
พสัดุคงเหลือ 11 4,440,795,199 3,845,488,604 3,734,419,855
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,563,013,270 3,894,247,325 4,053,049,693

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 268,219,931,680 363,358,355,004 330,268,424,499

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 14 12,369,981,026 12,504,918,852 12,871,441,684

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.4 118,912,148,538 118,666,343,885 120,462,724,472

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13.4 129,028,553,017 134,502,572,069 134,612,831,551

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 13.4 24,209,267,327 24,169,267,327 22,739,274,827
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 15 7,390,216 1,106,140,216 1,106,117,996
ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9.3 4,383,202,859 4,158,294,116 -  
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 8.2 61,363,243,715 75,458,299,254 75,525,210,525
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 3,739,013,964 3,745,133,652 5,046,690,955
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 260,832,070,573 245,359,553,965 234,960,480,714
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 13,567,949,109 14,068,291,304 14,654,515,244
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 22 5,253,772,700 5,634,007,285 6,780,111,748
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 23 23,280,932,826 27,179,361,109 21,885,369,920

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 656,947,525,870 666,552,183,034 650,644,769,636

รวมสินทรัพย์ 925,167,457,550 1,029,910,538,038 980,913,194,135

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์

4



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 24 -  -  4,992,779,477
เจา้หน้ีการคา้ 143,248,257,012 238,305,966,242 235,471,152,565
เจา้หน้ีอ่ืน 25,426,100,502 21,558,253,960 20,357,906,366
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 26 35,201,320,604 28,754,407,434 29,582,336,360
เงินกูย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9.5 3,036,105,047 2,270,467,897 1,552,126,783
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,038,877,059 -  -  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25 4,269,220,905 5,483,062,272 4,251,487,609

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 212,219,881,129 296,372,157,805 296,207,789,160

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9.6 597,454,094 629,608,235 651,714,143
เงินกูย้ืมระยะยาว 26 260,379,265,173 285,290,970,036 265,262,527,367
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21.2 1,355,930,888 2,965,035,280 3,006,429,999
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 6,004,140,084 4,320,380,711 4,039,493,058
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 8,729,483,078 8,098,457,278 7,270,500,508
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 29 9,681,149,454 9,155,864,046 7,245,666,733

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 286,747,422,771 310,460,315,586 287,476,331,808

รวมหนีสิ้น 498,967,303,900 606,832,473,391 583,684,120,968

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 30.1 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,856,299,625 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 30.2 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 30.2 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31.1 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725
ทุนสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 31.2 1,098,744,054 1,056,666,504 1,075,397,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 360,290,769,637 357,105,810,853 330,937,857,674
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,179,266,018 4,284,213,349 4,584,444,552

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 426,200,153,650 423,078,064,647 397,229,073,167

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 925,167,457,550 1,029,910,538,038 980,913,194,135

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

(นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

(นายวิรัตน์  เอ้ือนฤมิต)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 33 2,834,732,184,945 2,842,408,305,797 2,417,875,098,731 2,508,325,858,140
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 35 2,607,490,555,098 2,618,182,103,579 2,348,469,808,296 2,448,217,701,901

กาํไรขั้นต้น 227,241,629,847 224,226,202,218 69,405,290,435 60,108,156,239

รายไดอ่ื้น 34 18,053,630,021 14,027,210,505 46,169,143,988 47,837,436,687
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 11,155,530,580 (210,368,683) 9,620,524,659 3,744,133,270

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 256,450,790,448 238,043,044,040 125,194,959,082 111,689,726,196

คา่ใชจ่้ายในการขาย 35 12,487,253,784 10,318,940,500 11,135,494,079 9,001,970,433
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 35 82,426,950,413 38,957,519,818 53,287,551,279 25,320,649,743
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 9.11 583,793,326 842,466,236 141,669,947 183,632,344
คา่ใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 10,826,088,494 5,351,260,290 -  -  
คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 36 27,324,341,600 27,122,006,656 -  -  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 122,802,362,831 155,450,850,540 60,630,243,777 77,183,473,676

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.5 2,942,054,889 26,356,154,637 -  -  
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 125,744,417,720 181,807,005,177 60,630,243,777 77,183,473,676

ตน้ทุนทางการเงิน 37 22,218,277,558 20,593,262,135 12,801,888,867 13,093,073,492
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 103,526,140,162 161,213,743,042 47,828,354,910 64,090,400,184

ภาษีเงินได้ 21.1 41,028,522,487 47,649,404,102 3,572,031,226 814,548,913
กาํไรสําหรับปี 62,497,617,675 113,564,338,940 44,256,323,684 63,275,851,271

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 55,794,933,013 93,091,413,997 44,256,323,684 63,275,851,271
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,702,684,662 20,472,924,943 -  -  

62,497,617,675 113,564,338,940 44,256,323,684 63,275,851,271

กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน 32 19.33 32.52 15.49 22.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

7



หน่วย : บาท

2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสาํหรับปี 62,497,617,675 113,564,338,940 44,256,323,684 63,275,851,271
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน :

ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย (122,738,775) (337,249,184) (131,184,163) (375,289,003)
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่
     เงินลงทุนเผื่อขาย 26,071,556 75,085,536 26,236,832 75,057,800
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
     คณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,350,450,055) -  (1,305,049,873) -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลขาดทุนจากการประมาณการ
     ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 267,670,345 -  261,009,975 -  
ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 789,959,738 22,920,572,771 -  -  
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (115,992,457) 1,676,094,407 -  -  

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (505,479,648) 24,334,503,530 (1,148,987,229) (300,231,203)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 61,992,138,027 137,898,842,470 43,107,336,455 62,975,620,068

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 55,829,305,327 109,619,101,314 43,107,336,455 62,975,620,068
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,162,832,700 28,279,741,156 -  -  

61,992,138,027 137,898,842,470 43,107,336,455 62,975,620,068

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557
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หน่วย : บาท

ส่วนเกินทุน (ขาดทุน)

ส่วนแบ่งกําไร จากการเปลี่ยนแปลง รวมองค์ประกอบอื่น

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน สํารอง สํารองเพื่อกองทุน เงนิลงทุน การแปลงค่า (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น สัดส่วนการถือหุ้น ของส่วนของ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ประกันวนิาศภัย ยังไม่ได้จดัสรร เผื่อขาย งบการเงนิ ในบริษัทร่วม ในบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 572,851,045,126 4,454,171,995 (14,734,233,628) 6,430,738,082 (26,788,315,996) (30,637,639,547) 603,920,176,520 125,975,905,667 729,896,082,187

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2 - - - - 2,155,425,183 - (697,839,418) - - (697,839,418) 1,457,585,765 - 1,457,585,765
ยอดคงเหลือทีป่รับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 575,006,470,309 4,454,171,995 (15,432,073,046) 6,430,738,082 (26,788,315,996) (31,335,478,965) 605,377,762,285 125,975,905,667 731,353,667,952
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 31.2 - - - (18,730,496) 18,730,496 - - - - - - - -

ดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - (190,495,106) - - - - - (190,495,106) (101,288,651) (291,783,757)
เงินปันผลจ่าย - - - - (37,126,628,588) - - - - - (37,126,628,588) - (37,126,628,588)
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - (8,994,484,703) (8,994,484,703)
ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
  การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - 4,631,127,337 4,631,127,337 4,631,127,337 (4,628,325,841) 2,801,496
การจาํหน่ายเงินลงทุนของบริษทัร่วม - - - - 168,841,236 - - (168,841,236) - (168,841,236) - - -
กาํไรสาํหรับปี - - - - 93,091,413,997 - - - - - 93,091,413,997 20,472,924,943 113,564,338,940
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี - - - - - (266,344,107) 15,117,937,017 1,676,094,407 - 16,527,687,317 16,527,687,317 7,806,816,213 24,334,503,530
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2556 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 630,968,332,344 4,187,827,888 (314,136,029) 7,937,991,253 (22,157,188,659) (10,345,505,547) 682,310,867,242 140,531,547,628 822,842,414,870

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 630,373,765,260 4,187,827,888 372,183,689 8,182,030,807 (22,157,188,659) (9,415,146,275) 682,646,659,430 140,531,547,628 823,178,207,058
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2 - - - - 594,567,084 - (686,319,718) (244,039,554) - (930,359,272) (335,792,188) - (335,792,188)
ยอดคงเหลือทีป่รับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 630,968,332,344 4,187,827,888 (314,136,029) 7,937,991,253 (22,157,188,659) (10,345,505,547) 682,310,867,242 140,531,547,628 822,842,414,870
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 31.2 - - - 42,077,550 (42,077,550) - - - - - - - -
การเพิ่มหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน 40 - - - - - - - - - - - 32,206,556,933 32,206,556,933

ดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - (571,367,356) - - - - - (571,367,356) (303,803,229) (875,170,585)
เงินปันผลจ่าย 41 - - - - (39,985,247,452) - - - - - (39,985,247,452) - (39,985,247,452)
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - (8,852,244,279) (8,852,244,279)
ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

   การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - (5,147,100) (5,147,100) (5,147,100) 18,821,590 13,674,490
กาํไรสาํหรับปี - - - - 55,794,933,013 - - - - - 55,794,933,013 6,702,684,662 62,497,617,675
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี - - - - (1,430,992,610) (89,122,667) 1,320,762,973 233,724,618 - 1,465,364,924 34,372,314 (539,851,962) (505,479,648)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,098,744,054 644,733,580,389 4,098,705,221 1,006,626,944 8,171,715,871 (22,162,335,759) (8,885,287,723) 697,578,410,661 169,763,711,343 867,342,122,004

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม
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หน่วย : บาท

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ทุนที่ออก ส่วนเกนิ สํารอง สํารองเพื่อกองทุน รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกนัวนิาศภยั ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 330,987,598,930 4,584,444,552 397,278,814,423
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2 -  -  -  -  (49,741,256) -  (49,741,256)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 330,937,857,674 4,584,444,552 397,229,073,167
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 31.2 -  -  -  (18,730,496) 18,730,496 -  -  
เงินปันผลจ่าย -  -  -  -  (37,126,628,588) -  (37,126,628,588)
กาํไรสาํหรับปี -  -  -  -  63,275,851,271 -  63,275,851,271
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -  -  -  -  -  (300,231,203) (300,231,203)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2556 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 357,105,810,853 4,284,213,349 423,078,064,647

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 357,867,941,447 4,284,213,349 423,840,195,241
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2 -  -  -  -  (762,130,594) -  (762,130,594)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 357,105,810,853 4,284,213,349 423,078,064,647
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 31.2 -  -  -  42,077,550 (42,077,550) -  -  
เงินปันผลจ่าย 41 -  -  -  -  (39,985,247,452) -  (39,985,247,452)
กาํไรสาํหรับปี -  -  -  -  44,256,323,684 -  44,256,323,684
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -  -  -  -  (1,044,039,898) (104,947,331) (1,148,987,229)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,098,744,054 360,290,769,637 4,179,266,018 426,200,153,650

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

2557 2556 2557 2556
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 55,794,933,013 93,091,413,997 44,256,323,684 63,275,851,271

รายการปรับปรุงกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
 จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 108,340,751,917 76,243,894,957 15,877,368,080 15,018,206,549
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 36,707,173,240 (81,360,512) 9,550,859,900 (130,771,140)
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 211,621,928 261,884,387 90,506,399 (16,481,527)
กาํไรท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วน
  ในโครงการ KKD (1,041,962,279) -  -  -  
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (1,081,250,565) (399,341,112) (1,374,980,663) (1,749,903,330)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,942,054,889) (26,356,154,637) -  -  
กาํไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,702,684,662 20,472,924,943 -  -  
สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 1,080,614,201 994,703,968 597,251,743 484,412,725
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (875,268,218) 6,835,780,323 (2,166,168,294) 5,358,019,200
(โอนกลบั)หน้ีสงสัยจะสูญ 1,406,949,608 (8,308,794) 18,228,973,085 (8,909,531)
คา่ใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 8,666,271,415 2,227,119,087 -  -  
(โอนกลบั)คา่เผื่อการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 1,091,673,101 29,910,156 1,098,417,706 (940,073)
(โอนกลบั)สาํรองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภาพ 47,168,305 (10,258,276) 13,395,333 29,938
เงินปันผลรับ (215,978,793) (405,988,444) (29,679,176,404) (33,786,174,601)
ภาษีเงินได้ 41,028,522,487 47,649,404,102 3,572,031,226 814,548,913
ดอกเบ้ียรับ (2,702,396,069) (2,740,197,448) (4,168,730,747) (4,263,117,450)
ดอกเบ้ียจ่าย 21,463,065,989 18,494,209,846 12,169,588,579 12,417,198,447
อ่ืน ๆ (33,918,071) 248,091,337 25,412,344 (75,944,231)

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 273,648,600,982 236,547,727,880 68,091,071,971 57,336,025,160

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

2557 2556 2557 2556
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง :
ลูกหน้ีการคา้ 96,390,230,619 (33,261,647,663) 87,370,685,380 (13,708,867,948)
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 5,162,210,221 4,577,653,070 8,236,129,728 3,753,668,456
สินคา้คงเหลือ (258,033,408) 1,474,380,736 8,279,872,935 (1,315,943,553)
พสัดุคงเหลือ (1,598,651,931) (1,219,555,045) (428,982,501) (265,827,664)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,686,049,402) 2,004,574,061 187,631,458 498,852,369
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 354,031,179 997,981,758 380,234,585 1,146,104,463
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,809,334,180 (7,292,175,834) 3,673,117,134 (5,585,203,796)

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง) :
เจา้หน้ีการคา้ (84,870,545,376) 4,193,654,478 (93,320,764,553) 934,811,630
เจา้หน้ีอ่ืน 2,566,119,022 (821,060,832) 3,902,390,005 (1,013,465,479)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,806,066,728) 2,137,827,485 (1,219,007,118) 1,031,576,793
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 631,025,800 827,956,770 631,025,800 827,956,770
เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว (31,212,344) (186,838,687) -  -  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,117,087,400) 1,349,231,915 273,447,353 1,627,193,326

11,545,304,432 (25,218,017,788) 17,965,780,206 (12,069,144,633)
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 285,193,905,414 211,329,710,092 86,056,852,177 45,266,880,527
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (49,826,408,071) (45,822,479,912) (2,552,745,132) (2,276,377,369)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 235,367,497,343 165,507,230,180 83,504,107,045 42,990,503,158

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

2557 2556 2557 2556
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (114,162,622,862) (110,494,729,908) (31,500,121,272) (22,717,611,120)
เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,687,787,893) (1,406,510,937) (111,125,359) (234,799,411)
เงินจ่ายสาํหรับพฒันาสินทรัพยเ์หมือง (1,540,629,432) (2,624,107,373) -  -  
เงินจ่ายสาํหรับคา่เช่าท่ีดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว (98,666,255) (25,252,498) (46,830,000) (25,252,498)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (26,400,613,166) (225,717,154) (3,411,590,820) (205,960,518)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  (7,919,398,556) (40,000,000) (2,113,202,560)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (453,752,280) (2,905,730,094) (453,752,280) (1,952,264,424)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน -  (184,502,834) -  -  
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนเผื่อขาย -  (20,010,525) -  (10,000,000)
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน -  -  (2,527,337,200) (4,999,849,800)
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาว (9,005,043) (11,288,407) (6,367,067,295) (24,297,431,155)
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วน
  ในโครงการ KKD 12,617,993,249 -  -  -  
เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20,415,741 78,950,254 1,464,284 50,760,157
เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 2,699,383,696 6,788,958,722 2,685,431,952 6,554,988,293
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน -  44,391,416 4,690,442,039 -  
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาว -  1,260,037,261 2,779,728,820 25,429,911,506
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการนํ้ามนั 17,537,930 14,802,624 17,537,930 14,802,624
เงินรับคา่งวดตามสัญญาเช่าการเงิน 344,051,757 99,288,000 99,288,000 99,288,000
เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (18,289,271,476) 3,778,515,572 (18,215,311,498) 3,606,245,809
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 2,348,085,247 2,708,585,710 3,289,579,010 4,094,635,297
เงินปันผลรับ 11,533,812,761 15,779,348,003 29,679,176,404 33,785,823,882

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (144,061,068,026) (95,264,370,724) (19,430,487,285) 17,080,084,082

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั -  93,333,332 -  -  
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลคา่หุน้ -  186,666,640 -  -  
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะส้ัน -  29,680,863,915 765,637,150 21,993,341,114
เงินสดรับจากการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 32,334,660,354 -  -  -  
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 31,741,568,925 56,508,379,793 10,000,000,000 41,134,584,000
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะส้ัน -  (36,205,951,135) -  (26,275,000,000)
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (49,197,688,958) (40,409,598,206) (27,411,495,395) (29,415,820,968)
เงินจ่ายคา่งวดตามสัญญาเช่าการเงิน (361,383,900) (390,093,574) (551,286,017) (561,301,474)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 7,984,912,025 923,100,000 -  -  
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (20,980,011,541) (20,089,081,801) (12,800,545,875) (13,471,790,198)
เงินปันผลจ่าย (48,837,491,731) (46,367,648,294) (39,985,247,452) (37,116,245,463)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (47,315,434,826) (56,070,029,330) (69,982,937,589) (43,712,232,989)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,527,095,899 3,538,338,880 476,559 (73,067,194)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 811,331,252 3,048,262,625 -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีถูกจดัประเภทเป็น
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 12 (227,481,520) -  -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 46,101,940,122 20,759,431,631 (5,908,841,270) 16,285,287,057
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 157,683,491,128 136,924,059,497 63,926,767,557 47,641,480,500
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 4 203,785,431,250 157,683,491,128 58,017,926,287 63,926,767,557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชี 
4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5 เงินลงทุนชัว่คราว 
6 ลูกหน้ีการคา้ 
7 ลูกหน้ีอ่ืน 
8 เงินใหกู้ย้มื 
9 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
10 สินคา้คงเหลือ 
11 พสัดุคงเหลือ 
12 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 
13 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 
14 เงินลงทุนเผื่อขาย 
15 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
16 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
17 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
18 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
19 สินทรัพยเ์หมือง 
20 ค่าความนิยม 
21 ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
22 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
23 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
24 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
25 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
26 เงินกูย้มืระยะยาว 
27 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
28 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 
29 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
30 ทุนเรือนหุน้ 
31 เงินสาํรอง 
32 กาํไรต่อหุน้ 
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
33 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
34 รายไดอ่ื้น 
35 ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะ 
36 ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 
37 ตน้ทุนทางการเงิน 
38 ส่วนงานดาํเนินงาน 
39 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
40 หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 
41 เงินปันผลจ่าย 
42 การซ้ือธุรกิจ 
43 การขายธุรกิจ 
44 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือสดัส่วนในโครงการ Canada Oil Sands KKD 
45 สิทธิประโยชนต์ามบตัรส่งเสริมการลงทุน 
46 การดาํเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคาํสั่งคุม้ครองชัว่คราวโครงการใน 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
47 การดาํเนินการกรณีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลร่ัว 
48 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
49 เหตุการณ์อ่ืน ๆ 
50 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) จดทะเบียนจดัตั้ งเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัในประเทศไทย และเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนคือ 
 

สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เป็นการดาํเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
และบริษทัร่วม (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย 
ธุรกิจถ่านหิน รวมถึงธุรกิจอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 38 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมีการดาํเนินงานใน 30 ประเทศ  
 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบัญญติั
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งภายใตพ้ระราชบัญญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 

การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ เร่ือง “กาํหนดรายการย่อท่ีต้องมีใน 
งบการเงิน พ.ศ. 2554” ลงวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2554 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติั 
การบญัชี พ.ศ. 2543 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนดว้ยขอ้สมมติฐานท่ีว่าผูใ้ชง้บการเงินมีความเขา้ใจหลกัการ
และวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย หลกัการบญัชีท่ีใชอ้าจแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปซ่ึงใชใ้นประเทศอ่ืน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการไดจ้ดัทําข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าของ
องคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ รายการบญัชีบางประเภทซ่ึงใชมู้ลค่ายุติธรรมในการวดัมูลค่าตามที่ได้
อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

รายการท่ีมีสาระสําคญัซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ไดถู้กตดัรายการในการจดัทาํ
งบการเงินรวม 
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2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท  และมีการปัดเศษ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3. นโยบายการบัญชี 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 
 กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาเช่า 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 

 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและ 
 การดาํเนินงานท่ียกเลิก 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 (ต่อ) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม
รูปแบบกฎหมาย 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ 
 ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ 
 คลา้ยคลึงกนั 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน 
 การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินขา้งตน้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน ยกเวน้ ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 3.2 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ของบริษทัฯ กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
และบริษทัร่วมในประเทศ 



20 

3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ
การทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ภาษีเงินได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สญัญาเช่า 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง รายได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 
เงินเฟ้อรุนแรง 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 (ต่อ) 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ
สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ 
การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  เร่ือง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง การร่วมการงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน 
กิจการอ่ืน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ
เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม
ดาํเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม
รูปแบบกฎหมาย 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 (ต่อ) 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  

(ปรับปรุง 2557)  
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ
โฆษณา 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ 
ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน   
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 
เงินเฟ้อรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์
ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของ
รายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์
ของพนกังาน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 (ต่อ) 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  
เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ
เหมืองผวิดิน 

 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2558 และวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทได้
ประเมินผลกระทบของมาตรฐานและการตีความมาตรฐานดงักล่าว และเช่ือว่าโดยส่วนใหญ่ไม่มีการเปล่ียนแปลงใน
หลกัการสาํคญั และจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ อยา่งไรกต็าม 
มีมาตรฐานฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงบางฉบบัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในหลกัการสําคญั ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้
ประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีท่ีเร่ิมใช ้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้มีการจดักลุ่มการนําเสนอรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน แยกเป็น
รายการท่ีสามารถรับรู้รายการในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั และรายการท่ีไม่สามารถรับรู้รายการไปเป็นกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงัได ้มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีจึงมีผลต่อการแสดงรายการเท่านั้น และไม่มีผลกระทบต่อฐานะ
การเงินหรือผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 
 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงวิธีการบญัชีสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานในบางประเด็น 
ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดใหรั้บรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และยกเลิกทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีเคยระบุไว  ้นอกจากน้ี หากกรณีท่ีกิจการมีการแก้ไขโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดใหกิ้จการตอ้งรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บ
สิทธิในกาํไรขาดทุนทนัทีเม่ือมีการแกไ้ขโครงการ หรือเม่ือรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเม่ือรับรู้
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
 

จากการประเมินเบ้ืองตน้ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัปรับปรุงขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีนาํเสนอ 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) 
เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 ใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมระบุไวใ้น
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดหลกัการ
พิจารณาเร่ืองการควบคุมไว ้กล่าวคือ กิจการผูล้งทุนจะถือว่าควบคุมผูไ้ดรั้บการลงทุน เม่ือกิจการนั้นมีสิทธิไดรั้บหรือ
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนจากการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้ไดรั้บการลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนดงักล่าวผนัแปรไปตาม
ผลตอบแทนของผูไ้ดรั้บการลงทุน และกิจการผูล้งทุนสามารถใช้อาํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อ
จาํนวนเงินผลตอบแทนของผูไ้ดรั้บการลงทุนนั้นได ้การเปล่ียนแปลงน้ีส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญั
ในการทบทวนบริษทัภายในกลุ่ม เพื่อระบุว่าบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมบริษทัใดในกลุ่มบริษทับา้ง 
 

จากการประเมินเบ้ืองตน้ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัพบว่า เม่ือทบทวนเน้ือหาเก่ียวกบัหลกัพิจารณาการควบคุมแลว้จะมี
ผลต่อการเพิ่มข้ึนของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อยูร่ะหว่างการรวบรวมและตรวจสอบจาํนวน
เงินท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีท่ีพิจารณานาํมาตรฐานดงักล่าวมาใช ้
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) 
เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ซ่ึงกาํหนดให้ยกเลิกทางเลือกในการใช้วิธีรวมตามสัดส่วนสําหรับกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน ทั้งน้ี หากกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัเขา้นิยามของการร่วมคา้ ตอ้งถูกบนัทึกเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เปล่ียนช่ือมาตรฐานเป็นเร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
และระบุใหน้าํวิธีส่วนไดเ้สียมาใชป้ฏิบติัสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 

จากการประเมินเบ้ืองตน้ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัพบว่า เม่ือทบทวนเน้ือหาเก่ียวกบัหลกัพิจารณานิยามของการร่วมคา้
แลว้จะมีผลกระทบต่อการเปล่ียนวิธีการบนัทึกรายการเงินลงทุนในการร่วมคา้บางกิจการจากวิธีรวมตามสัดส่วน
มาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบจาํนวนเงินท่ีมีผลกระทบต่อ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีท่ีพจิารณานาํมาตรฐานดงักล่าวมาใช ้
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
 

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัย่อย การร่วมการงาน 
บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลและการแสดงรายการ
เท่านั้น และไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเร่ืองการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม 
โดยหากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การวดั
มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการ
รับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานฉบบัน้ี 
 

จากการประเมินเบ้ืองตน้ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีนาํเสนอ 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ของบริษทัฯ กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมในประเทศ
และการพิจารณาผลประโยชนส์วสัดิการค่ารักษาพยาบาลเม่ือเกษียณอายขุองบริษทัฯ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริษทัไดท้าํการประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยพิจารณา
การปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการใชสิ้นทรัพยท่ี์เฉพาะเจาะจง และการใหสิ้ทธิในการใชสิ้นทรัพยน์ั้น พบว่ามีสัญญาท่ี 
เขา้ข่ายตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชี  รวมถึงบริษัทฯ ได้ทําการพิจารณารับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในส่วนของ
ผลประโยชน์สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลเม่ือเกษียณอาย ุ บริษทัฯ กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมในประเทศ
จึงทาํการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั และนํางบการเงินที่ได้ปรับปรุงรายการแลว้มาจดัทาํงบการเงินรวม 
โดยผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิม่ข้ึน (ลดลง) เพิม่ข้ึน (ลดลง) 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2556   

 สินทรัพยร์วม 6,027.02 7,523.33 
 หน้ีสินรวม 4,569.43 7,573.07 
 ส่วนของผูถื้อหุน้  1,457.59 (49.74) 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556   
 สินทรัพยร์วม 4,431.71 7,077.18 
 หน้ีสินรวม 4,767.50 7,839.31 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ (335.79) (762.13) 

งบกาํไรขาดทุน/งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 รายไดร้วม (809.94) (29.31) 
 ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายรวม 278.91 218.49 
 ภาษีเงินได ้ (42.73) (49.56) 
 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (514.74) (514.15) 
 กาํไรสาํหรับปี (1,560.86) (712.39) 
 กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (232.52) - 
 กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (1,793.38) (712.39) 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

3.3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม และ
เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดภายในสามเดือน ส่วนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไดแ้สดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

3.3.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีคาดว่า
จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวดตามประวติัการชาํระเงินและสถานะ
ทางการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบัน รวมทั้ งพิจารณาจากอตัราร้อยละตามอายุหน้ีของยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวด 
หน้ีสงสยัจะสูญท่ีเกิดข้ึนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

 

3.3.3 สินคา้คงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยราคาทุนคาํนวณตาม
เกณฑ์ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ราคาทุนของสินคา้คงเหลือ ประกอบด้วยต้นทุนทั้ งหมดในการซ้ือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ ส่วนลดรับ ส่วนลดตามปริมาณการซ้ือ รวมถึงเงินนาํส่งหรือเงินรับชดเชยจากภาษีและ
กองทุนต่าง ๆ ส่วนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บนั้นคาํนวณจากราคาโดยประมาณท่ีคาดว่าจะขายตามปกติของธุรกิจหกัดว้ย
ค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นสําเร็จรูป และค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเก่ียวขอ้ง และรับรู้ส่วนของมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บท่ีตํ่ากว่าราคาทุนในงบกาํไรขาดทุนภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขาย กลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้
เม่ือสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 

 

3.3.4 พสัดุคงเหลือ 
 

พสัดุคงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนซ่ึงคาํนวณตามเกณฑถ์วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั หกัดว้ยสาํรองค่าเผือ่พสัดุเส่ือมสภาพและ
ลา้สมยัสาํหรับพสัดุท่ีเส่ือมสภาพ ลา้สมยั หรือไม่ไดใ้ชง้าน 

 

3.3.5 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนและหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขาย 
  

สินทรัพยห์รือกลุ่มของสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย (ท่ีประกอบดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนและหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขาย) จะถูก
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้
สินทรัพยน์ั้นต่อไป ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือการขายนั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากและสินทรัพยน์ั้นมีไว้
เพื่อขายในทนัทีในสภาพปัจจุบนั โดยข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามปกติและถือปฏิบติักนัทัว่ไปสําหรับการขาย
สินทรัพยน์ั้น ซ่ึงผูบ้ริหารไดผ้กูมดักบัแผนการเสนอขายสินทรัพยอ์ยา่งจริงจงัในราคาท่ีสมเหตุสมผลสอดคลอ้งกบั
มูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพยน์ั้ น โดยได้เร่ิมดาํเนินการตามแผนเพื่อหาผูซ้ื้อและเพื่อทาํตามแผนให้
สมบูรณ์และมีความเป็นไปไดว้า่การขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี โดยสินทรัพยห์รือกลุ่มของสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย
นั้นจะวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.5 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนและหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขาย (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัจะหยดุคิดค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีถูก 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ตั้งแต่วนัท่ีท่ีสินทรัพยด์งักล่าวเขา้เง่ือนไขในการจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์
ถือไวเ้พ่ือขาย กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้ต่อไป สําหรับหน้ีสิน รวมถึงดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสิน
ซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

 

3.3.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัใหญ่ การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัใหญ่มีอาํนาจควบคุมผา่น
การออกเสียงทั้งทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้น เพื่อไดม้า
ซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนัท่ีมีการ
ควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบตัิตามวิธีซ้ือ ตน้ทุนการรวมธุรกิจวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนรวม
ทั้งส้ินของมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัของผูถู้กซ้ือ
และมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือ (หากการรวมธุรกิจเกิดข้ึนเป็นขั้น ๆ) 
 ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมนั้น  

 กรณีการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการเป็นขั้น ๆ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อนหนา้การรวมธุรกิจใหม่
โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ยกเวน้ ตน้ทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัยอ่ยโดยที่ไม่ไดท้าํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจในการ
ควบคุม กลุ่มบริษทับนัทึกรายการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวภายใตห้วัขอ้รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงของส่วนของ
ผูถื้อหุน้บริษทัยอ่ยในส่วนของผูถื้อหุน้  
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึก
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุน 
 

รายช่ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13.1 และ 13.2  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญั โดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  
 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีซ้ือเป็นวิธีการบญัชีสําหรับการบนัทึกการไดม้าซ่ึงบริษทัร่วม ตน้ทุนการซ้ือบริษทัร่วมท่ีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได้ของบริษทัร่วมเฉพาะส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็น 
ค่าความนิยมซ่ึงรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัได้รวมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียนับจากวนัท่ีมี
อิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัส้ินสุดลง รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนท่ียงั
ไม่ไดเ้กิดข้ึนระหว่างกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะถูกตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั้น เวน้แต่มี
หลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัดงักล่าวเกิดการดอ้ยค่า 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกาํไรขาดทุนของ
บริษทัร่วม เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัไดจ้ากบริษทัร่วมจะนาํไปหกัจากมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมอีกต่อไป หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม
มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม เวน้แต่กลุ่มบริษทัไดค้ ํ้ าประกนัหรือมี
ภาระผกูพนัในหน้ีสินตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายชาํระหน้ีแทนบริษทัร่วม  
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึก
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุนและแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วิธี
ส่วนไดเ้สีย  
 

รายช่ือบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13.1 และ 13.2  
 

3.3.8 เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไวใ้น
สัญญา กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดส่วน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีกลุ่มบริษทัรวมส่วนแบ่ง
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และกระแสเงินสดของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไวใ้นแต่ละรายการในงบการเงิน 
นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.8 เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทัท่ีอยู่ในรายการกาํไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพยใ์ห้กบักิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัเฉพาะส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียของผูร่้วมคา้อ่ืน หากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนันั้นยงัเป็นเจา้ของสินทรัพย์
นั้นอยู ่และสาํหรับกรณีท่ีเป็นการซ้ือสินทรัพยจ์ากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งของตนใน
กาํไรหรือขาดทุนท่ีกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์จนกว่ากลุ่มบริษทัจะขายสินทรัพยน์ั้นใหก้บั
บุคคลอ่ืน อยา่งไรกต็าม กรณีท่ีเป็นการขายหรือซ้ือสินทรัพยท่ี์ดอ้ยค่าจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั กลุ่มบริษทัรับรู้ผล
ขาดทุนทนัที 
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึก
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุน  
 

รายช่ือกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13.1 และ 13.2  
 

3.3.9 เงินลงทุนอ่ืน 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั เป็นเงินลงทุนเผือ่ขายและเงินลงทุนทัว่ไป 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุน
เผื่อขาย และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรมและรับรู้ผลต่างท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นรายการกาํไร
(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชีเงินลงทุน
เผื่อขายในส่วนของผูถื้อหุน้  
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจะถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไป และแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีมีการลดลงของมูลค่าตาม
บญัชีของเงินลงทุนอยา่งเป็นสาระสาํคญั โดยกลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุน
นั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ถา้ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าจะถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะ
บันทึกในกาํไรหรือขาดทุน และเม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกันเพียง
บางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.10 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุม
โดยบริษทัฯ หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ ซ่ึงหมายความรวมถึง บริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้บริษทัยอ่ย 
และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั รวมถึงมีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั หรือมี
อาํนาจควบคุมร่วม นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ ผูบ้ริหาร
สาํคญั และกรรมการของบริษทัฯ รวมถึงกิจการท่ีผูบ้ริหารสาํคญั หรือกรรมการของบริษทัฯ มีอาํนาจควบคุม หรือมี
อาํนาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญั ทั้งน้ี ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ คาํนึงถึง
เน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

3.3.11 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

บริษทัฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ  รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที ่รวมอยู ่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที ่ใชใ้นการ
ดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด
รายการ และแปลงคา่สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่าย
ชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว จะถูกรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีจดัทาํงบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ
เป็นเงินบาทโดยแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และแปลงค่างบกาํไร
ขาดทุนโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหว่างงวด ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่ารายการดงักล่าว รับรู้ในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงจาํนวนสะสมภายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ จึงจะบนัทึกผลต่างซ่ึงแสดงภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้เป็นส่วนหน่ึง
ของกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้น  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.12 ตน้ทุนการกูย้มื 
 

ตน้ทุนการกูย้ืม ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดจากการกูย้ืม โดยตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้า 
การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยด์งักล่าว จนกระทัง่การ
ดาํเนินการส่วนใหญ่ท่ีจาํเป็นในการเตรียม การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยใ์หอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้าม
ประสงคเ์สร็จส้ินลง ในกรณีท่ีเงินกูย้ืมเกิดข้ึนโดยเฉพาะ เพื่อก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย ์จาํนวนตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวม
เป็นราคาทุนของสินทรัพยน์ั้นเป็นตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนจริงในระหว่างปีของเงินกูน้ั้น หกัดว้ยรายไดท่ี้เกิดจากการ
นาํเงินกูด้งักล่าวไปลงทุนเป็นการชัว่คราว กรณีท่ีเงินกูย้มืมีวตัถุประสงคท์ัว่ไป กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราตั้งข้ึนเป็นทุนคูณ
ดว้ยรายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ในการปันส่วนตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์
 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
 

3.3.13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า โดยราคาทุนรวมถึง
รายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพ่ือให้สินทรัพยอ์ยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใช้งาน และประมาณการค่าร้ือถอน 
การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัท่ีเกิดจากการไดห้รือใชสิ้นทรัพยน์ั้น  
 

ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษาจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ส่วนตน้ทุนของการ
ปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึนอย่างสําคญั ตน้ทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการ ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ่ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของราคาตามบัญชีของสินทรัพย  ์ทั้ งน้ี  สําหรับกรณีท่ีมีการเปล่ียนแทน กลุ่มบริษัทจะตัดมูลค่าตามบัญชีของ
ส่วนประกอบท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
 

การกาํหนดค่าเส่ือมราคา กลุ่มบริษทัพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั เม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสาํคญั 
 

มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มีการประมาณการดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์ั้น 
หากมีอายแุละสภาพท่ีคาดว่าจะเป็น เม่ือส้ินสุดอายุการใหป้ระโยชน์ และทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายกุารใหป้ระโยชน ์
และวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ์ย่างนอ้ยทุกส้ินปี 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละประเภท ดงัต่อไปน้ี 
 

อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 5 - 40 ปี 
สินทรัพยอ่ื์น ๆ 5 - 10 ปี 
 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 
 

กาํไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เกิดจากการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขายกบัมูลค่า
คงเหลือตามบญัชี ณ วนัจาํหน่าย โดยไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน 
 

สินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและการผลิตปิโตรเลียม 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์ใชเ้พื่อการสํารวจและการ
ผลิตปิโตรเลียมโดยใชว้ิธีผลสาํเร็จของงาน (The Successful Efforts Method) ซ่ึงมีนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 
 

ต้นทุนสินทรัพย์ 
 

ตน้ทุนของสินทรัพย ์ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียม หรือตน้ทุนในการ
ไดม้าในสัดส่วนของสินทรัพย ์รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอน 
 

ตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมสํารวจ จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย  ์และจะเปล่ียนเป็นทรัพยสิ์นของ
โครงการที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจน์แลว้เมื่อมีการสํารวจพบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย  ์แต่จะถูก 
ตดัจาํหน่ายเป็นคา่ใชจ่้ายทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีมีการพิสูจน์วา่ไม่พบปริมาณสาํรอง หรือพบ แต่ไม่
เพยีงพอในเชิงพาณิชย ์
 

รายจ่ายสํารวจเพ่ืองานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ตลอดจนค่าสงวนพื้นท่ีในช่วงการสํารวจ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
ในงวดท่ีเกิดในกาํไรหรือขาดทุน 
 

รายจ่ายเพื่อการพฒันา ทั้งในส่วนของสินทรัพยท่ี์พบปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แลว้ รวมถึงตน้ทุนของหลุมพฒันาท่ีไม่
ประสบความสาํเร็จจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย ์
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียม คาํนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of 
Production) ตลอดอายขุองปริมาณสํารองที่พิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนหลุมสํารวจ 
การพฒันาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอน ยกเวน้ โครงการที่ยงัไม่สําเร็จคาํนวณโดยวิธี
สัดส่วนของผลผลิตตลอดอายขุองปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) หรือปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์และ
พฒันาสําเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการของ
ปริมาณสาํรองโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้และปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ละพฒันาสาํเร็จ คาํนวณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั และจาก
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

รายจ่ายส่วนท่ีสาํรองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใตส้ญัญาแบ่งปันผลผลิต 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัรายจ่ายส่วนท่ีสํารองแทนรัฐบาล 
(Carried Cost) ภายใตส้ญัญาแบ่งปันผลผลิต โดยมีนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 
 

ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตท่ีมีรัฐบาลเป็นผูร่้วมทุนบางสัญญา กลุ่มผูร่้วมทุนอ่ืนท่ีไม่ใช่รัฐบาล มีขอ้ผูกพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสาํรวจทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในส่วนของรัฐบาลจนกว่าจะไดรั้บอนุมติัพื้นท่ี
พฒันาปิโตรเลียม (First Development Area) ตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสาํรวจท่ีกลุ่มผูร่้วมทุนจ่ายแทนรัฐบาลดงักล่าว 
(Carried Cost) เป็นไปตามสัดส่วนท่ีตกลงกัน ทั้ งน้ี เม่ือโครงการได้ทาํการผลิตแล้ว กลุ่มผูร่้วมทุนจะได้รับคืน 
Carried Cost ในรูปของการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมตามวิธีการท่ีไดต้กลงกนัโดยปราศจากดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัได้
บนัทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรมปิโตรเลียม ภายใตว้ิธีผลสําเร็จของงาน ซ่ึงส่วนใหญ่บนัทึกเป็น
รายการภายใตสิ้นทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ
ปิโตรเลียมในกาํไรหรือขาดทุน รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.14 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน แสดงดว้ยราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ซ่ึงราคาทุน
รวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีราคาทุนสาํหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน โดยแนวทางราคาทุนนั้นเป็นไปตาม
แนวทางท่ีกาํหนดในนโยบายการบญัชีหวัขอ้ “ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์” 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยซ่ึ์งอยูร่ะหวา่ง 5 - 30 ปี และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
 

3.3.15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
นั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้น
ตามราคาทุน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย สิทธิในการใชค้อมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์เช่น ท่อขนส่งก๊าซ 
สินทรัพยใ์นการสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ เช่น สิทธิในการดาํเนินงานอ่ืน 
สิทธิบตัร และสญัญาซ้ือขายกบัลูกคา้ (Customer Contract) 
 

สินทรัพยใ์นการสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการ
สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมบนัทึกโดยใชร้าคาทุน และเม่ือมีการสาํรวจพบปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย ์
สินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการนั้นจะถูกโอนไปเป็นสินทรัพยข์องโครงการที่พบปริมาณสาํรองที่พิสูจน์แลว้ และมีวิธี
วดัมูลค่าภายหลงัตามวิธีการที่ระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3.13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วน
โครงการท่ีพิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณสาํรองหรือพบ แต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์สินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการนั้นจะถูก
ตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนถูกตัดจาํหน่ายและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์ซ่ึงอยูร่ะหว่าง 5 - 40 ปี ยกเวน้ สัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้ (Customer Contract) ถูกตดัจาํหน่ายตามประมาณการ
ปริมาณขาย  
 

กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอยา่งนอ้ยทุกส้ินปี  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.16 สินทรัพยเ์หมือง 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทถ่านหิน  จะบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ท่ีใช้เพื่อการสํารวจและการผลิตถ่านหิน  ซ่ึง
ประกอบดว้ย สิทธิในเหมืองถ่านหิน และค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี ดงัน้ี 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในเหมืองถ่านหิน และรวมถึงตน้ทุนค่า
สาํรวจและพฒันาพื้นท่ีเหมืองถ่านหิน 
 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี 
 

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย ์(ค่าใช้จ่ายในการสํารวจรอตดับญัชี) ตามพ้ืนท่ีท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีจะประกอบไปดว้ย ตน้ทุนทางตรงสุทธิ เช่น ค่าสิทธิบตัร ค่าใช้จ่ายในการสํารวจทาง
ธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ และไม่รวมค่าโสหุ้ยทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัพื้นท่ีท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน ์โดยมีเง่ือนไขต่อไปน้ี 
 

ก) ตน้ทุนสินทรัพยน์ั้นคาดว่าจะไดร้ับคืนเมื่อพื้นที่นั้นไดรั้บการพฒันาแลว้เสร็จและเร่ิมการทาํเหมือง หรือ
จากการขายพื้นท่ีสาํรวจ  

 

ข) กิจกรรมการสํารวจในพื้นท่ีท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ยงัไม่ถึงขั้นท่ีสามารถประเมินถึงความมีอยู่จริงของ
ปริมาณสาํรองในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งสมเหตุสมผล และกิจกรรมการสาํรวจยงัดาํเนินอยูโ่ดยต่อเน่ือง 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของรายจ่ายในการสาํรวจข้ึนอยูก่บัความสาํเร็จและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงใน
กรณีท่ีพิจารณาแลว้ว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนอ้ย หรือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ รายจ่ายใน
การสาํรวจรอตดับญัชีดงักล่าว จะถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

ส่วนรายจ่ายเพื่อการพฒันาเหมืองและตน้ทุนในการพฒันาพ้ืนท่ีก่อนท่ีจะทาํการผลิต จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย์
เหมือง หากเขา้เง่ือนไขและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะสามารถก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต  
 

ค่าตดัจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในเหมืองถ่านหิน คาํนวณโดยใชว้ิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of production) ท่ีขดุได ้
 

ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี จะเร่ิมตดัจาํหน่ายเม่ือเร่ิมผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย ์โดยใช้
วิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of production) 
 

ปริมาณสดัส่วนของผลผลิตและอายขุองสมัปทานเหมืองถ่านหิน จะถูกประมาณและสอบทานโดยกลุ่มบริษทั  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.17 สญัญาเช่า 
 

สญัญาเช่าการเงิน - กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนมายงักลุ่ม
บริษทัถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์่เช่า แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยจาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย จะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงิน เพื่อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้ง
อยู่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะแสดงรวมอยู่ในเงินกูย้ืมระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่าย
จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์่ไดม้าจากสัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเส่ือมราคา
ตลอดอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยน์ั้น หรือตามอายขุองสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า  
 

สญัญาเช่าการเงิน - กลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปยงัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินเป็นลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยจาํนวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า และปันส่วนรายไดท้างการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าดว้ยเกณฑท่ี์
เป็นระบบและสมเหตุสมผล โดยข้ึนอยู่กบัรูปแบบที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลตอบแทนที่คงที่ในแต่ละงวดของเงิน
ลงทุนสุทธิของผูใ้หเ้ช่า 
 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน - กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่า จะจดัเป็นสัญญา
เช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงาน จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสญัญาเช่านั้น 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น  เบ้ียปรับท่ีต้องจ่ายให้แก่ 
ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
 

การบญัชีสาํหรับขอ้ตกลงท่ีมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การพิจารณาว่าขอ้ตกลงเป็นหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยอา้งอิงจากเน้ือหาของขอ้ตกลง 
โดยขอ้ตกลงถือเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ เม่ือการปฏิบัติตามขอ้ตกลงข้ึนอยู่กับการใช้
สินทรัพยท่ี์เฉพาะเจาะจงและขอ้ตกลงนั้นใหสิ้ทธิแก่ผูซ้ื้อ (ผูเ้ช่า) ในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าและส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืน โดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ใน
การแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ จะ
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้น
จาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.18 ค่าความนิยม 
 

กลุ่มบริษทับันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่เป็นกาํไรในกาํไรหรือขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
ทุกปี หรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยคา่เกิดข้ึน 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจให้กับ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์
เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไร
หรือขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
 

3.3.19 ภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทัคาํนวณภาษีเงินไดส้ําหรับกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นประมวล
รัษฎากร พระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532 และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ในต่างประเทศอ่ืน ๆ ท่ีกลุ่มบริษทัไดไ้ปลงทุน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระ ซ่ึงคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเก่ียวกบัรอบบญัชีท่ีคาํนวณภาษีเงินได ้ตลอดจนการปรับปรุง
ทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ตั้ งเต็มจาํนวนตามวิธีบนัทึกหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัมูลค่าท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน ผลแตกต่างชัว่คราวส่วนใหญ่
เกิดจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ขาดทุนสะสมยกมาของบริษทัยอ่ย เงินลงทุนเผื่อขาย 
รวมถึงผลแตกต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจและฐานภาษี 
 

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ใชเ้ป็นอตัราในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพยีงพอต่อ
การนาํจาํนวนผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน ์และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวด เวน้แต่ภาษีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีบนัทึกนอกกาํไรหรือขาดทุน ทั้งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 
หรือการรวมธุรกิจ 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.19 ภาษีเงินได ้(ต่อ) 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จะหักกลบกนัไดก้็ต่อเม่ือมีสิทธิตามกฎหมายและสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั 
 

กลุ่มบริษทัหกักลบสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในการแสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกนั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการระหว่างสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีใหม่สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการแสดงรายการในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

3.3.20 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซตามสญัญา Take-or-Pay 
 

บริษทัฯ ไดมี้การทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบัผูข้าย ซ่ึงมีการกาํหนดปริมาณการรับก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซฯ) ขั้นตํ่าใน
แต่ละปี (Annual Minimum Quantity) หากในปีสัญญาใด บริษทัฯ ไม่สามารถรับก๊าซฯ ไดค้รบตามปริมาณขั้นตํ่า 
ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา บริษทัฯ จะตอ้งชาํระค่าซ้ือก๊าซฯ ล่วงหน้าสําหรับปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรับได ้
(Take-or-Pay) โดยหลงัจากส้ินปีสัญญาในแต่ละปี บริษทัฯ และผูข้าย จะทาํการตกลงและยอมรับในปริมาณก๊าซฯ 
ท่ีจะนาํมาใชใ้นการคาํนวณค่า Take-or-Pay สําหรับปีสัญญานั้น ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
ทั้งน้ี บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซฯ ท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไปแลว้นั้นในปีสัญญาต่อ ๆ ไป (Make-up) โดยตอ้งรับก๊าซฯ 
ให้ครบตามปริมาณรับก๊าซฯ ขั้นตํ่าสําหรับปีสัญญานั้น ๆ ก่อน บริษทัฯ บนัทึกรายการชาํระค่าซ้ือก๊าซฯ ภายใต้
สญัญาน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 

 

3.3.21 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งัน้ี 
 

 ค่าความนิยมเป็นรายปี หรือ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ หรือ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยคา่ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้ น ทั้ งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ซ่ึงในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึง
การประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการ
ประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพย์
หักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้ น ผูซ้ื้อกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.22 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน (Decommissioning Costs) เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะ
เกิดภาระผูกพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการจาํนวนเงินท่ีต้องจ่ายได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินดว้ยจาํนวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอน ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็น
ส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พื ่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม และอาคารและอุปกรณ์ และตดัจาํหน่ายโดยวิธี
สัดส่วนของผลผลิตของปริมาณสํารองที่พิสูจน์แลว้  และวิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละประเภท ตามลาํดบั ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนไดร้ับการสอบทานและประเมินข้ึนโดย
วิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 

3.3.23 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

ภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานรับรู้และวดัมูลค่าผลประโยชน์ของพนกังาน แต่ละ
ประเภทดงัน้ี  

1. ผลประโยชนข์องพนกังานระยะสั้น รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ  
2. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน บริษทัฯ และพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน 
สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯ จ่ายสมทบ
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ  

3. ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ ใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั และคิดลดผลประโยชน์ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected unit credit 
method) เพื่อกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนบริการในอดีต โดยรับรู้
เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี หากมีผลกาํไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Gain/Loss) รับรู้ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชีกาํไรสะสมในส่วนของผูถื้อหุน้  

4. ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั คิดลด
โดยวิธีคิดลดผลประโยชน์แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected unit credit method) เพื่อกาํหนด
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั และตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนบริการในอดีต โดยรับรู้เป็นหน้ีสินใน
งบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี หากมีผลกาํไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  

5. ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นหน้ีสินและค่าใช้จ่าย เม่ือแสดงชัดเจนว่าผูกพนักบัรายการใดรายการ
หน่ึง ดงัน้ี  
 เลิกจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ  
 ใหข้อ้เสนอเพื่อสนบัสนุนใหมี้การออกจากงานดว้ยความสมคัรใจของพนกังาน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.24 การรับรู้รายได ้
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขาย เม่ือส่งมอบสินคา้หรือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ ส่วนรายไดจ้ากการให้บริการ รับรู้เม่ือมีการให้บริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน ซ่ึง
รายไดท่ี้รับรู้ดงักล่าวแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

ดอกเบ้ียรับ - รับรู้ตามสดัส่วนของระยะเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
ค่าสิทธิ - รับรู้ตามเกณฑท่ี์ไดต้กลงหรือสัญญาท่ีไดท้าํไว ้
เงินปันผล - รับรู้เม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 
 

กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นแตม้สะสม (คะแนน) ลูกคา้สามารถนาํคะแนน
เป็นส่วนลดค่าสินคา้หรือแลกรางวลัจากกลุ่มบริษทั มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากการขาย
เร่ิมแรกจะตอ้งปันส่วนระหว่างคะแนนและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของรายการขายนั้น การปันส่วนไปยงัคะแนนใช้
วิธีการประมาณโดยอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของรางวลัท่ีใหลู้กคา้ใชสิ้ทธิแลก ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมน้ีประมาณโดยใช้
มูลค่าส่วนลดหรือมูลค่ารางวลัปรับปรุงดว้ยอตัราท่ีคาดว่าจะไม่ใชสิ้ทธิ โดยรับรู้เป็นรายไดร้อรับรู้และจะรับรู้เป็น
รายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิและกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามสัญญาภาระผูกพนัท่ีจะจดัหาของรางวลันั้น จาํนวนท่ีรับรู้
เป็นรายได้ข้ึนอยู่กบัจาํนวนของคะแนนท่ีลูกคา้ได้ใช้สิทธิในการแลกเป็นส่วนลดค่าสินคา้ ซ่ึงต้องสัมพนัธ์กับ
จาํนวนรวมของคะแนนท่ีคาดว่าจะมีการใชสิ้ทธิ นอกจากน้ี รายไดร้อรับรู้จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีความ
เป็นไปไดว้า่ลูกคา้จะไม่นาํคะแนนมาใชสิ้ทธิอีกต่อไป 
 

รายไดน้อกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

3.3.25 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึงความช่วยเหลือท่ีไม่เป็นตวัเงิน จะรับรู้เม่ือมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะปฏิบติั
ตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ีกาํหนดไวแ้ละจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น กลุ่มบริษทัรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็น
รายไดอ้ยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีรับรู้ตน้ทุนท่ีเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เป็นการชดเชย โดยรับรู้เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลเป็นส่วนหน่ึงของรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุน แทนการนาํไปสุทธิจากตน้ทุนขาย 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.26 กาํไรต่อหุน้ 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี 

 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด บริษทัฯ มีสมมติฐานว่า สิทธิเลือกซ้ือหุน้สามญัของกลุ่มบริษทัท่ีใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานทั้งส้ินไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญั เป็นผลใหก้าํไรของกลุ่มบริษทัท่ีรับรู้ในงบการเงินของบริษทัฯ ไดป้รับปรุง
ดว้ยอตัราส่วนในการถือหุน้ท่ีลดลงเน่ืองจากการใชสิ้ทธิดงักล่าว และคาํนวณจาํนวนหุน้เทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณา
จากราคาตลาด (ราคาเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในระหว่างปี) และราคาตามสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหุ้นนั้น เพื่อ
กาํหนดจาํนวนหุน้สามญัท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกบัหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 

3.3.27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาว ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีเฉพาะสําหรับแต่ละ
รายการไดแ้สดงเปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
อตัราดอกเบ้ียและราคาตลาดของนํ้ามนัและผลิตภณัฑก๊์าซ โดยเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยกําหนดอตัราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพยห์รือหน้ีสินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะรับรู้ในงบการเงิน ณ วนัทาํ
สัญญา ค่าธรรมเนียมส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะตัด
จาํหน่ายตลอดอายขุองสญัญา 
 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง โดยสัญญาแลกเปล่ียนน้ี ได้
แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแลกเปล่ียนนั้น ๆ ทั้งน้ี กาํไร
หรือขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา หรือจากการชาํระคืนเงินกูย้มืก่อนกาํหนดบนัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.27 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

สญัญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ 
 

สัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหน้า เป็นสัญญาท่ีทาํข้ึนเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนัใน
ตลาดโลกตามสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัท่ีไดต้กลงไว ้โดยมีการกาํหนดราคาท่ีจะซ้ือขายในอนาคต และจะรับรู้ผลต่างท่ี
เกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือครบกาํหนดสัญญา 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียง ได้อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39 การเปิดเผยขอ้มูลสําหรับ
เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั 
 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาใชป้ระมาณการ และขอ้
สมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรายงานสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน และในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัและท่ีมาของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซ่ึงอาจมีผลต่อมูลค่า 
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรายงานในงบการเงินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ประมาณการหน้ีสิน  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบันซ่ึงเกิดจาก
เหตุการณ์ในอดีต โดยมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะทาํให้กลุ่มบริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจเพือ่จ่ายชาํระภาระผกูพนันั้น และสามารถประมาณมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน (Decommissioning costs) เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะ
เกิดภาระผูกพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายได้อย่าง
สมเหตุสมผล โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน (Decommissioning costs) ดว้ยจาํนวนประมาณการ
ของตน้ทุนค่าร้ือถอนสินทรัพยท่ี์สร้างเสร็จพร้อมใชง้าน ตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์และตดั
จาํหน่ายโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิตของปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แลว้และวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของสินทรัพยแ์ต่ละประเภท ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนไดรั้บการสอบทานและประเมินข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่ม
บริษทัและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

การประมาณการหน้ีสินข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ เทคโนโลยี และระดบัราคา ดงันั้น
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณการและตั้งขอ้สมมติฐานไว ้
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

ภาษีเงินได ้
 

กลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นหลายประเทศ ในการประมาณการหน้ีสินภาษีเงินไดต้อ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
เป็นสาระสาํคญั เน่ืองจากมีรายการคา้และการคาํนวณจาํนวนมากท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดท่ี้คาดว่าจะเกิด โดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการภาษีส่วนเพิ่มที่จะถึงกาํหนดชาํระ 
ผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินไดท่ี้ชาํระจริงกบัประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีใน
งวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอ 
ต่อการนาํจาํนวนผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงสมมติฐานเก่ียวกบักาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีถูกกาํหนดข้ึน
มีความไม่แน่นอน อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะกระทบต่อการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

การประมาณปริมาณสาํรองปิโตรเลียม 
 

ปริมาณสํารองปิโตรเลียม เป็นขอ้มูลพื้นฐานที่สําคญัสําหรับการประเมินการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม
ธุรกิจประเภทที่ดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการทดสอบการดอ้ยค่า การเปลี่ยนแปลงในปริมาณ
สาํรองที่พิสูจน์แลว้ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิและค่าเส่ือมราคาที่คาํนวณตามวิธี
สัดส่วนของผลผลิต  
 

ปริมาณสํารองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ คือ ปริมาณของปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตในเชิงพาณิชย ์ณ วนัท่ีกาํหนดใด ๆ 
โดยมีความแน่นอนสูง ภายใต้เง่ือนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจุบนั รวมถึงกฎระเบียบของรัฐ โดย
ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจนแ์ลว้ จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกปีโดยนกัธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเกบ็
ปิโตรเลียมของกลุ่มบริษทั 
 

ตน้ทุนการสาํรวจปิโตรเลียม  
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม มีตน้ทุนเพื่อการขดุเจาะปิโตรเลียมของหลุมสาํรวจท่ี
บนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละมีอายุมากกว่า 12 เดือน จะถูกตัดจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ 
(1) พบปริมาณสํารองที่พิสูจน์แลว้ หรือ (2) พบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชยแ์ละมีแผนงานสํารวจ 
และประเมินในอนาคต ซ่ึงในการตดัสินใจว่าจะตดัจาํหน่ายตน้ทุนเพื ่อการขดุเจาะปิโตรเลียมที่บนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ละมีอายุมากกว่า 12 เดือนหรือไม่นั้น จาํเป็นตอ้งใชข้อ้สมมติฐานในการประเมินเงื่อนไขภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานในรอบระยะเวลาบญัชีภายหลงัตน้ทุนเพ่ือการขดุเจาะ
ปิโตรเลียมท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยด์งักล่าว ก็จะถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชี
อาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกบัมูลค่าจากการใชง้าน 
(ซ่ึงคาํนวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาด
วา่จะไดรั้บคืนและส่วนปรับลดจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่ค่าความนิยมท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
 

กลุ่มบริษทักาํหนดให้ปริมาณการผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคต (สาํหรับธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม) เป็น
ปัจจยัสาํหรับทดสอบการดอ้ยค่า เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเช่ือว่าเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการประเมินกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับการวดัมูลค่าจากการใชง้าน ซ่ึงปริมาณการผลิตท่ีคาดวา่จะผลิตไดใ้นอนาคต
ประกอบดว้ย ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ รวมถึงปริมาณท่ีคาดวา่จะเป็นปริมาณสาํรองท่ีพสูิจนแ์ลว้ในอนาคต 
 

การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดสาํหรับการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น ข้ึนกบัปัจจยัต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ปริมาณการผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคต ราคาขายในอนาคต อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด ปัจจยัความ
เส่ียง อตัรากาํไรขั้นตน้ ส่วนอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตนั้น ข้ึนกบั
ตน้ทุนเงินลงทุนของหน่วยสินทรัพย ์
 

3.3.29 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนนั้น เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วน 
ไดเ้สียอ่ืน และเพือ่ดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 

3.3.30 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีกลุ่มบริษทัรายงานน้ี จาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของ
กลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ
ในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 
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4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินสด  3,282.86 4,741.83 248.30 320.98 
เงินฝากธนาคาร 
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 143,064.78 124,089.08 46,024.81 60,103.26 

เงินฝากประจาํ 55,242.94 26,946.49 9,945.41 3,502.53 
ตัว๋เงินคลงั 105.44 1,423.70 - - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 290.00 482.39 - - 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 1,799.41 - 1,799.41 - 

รวม 203,785.43 157,683.49 58,017.93 63,926.77 
 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินฝากประจาํ ตัว๋เงินคลงั ตัว๋สัญญาใชเ้งิน และพนัธบตัรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.001 - 6.05 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 : อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.03 - 4.57 ต่อปี)  
 

5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินฝากประจาํ 20,651.07 2,292.88 19,857.96 1,613.16 

พนัธบตัร 319.16 388.25 - - 

เงินลงทุนทัว่ไป 5.80 5.63 - - 

รวม 20,976.03 2,686.76 19,857.96 1,613.16 
 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม  2557 มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.20 - 3.15 ต่อปี  (ณ  วนัที่ 31 
ธันวาคม 2556 : อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.30 - 3.50 ต่อปี) 
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6. ลูกหนีก้ารค้า  
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 131,969.43 187,771.90 85,797.68 120,453.55 

ตัว๋เงินรับ 219.31 489.98 219.31 489.98 

 132,188.74 188,261.88 86,016.99 120,943.53 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,248.49) (1,743.86) (2,100.34) (606.78) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 128,940.25 186,518.02 83,916.65 120,336.75 

     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,745.24 91,496.08 63,766.07 120,606.11 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (294.08) (301.88) (294.08) (301.88) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  (หมายเหตุฯ 9.1) 50,451.16 91,194.20 63,471.99 120,304.23 

รวม 179,391.41 277,712.22 147,388.64 240,640.98 
 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 170,622.14 264,262.78 139,003.92 218,097.63 
ครบกาํหนดชาํระ     
  -  ไม่เกิน 3 เดือน 5,250.83 10,055.55 4,610.49 16,405.46 
  -  เกิน 3 - 6 เดือน 1,385.68 895.46 1,240.71 861.96 
  -  เกิน 6 - 12 เดือน 738.34 322.81 686.12 229.37 

  -  เกิน 12 เดือน 4,936.99 4,221.36 4,241.82 5,955.22 

 182,933.98 279,757.96 149,783.06 241,549.64 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,542.57) (2,045.74) (2,394.42) (908.66) 

รวม 179,391.41 277,712.22 147,388.64 240,640.98 
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ไดร้วมลูกหน้ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวน 17,711.47 
ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 : 28,604.71 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 17,458.82 ลา้นบาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 : 28,363.91 ลา้นบาท) 
 

ในปี 2557 บริษทัฯ รับรู้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจากลูกหน้ีรายใหญ่รายหน่ึงจาํนวน 1,518.11 ลา้นบาท 
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7. ลูกหนีอ่ื้น 
 

ลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหน้ีอ่ืน 14,385.07 13,383.35 4,405.99 5,649.81 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (197.02) (286.90) (194.86) (284.05) 

ลูกหน้ีอ่ืน 14,188.05 13,096.45 4,211.13 5,365.76 

เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนั 
 เช้ือเพลิงคา้งรับ 9,052.42 13,301.40 9,052.42 13,301.40 

เงินจ่ายล่วงหนา้  2,909.65 3,060.59 508.01 296.94 

ดอกเบ้ียคา้งรับและเงินคา้งรับ 1,364.52 3,003.42 271.43 189.50 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 27,514.64 32,461.86 14,042.99 19,153.60 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หมายเหตุฯ 9.2) 1,312.52 946.43 1,997.96 1,116.83 

รวม 28,827.16 33,408.29 16,040.95 20,270.43 
 

เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ ประกอบดว้ย เงินชดเชยสาํหรับนํ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีผลิตในประเทศ 
นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศ และรับคืนสําหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีจาํหน่ายไปต่างประเทศ 
หรือจาํหน่ายใหแ้ก่เรือเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงเงินชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์
โดยจะไดรั้บเงินชดเชยและรับคืนตามอตัราท่ีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานกาํหนด 
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8. เงนิให้กู้ยืม 
 

8.1 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน ถึงกาํหนด
ภายใน 1 ปี - กิจการอ่ืน 289.31 279.96 - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน ถึงกาํหนด
ภายใน 1 ปี - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุฯ 9.2) 32.75 30.98 32.75 30.98 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการอ่ืน 62.69 64.87 - 52.36 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 9.2) - - 8,855.16 9,678.33 

รวม 384.75 375.81 8,887.91 9,761.67 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการอ่ืนของบริษทัฯ เป็นเงินใหกู้ย้มืตามโครงการกรุงเทพฯ ฟ้าใส ซ่ึงเป็นการใหเ้งินกูย้มืแก่
ผูป้ระกอบการขนส่งเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการติดตั้ง เปล่ียน หรือดดัแปลงเคร่ืองยนตท่ี์ใช ้NGV เป็นเช้ือเพลิง 
รวมถึงการซ้ือยานยนตใ์หม่ท่ีใชเ้คร่ืองยนต ์NGV ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนการใช ้NGV เป็นพลงังานทดแทน โดยอตัรา
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้ืม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบัร้อยละ 0.50 ต่อปี  
 

8.2 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - 
กิจการอ่ืน 3,430.81 3,477.48 - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 9.3) 1,176.54 1,209.29 1,176.54 1,209.29 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการอ่ืน - 0.01 - 0.01 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั 21.24 12.07 76,698.07 74,249.00 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - - (16,511.37) - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 9.3) 21.24 12.07 60,186.70 74,249.00 

รวม 4,628.59 4,698.85 61,363.24 75,458.30 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการอ่ืนของบริษทัฯ เป็นเงินใหกู้ย้ืมตามโครงการกรุงเทพฯ ฟ้าใส รายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 8.1  
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
 

9.1 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

บริษทัยอ่ย - - 10,419.47 38,826.54 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 3,215.28 3,361.84 
บริษทัร่วม 46,613.11 85,966.59 46,108.68 73,148.24 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,132.13 5,529.49 4,022.64 5,269.49 

รวม 50,745.24 91,496.08 63,766.07 120,606.11 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (294.08) (301.88) (294.08) (301.88) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หมายเหตุฯ 6) 50,451.16 91,194.20 63,471.99 120,304.23 
 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 49,829.22 90,463.66 60,736.16 108,295.88 
ครบกาํหนดชาํระ     
  -  ไม่เกิน 3 เดือน 164.68 280.66 971.22 8,493.43 
  -  เกิน 3 - 6 เดือน 14.01 24.16 2.96 6.54 
  -  เกิน 6 - 12 เดือน 9.99 49.26 4.00 44.12 

  -  เกิน 12 เดือน 727.34 678.34 2,051.73 3,766.14 

รวม 50,745.24 91,496.08 63,766.07 120,606.11 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (294.08) (301.88) (294.08) (301.88) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,451.16 91,194.20 63,471.99 120,304.23 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กูย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 1,313.75 415.65 
 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 26.87 22.09 
 บริษทัร่วม 704.23 333.96 429.91 222.46 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.89 81.63 28.48 32.73 

 736.12 415.59 1,799.01 692.93 

 หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (20.65) (16.09) (277.50) (16.09) 

  รวม 715.47 399.50 1,521.51 676.84 

     
เงินจ่ายล่วงหนา้     
 บริษทัยอ่ย - - 4.13 0.28 
 บริษทัร่วม 0.04 0.44 - - 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 597.01 546.49 472.32 439.71 

  รวม 597.05 546.93 476.45 439.99 

รวมลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุฯ 7) 1,312.52 946.43 1,997.96 1,116.83 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 (ต่อ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 
 ถึงกาํหนดภายใน 1 ปี     
 บริษทัร่วม (หมายเหตุฯ 8.1) 32.75 30.98 32.75 30.98 
     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
 บริษทัยอ่ย (หมายเหตุฯ 8.1) - - 8,855.16 9,678.33 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มี
อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.50 - 5.11 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.50 - 5.31 ต่อปี) 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 9,678.33 2,024.45 
- ใหเ้งินกู ้ - - 2,527.34 4,999.85 
- รับคืนเงินกู ้ - - (4,690.44) (60.00) 
- กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - - (86.93) 328.03 
- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี 

 (หมายเหตุฯ 9.3) - - 1,426.86 2,386.00 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - - 8,855.16 9,678.33 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ)  
 

9.3 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว     
 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 105.53 44.62 

 บริษทัร่วม* 4,113.67 4,113.67 4,113.67 4,113.67 

  รวม 4,113.67 4,113.67 4,219.20 4,158.29 

 
เงินจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว     

 บริษทัยอ่ย - - 164.00 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว 4,113.67 4,113.67 4,383.20 4,158.29 

     
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว     
 บริษทัร่วม (หมายเหตุฯ 8.2) 1,176.54 1,209.29 1,176.54 1,209.29 
 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว     
 บริษทัยอ่ย - - 74,153.23 71,714.63 
 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 2,544.84 2,534.37 

 บริษทัร่วม 21.24 12.07 - - 
 รวม  21.24 12.07 76,698.07 74,249.00 

 หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ** - - (16,511.37) - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว (หมายเหตุฯ 8.2) 21.24 12.07 60,186.70 74,249.00 
 

*บริษทัฯ มีเงินปันผลคา้งรับจากบริษทัร่วมแห่งหน่ึง จาํนวน 4,113.67 ลา้นบาท ซ่ึงประกาศจ่ายเมื่อวนัที่ 29 
พฤษภาคม 2555 โดยเงินปันผลคา้งรับขา้งตน้มีเง่ือนไขการจ่ายเงินภายหลงัจากบริษทัร่วมดงักล่าวนาํหุน้เขา้จด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเมื่อบริษทักูเ้งินจากธนาคารเพื ่อจ่ายคืนเงินกูไ้ด  ้แลว้แต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน 
 

**บริษทัฯ รับรู้ค่าเผื ่อหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 16,511.37 ลา้นบาท สําหรับเงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย
แห่งหน่ึง ซ่ึงนาํไปลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยภายหลงับริษทัร่วมดงักล่าวประสบปัญหา
ทางดา้นการดาํเนินงาน บริษทัฯ จึงไดร้ับรู้ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวโดยประเมินจากมูลค่าที่คาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของเงินใหกู้ย้ืม  
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ)  
 

9.3 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 
 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน      

- ภายใน 1 ปี  99.29 99.29 99.29 99.29 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 397.15 397.15 397.15 397.15 

- เกิน 5 ปี 1,530.69 1,629.98 1,530.69 1,629.98 

รายไดท้างการเงินในอนาคต (817.84) (886.15) (817.84) (886.15) 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 1,209.29 1,240.27 1,209.29 1,240.27 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มี 
อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.71 - 5.11 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.73 - 5.31 ต่อปี) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12.07 - 74,249.00 74,232.56 
- ใหเ้งินกู ้ 9.00 11.66 6,367.06 24,297.43 
- รับคืนเงินกู ้ - - (2,727.37) (25,273.13) 
- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - 236.24 3,378.14 
- ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 0.17 0.41 - - 
- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี 

 (หมายเหตุฯ 9.2) - - (1,426.86) (2,386.00) 

- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (16,511.37) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  21.24 12.07 60,186.70 74,249.00 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.4 เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

บริษทัยอ่ย - - 19,005.31 27,360.04 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 7,954.87 6,973.75 
บริษทัร่วม 34,690.02 56,704.78 20,492.33 40,116.35 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 915.92 1,885.91 400.17 1,207.19 

รวม 35,605.94 58,590.69 47,852.68 75,657.33 
 

9.5 เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เจา้หน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 2,593.40 1,459.96 
 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 4.24 31.93 
 บริษทัร่วม 2,264.12 1,487.13 1,942.11 1,106.02 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46.45 55.22 45.74 48.90 

รวม 2,310.57 1,542.35 4,585.49 2,646.81 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.5 เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 ถึงกาํหนดภายใน 1 ปี     
 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 387.77 381.04 
     
เงินกูย้มืระยะสั้น*     
 บริษทัยอ่ย - - 3,036.11 2,270.47 
     
 

* บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายในกลุ่มบริษทั 
ซ่ึงบริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีบริหารเงินระยะสั้น เพื่อจดัการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของแต่ละบริษทัโดยวิธีการ
กูย้มืเงินระยะสั้นระหว่างกนั และคิดอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิงอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.6 เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

บริษทัยอ่ย - - 0.12 0.34 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 10.97 11.70 
บริษทัร่วม 27.25 26.67 27.25 26.67 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 559.11 590.90 559.11 590.90 

รวม 586.36 617.57 597.45 629.61 
 

9.7 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 5,504.97 5,863.08 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน      

- ภายใน 1 ปี  - - 460.47 458.20 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - - 1,843.16 1,834.04 

- เกิน 5 ปี - - 4,148.05 4,585.73 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต - - (558.94) (633.85) 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - - 5,892.74 6,244.12 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.8 รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

รายได ้     
 ค่าขายสินคา้และบริการ     
  บริษทัยอ่ย - - 163,254.03 231,660.62 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 15,315.92 12,209.41 
  บริษทัร่วม 953,547.83 946,426.37 904,931.65 868,928.38 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,990.71 40,134.16 29,005.54 39,488.08 
     
 ดอกเบ้ียรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 2,135.71 2,752.59 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 70.66 37.46 
  บริษทัร่วม 68.31 69.98 68.31 69.98 
     
 เงินปันผลรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 16,722.17 16,383.56 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 1,686.00 1,779.40 
  บริษทัร่วม - - 11,053.88 15,217.22 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 145.28 334.16 145.28 334.16 
     
 รายไดอ่ื้น     
  บริษทัยอ่ย - - 1,363.34 693.05 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 100.74 336.90 
  บริษทัร่วม 2,814.37 2,859.60 2,761.45 2,189.94 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,886.26 1,474.69 1,885.29 1,473.35 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.8 รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)  
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ค่าใชจ่้าย     
 ค่าซ้ือสินคา้และบริการ     
  บริษทัยอ่ย - - 236,786.33 200,423.43 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 42,273.59 39,306.57 
  บริษทัร่วม 666,642.69 644,979.35 495,604.81 525,809.89 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,990.52 39,816.98 7,524.40 9,214.60 
     
 ดอกเบ้ียจ่าย     
  บริษทัยอ่ย - - 61.93 55.69 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 79.26 81.96 
     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
  บริษทัยอ่ย - - 1,989.96 2,711.94 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 0.01 - 
  บริษทัร่วม 1,555.20 1,501.23 1,515.83 1,398.90 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,102.60 970.54 1,100.97 831.79 
 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 

การกาํหนดราคาระหว่างบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดกบับุคคล
หรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั สาํหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยเป็นไปตามราคาขายตามปกติของบริษทัยอ่ย
ท่ีอา้งอิงจากราคาตลาดโลก  
 

9.9 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 48.1 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.10 รายการซ้ือขายนํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีไม่มีการส่งมอบจริงกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ
รักษาระดบัสาํรองนํ้ ามนัดิบและนํ้ามนัสาํเร็จรูปซ่ึงไดก้ลบัรายการในงบการเงินแลว้ 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ค่าขาย     

 บริษทัยอ่ย - - - 686.93 

 บริษทัร่วม 5,953.20 5,517.96 5,953.20 5,517.96 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 343.40 896.15 343.40 896.15 

     

ค่าซ้ือ     

 บริษทัยอ่ย - - - 686.93 

 บริษทัร่วม 5,953.20 5,517.96 5,953.20 5,517.96 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 343.40 896.15 343.40 896.15 
 

9.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ค่าตอบแทนกรรมการ     

 ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั 183.06 174.90 41.86 61.45 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     
 เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน ์
  ระยะสั้นอ่ืน ๆ 396.42 666.70 96.15 119.14 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4.31 0.87 3.66 3.04 

รวม 583.79 842.47 141.67 183.63 
 

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  
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10. สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 21,487.73 21,000.82 9,155.02 15,262.38 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 1,775.71 3,887.25 1,772.20 3,885.37 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 3,959.69 2,132.07 - - 
อ่ืน ๆ 1,886.69 2,282.33 685.21 749.14 

 29,109.82 29,302.47 11,612.43 19,896.89 
หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ี 
 จะไดรั้บและสาํรองเส่ือมสภาพ (1,595.73) (504.05) (1,589.70) (491.28) 

รวม 27,514.09 28,798.42 10,022.73 19,405.61 
 

ในปี 2557 กลุ่มบริษทัได้รับรู้มูลค่าที่ลดลงของสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บเป็นค่าใช้จ่ายใน
งบการเงินรวมจาํนวน 1,091.68 ลา้นบาท (ปี 2556 : 5.31 ลา้นบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 1,098.42 
ลา้นบาท (ปี 2556 : (0.94) ลา้นบาท) นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดต้ั้งสาํรองสินคา้เส่ือมสภาพในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 0.46 ลา้นบาท (ปี 2556 : 0.46 ลา้นบาท) 
 

สินคา้คงเหลือดงักล่าวขา้งตน้มิไดร้วมสินคา้สํารองตามกฎหมาย ซ่ึงไดแ้สดงไวภ้ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 23 
 

11. พสัดุคงเหลือ 
 

พสัดุคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

อะไหล่ อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 17,291.44 15,434.60 4,459.35 3,850.64 

หกั สาํรองพสัดุเส่ือมสภาพ (107.78) (60.61) (18.55) (5.15) 

รวม 17,183.66 15,373.99 4,440.80 3,845.49 
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12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขาย 
 

ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการบริษทั ปตท. มีมติอนุมติัให้ Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. (KTP) ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของ PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ จาํหน่ายเงินลงทุนทั้ งหมด
จาํนวนร้อยละ 95 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดในบริษทัยอ่ย PT Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) ใหแ้ก่ PT Prasada 
Jaya Mulia (PJM) โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 KTP และ PJM ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นแลว้เสร็จ ซ่ึงคาดว่า
การซ้ือขายหุน้ดงักล่าวจะเสร็จส้ินภายในเดือนมิถุนายน ปี 2558  
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  227.48 

ลูกหน้ีการคา้  0.96 

ลูกหน้ีอ่ืน  17.49 

สินคา้คงเหลือ  44.19 

พสัดุคงเหลือ  25.89 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 17)  1,220.25 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  44.39 

รวม  1,580.65 

 
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 ประกอบดว้ย 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม 

เจา้หน้ีการคา้  42.67 

เจา้หน้ีอ่ืน  59.10 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุฯ 21.2)  28.28 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (หมายเหตุฯ 27)  15.40 

รวม  145.45 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม  
 

13.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2557 2556 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) (PTTEP) 
ไทย สาํรวจและผลิต 

ปิโตรเลียม 
65.29 65.29 

PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) กมัพชูา การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) สิงคโปร์ การคา้สากลนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั (PTTNGD) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 58.00 58.00 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั (PTTLNG) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 100.00 100.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั (PTTPM) ไทย การตลาดผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

50.00 50.00 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) ไทย พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
เพือ่ใหเ้ช่า 

50.00 50.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั (PTTPL) ไทย บริการดา้น 
โลจิสติกส์ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) ไทย รับจา้งบริหารงาน 
และการตลาดนํ้ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จาํกดั (PTTER) 
 

ไทย ลงทุนในต่างประเทศ 100.00 100.00 

PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจ 
ปาลม์นํ้ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (BSA) 
(บริษทัฯ ถือหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 100 ทาํให้มีอาํนาจควบคุมในการ

กาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน ส่งผลให้ BSA มีสถานะเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

ไทย รับจา้งบริหารงาน  25.00 25.00 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั (PTT TANK) ไทย ท่าเทียบเรือและคลงั 
ผลิตภณัฑ ์

100.00 100.00 

 



64 

13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2557 2556 

บริษทัยอ่ย (ต่อ)     
บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั (TLBC) 

(บริษทัฯ และ PTTRB ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.95 และ 51.05 
ตามลาํดบั ส่งผลให ้TLBC มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

ไทย ผสมและบรรจุ 
นํ้ามนัหล่อล่ืน 

48.95 48.95 

บริษทั พีทีที พีเอม็เอม็เอ จาํกดั (PTTPMMA) ไทย ผลิตและจาํหน่าย 
เมด็พลาสติกพอลิเมทิล 
เมทาคริเลต 

100.00 100.00 

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) สหภาพพม่า ใหบ้ริการดา้นธุรกิจ 100.00 100.00 

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC) สิงคโปร์ ใหบ้ริการทางการเงิน 100.00 100.00 
     

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั     

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั (TTM(T)) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

Trans Thai - Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM(M)) มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ จาํกดั (DCAP) ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
และนํ้าเยน็ 

35.00 35.00 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) ไทย ปิโตรเคมี 48.50 48.50 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) ไทย ปิโตรเคมี 41.44 41.44 

บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั (PTTMCC) ไทย ปิโตรเคมี 50.00 50.00 

บริษทัร่วม     

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 49.10 49.10 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (มหาชน) (SPRC) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 36.00 36.00 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 27.22 27.22 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (THAPPLINE) ไทย ท่อขนส่งนํ้ ามนั 40.40 36.44 

บริษทั ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จาํกดั (PA (Thailand)) ไทย การตลาดนํ้ามนั 35.00 35.00 

Vietnam LPG Co., Ltd. (VLPG)* เวียดนาม บรรจุและขาย LPG - 45.00 
 

* ขาย VLPG ให ้PetroVietnam Southern Gas Joint Stock Company เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2557 2556 

บริษทัร่วม (ต่อ)     

KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) มาเลเซีย บรรจุและขาย LPG 40.00 40.00 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) ไทย ปิโตรเคมีและการกลัน่ 38.51 38.51 

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั (TP) ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 26.00 26.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) ไทย ใหบ้ริการดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 

20.00 20.00 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั 
 (PTTME)  

ไทย บริการบาํรุงรักษา 
โรงงาน และงาน
วิศวกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั (NNEG)* ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า - 30.00 

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTES) ไทย ใหบ้ริการทางเทคนิค 
และดาํเนินงาน 

40.00 40.00 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) ไทย ปิโตรเคมีและการกลัน่ 48.89 48.89 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 
(GPSC)** 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
ไอนํ้า และนํ้ า เพื่อการ
อุตสาหกรรม 

30.10 30.10 

 
* ขาย NNEG ให ้GPSC เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557  
** GPSC จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถือหุ้นโดย 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2557 2556 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP :      

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 (PTTEPI) 

ไทย ปิโตรเลียม PTTEP 100.00 100.00 

PTTEP Offshore Investment Company Limited 
 (PTTEPO) 

หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEP 
PTTEPI 

75.00 
25.00 

75.00 
25.00 

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited  
 (PTTEP SV) 

หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited  
 (PTTEP KV) 

หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Hoang - Long Company Limited  
 (PTTEP HL) 

หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Hoan - Vu Company Limited 
 (PTTEP HV) 

หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG) หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

บริษทั พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จาํกดั 
 (PTTEP Services) 

ไทย ใหบ้ริการ PTTEP 
PTTEPI 

25.00 
75.00 

25.00 
75.00 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั (PTTEPS) ไทย ปิโตรเลียม PTTEP 
PTTEPO 

51.00 
49.00 

51.00 
49.00 

PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEP OM 100.00 100.00 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2557 2556 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH) หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID) หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.อนัดามนั จาํกดั (PTTEPA)* ไทย ปิโตรเลียม PTTEPS - 100.00 

PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI) 
  

หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR) 
 

หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEP AI 100.00 100.00 

PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AU)  ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)  หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)  หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)  ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP International Holding Company Limited 
 (PTTEP IH) 

หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline  
 Company Limited (PTTEP SVPC) 

หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPH 100.00 100.00 

 
* เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2556 PTTEPA ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์และไดมี้การชาํระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2557  
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2557 2556 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

PTTEP FLNG Holding Company Limited 
 (PTTEP FH) 

ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

JV Shore Base Limited (JV Shore Base) 
  

หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

PTTEP Netherland Holding Limited 
 (PTTEP NL) 

หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

JV Marine Limited (JV Marine) หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD) หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม  PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)  หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)  หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)  หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. 
 (PTTEP NC) 

เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม PTTEP IH 
PTTEP NL 

0.000036 
99.999964 

0.00005 
99.99995 

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)  แคนาดา ปิโตรเลียม  PTTEP NC 100.00 100.00 

PTTEP Canada International Finance Limited  
 (PTTEP CIF) 

แคนาดา ใหบ้ริการ
จดัหาเงินทุน
เพือ่ธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั 

PTTEP NC 100.00 100.00 

PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA) หมู่เกาะ  
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEP 100.00 100.00 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2557 2556 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTTEP 
PTTEPI 

25.00 
75.00 

25.00 
75.00 

PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. 
 (PTTEP NH) 

เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม PTTEPI 
PTTEP HK 

25.00 
75.00 

25.00 
75.00 

PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI) เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม PTTEP NH 100.00 100.00 

PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas 
Exploration and Production Limitada 
(PTTEP BL) 

บราซิล ปิโตรเลียม PTTEP BI 
PTTEP NH 

99.9999999 
0.0000001 

99.999998 
0.000002 

PTTEP Australia Offshore Pty Limited  
 (PTTEP AO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AU 100.00 100.00 

PTTEP Australia Browse Basin Pty Limited 
 (PTTEP AB) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia International Finance Pty 
Limited (PTTEP AIF) 

 (PTTEP AIF) 

ออสเตรเลีย ใหบ้ริการ
จดัหาเงินทุน
เพือ่ธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั 

PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australasia Pty Limited (PTTEP AA) ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited 
 (PTTEP AT) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Finance) Pty Limited 
 (PTTEP AAF) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Limited 
 (PTTEP AAP) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2557 2556 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

Tullian Pty Limited (PTTEP AAT) ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Operations) Pty Limited 
 (PTTEP AAO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited 
(PTTEP AAA) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Staff) Pty Limited  
 (PTTEP AAS) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

Cove Energy Limited (Cove) องักฤษ ปิโตรเลียม PTTEP AI 100.00 100.00 

Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore  
 Limited (CEMROL) 

ไซปรัส ปิโตรเลียม Cove 100.00 100.00 

Cove Energy East Africa Limited (CEEAL) ไซปรัส ปิโตรเลียม Cove 100.00 100.00 

Cove Energy Mozambique Rovuma Offshore  
 Limited (CEMROFL) 

ไซปรัส ปิโตรเลียม Cove 100.00 100.00 

Cove Mozambique Terra Limitada (CMTL) โมซมับิก ปิโตรเลียม Cove 100.00 100.00 

Cove Mozambique Energia Limitada (CMEL) โมซมับิก ปิโตรเลียม Cove 100.00 100.00 

Cove Energy Kenya Limited (CEKL) เคนยา ปิโตรเลียม Cove 100.00 100.00 

Sinphuhorm Holdings Limited (SHL) หมู่เกาะ 
เคยแ์มน 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 - 

PTTEP SP Limited (PTTEP SP) องักฤษ ปิโตรเลียม SHL 100.00 - 

บริษทั ปตท. สผ. จี 7 จาํกดั (PTTEP G7) ไทย ปิโตรเลียม PTTEPI 100.00 - 

บริษทัยอ่ย ของ PTTCL :      

PTT (Lao) Co., Ltd (PTT Lao) ลาว การตลาด
นํ้ามนั 

PTTCL 100.00 100.00 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

* SBECL ขาย PTTTC และPTTPC ให ้PTTRB เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2557 2556 

บริษทัยอ่ย ของ SBECL :      

PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC)* ฟิลิปปินส์ การตลาด 
นํ้ามนั 

SBECL - 100.00 

PTT Philippines Corporation (PTTPC)* ฟิลิปปินส์ การตลาด 
นํ้ามนั 

SBECL - 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTT :      

PTT International Trading DMCC 
 (PTTT DMCC) 

สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

การคา้สากล 
นํ้ามนั 

PTTT 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTNGD :      

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
 (AMATA NGD) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ PTTNGD 80.00 80.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTPM :      

Polymer Marketing DMCC Company Limited  
 (PM DMCC) 

สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

การตลาด
ผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

PTTPM 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTRB :      

บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRM) ไทย บริหารสถานี
บริการนํ้ามนั
และร้าน 
สะดวกซ้ือ 

PTTRB 100.00 100.00 

บริษทั ปตท. บริการธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRS) ไทย บริหาร
บุคลากร 

PTTRB 100.00 100.00 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั (TLBC) ไทย ผสมและ
บรรจุ
นํ้ามนัหล่อล่ืน 

PTTRB 
PTT 

51.05 
48.95 

51.05 
48.95 

PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) ฟิลิปปินส์ การตลาด 
นํ้ามนั 

PTTRB 100.00 - 

PTT Philippines Corporation (PTTPC) ฟิลิปปินส์ การตลาด 
นํ้ามนั 

PTTRB 100.00 - 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 
* เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2557 RIM ไดย้ืน่เอกสารขอจดทะเบียนเลิกบริษทักบั Australian Securities and Investments Commission (ASIC) และไดรั้บ
การอนุมติัเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2557 

ช่ือบริษทั จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2557 2556 

บริษทัยอ่ย ของ PTTER :      

PTT Mining Limited (PTTML)  ฮ่องกง ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTER 
PTTIH 

25.00 
75.00 

25.00 
75.00 

International Coal Holdings Pty Ltd (ICH) ออสเตรเลีย ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTML 100.00 100.00 

PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd (PTTAPM)  ออสเตรเลีย ลงทุนใน 
ธุรกิจเหมือง 

ICH 100.00 100.00 

Straits (Brunei) Pte. Ltd. (Straits (Brunei)) สิงคโปร์ ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

PTTML 
 

100.00 
 

100.00 
 

Sakari Resources Ltd. (SAR) สิงคโปร์ ลงทุนใน 
ธุรกิจเหมือง
ถ่านหิน 

PTTML 
 

95.26 
 

94.58 
 

Red Island Minerals Limited (RIM)* ออสเตรเลีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

PTTAPM - 100.00 

Yoxford Holdings เมอริเชียส ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

PTTML 
 

100.00 
 

100.00 
 

Madagascar Consolidated Mining SA (MCM) มาดากสัการ์ เหมืองถ่านหิน Yoxford  
Holdings 

80.00 80.00 

Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (TET) สิงคโปร์ การตลาด 
เหมืองถ่านหิน 

SAR 100.00 100.00 

SAR Resources (Australia) Pty Ltd (SARA) ออสเตรเลีย บริหารบุคลากร SAR 100.00 100.00 

Sakari Energy Pte. Ltd. (SAEnergy) 
 

สิงคโปร์ ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 100.00 

Reyka Wahana Digdjaya Pte. Ltd. (RWD) สิงคโปร์ ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 100.00 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการที่ควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2557 2556 

บริษทัยอ่ย ของ PTTER (ต่อ) :      
Sakari Energy Trading Pte. Ltd. (SET) 
  

สิงคโปร์ ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 100.00 

Sakari Marine & Infrastructure Pte. Ltd. (SMI) 
  

สิงคโปร์ วิศวกรรมทาง
ทะเล 

SAR 100.00 100.00 

PT Straits Consultancy Services (SCS) อินโดนีเซีย ใหบ้ริการ 
บริหารงาน 

SAR 
SMI 

99.00 
1.00 

99.00 
1.00 

PT Bahari Perdana Persada (BPPD) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 100.00 

PT Bahari Putra Perdana (BPPN) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

BPPD 100.00 100.00 

PT Reyka Wahana Digdjaya (RWD) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

BPPN 100.00 100.00 

PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน SAR 
RWD 

80.00 
20.00 

80.00 
20.00 

PT Bumi Borneo Metalindo (BBM) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

BCS 100.00 100.00 

PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN) อินโดนีเซีย อุปกรณ์ 
ลาํเลียงและ 
ขนส่งถ่านหิน 

BBM 100.00 100.00 

PT Kuda Perdana Pertewi (KPP)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน BCS - 100.00 

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

BCS 100.00 100.00 

PT Karbon Mahakam (KM) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน BPN 100.00 100.00 

PT Metalindo Bumi Raya (MBR) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน BPN 100.00 100.00 

PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

BCS 100.00 100.00 

 
* BCS ขาย KPP ใหก้บั PT Sekaba Berjaya Agung เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2557 2556 

บริษทัยอ่ย ของ PTTER (ต่อ) :       

PT Separi Energy (SE) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

BCN 100.00 100.00 

PT Jembayan Muarabara (JMB) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน SE 100.00 100.00 

PT Kemilau Rindang Abadi (KRA) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน SE 100.00 100.00 

PT Arzara Baraindo Energitama (ABE) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน SE 100.00 100.00 

PT Cakrawala Abadi Jaya (CAJ) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

BCS 
BCN 

100.00 
- 

- 
100.00 

PT Sakti Utama Luas (SUL) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

BCS 
BCN 

100.00 
- 

- 
100.00 

Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB) อินโดนีเซีย ธุรกิจ
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

BCN 
SE 

99.00 
1.00 

99.00 
1.00 

PT Makassar Prima Coal (MPC) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน SUL 70.00 70.00 

PTT International Holding Limited (PTTIH) ฮ่องกง ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

PTTER 100.00 100.00 

PTT International Investment Limited  
 (PTTII) 

ฮ่องกง ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

PTTIH 100.00 100.00 

PTT International (Singapore)  
 (PTT Inter (Sing)) 

สิงคโปร์ ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

PTTII 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTGE : 
     

Sabran Brothers Pte. Ltd. (Sabran) สิงคโปร์ ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

PTTGE 100.00 100.00 

Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. (KTP) สิงคโปร์ ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

Sabran 100.00 100.00 

PT Az-Zhara Plantation (PT. Az-Zhara) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั Sabran 95.00 95.00 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2557 2556 

บริษทัยอ่ย ของ PTTGE (ต่อ) :      

PTT Green Energy (Hong Kong) Limited 
 (PTTGE HK) 

ฮ่องกง จดัหาเงินทุน Sabran 100.00 100.00 

PTT Green Energy (Netherlands) Coöperatief 
 U.A. (PTTGE COOP) 

เนเธอร์แลนด ์ ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

Sabran 100.00 100.00 

PT Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั KTP 95.00 95.00 

PT Taringin Perkasa (PT. TP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sampuraga (PT. SMS) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sejahtera Kobar (PT. SMSK) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Mirza Pratama Putra (PT. MPP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Landen Roslia Mandiri (PT. LRM) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Lamandau Sawit Lestari (PT. LSL) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. Az-Zhara 95.00 95.00 

บริษทั ปตท.กรีน เอน็เนอร์ยี ่(ประเทศไทย) จาํกดั 
 (PTTGE TH) 

ไทย ใหบ้ริการ 
บริษทัในเครือ 

PTTGE BV 
Sabran 
PTTGE 

50.00 
25.00 
25.00 

50.00 
25.00 
25.00 

PTT Green Energy Services (Netherlands) B.V. 
 (PTTGE BV) 

เนเธอร์แลนด ์ จดัหาเงินทุน PTTGE COOP 100.00 100.00 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTGE BV :      

PT Kalpataru Sawit Plantation (PT. KSP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Kutai Sawit Plantation (PT. KtSP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Sawit Khatulistiwa Plantation (PT. SKP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Kutai Inti Utama (PT. KIU) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Kota Bangun Plantation (PT. KBP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Mahakam Sawit Plantation (PT. MSP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Malaya Sawit Khatulistiwa (PT. MSK) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2557 2556 

บริษทัยอ่ย ของ BSA :      

บริษทั สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั 
(SSA) 

ไทย บริการจดัการ 
การแข่งขนั
กีฬา 

BSA 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ TTM (T) :      

TTM Sukuk Berhad (TTMT SPV) มาเลเซีย จดัหาเงินทุน TTM(T) 100.00 100.00 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTEP : 
     

Carigali - PTTEPI Operating Company Sdn Bhd. 
(CPOC) 

มาเลเซีย ปิโตรเลียม PTTEPI 50.00 50.00 

Moattama Gas Transportation Company  
(MGTC) 

เบอร์มิวดา ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPO 25.50 25.50 

Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) หมู่เกาะ 
เคยแ์มน 

ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPO 19.3178 19.3178 

บริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (Orange) ไทย ปิโตรเลียม PTTEPO 53.9496 53.9496 

บริษทั บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จาํกดั (B8/32 Partners) ไทย ปิโตรเลียม PTTEPO 25.0009 25.0009 

Andaman Transportation Limited (ATL) หมู่เกาะ 
เคยแ์มน 

ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPO 80.00 80.00 

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTTEP FH 50.00 50.00 

   PTT Inter 
(Sing) 

50.00 50.00 

Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan2) บาฮามาส ใหเ้ช่าเรือ 
FSO  

JV Marine 13.11 13.11 

KKD Oil Sands Partnership (KOSP)*  แคนาดา ปิโตรเลียม PTTEP CA - 40.00 

Leismer Aerodrome Limited (LAL) แคนาดา ใหบ้ริการ PTTEP CA 32.00 32.00 

Groupement Bir Seba (GBRS) แอลจีเรีย ปิโตรเลียม PTTEP AG 35.00 35.00 

บริษทั เอน็เอสที ซพัพลาย เบส จาํกดั (NST) 
 

ไทย 
 

ปิโตรเลียม 
 

JV Shore  
Base 

15.67 15.67 

Natuna 2 B.V. (Natuna 2) เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม PTTEP NH 50.00 50.00 
 

* รายละเอียดเพิ่มเติมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 44 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ Canada Oil Sands KKD 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2557 2556 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTER :      

FEE (Bru) Pte. Ltd. (FEEBRU) สิงคโปร์ เหมืองถ่านหิน Straits (Brunei) 35.00 35.00 

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTT Inter  
(Sing) 
PTTEP FH 

50.00 
 

50.00 

50.00 
 

50.00 

Nam Lik1 Power Company Limited (NL1PC)* ลาว โรงไฟฟ้า 
พลงันํ้ า 

PTTIH - 40.00 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTGE :  
     

Chancellor Oil Pte. Ltd. (Chancellor) สิงคโปร์ ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

PTTGE 77.56 77.56 

บริษทัยอ่ยของ Chancellor :       
PT First Borneo Plantations (PT. FBP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั Chancellor 95.00 95.00 
PT Borneo International Anugerah (PT. BIA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 
PT Wahana Hamparan Hijau (PT. WHH) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 
PT Mitra Kapuas Agro (PT. MKA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 
PT Berkah Sawit Abadi (PT. BSA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 
PT Kapuas Bio Agro (PT. KBA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 
PT Khatulistiwa Agro Abadi (PT. KAA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

 
* PTTIH ขาย NL1PC ให ้GPSC เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2557 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2557 2556 

โครงการของบริษทั ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) (PTTEP)   

บงกช ไทย บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 44.4445 44.4445 
อาทิตย ์ ไทย บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 80.00 80.00 
คอนแทร็ค 4  

(แปลง บี 12/27) 
ไทย บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 45.00 45.00 

สินภูฮ่อม  
 (แปลง อี 5 นอร์ท) 

ไทย PTTEP SP Limited 20.00 20.00 

เอส 1 ไทย บริษทั ปตท. สผ. สยาม จาํกดั 25.00 25.00 
คอนแทร็ค 3  

(แปลง บี 10, บี 11, 
บี 12 และ บี 13) 

ไทย บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 5.00 5.00 

อี 5 ไทย บริษทั เอก็ซอนโมบิล เอก็ซ์โพลเรชัน่ แอนด ์ 
โพรดกัชัน่ โคราช อิงค ์

20.00 20.00 

แอลจีเรีย ฮาสสิ 
 เบอร์ ราเคซ 

แอลจีเรีย บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 24.50 24.50 

   

โครงการของบริษทั ปตท. สผ. อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (PTTEPI)   

ยาดานา สหภาพพม่า Total E&P Myanmar 25.50 25.50 
เยตากนุ สหภาพพม่า Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd. 19.31784 19.31784 
พีทีทีอีพี 1 ไทย บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 
จี 4/43 ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21.375 21.375 
จี 9/43 ไทย - กมัพชูา บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

แอล 22/43 ไทย บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

แอล 53/43 และ 
 แอล 54/43 

ไทย บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

จี 4/48 ไทย บริษทั เชฟรอน ปัตตานี จาํกดั 5.00 5.00 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2557 2556 
โครงการของบริษทั ปตท. สผ. อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (PTTEPI) (ต่อ)   

     
บงกช (จี 12/48) ไทย บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 44.4445 44.4445 
แอล 21 และ 28/48 
- แปลงแอล 21/48* 

 
ไทย 

 
บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 
- 

 
70.00 

-  แปลงแอล 28/48 ไทย บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 70.00 70.00 
เอ 4/48 และ 5/48 ไทย บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 
คอนแทร็ค 3 

(จี 6/50)** 
ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั - 5.00 

คอนแทร็ค 4 
(จี 7/50) 

ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั 45.00 45.00 

อาทิตย ์(จี 8/50) ไทย บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 80.00 80.00 
ซอติกา้ สหภาพพม่า บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 80.00 80.00 

เมียนมาร์ เอม็ 3  สหภาพพม่า บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 80.00 80.00 

เมียนมาร์ เอม็ 11 สหภาพพม่า บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 52.9412 45.00 
พ้ืนท่ีร่วมพฒันา 
ไทย-มาเลเซีย-บี 17 

ไทย-
มาเลเซีย 

Carigali-PTTEPI Operating Company Sendirian Berhad 50.00 50.00 

   
โครงการของบริษทั PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)   

บี 8/32 และ 9 เอ*** ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 25.0010 25.0010 
   
โครงการของบริษทั PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV)   
เวียดนาม 52/97 เวียดนาม Chevron Vietnam (Block 52), Ltd. 7.00 7.00 
   

โครงการของบริษทั PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV)   
เวียดนาม บี และ 48/95 เวียดนาม Chevron Vietnam (Block B), Ltd. 8.50 8.50 

 
* เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2557 PTTEPI ซ่ึงเป็นผูด้าํเนินการแปลงสํารวจแอล 21/48 และ 28/48 ไดรั้บอนุมติัการคืนพื้นท่ีแปลงสัมปทาน แอล 21/48  
ภายหลงัจากไดด้าํเนินการตามขอ้ผูกพนัของสัมปทานครบช่วงท่ี 3 ปีท่ี 1 ครบถว้นแลว้ 

** แปลงสาํรวจ จี 6/50 ซ่ึงมี PTTEPI เป็นผูร่้วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 5 ไดส้ิ้นสุดสัมปทานแลว้เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2556 
*** PTTEPO ถือหุน้ในบริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั และบริษทั บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อสัมปทานในโครงการ 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดําเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2557 2556 
โครงการของบริษทั PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL)   
เวียดนาม 16-1 เวียดนาม Hoang Long Joint Operating Company 28.50 28.50 
   

โครงการของบริษทั PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV)   
เวียดนาม 9-2 เวียดนาม Hoan-Vu Joint Operating Company 25.00 25.00 
   

โครงการของบริษทั PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM)   
โอมาน 44 โอมาน PTTEP Oman Company Limited 100.00 100.00 
   

โครงการของบริษทั PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)   
แอลจีเรีย 433 เอ  
 และ 416 บี 

แอลจีเรีย Groupement Bir Seba  35.00 35.00 

   

โครงการของบริษทั ปตท. สผ. สยาม จํากดั (PTTEPS)   
สินภูฮ่อม 
 (แปลง อีย-ู1) 

ไทย PTTEP SP Limited 20.00 20.00 

บี 6/27 ไทย บริษทั ปตท. สผ. สยาม จาํกดั 60.00 60.00 
เอส 1 ไทย บริษทั ปตท. สผ. สยาม จาํกดั 75.00 75.00 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2557 2556 

โครงการของบริษทั PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)   

อินโดนีเซีย เซไมทู อินโดนีเซีย Murphy Semai Oil Co., Ltd 28.33 28.33 
   
โครงการของบริษทั PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)   
เมียนมาร์พีเอสซี จี  
 และอีพี 2 

สหภาพพม่า PTTEP South Asia Limited 90.00 90.00 

เมียนมาร์ เอม็ดี-7 
และเอม็ดี-8 

สหภาพพม่า PTTEP South Asia Limited 100.00 100.00 

เมียนมาร์ เอม็โอจีอี 3 สหภาพพม่า PTTEP South Asia Limited 85.00 - 
   
โครงการของบริษทั PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ)   
นิวซีแลนด ์เกรทเซาธ์ นิวซีแลนด*์ Shell GSB Limited - 18.00 
   
โครงการของบริษทั PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)   
อินโดนีเซีย เซาท ์
 มานดา้ร์ 

อินโดนีเซีย PTTEP South Mandar Limited 50.7463 34.00 

   
โครงการของบริษทั PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)   
อินโดนีเซีย มาลุนดา้ อินโดนีเซีย PTTEP Malunda Limited 100.00 100.00 
   
โครงการของบริษทั PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)   
อินโดนีเซีย ซาดงั อินโดนีเซีย Talisman Sadang B.V. 30.00 30.00 
   

โครงการของบริษทั PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)   

อินโดนีเซีย เซาท ์
 ซาการี** 

อินโดนีเซีย Talisman South Sageri B.V. - 20.00 

 
* เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2557 PTTEP NZ ไดรั้บอนุมติัจากรัฐบาลนิวซีแลนดใ์นการยติุการร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 18 ในโครงการนิวซีแลนด ์เกรทเซาธ์ 
** เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2556 PTTEP SS ไดข้อยติุการลงทุนสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงการอินโดนีเซีย เซาท ์ซาการี โดยไดรั้บอนุมติัจากรัฐบาลอินโดนีเซียแลว้
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการที่ควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2557 2556 

โครงการของบริษทั PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)   

แคนาดา ออยล ์แซนด ์
เคเคดี* 

แคนาดา Statoil Canada Limited - 40.00 

มาเรียนา ออยล ์แซนด ์ แคนาดา PTTEP Canada Limited 100.00 - 
   
โครงการของกลุ่มบริษทั Cove Energy Limited (Cove)   

โมซมับิก โรวมูา  
ออฟชอร์ แอเรีย วนั 

โมซมับิก Anadarko Mozambique Area 1 Limitada 8.50 8.50 

โมซมับิก โรวมูา  
ออนชอร์ 

โมซมับิก Anadarko Mozambique Area 1 Limitada 10.00 10.00 

เคนยา แอล 10 เอ และบี     
- แปลง แอล 10 เอ เคนยา BG Kenya Limited 31.25 31.25 
- แปลง แอล 10 บี** เคนยา BG Kenya Limited - 15.00 
เคนยา แอล 5, แอล 7, 

แอล 11 เอ, แอล 11 บี 
และ แอล 12 

เคนยา Anadarko Kenya Company 10.00 10.00 

     
โครงการของบริษทั Natuna 2 B.V. (Natuna 2)   
นาทูน่า ซี เอ  อินโดนีเซีย Premier Oil Natuna Sea BV 11.50 11.50 

     
โครงการของบริษทั PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and Production Limitada (PTTEP BL) 
บารารินเนียส์ เอพ ี1 บราซิล BG E&P Brasil Limitada 25.00 - 
บราซิล บีเอม็ อีเอส 23 บราซิล Petrobras 20.00 - 

 

* รายละเอียดเพิ่มเติมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 44 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ Canada Oil Sands KKD  

** เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557 บริษทั Cove Energy Kenya Limited (CEKL) ไดรั้บอนุมติัจากรัฐบาลเคนยา่ในการยติุการลงทุนสัดส่วนร้อยละ 15 
ในโครงการเคนยา่ แอล 10 บี โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 



83 

13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2557 2556 

โครงการของบริษทั PTTEP SP Limited (PTTEP SP) 

คอนแทร็ค 4  
(แปลง บี 12/27) 

สินภูฮ่อม  
(แปลง อี 5 นอร์ท 
และ อีย-ู1) 

ไทย 
 
ไทย 

บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 
 
PTTEP SP Limited 
 

15.00 
 

35.00 

- 
 
- 

โครงการของบริษทั ปตท. สผ. จี 7 จาํกดั (PTTEP G7) 

คอนแทร็ค 4  
(แปลง จี 7/50) 

ไทย 
 

บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั 15.00 
 

- 
 

โครงการของกลุ่มบริษทั PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP) 
พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ออสเตรเลีย    

รายละเอียดบริษทัผูด้าํเนินการและสดัส่วนการร่วมทุนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย มีดงัต่อไปน้ี 

แปลง บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

  2557 2556 

เอซี/แอล 7, เอซี/ แอล 8 , เอซี/อาร์แอล 7, 
เอซี/ พี 33, เอซี/ พี 34 และเอซี/พี 54 

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty 
Limited 

100.00 100.00 

เอซี/ แอล 1, เอซี/ แอล 2 และเอซี/ แอล 3 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty 
Limited 

89.6875 89.6875 

เอซี/ อาร์แอล 10 PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited 90.00 90.00 

เอซี/ อาร์แอล 4 (Tenacious)  PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited 100.00 100.00 

เอซี/ อาร์แอล 6 (Audacious),  
 เอซี/ อาร์แอล 4 (ไม่รวม  
 Tenacious), เอซี/ อาร์แอล 5,  
 เอซี/ อาร์แอล 6 (ไม่รวม Audacious) 

PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited 50.00 50.00 

เอซี/พี 4* PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited - 50.00 

ดบัเบ้ิลย ูเอ 396 พี และดบัเบ้ิลย ูเอ 397 พี Woodside Energy Limited 20.00 20.00 
 

* เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 บริษทั PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited ไดข้อยติุการร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50  ในแปลง
สัมปทาน เอซี/พี 4 โดยไดรั้บอนุมติัจากรัฐบาลออสเตรเลียแลว้เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2557 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2557 2556 

บริษทัร่วมของ PTTEP :      

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) ไทย พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์
เพือ่ใหเ้ช่า 

PTTEP 50.00 50.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) ไทย ใหบ้ริการดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

PTTEP 20.00 20.00 

บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP* ออสเตรเลีย ใหบ้ริการ PTTEP AAO 50.00 50.00 

UAQ Petroleum Limited (UAQ) ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTTEP FH 30.00 30.00 

บริษทัร่วมของ SBECL :      

FST Aviation Services Limited (FST)** ฮ่องกง บริการเติม
นํ้ามนั 
อากาศยาน 

PTTPC - 25.00 

บริษทัร่วมของ PTTRB : 
FST Aviation Services Limited (FST) 

 
ฮ่องกง 

 
บริการเติม
นํ้ามนัอากาศ
ยาน 

 
PTTPC 

 
25.00 

 
- 

บริษทัร่วม ของ PTTER : 
East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) 

 
อียปิต ์

 
ท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติ 
 

 
PTTER 

 
25.00 

 
25.00 

 
* บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP ไดแ้ก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd. 
** เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 SBECL ขาย PTTTC และPTTPC ให ้PTTRB จึงทาํให ้FST ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ PTTPC ถูกโอนไปอยูภ่ายใต ้PTTRB  
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.3 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

2557 2556 เงนิปันผล 
 

2557 2556 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2557 2556 

กลุ่มธุรกิจการกลัน่         

1. TOP 49.10 49.10 11,380.83 40,909.25 11,380.83 44,874.47 2,063.39 3,004.94 

2. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 16,315.71 14,770.48 19,000.41 668.05 1,606.24 

3. BCP 27.22 27.22 5,585.26 9,235.20 5,585.26 9,640.18 505.91 562.12 

4. IRPC 38.51 38.51 28,467.24 27,344.00 28,467.24 30,245.17 786.97 629.57 

กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั         

5. THAPPLINE 40.40 36.44 3,173.23 3,942.77 2,719.47 2,827.39 - - 

6. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 - 131.25 - - - 

7. VLPG - 45.00 - - 87.35 86.53 - 20.25 

8. KPL 40.00 40.00 21.49 - 21.49 - - - 

9. FST  25.00 25.00 0.86 1.61 0.86 1.61 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี         

10. PPCL - - - - - - - 252.00 

11. PTTME  40.00 40.00 66.40 187.72 66.40 191.71 - 9.40 

12. PTTGC 48.89 48.89 49,562.99 125,490.10 49,562.99 125,357.73 7,052.51 9,112.30 

13. PTTES 40.00 40.00 62.50 86.81 62.50 74.78 3.60 - 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.3 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

2557 2556 เงนิปันผล 
 

2557 2556 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2557 2556 

กลุ่มธุรกิจก๊าซ 
ธรรมชาติ         

14. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,611.03 2,304.76 2,447.81 36.53 146.12 

15. EMG 25.00 25.00 16,115.01 12,969.68 16,041.97 12,910.90 - - 

16. NNEG - 30.00 - - 120.60 104.91 - - 

17. GPSC 30.10 30.10 4,949.93 7,417.10 4,949.93 7,299.53 33.83 - 

กลุ่มธุรกิจสาํรวจ 
และผลิตปิโตรเลียม         

18. UAQ  30.00 30.00 0.01 0.01 0.01 0.01 - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน         

19. PTTICT 40.00 40.00 60.00 357.08 60.00 287.41 24.00 30.00 

20. Mungalalu 50.00 50.00 49.36 209.73 49.14 182.82 - - 

    136,701.60 247,077.80 136,382.53 255,533.37   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า   (12,536.48) (9,238.42) (12,480.36) (9,196.55)   

รวม   124,165.12 237,839.38 123,902.17 246,336.82 11,174.79 15,372.94 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.4 เงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล  
 

2557 2556 2557 2556 2557 2556 

บริษทัยอ่ย :       

1. PTTEP 65.29 65.29 71,390.42 71,390.42 15,551.16 15,551.16 

2. PTTCL 100.00 100.00 0.23 0.23 - - 

3. SBECL 100.00 100.00 1,154.81 1,154.81 - - 

4. PTTT 100.00 100.00 2.50 2.50 - - 

5. PTTNGD 58.00 58.00 418.14 418.14 870.00 754.00 

6. PTTLNG 100.00 100.00 8,008.00 6,403.00 - - 

7. PTTPM 50.00 50.00 20.00 20.00 45.00 - 

8. EnCo 50.00 50.00 900.00 900.00 27.47 - 

9. PTTPL 100.00 100.00 1,200.00 1,200.00 144.00 - 

10. PTTRB 100.00 100.00 6,900.00 5,100.00 - - 

11. PTTER 100.00 100.00 33,316.00 33,316.00 - - 

12. PTTGE 100.00 100.00 11,750.64 11,750.64 - - 

13. BSA 25.00 25.00 0.50 0.50 13.80 6.27 

14. PTT TANK 100.00 100.00 2,500.37 2,500.37 60.80 60.23 

15. TLBC 48.95 48.95 140.00 140.00 9.94 11.90 

16. PTTPMMA 100.00 100.00 165.00 165.00 - - 

17. PTTOM 100.00 100.00 16.15 9.56 - - 

18. PTTRTC 100.00 100.00 31.40 31.40 - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  137,914.16 134,502.57   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (8,885.61) -   

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  129,028.55 134,502.57 16,722.17 16,383.56 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.4 เงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556 (ต่อ) 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล  
 

2557 2556 2557 2556 2557 2556 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั :       

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

19. TTM(T) 50.00 50.00 5,666.80 5,666.80 464.68 538.35 

20. TTM(M) 50.00 50.00 1,001.31 1,001.31 - - 

21. DCAP 35.00 35.00 584.50 584.50 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

22. PTTAC 48.50 48.50 6,909.41 6,909.41 - - 

23. HMC 41.44 41.44 9,117.12 9,117.12 1,221.32 1,241.05 

24. PTTMCC 50.00 50.00 930.13 890.13 - - 

รวมเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 24,209.27 24,169.27 1,686.00 1,779.40  

บริษทัร่วม :       

กลุ่มธุรกิจการกลัน่       

25. TOP 49.10 49.10 11,380.83 11,380.83 2,063.39 3,004.94 

26. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 14,770.48 668.05 1,606.24 

27. BCP 27.22 27.22 5,585.26 5,585.26 505.91 562.12 

28. IRPC  38.51 38.51 28,467.24 28,467.24 786.97 629.57 

กลุ่มธุรกิจนํา้มนั        

29. THAPPLINE 40.40 36.44 3,173.23 2,719.47 - - 

30. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 131.25 - - 

31. VLPG - 45.00 - 87.35 - 20.25 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.4 เงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556 (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล  
 

2557 2556 2557 2556 2557 2556 

กลุ่มธุรกิจนํา้มนั (ต่อ)       

32. KPL 40.00 40.00 21.49 21.49 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

33. PPCL - - - - - 252.00 

34. PTTME  40.00 40.00 66.40 66.40 - 9.40 

35. PTTGC 48.89 48.89 48,121.52 48,121.52 6,943.60 8,971.58 

36. PTTES 40.00 40.00 62.50 62.50 3.60 - 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

37. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 36.53 146.12 

38. NNEG - 30.00 - 120.60 - - 

39. GPSC 30.10 30.10 4,949.93 4,949.93 33.83 - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน       

40. PTTICT 20.00 20.00 30.00 30.00 12.00 15.00 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 119,064.89 118,819.08   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (152.74) (152.74)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 118,912.15 118,666.34 11,053.88 15,217.22 

รวม 272,149.97 277,338.18 29,462.05 33,380.18 

 
 



90 

13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.5 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

13.5.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2557 2556 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  246,336.82 237,050.53 
-  ส่วนแบ่งกาํไร  2,942.05 26,356.15 
-  เงินปันผลรับ (11,174.79) (15,372.95) 
-  เงินลงทุนเพิ่ม 453.76 2,910.93 
-  จาํหน่ายเงินลงทุน (186.99) (6,438.69) 
-  ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผือ่ขาย (69.08) (86.95) 
-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (431.82) 2,070.74 
-  ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ 748.81 (5.56) 
-  ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (349.73) - 
-  ตดัรายการระหว่างกนั (429.65) (147.44) 

-  อ่ืน ๆ - 0.06 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  237,839.38 246,336.82 
 

13.5.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2557 2556 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  277,338.18 277,814.83 
-  เงินลงทุนเพิ่ม 3,905.35 6,671.01 
-  จาํหน่ายเงินลงทุน (207.95) (7,147.66) 

-  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (8,885.61) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 272,149.97 277,338.18 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.6 รายการส่วนแบ่งในสินทรัพยส์ุทธิ และผลการดาํเนินงานของกิจการที่ควบคุมร่วมกนั ตามสัดส่วนของบริษทัฯ ซึ่งนาํมารวมในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  
มีรายละเอียดดงันี้ 

 

งบแสดงฐานะการเงิน : 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556   

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2557 2556 

 TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,002.74 444.82 324.31 2,366.96 4,587.11 162.62 3,645.65 206.15 250.85 1,998.98 4,635.20 381.22 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 9,319.97 2,778.04 1,070.82 12,267.43 12,227.68 1,167.75 9,900.66 1,317.10 1,174.20 12,625.60 12,443.02 511.76 

หนี้สินหมุนเวยีน (1,316.66) (179.57) (210.89) (3,546.01) (1,876.58) (544.95) (1,341.25) (116.26) (196.66) (3,118.88) (2,289.67) (69.16) 

หนี้สินไม่หมุนเวียน (6,519.35) (2,067.63) (549.44) (6,071.64) (3,439.29) (0.53) (7,111.85) (283.39) (680.16) (6,722.81) (3,998.59) (0.20) 

สินทรัพยส์ุทธิ 5,486.70 975.66 634.80 5,016.74 11,498.92 784.89 5,093.21 1,123.60 548.23 4,782.89 10,789.96 823.62 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.6 รายการส่วนแบ่งในสินทรัพยส์ุทธิ และผลการดาํเนินงานของกิจการที่ควบคุมร่วมกนั ตามสัดส่วนของบริษทัฯ ซึ่งนาํมารวมในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556   
มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

งบกาํไรขาดทุน : 
 

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2557 2556 

 TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC 

รายได*้ 2,016.76 37.25 1,065.96 7,599.44 15,456.52 (3.84) 1,830.40 128.18 1,008.44 4,538.83 13,218.99 11.31 

ค่าใชจ้่าย (1,068.94) (104.60) (966.90) (7,366.45) (13,292.59) (74.89) (1,015.40) (88.06) (923.45) (5,978.83) (11,917.55) (59.05) 

กาํไร(ขาดทุน) 
ก่อนภาษีเงินได ้ 947.82 (67.35) 99.06 232.99 2,163.93 (78.73) 815.00 40.12 84.99 (1,440.00) 1,301.44 (47.74) 

ภาษีเงินได ้ (123.09) (21.87) (12.56) 0.87 (241.22) - 331.59 (30.19) - 0.31 (64.27) - 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 824.73 (89.22) 86.50 233.86 1,922.71 (78.73) 1,146.59 9.93 84.99 (1,439.69) 1,237.17 (47.74) 
 

* รวมกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการที่ควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.7 รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

VLPG 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมติัให้ดาํเนินการ
จาํหน่ายเงินลงทุนใน Vietnam LPG Co., Ltd. (VLPG) ในส่วนที่บริษทัฯ ถืออยูท่ั้งหมด จาํนวน 87.35 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงินจาํนวน  3.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับ PetroVietnam 
Southern Gas Joint Stock Company ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 ทั้งน้ี
บริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 38.98 ลา้นบาท 
และ 34.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

NNEG 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการจาํหน่าย
เงินลงทุนในบริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั (NNEG) ในส่วนที่บริษทัฯ ถือหุน้อยูท่ ั้งหมด จาํนวน 12.06 ลา้นหุน้ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด เป็นเงินจาํนวน 144 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) (GPSC) ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 ทั้งน้ี บริษทัฯ 
บนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 27.97 ลา้นบาท และ 
23.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

PTTLNG 
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จาํกดั (PTTLNG) เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 
มีมติพิเศษอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน 6,420 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 6,403 ลา้นบาท เป็น 12,823 ลา้นบาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 642 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท PTTLNG เรียกชาํระค่าหุ้นคร้ังแรกหุ้นละ 
2.50 บาท เป็นเงินจาํนวน 1,605 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2557 
 

PTTOM 
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2557 มีมติอนุมติัให้
เพิ่มทุนจดทะเบียน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 6,590,820 บาท และ
เรียกชาํระคา่หุน้เตม็มูลค่า ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2557 
 

PTTMCC 
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั (PTTMCC) เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556 
มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียน 360 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,500 ลา้นบาท เป็น 1,860 ลา้นบาท โดยการ
ออกหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 36 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวตามสัดส่วน
การถือหุน้ในส่วนท่ีเหลือ เป็นจาํนวนเงิน 40 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2557 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการที่ควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.7 รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ต่อ) 
 

 PTTRB และ SBECL 
เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) และ Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดล้งนามร่วมกนัในสัญญาซ้ือขายหุ้น โดย PTTRB จะเขา้ซ้ือหุ้นของ PTT Philippines 
Trading Corporation (PTTTC) และ PTT Philippines Corporation (PTTPC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ SBECL ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 เป็นเงินจาํนวน 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,747.54 ล้านบาท ทั้ งน้ี PTTRB ได้ชําระค่าหุ้น
ดงักล่าวแก่ SBECL ทั้งจาํนวนแลว้ เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2557 รายการดงักล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 

 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 
2557 มีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน 3,600 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,100 ลา้นบาท เป็น 8,700 ลา้นบาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 36 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท และเรียกชาํระค่าหุน้คร้ังแรกหุน้ละ 50 บาท 
เป็นเงินจาํนวน 1,800 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระคา่หุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 
 

THAPPLINE 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้
ในบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม จาํกัด (THAPPLINE) จากบริษทั ซัสโก ้ดีลเลอร์ส จาํกดั จาํนวน 3.36 ลา้นหุ้น เป็นเงิน
จาํนวน 453.76 ลา้นบาท ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.96 จากเดิมร้อยละ 36.44 เป็นร้อยละ 
40.40 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 
 

PTTGE และ PTTRB 
ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯ ทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนของ PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) และบริษทั 
ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB)โดยพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนดงักล่าวตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี
บริษทัฯ จึงพิจารณารับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 7,841.61 ลา้นบาท และ 1,044.00 
ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

PTTER (NL1PC) 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จาํกดั (PTTER) คร้ังท่ี 11/2556 เมื่อวนัท่ี 
14 ตุลาคม 2556 ไดม้ีมติอนุมตัิใหด้าํเนินการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทันํ้ าลิก 1 พาวเวอร์ จาํกดั (NL1PC) ซ่ึง 
PTT International Holdings Limited (PTTIH) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 40 ใหแ้ก่ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) (GPSC) คิดเป็นเงินจาํนวน 3.54 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 115.87 ลา้นบาท 
โดย PTTER ยงัไม่ไดร้ับชาํระเงินจาก GPSC และไดบ้นัทึกรายการเป็นลูกหน้ีอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ทั้งน้ี 
บริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวม จาํนวน 48.29 ลา้นบาท ตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ้ 43  
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการที่ควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.8 ขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนของบริษทัร่วม 
 

13.8.1 รายการสินทรัพยสุ์ทธิและผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมตามสัดส่วนของบริษทัฯ โดยแสดงขอ้มูลตามกลุ่มธุรกิจ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงิน : 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2557 2556 

 ก๊าซธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืน ๆ ก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อื่น ๆ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 2,596.75 1,853.75 65,335.47 83,840.95 389.79 4,912.76 1,154.07 79,236.88 115,768.39 291.30 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 13,394.10 11,068.55 134,381.50 119,290.67 116.36 13,004.16 2,415.62 133,213.88 103,060.60 98.08 

หน้ีสินหมุนเวียน (1,709.47) (332.03) (31,717.02 (47,051.42) (282.76) (2,988.54) (458.50) (41,294.03) (61,414.05) (198.80) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (3,675.50) (1,761.64) (49,475.32) (61,635.77) (36.74) (4,628.94) (97.07) (50,937.93) (52,015.12) (39.23) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 10,605.88 10,828.63 118,524.63 94,444.43 186.65 10,299.44 3,014.12 120,218.80 105,399.82 151.35 
 

 

งบกาํไรขาดทุน : 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2557 2556 

 ก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืน ๆ ก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืน ๆ 

รายได ้ 1,525.37 1,677.64 285,217.47 438,459.14 604.58 1,880.46 2,206.82 275,477.27 463,848.10 474.12 

ค่าใชจ่้าย (1,307.07) (1,296.33) (278,203.43) (446,150.75) (545.35) (1,813.17) (1,513.11) (258,621.92) (455,001.57) (420.04) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อน
ภาษีเงินได ้ 218.30 381.31 7,014.04 (7,691.61) 59.23 67.29 693.71 16,855.35 8,846.53 54.08 

ภาษีเงินได ้ (17.53) (67.18) (275.79) 2,019.66 (11.70) (17.17) (48.23) (966.00) (218.18) (10.75) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 200.77 314.13 6,738.25 (5,671.95) 47.53 50.12 645.48 15,889.35 8,628.35 43.33 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิการที่ควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.8 ขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนของบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

13.8.2 บริษทัฯ ยงัไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริษทัร่วมบางแห่ง สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จาํนวน 19.73
ล้านบาท (2556 : 2.90 ลา้นบาท) เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้ของบริษทัร่วมดงักล่าว ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 จาํนวน 86.63 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 : 78.58 ลา้นบาท) 

 

13.8.3 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (เฉพาะบริษทัร่วมท่ีมีตราสารทุนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET)) คาํนวณจากราคาเสนอซ้ือปัจจุบันของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
บริษทัร่วม 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
BCP 11,804.58 10,399.27 
IRPC 24,081.27 25,655.20 
TOP 42,069.19 56,092.26 
PTTGC 112,971.34 173,590.11 

 

13.8.4 สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ท่ีมีสัดส่วนอาํนาจในการออกเสียงต่างจาก
สดัส่วนของความเป็นเจา้ของ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ร้อยละ 
บริษทั สดัส่วนอาํนาจในการออกเสียง สดัส่วนของความเป็นเจา้ของ 

บริษทัยอ่ย   
BSA 57.14 100.00 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   
HMC 42.10 41.44 

บริษทัร่วม   
THAPPLINE 40.5280 40.5265 
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14. เงนิลงทุนเผ่ือขาย  
 

14.1 ขอ้มูลเงินลงทุนเผือ่ขาย 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2557 2556 

เงนิลงทุนเผ่ือขายของบริษทัฯ :     

เงินลงทุนในตราสารทุน     

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (TIP) ไทย ประกนัภยั 13.33 13.33 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
 (BAFS)  

ไทย บริการเติมนํ้ามนั
อากาศยาน 

7.06 7.06 

เงินลงทุนในกองทุนรวม     

กองทุนเปิดคอร์ เฟลก็ซิเบิล ฟันด ์(CORE) 
 

ไทย กองทุนรวม 32.57 32.57 

กองทุนเปิดดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและ  
 เคมีภณัฑ ์(FAM EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   

กองทุนรวมวายภุกัษห์น่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

 

ช่ือบริษทั จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภท 
ธุรกจิ 

ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2557 2556 

เงนิลงทุนเผ่ือขายของ PTTEP :      

เงินลงทุนในตราสารทุน      

Wentworth Resources Limited (WRL) แคนาดา สาํรวจแหล่ง
นํ้ามนั และ 
ก๊าซธรรมชาติ 

Cove 2.42 2.42 

เงนิลงทุนเผ่ือขายของ PTTER :      

เงินลงทุนในตราสารทุน      

Xanadu Mines Ltd. (XML) มองโกเลีย สาํรวจแหล่งแร่ SET 6.95 12.31 
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14. เงนิลงทุนเผ่ือขาย (ต่อ) 
 

14.2 เงินลงทุนเผือ่ขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

เงนิปันผล 
 

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

เงินลงทุนในตราสารทุน         

 TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 80.00 20.00 

 BAFS 7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 35.28 29.16 

 WRL 2.42 2.42 43.48 45.83 - - - - 

 XML 6.95 12.31 241.90 240.80 - - - - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุน   621.38 622.63 336.00 336.00   

เงินลงทุนในกองทุนรวม         

 CORE  32.57 32.57 499.90 503.65 499.90 503.65 - - 

 FAM EPIF   6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 71.83 71.83 

 VAYU1   15.52 14.52 10.00 10.00 0.04 - 

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม   6,815.42 6,818.17 6,809.90 6,813.65   

         
รวมเงินลงทุนเผื่อขายก่อนปรับ 
 มูลค่าเงินลงทุน   7,436.80 7,440.80 7,145.90 7,149.65   

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน    5,074.30 5,197.42 5,224.08 5,355.27   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (38.95) (38.78) - -   

  รวม   12,472.15 12,599.44 12,369.98 12,504.92 187.15 120.99 
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14. เงนิลงทุนเผ่ือขาย (ต่อ) 
 

14.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเผื่อขาย มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  12,599.44 12,972.33 12,504.92 12,871.44 
- เงินลงทุนเพิ่ม - 14.52 - 10.00 
- จาํหน่ายเงินลงทุน (3.75) (1.24) (3.75) (1.24) 
- โอนเปล่ียนประเภท 0.94 - - - 
- ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผือ่ขาย (123.81) (356.25) (131.19) (375.28) 
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - (35.33) - - 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (0.67) 5.41 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  12,472.15 12,599.44 12,369.98 12,504.92 
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15. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน  
 

15.1 ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2557 2556 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทฯ :     

Petro Asia (Maoming) Co., Ltd. (PA (Maoming)) จีน การตลาดนํ้ามนั 20.00 20.00 

Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. (PA (Sanshui)) จีน การตลาดนํ้ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ขนส่งนํ้ ามนัทางท่อ จาํกดั (FPT)* ไทย ท่อขนส่งนํ้ ามนั - - 

บริษทั บริการนํ้ามนัอากาศยาน จาํกดั (IPS) ไทย บริการเติมนํ้ามนั 
อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (RPCL)** ไทย ผลิตไฟฟ้า - 15.00 

บริษทั คลัเลอร์วิชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (Corpus) ไทย  ผลิตเสน้ดา้ยสาํเร็จรูป 0.48 0.48 

 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทย่อย และกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืนของ PTTT :     

KIC Oil Terminals Sdn. Bhd. (KOT) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah Integrated Facilities Sdn. Bhd. (KIF) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah I Ltd. (K I) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah II Sdn. Bhd. (K II) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืนของ HMC :     

บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จาํกดั (ROC) ไทย ปิโตรเคมี 5.91 5.91 

บริษทั บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอลิฟินซ์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั (BAPT) 

ไทย ปิโตรเคมี 2.07 2.07 

 
* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 0.00024  
** ขาย RPCL ให้ GPSC เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2557 
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15. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

15.2 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

เงนิปันผล 
 

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน        

1. FPT* - - 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 

2. IPS 16.67 16.67 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 

3. RPCL - 15.00 - 1,098.75 - 1,098.75 30.00 285.00 

4. ROC 5.91 5.91 1,094.35 1,094.35 - - - - 

5. BAPT 2.07 2.07 18.19 18.19 - - - - 

6. PA (Maoming) 20.00 20.00 14.83 14.83 14.83 14.83 - - 

7. PA (Sanshui) 25.00 25.00 6.06 6.06 6.06 6.06 - - 

8. KOT 10.00 10.00 115.82 115.30 - - - - 

9. KIF 10.00 10.00 48.00 47.78 - - - - 

10. K I 10.00 10.00 241.25 240.16 - - - - 

11. K II 10.00 10.00 64.49 64.19 - - - - 

12. Corpus 0.48 0.48 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   1,603.63 2,700.25 21.53 1,120.28   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (501.89) (499.76) (14.14) (14.14)   

รวม   1,101.74 2,200.49 7.39 1,106.14 30.00 285.00 
 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 0.00024 จาํนวน 66 หุน้ เป็นเงินจาํนวน 22,220.00 บาท  
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15. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

15.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,200.49 2,015.96 1,106.14 1,106.12 

- เงินลงทุนเพิ่ม - 184.53 - 0.02 

- จาํหน่ายเงินลงทุน (1,098.75) (15.16) (1,098.75) (15.16) 

- ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  - 15.16 - 15.16 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,101.74 2,200.49 7.39 1,106.14 

 
15.4 รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

RPCL 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการจาํหน่าย
เงินลงทุนในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (RPCL) ในส่วนที่บริษทัฯ ถือหุน้อยูท่ั้งหมด จาํนวน 10.99 ลา้นหุน้ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด เป็นเงินจาํนวน 1,098.75 ลา้นบาท ให้กบับริษทั โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) (GPSC) ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัที่ 25 มิถุนายน 2557 ทั้งน้ี
บริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 921.43 ลา้นบาท 
และ 1,318.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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16. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 3,594.26 3,581.81 - 7,176.07 
 -  เพิม่ข้ึน - 2.53 11.75 14.28 
 -  โอนเปล่ียนประเภท - 6.00 (11.75) (5.75) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 3,594.26 3,590.34 - 7,184.60 
     
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - (904.18) - (904.18) 
 -  ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (197.52) - (197.52) 
 -  โอนเปล่ียนประเภท - (0.03) - (0.03) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - (1,101.73) - (1,101.73) 

มูลค่าตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 3,594.26 2,677.63 - 6,271.89 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 3,594.26 2,488.61 - 6,082.87 
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16. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ต่อ) 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 3,594.26 323.55 - 3,917.81 
- เพิม่ข้ึน - 2.00 11.75 13.75 
- โอนเปล่ียนประเภท - 4.20 (11.75) (7.55) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 3,594.26 329.75 - 3,924.01 
     
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - (172.68) - (172.68) 
- ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (12.32) - (12.32) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - (185.00) - (185.00) 

มูลค่าตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 3,594.26 150.87 - 3,745.13 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 3,594.26 144.75 - 3,739.01 
 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบการเงินรวมจาํนวน 14,063.42 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 : 10,376.19 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 9,903.86 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 : 
6,260.81 ลา้นบาท) 
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17. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงันี้ 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 
 

อาคาร 
และส่วน 
ปรับปรุง 
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 
 

สินทรัพยเ์พื่อ 
การสาํรวจ 
และผลิต 
ปิโตรเลียม 

สินทรัพย ์
อื่น ๆ 

 
 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 
 
 

        
ราคาทุน        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 11,493.53 52,024.26 361,422.91 708,574.37 17,656.78 44,325.73 1,195,497.58 
- ซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) - 1.19 22.05 32,428.79 - - 32,452.03 
- ขายธุรกิจ (หมายเหตุฯ 43) - (1.79) (0.43) - (2.97) (223.53) (228.72) 
- ซื้อสินทรัพย ์ 231.31 1,024.43 3,377.55 103,001.87 1,646.91 34,615.21 143,897.28 
- ตน้ทุนการกูย้มื - - - - - 1,327.00 1,327.00 
- โอนเปลี่ยนประเภท 2,178.33 3,318.16 9,313.39 163.36 601.34 (16,323.02) (748.44) 
- ขายและจาํหน่าย - (179.33) (1,536.35) (4,407.16) (715.44) (298.82) (7,137.10) 
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสดัส่วนในโครงการ KKD (161.70) (6.85) (107.04) (65,066.24) - - (65,341.83) 
- จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย 

(หมายเหตุฯ 12) (187.99) (254.34) (380.37) - (1,619.93) (169.20) (2,611.83) 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8.01) 19.74 13.27 3,477.72 (46.47) (128.26) 3,327.99 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 13,545.47 55,945.47 372,124.98 778,172.71 17,520.22 63,125.11 1,300,433.96 
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17. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 
 

อาคาร 
และส่วน 
ปรับปรุง 
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 
 

สินทรัพยเ์พื่อ 
การสาํรวจ 
และผลิต 
ปิโตรเลียม 

สินทรัพย ์
อื่น ๆ 

 
 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 
 
 

        
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 - (19,064.29) (129,102.93) (291,293.77) (9,343.06) - (448,804.05) 
- ซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) - (0.06) (15.88) (13,377.09) - - (13,393.03) 
- ขายธุรกิจ (หมายเหตุฯ 43) - 0.10 0.06 - 0.08 - 0.24 
- ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - (2,323.65) (16,071.47) (81,703.81) (1,607.49) - (101,706.42) 
- โอนเปลี่ยนประเภท - (201.53) 2.91 - (3.96) - (202.58) 
- ขายและจาํหน่าย - 156.26 1,410.87 84.18 488.11 - 2,139.42 
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสดัส่วนในโครงการ KKD - 0.33 66.01 3,861.30 - - 3,927.64 
- จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย 

(หมายเหตุฯ 12) - 47.33 203.89 - 246.88 - 498.10 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (8.47) (23.79) (2,951.55) 180.16 - (2,803.65) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 - (21,393.98) (143,530.33) (385,380.74) (10,039.28) - (560,344.33) 
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17. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
 
 
 

อาคาร 
และส่วน 
ปรับปรุง 
อาคาร 

เครื่องจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 
 

สินทรัพยเ์พื่อ 
การสาํรวจ 
และผลิต 
ปิโตรเลียม 

สินทรัพย ์
อื่น ๆ 

 
 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 
 
 

        
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 (23.13) (4.69) (16.54) (6,864.14) - - (6,908.50) 
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (21.20) (5.39) (667.03) (12,074.87) (909.95) - (13,678.44) 
- จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย 

(หมายเหตุฯ 12) - - - - 893.48 - 893.48 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (0.16) (0.04) (0.01) (53.84) (7.02) - (61.07) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 (44.49) (10.12) (683.58) (18,992.85) (23.49) - (19,754.53) 
        
มูลค่าตามบญัชี        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 11,470.40 32,955.28 232,303.44 410,416.46 8,313.72 44,325.73 739,785.03 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 13,500.98 34,541.37 227,911.07 373,799.12 7,457.45 63,125.11 720,335.10 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์ี่อยูใ่นภาระคํ้าประกนั เป็นเงินจาํนวน 11,055.84 ลา้นบาท 
 



108 

17. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 
 
 
 

อาคาร 
และส่วน 
ปรับปรุง 
อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 
 

สินทรัพย ์
อ่ืน ๆ 

 
 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 
 
 

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 6,472.97 31,231.40 287,373.70 11,529.93 40,097.08 376,705.08 
- ซ้ือสินทรัพย ์ 3.43 261.32 1,772.45 835.19 27,485.85 30,358.24 
- ตน้ทุนการกูย้มื - - - - 1,303.35 1,303.35 
- โอนเปล่ียนประเภท 2,179.65 2,669.71 8,791.27 354.86 (14,756.46) (760.97) 
- ขายและจาํหน่าย - (88.30) (700.98) (632.98) - (1,422.26) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 8,656.05 34,074.13 297,236.44 12,087.00 54,129.82 406,183.44 
       
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - (13,502.63) (110,319.25) (7,479.40) - (131,301.28) 
- ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (1,271.07) (12,213.19) (1,043.76) - (14,528.02) 
- โอนเปล่ียนประเภท - (0.05) 0.12 - - 0.07 
- ขายและจาํหน่าย - 75.80 689.65 421.91 - 1,187.36 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - (14,697.95) (121,842.67) (8,101.25) - (144,641.87) 
       
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 (23.13) (4.70) (16.42) - - (44.25) 
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - (665.25) - - (665.25) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (23.13) (4.70) (681.67) - - (709.50) 
       
มูลคา่ตามบญัชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 6,449.84 17,724.07 177,038.03 4,050.53 40,097.08 245,359.55 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 8,632.92 19,371.48 174,712.10 3,985.75 54,129.82 260,832.07 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมที่ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงินรวมมีจาํนวน 
1,327.00 ลา้นบาท (ณ  วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 : 1,220.36 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 
1,303.35 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 : 1,219.25 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นราคาทุนของ
สินทรัพยร้์อยละ 2.00 - 4.58 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 : ร้อยละ 2.00 - 3.89) 
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17. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงรวมอยู่ในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และ
สินทรัพยอ่ื์น ๆ ไดแ้ก่ สินทรัพยป์ระเภทยานพาหนะ และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ราคาทุน 10,236.89 10,158.56 9,968.52 9,932.32 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,800.27) (2,497.07) (2,653.00) (2,408.29) 

มูลค่าตามบญัชี 7,436.62 7,661.49 7,315.52 7,524.03 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 PTTEP มีรายจ่ายส่วนท่ีสาํรองแทนรัฐบาลต่างประเทศ (Carried Costs) แสดงเป็นรายการ
ภายใตสิ้นทรัพยเ์พ่ือการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม สินทรัพยใ์นการสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรและ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน และค่าใช้จ่ายในการสํารวจปิโตรเลียมในงบกาํไรขาดทุน 
สาํหรับโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท
โครงการ ส่วนท่ีสาํรองจ่ายแทนรัฐบาล 

 สินทรัพยเ์พื่อการ
สาํรวจ 

และผลิตปิโตรเลียม 
 

สินทรัพยใ์นการ
สาํรวจ 

และประเมินค่า
แหล่งทรัพยากร 

สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนอ่ืน ๆ  

 
 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ 
ปิโตรเลียม (ยอดสะสมตั้งแต่ 
ปี 2545 ถึง 31 ธนัวาคม 2557) 

 

เวียดนาม 52/97 - - 33.26 - 
เวียดนาม บี และ 48/95 - - 34.81 - 
เวียดนาม 16-1* 851.11 - - 1,268.59 
เวียดนาม 9-2* 1,093.61 - - 791.82 
แอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี 249.27 - - 428.92 
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ 4.55 1,682.18 - 593.10 
เมียนมาร์ พีเอสซี จี และ อีพี 2 - 103.77 - 103.76 
เมียนมาร์ เอม็โอจีอี 3 - - - 0.26 
โมซมับิก โรวูมา ออฟชอร์  
 แอเรีย วนั 24.46 1,508.81 - 431.02 
โมซมับิก โรวูมา ออนชอร์ - 6.65 - 76.36 
 

* เงินสํารองจ่ายแทนรัฐบาลของโครงการเวียดนาม 16-1 และโครงการเวียดนาม 9-2 ไดรั้บคืนครบจาํนวนแลว้ในรูปของการแบ่งปัน
ผลผลิตปิโตรเลียมตามสดัส่วนร่วมทุน (Recoupment) 
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18. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพยใ์นการ
สาํรวจและประเมิน
ค่าแหล่งทรัพยากร 

สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 8,702.95 18,941.84 104,090.11 4,244.90 135,979.80 
 -  ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) - - 11,353.88 - 11,353.88 
 -  ขายธุรกิจ (หมายเหตุฯ 43) (0.03) - - - (0.03) 
 -  เพิ่มข้ึน 678.88 1.33 15,728.45 166.46 16,575.12 
 -  เพิม่ข้ึนจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

การถือสดัส่วนในโครงการ KKD - - 50,694.10 - 50,694.10 
 -  โอนเปล่ียนประเภท 462.54 (360.49) (163.36) 404.68 343.37 
 -  ขายและจาํหน่าย (47.37) (49.76) (4,372.60) (90.58) (4,560.31) 
 -  ลดลงจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

การถือสดัส่วนในโครงการ KKD  - - (7,476.73) - (7,476.73) 
 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 27.30 - (3,656.33) 9.62 (3,619.41) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 9,824.27 18,532.92 166,197.52 4,735.08 199,289.79 

      
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 (2,836.74) (6,576.28) - (1,579.98) (10,993.00) 
 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,017.53) (492.14) - (266.84) (1,776.51) 
 -  โอนเปล่ียนประเภท 0.02 201.25 - - 201.27 
 -  ขายและจาํหน่าย  47.19 49.76 - 84.88 181.83 
 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (10.28) - - (4.34) (14.62) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (3,817.34) (6,817.41) - (1,766.28) (12,401.03) 

      
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - - - (89.70) (89.70) 
 -  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - (20,721.10) (5.30) (20,726.40) 
 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 85.49 (0.47) 85.02 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - - (20,635.61) (95.47) (20,731.08) 

      
มูลค่าตามบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 5,866.21 12,365.56 104,090.11 2,575.22 124,897.10 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 6,006.93 11,715.51 145,561.91 2,873.33 166,157.68 
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18. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 3,494.61 18,355.24 51.55 21,901.40 
 -  เพิม่ข้ึน 75.26 0.09 - 75.35 
 -  โอนเปล่ียนประเภท 412.76 (3.80) 28.00 436.96 
 -  จาํหน่ายสินทรัพย ์ (0.47) (49.76) (51.55) (101.78) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 3,982.16 18,301.77 28.00 22,311.93 
     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 (1,425.99) (6,355.57) (51.55) (7,833.11) 
 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (529.68) (482.24) (0.59) (1,012.51) 
 -  โอนเปล่ียนประเภท (0.02) - - (0.02) 
 -  จาํหน่ายสินทรัพย ์ 0.35 49.76 51.55 101.66 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (1,955.34) (6,788.05) (0.59) (8,743.98) 
     
มูลค่าตามบญัชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2,068.62 11,999.67 - 14,068.29 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2,026.82 11,513.72 27.41 13,567.95 
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19. สินทรัพย์เหมือง   
 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยเ์หมือง มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 54,462.22 
 -  เพิ่มข้ึน 1,523.24 
 -  ขายและจาํหน่าย (87.04) 
 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 238.55 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 56,136.97 
  
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 (19,157.22) 
 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (4,203.95) 
 -  ขายและจาํหน่าย 5.15 
 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (149.03) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (23,505.05) 
  
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 (85.80) 

 -  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (77.72) 

 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (164.52) 
  
มูลค่าตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 35,219.20 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 32,467.40 
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20. ค่าความนิยม 
 

การเปล่ียนแปลงในค่าความนิยม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2557 2556 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  51,851.23 46,501.14 
- เพิม่ข้ึน (หมายเหตุฯ 42) 14,331.82 4,135.82 
- ขายธุรกิจ - (506.27) 
- โอนเปล่ียนประเภท - (56.43) 
- ลดลงจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือสดัส่วน 

ในโครงการ KKD  (9,927.24) - 
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,156.03) - 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 201.78 1,776.97 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 55,301.56 51,851.23 
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21. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัเสียภาษีเงินไดต้ามรายละเอียดดงัน้ี 
 อตัราร้อยละ 
ภาษีเงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทย 
ตามพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2532 50 

ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 20 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ 5 - 55 

ภาษีเงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย 
ตามพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2541 0 - 20 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์นทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย 40 
 
 

21.1 ภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และ 2556 ประกอบดว้ย 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :      
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 44,160.13 44,390.68 4,935.11 828.70 

ภาษีเงินไดข้องปีก่อนท่ีรับรู้ในปีปัจจุบนั 289.35 952.56 (41.22) (47.81) 

 44,449.48 45,343.24 4,893.89 780.89 

     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (3,976.73) (2,149.92) (1,321.86) 33.66 
ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก  
การแปลงค่าฐานภาษี  555.77 4,456.08 - - 

 (3,420.96) 2,306.16 (1,321.86) 33.66 

รวม 41,028.52 47,649.40 3,572.03 814.55 
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21. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

21.2 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงันี้ 
 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

        ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 57 

 

ยอดสุทธิ 
ณ วนัที่ 

1 ม.ค. 57 กาํไร(ขาดทุน) 
กาํไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น ซื้อธุรกิจ 

การเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างการ 
ถือสดัส่วนใน 
โครงการ KKD 

จดัประเภทเป็น 
สินทรัพย ์

ไม่หมุนเวียน 
ที่ถือไวเ้พื่อขาย 

ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงิน ยอดสุทธิ 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หนี้สิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (65,818.66) 5,155.61 - (14,290.49) 14,728.74 28.28 103.40 (60,093.12) 495.30 (60,588.42) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10,297.71) 165.63 - - - - (39.44) (10,171.52) 347.59 (10,519.11) 
เงินลงทุน 6.47 - - - - - - 6.47 6.47 - 
เงินลงทุนเผื่อขาย (1,070.99) - 26.07 - - - 0.03 (1,044.89) 0.03 (1,044.92) 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (2,714.95) 1,154.18 - - - - (1.18) (1,561.95) 423.49 (1,985.44) 
สินคา้คงเหลือ 2.95 107.84 - - - - - 110.79 110.79 - 
เงินกูย้มื (182.10) 249.15 - - - - - 67.05 67.05 - 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,577.99 567.74 267.67 - - - 24.10 3,437.50 3,437.50 - 
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน 10,328.39 (2,486.22) - 507.10 (53.72) - 105.43 8,400.98 8,400.98 - 
ขาดทุนสะสมยกไป 12,784.00 (5,267.54) - - 264.07 - 154.14 7,934.67 7,934.67 - 
ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ในทรัพยากร
ปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย 1,620.10 1,056.41 - - - - 12.87 2,689.38 2,689.38 - 

ผลกระทบทางภาษีจากการแปลงค่าฐานภาษี 1,149.58 (555.77) - - - - (4.25) 589.56 1,205.55 (615.99) 

อื่น ๆ (677.57) 3,273.93 - - (12.47) - (226.51) 2,357.38 5,205.34 (2,847.96) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (52,292.50) 3,420.96 293.74 (13,783.39) 14,926.62 28.28 128.59 (47,277.70) 30,324.14 (77,601.84) 

การหกักลบรายการของภาษี        - (20,279.96) 20,279.96 

สินทรัพย ์(หนี้สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ        (47,277.70) 10,044.18 (57,321.88) 
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21. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

21.2 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

       หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

       ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 56 

 

ยอดสุทธิ 
ณ วนัที่ 

1 ม.ค. 56 กาํไร(ขาดทุน) 
กาํไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น ซื้อธุรกิจ ขายธุรกิจ 

ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงิน ยอดสุทธิ 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หนี้สิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (57,391.32) (3,082.43) - (2,360.89) (7.77) (2,976.25) (65,818.66) 793.93 (66,612.59) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,159.26) (458.35) - - - (680.10) (10,297.71) 146.12 (10,443.83) 
เงินลงทุน 5.86 0.61 - - - - 6.47 6.47 - 
เงินลงทุนเผื่อขาย (1,146.11) - 75.09 - - 0.03 (1,070.99) 0.06 (1,071.05) 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (2,567.05) (139.26) - - - (8.64) (2,714.95) 122.09 (2,837.04) 
สินคา้คงเหลือ 54.21 (51.26) - - - - 2.95 2.95 - 
เงินกูย้มื (920.23) 738.13 - - - - (182.10) - (182.10) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,041.42 132.37 - - - 404.20 2,577.99 2,577.99 - 
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน 7,625.53 2,037.22 - - - 665.64 10,328.39 10,328.39 - 
ขาดทุนสะสมยกไป 10,812.61 1,267.39 - - - 704.00 12,784.00 12,784.00 - 
ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ในทรัพยากร
ปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย 1,554.02 36.38 - - - 29.70 1,620.10 1,620.10 - 

ผลกระทบทางภาษีจากการแปลงค่าฐานภาษี 5,490.23 (4,456.08) - - - 115.43 1,149.58 1,598.10 (448.52) 

อื่น ๆ (1,737.77) 1,669.12 - - - (608.92) (677.57) 5,513.27 (6,190.84) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (45,337.86) (2,306.16) 75.09 (2,360.89) (7.77) (2,354.91) (52,292.50) 35,493.47 (87,785.97) 

การหกักลบรายการของภาษี       - (22,309.56) 22,309.56 

สินทรัพย ์(หนี้สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ       (52,292.50) 13,183.91 (65,476.41) 
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21. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

21.2 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 57 

 

ยอดสุทธิ 
ณ วนัที่ 

1 ม.ค. 57 กาํไร(ขาดทุน) 
กาํไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น ยอดสุทธิ 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หนี้สิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (60.68) (58.07) - (118.75) - (118.75) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 146.12 (0.69) - 145.43 145.43 - 
เงินลงทุน 2.83 - - 2.83 2.83 - 
เงินลงทุนเผื่อขาย (1,071.05) - 26.23 (1,044.82) - (1,044.82) 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (2,538.88) 1,151.33 - (1,387.55) 422.93 (1,810.48) 
สินคา้คงเหลือ 1.12 60.30 - 61.42 61.42 - 
เงินกูย้มื (182.10) 249.15 - 67.05 67.05 - 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 864.08 75.74 261.01 1,200.83 1,200.83 - 

อื่น ๆ (126.47) (155.90) - (282.37) 227.58 (509.95) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (2,965.03) 1,321.86 287.24 (1,355.93) 2,128.07 (3,484.00) 

การหกักลบรายการของภาษี    - (2,128.07) 2,128.07 

สินทรัพย ์(หนี้สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ    (1,355.93) - (1,355.93) 
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21. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

21.2 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 56 

 

ยอดสุทธิ 
ณ วนัที่ 

1 ม.ค. 56 กาํไร(ขาดทุน) 
กาํไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น ยอดสุทธิ 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หนี้สิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 537.32 (598.00) - (60.68) - (60.68) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 141.25 4.87 - 146.12 146.12 - 
เงินลงทุน 5.86 (3.03) - 2.83 2.83 - 
เงินลงทุนเผื่อขาย (1,146.11) - 75.06 (1,071.05) - (1,071.05) 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (2,264.92) (273.96) - (2,538.88) 121.40 (2,660.28) 
สินคา้คงเหลือ 54.21 (53.09) - 1.12 1.12 - 
เงินกูย้มื (920.23) 738.13 - (182.10) - (182.10) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 807.90 56.18 - 864.08 864.08 - 

อื่น ๆ (221.71) 95.24 - (126.47) 248.76 (375.23) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (3,006.43) (33.66) 75.06 (2,965.03) 1,384.31 (4,349.34) 

การหกักลบรายการของภาษี    - (1,384.31) 1,384.31 

สินทรัพย ์(หนี้สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ    (2,965.03) - (2,965.03) 
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22. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ 

 

การเปล่ียนแปลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,690.55 5,688.54 5,634.01 6,780.11 

- Make-up Right (354.03) (997.99) (380.24) (1,146.10) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,336.52 4,690.55 5,253.77 5,634.01 
 

บริษทัฯ ได้จ่ายเงินค่าซ้ือก๊าซล่วงหน้าสําหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบได้ตามปริมาณขั้นตํ่าท่ีระบุใน
สัญญาซ้ือขายก๊าซ (Take-or-Pay) ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไปแลว้ในปีสัญญาต่อ ๆ ไป 
(Make-up Right) โดยไม่มีกาํหนดเวลา  
 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซประกอบดว้ย เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซจากแหล่งยาดานา
ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซ่ึงเป็นยอดคงเหลือสาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดข้องปี 2543 
 

23. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินประกนัและมดัจาํ 537.55 697.90 65.60 49.50 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 8,732.20 7,992.53 3,335.53 3,565.52 

สินคา้คงเหลือ - สาํรองตามกฎหมาย 19,693.37 23,374.88 19,693.37 23,374.88 

ค่าตอบแทนตามสัญญารอตดับญัชี 662.42 717.09 - - 

อ่ืน ๆ 2,710.09 2,831.90 186.43 189.46 

รวม 32,335.63 35,614.30 23,280.93 27,179.36 
 

พระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ไดจ้ดักลุ่มบริษทัเป็นผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัน้ี
และเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขการขาดแคลนนํ้ามนัเช้ือเพลิง พระราชบญัญติัฯ ฉบบัน้ีไดก้าํหนดใหผู้ค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 
ตอ้งสํารองนํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามชนิดและปริมาณตามท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลงังานเป็นผูก้าํหนด ปัจจุบนัไดส้ํารองใช้
ตามอตัราร้อยละ 6 ของปริมาณกาํหนดคา้ ซ่ึงไดแ้จง้ไวก้บัอธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ตามประกาศ
กรมธุรกิจพลงังาน พ.ศ. 2556 
 

ในปี 2557 และปี 2556 กลุ่มบริษทัมีการรับรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือ - สาํรองตามกฎหมายใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บ หรือราคาทุนท่ีตํ่ากวา่ 
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24. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.55 - 3.43 
ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.68 - 3.65 ต่อปี) 
 

25. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,738.62 5,115.74 3,561.08 4,924.06 

เงินประกนัตามสญัญา 7.08 14.48 - - 

ประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทน 
 การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม 1,810.12 1,202.41 - - 

อ่ืน ๆ 1,267.90 2,765.69 708.14 559.00 

รวม 6,823.72 9,098.32 4,269.22 5,483.06 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 

เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 3,744.82 3,770.11 2,500.00 2,500.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 29.01 116.76 29.01 116.76 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 13,078.10 4,552.18 9,933.96 - 

หุน้กู ้- สกลุบาท 22,140.53 14,645.00 22,140.53 2,946.20 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 23,283.99 22,550.75 - 22,550.75 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 434.85 497.79 597.82 640.70 

รวม 62,711.30 46,132.59 35,201.32 28,754.41 
 

เงินกูย้มืระยะยาว 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 21,588.24 25,433.05 16,500.00 19,000.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 87.05 28.32 87.05 28.32 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 59,476.08 75,394.58 16,624.84 27,364.12 

หุน้กู ้- สกลุบาท 171,741.98 164,304.64 144,667.47 156,808.00 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 134,552.19 157,167.46 76,465.48 76,057.30 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3,327.29 2,933.98 6,034.43 6,033.23 

รวม 390,772.83 425,262.03 260,379.27 285,290.97 
 
 

เงินกู้ยืมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จาํนวน 4,500.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 : 6,000.00 
ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
 



122 

26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี และเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จาํแนก
ตามประเภทของอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 112,479.76 82,876.82 65,444.74 56,287.81 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 341,004.37 388,517.80 230,135.85 257,757.57 

รวม 453,484.13 471,394.62 295,580.59 314,045.38 
 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

พนัธบตัร ปตท. 5.07% - 7.83% 5.07% - 7.83% 5.07% - 7.83% 5.07% - 7.83% 
เงินกูย้มื - สกลุบาท 1.92% - 6.05% 2.52% - 4.71% 2.68% - 4.36% 2.52% - 4.36% 
เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 
เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ     

- ดอลลาร์สหรัฐ 1.28% - 6.00% 1.23% - 6.05% 1.59% - 2.99% 1.59% - 2.99% 
- เยนญ่ีปุ่น 4.45% 4.45% 4.45% 4.45% 
- ดอลลาร์แคนาดา 2.98% - 3.39% 2.98% - 3.38% - - 

หุน้กู ้- สกลุบาท 3.80% - 7.40% 3.20% - 7.40% 3.80% - 7.40% 3.20% - 7.40% 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 1.37% - 6.35% 1.07% - 6.35% 1.37% - 5.88% 1.07% - 5.88% 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1.16% - 6.50% 1.16% - 5.90% 1.16% - 4.65% 1.16% - 4.80% 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.1 เงินกูย้มื 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืสกุลบาท และสกลุต่างประเทศ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

ดอลลาร์ 
แคนาดา 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 29,348.24 1,780.81 23,000.00 475.00 109,295.00 
- กูเ้พิ่ม - 63.59 - - 2,078.36 
- ชาํระคืน (3,900.74) (231.59) - - (11,392.65) 
- ขายธุรกิจ (หมายเหตุฯ 43) - (6.38) - - (208.86) 
- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - - (1,954.02) 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - 183.85 

- อ่ืน ๆ 1.62 - - - 1.62 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 25,449.12 1,606.43 23,000.00 475.00 98,003.30 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (3,773.83) (345.67) - - (16,851.93) 

เงินกูย้มืระยะยาว 21,675.29 1,260.76 23,000.00 475.00 81,151.37 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 21,645.08 610.00 23,000.00 49,009.20 
- ชาํระคืน (2,529.02) - - (2,529.02) 

- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - (805.32) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 19,116.06 610.00 23,000.00 45,674.86 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (2,529.01) (300.00) - (12,462.97) 

เงินกูย้มืระยะยาว 16,587.05 310.00 23,000.00 33,211.89 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกลุต่างประเทศ 
 

เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2556 กิจการที่ควบคุมร่วมกนัของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง  ไดท้าํสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกบั
สถาบนัการเงิน 3 แห่ง เป็นวงเงินจาํนวน 86.80 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR บวกอตัราร้อยละ 
4.25 ถึง 4.50 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินไตรมาส กาํหนดชาํระคืนเงินกูง้วดแรกในเดือนเมษายน 2561 ส้ินสุดในปี 2572 
ณ วนัท่ี 4 ธันวาคม 2557 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดังกล่าวได้เบิกเงินกูซ่ึ้งสุทธิจากค่าธรรมเนียมรอตดัจ่ายแลว้ เป็น
จาํนวน 15.95 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 517.16 ลา้นบาท (บริษทัฯ รับรู้เงินกูต้ามสัดส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวน 
206.86 ลา้นบาท) โดยเม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม 2557 บริษทัย่อยดงักล่าว ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
ดงักล่าวออกไป ส่งผลใหบ้ริษทัฯ หยดุการรับรู้เงินกูด้งักล่าวในงบการเงินรวม (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 43)  
 
เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึง ไดท้าํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 4 แห่ง 
เป็นวงเงินจาํนวน 188.20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบ้ียลอยตัว LIBOR บวกอตัราร้อยละ 1.65 ต่อปี ชําระ
ดอกเบ้ียทุกเดือนหรือสามเดือนสําหรับระยะเวลาในช่วงของการเบิกเงินกู ้หลงัจากนั้นจะเปล่ียนเป็นทุกสามเดือน
หรือหกเดือน หรือแลว้แต่ตกลงร่วมกนั กาํหนดชาํระคืนเงินกูง้วดแรกในเดือนกนัยายน 2558 ส้ินสุดในปี 2568 ใน
ระหว่างปี กิจการท่ีควบคุมร่วมกันดังกล่าวได้เบิกเงินกู้เป็นจาํนวน 114.41 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 
3,743.00 ลา้นบาท (บริษทัฯ รับรู้เงินกูต้ามสดัส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวน 1,871.50 ลา้นบาท) 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกลุบาท 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเพือ่ป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราดอกเบี้ยสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาว - สกุลบาทบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ 
 

วนัทีกู่้ สกุลเงิน 
เงินต้น

(หน่วย : ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงินกู้ 

กาํหนดชําระคืน 
ดอกเบีย้ 

กําหนดชําระคืน 
เงินต้น เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 

ตามสัญญาป้องกนั
ความเสี่ยง 

เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนั 
ความเสี่ยง 

         

28/04/2552 บาท 5,000 อตัราลอยตวั 
6M THBFIX  

บวกอตัราร้อยละคงที่ 

ทุกงวดครึ่งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้ 
ทุกงวดครึ่งปี และ 
งวดสุดทา้ยในวนัที่ 

30 มีนาคม 2562 

-ใน ปี  2553 บริษัทฯ  ทําสัญญาแลกเป ลี่ยนอัตราดอกเบี้ ย 
(Interest Rate Swap: IRS) ซึ่งมีผลต่อรอบการจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่
วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 จนถึงวนัครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ 
-ในปี 2555 คู่สัญญาไดใ้ช้สิทธิในการเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจาก
อตัราลอยตวั 6M THBFIX บวกอตัราร้อยละคงที่ เป็นอตัราคงที่
ร้อยละ 4.355 ต่อปี 

อตัราคงที่ร้อยละ 
4.355 ต่อปี 

- 

         

29/06/2552 บาท 7,000 อตัราลอยตวั 
6M THBFIX  

บวกอตัราร้อยละคงที่ 

ทุกงวดครึ่งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้ 
ทุกงวดครึ่งปี และ 
งวดสุดทา้ยในวนัที่ 

30 มีนาคม 2562 

ในปี 2555 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย (IRS) ซึ่ง
มีผลต่อรอบการจ่ายดอกเบี้ยตั้ งแต่วนัที่ 9 พฤศจิกายน  2555 
จนถึงวนัครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ 

อตัราลอยตวั 
6M THBFIX 

บวกอตัราร้อยละคงที่ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ย
ดงักล่าว มีเงื่อนไขให้คู่สัญญามีสิทธิ 
1 ครั้ง ในวนัที่ 30 ธันวาคม 2556 ใน
การเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตรา
ลอยตวั 6M THBFIX บวกอตัราร้อย
ละคงที่ เป็นอัตราคงที่ร้อยละ 3.95 
ต่อปี โดยในวนัที่ 30 ธันวาคม 2556 
คู่สัญญาเลือกที่จะไม่ใชส้ิทธิดงักล่าว 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกลุต่างประเทศ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราดอกเบี้ยและอตัราแลกเปลี่ยนสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาว - สกุลเงินต่างประเทศบางส่วน โดย
มีรายละเอียดดงันี้ 
 

วนัทีกู่้ สกุลเงิน 
เงินต้น

(หน่วย : ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงินกู้ 

กาํหนดชําระคืน 
ดอกเบีย้ 

กาํหนดชําระคืน 
เงินต้น เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 

ตามสัญญาป้องกนั
ความเสี่ยง 

เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนั 
ความเสี่ยง 

         

05/04/2549 เยนญี่ปุ่น 23,000 4.45 ของเงินตน้สกุล 
ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดชาํระคืน 
เงินตน้ในวนัที่ 
7 เมษายน 2579 

ในปี  2551 บริษัทฯ  ทําสัญญา Participating SWAP (P-SWAP) 
สําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเยนญี่ปุ่นเพื่อลดระดบัความ
เสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนระหวา่งสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐต่อสกุล
เงินเยนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญญาสิทธิเลือกซื้อเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงินเยนญี่ปุ่น จาํนวน 23,000 ล้านเยน ซึ่งตามเงื่อนไขใน
สัญญาสิทธิดังกล่าว ณ ภาวะตลาดปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถ
เลือกซื้อเงินสกุลเยนญี่ ปุ่นจํานวนดังกล่าวได้ด้วยจํานวน
เที ยบ เท่ า  196.94 ล้านดอลลาร์สห รัฐ  ทั้ ง นี้  บริษัทฯ  มีค่ า 
premium ที่เกิดขึ้นจากสัญญาดงักล่าวประมาณร้อยละ 1.38 ต่อปี  

อตัราคงที่ประมาณ 
1.38 ของเงินตน้สกุล 

ดอลลาร์สหรัฐ 
(คา่ premium) 

จํานวน เงินส กุลดอลลาร์สห รัฐ
เทียบเท่าที่ใชใ้นการซื้อเงินสกุลเยน
ญี่ปุ่น ขึ้นอยูก่บัช่วงอตัราแลกเปลี่ยน
ระหว่างสกุลดอลลาร์สหรัฐ และ
สกุลเยนญี่ปุ่น 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืม - สกลุต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราดอกเบี้ยและอตัราแลกเปลี่ยนสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาว - สกุลเงินต่างประเทศบางส่วน โดย
มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

วนัทีกู่้ สกุลเงิน 
เงินต้น

(หน่วย : ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงินกู้ 

กาํหนดชําระคืน 
ดอกเบีย้ 

กาํหนดชําระคืน 
เงินต้น เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 

ตามสัญญาป้องกนั
ความเสี่ยง 

เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนั 
ความเสี่ยง 

         

25/05/2553 ดอลลาร์
สหรัฐ 

300 อตัราลอยตวั LIBOR 
บวกอตัราร้อยละ

คงที่ต่อปี  
ของเงินตน้สกุล 
ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดชาํระคืน
เงินตน้ในวนัที่ 

25 พฤษภาคม 2558 

-ในปี 2553 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย (IRS) 
-ในปี 2554 คู่สัญญาของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (IRS) 
สําหรับเงินกูบ้างส่วนจาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ไดใ้ชส้ิทธิ
ในการเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจากอตัราลอยตวั LIBOR บวกอตัรา
ร้อยละคงที่ต่อปี เป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.756 ต่อปี ซึ่งมี
ผลต่ออัตราดอกเบี้ยตั้ งแต่ว ันที่  25 พฤษภาคม  2554 จนครบ
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ 
-ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
สาํหรับเงินกูบ้างส่วนจาํนวน 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงที่ระหวา่ง 
1.585-2.989 ของ 
เงินตน้สกุล 

ดอลลาร์สหรัฐ 

- 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 

 

26.2 หุน้กู ้
 

หุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินรวม 

 2557 2556 

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ บาท 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ     

- สกลุดอลลาร์สหรัฐ 155,007.55 4,691.95 176,714.22 5,373.01 

- สกลุบาท 193,882.51 - 178,949.64 - 

หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ     

- สกลุดอลลาร์สหรัฐ 2,828.63 85.81 3,003.99 91.55 

รวม 351,718.69 4,777.76 358,667.85 5,464.56 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (45,424.52) (706.37) (37,195.75) (684.41) 

หุน้กูร้ะยะยาว 306,294.17 4,071.39 321,472.10 4,780.15 
 

 หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ บาท 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ     

- สกลุดอลลาร์สหรัฐ 76,465.48 2,309.21 98,608.05 2,992.72 

- สกลุบาท 166,808.00 - 159,754.20 - 

รวม 243,273.48 2,309.21 258,362.25 2,992.72 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (22,140.53) - (25,496.95) (684.41) 

หุน้กูร้ะยะยาว 221,132.95 2,309.21 232,865.30 2,308.31 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกลุบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2557 PTTEP ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ แก่ผูล้งทุน
สถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ จาํนวน 2 ชุด ชุดท่ี 1 มูลค่า 8,200 ลา้นบาท อายุหุ้นกู ้5 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 
3.91 ต่อปี และชุดท่ี 2 มูลคา่ 11,400 ลา้นบาท อายหุุน้กู ้15 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.82 ต่อปี 
 

เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2557 ประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ 
แก่ผูล้งทุนทัว่ไป มูลคา่ 10,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เง่ือนไข รายละเอยีด 
มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 10,000.00 
อายหุุน้กู ้(ปี) 6 ปี 11 เดือน 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 4.00 
งวดดอกเบ้ีย ชาํระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน ในวนัท่ี 15 พ.ค. และ 15 พ.ย. 
วนัออกหุน้กู ้ 15 ธนัวาคม 2557 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2564 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเพือ่ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ยดว้ยการทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบี้ยสาํหรับหุน้กู ้
สกลุบาทและสกลุต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้  
 

วันที่
จาํหน่าย สกุลเงิน 

เงินต้น
(หน่วย : ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงินกู้ 

กาํหนดชําระ 
ดอกเบีย้ 

กาํหนดชําระคืน 
เงินต้น เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

         

22/06/2550 เยน
ญี่ปุ่น 

36,000 2.71 
ของเงินตน้สกุล 

เยนญี่ปุ่น 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
29 มิถุนายน 2560 

ในปี 2550 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap: CCS)  เป็ น หุ้ น กู้ ส กุ ล
ดอลลาร์สหรัฐ  จํานวน เทียบเท่า  290.51 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ  

อตัราลอยตวั LIBOR บวกอตัรา 
ร้อยละคงที่ต่อปี หรืออตัราคงที่ 5.5 
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง 
ขึ้นอยูก่บัอตัราดอกเบี้ย LIBOR 
และอตัราคงที่ระหวา่ง 4.98-5.37 
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยดงักล่าว คู่สัญญามีสิทธิ 1 ครั้งที่
จะเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยคงที่  เป็น
อตัราดอกเบี้ยลอยตวั LIBOR บวกอตัรา
ร้อยละคงที่ตอ่ปี 

         

25/02/2553 บาท 2,636 4.10 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 

25 กุมภาพนัธ์ 2560 

ในปี 2553 บริษัทฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(CCS) เป็ น หุ้ น กู้ส กุลดอลลาร์สห รัฐ  จํานวน
เทียบเท่า 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั LIBOR 
บวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปีของ 
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

         

25/02/2553 บาท 4,000 4.50 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 

25 กุมภาพนัธ์ 2565 

ในปี 2553 บริษัทฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(CCS) เป็ น หุ้ น กู้ส กุลดอลลาร์สห รัฐ  จํานวน
เทียบเท่า 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั LIBOR 
บวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปีของ 
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 



131 

26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเพือ่ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ยดว้ยการทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบี้ยสาํหรับหุน้กู ้
สกลุบาทและสกลุต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

วันที่
จาํหน่าย สกุลเงิน 

เงินต้น
(หน่วย : ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงินกู้ 

กาํหนดชําระ 
ดอกเบีย้ 

กาํหนดชําระคืน 
เงินต้น เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

         

29/11/2553 บาท 3,000 ปีที่ 1 - 4 : 3.20  
ปีที่ 5 - 6 : 4.20 
ปีที่เหลือ : 5.00 

ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
14 ธนัวาคม 2560 

-ในปี 2554 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(CCS) เป็น หุ้น กู้ส กุลดอลลาร์สห รัฐ  จํานวน
เทียบ เท่า  99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยสัญญ า
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุ
สัญญาในวนัที่ 14 ธนัวาคม 2557 
-ในปี 2555 บริษทัฯ ทาํการปรับโครงสร้างสัญญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Restructure Cross Currency 
Swap) โดยสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินดงักล่าวจะ
สิ้นสุดอายสุัญญาในวนัที่หุน้กูค้รบกาํหนดไถ่ถอน 

อตัราคงที่ตั้งแต่ 
ปีที่ 3 - 4 : 1.375  
ปีที่ 5 - 6 : 2.64 
ปีที่เหลือ : 3.44 

ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเพือ่ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ยดว้ยการทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบี้ยสาํหรับหุน้กู ้
สกลุบาทและสกลุต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

วันที่
จาํหน่าย สกุลเงิน 

เงินต้น
(หน่วย : ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงินกู้ 

กาํหนดชําระ 
ดอกเบีย้ 

กาํหนดชําระคืน 
เงินต้น เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

         

27/01/2555 บาท 9,000 ปีที่ 1 - 4 : 4.00  
ปีที่ 5 - 6 : 4.40 
ปีที่เหลือ : 5.50 

ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 

15 พฤศจิกายน 2561 

ในปี 2556 บริษัทฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(CCS) เป็ น หุ้ น กู้ส กุลดอลลาร์สห รัฐ  จํานวน
เที ยบเท่ า 285 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยสัญญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินดงักล่าวจะสิ้นสุดอายสุัญญาใน
วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2561 

อตัราลอยตวั LIBOR 
บวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปีของ 
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

         

25/10/2555 ดอลลาร์
สหรัฐ 

500 3.375 
ของเงินตน้ 

สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
25 ตุลาคม 2565 

ในปี  2556 บริษัทฯ ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ด อก เบี้ ย  ( Interest Rate Swap: IRS) จ าก อัต ร า
ดอกเบี้ยคงที่ เป็นอตัราดอกเบี้ยลอยตวั โดยสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุ
สัญญาในวนัที่ 25 ตุลาคม 2561 

อตัราลอยตวั LIBOR 
บวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปีของ 
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

         

25/10/2555 ดอลลาร์
สหรัฐ 

400 4.50 
ของเงินตน้ 

สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
25 ตุลาคม 2585 

ในปี  2557 บริษัทฯ ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ด อก เบี้ ย  ( Interest Rate Swap: IRS) จ าก อัต ร า
ดอกเบี้ยคงที่ เป็นอตัราดอกเบี้ยลอยตวั โดยสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุ
สัญญาในวนัที่ 25 ตุลาคม 2562 

อตัราลอยตวั LIBOR 
บวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปีของ 
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.3 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน      

- ภายใน 1 ปี 502.58 556.25 696.58 730.30 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,538.90 1,162.00 2,407.61 2,011.62 

- เกิน 5 ปี 2,083.43 2,074.16 4,148.05 4,585.73 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (362.77) (360.64) (619.99) (653.72) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3,762.14 3,431.77 6,632.25 6,673.93 

     
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     

- หน้ีสินหมุนเวียน  434.85 497.79 597.82 640.70 

- หน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,327.29 2,933.98 6,034.43 6,033.23 

รวม 3,762.14 3,431.77 6,632.25 6,673.93 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2557 

 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 
จาก สนพ. 

เงินกูย้มื 
สกุล 

ต่างประเทศ 
หุน้กู ้

สกลุบาท 

หุน้กู ้
สกุล 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 3,744.82 29.01 13,078.10 22,140.53 23,283.99 434.85 62,711.30 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 6,394.16 29.02 1,589.96 31,070.00 235.72 392.20 39,711.06 

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,256.68 58.03 47,647.92 53,737.67 42,126.78 981.00 157,808.08 

เกิน 5 ปี 1,937.40 - 10,238.20 86,934.31 92,189.69 1,954.09 193,253.69 

รวม 25,333.06 116.06 72,554.18 193,882.51 157,836.18 3,762.14 453,484.13 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2556 

 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 
จาก สนพ. 

เงินกูย้มื 
สกุล 

ต่างประเทศ 
หุน้กู ้

สกลุบาท 

หุน้กู ้
สกุล 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 3,770.11 116.76 4,552.18 14,645.00 22,550.75 497.79 46,132.59 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 3,744.83 27.48 15,974.58 22,140.53 23,149.93 315.73 65,353.08 

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 17,931.90 0.84 45,247.81 45,619.47 41,955.40 674.49 151,429.91 

เกิน 5 ปี 3,756.32 - 14,172.19 96,544.64 92,062.13 1,943.76 208,479.04 

รวม 29,203.16 145.08 79,946.76 178,949.64 179,718.21 3,431.77 471,394.62 
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

26.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 

 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 
จาก สนพ. 

เงินกูย้มื 
สกุล 

ต่างประเทศ 
หุน้กู ้

สกลุบาท 

หุน้กู ้
สกุล 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 2,500.00 29.01 9,933.96 22,140.53 - 597.82 35,201.32 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 5,400.00 29.02 - 31,070.00 - 564.44 37,063.46 

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10,100.00 58.03 10,265.09 38,049.47 25,001.90 1,566.05 85,040.54 

เกิน 5 ปี 1,000.00 - 6,359.75 75,548.00 51,463.58 3,903.94 138,275.27 

รวม 19,000.00 116.06 26,558.80 166,808.00 76,465.48 6,632.25 295,580.59 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 

 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 
จาก สนพ. 

เงินกูย้มื 
สกลุ 

ต่างประเทศ 
หุน้กู ้

สกุลบาท 

หุน้กู ้
สกุล 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 2,500.00 116.76 - 2,946.20 22,550.75 640.70 28,754.41 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 2,500.00 27.48 9,884.82 22,140.53 - 480.12 35,032.95 

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14,300.00 0.84 10,214.31 43,119.47 24,878.22 1,263.39 93,776.23 

เกิน 5 ปี 2,200.00 - 7,264.99 91,548.00 51,179.08 4,289.72 156,481.79 

รวม 21,500.00 145.08 27,364.12 159,754.20 98,608.05 6,673.93 314,045.38 
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27. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

รายการกระทบยอดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  8,130.28 7,485.54 4,320.38 4,039.49 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 717.85 705.99 370.20 307.96 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 343.12 298.61 207.90 176.45 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,370.10 (9.89) 1,324.20 - 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (403.27) (311.77) (218.54) (203.52) 
จดัประเภทเป็นหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
(หมายเหตุฯ 12) (15.40) - - - 

ขายธุรกิจ - (0.95) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 8.28 (37.25) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 10,150.96 8,130.28 6,004.14 4,320.38 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 717.85 705.99 370.20 307.96 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  343.12 298.61 207.90 176.45 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,370.10 (9.89) 1,324.20 - 

รวม 2,431.07 994.71 1,902.30 484.41 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 138.30 112.43 87.74 67.46 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 51.91 42.39 49.34 40.06 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 886.10 839.02 456.51 373.85 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4.31 0.87 3.66 3.04 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,350.45 - 1,305.05 - 

รวม 2,431.07 994.71 1,902.30 484.41 
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27. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประเมิน 
 

 ขอ้สมมติฐานดา้นการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

 อตัราร้อยละต่อปี 
อตัราคิดลด 3.60 - 6.10 
อตัราเงินเฟ้อ 2.00 - 6.50 

 

 ขอ้สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มบริษทั 
 

- ขอ้สมมติฐานเก่ียวกับการมรณะ อตัรามรณะอา้งอิงตามตารางมรณะปีพุทธศกัราช 2551 (TMO08) 
ประกาศโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 

- ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 
 

ช่วงอาย ุ อตัราร้อยละต่อปี 

อายกุ่อน 30 ปี 2.00 - 30.00 
อาย ุ30 - 39 ปี 1.00 - 17.00 
อาย ุ40 - 49 ปี 0.50 - 17.00 
อายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป 0.50 - 5.00 

 

28. ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอน 

 

การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต (Decommissioning Costs) มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 39,873.85 
- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) 1,696.00 
- ประมาณการหน้ีสินเพิม่ข้ึน 30,465.75 
- ใชไ้ประหวา่งปี (75.83) 
- กลบัรายการประมาณการหน้ีสินท่ีไม่เกิดข้ึน (466.14) 
- ลดลงจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือสดัส่วนในโครงการ KKD (211.77) 
- ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 652.67 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 71,934.53 
- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี - 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี 71,934.53 
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29. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทน 
การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม 16,234.65 17,406.65 - - 

หน้ีสินระยะยาว Make-up 7,537.99 7,062.86 7,537.99 7,062.86 

เงินประกนัตามสญัญา 1,179.30 1,785.55 696.95 1,309.80 

รายไดร้อรับรู้ 589.94 628.90 589.91 628.90 

อ่ืน ๆ 2,348.82 1,514.44 856.30 154.30 

รวม 27,890.70 28,398.40 9,681.15 9,155.86 
 

หน้ีสินระยะยาว Make-up เกิดจากผลต่างของราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ีบริษทัฯ ไดช้าํระล่วงหนา้แลว้กบั
ราคาก๊าซธรรมชาติ ณ วนัท่ีรับก๊าซจริง ท่ีเกินกวา่ภาระดอกเบ้ียเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซสาํหรับปริมาณก๊าซในส่วน
ท่ีไม่สามารถรับได ้(Take-or-Pay) ซ่ึงตอ้งจดัสรรใหห้น่วยงานต่าง ๆ ท่ีร่วมรับภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายเงิน
ล่วงหนา้ของค่าก๊าซแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากนุ 
 

30. ทุนเรือนหุ้น 
 

30.1 ทุนเรือนหุน้ - ทุนจดทะเบียน 
 

 มูลค่าหุ้น จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน มูลค่าหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน 

 (บาทต่อหุน้) (หุน้) (บาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 10 2,857,245,725 28,572,457,250 
 

30.2 ทุนเรือนหุน้ - ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
 

 จาํนวนหุ้นสามญัท่ี
ออกและชาํระเตม็

มูลค่าแลว้ 

มูลค่าหุ้นสามญัท่ี
ออกและชาํระเตม็

มูลค่าแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม 

 (หุน้) (บาท) (บาท) (บาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 
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31. เงนิสํารอง 
 

31.1 สาํรองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 กาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
สาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจดัสรรได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย
ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 
 

31.2 สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 
 

การเปล่ียนแปลงในสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,056.67 1,075.40 1,056.67 1,075.40 
จดัสรรระหวา่งปี 42.07 (18.73) 42.07 (18.73) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,098.74 1,056.67 1,098.74 1,056.67 
 

กองทุนประกนัวินาศภยัจดัตั้ งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการรับประกนัภยัเฉพาะในธุรกิจของบริษทัฯ โดย
บริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิท่ีได้จากผลการดําเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯ ในแต่ละปีสมทบเข้ากับ
เงินกองทุน 
 

32. กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 55,794,933,013 93,091,413,997 44,256,323,684 63,275,851,271 

ปรับปรุงกาํไร (บาท) (571,367,356) (190,495,106) - - 

กาํไรท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ (บาท)  55,223,565,657 92,900,918,891 44,256,323,684 63,275,851,271 

     
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้
คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 

     

กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 19.33 32.52 15.49 22.15 
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33. รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 2,011,340.11 2,069,440.36 1,768,298.34 1,869,966.88 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 621,545.19 589,395.92 616,302.04 587,526.54 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 160,205.32 138,449.48 28,451.58 46,579.53 
ผลิตภณัฑเ์หมือง 21,041.84 24,977.75 - - 
รายไดจ้ากธุรกิจเสริม 9,537.10 8,881.35 4,823.14 4,252.91 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 8,972.74 9,606.16 - - 

อ่ืน ๆ 2,089.88 1,657.29 - - 

รวม 2,834,732.18 2,842,408.31 2,417,875.10 2,508,325.86 
 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ไดร้วมรายไดจ้ากการขายให้
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวน 179,951.45 ลา้นบาท และ 176,989.58 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจาํนวน 179,271.85 ลา้นบาท และ 175,547.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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34. รายได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้น สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

รายไดค่้าขนส่ง 5,977.53 4,726.26 6,180.17 4,870.13 
เงินปันผลรับ 215.98 405.99 29,679.18 33,786.17 
ดอกเบ้ียรับ 2,702.40 2,740.20 4,168.73 4,263.12 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือกา๊ซ (1.81) (7.09) (1.81) (7.09) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 1,081.25 455.60 1,374.98 1,806.17 
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์
โครงการ KKD (หมายเหตุฯ 44) 1,815.83 - - - 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
การถือสดัส่วนในโครงการ KKD  
(หมายเหตุฯ 44) 1,041.96 - - - 

อ่ืน ๆ  5,220.49 5,706.25 4,767.89 3,118.94 

รวม 18,053.63 14,027.21 46,169.14 47,837.44 

 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้องเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (Take-or-Pay) เป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกคา้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพื่อลดภาระดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีบริษทัฯ ไดกู้ม้าเพ่ือ
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ  
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35. ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลกัษณะ 
 

ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะท่ีสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ 
 สาํเร็จรูป และงานระหวา่งทาํ 73,144.26 (808.28) 8,928.91 (931.84) 
ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 2,377,663.22 2,494,760.73 2,308,011.18 2,419,519.45 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 20,499.07 18,562.90 8,800.97 8,301.79 
ค่าจา้งบุคคลภายนอก 7,866.26 7,833.30 7,587.49 7,560.98 
ค่าขนส่ง 17,697.38 13,693.87 5,491.63 3,881.36 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 108,340.75 76,243.89 15,877.37 15,018.21 
ค่าซ่อมแซม 10,053.40 7,666.74 4,523.97 3,786.17 
ค่าสาธารณูปโภค 17,801.38 16,828.11 14,942.31 14,211.23 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 36,707.17 14.08 665.25 - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - 35.33 8,885.61 - 
(โอนกลบั)หน้ีสงสยัจะสูญ 1,406.95 (48.42) 18,169.35 (49.02) 
ค่าเช่าและค่าประกนัภยัทรัพยสิ์น 3,993.59 4,218.94 3,309.06 2,970.34 
เงินท่ีถูกเรียกเก็บของโครงการ KKD 

(หมายเหตุฯ 44) 1,337.67 - - - 
อ่ืน ๆ 25,893.66 28,457.37 7,699.75 8,271.65 
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36. ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลยีม 
 

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2557 2556 

ค่าภาคหลวง 27,261.19 27,103.33 
ผลประโยชนต์อบแทนพิเศษ 63.15 18.68 

รวม 27,324.34 27,122.01 
 
 

37. ต้นทุนทางการเงนิ 
 

ตน้ทุนทางการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ดอกเบ้ียจ่าย :     
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 7,517.40 2,771.86 1,213.11 1,337.19 
 พนัธบตัรและหุน้กู ้ 10,856.78 15,353.06 10,856.78 10,977.20 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 70.26 115.71 99.70 102.81 
 อ่ืน ๆ 3,018.63 253.58 - - 

ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 755.21 2,099.05 632.30 675.87 

รวม 22,218.28 20,593.26 12,801.89 13,093.07 
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38. ส่วนงานดําเนินงาน  
 

ส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีจดัทาํใหก้บัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ด้านการดําเนินงาน ซ่ึงเป็นผูต้ัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลงานการ
ดาํเนินงานของส่วนงานดาํเนินงาน 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 

1.  ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
ดาํเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผูด้าํเนินการ และร่วมลงทุนกบั
บริษทัสํารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาํ ทั้งน้ี โครงการในประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นบริเวณอ่าวไทย โครงการใน
ต่างประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค อเมริกาเหนือ แอฟริกา และตะวนัออกกลาง 

2.  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหา ขนส่ง จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และดาํเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยนาํ
ผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเช้ือเพลิงในภาค
ครัวเรือน ขนส่งและอุตสาหกรรม 

 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
1.  ธุรกิจนํ้ามนั 

ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและนํ้ ามนัหล่อล่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใตก้ารจดัหา 
จดัส่ง และการปฏิบติัการของระบบ รับ เกบ็ จ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ และดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการ 

2.  ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ ส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี รวมทั้งผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงมีการดาํเนินการบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ ามนั และการจดัหาการขนส่งผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ 

3.  ธุรกิจปิโตรเคมี 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีหลกั (Main Petrochemical Products) และผลิตภณัฑ์พลอยได ้
(By Products) โดยครอบคลุมตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนองความตอ้งการของกลุ่มอุตสาหกรรม
และกลุ่มผูบ้ริโภค  

4.  ธุรกิจการกลัน่ 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัปิโตรเลียมสําเร็จรูปให้แก่ลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ดาํเนินธุรกิจกลัน่นํ้ามนัและธุรกิจปิโตรเคมีท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่เป็นวตัถุดิบ 

 

ธุรกิจถ่านหิน 
ดาํเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยทาํการสาํรวจ ผลิตและจาํหน่ายถ่านหินในต่างประเทศ  

 

การดาํเนินงานอ่ืนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ประกอบด้วย ส่วนงานอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานท่ีตอ้ง
รายงานแยกต่างหาก 
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38. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ถ่านหิน 

 
 
 

อื่น ๆ 
 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 
 

รวม 
 
 
 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 
 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

ขาย - นอกกิจการ 39,891.72 528,664.59 633,754.41 1,498,199.18 111,725.96 - 20,436.37 2,059.95 - 2,834,732.18 
 - ระหวา่งกนั 207,925.40 29,353.05 4,654.63 100,902.05 125.52 - 120.15 2,130.64 (345,211.44) - 

ขายสุทธิ 247,817.12 558,017.64 638,409.04 1,599,101.23 111,851.48 - 20,556.52 4,190.59 (345,211.44) 2,834,732.18 
กาํไรขั้นตน้* 220,002.09 66,858.29 25,048.37 2,601.56 6,011.97 - 7,073.92 908.19 (268.95) 328,235.44 
EBITDA  174,739.74 54,102.09 11,577.52 (751.13) 4,113.25 - 4,474.94 1,538.31 1,230.54 251,025.26 
คา่เสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 83,214.67 14,322.59 2,861.72 35.87 1,312.43 - 4,709.20 1,886.61 (2.34) 108,340.75 
EBIT  91,525.07 39,779.50 8,715.80 (787.00) 2,800.82 - (234.26) (348.30) 1,232.88 142,684.51 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 779.87 657.84 - 7,132.94 (5,746.71) - 118.11 - 2,942.05 
ดอกเบี้ยรับ          2,702.40 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์          (36,707.17) 
รายไดอ้ื่น - สุทธิ          2,967.10 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน          11,155.53 
ตน้ทุนทางการเงิน          (22,218.28) 
EBT          103,526.14 
ภาษีเงินได ้          (41,028.52) 
กาํไรสาํหรับปี          62,497.62 
           

การแบ่งปันกาํไร           
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่          55,794.93 
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม          6,702.69 
กาํไรสาํหรับปี          62,497.62 

 *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทนุขาย 
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38. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 (ต่อ) 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ถ่านหิน 

 
 
 

อื่น ๆ 
 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 
 

รวม 
 
 
 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 
 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 731,024.17 361,256.34 105,599.25 103,604.52 42,070.92 - 51,448.38 136,292.02 - 1,531,295.60 
สินทรัพยร์ะหวา่งกนั 22,145.15 4,572.78 1,008.24 5,415.67 304.88 - 24.73 40,522.07 (73,993.52) - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.01 13,759.39 3,944.38 - 125,764.63 93,804.16 - 566.81 - 237,839.38 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 753,169.33 379,588.51 110,551.87 109,020.19 168,140.43 93,804.16 51,473.11 177,380.90 (73,993.52) 1,769,134.98 
สินทรัพยท์ี่ไม่ไดป้ันส่วน          10,044.18 

สินทรัพยร์วม           1,779,179.16 
           
หนี้สินของส่วนงาน 301,449.32 94,519.30 41,263.07 84,905.61 19,759.07 - 4,743.41 307,875.38 - 854,515.16 
หนี้สินระหวา่งกนั 1,369.93 36,905.20 7,966.83 5,611.22 4,121.93 - 7,090.04 10,928.37 (73,993.52) - 

รวมหนี้สินตามส่วนงาน 302,819.25 131,424.50 49,229.90 90,516.83 23,881.00 - 11,833.45 318,803.75 (73,993.52) 854,515.16 
หนี้สินที่ไม่ไดป้ันส่วน          57,321.88 

หนี้สินรวม          911,837.04 
           
รายจ่ายฝ่ายทุน 120,449.22 4,509.52 9,175.44 103.14 1,625.97 - 2,255.54 856.84 - 138,975.67 
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38. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ถ่านหิน 

 
 
 

อื่น ๆ 
 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 
 

รวม 
 
 
 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 
 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

ขาย - นอกกิจการ 43,247.48 503,539.82 611,273.93 1,564,369.11 93,024.81 - 24,977.75 1,975.41 - 2,842,408.31 
 - ระหวา่งกนั 181,725.21 25,510.91 6,031.52 92,366.32 28.71 - - 2,051.96 (307,714.63) - 

ขายสุทธิ 224,972.69 529,050.73 617,305.45 1,656,735.43 93,053.52 - 24,977.75 4,027.37 (307,714.63) 2,842,408.31 
กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้* 199,482.33 58,471.85 24,806.28 (123.36) 3,764.83 - 8,883.34 932.38 (2,380.41) 293,837.24 
EBITDA  161,272.57 44,836.48 13,296.85 (1,150.70) 2,041.08 - 5,809.49 1,599.50 836.04 228,541.31 
คา่เสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 50,350.89 13,851.31 2,644.40 12.57 1,272.17 - 6,400.69 1,714.23 (2.37) 76,243.89 
EBIT  110,921.68 30,985.17 10,652.45 (1,163.27) 768.91 - (591.20) (114.73) 838.41 152,297.42 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 472.30 608.15 - 17,012.89 8,124.57 - 138.24 - 26,356.15 
ดอกเบี้ยรับ          2,740.20 
รายไดอ้ื่น - สุทธิ          623.60 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน          (210.37) 
ตน้ทุนทางการเงิน          (20,593.26) 
EBT          161,213.74 
ภาษีเงินได ้          (47,649.40) 
กาํไรสาํหรับปี          113,564.34 

           
การแบ่งปันกาํไร           
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่          93,091.41 
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม          20,472.93 
กาํไรสาํหรับปี          113,564.34 

 *กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทนุขาย 
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38. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 (ต่อ) 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ถ่านหิน 

 
 
 

อื่น ๆ 
 
 
 

ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

 
 

รวม 
 
 
 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ 
 
 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 665,634.90 375,087.78 118,563.62 169,720.65 42,001.61 - 55,543.41 118,966.42 - 1,545,518.39 
สินทรัพยร์ะหวา่งกนั 28,554.93 2,980.23 904.45 4,833.85 543.08 - - 32,422.64 (70,239.18) - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.01 13,566.61 2,915.53 - 125,624.21 103,760.23 - 470.23 - 246,336.82 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 694,189.84 391,634.62 122,383.60 174,554.50 168,168.90 103,760.23 55,543.41 151,859.29 (70,239.18) 1,791,855.21 
สินทรัพยท์ี่ไม่ไดป้ันส่วน          13,183.91 

สินทรัพยร์วม           1,805,039.12 
           
หนี้สินของส่วนงาน 265,833.68 95,067.49 55,046.88 146,327.52 21,108.01 - 14,506.83 318,829.89 - 916,720.30 
หนี้สินระหวา่งกนั 1,403.27 38,900.76 9,887.36 10,233.89 4,146.74 - - 5,667.16 (70,239.18) - 

รวมหนี้สินตามส่วนงาน 267,236.95 133,968.25 64,934.24 156,561.41 25,254.75 - 14,506.83 324,497.05 (70,239.18) 916,720.30 
หนี้สินที่ไม่ไดป้ันส่วน          65,476.41 

หนี้สินรวม          982,196.71 
           
รายจ่ายฝ่ายทุน 101,723.45 16,666.78 5,823.91 130.54 1,200.57 - 2,491.27 3,662.12 - 131,698.64 

 

ราคาระหวา่งกลุ่มธุรกิจใชร้าคาตลาดตามปกติ ยกเวน้ ราคาระหวา่งกลุ่มธุรกิจภายในบริษทัฯ ใชร้าคาตลาดสุทธิจากค่าบริหารคลงัปิโตรเลียมและค่าดาํเนินการ 
 

EBITDA หมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่ายรวมทั้งค่าใชจ้่ายอื่นและรายไดอ้ื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
 

EBIT หมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดร้วมทั้งค่าใชจ้่ายอื่นและรายไดอ้ื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
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39. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

บริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อตัรา
ดอกเบ้ีย ราคานํ้ ามนัในตลาดโลก บริษทัฯ มีรายการซ้ือขาย และกูย้มืเงินบางส่วนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมทั้ง
การกูย้ืมเงินเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานซ่ึงตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้งแบบคงท่ีและแบบลอยตวั ดงันั้น ฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯ จึงทาํรายการตราสารอนุพนัธ์ เพื่อป้องกนัความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง
ไดแ้ก่ การทาํสญัญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สญัญาแลกเปล่ียนสกลุ
เงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ ส่วนความเส่ียงจากราคานํ้ ามนัในตลาดโลกไดมี้
การป้องกนัโดยการทาํสญัญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้  

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ราคานํ้ ามันในตลาดโลกต้องรายงานต่อ
ผูบ้ริหารเก่ียวกบัรายละเอียดของตน้ทุน ราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทรวมถึงสัญญาซ้ือและขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามันล่วงหน้าท่ียงัคงค้างอยู่ โดยครอบคลุมถึงในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

-ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
-ความเส่ียงจากสกลุเงิน 
-ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
-ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
-ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนั 
-ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

 

39.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีราคาตามบญัชีและอตัราแลกเปล่ียนตาม
สญัญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     
อตัรา 32.8150 - 33.0126 บาท = 1 USD 30,404.18 - 30,404.18 - 
อตัรา 31.7941 - 32.8380 บาท = 1 USD - 31,108.69 - 31,108.69 
     
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     
อตัรา 32.2521 - 33.3330 บาท = 1 USD 16,180.81 - 13,244.65 - 
อตัรา 29.2653 - 33.1450 บาท = 1 USD - 31,941.90 - 28,344.56 
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39. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
 

39.2 ความเส่ียงจากสกลุเงิน 
 

บริษทัฯ ไดมี้การทาํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินในรูปแบบของสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ (Participating 
SWAP) โดยคิดเป็นสกุลเงินเยนญ่ีปุ่น จาํนวน 23,000 ลา้นเยน ซ่ึงตามเง่ือนไขในสัญญาสิทธิดังกล่าว ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

23,000 ลา้นเยน ต่อ 196.94 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 6,521.42 6,489.16 6,521.42 6,489.16 
 

ทั้งน้ีสัญญาสิทธิดงักล่าวมีอายคุรบกาํหนดชาํระเกิน 5 ปี ทั้งจาํนวน 
 

39.3 ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและ
อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ดงัต่อไปน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

- 36,000 ลา้นเยน ต่อ 290.51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 9,619.71 9,572.13 9,619.71 9,572.13 
- 3,053.80 ลา้นบาท ต่อ 90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 2,965.45 - 2,965.45 
- 2,636 ลา้นบาท ต่อ 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,630.69 2,617.68 2,630.69 2,617.68 
- 4,000 ลา้นบาท ต่อ 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,991.95 3,972.20 3,991.95 3,972.20 
- 3,000 ลา้นบาท ต่อ 99.66 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,300.32 3,283.99 3,300.32 3,283.99 
- 6,000 ลา้นบาท ต่อ 194.66 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 6,413.80 - 6,413.80 
- 9,000 ลา้นบาท ต่อ 285.42 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 9,451.17 9,404.42 9,451.17 9,404.42 
- 11,700 ลา้นบาท ต่อ 389.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 11,698.80 - - 
- 2,500 ลา้นบาท ต่อ 82.92 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,500.00 2,500.00 - - 
- 5,000 ลา้นบาท ต่อ 161.81 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 4,997.28 4,996.94 - - 
- 8,000 ลา้นบาท ต่อ 251.07 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 8,190.92 - - - 

- 11,400 ลา้นบาท ต่อ 349.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 11,386.31 - - - 

รวม 56,068.35 57,425.41 28,993.84 38,229.67 
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39. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

39.3 ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี - 21,078.05 - 9,379.25 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 40,690.09 27,378.22 25,001.89 24,878.22 

เกิน 5 ปี 15,378.26 8,969.14 3,991.95 3,972.20 

รวม 56,068.35 57,425.41 28,993.84 38,229.67 
 

39.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ดงัต่อไปน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็น
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ* 11,835.72 11,837.02 9,933.96 9,884.82 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็น
อตัราดอกเบ้ียลอยตวัในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 29,605.83 16,393.65 29,605.83 16,421.00 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็น
อตัราดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราท่ีลดลงในสกุลเงินบาท** 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็น
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีในสกลุเงินบาท*** 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็น
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีในอตัราท่ีลดลงในสกุลเงินบาท 2,500.00 2,500.00 - - 

รวม 55,941.55 42,730.67 51,539.79 38,305.82 
 

* บางส่วนของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย มีเง่ือนไขใหคู่้สญัญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
** มีเง่ือนไขให้คู่สัญญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี โดย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 คู่สัญญาไม่ใช้

สิทธิดงักล่าว 
***  คู่สญัญาใชสิ้ทธิในปี 2555 ในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
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39. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

39.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์อายขุองสญัญาไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 11,610.11 59.03 9,933.96 - 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14,611.98 24,909.64 12,000.00 20,684.82 

เกิน 5 ปี 29,719.46 17,762.00 29,605.83 17,621.00 

รวม 55,941.55 42,730.67 51,539.79 38,305.82 
 

39.5 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนั 
 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีปริมาณนํ้ ามนัตามสัญญาดงักล่าว 
ซ่ึงจะครบกาํหนดภายในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 และเดือนพฤศจิกายน 2559 จาํนวน 9.87 ลา้นบาร์เรล 
ในงบการเงินรวม และจาํนวน 3.83 ลา้นบาร์เรล ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 12.28 
ลา้นบาร์เรล ในงบการเงินรวมและ จาํนวน 6.24 ลา้นบาร์เรล ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

39.6 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้กาํหนดในการใหสิ้นเช่ือ
ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การบริหารความเส่ียงโดยปรับนโยบายการให้
สินเช่ือแก่ลูกคา้ให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยพฒันาเคร่ืองมือบริหารสินเช่ือต่าง ๆ ร่วมกบัธนาคาร
เพื่อใหก้ารสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือกบัลูกคา้สาํหรับซ้ือผลิตภณัฑจ์าก ปตท. อาทิ โครงการสินเช่ือผา่นธนาคาร (Dealer 
Financing และ Supply Chain Credit) การจดัทาํประกันภยัลูกหน้ีการคา้ (Trade Credit Insurance) และการให้บริการ
เติมนํ้ ามนัดว้ยบตัร (Payment card และ Fleet card) เพื่อลดความเส่ียงจากการให้สินเช่ือของบริษทัฯ พร้อมทั้งกาํหนด
แนวทางการป้องกนัและลดความเส่ียง รวมถึงกาํหนดให้มีการจดัระดบัประเมินความน่าเช่ือถือสําหรับคู่คา้ทั้งหมด
ของบริษทัฯ 
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39. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

39.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  
 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น ซ่ึงมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี  

 

กลุ่มบริษทัจะคาํนวณมูลค่ายตุิธรรมของเงินกูร้ะยะยาวและหุน้กูที้่มีอตัราดอกเบ้ียคงที่ โดยใชว้ิธีส่วนลดกระแส
เงินสดซ่ึงใชอ้ตัราคิดลดท่ีมีเง่ือนไขการกูย้มืใกลเ้คียงกนั และสาํหรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย 
และสัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ จะแสดงมูลค่ายุติธรรมตามที่ธนาคารซ่ึงเป็นคู่สัญญาของกลุ่มบริษทั
คาํนวณใหโ้ดยอา้งอิงตามราคาตลาด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

 หน่วย : ลา้นบาท

 งบการเงินรวม 

 2557 2556 

 ราคาตามบญัชี มูลคา่ยติุธรรม ราคาตามบญัชี มูลคา่ยติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุบาท 25,333.06 25,725.56 29,203.16 29,698.48 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 72,554.18 73,555.32 79,946.76 74,923.16 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 193,882.51 209,887.48 178,949.64 186,328.96 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
   - สกุลต่างประเทศ 155,007.55 162,577.49 176,714.22 174,491.69 
หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
   - สกุลต่างประเทศ 2,828.63 2,828.63 3,003.99 3,003.99 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 59.49 - 532.99 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2,620.87 - 2,923.17 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ - 7.94 - 32.08 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 1,381.42 - 939.29 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 50.40 - (487.38) 

สญัญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ - 702.90 - 546.98 
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39. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

39.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุบาท 19,000.00 19,392.49 21,500.00 21,995.32 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 26,558.80 27,559.94 27,364.12 28,156.77 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 166,808.00 180,907.69 159,754.20 166,894.86 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
   - สกลุต่างประเทศ 76,465.48 76,882.49 98,608.06 93,349.71 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 59.49 - 532.99 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - (31.67) - (761.40) 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ - 7.94 - 32.08 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 388.65 - 939.29 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - (60.25) - (457.21) 

สญัญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ - (186.58) - 546.98 
 
40. หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีม่ลีกัษณะคล้ายทุน 

 

เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2557 PTTEP ไดอ้อกและจาํหน่ายหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนมูลค่า 1,000 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ โดยหุ้นกูด้งักล่าวเป็นหุน้กูร้ะยะยาวท่ีไม่มีหลกัประกนั และไม่มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ โดยจะมีการจ่ายชาํระ
คืนเงินตน้เพียงคร้ังเดียวเม่ือจดทะเบียนเลิกกิจการ หรือเม่ือใชสิ้ทธิในการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนกาํหนดตามเง่ือนไขท่ี
ระบุไว ้อตัราผลตอบแทนคงท่ีร้อยละ 4.875 ต่อปีสําหรับ 5 ปีแรกและมีการกาํหนดอตัราผลตอบแทนสําหรับปีท่ี 6 
เป็นตน้ไป ตามเง่ือนไขในขอ้กาํหนดสิทธิ ผลตอบแทนมีกาํหนดจ่ายชาํระทุก 6 เดือน ทั้งน้ี สามารถเล่ือนการชาํระ
ผลตอบแทนไดต้ามดุลยพินิจโดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง และผลตอบแทนท่ีคา้งชาํระดงักล่าวจะถูกสะสมไวโ้ดยไม่มีการ
คิดดอกเบ้ียใหภ้ายหลงัการเล่ือนการชาํระผลตอบแทน 12 เดือน ทั้งน้ี หากมีการเล่ือนการชาํระผลตอบแทน PTTEP จะ
ไม่สามารถประกาศจ่ายเงินปันผล รวมทั้งไม่สามารถชาํระดอกเบ้ีย หรือแจกจ่ายสินทรัพยใ์ด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพย์
ของ PTTEP ท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบั หรือดอ้ยกว่าหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนน้ี และจะไม่สามารถ
ทาํการไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซ้ือ หรือซ้ือคืนซ่ึงหลกัทรัพยข์อง PTTEP ท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิ
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน บริษทัฯ รับรู้หุน้กูด้งักล่าวรวมอยูใ่นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนสุทธิกับต้นทุนทางการเงิน เป็นจาํนวน 
37,188.50 ลา้นบาท 
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41. เงนิปันผลจ่าย 
 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับ
ผลประกอบการปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 13.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 37,128.42 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 
4 ตุลาคม 2556 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 
5.00 บาท จาํนวน 2,855,950,233 หุน้ คิดเป็นเงินจาํนวน 14,279.75 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกดงัน้ี 
 

เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
 เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท) 
  (บาท/หุน้)    

ประจาํปี 2556 1 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 8.00 2,856,084,152 22,848.67 23 เม.ย. 2557 

 
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ นดัพิเศษ คร้ังท่ี 3/2557 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
สาํหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ดงัน้ี  

 

เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
 เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท) 
  (บาท/หุน้)    

ระหวา่งกาล 1 ม.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2557 6.00 2,856,095,706 17,136.58 2 ต.ค. 2557 

 
42. การซ้ือธุรกจิ 
 

เม่ื อ วัน ท่ี  22 เมษ ายน  2557 PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) และ  PTTEP International 
Limited (PTTEPI) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ PTTEP ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น (Share Purchase Agreement : SPA) 
เพื่อเขา้ซ้ือบริษทัยอ่ยของ Hess Corporation ซ่ึงไดแ้ก่ Hess Thailand Holdings II Limited (HTH) และ Hess Exploration 
Thailand Company Limited (HETCL) ในสดัส่วนร้อยละ 100 
 

ทั้งน้ีการเขา้ซ้ือ HTH เสร็จส้ินในวนัท่ี 22 เมษายน 2557 ส่งผลให้ PTTEP มีสัดส่วนในแปลง บี12/27 ของโครงการ
คอนแทร็ค 4 และแปลง อีย-ู1 และแปลง อี5 นอร์ท ของโครงการสินภูฮ่อมเพิ่มข้ึนในสัดส่วนร้อยละ 15 และร้อยละ 35 
ตามลาํดบั และการเขา้ซ้ือ HETCL เสร็จส้ินในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2557 ส่งผลให ้PTTEP มีสัดส่วนในแปลง จี7/50 ของ
โครงการคอนแทร็ค 4 เพิ่มข้ึนในสัดส่วนร้อยละ 15 การเขา้ซ้ือกิจการน้ีทาํให้ PTTEP เปล่ียนสถานะเป็นผูด้าํเนินการ
ของโครงการสินภูฮ่อม ซ่ึงต่อมา PTTEP ได้เปล่ียนช่ือ HTH เป็น บริษทั สินภูฮ่อม โฮลด้ิง จาํกดั และ HETCL เป็น 
บริษทั ปตท.สผ. จี 7 จาํกดั 
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42. การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 

Hess Thailand Holdings II Limited (HTH) 
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 32,483.82 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (18,160.63) 

ค่าความนิยม 14,323.19 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,265.29 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,030.01 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 310.90 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 17) 19,059.00 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 18) 11,333.93 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2.57 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (1,401.88) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (3,896.01) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (63.79) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุฯ 21.2) (13,783.39) 
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน (หมายเหตุฯ 28) (1,696.00) 

มูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 18,160.63 
บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 20) 14,323.19 
รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือทั้งส้ิน 32,483.82 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (6,265.29) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 26,218.53 
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42. การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 

Hess Exploration Thailand Company Limited (HETCL) 
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 47.02 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (38.39) 

ค่าความนิยม 8.63 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16.09 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2.54 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 18) 19.95 
เจา้หน้ีอ่ืน (0.19) 

มูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 38.39 
บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 20) 8.63 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือทั้งส้ิน 47.02 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (16.09) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 30.93 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ HTH จาํนวน 14,323.19 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตัดบญัชีจาํนวน 11,794.20 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิกับมูลค่าของ
สินทรัพยสุ์ทธิน้ี บนฐานภาษีซ่ึงไม่ไดถู้กปรับเป็นมูลค่ายุติธรรม ทั้งน้ี ค่าความนิยมส่วนท่ีเหลือจาํนวน 2,528.99 
ลา้นบาท เกิดจากผลประโยชน์ท่ี PTTEP จะได้รับจากการเขา้ดาํเนินการในโครงการซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของ 
PTTEP ในการเพิ่มปริมาณการผลิตในอนาคต 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ HETCL จาํนวน 8.63 ลา้นบาท เกิดจากผลประโยชน์ท่ี PTTEP จะไดรั้บจากการ
เขา้ดาํเนินการในโครงการซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของ PTTEP ในการเพ่ิมปริมาณการผลิตในอนาคต 
 

ค่าความนิยมทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนน้ีไม่สามารถนาํมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษีเงินไดข้อง PTTEP 
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43. การขายธุรกจิ  
 

เม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม 2557 PTT International Holding Limited (PTTIH) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ PTTER ไดจ้าํหน่าย
เงินลงทุนในบริษทั นํ้ าลิก 1 พาวเวอร์ จาํกดั (NL1PC) ซ่ึง PTTIH ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 40 ใหแ้ก่บริษทั 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) (GPSC) คิดเป็นเงินจาํนวน 3.54 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 
115.87 ลา้นบาท PTTER รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวม เป็นเงินจาํนวน 2.11 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 69.09 ลา้นบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 13.7) โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 PTTER ยงัไม่ไดรั้บชาํระเงินจาก GPSC และไดบ้นัทึกรายการเป็นลูกหน้ีอ่ืน ทั้งน้ี PTTER ไดรั้บชาํระค่าหุ้น
ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 
 

ทั้งน้ี บริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวม จาํนวน 48.29 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุน 
 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี PTTER ส้ินสุดการควบคุม มีดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 48.55 
ลูกหน้ีอ่ืน 1.33 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.09 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 17) 228.48 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 18) 0.03 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 118.03 
เจา้หน้ีอ่ืน (124.50) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (0.38) 
เงินกูย้มืระยะยาว (หมายเหตุฯ 26.1) (208.86) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (16.03) 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 46.74 
 

มูลค่าขายเงินลงทุน 115.87 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีสูญเสียการควบคุม (48.55) 

สินทรัพยรั์บสุทธิจากการจาํหน่ายกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 67.32 
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44. การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ Canada Oil Sands KKD 
 

เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ PTTEP ไดล้งนามในสัญญา
โอนคืนสิทธิหน่วยลงทุนในห้างหุ้นส่วน (Partnership Units Redemption Agreement หรือ PURA) กับ Statoil Canada 
Limited ซ่ึงเป็นผูร่้วมทุนในโครงการ Canada Oil Sands KKD (KKD) เพื่อเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนใน 
5 แหล่งของโครงการ KKD โดย PTTEP CA ได้แลกเปล่ียนการถือสัดส่วนร้อยละ 40 ในแหล่ง Leismer และ Corner 
(L&C) เพือ่ไดม้าซ่ึงสดัส่วนร้อยละ 60 ในแหล่ง Thornbury Hangingstone และ South Leismer (THSL) 
 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2557 PTTEP CA ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัตามท่ีระบุใน PURA และไดรั้บอนุมติัจาก
รัฐบาลแคนาดา ทาํให ้PTTEP เป็นผูถื้อสัดส่วนทั้งหมดร้อยละ 100 และเป็นผูด้าํเนินการในแหล่ง THSL รวมทั้งไดรั้บ
เงินสดจาํนวน 200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 6,558.23 ลา้นบาท และเงินสดสุทธิจาํนวน 219 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
หรือเทียบเท่า 7,194.93 ลา้นบาท ท่ีไดม้าจากการปรับราคาเพื่อสะทอ้นมูลคา่การแลกเปล่ียนการถือสดัส่วนดงักล่าว 
 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดรั้บรู้รายการแลกเปล่ียนการถือสดัส่วนดงักล่าวในงบการเงินรวม โดยบนัทึกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จาํนวน 
1,546 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 50,694.10 ลา้นบาท จากการไดม้าในสัดส่วนร้อยละ 60 ในแหล่ง THSL และ
บันทึกกาํไรจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ KKD จาํนวน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
เทียบเท่า 819.43 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น นอกจากน้ี ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2557 บริษทัฯ 
ไดบ้นัทึกรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์จาํนวน 56 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,815.83 ลา้นบาท และเงินท่ีถูกเรียก
เก็บของโครงการ KKD จาํนวน 41 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,337.67 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
รายไดอ่ื้น และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ตามลาํดบั 
 

นอกจากน้ี PTTEP ไดรั้บเงินสดสุทธิเพิ่มจากการคาํนวณมูลค่าการแลกเปล่ียนการถือสัดส่วนตาม PURA จาํนวน 7 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 222.53 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้นในงบการเงินรวมสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
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45. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 สาํหรับกิจการดงัน้ี 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 5 
ท่อยอ่ยส่งก๊าซธรรมชาติไปสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย - โรงไฟฟ้าพระนครใต ้
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบกเส้นท่ี 3 
โรงแยกก๊าซอีเทน 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมสงขลา 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 
โรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ามนับางจาก 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสน้ท่ี 4 ระยอง - แก่งคอย 
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกชายแดนไทย - สหภาพพม่า 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครสวรรค ์
ท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครราชสีมา 

 

ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชนโ์ดยสงัเขปดงัน้ี  
ไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั 
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมบางกิจการมีกาํหนดเวลา 3 ปี 
และ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

ทั้งน้ี ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์ดงักล่าวสาํหรับโรงแยกก๊าซอีเทน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยท่ี 6 และโครงการโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ามนับางจาก  
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45. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 
 

รายไดจ้ากการขายแยกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 159,627.17 153,069.74 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 2,258,247.93 2,355,256.12 

รวม 2,417,875.10 2,508,325.86 
 

บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนับางบริษทั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

 

PTTPL ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนยก์ระจายสินคา้ระหว่างประเทศดว้ยระบบท่ีทนัสมยั ประเภท 7.7 
โดยได้รับยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั และไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ มีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

PTTLNG ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ประเภท 7.1 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากร
ขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้
นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ มีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ และไดรั้บลดหย่อน
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนดเวลา 5 ปี 
นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 

HMC ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีจากปิโตรเลียม ซ่ึงไดร้ับยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ 
หลายประการ รวมทั้งการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดรั้บ
การส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ี 
พน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

TTM(T) ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน ประเภท 7.1 กิจการขนส่ง
มวลชน และสินคา้ขนาดใหญ่ ประเภท 7.2 และกิจการในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ประเภท 
7.7 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ 
มีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
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45. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

 

DCAP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน ประเภท 7.1 โดยไดรั้บยกเวน้
ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ มีกาํหนดเวลา 8 ปี 
นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

PTTAC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับกิจการผลิต Acrylonitrile , Methyl Methacrylate และ Ammonium Sulfate 
โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้
จากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน มีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 

PTT TANK ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายสินคา้สาํหรับเรือเดินทะเลประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพื้นฐาน ซ่ึงได้รับยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน มี
กาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับ
กาํไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนดเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีพน้กาํหนด
ระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 

PTTPMMA ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต Polymethyl Methacrylate (PMMA) ประเภท 6.11 กิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยได้รับยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้ งได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได ้
นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน 
มีกาํหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้ น และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนด
ระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 

ในฐานะท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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46. การดาํเนินการกรณศีาลปกครองกลางมีคาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 

วนัที่ 19 มิถุนายน 2552 สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัพวกรวม 43 ราย (ผูฟ้้องคดี) ไดย้ื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ 
8 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 908/2552 พร้อมกบัยื่นคาํร้องขอให้ศาลฯ มีคาํสั่ง
กาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพื ่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ระงบัโครงการลงทุน 76 
โครงการในพ้ืนท่ีมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 
 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีคาํสั่งเพ่ือบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยใหผู้ถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบั
โครงการ 76 โครงการทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราวจนกว่าศาลฯ จะมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
ยกเวน้ โครงการท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550  
(รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550) หรือโครงการท่ีไม่ไดก้าํหนดให้เป็นประเภทโครงการท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 16 
มิถุนายน 2552 โดยโครงการท่ีอยู่ภายใต้คาํสั่งระงบัดังกล่าวข้างต้น เป็นโครงการของกลุ่มบริษัทจาํนวน 25 
โครงการ ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นโครงการของบริษทัฯ จาํนวน 3 โครงการ  
 

วนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริษทัในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย้ื่นคาํร้องอุทธรณ์คาํสั่งศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั่งคาํร้องท่ี 592/2552 แกค้าํสั่งศาลฯ โดยใหผู้ถู้กฟ้องคดีทั้งแปด
สั่งระงบัโครงการหรือกิจกรรมทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราว ยกเวน้ 11 โครงการท่ีศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็น
โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่น่าจะก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรุนแรงอยา่งชดัเจน แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่ง
ควบคุมหรือบาํบดัมลพิษหรือติดตั้ งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นโครงการของกลุ่มบริษทั 7 โครงการ 
โดยแบ่งเป็นโครงการของบริษทัฯ 1 โครงการและโครงการของบริษทัอื่นในกลุ่ม 6 โครงการ คงเหลือโครงการ
ของบริษทัฯ ท่ียงัอยูภ่ายใตค้าํสั่งระงบัโครงการของศาลฯ 2 โครงการ 
 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 พนกังานอยัการยืน่คาํใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามคาํฟ้องทั้งหมด 
 

วนัท่ี 2 กนัยายน 2553 ศาลฯ มีคาํพิพากษาคดี สรุปไดว้า่ ใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทา้ยคาํฟ้อง
ท่ีถูกกาํหนดให้เป็นโครงการประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงยงัดาํเนินการไม่ครบถว้นตาม
มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัท่ีมีคาํพิพากษาน้ี ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีโครงการท่ี
เขา้ข่ายลกัษณะดงักล่าว 1 โครงการ 
 

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 ผูฟ้้องคดีทั้ ง 43 รายยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด และต่อมา 
ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดโดยพนกังานอยัการเจา้ของสาํนวนไดย้ืน่คาํแกอุ้ทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2553 ปัจจุบนัคดี
อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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47. การดาํเนินการกรณีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลร่ัว 
 

บริษทัฯ ไดว้่าจา้งบริษทัผูรั้บเหมาแห่งหน่ึงดาํเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล และต่อมาเม่ือวนัท่ี 
25 มิถุนายน 2554 จากการดาํเนินงานก่อสร้างดังกล่าว ผูรั้บเหมาไดก้ระทาํละเมิดและผิดสัญญา ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ไดร้วบรวมขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่งไปยงัสํานักงานอยัการสูงสุด เพื่อขอให้
พิจารณาฟ้องร้องดาํเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายต่าง ๆ จากบริษทัผูรั้บเหมา และเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2555 พนกังาน
อยัการไดย้ืน่คาํฟ้องต่อศาลแพ่งแลว้ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลแพง่ 
 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2556 บริษทัผูรั้บเหมาไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ เป็นคดีใหม่ต่อศาลแพ่งอา้งว่า เหตุการณ์ท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติในทะเลร่ัวมิใช่ความผดิของตน และบริษทัฯ ยงัคา้งชาํระค่าจา้งงานก่อสร้าง จึงเรียกร้องใหบ้ริษทัฯ ชาํระ
ค่าซ่อมแซมท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และค่าจา้งงานก่อสร้างท่ีคา้งชาํระ ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2556 บริษทัฯ 
โดยพนกังานอยัการไดย้ื่นคาํใหก้ารต่อศาลแพ่งปฏิเสธขอ้กล่าวหาทั้งส้ิน ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
ศาลแพ่ง 
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การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

48.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

48.1.1 กลุ่มบริษัทได้ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัทย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกันหลายแห่งในวงเงิน 
104,662.08 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัได้จ่ายเงินกูใ้ห้แก่บริษทัย่อย และกิจการ
ท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไปแลว้รวมทั้งส้ิน 86,133.23 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจาํนวน 18,528.85 ลา้นบาท 

 

48.1.2 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัภายใตสั้ญญาการให้สินเช่ือทางการคา้กบับริษทัย่อยในต่างประเทศและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัโดยการขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีค่าวตัถุดิบ จาํนวน 150 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2557 บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือทางการคา้ไปแลว้ 
จาํนวน 90.52 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ คงเหลือวงเงิน 59.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 1,969.57 ลา้นบาท 

 

48.1.3 บริษทัฯ ได้ทาํสัญญาให้ความสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบักิจการท่ีควบคุม
ร่วมกัน 3 แห่ง เป็นจาํนวนเงินเท่ากับภาระเงินกู้ท่ีกิจการท่ีควบคุมร่วมกันทั้ ง 3 แห่ง มีกบัเจา้หน้ีเงินกู้
สถาบนัการเงิน ทั้งน้ี ภายใตสั้ญญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเป็นจาํนวน
เงิน 306.21 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 10,139.59 ลา้นบาท 

 

48.1.4 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (Shareholder Agreement) ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าหุ้นตาม
สดัส่วนการถือหุน้จาํนวนหลายฉบบัโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาดงักล่าว 
คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 8,064.26 ลา้นบาท 
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48.2 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญา
เช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

- ไม่เกิน 1 ปี 2,262.88 2,812.10 83.77 131.02 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,787.87 3,265.29 281.97 287.63 

- เกินกว่า 5 ปี 4,141.79 4,500.68 807.67 791.82 

รวม 9,192.54 10,578.07 1,173.41 1,210.47 
 

48.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวมจาํนวน 5,611.46 ลา้นบาท ซ่ึงใน
จาํนวนน้ีรวมส่วนท่ีเกิดจากการมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจาํนวน 644.05 ลา้นบาท  
 

48.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัซ่ึงเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีธนาคารออกให้ในงบการเงินรวม 
จาํนวน 26,270.07 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 8,824.01 ลา้นบาท 
 

48.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นหนงัสือคํ้าประกนั (Letter of Guarantee) ใน
งบการเงินรวมจาํนวน 1,568.66 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 300.12 ลา้นบาท 
 

48.6 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงมีสัญญาขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษทัฯ เพื่อนาํไปขายต่อให้แก่บริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึง โดย
สญัญามีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงครบกาํหนดสญัญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ก่อนครบกาํหนดสญัญา บริษทัร่วม
ดงักล่าวไดแ้จง้ไม่ต่ออายสุัญญากบับริษทัฯ บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายสุัญญากบับริษทัจดทะเบียน
ดังกล่าว ซ่ึงเป็นการแจ้งล่วงหน้าตามเง่ือนไขและขอ้กําหนดในสัญญา โดยเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2552 บริษัท 
จดทะเบียนดงักล่าวไดย้ืน่คาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องใหบ้ริษทัฯ และบริษทัร่วมในฐานะ
ผูข้ายและผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามสัญญาโดยขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษทัจดทะเบียนดังกล่าว หรือให้ร่วมกันชดใช ้
ค่าสินไหมทดแทน 
 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัร่วมไดย้ื่นคาํร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอใหจ้าํหน่ายขอ้พิพาทในส่วน
ของบริษทัร่วมออก ซ่ึงสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํสัง่ใหจ้าํหน่ายขอ้พิพาทในส่วนของบริษทัร่วมออก 
 

บริษทัฯ ได้มอบคดีให้สํานักงานอยัการสูงสุดยื่นคาํคดัคา้นแกค้ดี ซ่ึงพนักงานอยัการได้ยื่นคาํคดัคา้นต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการให้แก่บริษัทฯ แล้วเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการ 
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48.7 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหน่ึง ไดย้ื่นคาํเสนอ
ขอ้พิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าจ้างคา้งชําระและค่าเสียหายจากการดาํเนินงานในโครงการ
ดงักล่าวจากบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่า การใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีตกลง
กนัไวใ้นสัญญาอนุญาโตตุลาการ บริษทัฯ จึงไดค้ดัคา้นการยื่นคาํเสนอขอ้พิพาทของบริษทัผูรั้บเหมา รวมทั้งไดต้ั้ง
ขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นประเดน็ท่ีบริษทัผูรั้บเหมาไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้
แลว้ ต่อมาหลงัจากยื่นคาํเสนอขอ้พิพาทน้ี บริษทัผูรั้บเหมาไดถู้กศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 
เป็นผลให้เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยแ์ต่ผูเ้ดียวมีอาํนาจในการดาํเนินคดีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของบริษทัผูรั้บเหมา 
โดยเจา้พนักงานพิทักษ์ทรัพยไ์ด้เขา้ดําเนินการขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการแทนบริษทัผูรั้บเหมาแลว้ ซ่ึงในคดี
ลม้ละลายดงักล่าว บริษทัฯ ไดย้ื่นคาํขอรับชาํระหน้ีเป็นเจา้หน้ีรายหน่ึงดว้ย ส่วนในขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการนั้น 
บริษทัฯ ได้ยื่นคาํคดัคา้นปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูรั้บเหมาทั้ งส้ิน พร้อมทั้ งยื่นขอ้เรียกร้องแยง้ เรียกร้อง
ค่าเสียหายจากบริษทัผูรั้บเหมาดว้ย ต่อมาปรากฏวา่ คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํช้ีขาดใหบ้ริษทัฯ ชาํระหน้ีบางส่วน
แก่บริษทัผูรั้บเหมา แต่เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นว่า คาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีการวินิจฉัยคลาดเคล่ือนใน
สาระสําคญัทั้งในขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะคดัคา้นคาํช้ีขาดดงักล่าวต่อศาลท่ีมีเขตอาํนาจ
เพื่อขอให้ศาลมีคาํสั่งเพิกถอนคาํช้ีขาดดังกล่าวได้ ปัจจุบัน บริษทัฯ ได้ยื่นคาํร้องขอเพิกถอนคาํช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง โดยศาลปกครองกลางไดส่้งหมายเรียกใหบ้ริษทัผูรั้บเหมาทาํคาํคดัคา้นต่อสู้
คดีแลว้ ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 
 

เม่ือวันท่ี  8 กันยายน 2553 บริษัทผู ้รับเหมาโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้ยื่นคาํเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเป็นอีกขอ้พิพาทหน่ึง เรียกร้องค่าว่าจา้ง และค่าเสียหายจากการดาํเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติอีกโครงการหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่ การใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอน
ท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญาอนุญาโตตุลาการ จึงไดค้ดัคา้นและตั้งขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นไวอี้กเช่นกนั โดยบริษทัฯ 
ไดย้ื่นคาํคดัคา้นปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูรั้บเหมา พร้อมทั้งยื่นขอ้เรียกร้องแยง้ เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั
ผูรั้บเหมาดว้ย และไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือช้ีขาดขอ้พิพาทแลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุญาโตตุลาการ 

 

48.8 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินกบัพวกรวม 6 คน ไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ และกระทรวงการคลงัต่อ
ศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) กล่าวหาว่า การดาํเนินการแปรรูป การกระจายหุน้ รวมทั้งการประเมินราคาสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จึงขอใหศ้าลฯ พิพากษาว่า การขายหุน้ตกเป็นโมฆะและใหข้ายใหม่ และ
ใหหุ้้นในโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีบริษทัฯ ถือตกเป็นของแผ่นดินหรือขอให้ระงบัการผูกขาดโดยสั่งให้บริษทัฯ ขายหุ้นใน
โรงกลัน่นํ้ ามนั และขอให้สาธารณสมบติัอนัไดม้าจากอาํนาจตามกฎหมายมหาชนตกเป็นของแผ่นดิน หรือขอให้
ระงบัการผกูขาดโดยส่ังใหบ้ริษทัฯ ขายโรงแยกก๊าซ ซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ฏิเสธขอ้กล่าวหาโดยส้ินเชิง และบริษทัฯ โดย
พนกังานอยัการผูรั้บมอบอาํนาจไดย้ืน่คาํใหก้ารต่อศาลฯ แลว้ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฯ 
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48.9 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหน่ึง เป็นโจทกย์ืน่ฟ้อง
บริษทัฯ เป็นจาํเลยต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่า บริษทัฯ บอกเลิกสัญญาโดยไม่มีสิทธิและปฏิบติัผิดสญัญา และเรียกร้องให้
บริษทัฯ จ่ายค่าจา้งคา้งชาํระและค่าเสียหาย ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่า การดาํเนินการของบริษทัฯ เป็นไปโดยชอบดว้ยสัญญา
ทั้งส้ิน จึงไดส่้งเร่ืองใหส้าํนกังานอยัการสูงสุดพิจารณาแกต่้างคดีใหแ้ก่บริษทัฯ โดยพนกังานอยัการไดย้ืน่คาํใหก้าร
ต่อศาลแลว้ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลแพง่ 

 

48.10 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 บริษทั พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย พีทีวาย จาํกดั (PTTEP AA) ไดรั้บเอกสารเรียกร้องค่าชดเชย
ความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลในแหล่งมอนทารา โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จาก
รัฐบาลอินโดนีเซีย ซ่ึง PTTEP AA ได้ยื่นหนังสือปฏิเสธการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายต่อรัฐบาลอินโดนีเซีย
เน่ืองจาก ไม่มีหลกัฐานชดัเจนทางวิทยาศาสตร์ท่ีพิสูจนใ์หเ้ห็นถึงความเสียหายดงักล่าว  

 

 ต่อมาเมื่อวนัที่ 3 ตุลาคม 2557 PTTEP AA ไดร้ับจดหมายจากที่ปรึกษากฎหมายของมูลนิธิ West Timor Care 
(West Timor Care Foundation) ซ่ึงเป็นตวัแทนของกลุ่มชาวประมงและกลุ่มผูเ้ล้ียงสาหร่ายตามแนวชายฝ่ังตะวนัตก
ของติมอร์ แจ้งเตือนว่าอาจจะมีการฟ้องร้องต่อ PTTEP AA เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยจากการกล่าวอ้างว่าได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลในแหล่งมอนทาราในปี 2552 ทั้งน้ี ณ ปัจจุบนั PTTEP ได้
พิจารณาวา่การเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลในแหล่งมอนทาราจาก
รัฐบาลอินโดนีเซีย และจากท่ีปรึกษากฎหมายของมูลนิธิ West Timor Care ยงัไม่มีหลกัฐานท่ีพิสูจนไ์ดอ้ยา่งเพียงพอ
มาสนบัสนุนการเรียกร้องค่าชดเชยดงักล่าว 

 

49. เหตุการณ์อ่ืน ๆ 
 

49.1 จากเหตุการณ์ท่อรับนํ้ ามนัดิบร่ัว เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2556 PTTGC ไดรั้บรู้ค่าใชจ่้ายจากความเสียหายดงักล่าวใน
งวดท่ีเก่ียวขอ้ง อน่ึง ในปี 2557 บริษทัประกนัภยัไดต้กลงชดเชยค่าความเสียหายเบ้ืองตน้จาํนวนหน่ึงแก่ PTTGC 
และ PTTGC ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดอ่ื้นแลว้ โดยผูบ้ริหารและบริษทัประกนัภยัยงัอยูร่ะหวา่งการเจรจา
เพือ่หาขอ้สรุปในการจ่ายเงินชดเชยส่วนท่ีเหลือ นอกจากน้ีกลุ่มบุคคลจาํนวนหน่ึงไดย้ืน่คาํฟ้องต่อศาลจากเหตุการณ์
ดงักล่าว 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจาํนวนหน่ึงในจงัหวดัระยอง ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลจงัหวดัระยอง
จาํนวนหลายคดี เพื่อขอให ้PTTGC ชดใชค่้าเสียหายเพิ่มและขอให ้PTTGC เขา้ไปดาํเนินการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มทาง
ทะเลและธรรมชาติ จากกรณีท่อรับนํ้ ามนัดิบของ PTTGC รั่ว ซ่ึงคดีฟ้องร้องบางส่วนไดย้ตุิแลว้และคดีฟ้องร้อง
ส่วนท่ีเหลืออยูร่ะหว่างการดาํเนินการไกล่เกล่ียของศาล ทั้งน้ี PTTGC เช่ือว่าผลการพิจารณาของศาลจะไม่เกิดความ
เสียหายและไม่ส่งผลกระทบทางดา้นการเงินที่เป็นสาระสาํคญัแก่ PTTGC ดงันั้น PTTGC จึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเผื่อ
ผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากเร่ืองดงักล่าวในงบการเงิน 

 



168 
 

49. เหตุการณ์อ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

49.2 สัญญาระหว่างบริษทัฯ กบั การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เก่ียวกบัสิทธิการใชพ้ื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งท่ีทาํการอาคาร 
ปตท. สํานักงานใหญ่ ประกอบด้วย สัญญาระหว่าง บริษทัฯ กบั รฟท. จาํนวน 2 ฉบบั คือ สัญญาก่อให้เกิดสิทธิ
เหนือพื้นดินและสัญญาเช่าท่ีดิน ซ่ึงครบกาํหนดพร้อมกนัในวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 โดยเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2555 
ก่อนครบกาํหนดไม่นอ้ยกว่า 180 วนั บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือถึง รฟท. เพ่ือขอต่ออายสุัญญาทั้งสองฉบบัออกไปอีก 30 ปี 
โดยเป็นไปตามเง่ือนไขเดิม คือ 

- ต่ออายุสัญญาก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดิน โดยให้รายละเอียดเง่ือนไขการก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินยงัคง
เป็นไปตามสัญญาเดิม (ตามรายละเอียดของสญัญาก่อใหเ้กิดสิทธิเหนือพื้นดินซ่ึงกาํหนดวา่ “เม่ือครบกาํหนด
อายุสัญญา รฟท. ยอมต่ออายุให้ ปตท. ต่อไปอีกเป็นระยะ ๆ โดยการต่ออายุแต่ละคร้ังมีกาํหนดเวลา 30 ปี 
โดยไม่มีค่าเช่าและคา่ตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน ...”) 

- ต่ออายุสัญญาเช่าท่ีดินออกไปอีก 30 ปี โดยรายละเอียดอตัราค่าเช่าและผลประโยชน์ตอบแทนให้เป็นไป
ตามท่ีทั้งสองฝ่ายจะไดต้กลงกนั (ตามรายละเอียดของสัญญาเช่าท่ีดิน) 

 

ในระหว่างท่ีบริษทัฯ และ รฟท. เจรจากนัยงัไม่เป็นท่ียติุ รฟท. ไดส่้งเร่ืองน้ีไปยงัสาํนกังานอยัการสูงสุดเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็น ซ่ึงสํานักงานอยัการสูงสุดไดมี้ความเห็นโดยสรุปว่า “รฟท. ยงัคงมีความผูกพนัตามคาํมัน่ในสัญญา
ก่อใหเ้กิดสิทธิเหนือพื้นดิน ท่ีจะตอ้งทาํสัญญาต่ออายสุัญญาก่อใหเ้กิดสิทธิเหนือพ้ืนดินใหก้บับริษทัฯ มีกาํหนด 30 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556 เป็นตน้ไป โดยไม่มีค่าเช่าและค่าตอบแทนใด ๆ  และการเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่าใน
ขอ้พิพาทน้ี เป็นการเช่าโดยไม่มีกาํหนดเวลา โดย รฟท. กบับริษทัฯ ยงัคงผูกพนัตามขอ้สัญญาเช่าท่ีดินท่ีไดท้าํไวต้่อ
กนัจนกว่า รฟท. จะแจง้บอกเลิกสัญญาเช่าตามมาตรา 566 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยท่ีเป็นกรณี
หน่วยงานของรัฐพิพาทกนัเอง สํานักงานอยัการสูงสุดจึงเห็นควรท่ีบริษทัฯ และ รฟท. จะไดเ้จรจากนัโดยตรงอีก
คร้ังหน่ึง” ซ่ึงปัจจุบนั อยู่ระหว่างการเจรจาจดัทาํสัญญาต่ออายุสัญญาทั้งสองฉบบั เพื่อดาํเนินการให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุดต่อไป 
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49.3 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2557 โรงงานผลิตแห่งหน่ึงของ IRPC ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ตาํบลเชิงเนิน จงัหวดัระยอง ไดเ้กิดเพลิงไหม้
ท่ีหน่วยปรับปรุงคุณภาพนํ้ ามนัเตา (หน่วย VGOHT : Vacuum Gas Oil Hydro Treating Unit) ซ่ึงเป็นหน่วยผลิตท่ี
ป้อนใหห้น่วยแครกเกอร์ เพื่อใชใ้นการผลิตต่อเป็นสารโพรไพลีนเป็นหลกั จากเหตุการณ์ดงักล่าวทาํใหโ้รงงานหน่วย
ผลิต  VGOHT และหน่วยผลิตใกลเ้คียงตอ้งหยดุผลิตชัว่คราว อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบนัโรงกลัน่นํ้ ามนัและ
โรงงานปิโตรเคมีอ่ืน ๆ ทั้งหมดของ IRPC สามารถดาํเนินการผลิตไดต้ามปกติแลว้ ยกเวน้ หน่วยผลิต VGOHT ท่ี
ยงัคงหยดุผลิตเพื่อซ่อมแซมและเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น โดยคาดว่าจะตอ้งหยดุผลิตเป็นระยะเวลาประมาณ 10 เดือน 
เน่ืองจากอุปกรณ์ท่ีจะนาํมาเปล่ียนทดแทนมีระยะเวลาในการสั่งซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 IRPC ไดต้ั้งค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าจากผลเสียหายของสินทรัพยเ์ป็นจาํนวนเงิน 267 ลา้นบาท 

 

IRPC มีวงเงินประกันภัยรวมทั้ งส้ิน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารของ IRPC บริษัทประกันภัย และ
เจา้หนา้ท่ีสาํรวจภยัยงัอยูร่ะหว่างการประเมินความเสียหายทั้งหมดซ่ึงยงัไม่เสร็จส้ิน ณ วนัท่ีในรายงานน้ี อยา่งไรก็ตาม  
ในระหว่างปี 2557 IRPC ไดมี้การรับรู้เงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยัแลว้เป็นจาํนวน 1,710 ลา้นบาท  

 

49.4  ตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2557 เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการดาํเนินงาน
โครงการ FLNG ของ PTT FLNG Limited (PTT FLNG) และให้ปิด PTT FLNG ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง PTT 
International (Singapore) Pte. Ltd. (PTTI SG) (บริษทัย่อยของ PTTER) และ PTTEP FLNG Holding Company Limited 
(PTTEP FH) (บริษทัย่อยของ PTTEP) โดยแต่ละฝ่ายถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยการยกเลิกการดาํเนินงานและ
การปิด PTT FLNG เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์การลงทุนของกลุ่มบริษทัและลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
โดยคาดว่าการดาํเนินการปิด PTT FLNG จะแลว้เสร็จในปลายปี 2558 ทั้งน้ี การดาํเนินการดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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50. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

50.1 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2558 บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จาํกดั (PTTER) เรียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุน เป็นจาํนวนเงิน 
300.00 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 

 

50.2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนุมติัในหลกัการรับ
ขอ้เสนอจากกองทุนรวมวายุภกัษ ์หน่ึง ท่ีเสนอซ้ือหุน้ในบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) จาํนวน 
210 ลา้นหุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 15.25 ของจาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดของ BCP  

 

50.3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 11.00 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 6.00 บาท เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2557 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 41 ดงันั้น คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 5.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 14,281 ลา้นบาท ทั้งน้ี
การอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ เพื่อพิจารณา
อนุมติัต่อไป 

 

50.4 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหอ้อกงบการเงินในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 
 

________________________ 
 



 

ฟิทช์จดัอนัดบัเครดติภายในประเทศหุ้นกู้ชุดใหม่ของ ปตท. ที#ระดบั ‘AAA(tha)’ 

ฟิทช ์ เรทติ
งส์ – กรุงเทพฯ/สิงคโปร์ – 10 กนัยายน 2558: ฟิทช ์ เรทติ
งส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ประกาศจดัอนัดบั
เครดิตภายในประเทศระยะยาวหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิชุดใหม่ของ ปตท. ครั
 งที8 1/2558 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 มูลคา่รวมไม่เกินสี8พนัสองร้อยลา้นบาท ที8ระดบั ‘AAA(tha)’ โดยเงินที8ไดจ้ากการ
ออกหุน้กูค้รั
 งนี
จะนาํไปใชส้าํหรับชาํระคืนเงินกูที้8ครบกาํหนด  

หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตในระดบัเดียวกนักบัอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษทัฯ
เนื8องจากหุน้กูด้งักล่าวมีสถานะเท่าเทียมกบัหนี
ไม่มีหลกัประกนั และไม่ดอ้ยสิทธิของบริษทัฯ 

ปัจจยัที8มีผลตอ่อนัดบัเครดิต 

แรงกดดนัจากรายไดที้8ลดลง – อตัราส่วนทางการเงินที8ใชใ้นการพิจารณาอนัดบัเครดิตของ ปตท. ในปี 2558 จะ
ไดรั้บผลกระทบจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานที8ลดลงจากราคานํ
 ามนัที8ลดลง  อยา่งไรก็ตามฟิทชค์าดวา่
อตัราส่วนหนี
 สินสุทธิที8ปรับปรุงแลว้ตอ่กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี8ยนแปลงของเงินทุน
หมุนเวยีน (FFO adjusted net leverage) น่าจะยงัคงอยูใ่นระดบัที8ต ํ8ากวา่ 2.5 เท่าในปี 2558-2559  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานที8แขง็แกร่ง - สถานะทางการเงินของ ปตท. ไดรั้บประโยชนจ์ากกระแสเงินสด
จากการดาํเนินงานจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติที8มีความสมํ8าเสมอ อนัเป็นผลมาจากสญัญาการจดัจาํหน่ายระยะยาวซึ8ง
มีการกาํหนดปริมาณการซื
อขั
นตํ8าจากคูส่ญัญาในลกัษณะ take-or-pay  รวมถึงโครงสร้างราคาที8สามารถส่งผา่น
ตน้ทุนการขายใหแ้ก่ลูกคา้ได ้   ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ปตท. มีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบี
ยจ่าย 
ภาษี คา่เสื8อม และคา่ตดัจาํหน่าย  (EBITDA) จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจาํนวนประมาณ 2.4 หมื8นลา้นบาท ลดลง
ประมาณร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื8องจากราคาผลิตภณัฑก๊์าซของธุรกิจโรงแยกก๊าซที8ลดลง      
ฟิทชค์าดวา่ ปตท. น่าจะไดรั้บประโยชน์จากการปรับขึ
นราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หนา้โรงแยกก๊าซ และ
ราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสาํหรับรถยนต ์(NGV) ที8ผา่นมา 

ปตท. มีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบี
ยจ่าย ภาษี คา่เสื8อม และคา่ตดัจาํหน่ายจากธุรกิจสาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 จาํนวนประมาณ 7.0 หมื8นลา้นบาท ลดลงประมาณร้อยละ 21 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ซึ8งลดลงนอ้ยกวา่บริษทัสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมอื8นๆ เนื8องจากประมาณร้อยละ 70 ของ
ปริมาณการขายมาจากก๊าซธรรมชาติ  แมว้า่ราคาขายก๊าซธรรมชาติในธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมจะลดลง
ตามราคานํ
 ามนัที8ลดลง แตร่ะดบัราคาที8ลดลงของก๊าซธรรมชาตินอ้ยกวา่ระดบัราคาที8ลดลงของนํ
ามนั   ปตท. 
จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในประเทศเป็นส่วนใหญ่ภายใตส้ญัญาการจดัจาํหน่ายระยะยาว   

แผนการลงทุนที8ยงัคงสูง – ปตท. ปรับลดแผนการลงทุนในระยะ 5 ปีขา้งหนา้ (ปี 2558-2562)  มาอยูที่8 2.99 แสน
ลา้นบาทตามราคานํ
 ามนัที8ลดลง    บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) ก็ไดป้รับลดแผนการลงทุน
ในปี 2558 ลงประมาณร้อยละ 14     อยา่งไรก็ตาม ฟิทชค์าดวา่แผนการลงทุนในระยะ 5 ปีขา้งหนา้ (ปี 2558-2562) 
ของ ปตท.สผ. ก็ยงัคงสูงอยู ่         ปตท. มีความคล่องตวัในการปรับเปลี8ยนแผนการลงทุนโดยรวมที8จาํกดักวา่
บริษทันํ
 ามนัและก๊าซธรรมชาติที8ใชเ้ปรียบเทียบในการจดัอนัดบัเครดิต เนื8องจากปริมาณสาํรองนํ
 ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติสาํหรับการผลิตที8ต ํ8ากวา่ 



 

ปริมาณสาํรองนํ
 ามนัและก๊าซธรรมชาติสาํหรับการผลิตที8ลดลง – ปตท. มีปริมาณสาํรองนํ
 ามนัและก๊าซธรรมชาติ
ที8หามาทดแทน และปริมาณสาํรองนํ
 ามนัและก๊าซธรรมชาติสาํหรับการผลิต ตํ8ากวา่บริษทันํ
 ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติที8ใชเ้ปรียบเทียบในการจดัอนัดบัเครดิตมาก  และปริมาณสาํรองนํ
 ามนัและก๊าซธรรมชาติสาํหรับการ
ผลิตที8ประมาณ 6 ปี ณ สิ
นปี 2557 ยงัตํ8ากวา่ระดบัเฉลี8ยของบริษทัสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมที8ฟิทชจ์ดัอนัดบั
เครดิตในกลุ่ม ‘BBB’   บริษทัฯมีปริมาณสาํรองนํ
 ามนัและก๊าซธรรมชาติที8ยงัไม่พิสูจน์ในจาํนวนที8สูงกวา่มาก แต่
จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมากและเวลาในการพฒันา   ปริมาณสาํรองนํ
 ามนัและก๊าซธรรมชาติสาํหรับการ
ผลิตที8ลดลงตอ่เนื8องอาจจะส่งผลกระทบในทางลบตอ่อนัดบัเครดิตโดยลาํพงั (Standalone Rating) ของปตท.ได ้

บริษทันํ
 ามนัและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติ – อนัดบัเครดิตสะทอ้นถึงความเป็นผูน้าํของ ปตท. ในธุรกิจนํ
 ามนัและ
ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย ความสาํคญัในเชิงกลยทุธ์และการเป็นตวัจกัรสาํคญัของรัฐบาลในการขบัเคลื8อน
นโยบายที8เกี8ยวกบัการพฒันาและความมั8นคงทางพลงังานของประเทศ        ปตท. เป็นผูด้าํเนินการระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติและเป็นผูจ้ดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติแตเ่พียงรายเดียวในประเทศไทย  โดยก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื
อเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ      นอกจากนี
  ปตท. ยงัเป็นบริษทัชั
นนาํในธุรกิจสาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม ธุรกิจนํ
 ามนั และธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศไทยอีกดว้ย 

บริษทันํ
 ามนัและก๊าซธรรมชาติครบวงจรขนาดกลาง - อนัดบัเครดิตโดยลาํพงั (Standalone Rating) ของปตท. 
สะทอ้นถึงการดาํเนินธุรกิจนํ
 ามนัและก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรของบริษทัฯ   โดยขนาดของธุรกิจ การดาํเนิน
ธุรกิจ และอตัราส่วนทางการเงินที8ใชใ้นการจดัอนัดบัเครดิตของธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมของปตท. 
เทียบเคียงไดก้บับริษทัสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมที8ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตสูงในกลุ่ม ‘BBB’ ยกเวน้ตวัเลข
ทางดา้นปริมาณสาํรองนํ
 ามนัและก๊าซธรรมชาติสาํหรับการผลิต     

สมมุติฐานที8สาํคญั 

สมมุติฐานที8สาํคญัของฟิทชที์8ใชใ้นการประมาณการ: 

- ราคานํ
 ามนัตามประมาณการราคานํ
 ามนัและก๊าซธรรมชาติของฟิทชต์ามรายงาน “Fitch Oil and Gas 
Assumptions Summary” ลงวนัที8 11 กมุภาพนัธ์ 2558 

- ปริมาณการขายของธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ8มขึ
นร้อยละ 6 ในปี 2558 แตก่าํไรจากการ
ดาํเนินงานก่อนดอกเบี
ยจ่าย ภาษี คา่เสื8อม และคา่ตดัจาํหน่าย  ลดลงเนื8องจากราคานํ
 ามนัและก๊าซธรรมชาติที8
ลดลง  

- แผนการลงทุนประมาณร้อยละ 7-9 ของยอดขายในปี 2558-2560 

ปัจจยัที8อาจมีผลกบัอนัดบัเครดิตในอนาคต  
ปัจจยัลบ:  
-การเปลี8ยนแปลงในเรื8องกฎระเบียบ การแกไ้ขสญัญาซื
อขายก๊าซธรรมชาติและการปรับคา่ผา่นท่อก๊าซที8ส่งผล
กระทบในแง่ลบตอ่ ปตท.   
-การลงทุน/การเขา้ซื
อกิจการโดยใชเ้งินกูย้มืในจาํนวนที8สูง และ/หรือ กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานที8ต ํ8ากวา่ที8
คาด ซึ8งทาํใหอ้ตัราส่วนหนี
 สินสูงขึ
นอยา่งตอ่เนื8อง ซึ8งวดัจากอตัราส่วนหนี
 สินสุทธิที8ปรับปรุงแลว้ตอ่กระแสเงิน



 

สดจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี8ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน (FFO adjusted net leverage) ที8สูงกวา่ 2.25 เท่า
อยา่งตอ่เนื8อง (ณ สิ
นปี 2557 อตัราส่วนหนี
 สินดงักล่าวอยูที่8 1.2 เท่า)  
-ปริมาณสาํรองนํ
 ามนัและก๊าซธรรมชาติที8ยงัคงลดลงอยา่งตอ่เนื8องในช่วง 18-24 เดือนขา้งหนา้ 
- EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติลดลงตํ8ากวา่ร้อยละ 20 ของ EBITDA รวมของบริษทัฯ อยา่งตอ่เนื8อง 
 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที8อนัดบัเครดิตโดยลาํพงั (Standalone Rating) ของปตท. ตํ8ากวา่อนัดบัเครดิตของประเทศ
ไทย ฟิทชจ์ะพิจารณาใหอ้นัดบัเครดิตเพิ8มขึ
นหนึ8งอนัดบัจากอนัดบัเครดิต Standalone ของ ปตท. เพื8อสะทอ้นถึง
การสนบัสนุนของภาครัฐ ตอ่ ปตท. ในทางออ้ม (Implicit Support)  ตามหลกัเกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตของฟิทช์
ในเรื8องความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัใหญ่กบับริษทัยอ่ย (Parent and Subsidiary Rating Linkage Methodology) 
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หมายเหตุ : การจดัอนัดบัเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) เป็นการวดัระดบัความน่าเชื8อถือในเชิงเปรียบเทียบกนั
ระหวา่งองคก์รในประเทศนั
นๆ โดยจะใชใ้นประเทศที8อนัดบัเครดิตแบบสากลของรัฐบาลในประเทศนั
นอยูใ่นระดบัที8
ค่อนขา้งตํ8า อนัดบัเครดิตขององคก์รที8ดีที8สุดของประเทศไดจ้ดัไวที้8ระดบั “AAA” และการจดัอนัดบัเครดิตอื8นในประเทศ 
จะเป็นการเปรียบเทียบความเสี8ยงกบัองคก์รที8ดีที8สุดนี
 เท่านั
น อนัดบัเครดิตภายในประเทศไดถู้กจดัทาํขึ
นเพื8อใชใ้นตลาด
ในประเทศเป็นหลกัและจะมีสัญลกัษณ์ที8กาํหนดไวต่้อทา้ยจากอนัดบัเครดิตสาํหรับประเทศนั
นๆ เช่น “AAA(tha)” ใน
กรณีของประเทศไทย ดงันั
นอนัดบัเครดิตภายในประเทศจึงไม่สามารถใชเ้ปรียบเทียบระหวา่งประเทศได ้  

ขอ้มลูเพิ8มเติมหาไดที้8 www.fitchratings.com   

ในการจดัอนัดบัเครดิตฟิทชไ์ดใ้ชห้ลกัเกณฑต์าม Corporate Rating Methodology: Including Short-Term Ratings and 
Parent and Subsidiary Linkage ลงวนัที8 17 สิงหาคม 2558 และ National Scale Ratings Criteria ลงวนัที8 30 ตุลาคม 2556 
หลกัเกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตดงักล่าวหาไดที้8 www.fitchratings.com. 

การจดัอนัดบัเครดิตในรายงานนี
 เกิดจากความตอ้งการของบริษทัที8ถูกจดัอนัดบั ดงันั
น ฟิทช ์ จึงไดรั้บค่าจา้งในการจดั
อนัดบัเครดิตดงักล่าว 

การใชอ้นัดบัเครดิตที8จดัทาํโดยฟิทชเ์รทติ
งส์มีขอ้จาํกดัและขอบเขตการใช ้ ซึ8งขอ้จาํกดัและขอบเขตของการใช้
อนัดบัเครดิตดงักล่าวสามารถหาไดจ้าก HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS  
นอกจากนี
คาํจาํกดัความของอนัดบัเครดิตและการใชอ้นัดบัเครดิตของ ฟิทช ์ เรทติ
งส์ สามารถหาไดจ้าก 
www.fitchratings.com อนัดบัเครดิตที8ประกาศ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัอนัดบัเครดิต ไดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซต์
ดงักล่าวตลอดเวลา หลกัจรรยาบรรณ การรักษาขอ้มูลภายใน ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที8อาจเกิดขึ
น แนว
ทางการเปิดเผยขอ้มูลระหวา่งบริษทัในเครือ กฎขอ้บงัคบัรวมทั
งนโยบายและกระบวนการที8เกี8ยวขอ้งอื8นๆของ
ฟิทช ์ไดแ้สดงไวใ้นส่วน ‘หลกัจรรยาบรรณ’ ในเวบ็ไซตด์งักล่าวเช่นกนั ฟิทชอ์าจจะมีการใหบ้ริการจดัอนัดบัอื8น 
ๆ ที8ไดรั้บอนุญาตใหแ้ก่บริษทัที8ฟิทชจ์ดัอนัดบัเครดิตอยูห่รือบริษทัที8เกี8ยวขอ้งกบับริษทัที8ฟิทชจ์ดัอนัดบัเครดิตอยู ่ 
ซึ8งรายละเอียดสาํหรับการใหบ้ริการจดัอนัดบัอื8น ๆ ดงักล่าวโดยนกัวเิคราะห์หลกั (Lead Analyst) ที8อยูใ่น
หน่วยงานของฟิทชที์8จดทะเบียนในสหภาพยโุรป ไดแ้สดงไวที้8หนา้แรกของบริษทันั
น ๆ ในเวป็ไซตข์องฟิทช ์
เรทติ
งส์ www.fitchratings.com 



 
  

 

สรุปความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างตวัอย่างข้อก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอืหุ้นกู้  ที่จัดเตรียมโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (“ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน”) และข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอืหุ้นกู้  หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

ครัง้ที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (“ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท.”) 

หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

1. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้  (กรณีมี
เหตุผิดนัด) 

7. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้  

7.1 หากมเีหตุผดินัดใดๆ (ตามท่ีก าหนดในข้อ 12) หรือเหตุการณ์ท่ีอาจกลายเป็น
เหตุผดินัด (หมายถึง เหตุการณ์ท่ีจะกลายเป็นเหตุผดินัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่
สามารถแก้ไขเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้) หรือผู้ออก
หุ้นกู้ถูกฟ้องเป็นจ าเลยในศาล หรือถูกกลา่วหาวา่ จะต้องเป็นฝ่ายรับผดิตาม
สญัญาใดๆ ในกรณีพพิาทท่ีอนุญาโตตุลาการจะต้องวนิิจฉัย ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง
แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยไมช่ักช้านับแต่วนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้ได้ทราบถึง
เหตุการณ์ดังกลา่ว รวมทัง้แจ้งถึงการกระท าใดๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ได้ด าเนินการ
หรือเสนอท่ีจะด าเนินการเพือ่แก้ไขเหตุการณ์ดังกลา่วด้วย  

6. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้  

 ตราบเท่าท่ีผู้ออกหุ้นกู้มภีาระตามหุ้นกู้ 

6.1    ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องสง่หนังสอืบอกกลา่วให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที  เมือ่          
 ผู้ออกหุ้นกู้ทราบวา่ 

 (ก) มเีหตุผดินัดตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิข้อ 11.1 เกิดขึน้ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกด าเนินคดีในศาลหรือถูกกลา่วหาให้เป็นฝ่ายรับผดิในกรณี
พพิาทท่ีอนุญาโตตุลาการจะต้องวนิิจฉัย ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อความสามารถในการช าระหนีข้องหุ้นกู้ตามข้อก าหนดสทิธินี ้

รวมทัง้แจ้งถึงการกระท าใดๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ได้ด าเนินการหรือเสนอท่ีจะด าเนินการ
เพือ่แก้ไขเหตุการณ์ดังกลา่วด้วย 

2. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้  (กรณี
เปลี่ยนตวัผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้หรือ
นายทะเบยีนหุ้นกู้ ) 

7.3 หากมกีรณีท่ีจะต้องเปลีย่นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้น
กู้จะจัดหาบุคคลเพือ่แต่งตัง้ให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ราย
ใหม ่(แล้วแต่กรณี) โดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะสามารถกระท าได้แต่ทัง้นี ้ต้องไมเ่กิน 

[] วนั นับแต่ [] 

6.3 หากมกีรณีท่ีจะต้องเปลีย่นแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการ
จัดหาบุคคลเพือ่แต่งตัง้ให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้โดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะสามารถ
กระท าได้ แต่ทัง้นี ้ต้องไมเ่กิน 60 (หกสบิ) วนันับจากวนัท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม
พ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี และจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้เดิมแจ้งต่อ     
ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว พร้อมทัง้ชื่อและท่ีอยู่ของ         
นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหมภ่ายใน 30 (สามสบิ) วนั นับแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้        
รายใหมไ่ด้รับการแต่งตัง้ 

6.4 หากมกีรณีท่ีจะต้องเปลีย่นแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการ
จัดหาบุคคลเพือ่แต่งตัง้ให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหมโ่ดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะ
สามารถกระท าได้ แต่ทัง้นี ้ต้องไมเ่กิน 60 (หกสบิ) วนันับจากวนัท่ีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้เดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งการแต่งตัง้ดังกลา่วจะต้องด าเนินการตาม
เงือ่นไขในข้อก าหนดสทิธิข้อ 14.3 (ก) หรือ 14.3 (ข) แล้วแต่กรณี และผู้แทน    
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หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

ผู้ถือหุ้นกู้รายใหมจ่ะต้องเป็นบุคคลท่ีมคีุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามท่ี
ก าหนดในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี
เก่ียวข้อง 

3. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้  
(เพิ่มเตมิ) 

7.6 [ระบุข้อก าหนดเก่ียวกับหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้อื่นๆ ทัง้ในสว่นท่ีจะต้องปฏิบัติ
และงดเว้นการปฏิบัติ] 

6.5 นอกเหนือจากหลกัประกันหรือภาระผกูพนัต่างๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้ หรือท าขึน้
ก่อนวนัออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไมจ่ านองจ าน า ก่อหลกัประกัน หรือภาระผกูพนั
ใดๆ บนทรัพย์สนิสว่นท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ทัง้ท่ีมอียู่
ในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาท่ีหนีหุ้้นกู้ยังคงค้างช าระอยู่ เว้นแต่การจ านอง 
จ าน า ก่อหลกัประกัน หรือภาระผกูพนัใดๆ ดังกลา่วจะเกิดขึน้เน่ืองจากเหตุ
อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้

(ก) การก่อหลกัประกันหรือภาระผกูพนัท่ีเกิดขึน้เหนือทรัพย์สนิของผู้ออกหุ้นกู้ 
ในกรณีท่ีทรัพย์สนินัน้ๆ ตกอยู่ภายใต้ สทิธิ ยึดหน่วงตามกฎหมายของ
บุคคลอื่นท่ีมหีนีอ้ันเป็นคุณประโยชน์เหนือทรัพย์สนิดังกลา่ว ทัง้นี ้
จนกวา่จะได้มกีารช าระหนีนั้น้แล้ว เช่น ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ฝากทรัพย์สนิ
ของตนไว้กับผู้ประกอบธุรกิจรับฝากของ แล้วผู้ออกหุ้นกู้ไมช่ าระหนี ้      
ค่าฝากของดังกลา่ว ผู้รับฝากของจะมสีทิธิยึดหน่วงของท่ีรับฝากไว้
จนกวา่ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระหนีนั้น้ 

(ข) การก่อหลกัประกัน หรือภาระผกูพนัใดๆ อันเน่ืองมาจากการประกอบ
ธุรกิจตามปกติท่ัวไปของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพือ่ประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจตามปกติท่ัวไปของผู้ออกหุ้นกู้ 

(ค) การก่อหลกัประกันหรือภาระผกูพนัใดๆ ตามเงือ่นไขท่ีก าหนดในสญัญา
สมัปทาน สญัญาร่วมทุน ใบอนุญาต การอนุญาต หรือสทิธิพเิศษท่ี
คล้ายคลงึกันท่ีผู้ออกหุ้นกู้เข้าท ากับหรือออกโดยรัฐบาลไทย และ /หรือ
หน่วยงานของรัฐบาลไทย และ /หรือรัฐวสิาหกิจไทย และ /หรือองค์กรที่
รัฐบาล และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือรัฐวสิาหกิจ และ /หรือ บุคคลท่ัวไป 
ดังกลา่วเข้าถือหุ้น หรือเป็นหุ้นสว่น หรือร่วมลงทุน และ /หรือท่ีเข้าท ากับ 
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หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

และ/หรือออกโดยรัฐบาล และ /หรือหน่วยงานของประเทศซึ่งเป็นคู่ค้า
ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือตามสญัญาร่วมการงานใดๆ ท่ีท าขึน้กับรัฐบาลไทย 
หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทย และ/หรือรัฐวสิาหกิจไทย และ /หรือองค์กร
ท่ีรัฐบาล และ /หรือหน่วยงาน และ /หรือรัฐวสิาหกิจดังกลา่วเข้าถือ       
หุ้น หรือเป็นหุ้นสว่น หรือร่วมลงทุน และ/หรือรัฐบาล และ /หรือหน่วยงาน
ของประเทศซึ่งเป็นคู่ค้าของผู้ออกหุ้นกู้ 

(ง) การก่อหลกัประกันท่ีก่อขึน้หรืออนุญาตให้ก่อขึน้ด้วยความยินยอม
ลว่งหน้าจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกู้  หรือเป็นการก่อหลกัประกันให้แก่ผู้ถือ
หุ้นกู้ 

6.6 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสม
และมปีระสทิธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
ค าสัง่ต่างๆ ท่ีออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามข้อผกูพนัและเงือ่นไขต่างๆ 
ของข้อก าหนดสทิธิฉบับนีโ้ดยเคร่งครัดตลอดอายุหุ้นกู้หรือจนกวา่หุ้นกู้ทัง้หมด
จะได้รับการไถ่ถอน  

6.7 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการด ารงไว้ซึ่งสถานะของการเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

6.8 ผู้ออกหุ้นกู้จะไมจ่่ายเงนิปันผลในรูปเงนิสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ในกรณี
ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ผดินัดไมช่ าระดอกเบีย้หรือผดินัดไมช่ าระเงนิใดๆ ท่ีเก่ียวกับหุ้นกู้   

6.9 ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะไมข่ายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิใดๆ ไมว่า่
ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่  
(ก) การกระท าดังกลา่วจะไมก่่อให้เกิดผลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อ
ความสามารถในการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ข) เป็นการโอน
กิจการท่อสง่ก๊าซธรรมชาติหรือกิจการท่อจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  ตลอดจน
ทรัพย์สนิใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือ (ค) เป็นการกระท าเพือ่การปรับโครงสร้างธุรกิจ
ของผู้ออกหุ้นกู้หรือในกลุม่ธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเป็นการด าเนินการโดยผล
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ของกฎหมาย และการด าเนินการดังกลา่วจะไมก่่อให้เกิดผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อความสามารถในการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ 

6.10 ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการน าหุ้นกู้ท่ีเสนอขายในครัง้นีไ้ปจดทะเบียนในสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) โดยไมช่ักช้า ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด 

4. ค ารับรองของผู้ออกหุ้นกู้   -ไม่ได้ก ำหนด-  7. ค ารับรองของผู้ออกหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้รับรองต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายวา่การออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้หรือการด าเนินการหรือการกระท าใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ท่ีเก่ียวกับการ
ออกหุ้นกู้เป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามวตัถุประสงค์  
ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทัง้กฎ ระเบียบของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทุกประการ และ
ไมเ่ป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือหลกีเลีย่ง พนัธะ ข้อผกูพนั ข้อรับรอง หรือข้อ
สญัญาใดๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ให้ไว้หรือมอียู่กับบุคคลอื่นใด 

5.  การไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบ
ก าหนด 

10.4 ผู้ออกหุ้นกู้มสีทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้
เงือ่นไขดังต่อไปนี ้[ระบุกรณีท่ีตกลงกันไว้] 

10.5 ผู้ถือหุ้นกู้มสีทิธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนด       
ไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงือ่นไข ดังต่อไปนี ้[ระบุกรณีท่ีตกลงกันไว้] 

10.4 ผู้ถือหุ้นกู้ไมม่สีทิธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนด       
ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

6. การผิดนัดและผลของการ       
ผิดนัด 

12. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

12.1 กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนีถื้อเป็นการผดินัดตามข้อก าหนดสทิธิ 

(ก) หากผู้ออกหุ้นกู้ผดินัดไมช่ าระเงนิไมว่า่เงนิต้นหรือดอกเบีย้หรือเงนิ
จ านวนอื่นใดในวนัถึงก าหนดช าระตามเงือ่นไขในข้อก าหนดสทิธิ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไมป่ฏิบัติตามข้อก าหนดสทิธิในข้ออื่นๆ นอกจากการผดิ
นัดไมช่ าระเงนิ และเหตุผดิเงือ่นไขเช่นนัน้ยังคงมอียู่เป็นระยะเวลา 

11. เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด 

11.1 กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนีถื้อเป็นเหตุผดินัดตามข้อก าหนดสทิธิ 

(ก) หากผู้ออกหุ้นกู้ผดินัดไมช่ าระเงนิไมว่า่เงนิต้นหรือดอกเบีย้ในวนัถึง
ก าหนดช าระตามเงือ่นไขในข้อก าหนดสทิธิ เว้นแต่การผดินัดดังกลา่วมี
สาเหตุจากความลา่ช้าในระบบการโอนเงนิ และการผดินัดไมช่ าระเงนิ
ดังกลา่วยังคงมอียู่เป็นเวลา 5 (ห้า) วนั นับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระนัน้ 
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30 วนั นับจากวนัท่ีได้มกีารสง่หนังสอืแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการไม่
ปฏิบัติตามเงือ่นไขดังกลา่วไปยังส านักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว
โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ท่ีถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่

น้อยกวา่ร้อยละ [] ของหุ้นกู้ท่ียังมไิด้ท าการไถ่ถอนทัง้หมด 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ผดินัดช าระหนีไ้มว่า่ในมลูหนีใ้ดๆ เป็นจ านวนเงนิรวมกัน

เกินกวา่ [] บาท หรือเงนิสกุลอื่นท่ีมจี านวนเทียบเท่า จากการที่ ( 1) 
ผู้ออกหุ้นกู้ไมช่ าระหนีด้ังกลา่วภายในก าหนดช าระหนีเ้ดิมหรือ
ภายในระยะเวลาท่ีเจ้าหนีข้ยายให้ หรือ ( 2) หนีด้ังกลา่วถูกเจ้าหนี ้
เรียกให้ช าระคืนก่อนก าหนดตามสทิธิของเจ้าหนีใ้นสญัญาท่ี
เก่ียวข้อง 

(ง) หากผู้ออกหุ้นกู้ต้องค าพพิากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชีข้าดของ
อนุญาโตตุลาการ ให้ช าระเงนิครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกันเกิน

กวา่ [] บาท หรือเงนิสกุลอื่นท่ีมจี านวนเทียบเท่า 

(จ) มกีารเร่ิมด าเนินการเพือ่ขอฟืน้ฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพือ่ขอให้
ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือได้มคี าสัง่หรือ
มติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลกิกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ      
ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มหีนีส้นิล้นพ้นตัวตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือมี
การยึด/อายัดทรัพย์สนิของผู้ออกหุ้นกู้ตามค าพพิากษาหรือค าสัง่
โดยชอบด้วยกฎหมาย 

12.2 เมือ่เกิดการผดินัดกรณีใดกรณีหน่ึงตามข้อ 12.1 หาก 

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ  

(ข)  เมือ่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสอืจากผู้ถือหุ้นกู้ท่ีถือ

หุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไมน้่อยกวา่ร้อยละ [ ] ของหุ้นกู้ท่ียังมไิด้    
ไถ่ถอนทัง้หมด หรือ  

(ค)  หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ  

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไมป่ฏิบัติตามข้อก าหนดสทิธิในข้ออื่นๆ นอกจากการผดินัดไม่
ช าระเงนิ และเหตุผดิเงือ่นไขเช่นนัน้ยังคงมอียู่เป็นระยะเวลา 45 (สีส่บิ
ห้า) วนั นับจากวนัท่ีได้มกีารสง่หนังสอืแจ้ง การไมป่ฏิบัติตามเงือ่นไขใน
ข้อก าหนดสทิธิ และขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการไมป่ฏิบัติตามเงือ่นไข
ดังกลา่วไปยังส านักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
หรือผู้ถือหุ้นกู้ท่ีถือหุ้นกู้รวมกันไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 (ย่ีสบิห้า) ของหุ้นกู้
ท่ียังมไิด้ท าการไถ่ถอนทัง้หมด  

(ค) หนีข้องผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นมลูหนีต้ามสญัญาเงนิกู้ หุ้นกู้ ตราสารหนีห้รือ
ท่ีเกิดจากการด าเนินการทางการเงนิอื่นใด (เพือ่ป้องกันข้อสงสยั ไมใ่ห้
รวมถึงธุรกรรมอนุพนัธ์ใดๆ ไมว่า่จะเก่ียวข้องกับมลูหนีท้างการเงนิ
หรือไมก็่ตาม ) (ไมว่า่จะเป็นมลูหนีใ้นปัจจุบันหรืออนาคต เป็นมลูหนีท่ี้มี
เงือ่นไข หรือโดยประการอื่น ) ท่ีผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สญัญา หรือเป็นลกูหนี ้
หรือเป็นผู้ท่ีมหีน้าท่ีต้องช าระหนีใ้นฐานะผู้ค า้ประกัน ผู้รับรอง หรืออาวลั
ตั๋วเงนิ ถึงก าหนดช าระก่อนก าหนดช าระตามสญัญาหรือตราสารที่
เก่ียวข้องเป็นจ านวนเงนิตามมลูหนีเ้ดียวหรือหลายมลูหนีร้วมกันเกินกวา่ 
50,000,000 (ห้าสบิล้าน )เหรียญสหรัฐ หรือ 2,000,000,000 (สอง
พนัล้าน ) บาท แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกวา่ หลงัจากได้ค านึงถึง
ข้อก าหนดเร่ืองการบอกกลา่วท่ีระบุไว้ในสญัญาหรือตราสารแล้วหรือพ้น
ระยะเวลาท่ีได้รับการผอ่นผนัแล้ว 

(ง) หากผู้ออกหุ้นกู้ต้องค าพพิากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชีข้าดของ
อนุญาโตตุลาการ ให้ช าระเงนิครัง้เดียวหรือ หลายครัง้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่
สามารถช าระหนีด้ังกลา่วได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในค าพพิากษา
เสร็จเด็ดขาดหรือค าชีข้าดอันเป็นท่ีสดุของอนุญาโตตุลาการนัน้ๆ และ
การไมช่ าระหนีด้ังกลา่วมผีลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของ  
ผู้ออกหุ้นกู้ในการช าระหนีหุ้้นกู้ภายใต้ข้อก าหนดสทิธินี ้

(จ) มกีารเร่ิมด าเนินการเพือ่ขอฟืน้ฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพือ่ขอให้      
ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือได้มคี าสัง่หรือมติ



 

 
6 

หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

(ง)  เป็นกรณีตามข้อ 12.1 (จ)  

 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมหีนังสอืแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท าการช าระเงนิต้น
พร้อมด้วยดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ท่ีค านวณจนถึงขณะนัน้ซึ่งถือเป็นอันถึงก าหนด
ช าระโดยพลนัให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณี ท่ีเกิดขึน้นัน้ด้วย ทัง้นี ้
การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผดินัดไมช่ าระเงนิไมว่า่จ านวนใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด 
หากไมป่รากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมกีารพสิจูน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็น
ประการอื่น ให้ถือไว้ก่อนวา่ ได้มเีหตุผดินัดเช่นเดียวกันนัน้เกิดขึน้กับหุ้นกู้
ทัง้หมด 

 

ใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลกิกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือมกีารยึด/
อายัดทรัพย์สนิของผู้ออกหุ้นกู้ตามค าพพิากษาหรือค าสัง่โดยชอบด้วย
กฎหมาย และการเร่ิมด าเนินการ ค าพพิากษา ค าสัง่หรือมติใดๆ มไิด้ถูก
ยกเลกิหรือเพกิถอนหรือท าให้หมดสิน้ไปภายใน 45 (สีส่บิห้า) วนั นับ
จากวนัท่ีมกีารเร่ิมด าเนินการหรือวนัท่ีมคี าสัง่นัน้ๆ  

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ด าเนินการเพือ่ขอฟืน้ฟูกิจการหรือขอเลกิกิจการของผู้ออก  
หุ้นกู้ เว้นแต่ กรณีการเลกิกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ดังกลา่ว เป็นกรณีท่ี
เก่ียวกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามข้อก าหนดและเงือ่นไขของการ
ด าเนินการดังกลา่ว นิติบุคคลท่ีจะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนีส้ิน้หรือ  
ข้อผกูพนัทัง้หมดของผู้ออกหุ้นกู้ท่ีเก่ียวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน 

11.2 เมือ่เกิดการผดินัดกรณีใดกรณีหน่ึงตามข้อ 11.1 หาก 

(ก)  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ  

(ข)  เมือ่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสอืจากผู้ถือ หุ้นกู้ไมว่า่ราย
เดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 
(ห้าสบิ) ของหุ้นกู้ท่ียังมไิด้ไถ่ถอนทัง้หมด หรือ  

(ค)  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ  

(ง)  เป็นกรณีตามข้อ 11.1 (จ) และ (ฉ) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมหีนังสอืแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท าการช าระเงนิต้นพร้อม
ด้วยดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ท่ีค านวณจนถึงขณะนัน้ซึ่งถือเป็นอันถึงก าหนดช าระโดย
พลนัให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีท่ีเกิดขึน้นัน้ด้วย ทัง้นี ้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จะต้องยืนยันต่อผู้ออกหุ้นกู้วา่ในความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เหตุการณ์
ดังกลา่วท าให้ผู้ออกหุ้นกู้ไมส่ามารถปฏิบัติตามเงือ่นไขในข้อก าหนดสทิธินีไ้ด้
และมผีลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้  

 



 

 
7 

หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

 

7. อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้แทนผู้ถอื 
หุ้นกู้  

14. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้  

14.2 นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หน้าท่ี และความรับผดิชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด
ไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมอี านาจ หน้าท่ี และความรับผดิชอบดังต่อไปนี ้ 

(ง) เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครัง้และเสนอความเห็นต่อท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้วา่ควรจะด าเนินการอย่างไรในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ไม่
ปฏิบัติตามข้อก าหนดสทิธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ท่ีม ีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมนัียส าคัญ 

13. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้  

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หน้าท่ี และความรับผดิชอบตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมอี านาจ หน้าท่ี และความรับผดิชอบดังต่อไปนี ้ 

(ง) เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครัง้และเสนอความเห็นต่อท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้วา่ควรจะด าเนินการอย่างไรในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ไมป่ฏิบัติ
ตามข้อก าหนดสทิธิ หรือในกรณีอื่นๆ ท่ีมหีรืออาจมผีลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างร้ายแรง 

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดสิทธิ 

16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ 

16.1 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออก
หุ้นกู้และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกู้  

16.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดสง่ข้อก าหนดสทิธิท่ีแก้ไขเพิม่เติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   
นายทะเบียนหุ้นกู้ และส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีมกีาร
แก้ไขเพิม่เติมข้อก าหนดสทิธิและจะจัดสง่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมือ่ได้รับการ
ร้องขอ 

15.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ 

15.1 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิ นอกเหนือจากข้อ 13.2 (ข) (1) และ 13.2 
(ข) (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

15.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดสง่ข้อก าหนดสทิธิท่ีแก้ไขเพิม่เติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้             
นายทะเบียนหุ้นกู้ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ภายใน 15 (สบิห้า) วนั นับแต่วนัท่ีมกีารแก้ไขเพิม่เติมข้อก าหนดสทิธิ
และจะจัดสง่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมือ่ได้รับการร้องขอ 
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