














































 

 

หนังสือช้ีชวน 

 

  
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

PTT Public Company Limited 
 

เสนอขาย 
 

หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 
“หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2556 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566” 

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.12 (หาจุดหนึ่งสอง) ตอป ตลอดอายุหุนกู ชําระดอกเบ้ียเพียงครั้งเดียวในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 
จํานวนท่ีเสนอขาย 10,000,000 หนวย คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 10,000,000,000 บาท 

มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหนวยละ 1,000 บาท 
 

โดยเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ 
 
 

อันดับความนาเช่ือถือของหุนกู AAA (tha) โดยบริษัท บริษทั ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2556 
(ผูออกหุนกูจะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเช่ือถือของหุนกูตลอดอายุของหุนกู) 

 

ผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)    ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

 
ผูแทนผูถือหุนกู 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียนหุนกู 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 

 

ระยะเวลาเสนอขาย 
วันท่ี 10 – 12 กันยายน พ.ศ. 2556 

 
 

วันท่ียื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้และรางหนังสือชี้ชวน วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
วันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ละหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ วันที ่9 กันยายน พ.ศ. 2556 

 
คําเตือน : กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผูออกตราสารหนี้และเง่ือนไขของตราสารหนี้  รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน 
และความเสี่ยงท่ีเก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของหนังสือชี้ชวนนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคา หรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความ
ครบถวนและถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในหนังสือชี้ชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายตราสารหนี้ 
หากหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือตราสารหนี้ที่ไดซื้อตราสารหนี้ไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่หนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใชบังคับ มี
สิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของตราสารหนี้ไดตามมาตรา 82  แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรู
วาหนังสือชี้ชวนเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ 
ทั้งนี้ การเสนอขายตราสารหนี้จะกระทําไดก็ตอเม่ือแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนที่ไดยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพยมีผลใชบังคับแลว และจะกระทําโดยการสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนใหแกผูลงทุน 
ผูลงทุนสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนไดที่ศนูยสารสนเทศตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทําการของสํานักงาน ระหวางเวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. หรือทาง 
http://www.sec.or.th 
 

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน 



 

 

Disclaimer 
 
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพรตอกลุมผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการพิจารณาลงทุนใน “หุนกูไมมี
ประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566” (“หุนกู”) ออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเปน
หุนกูที่ออกและเสนอขายในวงจํากัด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) บริษัทและผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูไมอนุญาตใหใชขอมูลในหนังสือ     ชี้
ชวนฉบับนี้เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนหรือจัดทําขอมูลดังกลาวขึ้นใหมไมวาท้ังหมดหรือบางสวนหรือเปดเผยขอมูลดังกลาวแกบุคคล
อ่ืนนอกจากตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจากผูลงทุนดังกลาว หนังสือชี้ชวนฉบับนี้ควรพิจารณาควบคูกับเอกสารท่ีแนบมา (ถามี) ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือ
ชี้ชวนฉบับนี้ ผูลงทุนจะตองตัดสินใจในการลงทุนดวยตัวเอง โดยใชขอมูลจากหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนเพียงเอกสารประกอบขอมูลเก่ียวกับบริษัท และ/หรือ
ตราสารหนี้ รวมถึงขอมูลเก่ียวกับธุรกิจในปจจุบันและผลการดําเนินงานในอดีตของบริษัทและขอมูลคาดคะเนและแผนงานเก่ียวกับการดําเนินการของบริษัท
ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนขอมูลที่ไดรับจากบริษัทซ่ึงไดจัดทําขึ้นเพ่ือเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับการพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีที่เสนอขายในคร้ัง
นี้ หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีขอความท่ีมีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่เก่ียวของกับบทวิเคราะหและขอมูลอ่ืนๆ ซึ่ง
บริษัทไดพิจารณาจากการคาดคะเนผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทและประมาณการรายไดในอนาคตท่ียังไมอาจกําหนดไดในขณะน้ี นอกจากน้ี 
ขอความในลักษณะดังกลาวเก่ียวกับโอกาส โครงการดําเนินงาน และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่ง ขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณใน
อนาคตดังกลาวเปนความเห็นของบริษัทในปจจุบันเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต ซึ่งมิไดเปนการรับรองผลประกอบการในอนาคตของบริษัทแตอยางใด  ดังนั้น 
ผลที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต จึงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากขอมูลท่ีปรากฏอยูในขอความท่ีมีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคตดั งกลาว
เน่ืองจากปจจัยตางๆ นักลงทุนจึงควรพิจารณาและไมอาจยึดถือเอาขอความท่ีมีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคตได ผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูไม
รับรองหรือยืนยันความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และขอมูลดังกลาวอาจถูกเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือแกไขไดโดย
ไมตองแจงลวงหนา 

นอกจากนี้ ถึงแมวาขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนขอมูลที่ไดรับจากแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือ ผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูจะไมรับผิดชอบในความถูก
ตองหรือความสมบูรณของขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แตอยางใด การลงทุนในตราสารหนี้มีความเสี่ยง ซึ่งผูสนใจลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงตางๆ ที่
เก่ียวของดวยความรอบคอบ ผูสนใจลงทุนตองใชวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาบริษัทและขอมูลที่ปรากฏในเอกสารน้ี รวมทั้งความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ ผูที่
ไดรับหนังสือชี้ชวนฉบับนี้จะตองไมถือวาขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือภาษี นักลงทุนควรปรึกษาท่ีปรึกษา
ทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษีเก่ียวกับขอมูลเก่ียวกับการลงทุนในตราสารหนี้นี้ดวยตนเอง 

การจัดสงหนังสือชี้ชวนฉบับนี้หรือการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้มิไดเปนการรับรองโดยผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูวาขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ถูกตอง
ครบถวนสมบูรณ ไมวาในวันที่ออกหนังสือชี้ชวนฉบับนี้หรือภายหลัง และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไมไดรับรองความ
ถูกตองหรือความสมบูรณของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แตอยางใด 

 

 

 
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet) 

สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet) หนาที่ 1 
 
   
 

สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet) 

ชื่อเฉพาะ : หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2556 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 

ชื่อผูออก : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผูออกหุนกู”) 

สวนท่ี 1 สาระสําคัญของตราสาร 
ประเภทตราสาร: หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 
อัตราดอกเบ้ียตอป:  อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 5.12 (หาจุดหนึ่งสอง) ตอป ตลอดอายุหุนกู (การคํานวณดอกเบี้ยหุนกูจะเปนไปตามขอ 8 ของ
ขอกําหนดสิทธิ) 
อายุตราสาร:  10 ป นับจากวันที่ออกหุนกู 
วันที่ครบกําหนดอายุ: 13 กันยายน พ.ศ. 2566  การไถถอนกอนกําหนด:  - ไมมี – 
สกุลเงิน:  บาท        
จํานวนและมูลคาเสนอขาย: จํานวน 10,000,000 (สิบลาน) หนวย คิดเปนมูลคาหุนกูรวม 10,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนลาน) บาท 
มูลคาและประเภทของหลักประกนัหรือการค้ําประกัน:         -ไมมี -           
อันดับความนาเช่ือถือของตราสาร ณ วันเสนอขาย: AAA (tha) จัดอันดับโดย: บริษทั ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด เมือ่วันที่ 17 
มิถุนายน พ.ศ. 2556 (ผูออกหุนกูจะจดัใหมีการจัดอันดับความนาเช่ือถือของหุนกูตลอดอายุของหุนกู) 
 
สวนท่ี 2 ลักษณะพิเศษและความเส่ียงของตราสาร 
2.1 ลักษณะพิเศษและความเส่ียงของหุนกู   

 ผูถือหุนกูจะไดรับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 5.12 (หาจุดหน่ึงสอง)  ตอป ชําระเพียงคร้ังเดียวในวันครบกําหนดไถ
ถอนหุนกู ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการเล่ือนวันครบกําหนดไถถอนหุนกูเพ่ือใหเปนวันทําการตามท่ีกําหนดไวในขอ 9.3 ของ
ขอกําหนดสิทธินั้น ผูออกหุนกูจะชําระดอกเบ้ียเพิ่มอีกเปนจํานวนเทากับ 0.226772 (ศูนยจุดสองสองหกเจ็ดเจ็ดสอง) บาท
ตอหุนกู 1 (หนึ่ง) หนวย ตอวัน โดยคํานวณตามจํานวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แตไมรวม) วันครบกําหนดไถถอน
หุนกูที่เลื่อนออกไป  และไดรับชําระเงินตน 1,000 (หนึ่งพัน) บาทตอหนวย เมื่อครบกําหนดไถถอนหุนกูในวันท่ี 13 
กันยายน พ.ศ. 2566  ซ่ึงบริษัทจะทําการจายชําระโดยเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู หรือโดยการโอนเงิน
เขาบัญชีธนาคารตามท่ีไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันกอนวัน
ถึงกําหนดชําระเงิน (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือช้ีชวน สวนที่ 3 หนาท่ี 1 ถึงหนาท่ี 2 หัวขอ 1.1 รายละเอียดของหุน
กูที่เสนอขาย และในเอกสารแนบ 1 รางขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู หัวขอ 9 หนาท่ี 7 ถึง
หนาท่ี 8 วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระหน้ีตามหุนกู)  

 สาระสําคัญของหลักประกันหรอืการค้ําประกัน  - ไมมี -  

 เงื่อนไขสําคญัที่แตกตางจากขอกําหนดสิทธิมาตรฐาน  สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดงัน้ี 

สรุปขอมูลสําคัญของตราสารน้ีเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมลูและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับ 
ลักษณะและความเส่ียงท่ีสําคัญของตราสารท่ีเสนอขาย  ผูลงทุนควรศึกษาขอมลูในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดกอนการตัดสินใจลงทุน 
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(1) หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ หรือเหตุการณที่อาจกลายเปนเหตุผิดนัด มีการกําหนดหนาท่ีใหผูออกหุนกูตองแจงดวยวิธีการท่ี
ชัดเจนและกระทันการมากข้ึน คือ ใหสงหนังสือบอกกลาวใหผูแทนผูถือหุนกูทันที (ขอ 6.1 ของขอกําหนดสิทธิ) 

(2) ระบุขอความในเหตุผดินัดและผลของการผิดนัดใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้นและเพิ่มระยะเวลาในการแกไขเหตุผิดนัดของผู
ออกหุนกู (ขอ 11. ของขอกําหนดสิทธิ) 

(3) กําหนดอํานาจหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูในการเสนอความเห็นตอท่ีประชุมผูถือหุนกูวาควรจะดําเนินการอยางไรใน
กรณีอื่นๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนกู “อยางรายแรง” แทน “อยางมีนัยสําคัญ” (ขอ 13.2 (ง) 
ของขอกําหนดสิทธิ) 

2.2 ความเสี่ยงทั่วไป  

2.2.1 ความเสี่ยงเก่ียวกับผูออกหุนกู 

ตามรายละเอียดทีป่รากฎตามหนังสือช้ีชวน สวนที่ 2 ขอมูลผูออกตราสารหน้ี หัวขอ ปจจัยเสี่ยง หนาท่ี 3 ถึงหนาท่ี 18   

2.2.2 ความเสี่ยงของตราสาร 

 ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk)  

 คือความเส่ียงท่ีผูออกตราสารจะไมสามารถจายดอกเบี้ยหรือไมสามารถคืนเงินตนหรือเงินลงทุนไมวาดวยเหตุใด ๆ และเม่ือ
ผูออกหุนกูหยุดจายดอกเบี้ยหรือเงินตน ก็เปนการผิดนัดชําระหน้ีหุนกู (default) ซ่ึงหากผูออกหุนกูประกาศลมละลายหรือ
ผิดนัดชําระหน้ีหุนกู ผูถือหุนกู เจาหนี้อื่นของบริษัทผูออกหุนกูจะมีบุริมสิทธิเหนือผูถือหุนของบริษัทผูออกหุนกู  ในการ
ประเมินความเส่ียงดานเครดิตของผูออกหุนกู  ผูลงทุนสามารถดู credit rating ที่จัดทําโดยสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ 
ประกอบการตัดสินใจลงทุนได  ถา credit rating ของหุนกูต่ํา แสดงวาความเส่ียงดานเครดิตของหุนกูหรือผูออกหุนกูสูง 
ผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับควรจะสูงดวยเพ่ือชดเชยความเส่ียงที่สูงของหุนกูดังกลาว   

 อยางไรก็ตาม  กอนการลงทุนผูลงทุนควรศึกษาขอมูลผลการดําเนนิงานของบริษัทผูออกหุนกู นอกจากการพิจารณา credit 
rating ของหุนกูหรือบริษทัผูออกหุนกู  และผูลงทุนควรติดตามขอมูลขาวสารของบริษทัผูออกหุนกูรวมถึงการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการจัดอันดบั credit rating  ไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.ล.ต.  สถาบันจัดอันดบัความนาเช่ือถือ หรือสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย 

 ความเส่ียงดานราคา (Price Risk) 

เนื่องจาก หุนกูทีเ่สนอขายเปนหุนกูที่ใหผลตอบแทนประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และจะจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย หากอัตราดอกเบ้ียในตลาดปรับตัวสูงขึ้นหลังจากทีผู่ลงทุนไดลงทุนในหุนกูนี้ไปแลว อาจสงผลใหมูลคาซ้ือขาย
ของหุนกูดังกลาว ตอหนวยลดลงซ่ึงเปนไปตามกลไกตลาด แตทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะไมมี
ผลกระทบตออัตราดอกเบ้ียที่ไดกําหนดไวของหุนกูทีเ่สนอขาย  

 ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

คือความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้เมื่อผูถือหุนกูประสงคจะขายหุนกูในตลาดรองกอนครบกําหนดไถถอน ผูถือหุนกูอาจไมสามารถ
ขายหุนกูไดทันทใีนราคาที่ตนเองตองการ เนื่องจากการซ้ือขายเปล่ียนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไมมาก  ทั้งน้ี ผูถือ
หุนกูสามารถซ้ือขายหุนกูในตลาดรองไดกับผูคาตราสารหน้ี  
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  สวนท่ี 1 

ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ปตท.”) จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2544 โดยการแปลงสภาพ
จากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปตท. เปนบริษทัพลังงานแหงชาติที่ประกอบธุรกจิปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร โดยปรชัญาการดําเนินธุรกิจของ 
ปตท. จะมุงสรางความสมดุลระหวางการเติบโตทางธุรกิจ และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมควบคูกับการสรางสังคมไทยใหเขมแข็ง เพื่อ
เปนพลังท่ียั่งยืนในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและอยูคูสังคมไทยตลอดไป การประกอบธุรกิจของ ปตท. เปนการลงทุนตลอดหวงโซ
ธุรกิจตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายนํ้าโดย มุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมตอยอดธุรกิจ เพื่อสรางความม่ันคงทางพลังงานและความม่ังคั่งใหกบั
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการประกอบธุรกิจของปตท. จะประกอบดวยธุรกิจที่ ปตท. ดําเนินงานเองและธุรกิจท่ีลงทนุผานบริษทัใน
กลุม ปตท. ซ่ึงสามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจไดดังน้ี 

 ธุรกิจตนน้ํา 
หนวยธุรกิจกาซธรรมชาต ิ

ดําเนินธุรกิจการจัดหา ขนสง จัดจําหนายกาซธรรมชาติและผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติ และการจําหนายกาซ
ธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) ในสถานีบริการ NGV รวมท้ังการลงทุนในธุรกิจท่ีใชประโยชนและสรางมูลคาเพ่ิมใหกบักาซ
ธรรมชาติผานบริษทัในกลุม ปตท. โดยการจัดหากาซธรรมชาติครอบคลุมการจัดหาจากแหลงในประเทศ นําเขาจากประเทศเพ่ือน
บาน และในรูปของกาซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) ในสวนธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ ปตท. ไดลงทุนใน
โรงแยกกาซธรรมชาติเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหกบักาซธรรมชาติจากอาวไทยโดยการแยกผลิตภัณฑตางๆ ที่มีมูลคาจากกาซธรรมชาติ
เพื่อใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีในการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทย  รวมท้ังการจําหนายเปนกาซปโตรเลียม
เหลวหรือ LPG เพื่อใชเปนเช้ือเพลิงในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรมและขนสง  

ธุรกิจปลายน้ํา 
หนวยธุรกิจนํ้ามัน 

ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมท่ีมีคุณภาพ ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืน ผลิตภัณฑอ่ืนๆ 
และกาซปโตรเลียมเหลวในสวนที่ใชเปนเช้ือเพลิงใน ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนสง โดยผานชองทางการจัดจําหนาย 
2 ชองทางหลัก คือ ตลาดคาปลีก โดยจัดจําหนายผานสถานีบริการน้ํามัน ปตท. และตลาดพาณิชย โดยจัดจําหนายผานกลุมลูกคา
ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม อากาศยาน เรือขนสง เรือประมง โรงบรรจุกาซ รานคากาซ การจัดจําหนายผลิตภัณฑไปยังตลาด
ตางประเทศ การจําหนายผลิตภัณฑใหกับลูกคามาตรา 7 รวมท้ังจําหนาย LPG  

หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ  

ดําเนินธุรกิจจัดหาและการคาระหวางประเทศครบวงจร ประกอบดวย การจัดหา การนําเขา การสงออก และการคาระหวาง
ประเทศ ครอบคลุมผลติภัณฑตางๆ ไดแก น้ํามันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑปโตรเคมี (ไมรวมผลิตภัณฑ
พลาสติก) ตัวทําละลายและเคมีภัณฑ รวมท้ังการจัดหาการขนสงท้ังภายในและภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนนิธุรกิจใหแก
บริษทัภายในกลุม ปตท. และการสรางรายไดจากการดําเนินธุรกิจภายนอกประเทศ โดยมีเปาหมายหลักเพื่อสรางความม่ันคงทาง
พลังงานใหกับประเทศและสรางมูลคาเพ่ิมใหกบั กลุม ปตท. 
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ธุรกิจท่ีลงทุนผานบริษัทในกลุม ประกอบดวย 
ธุรกิจตนน้ํา 
ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 
ปตท. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมผานบรษิทั ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. 

โดย ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมท้ังในและตางประเทศรวมท้ังลงทุนในธุรกิจที่ตอเนื่อง เพื่อแสวงหาแหลง
ปโตรเลียมท้ังนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติในราคาท่ีแขงขันไดเพื่อสรางความม่ันคงทางพลังงานใหกับประเทศ  

ธุรกิจปลายน้ํา 
ธุรกิจปโตรเคม ี
ปตท. ลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีเพื่อตอยอดสรางมูลคาเพ่ิมใหกบักาซธรรมชาติในประเทศและผลิตภัณฑจากโรงกล่ันของ

กลุม ปตท. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ปโตรเคมีของไทยในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีทดแทนการนําเขาและสนับสนุน
การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจที่สาํคัญอื่นๆ ที่ใชผลิตภัณฑปโตรเคมีเปนวัตถุดบิ เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมรถยนต 
อุตสาหกรรมกอสราง เปนตน โดย ปตท. ดําเนินธุรกิจปโตรเคมีในสายโอเลฟนสและอุตสาหกรรมตอเนื่องแบบครบวงจร ผานการ
รวมทุนในบริษทัในกลุม  

ธุรกิจการกลั่น 

ปตท. ลงทุนในธุรกิจการกล่ันเพื่อสรางความม่ันคงในการจัดหาผลิตภัณฑน้ํามันเช้ือเพลิงใหกับประเทศทดแทนการนําเขา 
โดยดําเนนิธุรกิจการกล่ันน้ํามันและธุรกิจตอเนื่องที่ใชผลติภัณฑจากโรงกล่ันเปนวัตถุดบิ ผานการรวมทุนในบริษัทในกลุม ปตท. 
โดย ปตท. จัดหานํ้ามันดบิและรับซื้อน้ํามันสําเร็จรปูและผลิตภัณฑปโตรเคมีจากบริษัทโรงกล่ันในกลุม ปตท. เพื่อจําหนายใหกับ
ตลาดในประเทศและสงออกจําหนายตางประเทศ   

ธุรกิจการลงทุนตางประเทศ  

ปตท. ดําเนินธุรกิจพลังงานในตางประเทศเพ่ือแสวงหาแหลงพลังงานใหมๆ  และแหลงพลังงานทดแทน เพื่อสรางความ
มั่นคงในการจัดหาพลังงานใหกับประเทศ และเปนการตอยอดธุรกิจที่มีอยูในปจจุบนัโดยอาศัยความรู ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณของบุคลากรในการขยายการลงทุนในตางประเทศ โดย ปตท. ลงทุนผานบริษทั พีททีี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และ
บริษทั พีทีที กรีน เอน็เนอรยี จํากัด  โดยถือหุนรอยละ 100 ในท้ังสองบริษทั  
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สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

รายไดของ ปตท. และบรษิัทยอยที่ปรากฏในงบการเงินรวมสําหรับชวงป 2553 – 2555 และ6 เดือน ป 2556 สวนใหญเปน
รายไดจากการขายผลิตภัณฑน้ํามัน ในทางกลับกนั กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย สวนใหญมาจากกลุม
ธุรกิจสํารวจและผลิตและธุรกิจกาซธรรมชาติ สรุปดังน้ี  

 

 
/1  ขอมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายไดจากการขายและการใหบริการ 
/2  ขอมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
  

ผลิตภัณฑ/บริการ 
ป 2553 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2554  

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2555  

(ตรวจสอบ) 
6 เดือน ป 2556 

(สอบทาน) 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได /1         
1. ผลิตภัณฑกาซธรรมชาต ิ 402,944 21.22 449,526 18.51 578,225 20.70 285,626  20.86  
2. ผลิตภัณฑน้ํามัน 1,363,596 71.82 1,786,905 73.59 2,025,665 72.51 992,899  72.50  
3. ผลิตภัณฑปโตรเคม ี 94,730 4.99 145,628 6.00 141,633 5.07 69,837  5.10  
4. ผลิตภัณฑสาธารณูปโภค 614 0.03 625 0.03 971 0.03 527  0.04  
5. ผลิตภัณฑเหมือง 24,652 1.30 30,812 1.27 28,739 1.03 11,243  0.82  
6.รายไดจากธุรกิจเสริมและอื่นๆ 5,768 0.30 7,456 0.30 9,024 0.32 4,608  0.33  
7. รายไดคาบริการ 6,378 0.34 7,174 0.30 9,576 0.34 4,802  0.35  
รวม 1,898,682 100.00 2,428,126 100.00 2,793,833 100.00 1,369,542 100.00 
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือม
ราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) /2 

        

1. กลุมธุรกิจปโตรเลียมขัน้ตนและกาซ
ธรรมชาต ิ

                 
     149,051 

 
87.51 

 
180,729 

 
85.50 

 
204,364 

 
89.70 

 
101,981 

 
90.01 

2. กลุมธุรกิจขั้นปลาย 15,678 9.20 20,292 9.60 14,570 6.39 7,833  6.91  
3. กลุมธุรกิจถานหิน 5,362 3.15 9,368 4.43 7,703 3.38 2,460  2.17  
4.  อื่น ๆ 49 0.03 656 0.31 1,164 0.51 564  0.50  
5.  ปรับปรุงรายการระหวางกัน 190 0.11 328 0.16 42 0.02 459  0.41  
รวม   170,330 100.00 211,373 100.00 227,842 100.00 113,297 100.00 
ภาษีเงินได 33,961  43,226  46,516  25,010  

กําไรสุทธ ิ 83,992  106,260  104,666  48,384  

กําไรสุทธิตอหุนขัน้พื้นฐาน(บาท/หุน) 29.58  37.24  36.64  16.94   
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การลงทุนในหลักทรัพยของ ปตท. ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเส่ียงหลักท่ีเกิดจากลักษณะการประกอบธุรกิจของ ปตท . 
ทั้งน้ี  นอกเหนือจากปจจัยความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึง ปตท . ไมอาจทราบไดในขณะน้ีหรือ
เปนความเส่ียงท่ี ปตท. พิจารณาในขณะน้ีวาไมมีผลกระทบในสาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท . สําหรับขอมูลปจจัย
ความเส่ียงท่ีอางอิงถึงรัฐบาลหรือขอมูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ขอมูลดังกลาวไดมาจากขอมูลท่ีเปดเผยโดยรฐับาล
และแหลงขอมูลอื่นๆ โดย ปตท. มิไดตรวจทานขอมูลดังกลาว ดังน้ันในการลงทุนผูลงทุนจึงควรพิจารณาอยางรอบคอบ โดย
ปจจัยความเส่ียงหลักๆ ดังกลาวสามารถจําแนกไดดังนี้ 

1. ความเส่ียงทางดานกลยุทธ 
 1.1 ความเส่ียงจากกลยุทธการดําเนินธุรกิจ 
 1.2 ความเส่ียงในการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจภายใตความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ 
          และโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ 
2. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 
 2.1 ความเส่ียงจากการจัดหากาซธรรมชาติ  
 2.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑของ ปตท. 
 2.3 ความเส่ียงจากการดําเนินการของรัฐบาลท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 
 2.4 ความเส่ียงจากผลการดําเนินงานของกลุม ปตท. ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของผลการดําเนินงานของ ปตท. 
 2.5 ความเส่ียงจากการลงทุนในตางประเทศ 
3.   ความเส่ียงทางดานปฏิบัติการ 
 3.1 ความเส่ียงจากภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดในการดําเนินธุรกิจ 
 3.2 ความเส่ียงจากขอบังคับเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 
 3.3 ความเส่ียงในการดําเนินโครงการ 
4   ความเส่ียงทางการเงิน  
 4.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของคาเงินบาท 
 4.2 ความเส่ียงจากการใหการสนับสนุนทางการเงินแกบรษิัทในกลุม ปตท. 
 4.3 ความเส่ียงจากการจัดหาเงินทุนสําหรับการดําเนินการตามแผน 

ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดปจจัยความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงไดในขอ 2. ปจจัยความเส่ียง ของสวนท่ี 2 ผูออกตราสาร
หนี้  

 การเสนอขายหลกัทรัพย 
 บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู ช่ือ “หุน
กูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566” อายุ 10 ป  มูลคาเสนอขายรวมท้ังส้ิน
10,000 ลานบาท ใหแกผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการลงทุน และ/หรือ เพื่อรีไฟแนนซ
เงินกูเดิม  

 

(ควรอานรายละเอียดขอมลูในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจลงทุน) 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 

สวนที่ 2 หนาท่ี 1 

สวนที่ 2  ผูออกตราสารหนี้ 
1.ขอมูลทั่วไปของบริษัท 
ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ปตท.”) 
เลขทะเบียนบรษิัท  : 0107544000108 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการปโตรเลียม ดําเนินการอ่ืนที่เกี่ยวเน่ืองหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

ปโตรเลียม รวมท้ังรวมลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปโตรเลียม 
ทุนจดทะเบียน :      28,572,457,250 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 2,857,245,725 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  

(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556) 
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคา  :      28,562,996,250 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 2,856,299,625 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  
  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556) 
นิติบคุคลท่ีบริษัทถือหุน : รายละเอียดตามหัวขอ 3.2 โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท.และบริษทัในกลุม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
  โทรศัพท 0-2537-2000  โทรสาร  0-2537-3498-9  
         เว็บไซด  http://www.pttplc.com 
ฝายส่ือสารองคกร : โทรศัพท   0-2537-2150-1  
 โทรสาร    0-2537-2169 / 0-2537-2171 

อีเมล  corporate@pttplc.com 
ฝายผูลงทุนสัมพันธ : โทรศัพท   0-2537-3518-9    
 โทรสาร    0-2537-3948 
 อีเมล ir@pttplc.com 
สํานักกรรมการผูจัดการใหญ : โทรศัพท   0-2537-3885-6 
และเลขานุการ  โทรสาร    0-2537-3883 

อีเมล  corporatesecretary@pttplc.com 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บุคคลอางอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย     บริษทั ศูนยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ช้ัน 4, 6-7 

อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โทรศัพท 0-2359-1200-1 โทรสาร 0-2359-1259 
ผูสอบบัญชี   สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน   ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท  0-2618-5803 โทรสาร 0-2618-5807 
นายทะเบียนหุนกูสกุลบาท ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย 1  

สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย  อาคาร 2 ช้ัน 3 เลขท่ี 1060 ถนนเพชรบุรี 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0-2256-2323-8 โทรสาร 0-2256-2406 
ทีมธุรกิจหลักทรัพย 1 ธุรกิจบริการหลักทรัพย  เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท  0-2544-3937, 0-2544-3930  โทรสาร0-2937-7662 
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สถาบันการเงินทีต่ิดตอประจํา     
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
กรุงเทพฯ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
ที่ปรึกษากฎหมายสําหรับการออกและเสนอขายหุนกู  

บริษทั วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด 
เลขที่ 540 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร ช้ัน 22 ถนนเพลินจิต 

    แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300 
    โทรศัพท 02-264-8000 โทรสาร 02-657-2222 
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 2. ปจจัยความเสี่ยง 

ปตท. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงภายใตการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลกระทบตอธุรกิจทัง้จากปจจยั
ภายในและภายนอก โดยถือวาการบริหารความเส่ียงเปนองคประกอบที่สําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของ ปตท .  
และตองมีความเช่ือมโยงกันทุกระดับ จึงไดกําหนดเปนนโยบายบริหารความเส่ียงท่ัวองคกร (Enterprise Risk Management) ที่
พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตาม และมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน (Risk Management and 

Internal Control Committee) ทําหนาท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวมใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด สําหรับความเส่ียงในระดับองคกร
จะมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบผานคณะกรรมการจัดการคณะตางๆ ของ ปตท. และความเส่ียงในการปฏิบัติงานจะอยู
ภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานน้ันๆ โดยถือเปนหนาท่ีรับผิดชอบของทุกหนวยงานในการจัดการ
และควบคุมความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซ่ึงมีการระบุไวอยางชัดเจนในคําบรรยายหนาท่ีงาน (Functional Description) 

ของทุกหนวยงาน 

จากการบริหารความเส่ียงของ ปตท. ที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง ทําใหปจจัยเสี่ยงตางๆ  ที่ปรากฏในปที่ผานมาไดรับการ
บริหารจัดการจนสามารถควบคุมไดในระดับหนึ่งรวมกับปจจัยเส่ียงใหมที่ไดดําเนินการภายใตแผนบริหารความเส่ียงในป
ปจจุบัน ปตท. จึงทําการปรับปรุงหัวขอปจจัยเสี่ยงที่ปรากฏตอผูลงทุนใหสอดคลองกัน   

การลงทุนในหลักทรัพยของ ปตท. ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเส่ียงหลักท่ีเกิดจากลักษณะการประกอบธุรกิจของ 
ปตท. ทั้งน้ี  นอกเหนือจากปจจัยความเส่ียงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึง ปตท . ไมอาจทราบไดในขณะน้ี
หรือเปนความเส่ียงท่ี ปตท. พิจารณาในขณะน้ีวาไมมีผลกระทบในสาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท. สําหรับขอมูลปจจัย
ความเส่ียงท่ีอางอิงถึงรัฐบาลหรือขอมูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ขอมูลดังกลาวไดมาจากขอมูลท่ีเปดเผยโดยรัฐบาล
และแหลงขอมูลอื่นๆ โดย ปตท. มิไดตรวจทานขอมูลดังกลาว ดังน้ันในการลงทุนผูลงทุนจึงควรพิจารณาอยางรอบคอบ โดย
ปจจัยความเส่ียงหลักๆ ดังกลาวสามารถจําแนกไดดังนี้ 

2.1 ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ 

2.1.1 ความเสี่ยงจากกลยุทธการดําเนินธุรกิจ 
  กลุม ปตท. ไดกําหนดวิสัยทัศนที่มุงเนนการเติบโตอยางตอเนื่องและย่ังยืน เพื่อกาวไปสูการเปนบริษัทพลังงานไทย
ขามชาติช้ันนํา (Thai Premier Multinational Energy Company)  ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว จึงจําเปนตองมี
การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ชัดเจน  และมีการจัดทําแผนกลยุทธของทุกหนวยธุรกิจและบริษัทในกลุมใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมุงเนนการรักษาความสามารถเชิงแขงขันและนําความไดเปรียบในทางการแขงขันดังกลาวมาใชในการลงทุน
ขยายธุรกิจและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจ  ตลอดจนการขยายธุรกิจตางประเทศโดยการแสวงหาโอกาสในการลงทุนใน
ทรัพยสิน การซ้ือหรือควบรวมกิจการท่ีมีศักยภาพในการแขงขันหรือสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดแตประสบปญหาในชวงวิกฤติ 
รวมถึงโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม ๆ  เชน ธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับพลังงานทางเลือก  ธุรกิจไฟฟา  ธุรกิจถานหิน 
ธุรกิจ Engineering and Energy Solution เปนตน  

 ภายใตสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยท่ียังมีป จจัยความไม
แนนอน ความผันผวนของราคานํ้ามัน ความคาดหวังของผูลงทุนและความตองการท่ีหลากหลายของกลุมผูมีสวนไดเสีย จึงอาจ
เกิดความเส่ียงท่ีทําให ปตท. ไมสามารถบรรลุตามเปาหมายและกลยุทธการดําเนินธุรกิจดังกลาว อาทิ ความไมแนนอนของ
ปริมาณความตองการใชพลังงาน  ความผันผวนของราคาปโตรเลียมและปโตรเคมี  ความเส่ียงจากการลงทุนในตางประเทศและ
ธุรกิจใหม เปนตน นอกจากน้ีในการขยายการลงทุนตางประเทศตองเผชิญกับความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ
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ขอบังคับ รวมถึงนโยบายของภาครัฐในแตละประเทศ การจัดหาเงินลงทุน และการสรางขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ตางประเทศ  ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของ ปตท.  และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไมเปนไปตามคาดการณไว 

ดังนั้นในการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน ทิศทางและกลยุทธของการดําเนินธุรกิจในอนาคต  กลุม ปตท. จึงไดจัดให
มีการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูงของกลุม ปตท. ทุกป ทั้งในระดับผูบริหารสูงสุดของกลุม ปตท. ที่
เรียกวา Top Executive Thinking Session (TTS) และในกลุมผูบริหารระดับสูงของ ปตท. ที่เรียกวา Strategic Thinking Session 

(STS) เพื่อคอยติดตาม ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจและพลังงานท่ี
เปล่ียนแปลงรวมท้ังใหสอดคลองกับทิศทางของอุตสาหกรรมในปจจุบัน  ปตท. มีการบูรณาการกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ
และการบริหารความเส่ียงในขั้นตอนตาง ๆ โดยไดมีการจัดทําแผนธุรกิจควบคูกับแผนบริหารความเส่ียง  รวมถึงไดมีการจัดทํา
แผนธุรกิจในรูปแบบ Scenario Planning ในสถานการณการเติบโตทางเศรษฐกิจและระดับราคาน้ํามันตางๆ  เพื่อใหกลุม ปตท. มี
แผนที่เหมาะสมในการรองรับการเปล่ียนแปลงและความไมแนนอนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  นอกจากน้ี ปตท.  ยังไดมีการติดตาม
ผลการดําเนินการในทุกเดือนและมีการจัดประชุมผูบริหารในกลุมเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส  เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
ของกลุม ปตท. และการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับแผนธุรกิจและกลยุทธระยะส้ัน เพื่อสรางความม่ันใจในผล
ประกอบการจะไดเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว   รวมท้ังไดมีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยธุรกิจผานทาง
คณะกรรมการชุดตาง ๆ  อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการจัดการ ปตท.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ  คณะกรรมการบริหารจัดการการเงินและบัญชีองคกร  เปนตน  

2.1.2  ความเสี่ยงในการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจภายใตความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ  

 ความหลากหลายทางธุรกิจ ของ ปตท. ทีเ่ชื่อมโยงกันเปนลกูโซ การขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ และการลงทุนใน
ธุรกิจใหมๆ ทําใหเกิดความสลับซับซอนในการบรหิารจัดการบรษิัทในกลุม ประกอบกับภายใตสภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผัน
ผวน อันสงผลตอความไมแนนอนของความตองการของตลาดและราคาผลิตภัณฑที่เกี่ยวของตางๆ ทําให ปตท. จําเปนตอง
จัดเตรียมบุคลากรใหพรอมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับความไมแนนอนของเศรษฐกิจ การขยายการลงทุนในธุรกิจ
ใหมๆที่ไมคุนเคย และการทดแทนผูบรหิารท่ีจะเกษียณอายุ รวมท้ังการปรับและขยายฐานทางธุรกิจใหเหมาะสม เพื่อสรางโอกาส
และความสามารถในการเติบโตท่ียั่งยืน ทั้งน้ี หากการจัดเตรียมบุคลากรใหมคีวามเช่ียวชาญ มีประสบการณ หรือมีจํานวนไม
เพียงพอกับความตองการของกลุม ปตท. จะสงผลกระทบตอธุรกิจ รวมท้ังการบรรลุเปาหมายในระยะยาวของ ปตท. 

ปตท. ลดความเส่ียงดานการเตรียมบุคลากร โดยใชกลไกการบริหารสายอาชีพ แบงการบริหารเปน 2 กลุม ไดแก กลุม
ผูบริหารระดับเทียบเทาผูจัดการฝายข้ึนไป ใชการบริหารจัดการในรูปแบบกลุม ปตท. เพื่อรองรับความตองการผูบริหารระดับสูง
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการคัดเลือกและจัดทํา Potential Pool เพื่อพัฒนาผูบริหารใหมีความพรอมในการสืบทอดการ
บริหารตามความตองการขององคกร รวมท้ังยังมีคณะผูบริหารระดับ CEO ของกลุม ปตท. เรียกวา “PTT Group Management 

Committee” เปนผูดูแล และกลุมพนักงานระดับต่ํากวาผูจัดการฝาย เปนการบริหารจัดการภายในสายงานของ ปตท.  หรือภายใน
ของแตละบริษัทในเครือ โดยใชแนวความคิดการบริหารสายอาชีพเชนเดียวกับระดับผูจัดการฝายข้ึนไป ดูแลโดยคณะกรรมการที่
ปรึกษาสายอาชีพ เรียกวา “Career Counseling Team”  สําหรับ ปตท. มีทั้งหมด 14 สายอาชีพ แตละสายอาชีพจะตองจัดทําแผน
กําลังคน กําหนด Key Position คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลและดําเนินการตามแผน เพื่อใหมั่นใจ
ไดวากลุม ปตท.จะมีผูบริหารและพนักงานท่ีมีคุณภาพและเพียงพอในระบบอยางตอเนื่อง  อีกท้ัง ปตท. ไดกําหนด Core 

Competency ขององคกรเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถรองรับการทํางานสนองตอบตอกลยุทธและทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจขององคกร และกําหนด Functional Competency ในแตละสายอาชีพเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถปฏิบัติงานใน
หนางานท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีที่ประชุม STS (Strategic Thinking Session)  ของปตท. ไดมีการระบุ 
Functional Excellence ของกลุม ปตท. ที่ตองสรางเสริมศักยภาพใน 9 ดาน ไดแก 1) Capital Project management  2) Operational 
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Excellence 3) Business  Development 4) Marketing and Sale 5) Stakeholder management 6) Corporate Finance  7) R&D 

/Technology , 8) HR&OE 9) Corporate Strategy  ซ่ึงสายงานทรัพยากรบุคคลและผูบริหารจะกําหนดรายละเอียดของคุณลักษณะ 
ความรู ความสามารถ และประสบการณที่จําเปนของพนักงานในแตละดานออกมาเพ่ือนําไปทําแผนพัฒนารายบุคคลใหไดตาม
เปาหมายพรอมทั้งจัดเตรียมหลักสูตรการฝกอบรมใหสอดคลองกับกลยุทธและทิศทางขององคกร เพื่อสรางเสริมศักยภาพใหกับ
บุคลากรตอไป 

 

 นอกจากนี้ ปตท. จัดใหมีการสํารวจความผูกผันและความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอองคกรทุกป ผลการสํารวจใน 

พ.ศ. 2555 อยูในระดับใกลเคียงกับบริษัทชั้นนําของโลก และ ปตท. ไดนําผลสํารวจในประเด็นตางๆ มาวิเคราะหเพื่อสรุปปจจัย 
ที่มีผลตอความผูกพันและความพึงพอใจ และนํามาจัดทําแนวทางการปรับปรุงระบบงาน คาตอบแทน ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล สภาพแวดลอมในท่ีทํางาน ฯลฯ เพื่อสรางเสริมใหพนักงานมีความผูกพันและความพึงพอใจในการทํางานตอไป 
นอกจากนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับสอดคลองในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายและกลยุทธขององคกร ปตท. จึง
ไดมีการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยการใชดัชนีวัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Index: KPI) ที่ถายทอดลงมาตามลําดับ
ตั้งแตคณะกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหารระดับตางๆ และพนักงาน ซ่ึงการขึ้น
เงินเดือนประจําปจะแตกตางกันตามผลการดําเนินงาน และพฤติกรรมการทํางานรวมทั้งความสามารถในการพัฒนาตนเอง โดย
กําหนดใหมีผูแทนพนักงานเขารวมรับฟงการช้ีแจงเหตุผลการประเมิน เพื่อใหมีความโปรงใสเปนที่ยอมรับของทุกฝาย และไม
กอใหเกิดปญหาดานแรงงานสัมพันธ 

2.2 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

2.2.1 ความเสี่ยงจากการจัดหากาซธรรมชาติ  

 ในปที่ผานมา ปตท. ดําเนินการเจรจาจัดหากาซธรรมชาติเพิ่มเติมจากแหลงตางๆในประเทศ ทั้งบนบกและในอาวไทย 
รวมถึงการเจรจาจัดหากาซธรรมชาติในรูปกาซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied Natural Gas (LNG) จากกลุมผูขายในภูมิภาคตางๆ   
ซ่ึงนอกจากจะเปนการจัดหากาซธรรมชาติเพื่อรองรับความตองการใชในปจจุบันแลวยังเปนการทําสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติ
ลวงหนากับผูขายกาซธรรมชาติ เพื่อรองรับความตองการกาซธรรมชาติที่คาดวาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตตามสภาพเศรษฐกิจ 
ทั้งน้ี ปตท. ไดเร่ิมนําเขา LNG ตั้งแตกลางป 2554 โดยในชวงแรกจะเปน Spot cargo และ/หรือ สัญญาระยะส้ัน และต้ังแตป 2558 
จะเร่ิมมีการนําเขา LNG แบบสัญญาระยะยาวจากประเทศการตาในปริมาณ 2 ลานตันตอป   

ในสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจะมีการกําหนดปริมาณการซ้ือกาซธรรมชาติขั้นต่ํารายปที่ ปตท. จะตองรับซ้ือ โดยหากใน
ปสัญญาใด ปตท.ไมสามารถรับกาซธรรมชาติไดครบตามปริมาณขั้นต่ําท่ีกําหนดไวในสัญญา ปตท . จะตองชําระคากาซ
ธรรมชาติในสวนที่ไมไดรับลวงหนา (Take-or-Pay) โดยที่ ปตท. มีสิทธิรับปริมาณกาซธรรมชาติที่ไดชําระไปแลวนั้นในปตอๆ 
ไป โดยไมตองชําระคากาซธรรมชาติอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปที่ ปตท. จะใชสิทธิในการรับปริมาณกาซธรรมชาติดังกลาว ปตท. 
จะตองรับซ้ือกาซธรรมชาติใหไดครบตามปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติขั้นต่ําตามสัญญาในปนั้นๆ กอน  

ตามสัญญาซ้ือ LNG ประเภท Spot cargo และสัญญาระยะส้ัน หาก ปตท. ไมสามารถรับ LNG ไดตามสัญญา ผูขายจะ
นํา LNG ไปขายใหลูกคารายอ่ืน ซ่ึง ปตท. มีความเสี่ยงที่จะตองจายเงินสวนตางราคาใหผูขาย หากขายไดในราคาท่ีต่ํากวาสัญญา
ที่ทําไวกับ ปตท. 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ปตท. สามารถเรียกกาซธรรมชาติในสวนของ Make-Up จากแหลงเยตากุนไดครบแลว 
ในขณะที่แหลงยาดานา ปตท. ยังมียอดเงินคา Take-or-Pay คงเหลือเปนจาํนวน 6,780 ลานบาท ซ่ึงจากประมาณการความตองการ
กาซธรรมชาติ ปตท. คาดวาจะสามารถรับกาซธรรมชาติในสวนของ Make-Up ทั้งจากแหลงยาดานาและเยตากุนไดหมดภายในป 
2558 อนึ่ง เงินคา Take-or-Pay ของแหลงยาดานาและเยตากุนเกิดขึ้นในชวงป 2541 – 2544 เนื่องจากความลาชาในการกอสราง
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โรงไฟฟาราชบุรีและโครงการทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอย  รวมถึง ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540  แตทั้งน้ี การ
จายเงินคา Take-or-Pay ของแหลงยาดานาและเยตากุนดังกลาว มีราคาตํ่ากวาราคาซ้ือขายในปจจุบัน ทําใหมีกําไรจากสวนตาง
ราคามาชวยในการแบงเบาภาระดอกเบี้ยที่เกิดข้ึน 

อยางไรก็ตามยังมีความไมแนนอนในภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ซ่ึงสงผลกระทบตอความตองการใชกาซ
ธรรมชาติ น้ํามัน รวมถึงผลิตภัณฑปโตรเคมี   ประกอบกับความผันผวนของราคานํ้ามันและ LNG ในปจจุบันและปจจัยตางๆ  ที่
มีผลกระทบตอความตองการใชกาซธรรมชาติ ดังนั้นจึงอาจกอใหเกิดความเส่ียงท่ีจะสงผลกระทบตอผลประกอบการของ ปตท. 
ได ดังนี้ 

 ปริมาณความตองการกาซธรรมชาติในอนาคตอาจไมเปนไปตามท่ี ปตท. คาดการณ  ซ่ึงหากมีปริมาณความตองการสูง
กวา จะทําใหการจัดหากาซธรรมชาติไมเพียงพอตอความตองการ  แตหากปริมาณความตองการตํ่ากวา อาจทําใหเกิด
ปญหา Take-or-Pay จากสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติที่มีอยู 

 กําหนดการแลวเสร็จของการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติ ภายใตแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 

พ.ศ.2544 - 2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) หรือการกอสรางโรงไฟฟาใหมๆ ที่จะใชกาซธรรมชาติอาจไมเปนไปตามแผน  
อาจสงผลใหแผนการจัดหากาซธรรมชาติไมสอดคลองกับปริมาณความตองการ  อาจกอใหเกิด Take-or-Pay ในสัญญา
ซ้ือขายกาซธรรมชาติใหม 

 ความผันผวนของราคานํ้ามันอาจทําใหการจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงใหมเขามาในระบบของ ปตท. จะมีราคาสูง ซ่ึง
อาจทําใหความสามารถในการแขงขันของกาซธรรมชาติเมื่อเทียบกับเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ ลดลง 

 ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติภายในประเทศเร่ิมลดลงและอาจสงผลใหปริมาณการผลิตตอวันตามสัญญาลดลงได 
 การเจรจาจัดหากาซธรรมชาติในภูมิภาคผานทางระบบทอมีความยากมากขึ้น เนื่องจาก ประเทศเพ่ือนบานมีความ

ตองการใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นเชนกัน  รวมถึง ความไมชัดเจนในการพัฒนาแหลงกาซฯจากพ้ืนท่ีคาบเก่ียวไทย -
กัมพูชา 

 ในบางชวงเวลาตลาด LNG อาจมีภาวะตึงตัว ซ่ึงคาดการณไดยาก อาจทําใหไมสามารถจัดหาไดตามระยะเวลาและ/หรือ
คุณภาพที่ตองการไดในชวงเวลาท่ีตองการ และมีราคาท่ีสูง 

 ปตท. อาจไมสามารถรับกาซธรรมชาติในสวนท่ีไดชําระเงินลวงหนาไปแลว (Make-Up) จากแหลงท่ีมี Take-or-Pay 
เดิมไดตามแผน หากความตองการใชกาซธรรมชาติของประเทศลดลงมาก และ ปตท. จําเปนตองรับกาซธรรมชาติตาม
ปริมาณผูกพันในทุกสัญญา     

 ความผันผวนของราคาน้ํามันและอัตราแลกเปล่ียน อาจสงผลใหราคากาซธรรมชาติในอนาคตสูงหรือต่ํากวาราคาที่ 
ปตท. ไดชําระเงินไวลวงหนาภายใตเงื่อนไข Take-or-Pay ซ่ึงจะทําใหเกิดกําไรหรือขาดทุนจากการรับกาซธรรมชาติใน
สวนที่ชําระเงินลวงหนาไปแลว (Make-up) 

 ผูขายกาซธรรมชาติอาจเกิดปญหาท่ีทําใหการสงกาซธรรมชาติชะงักหรือหยุด ทําใหไมสามารถสงกาซธรรมชาติใน
ปริมาณท่ี ปตท. เรียกขอตามปริมาณตามสัญญา หรือ ไมสามารถ Make-Up จากแหลงที่มี Take-or-Pay ไดตามแผน 

ในการรองรับความเส่ียงของการจัดหากาซธรรมชาติและความตองการกาซธรรมชาติ  ปตท. ไดมีการติดตามความ
เคลื่อนไหวของการจัดหาและความตองการกาซธรรมชาติ และมีการประสานงานกับกลุมผูขายและลูกคาอยางใกลชิด เพื่อจัดทํา
แผนการจัดหากาซธรรมชาติในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ  และมีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการเจรจากับกลุมผูขาย
และลูกคา เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาหากเกิดวิกฤติ    

นอกจากนี้ที่ผานมาความตองการกาซธรรมชาติมีสูงกวาปริมาณขั้นตํ่าตามสัญญา  ทําให ปตท. สามารถสะสมปริมาณ
สวนเกิน  ซ่ึงสามารถนํามาลดปริมาณรับกาซธรรมชาติขั้นต่ําตามสัญญารายปของ ปตท. ไดในอนาคต(Carry Forward)  ตามสิทธิ
ที่มีอยูในสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติบางฉบับ    
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2.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑของ ปตท. 

ตนทุนวัตถุดิบและราคาจําหนายผลิตภัณฑกาซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ํามันดิบ น้ํามันสําเร็จรูปและผลิตภัณฑปโตร
เคมี ทั้งในประเทศและตางประเทศของ ปตท. และบริษัทในกลุม ซ่ึงอางอิงตามราคาประกาศในแตละชวงเวลามีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นลงตามตลาดโลกอยางผันผวน สงผลใหรายไดจากการดําเนินการรวมถึงคาการกล่ันไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งน้ี
ความผันผวนของราคาปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเคมีเกิดจากปจจัยหลายประการ ไดแก 

 ภาวะเศรษฐกิจโลกและการดําเนินนโยบายทางการเงินในแตละภูมิภาคทั่วโลก 

 การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค อุปทานและปริมาณสํารองของกาซธรรมชาติ น้ํามันดิบ คอนดอนเสท น้ํามัน
สําเร็จรูปและผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก 

 เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผูผลิตและสงออกปโตรเลียม โดยเฉพาะอยางย่ิงภูมิภาคตะวันออกกลาง ซ่ึง
เปนผูผลิตและสงออกรายใหญ 

 การกําหนดนโยบายการผลิตปโตรเลียมของกลุม OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)  

 การเขาซ้ือ/ขายตราสารอนุพันธน้ํามันของกลุมนักลงทุนในตลาดซ้ือขายลวงหนา (Forward, Futures Market)  

 สภาพภูมิอากาศและอุบัติภัยอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 

 การเปล่ียนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป (Specifications) ทั้งในและนอกภูมิภาค 

 การแขงขันโดยพลังงานทดแทน 

   

 ที่ผานมาผูบริหารกลุม ปตท. ไดจัดต้ังทีมบริหารความเส่ียงราคา (Price Strategy and Risk Management) เพื่อวิเคราะห
สถานการณความเคล่ือนไหวราคานํ้ามันในตลาดโลกและเขาดําเนินการบริหารความเส่ียงราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ รวมท้ัง
ราคาซ้ือและราคาจําหนายนํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปรวมกันภายในกลุม ปตท. ให เกิดประโยชนสูงสุด ภายใตโครงการ 
Petrochemical and Refining Integrated Synergy Management (PRISM) ทั้งน้ี ปตท. มุงเนนการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง เปน
ระบบและในลักษณะกลุม เพื่อสรางพลังรวมของกลุม ปตท. ซ่ึงปจจุบันกลุม ปตท. ไดดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงดานราคา
ปโตรเลียมและปโตรเคมี โดยการทําสัญญาซ้ือขายตราสารอนุพันธทั้งระยะส้ันและระยะยาวระหวางบริษัทคูคา ซ่ึงมีการกําหนด
เปาหมายของราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการดําเนินการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และใหสอดคลองกับแผนธุรกิจของกลุม 
ปตท. การเขาซ้ือขายตราสารอนุพันธในตลาดการคาอนุพันธทุกครั้งจะมีการวิเคราะหขอมูลอยางถ่ีถวน รวมท้ังเลือกเคร่ืองมือที่ใช
ในการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกับชวงเวลาและจุดประสงค เชน เครื่องมือ Swap หรือ Option นอกจากนี้การดําเนินการบริหาร
ความเส่ียงทุกครั้งจะดําเนินการตามนโยบายขององคกรในแนวทางการบริหารความเส่ียงดานราคาใหควบคูและสอดคลองไปกับ
ปริมาณซ้ือขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑของกลุม ปตท. (Physical Underlying) ทั้งการบริหารตนทุนราคาซ้ือ และบริหารความเส่ียง
ราคาขาย เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาที่มีตอผลตอบแทนและผลประกอบการของ ปตท. และกลุม ปตท. อีกทั้ง มี
การจัดวางโครงสรางและกระบวนการในการกํากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงและการตรวจสอบถวงดุลท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล  รวมถึงการกําหนดวงเงินมูลคาความเส่ียง (Value at Risk – VaR) ในการทําการธุรกรรมการคาระหวางประเทศ 
และใหมีการรายงานสถานะความเส่ียงแกผูบริหารและหนวยงานเกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี เพื่อควบคุมมิให ปตท. และกลุม 
ปตท. มีความเส่ียงดานราคาสูงเกินระดับท่ีเหมาะสม 

2.2.3 ความเสี่ยงจากการดําเนินการของรัฐบาลที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 
 จากการท่ี ปตท. มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจที่มีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญ และอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของกระทรวงพลังงาน รวมท้ังการทําธุรกิจพลังงานอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
(กพช.) ภายใตพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังน้ันภาครัฐยังคงสามารถกํากับดูแลการ



 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 
 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 8 

ดําเนินการใดๆ ของ ปตท. เพื่อใหเปนไปตามนโยบายพลังงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ กพช. สามารถอาศัยอํานาจ 
ตามพระราชบัญญัติฯ ในการเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารพลังงานของประเทศตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการกําหนดราคาพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารพลังงานของประเทศ    
นอกจากนี้ตามพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2516 ไดบัญญัติไววา เพื่อประโยชนใน
การแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังเพ่ือกําหนดมาตรการเก่ียวกับเรื่อง
ตางๆ  ได ซ่ึงรวมถึงการจําหนายนํ้ามันเช้ือเพลิงทุกชนิด  ดังน้ันการกําหนดนโยบายและมาตรการดานพลังงานของภาครัฐ อาจ
สงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 การตรึงราคากาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) 

รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนสง เพื่อลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ
อันเน่ืองมาจากราคานํ้ามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ลดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม และ
สนับสนุนยุทธศาสตรพลังงานของประเทศ ที่สนับสนุนใหใชเชื้อเพลิงที่สามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศ โดย ปตท.ได
เริ่มนํา NGV มาใชเปนเช้ือเพลิงใหกับรถโดยสารประจําทาง NGV ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแตป 2536 
และภายใตนโยบายของรัฐบาลท่ีจะผลักดัน NGV เปนเช้ือเพลิงทางเลือก ปตท. ไดเปนผูริเริ่มขยายกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง
ทางเลือกในภาคขนสง ตั้งแตป 2544 และไดจัดทําแผนขยายการใช NGV เพื่อทดแทนน้ํามันเบนซินและดีเซลในภาคขนสง โดย
การลงทุนขยายสถานีบริการพรอมกับสงเสริมการขยายจํานวนรถยนตใช NGV ใหเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรถบริการสาธารณะ ไดแก 
รถแท็กซ่ี และรถโดยสารประจําทาง เปนตน  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติ กพช. เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2550 ให ปตท. กําหนดราคา NGV ที่ 8.50 บาทตอ
กิโลกรัม ในป 2550-2551 โดยให ปตท. สามารถปรับราคา NGV ไมเกิน 12 บาทตอกิโลกรัม ในป 2552 ปรับไมเกิน 13 บาทตอ
กิโลกรัมในป 2553 และปรับตามตนทุนท่ีแทจริงต้ังแตป 2554 เปนตนไป แตสถานการณราคานํ้ามันในตลาดโลกไดปรับตัว
สูงขึ้นอยางตอเน่ือง ภาครัฐจึงไดมีมาตรการบรรเทาผลกระทบดานพลังงานโดยตรึงราคา NGV ไวที่ระดับ 8.50 บาทตอกิโลกรัม 
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยจายชดเชยราคา NGV ในอัตรา 2 บาทตอกิโลกรัม และตอมาเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2554 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติ กพช. เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2554 ใหขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีก NGV ในระดับราคา 
8.50 บาทตอกิโลกรัม และคงอัตราเงินชดเชยในอัตรา 2 บาทตอกิโลกรัม ตอไปต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 
2555 เพื่อเตรียมความพรอมเร่ืองบัตรเครดิตพลังงานและการปรับเปล่ียนรถแท็กซ่ี  LPG เปน NGV โดยใหมีการทยอยปรับขึ้น
ราคาขายปลีก NGV เดือนละ 0.50 บาทตอกิโลกรัม ตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม 2555 จนถึงธันวาคม 2555 เพื่อไมใหกระทบตอผูใช 
NGV มากเกินไป และใหทยอยปรับลดอัตราเงินชดเชยลงเดือนละ 0.50 บาทตอกิโลกรัม จํานวน 4 ครั้ง ตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม 
2555 - เมษายน 2555  

จากนโยบายการตรึงราคาดังกลาวประกอบกับตนทนุการผลิตทัง้ในดานการลงทุนและราคาซ้ือกาซธรรมชาติไดปรับเพ่ิม
สูงขึ้นตามราคานํ้ามันในตลาดโลก สงผลให ปตท. ประสบภาวะขาดทุนจากการจําหนาย NGV เพิ่มขึ้นเปนลําดับ อยางไรก็ตาม 
ปตท. ไดมีการทบทวนแผนการขยายสถานีบริการ NGV และการเพ่ิมปริมาณจําหนาย NGV หากภาครัฐมีการดําเนินการตามแนว
ทางการแบงเบาภาระการขาดทุนตามมติ กพช. ดังกลาว เพื่อสงเสริมการใช NGV อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให NGV สามารถเปน
พลังงานทางเลือกและเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตอไปอยางย่ังยืน อยางไรก็ตาม  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2555 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กบง.) ครั้งท่ี 2/2555 ใหยกเลิกมติ กบง.เมื่อ
วันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่องแนวทางการทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีก NGV เดือนละ 0.50 บาทตอกิโลกรัม ตั้งแตวันท่ี 16 
มกราคม 2555 จนถึงธันวาคม 2555  และเห็นชอบใหคงราคาขายปลีก NGV ไวที่ 10.50 บาทตอกิโลกรัมเปนเวลา 3 เดือน (วันที่ 
16 พฤษภาคม 2555- วันที่ 15 สิงหาคม 2555 )โดยตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ไดมอบหมายให กบง. พิจารณาแนวทางการปรับ
ราคาใหสะทอนตนทุนโดยพิจารณาจากแนวทางการศึกษาของสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงตอมาไดมีมติ 
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กบง. คร้ังท่ี 24/2555 วันที่ 14 สิงหาคม 2555 ใหคงราคาขายปลีกกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต ที่ 10.50 บาท/กิโลกรัม ตั้งแต
วันที่ 16 สิงหาคม 2555 เปนตนไปจนกวาจะไดขอสรุปตนทุนราคากาซ NGVของสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาฯ  

 การควบคุมราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

โครงสรางราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในปจจุบันเปนแบบกึ่งลอยตัว โดยภาครัฐไดมีการยกเลิกควบคุมราคาขาย
ปลีก แตยังคงมีการควบคุมราคา LPG  ณ โรงกลั่นน้ํามันไวคงท่ี ที่ประมาณ 333 เหรียญสหรัฐ/ตัน สงผลใหราคาขายปลีกถูก
กําหนดไวที่ 18.13 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงที่ผานมาในชวงที่ราคานํ้ามันปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหราคาขายปลีก LPG ใน
ประเทศแตกตางจากราคา LPG ในตลาดโลกและราคาขายปลีกน้ํามันเช้ือเพลิงในประเทศคอนขางมาก  สงผลใหปริมาณความ
ตองการ LPG ในประเทศเพ่ิมข้ึนเกินกวากําลังผลิต LPG ในประเทศ  กระทรวงพลังงานจึงมอบหมายให ปตท. เปนผูนําเขา LPG 
ในราคาตลาดโลกและจําหนายในราคาที่รัฐควบคุม โดย ปตท. จะไดรับเงินชดเชยคืนจากกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงภายหลัง  การ
ควบคุมราคา LPG ดังกลาวสงผลให ปตท. และโรงกลั่นในกลุมไมสามารถจําหนาย LPG ในราคาท่ีสะทอนตลาดโลกและตนทุน
ที่แทจริง การสูญเสียโอกาสในการสงออก LPG รวมท้ังความไมแนนอนของระยะเวลาในการท่ี ปตท. จะไดรับเงินชดเชยการ
นําเขา LPG คืนอีกทั้งปริมาณนําเขาท่ีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อาจทําให ปตท. ตองลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการนําเขา LPG 
ซ่ึงทั้งหมดอาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลประกอบการของ ปตท.  

ที่ผานมารัฐบาลในหลายสมัยไดมีความพยายามในการแกไขปญหาราคา  LPG แตเนื่องจากราคานํ้ามันในตลาดโลก
ปรับสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2554  กพช. ไดมีมติใหขยายเวลาการตรึงราคาขายปลีกกาซ LPG ภาค
ครัวเรือนตอไปจนถึงส้ินป 2555 ขยายระยะเวลาการตรึงราคากาซ LPG ภาคขนสงตอไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2555 เพื่อเตรียม
จัดทําบัตรเครดิตพลังงาน และปรับเปล่ียนรถแท็กซ่ี LPG เปน NGV โดยตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2555 ใหทยอยปรับขึ้นราคาขาย
ปลีก LPG ภาคขนสงเดือนละ 0.75 บาทตอกิโลกรัม จนไปสูราคา LPG ที่ผลิตไดจากโรงกล่ันน้ํามัน (ภาครัฐกําหนดใหราคา 
LPG ที่ผลิตไดจากโรงกล่ันน้ํามัน เทากับราคา LPG ตลาดโลกในสัดสวนรอยละ 76 และราคา LPG ณ โรงแยกกาซฯ ซ่ึงถูกตรึง
ใหคงที่ที่ประมาณ 333 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ในสัดสวนรอยละ 24  ตั้งแตกลางเดือน มกราคม 2554) และยังไดกําหนดอัตราเงิน
สงเขากองทุนน้ํามันฯ สําหรับ LPG ที่ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี กิโลกรัมละ 1 บาท มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2555 เปนตนไป  

อยางไรก็ตาม  มติดังกลาวไดมีผลบังคับใชไดถึงเพียงเดือนพฤษภาคม 2555   โดย  กพช. ไดมีมติเมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2555 ใหยกเลิกมติ กพช. เดิมเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2554  ที่จะใหทยอยปรับราคา LPG ที่ใชในภาคขนสง  โดยใหคง
ราคาขายปลีก LPG ในภาคขนสงไวที่ประมาณ 21.13 บาทตอกิโลกรัม ตอไปอีก 3 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม – วันที่ 15 
สิงหาคม 2555) หลังจากนั้นตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2555  ใหปรับราคา LPG ภาคขนสงใหไมเกินราคา LPG ที่ไดจากโรงกลั่นฯ    
สําหรับ LPG ที่ใชในภาคอุตสาหกรรม  ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ใหปรับราคาใหไมเกินราคา LPG ที่ไดจากโรงกลั่นฯ  ตอมา
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555   กบง. ไดมีมติใหปรับขึ้นราคา LPG ภาคขนสงขึ้นอีกเพียง 0.25 บาท/กก.  ทําใหราคาขายปลีก LPG 

ภาคขนสงเพ่ิมข้ึนเปน 21.38 บาท/กก. มีผลตั้งแต 16 สิงหาคม 2555 เปนตนไป จนถึงปจจุบัน ภาครัฐยังไมมีการพิจารณาปรับขึ้น
ราคา LPG ภาคขนสงอีก ในขณะที่ LPG ที่ใชในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงไดมีการทยอยปรับราคาใหสะทอนราคา LPG ที่ผลิตไดจาก
โรงกลั่นนํ้ามันมากอนหนาน้ีนั้น ไดกําหนดเพดานการปรับราคาขายปลีกไวสูงสุดไมเกิน 30.13 บาท/กก. (ปจจุบัน ราคา LPG 
ภาคอุตสาหกรรมไดถูกปรับจนเทากับ 30.13 บาท/กก. ตั้งแตเดือนเมษายน 2555) และจากท่ีประชุม กพช. เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
2556 มีมติปรับราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือน ขึ้นเดือนละ 50 สตางคตอกิโลกรัม จนกวาจะสะทอนตนทุนโรงแยกกาซ
ธรรมชาติที่ราคา 24.82 บาทตอกิโลกรัม โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2556 ทั้งน้ียังมีความเส่ียงท่ีภาครัฐฯอาจจะ
พิจารณาคงราคา LPG ที่จําหนายจากโรงแยกกาซธรรมชาติตอไป ซ่ึงสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ ปตท. ที่จะไดรับ
ผลกระทบเพิ่มขึ้นจากราคากาซธรรมชาติที่เปนวัตถุดิบของโรงแยกกาซธรรมชาติจะสูงขึ้นอยางตอเนื่องตามราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก 
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2.2.4  ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของกลุม ปตท. ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผลการดําเนินงานของ ปตท. 
จากการท่ี ปตท. มีการเติบโตทางธุรกิจอยางตอเนื่องจากการเขารวมทุนในบริษัทตางๆ  โดยมุงเนนใหเกิดการเช่ือมโยง

กันของการดําเนินธุรกิจอยางครบวงจรจากธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนจนถึงขั้นปลาย รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเน่ืองใหมๆ ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ ประกอบกับที่ผานมาบริษทัในกลุมไดมีการซ้ือหรือควบรวมกิจการ การเขารวมลงทุน การขยายกําลัง
ผลิต และการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑ การขยายธุรกิจดังกลาว สงผลใหผลการดําเนินงานของ 
ปตท. สวนหนึ่งขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุม อยางไรก็ตาม บริษัทในกลุมยังตองเผชิญกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้
จากลักษณะการประกอบธุรกิจ อาทิ ความผันผวนของราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ ความสําเร็จในการสํารวจและพัฒนาแหลง
ปโตรเลียม เหตุการณน้ํามันและกาซธรรมชาติรั่วไหล วัฏจักรขาลงของธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น คูแขงจากภูมิภาคตะวันออก
กลางท่ีมีตนทุนการผลิตตํ่ากวา รวมถึงความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับตางๆ  เปนตน อาจสงผลกระทบตอ
ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ ปตท. ทั้งน้ี เพื่อเปนการลดความเส่ียง ปตท. ไดมุงเนนใหมีการบริหารจดัการองคกรใน
ลักษณะกลุม ปตท. (PTT Group) โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเปนพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอยางย่ังยืนและใหเกิด
การสรางมูลคารวมสูงสุดของกลุม ปตท.  เปนการสรางมูลคาเพ่ิมผานโครงการ Supply Chain Management (SCM) รวมท้ังไดมี
การศึกษาการควบรวมกิจการของธุรกิจที่มีความใกลเคียงกันเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม ลดตนทุน และนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการแขงขันในตลาดโลกไดมากข้ึน   

สําหรับเหตุการณน้ํามันและกาซธรรมชาติรั่วไหลที่แหลงมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย ของบริษัท พี ทีทีอีพี  
ออสตราเลเชีย ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (ปตท.สผ.)  ในเดือนสิงหาคม 2552 ไดเกิด
เหตุการณน้ํามันรั่วไหล จากการเจาะหลุมเพ่ือการพัฒนามอนทารา ซ่ึง PTTEP AA สามารถหยุดการร่ัวไหลไดเมื่อตนเดือน
พฤศจิกายน 2552  ปจจุบันไดมีทีมงานประจาํโครงการชุดใหมเขาดําเนินการบรหิารจัดการโครงการอยางเต็มท่ี รวมถึงปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Action Plan) จากคณะกรรมการสอบสวนฯ  โดยคาดวาจะเร่ิมการผลิตไดในไตรมาสท่ี 2 ของป 
2556 

 

คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีมอนทารา และแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Montara Action Plan) 
ในเดือนพฤศจิกายน 2552 กระทรวงทรัพยากรและพลังงานของประเทศออสเตรเลีย ไดจัดต้ังคณะกรรมการสอบสวน

หาสาเหตุของเหตุการณดังกลาวและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยรายงานของคณะกรรมการสอบสวนฯ ใหขอเสนอแนะวาให
พิจารณาทบทวนใบอนุญาตของ PTTEP AA ในการดําเนินงานในแหลงมอนทารา 

PTTEP AA พรอมดวยผูเช่ียวชาญในธุรกิจและหนวยงานราชการของรัฐบาลออสเตรเลียไดรวมกันพัฒนาแผนการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อแกไขประเด็นปญหาตาง ๆ ตามท่ีระบุไวในรายงานของคณะกรรมการสอบสวนฯ ซ่ึง PTTEP AA 

ไดดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานจนเสร็จส้ิน ในเดือนกุมภาพันธ 2554 กระทรวงทรัพยากรและพลังงานของ
ประเทศออสเตรเลีย ตัดสินใจไมดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงเพ่ิมเติมหรือพิจารณาทบทวนใบอนุญาตปโตรเลียมของ PTTEP 

AA อีกตอไป เน่ืองจากแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานสามารถแกไขขอบกพรองในประเด็นตาง ๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนฯ 
ไดระบุไวอยางมีประสิทธิภาพ ผลการตัดสินนี้มีเงื่อนไขวา PTTEP AA ตองดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ภายใตการกํากับดูแลของ Noetic  

บริษัทฯ และรัฐบาลออสเตรเลียไดรวมลงนามในขอตกลงรวมกัน (Deed of Agreement) ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการ
ดําเนินงานของ PTTEP AA และแผนการติดตามผลโดย Noetic โดยครอบคลุมไปจนถึงการท่ีเรือผลิตและกักเก็บปโตรเลียม 
Montara Venture จะเขามาในประเทศออสเตรเลีย การเร่ิมกระบวนการผลิต และการผลิตอยางตอเนื่องในระยะเวลา 4 เดือน  
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ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 ศาลเมืองดารวิน (Darwin Magistrates’ Court) ไดตัดสินให PTTEP AA ชําระคาปรับตาม
กฎหมายเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 510,000 ดอลลารออสเตรเลียสําหรับ 4 ขอหาที่อัยการย่ืนคําฟอง โดยศาลไมมีคําส่ังใหจาย
คาใชจายอื่นใดเพ่ิมเติม  

ในสวนการดําเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยนั้น นับต้ังแตเกิดเหตุการณฯ จนถึงส้ินไตรมาส
ที่ 4 ป 2555 บริษัทฯ ไดรับคาสินไหมทดแทนท้ังส้ิน 212 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (ดอลลาร สรอ.) และอยูระหวางการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนในสวนที่เหลือตอไปโดยมีความคืบหนาเปนลําดับ 

 สําหรับการเรียกรองคาชดเชยจากเหตุการณน้ํามันรั่วไหลจากแหลงมอนทาราโดยรัฐบาลอินโดนีเซียนั้น บริษัทฯยังคง
เจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการท่ีจะพิสูจนหลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตรตอไป 

สําหรับเหตุการณทอรับน้ํามันดิบร่ัวในทะเลของบริษัท PTTGC โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 06.50 น. ไดเกิด
เหตุทอรับน้ํามันดิบชนิดยืดหยุน (Flexible Hose) ขนาด 16 นิ้วรั่วที่บริเวณทุนรับนํ้ามันดิบ (Single Point Mooring) ที่อยูหางจาก
ชายฝงทาเรือมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 20 กิโลเมตร ขณะกําลังมีการสงนํ้ามันมายังโรงกล่ันนํ้ามันของ
บริษัทฯ สงผลใหมีน้ํามันดิบรั่วออกมา 54,341 ลิตร 

PTTGC ไดควบคุมสถานการณโดยการปดวาลวทันทีเพื่อไมใหมีการร่ัวเพิ่มอีก จากน้ันไดดําเนินการเก็บคราบนํ้ามัน
และขจัดคราบนํ้ามันในทะเลโดยการฉีดพนนํ้ายาสลายคราบนํ้ามันท้ังทางเรือและทางอากาศอยางจนกวาจะหมด ทั้งน้ีโรงกลั่น
น้ํามันยังสามารถเดินเคร่ืองไดตามปกติ  

สําหรับมาตรการดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบจากเหตุการณที่เกิดข้ึน มีดังนี้ 
1.       มาตรการระยะส้ัน 

-       กําจัดคราบน้ํามันใหแลวเสร็จ 

-       ทําความสะอาดทองทะเล ชายหาด และโขดหิน 

-       ตั้งศูนยรับขอรองเรียน ผูที่ไดรับผลกระทบ เพื่อเยียวยา 
2.       มาตรการระยะกลาง 

-       หารือกับผูเชี่ยวชาญ ดานสิ่งแวดลอมทางทะเล เพื่อศึกษาวิจัยผลกระทบท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางทะเล เชน 
สัตวน้ํา ปะการัง ฯ เพื่อจัดทําแผนฟนฟู และดําเนินการตามแผน 

-       สอบสวนขอเท็จจริง  สาเหตุที่ทําใหเกิดน้ํามันรั่วและสาเหตุที่ไมสามารถควบคุมการแพรกระจายของน้ํามัน 

3.       มาตรการระยะยาว 

-       ติดตามผลกระทบตอส่ิงแวดลอม หลังการฟนฟูแลวเสร็จ และเรงดําเนินการแกไขหากพบผลกระทบ 

-       นําผลการสอบสวน มาศึกษา และจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานใหดีขึ้น เพื่อสรางความม่ันใจกับผูเกี่ยวของ
ตอไป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีประกันคุมครองความเสียหายในสวนของธุรกิจโรงกลั่นน้ํามัน ดังนี้ 
 - ประกันภัยคุมครองทรัพยสินและธุรกิจหยุดชะงัก (Property Damage/Machinery Breakdown) 

 - ประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล (Marine Cargo) 

 - ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก (Third Party Liability) 

ซ่ึงในขณะน้ี บริษัทประกันภัยอยูในขั้นตอนของการสํารวจความเสียหายที่เกิดข้ึน และจะไดประเมินมูลคาเพ่ือพิจารณา
คาสินไหมทดแทนสําหรับกรมธรรมฯ ขางตน ทั้งน้ีจะเปนไปตามเง่ือนไขกรมธรรม โดยทางบริษัทฯ จะเรงดําเนินการขจัดคราบ
น้ํามัน บรรเทาทุกข และฟนฟูสภาพแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพใหมากท่ีสุดเพ่ือสงคืนสภาพแวดลอมกลับสูธรรมชาติตอไป 

 
2.2.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ 
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ปตท. มีแผนการลงทุนดานพลังงานในตางประเทศผานบริษัทในกลุม  ซ่ึงจะเปนการตอยอดธุรกิจปจจุบันและเพ่ิม
โอกาสในการเติบโตในระยะยาวของ ปตท. โดยปจจุบัน ปตท. มีนโยบายขยายธุรกิจอยางตอเนื่องในตางประเทศ ทั้งในสวน
ธุรกิจที่ลงทุนไปแลว และในธุรกิจใหมๆ อาทิเชนการลงทุนในธุรกิจทอกาซธรรมชาติในประเทศอียิปต ธุรกิจไฟฟาใน
สาธารณรัฐประชาชนลาว ธุรกิจนํ้ามันปาลมและธุรกิจเหมืองถานหินในประเทศอินโดนเีซีย เปนตน  อยางไรก็ตาม ความเส่ียงอัน
อาจเกิดจากการขยายการลงทุนไปยังตางประเทศน้ัน ขึ้นกับปจจัยหลายประการไดแก 

• ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเปาหมาย รวมถึงประเทศคูคาของประเทศดังกลาว 

• การเปล่ียนแปลงดานการปกครอง นโยบายสนับสนุนการลงทุน กฎหมายและกฎเกณฑดานภาษีและดานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของกับการลงทุน 

• ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนทางการเงิน 

• ความผันผวนราคาของผลิตภัณฑในตลาดสากล 

• ขีดความสามารถขององคกรในการเขาไปลงทุนในธุรกิจใหม 
• การลงทุนในโครงการท่ีมีลักษณะเปนการสรางใหม (Greenfield) ซ่ึงมีความตองการใชเงินลงทุนจํานวนมาก ใช
เวลายาวนานในการพัฒนา อันอาจมีผลตอระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 

ในการบรรเทาความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ ปตท. ไดมีการศึกษาและวิเคราะหในรายละเอียดดานกฎหมาย 
นโยบายของภาครัฐและประเด็นตางๆ ดานภาษี รวมถึงปจจัยอื่นๆ ที่กลาวมาขางตน เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอธุรกิจ 
และนําผลการประเมินดังกลาวมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน  โดยไดมีการจัดระบบและหนวยงาน
ภายในเพื่อติดตามประมวลผลประกอบการและปจจัยความเส่ียงของโครงการท่ีลงทุนไปแลว รวมท้ังเรงพัฒนาขีดความสามารถ
ขององคกรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อรองรับการขยายการดําเนินงานและการลงทุนในตางประเทศอยางตอเนื่อง 

ในสวนของการลงทุนในบริษัท East Mediterranean Gas S.A.E. (EMG) (โครงการทอกาซธรรมชาติอียิปต-อิสราเอล)
ในสัดสวน 25%  ผานบริษัทยอยคือบริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (PTTI) นั้น ไดเกิดเหตุการณวางระเบิดทอกาซฯ ของผู
จําหนายกาซฯ ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจอียิปต (Egyptian Natural Gas Holding หรือ “EGAS”) รวมท้ังส้ิน 14 ครั้ง ตั้งแตเกิดเหตุการณ
ความไมสงบในประเทศอียิปตตั้งแตชวงตนป 2554 เปนตนมา  มีผลทําให EGAS หยุดจายกาซฯ แก EMG เปนระยะเวลายาวนาน
ทั้งส้ินกวา 13 เดือน ซ่ึงสงผลกระทบอยางรุนแรงตอผลการดําเนินงานของบริษัท EMG  อยางไรก็ดีเหตุการณดังกลาวไม
กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของ EMG แตอยางใด  โดยตลอดระยะเวลาดังกลาว EMG ไดพยายามดําเนินการเจรจากับ 
EGAS อยางตอเนื่อง รวมท้ัง ปตท. และ PTTI ไดขอความชวยเหลือผานกระทรวงการตางประเทศของไทย รวมถึงเอกอัครราช
ฑูตไทยประจํากรุงไคโรในการผลักดันให EGAS และรัฐบาลอียิปตเรงดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยเร็ว   
อยางไรก็ดี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ที่ผานมาน้ัน EGAS ไดมีหนังสือแจงยกเลิกสัญญาซ้ือขายกาซฯ มายัง EMG ซ่ึง EMG เหน็
วาการกระทําดังกลาวมิชอบดวยกฎหมายและขอให EGAS  เพิกถอนการยกเลิกสัญญาดังกลาว โดย EMG พรอมท้ัง ผูถือหุนราย
อื่น อยูในระหวางการดําเนินการทางกฎหมาย เพื่อพิทักษผลประโยชนสูงสุดแกบริษัทและผูถือหุนตอไป ทั้งน้ีเพื่อใหเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี PTTI จึงไดมีการบันทึกคาใชจายจากการรับรูการดอยคาทางบัญชี (Impairment) เพิ่มเติมบนงบการเงินรวม
ของการลงทุนในโครงการ EMG เปนจํานวนเงินทัง้ส้ิน 3,972 ลานบาท ในเดือน เมษายน 2555 เพื่อใหสอดคลองกับมูลคา
ยุติธรรมของมูลคาการลงทุนในโครงการดังกลาว 
 
2.3   ความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการ 

2.3.1 ความเสี่ยงจากภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดในการดําเนินธุรกิจ 

จากรูปแบบการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ซ่ึงประกอบไปดวยการสํารวจ ผลิต ขนสงและเก็บรักษากาซธรรมชาติ 

น้ํามันดิบ รวมถึงผลิตภัณฑปโตรเคมีและปโตรเลียมสําเร็จรูป ยอมทําให ปตท. มีโอกาสไดรับผลกระทบจากภัยคุกคามหลาย
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ประเภท ไมวาจะเปนภัยธรรมชาติ อัคคีภัย การระเบิด การร่ัวไหล ปนเปอน ฟุงกระจายของสารประกอบไฮโดรคารบอน ภัยจาก
ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง รวมไปถึงภัยจากการกอการราย และเหตุที่อันตรายอื่นๆ ที่ยากตอการคาดการณได ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดความสูญเสียอยางมีนัยสําคัญตอบุคคล ทรัพยสิน ส่ิงแวดลอม  การดําเนินธุรกิจ ช่ือเสียงองคกร ฐานะการเงิน และ
โอกาสทางธุรกิจของ ปตท. 

เพื่อเปนการลดโอกาส และผลกระทบจากภัยคุกคามดังกลาว ปตท. กําหนดใหมีการประเมินความเส่ียงดานความม่ันคง 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ทั้งในสภาวะปกติ ไมปกติ สภาวะวิกฤต รวมท้ังกําหนด
มาตรการควบคุม ปองกัน บริหารจัดการ ติดตาม และปรับปรุงอยางเปนระบบภายใตมาตรฐานการจัดการดานความม่ันคง ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม กลุม ปตท. (PTT Group Security, Safety, Health and Environment Management 

Standard : PTT Group SSHE MS) ซ่ึงมีรากฐานจากมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก./OHSAS 

18001) และระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001) รวมท้ังปรับปรุง เพิ่มเติมแนวปฏิบัติใหมีความเหมาะสมกับลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมของกลุม ปตท. ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหทุกสายงานปฏิบัติการ และพ้ืนที่ปฏิบัติงานไดรับการ
ตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ซ่ึงเปนสถาบันที่รับการยอมรับในวงกวางอีก
ดวย 

นอกจากน้ีเพื่อเสริมสรางความม่ันใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ปตท. ไดมีการนําระบบบ ริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) หรือ BCMS เขามาประยุกตใช โดยไดจัดทํามาตรฐานการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจของกลุม ปตท. ซ่ึงมีรากฐานจากมาตรฐาน BS 25999 และ มอก. 22301 เปนเสมือนบรรทัดฐานกลางให
หนวยธุรกิจ หนวยงานสนับสนุน ตลอดจนบริษัทในเครือ พัฒนา และเช่ือมโยงระบบโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองกิจกรรมที่
สรางมูลคาตลอดสายโซทางธุรกิจของ ปตท. ใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ไมมีการหยุดชะงัก โดยในป พ.ศ. 2555 

ปตท. มุงเนนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีศักยภาพในการพัฒนา และบํารุงรักษาระบบดังกลาวอยางย่ังยืน ทั้งน้ีระบบบริหารความ
ตอเน่ืองทางธุรกิจ ปตท. ขอบขายสํานักงานใหญ  ซ่ึงไดรับการรับรองระบบฯ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 22301 -2553 เปนแหง
แรกของประเทศไทยในป 2554  นั้น ไดผานการตรวจติดตามการรักษาระบบ (Surveillance) ครั้งท่ี 1 ไปแลว เมื่อ วันท่ี 19 และ 

20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

นอกเหนือจากการวางแผนปองกัน ตอบสนอง และฟนฟูในขางตน  ปตท. ไดมีการซ้ือประกันภัยคุมครองความเส่ียง
สําหรับทรัพยสินหลักท่ีใชในการดําเนินธุรกิจทั้งหมดตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทช้ันนําในอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตร
เคมี และไดทําประกันภัยเพิ่มเติมในกรณีที่บริษทัตองหยุดดําเนนิการ (Business Interruption) แตการซ้ือประกันภัยดังกลาวอาจไม
สามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นไดทุกประเภท เนื่องจากไมมีบริษัทประกันภัยใดรับประกันภัยความเสียหายทุก
ประเภท หรือเนื่องจากบางครั้งหากซ้ือประกันภัย คาเบ้ียประกันภัยสําหรับการประกันภัยความเสียหายนั้นๆ จะสูงมากจนไม
คุมคาทางเศรษฐกิจ และถึงแมวา ปตท. จะเช่ือวาบริษัทในกลุมมีการทําประกันภัยตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็ตาม ปตท. ไม
สามารถควบคุมวงเงินในการทําประกันภัยทรัพยสินของกลุม ปตท. ใหเพียงพอตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได  ดังน้ันหากเกิด
ความเสียหายในทรัพยสินท่ีไมไดทําประกันครอบคลุมเต็มมูลคาในจํานวนท่ีมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที่ผูรับประกันภัยมีปญหา
ทางการเงินรุนแรงหรือตองเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกลาวอาจสงผลกระทบในดานลบอยางรายแรงตอฐานะทางการเงินและผล
การดําเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท. ได 

สืบเนื่องจากมหาวิกฤตอุทกภัยในชวงปลายป พ.ศ. 2554 ซ่ึงสรางความเสียหายตอภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ระดับท่ีรุนแรงที่สุดในรอบ 15 ป ปตท. ไดรวบรวมองคความรู ขอคิดเห็น ส่ิงท่ีทําไดดี ตลอดจนขอบกพรองมาจัดทําฐานขอมูล
โดยอาศัยแนวคิดตามกรอบของการบริหารจัดการองคความรู ( Knowledge Management) และนํามาพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการคาดการณ ปองกัน ตอบสนอง รวมไปถึงการฟนฟูในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง ยกตัวอยางเชน การศึกษามาตรการเฝา
ระวัง การโยกยาย และติดต้ังอุปกรณปองกันอุทกภัย รวมถึงการวิเคราะหโครงสรางอาคารของ ปตท. สนญ. หรือการพิจารณา
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โยกยายสถานที่สํารองขอมูล (Backup Site) จากเดิมท่ีตั้งอยู ณ สถาบันวิจัยฯ อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเปนพื้นท่ีที่อยูใน
ระดับตํ่ากวาระดับนํ้าทะเล ไปยังสถานที่ซ่ึงมีความพรอม และมีศักยภาพในการรับมือตอภัยคุกคามมากข้ึน เปนตน 

เพื่อใหบุคลากรของ ปตท. ตลอดจนหนวยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวของมีความพรอมตอสถานการณวิกฤตที่
อาจเกิดขึน้ในทุกรูปแบบ ปตท. จึงใหความสําคัญกับการฝกซอมแผนฉุกเฉิน และแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจประจําป
เปนอยางย่ิง ในป พ.ศ. 2555 ผูบริหาร และผูแทนจาก ปตท. ไดเขารวมการซอมแผนรองรบัสภาวะวิกฤตดานพลังงานของ
ประเทศที่จดัโดยกระทรวงพลังงานโดยสมมติสถานการณครอบคลุมถึงการปดชองแคบเฮอรมุซในตะวันออกกลาง เหตุการณ
กาซธรรมชาติจากพมาชะงัก และอุบัติเหตทุอสงกาซฯร่ัวซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอระบบการผลิตไฟฟา โดยประสานความ
รวมมือกับหนวยงานในสังกัดของกระทรวงพลังงาน และหนวยงานดานพลังงานของประเทศที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน การไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ผู
ประกอบกิจการโรงกล่ันน้ํามัน โรงไฟฟาเอกชน ตลอดจนตัวแทนส่ือมวลชนเพ่ือรักษาความม่ันคงของระบบไฟฟาของประเทศ 
นอกจากนี้ในแตละหนวยธุรกิจ รวมถึงสายงานสนับสนุน เชน สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานส่ือสารองคกร และกิจการเพื่อ
สังคม ยังไดจดัใหมีการซอมแผนภายในเพ่ือเพิ่มความชํานาญใหกบับคุลากรของ ปตท. ใหมีความพรอมตอสถานการณไมคาดคิด
ในทุกรปูแบบเพื่อให ปตท. สามารถเติบโตอยางย่ังยืน และม่ันคงตอไป 

สําหรับเหตุการณโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยท่ี 5 หยุดการผลิต โดยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เกิดฝนฟาคะนองอยาง
หนัก และมีอุบัติเหตุฟาผา สงผลใหอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนจากไอเสียเคร่ืองยนต (Waste Heat Recovery Unit, WHRU) 

ของโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 5 จนไดรับความเสียหาย สงผลใหโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยท่ี 5 ไมสามารถเดินเคร่ืองได 
จากการประเมินเบื้องตนคาดวาจะใชเวลาซอมแซมประมาณ 3 - 5 เดือน ทั้งน้ี ปตท. จะบริหารจัดการอยางเต็มประสิทธิภาพเพ่ือ
ไมใหกระทบตอความตองการใช LPG เปนเช้ือเพลิงของประเทศ  สวนสาเหตุของความเสียหายและผลกระทบทางการเงินอยู
ระหวางการตรวจสอบในรายละเอียด อนึ่ง บริษัทฯ มีประกันคุมครองความเสียหายของทรัพยสินและธุรกิจหยุดชะงัก (Property 

Damage and Business Interruption Insurance Policy) ซ่ึงในขณะน้ี ปตท. และบริษัทประกันภัยอยูระหวางการประเมินมูลคา
สินไหมทดแทนดังกลาว 

2.3.2 ความเสี่ยงจากขอบังคับเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 
  การดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และความ
ปลอดภัยในการสํารวจ การพัฒนา การกอสราง การผลิต การขนสง และการจําหนายนํ้ามันและกาซธรรมชาติ บริษัทในกลุม 
ปตท. ที่ประกอบธุรกิจปโตรเคมีและโรงกลั่นนํ้ามันก็อยูภายใตบังคับของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและ
ความปลอดภัยซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะเขมงวดมากขึ้น ซ่ึงหากมีการตรากฎหมายท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยขึ้นใหมใน
อนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายวิธีการบังคับใชกฎหมาย อาจจะทําใหเกิดขอจํากัดตอการประกอบธุรกิจของ ปตท. หรือ
อาจทําใหตนทุนในการสํารวจ การพัฒนา การกอสราง การผลิต การขนสง และการจําหนายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญได 

  ในการดําเนินการโครงการลงทุนตางๆ  ซ่ึงรวมถึงการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติ โรงแยกกาซธรรมชาติ และ
โรงงานปโตรเคมี จะตองมีการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) และ
ไดรับความเห็นชอบกอนการดําเนินการกอสรางตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.
2535 และกฎหมายที่เก่ียวของ นอกจากน้ี ในกรณีที่เขาขายเปนโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เรื่อง  กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2553 ซ่ึงออกตามความในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะตองมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน (Environmental and Health Impact Assessment: EHIA)  และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
และผูมีสวนไดเสีย รวมท้ังไดใหองคกรอิสระใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินโครงการ ดังน้ันจึงอาจมีความเส่ียงใน
ประเด็นของระยะเวลาและเงื่อนไขการปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาใหความเห็นชอบรายงาน EHIA รวมถึง
ขบวนการมีสวนรวมและการยอมรับของชุมชนท่ีอาจจะกอใหเกิดความลาชาของการดําเนินโครงการใหไมแลวเสร็จตามเวลาท่ี
กําหนด ทั้งนี้ รวมถึงการยอมรับของชุมชนตอการดําเนินงานของ ปตท. ในทุก ๆ พ้ืนที่ปฏิบัติการในชวงระยะเวลาดําเนินการ ซ่ึง
อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการเพ่ิมรายไดของ ปตท. ในอนาคต  

อยางไรก็ตาม ปตท. ไดมีการบริหารความเส่ียงในประเด็นดังกลาว โดยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทําการติดตามและ
วิเคราะหผลกระทบตอการดําเนินงานของ ปตท . อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย รวมท้ังการติดตอประสานงานและเขารวมในการใหความคิดเห็นกับหนวยงาน
ราชการอยางใกลชิด เพื่อนําขอมูลมาวางแผนงานหรือกําหนดมาตรการตาง ๆ รองรับ ซ่ึงเปนการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอบังคับใหมทันทีที่มีการประกาศใช และจัดใหมีการดําเนินงานมวลชนสัมพันธที่มุงเนนการมีสวนรวมของ
ชุมชน เพื่อสรางความรู ความเขาใจแกประชาชนในพ้ืนที่อยางตอเนื่อง 

2.3.3 ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ 
  ความสําเร็จของการขยายตัวทางธุรกิจของ ปตท. ขึ้นอยูกับปจจัยหลัก คือ การเติบโตอยางตอเนื่องของความตองการใช
กาซธรรมชาติ การขยายระบบทอสงกาซธรรมชาติใหเปนไปตามแผนความตองการ การบริหารการจัดสงกาซธรรมชาติใหได
คุณภาพตามความตองการของลูกคา รวมถึงความสามารถในการสรางมูลคาเพ่ิม เพื่อรองรับความตองการกาซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น 
นอกจากนั้นการขยายตัวของธุรกิจของ ปตท. ยังขึ้นอยูกับความสามารถในการขนสงของระบบทอสงกาซธรรมชาติใหครอบคลุม
พื้นท่ีการใช การบํารุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติใหมีอายุการใชงานไดมากท่ีสุด ความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติ  

ความสําเร็จในการกอสรางโรงงานปโตรเคมีในกลุม ปตท. ซ่ึงรับผลิตภัณฑจากการแยกกาซธรรมชาตินําไปเปนวัตถุดิบในการ
ผลิต และยังครอบคลุมไปถึงการลงทุนในธุรกิจตางๆ  ที่มีความตอเนื่องกัน 
  ปตท. มีแผนพัฒนาการขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 2 เพื่อรองรับการขยายตัวของความตองการกาซธรรมชาติในอนาคตท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 3 (แผน PDP 2553 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) 
โดยไดเริ่มการกอสรางโครงการมาตั้งแตป 2544 ซ่ึงโครงการเกือบท้ังหมดท่ีเริ่มดําเนินการกอสรางต้ังแตป 2544 – 2554 ได
ดําเนินการขนสงกาซธรรมชาติแลว เชนโครงการทอสงกาซธรรมชาติ เชื่อมตอในทะเล จากแหลงกาซธรรมชาติบงกชใตไปยังทอ
สงกาซธรรมชาติ เสนท่ี 3 ในทะเล โดยดําเนินการวางทอฯ แลวเสร็จต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2554 และผูผลิตกาซธรรมชาติ
สามารถสงกาซธรรมชาติไดตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2555 สําหรับโครงการท่ีเริ่มดําเนินการกอสรางต้ังแตป 2553 เปนตนมาน้ัน
และยังอยูในระหวางดําเนินการกอสราง ไดแก โครงการติดต้ังเคร่ืองเพ่ิมความดันกาซธรรมชาติในทะเล โครงการทอสงกาซ
ธรรมชาติบนบกเสนท่ี 4 (ระยอง – แกงคอย) และโครงการติดต้ังเคร่ืองเพ่ิมความดันกาซธรรมชาติ หนวยท่ี 4 ที่สถานีเพิ่มความ
ดันกาซฯ ไทรโยค นอกจากนั้นโครงการท่ีอยูระหวางการจัดทําการประเมินผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมและขออนุญาต
หนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ เชน โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทย-สหภาพพมาไปยังอําเภอทอง
ผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  และ โครงการทอสงกาซธรรมชาติภูมิภาคนครสวรรคและนครราชสีมา โดยเปนการวางทอสงกาซธรรมชาติ
บนบกจากอําเภอวังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ไปยัง จ.นครสวรรค  เพื่อขยายโอกาสใชพลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาค
ขนสงและอุตสาหกรรม เขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน และวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกจากอําเภอแกงคอย จ.สระบุรี ไป
ยัง  จ .นครราชสีมา  เพื่อขยายโอกาสใชพลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนสงและอุตสาหกรรม  เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง นอกเหนือจากโครงการตามแผนแมบทฯแลว ปตท. ยังมีโครงการเพ่ือลดผลกระทบตอชุมชนและ
ส่ิงแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คือ โครงการผลิตไฟฟาและพลังงานความรอนรวมสําหรับโรงแยกกาซฯ จ.ระยอง 
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และโครงการระบบหมุนเวียนพลังงานความรอนเหลือท้ิงกลับคืนสําหรับโรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยท่ี 5 ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จ
ในป 2557 และ 2558 ตามลําดับ 

  การพัฒนาโครงการตางๆ  อาจลาชากวาแผนท่ีประมาณการไวจากสาเหตุหลายประการ เชน กระบวนการจัดการมี
ขั้นตอนมากและทําใหตองใชเวลาในการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและกฏระเบียบท่ีกําหนดไว และบริษัทผูรับเหมา
ดําเนินงานกอสรางลาชาไมเปนไปตามแผนที่กําหนด เปนตน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ สวนใหญที่ไมอยูภายใตการควบคุมของ 
ปตท. เชน การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมของตัวบทกฎหมาย กฎระเบียบและวิธีการ การขออนุมัติการกอสรางจากหนวยงานรัฐท่ี
เกี่ยวของท่ีตองใชเอกสารประกอบและขั้นตอนจํานวนมากและเอกสารท่ีขอเพ่ิมเติมก็มิไดระบุไวอยางชัดเจน  การดําเนินการทํา
กระบวนการมีสวนรวมลาชาอันมีผลกระทบจากความไมพรอมของประชาชนในเขตพ้ืนทีท่ี่จดัใหมีการทํากระบวนการมีสวนรวม
หรือผลกระทบที่มาจากวิกฤตการณตางๆที่ทําใหประชาชนไมพรอมท่ีจะเขารวมทํากระบวนการมีสวนรวมได เชน อุทกภัยที่ผาน
มา การไดรับอนุมัติรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมลาชาเน่ืองจากการประชุมของคณะกรรมการผูชํานาญการและคณะรัฐมนตรี
ไมไดมีการประชุมตามวาระท่ีกําหนด การคัดคานจากเจาของท่ีดินเอกชนในการเขาพ้ืนที่กอสรางวางทอสงกาซธรรมชาติ การ
คัดคานการดําเนินการกอสรางจากชุมชน การไมอนุญาตใหเขาพ้ืนที่ไปติดต้ังเช่ือมตอทอสงกาซธรรมชาติหรืออุปกรณกับแทน
ผลิตกาซธรรมชาติของเจาของแทนผลิตกาซธรรมชาติ การจัดซ้ืออุปกรณที่ตองใชระยะเวลาในการจัดหาและขนสงนาน (Long 

Lead Items) ซ่ึงการลาชาของการจัดซ้ืออุปกรณดังกลาวท่ีผานมาเปนผลมาจากความผันผวนของสภาวะตลาด และวิกฤตการณ
เศรษฐกิจโลก ราคาตนทุนของวัตถุดิบ อัตราแลกเปล่ียน และความไมแนนอนของสภาพอากาศ เปนตน  

ดังน้ันเพื่อใหการบริหารความเส่ียงของโครงการตางๆ สอดคลองกับเปาหมายของการดําเนินการโครงการ (เปาหมาย
ของการดําเนินการโครงการ คือ การดําเนินการโครงการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดและ /หรือระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับ
ความตองการการใชกาซธรรมชาติ การดําเนินงานภายใตงบประมาณใหไดคุณภาพท่ีเหมาะสมและใหเปนไปตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบตางๆท่ีกําหนด) ปตท. จึงใหความสําคัญกับการบริหารงานท่ีมีความสําคัญตอการแลวเสร็จของโครงการ (Critical 

Path) เพื่อลดระดับความเส่ียงของการพัฒนาโครงการใหอยูภายใตการควบคุมใหมากที่สุด อาทิเชน การจัดหาทีมงานท่ีมีความรู
ความสามารถมาปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบงานกอสราง การจัดเตรียมมาตรการในการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทุก
ขั้นตอนของการดําเนินโครงการ การวิเคราะหผลกระทบตอการดําเนินงานโครงการอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและ
ขอบังคับตาง ๆ การติดตามกฎหมายและกฎระเบียบใหมๆ ที่ออกมาอยางตอเนื่องและปฏิบัติตามอยางเครงครัดเพ่ือใหเกิดความ
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได การประสานงานกับหนวยงานราชการเพ่ือช้ีแจงประเด็นขอสงสัยตางๆ และนําขอมูลมา
กําหนดมาตรการรองรับ นอกจากนี้ ปตท. ยังไดจัดใหมีหนวยงานสนับสนุนโครงการ ทําหนาท่ีวางแผนพัฒนากระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดําเนินการโครงการ ทําการประชาสัมพันธช้ีแจงขอมูลโครงการอยางตอเนื่อง รวมท้ัง
การจัดเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งทางดานความปลอดภัย สุขภาพอนามัย 
ส่ิงแวดลอมและสังคม และมีหนวยงานกรรมสิทธิ์ที่ดินในการติดตอกับเจาของที่ดินเพื่อใหขอมูลและดําเนินการชําระคาทดแทน
ที่ดินและทรัพยสินใหกับเจาของที่ดินเอกชนเพื่อใหกระบวนการตางๆถูกตองและเปนไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 สําหรับความเส่ียงทางดานสภาวะตลาดไดมีการจัดทําการบริหารความเส่ียงทางดานราคาวัตถุดิบและอัตรา
แลกเปล่ียน แตเนื่องจากปจจัยภายนอกทางดานสังคม เศรษฐกิจ นโยบายรัฐ สภาวะตลาด และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูถือ
หุนของบริษัทผูรับเหมา รวมถึงสภาพอากาศและอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากมนุษยและธรรมชาติในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว ถึงแมวา ปตท. จะมีการควบคุมความเส่ียงอยางดีแตความเส่ียงจากผลกระทบภายนอกท่ีไดกลาวมาขางตนบางอยางก็
อาจจะไมสามารถควบคุมได 
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2.4   ความเสี่ยงทางการเงิน  

2.4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของคาเงินบาท 
การเปล่ียนแปลงของคาเงินบาทตอเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ จะมีผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอรายไดสวนใหญ

ของ ปตท. แมวารายไดสวนใหญของ ปตท. เปนเงินบาท แตจากการท่ีราคากาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี
อางอิงกับราคาตลาดโลก ซ่ึงกําหนดราคาขายเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (US$ linked) ทําใหรายไดของ ปตท. ผันผวนตามคาเงิน
บาท อยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงของคาเงินบาทจะสงผลกระทบตอกําไร (Margin) ของ ปตท. ในระดับหนึ่ง เนื่องจากกําไร
สวนใหญของ ปตท. จะถูกกําหนดเปนเงินบาทไวที่คาคงท่ี โดยมีตนทุนขายท่ีเปน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงอิงกับราคา
ตลาดโลกเชนเดียวกับราคาขาย 

นอกจากนี้ ความผันผวนของคาเงินบาท ยังมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนสุทธิทางบัญชีของ ปตท . จากการท่ี ปตท. และ
บริษัทยอยมีภาระหน้ีเงินกูตางประเทศคงคางอยู โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ปตท. และบริษัทยอยมีเงินกูยืมและหุนกู
ตางประเทศเทียบเทา  215,507.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.35 ของยอดรวมเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูทั้งหมด ซ่ึงประกอบดวย
เงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ เทากับ 6,257.56 ลานเหรียญสหรัฐฯ เงินสกุลดอลลารแคนาดา เทากับ 475 ลานดอลลารแคนาดา และเงิน
สกุลเยน เทากับ 23,000 ลานเยน โดยเงินกูสกุลเยน ปตท. ไดทําการปองกันความเส่ียงของคาเงินเยนโดยใชอนุพันธทางการเงิน 
(Participating Swap) เพื่อแปลงภาระหน้ีสกุลเยนเปนสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใหสอดคลองกับรายไดที่อิงกับสกุลเหรียญสหรัฐฯ 
ซ่ึงทําให ปตท. สามารถปดความเส่ียงจากความผันผวนของคาเงินเยนตอสกุลเหรียญสหรัฐฯ ไดแลวเปนสวนใหญ นอกจากน้ี
บริษัทรวมทุนของ ปตท. สวนใหญมีเงินกูตางประเทศจํานวนสูง ดังน้ันจึงกลาวไดวาความผันผวนของคาเงินบาทตอเงินสกุล
ตางประเทศ รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ การเงินและการคลังของประเทศ อาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผล
ประกอบการโดยรวมของ ปตท. ได 

เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของคาเงินบาทดังกลาว ปตท . ไดดําเนินการจัดโครงสรางของเงินกูที่เปนเงินสกุล
ตางประเทศ ใหมีสัดสวนสมดุลกับรายไดที่เปนเงินสกุลตางประเทศ (Natural Hedge) รวมท้ังบริหารเงินในบัญชีเงินฝากท่ีเปน
สกุลตางประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซ้ือ-ขายเงินสกุลตางประเทศลวงหนา (Forward) เพื่อเตรียมการชําระหน้ีเงินกู
สกุลตางๆ และธุรกรรมการคา เชน  คากาซธรรมชาติและนํ้ามันดิบที่นําเขาจากตางประเทศ และการสงออกผลิตภัณฑอยาง
เหมาะสม นอกจากนี้ ปตท. ไดดําเนินการจัดทํานโยบายทางการเงินและสินเช่ือ (Treasury and Credit Policy) เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการบริหารการเงินของ ปตท. และกลุมบริษัทที่ ปตท. ถือหุนอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยรวมถึง
ขอกําหนดในเรื่องการจัดใหมีการบริหารความเส่ียงตาง ๆ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินของ ปตท. 

2.4.2 ความเสี่ยงจากการใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุม ปตท. 

  ปตท. มีการลงทุนโครงการใหม ขยายธุรกิจ หรือปรับปรุงการดําเนินงาน  เพื่อใหบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  
และในบางคร้ังการลงทุนดังกลาวอาจลงทุนผานบริษัทที่จัดต้ังใหม  และ/หรือ รวมทุนกับพันธมิตร (Strategic Partner) และ/หรือ 
ผานบริษัทในกลุม ปตท. ซ่ึงบริษัทบางแหงยังอยูในชวงเริ่มตนโครงการ  หรือฐานะการเงินไมแข็งแกรงเพียงพอ  ผูถือหุนรวมถึง 
ปตท. จึงยังตองใหการสนับสนุนทางการเงินในชวงการกอสรางโครงการ (Cost Overrun Support)   เพื่อใหบริษัทดังกลาว
สามารถดําเนินการไดตามกลยุทธและนโยบายการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทในภาพรวม   นอกจากน้ีในบางกรณีบริษัทอาจ
ประสบปญหาขาดสภาพคลองในชวงดําเนินการเชิงพาณิชย (Cash Deficiency Support)   ซ่ึงอาจเกิดจากเหตุสุดวิสัย  จึงมีความ
จําเปนตองรับการสนับสนุนทางการเงินจากผูถือหุน  การใหการสนับสนุนทางการเงินอาจจะเปนไปในรูปแบบของ   (1) หนี้ดอย
สิทธิ (Subordinated Debt) หรือทุน (Equity) และ/หรือ (2) การขยายวงเงินสินเช่ือทางการคา (Trade Credit) และ/หรือ   (3) การ
ใหเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder Loan) และ/หรือ (4) อื่นๆ ทั้งน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ปตท. ไดใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกบริษัทในกลุมแลวเปนจํานวนเงิน 1,686.70 ลานเหรียญสหรัฐ และ 28,521.06 ลานบาท ประกอบดวยเปนสวนท่ี ปตท.
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ปฏิบัติตามสัญญาเงินกูกับธนาคารพาณิชย (Sponsor Support) ของบริษัทในกลุม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุนนอยกวา 100%  จะเปนการ
ใหเงินกูหรือทุนตามสัดสวนการถือหุนจํานวน 60.29 ลานเหรียญสหรัฐ และ 580 ลานบาท สวนท่ี ปตท. ใหเงินกู (Shareholder 

Loan) กับบริษัทในกลุม ปตท. ที่ ปตท. ถือหุน 100% จํานวนเงิน 1,531.88  ลานเหรียญสหรัฐ และ  27,941.06  ลานบาท รวมท้ัง
ใหวงเงินสินเช่ือทางการคา 94.53 ลานเหรียญสหรัฐ  (ดูรายละเอียดในหัวขอ 11.3 ภาระการใหความสนับสนุนทางการเงินแก
บริษัทในเครือ)  

ปตท. จะพิจารณาใหความสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู เงินทุน และ/หรือสินเช่ือทางการคาในกรณีที่จําเปน
และเปนประโยชนตอ ปตท. และกลุม ปตท. ในระยะยาว ซ่ึง ปตท. มีความเช่ือวานโยบายและการดําเนินการดังกลาวจะสามารถ
สรางความแข็งแกรงอยางย่ังยืนใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ได  

ในการใหความสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุมเหลาน้ี ไมวาจะเปนในรูปแบบของหน้ีดอยสิทธิหรือสินเช่ือทาง
การคาหรือการใหเงินกูจากผูถือหุน ปตท. ไมสามารถยืนยันไดวาบริษัทเหลาน้ีจะสามารถชําระคืนเงินใหแก ปตท. หรือบริษัท
เหลาน้ีจะไมประสบกับปญหาทางการเงินอีก หรือจะไมตองการการสนับสนุนทางการเงินจาก ปตท . อีก ซ่ึงไมวากรณีใดจะ
เกิดขึ้นก็ตามอาจจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ ปตท. นอกจากน้ี หาก ปตท. หรือบริษัทในกลุม
บริษัทใดบริษัทหนึ่งตกเปนผูผิดนัด (Default) ภายใตสัญญาขอตกลงการใหการสนับสนุนจากผูถือหุน อาจสงผลใหเจาหน้ีบาง
รายเรียกใหหนี้ถึงกําหนดชําระโดยพลันได (Acceleration) ปตท. ไมสามารถยืนยันไดวา ปตท. จะไมเพิ่มสัดสวนการลงทุนมาก
ขึ้น หรือเพิ่มสัดสวนการลงทุนมากกวารอยละ 50 หรือเขาควบคุมการบริหารบริษัทในกลุมเหลาน้ี หาก ปตท . เห็นวาการ
ดําเนินการดังกลาวจะเปนประโยชนมากกวา กรณีที่ ปตท. ตัดสินใจเขาควบคุมการบริหารบริษัทในกลุมเหลาน้ี ภายใตมาตรฐาน
การบัญชีไทยกําหนดให ปตท. จะตองมีการรวมงบการเงินของบริษัทในกลุมเขากับงบการเงินของ ปตท . ตั้งแตวันท่ีมีอํานาจใน
การควบคุมดวย ซ่ึงการรวมงบการเงินนี้อาจจะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินรวมของ ปตท. 
2.4.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนสําหรับการดําเนินการตามแผน 

ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติและธุรกิจโรงแยก
กาซธรรมชาติ รวมท้ังธุรกิจปโตรเคมีเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนสูงและเปนการลงทุนลวงหนา ในทางปฏิบัติถึงแม ปตท . จะมีการ
ติดตามและบริหารความเส่ียงทางธุรกิจอยางใกลชิด แตการใชเงินทุนดังกลาวยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากแผนท่ีวางไวเนื่องจาก
หลากหลายปจจัยซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของ ปตท . เชน การผันแปรทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงไมอาจ
คาดการณได การเปล่ียนแปลงอุปสงคและอุปทานของพลังงาน กาซธรรมชาติ รวมท้ังราคากาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑปโตรเลียม
และปโตรเคมี และการจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอก เปนตน  ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความสําเร็จและตนทุนโครงการของ ปตท. 

ความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอกของ ปตท. ขึน้อยูกับปจจัยหลายประการซ่ึงรวมถึง 

 ผลประกอบการ ฐานะทางการเงนิ และกระแสเงินสด ของ ปตท. ในอนาคต 

 สถานการณของตลาดเงินของโลก และประเทศไทย 

 สถานการณการเมืองของประเทศไทย และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและตางประเทศ  
 ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมีในประเทศและภูมิภาค 

 ภาวะการระดมเงินทั้งจากตลาดเงิน/ตลาดทุนทั้งในและตางประเทศ  
 ตนทุนเงินกู  

 ซ่ึงจากการประกอบธุรกิจของ ปตท. ที่มุงเนนการสรางความเติบโตอยางม่ันคงในระยะยาวและการเปนบริษัทท่ีมีการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี ทําให ปตท. มีผลประกอบการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนือ่ง และมีแผนงานลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจอยางระมัดระวังโดย
คํานึงถึงแหลงเงินทุนตางๆ  โดยเฉพาะการจัดโครงสรางเงินทุนที่สามารถดํารงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญตางๆ  ใหอยูระดับที่
เหมาะสมเทียบเคียงไดกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซ่ึงจากการติดตามการเปล่ียนแปลงของปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดหา
เงินทุนอยางตอเนื่อง ปตท. จึงมีความเช่ือวาจะสามารถจัดหาเงินทุนเพ่ือการขยายธุรกิจในอนาคตไดเพียงพอ ดวยตนทุนทาง
การเงินที่เหมาะสม 
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ความเปนมา 
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย จัดต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2521 ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ.

2521 เพื่อดําเนินธุรกิจหลักดานปโตรเลียมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับปโตรเลียม อยางไรก็ตาม ภายใตสภาวะการแขงขันท่ีสูงขึ้น รัฐบาล
ไดเล็งเห็นความจําเปนในการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลังงาน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2544 เห็นชอบ
แผนการจัดต้ังบริษัทเพื่อรองรับการแปรรูปการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และในวันท่ี 25 กันยายน 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เรื่องการแปลงทุนเปนทุนเรือนหุนของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย โดยใหจัดต้ัง ปตท.  โดยใหภาครัฐคงสัดสวนการถือหุนใน ปตท. 
ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 51 ให ปตท. คงสถานะเปนบริษัทน้ํามันแหงชาติและไดรับสิทธิพิเศษตามสถานะดังกลาว รวมท้ังให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมกํากับดูแลในดานนโยบายของ ปตท. จนกวาพระราชบัญญัติบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติจะมีผลใช
บังคับ จนปจจุบันเมื่อมีการปรับโครงสรางหนวยงานรัฐ ปตท. จึงมาอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน 

ปตท. แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 โดยไดจัดต้ังบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,000 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุน
ละ 10 บาท โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนแตเพียงผูเดียว/1/ ทั้งน้ี นับแตวันจดทะเบียนจัดต้ังดังกลาว ปตท. ไดรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ 
ความรับผิด สินทรัพย และพนักงานทั้งหมดจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเพ่ือให ปตท. สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ และอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเม่ือ พ.ศ.2544 ใหคงอํานาจ สิทธิ 
และประโยชนของ ปตท. ตามท่ีการปโตรเลียมแหงประเทศไทยมีอยูตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ.2 521 ทั้งน้ี 
โดยกําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชนดังกลาว ส้ินสุดลงเม่ือ ปตท. ส้ินสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ  ตามกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ 
และตอมาเมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ในราชกิจจานุเบกษา โดยเนื้อหาสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาว เปนการงดหรือจํากัดอํานาจ 
สิทธิ และประโยชนบางประการที่ ปตท. ไดรับตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และกําหนดใหอํานาจ สิทธิ และ
ประโยชน ของ ปตท. เชน การสํารวจและประกาศเขตระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  การวางระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  ไปใต  เหนือ  
หรือขามท่ีดินของบุคคลใดๆ ฯลฯ ตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไปเปนของคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของ
บริษัท ซ่ึงประกอบดวย ปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธาน ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ และมีผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนกรรมการและ
เลขานุการ  

นอกจากน้ีเม่ือพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ไดมีผลใชบังคับแลวตั้งแตวันท่ี 11 ธันวาคม 2550   โดย 
ปตท. เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการกาซธรรมชาติ ประกอบดวย ใบอนุญาตการขนสงกาซธรรมชาติทางทอผานระบบสงกาซ
ธรรมชาติ  ใบอนุญาตการจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ  และใบอนุญาตการคาปลีกกาซธรรมชาติผานระบบจําหนายกาซธรรมชาติ และ
กิจการไฟฟา ประกอบดวย ใบอนุญาตผลิตและจําหนายไฟฟาสําหรับโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก   กิจการผลิตไฟฟาเพ่ือใชเองในโรงแยกกาซ
ธรรมชาติระยองและขนอม และกิจการผลิตไฟฟาเพ่ือใชเองตามสถานีควบคุมกาซธรรมชาติ สงผลใหการประกอบกิจการกาซธรรมชาติ
และไฟฟาของ ปตท. ถูกกํากับโดย คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ภายใต พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 และ

                                                           
1/ ปตท. ไดรับยกเวนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มิใหนําบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพและ

การจัดต้ังบริษัทมาบังคับใช 
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พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  (ฉบับที่ 2) ไมใชบังคับกับการประกอบกิจการกาซ
ธรรมชาติของ ปตท. อีกตอไป 

3.1 พัฒนาการท่ีสําคัญในชวง 5 ปท่ีผานมา  
ป 2551 

กุมภาพันธ  : เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนในการซ้ือขายกาซธรรมชาติเหลว (LNG) กับ
บริษทั กาตารแกส โอเปอเรติง้ จาํกัด เพื่อนําเขา LNG ภายใตสัญญาระยะยาวจากประเทศกาตาร ในปริมาณ 1 ลานตัน
ตอป ผานสถานีรับจาย LNG (LNG Receiving Terminal) ของ ปตท. ซ่ึงต้ังอยูที่ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง โดยคาดวาจะดําเนินการกอสรางสถานีแลวเสร็จใน พ.ศ. 2554  

 : เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการลงนามสัญญาการดําเนินโครงการผลิตสาธารณูปการและสัญญาซ้ือขายไฟฟา ไอ
น้ําและน้ําปราศจากแรธาตุ กับบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดย ปตท. จะเปนผูลงทุนดําเนินโครงการ
ผลิตสาธารณูปการ เพื่อผลิตจําหนายไฟฟาและไอนํ้าใหกับหนวยผลิตของโรงกล่ันเดิมและรองรบัการขยายโครงการ 
Hydro Cracking Unit ใหมของบางจาก และบางจากจะรับผดิชอบในการจดัหาพ้ืนที่ให ปตท. สรางและดําเนินการ
โรงไฟฟาไดตลอดอายุโครงการฯ โดยโรงไฟฟาจะใชระบบผลิตไฟฟาแบบพลังงานรวม Combine Heated and Power 

(CHP) ซ่ึงใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง ประกอบดวยเครื่องกังหนักาซฯ จํานวน 2 ชุด มีกําลังการผลิตไฟฟารวม 25 
เมกกะวัตต เครื่องผลิตไอนํ้าจากไอเสีย (Heat Recovery Steam Generator) มีกําลังผลิต 90 ตันตอชัว่โมง โดยคาดวาจะ
เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยได ภายในไตรมาสที่ 2 ของ พ.ศ. 2552 

 : เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการลงนามสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงสิริกิติ์ ในปรมิาณไมเกิน 3 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน เพื่อนํามาใชประโยชนในโครงการ NGV โดยเร่ิมรับกาซธรรมชาติจริง ตั้งแตวนัท่ี 25 กุมภาพันธ 
2551 และสามารถจะรับกาซฯ ไดตอไป จนถึงวันที่กาซฯ หมดหลุม  

 : เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,173,881,250 บาท เปน 28,181,884,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,818,188,425 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

มีนาคม : เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2551 ปตท. , บริษัท Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) และบริษัท Marubeni 
Corporation (Marubeni) ไดลงนาม Shareholders Agreement ในการดําเนินโครงการผลิตสาร Acrylonitrile (AN) และ 
Methyl Methacrylate (MMA) ในประเทศไทย โดย ปตท. , AKCC และ Marubeni ถือหุนในสัดสวนรอยละ 48.5, 48.5 
และ 3 ตามลําดับ มูลคาเงินลงทุนประมาณ 760 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีกําลังการผลิต AN 200,000 ตันตอป และ MMA 
70,000 ตันตอป สัดสวนหน้ีสิน : ทุน ที่ระดับ 1:1 สถานท่ีตั้งโครงการอยูที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง คาดวาจะเริ่มผลิต
เชิงพาณิชยในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 

 : เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2551 โครงการอาทิตยไดเริ่มจายกาซธรรมชาติเขาระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ที่อัตรา
การผลิตเร่ิมแรก 80 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และสามารถจายกาซในอัตรา 330 ลานลูกบาศกฟุตตอวันไดตั้งแตวันที่ 25 
เมษายน 2551 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 21 

 

 : เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,181,884,250 บาท เปน 28,184,770,250 บาทแบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,818,477,025 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

เมษายน : เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 ปตท. ไดเขารวมทนุกับ PTTAR และ PTTCH ในสัดสวนรอยละ 40, 30 และ 30 ตามลําดับ 
จัดต้ังบรษิัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกอสรางโรงงานผลิตสารฟนอล (Phenol) ขนาด 
200,000 ตันตอป และมีอะซีโตน (Acetone) เปนผลติภัณฑรอง ขนาด 125,000 ตันตอป วงเงินลงทนุโครงการประมาณ 
283.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ สัดสวนหนี้สินตอทุน 1:1 คิดเปนเงินลงทุนของ ปตท. ประมาณ 56.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

พฤษภาคม : เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ปตท. ไดเปดโรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลวขนาดเล็กแหงแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
(Small LNG Plant) ซ่ึงต้ังอยูในบริเวณพ้ืนที่โรงแยกกาซธรรมชาติ ของ ปตท. จังหวัดระยอง  มีกําลังการผลิต 20 ตันตอ
วัน หรือเทียบเทานํ้ามันดีเซลประมาณ 27,800 ลิตรตอวัน (พลังงานเทียบเทา) โดย LNG ที่ผลิตไดจะใชเพื่อการทดลอง
หรือนํารองเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการทดแทนน้ํามันดีเซลในรูปแบบตางๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการขนสง
ทางนํ้า ซ่ึงหากผลการทดลองและนํารองใช LNG ไดผลสําเร็จ สามารถใชงานไดดีและชวยลดตนทุนคาใชจายเช้ือเพลิง
ของผูประกอบการได จะชวยอํานวยความสะดวกแกผูบริโภคหรือกลุมอุตสาหกรรมที่มีความประสงคจะใชกาซ
ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงแตไมมีระบบทอสงกาซฯ ผาน   สามารถพิจารณาใช LNG เปนเช้ือเพลิงทดแทนได ซ่ึงนอกจาก
จะชวยลดตนทุนคาเช้ือเพลิงของผูประกอบการฯ แลว  ยังชวยใหประเทศประหยัดเงินตราจากการนําเขานํ้ามันจาก
ตางประเทศ 

มิถุนายน : เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,184,770,250 บาท เปน 28,188,783,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,818,878,325 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

 : เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2551 กรมธนารักษไดมีการลงนามในสัญญาให ปตท. ใชที่ราชพัสดุ พรอมชําระคาตอบแทน ทั้งน้ี
สืบเนื่องจากศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2550 ให ปตท. แบงแยกทรัพยสินในสวนท่ีเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน สิทธิการใชที่ดินเหนือท่ีดินของเอกชนเพ่ือวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ รวมถึง
ทรัพยสินที่ประกอบกันเปนระบบขนสงปโตรเลียมทางทอใหแกกระทรวงการคลังโดยให  ปตท. ยังคงมีสิทธิใชที่ราช
พัสดุดังกลาวตอไป  แตตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซ่ึง ปตท. และกรมธนา
รักษไดรวมกันสํารวจและตรวจสอบทรัพยสินที่จะดําเนินการแบงแยก และไดมีการลงนามบันทึกการแบงแยกและสง
มอบทรัพยสินดังกลาว เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2551 ทั้งน้ี ปตท. สามารถใชทรัพยสิน ซ่ึงเปนที่ราชพัสดุมีกําหนดเวลา 30 
ป ตั้งแต 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2580 ซ่ึงปตท. จะตองชําระคาตอบแทนการใชที่ราชพัสดุยอนหลังไปต้ังแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2550  

 : เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2551 ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนในการซ้ือกาซฯ จากแหลง M9 ในประเทศ
สหภาพพมา ในปริมาณ 240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยไดเริ่มเจรจารายละเอียดในสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติ เมื่อ 27 
สิงหาคม 2551 คาดวาจะลงนามสัญญาไดภายใน พ.ศ. 2553  
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 : เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,188,783,250 บาท เปน 28,190,528,250 บาทแบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,819,052,825 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

สิงหาคม : เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ไดจาํหนายหุนบริษทั พีทีที โพลิเมอรมารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) จํานวน 100,000 หุนคดิ
เปนรอยละ 25 ของทนุจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท ใหแกบริษทั ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) ในราคาตอหุน
ตามมูลคาตามบัญชี (Book Value) ของหุน PTTPM ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 คดิเปนมูลคา 58,318,438.00 บาท ทั้งน้ี 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขนัและความรวมมือทางธุรกิจภายในกลุม ปตท. ภายหลังการจําหนายหุน ปตท. , IRPC และ  
PTTCH จะถือหุน PTTPM ในสัดสวนรอยละ 50, 25 และ 25 ตามลําดับ 

กันยายน : เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,190,528,250 บาท เปน 28,240,478,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,824,047,825 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

 : เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,240,478,250 บาท เปน 28,240,566,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,824,056,625 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

พฤศจิกายน :  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 โครงการทอสงกาซฯ JDA ไปอาทิตย แลวเสร็จ เริ่มจายกาซธรรมชาติเขาระบบทอสง
กาซธรรมชาติของ ปตท. ที่อัตราการผลิต 300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ปตท. ไดรายงานสรุปการดําเนินการตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําท่ี ฟ.
47/2549 และหมายเลขแดงท่ี ฟ.35/2550 ใหสํานักงานศาลปกครองทราบเก่ียวกับการสงมอบทรัพยสินของการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย (“การปโตรเลียมฯ”) ที่ตองแบงแยกตามคําพิพากษาใหกับกรมธนารักษ โดยในสวนทีด่ิน
เวนคืนของการปโตรเลียมฯ นัน้ ปตท. ไดดําเนินการรวมกับกรมธนารักษและกรมท่ีดนิในการดําเนินการจดทะเบียน
แกไขและเปล่ียนแปลงรายการทางทะเบียน (โอนกรรมสิทธิ์) ใหกระทรวงการคลังเสร็จส้ินแลวเม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2551  

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ปตท. ไดยื่นคํารองรายงานสรปุการดําเนินการตามคําพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด เพื่อ
รายงานใหศาลฯ ทราบถึงการดําเนินการตามคําพิพากษาของผูถูกฟองคดีและขอใหศาลฯ พิจารณาการดําเนินการตาม
คําพิพากษาของ ปตท. ในฐานะผูถูกฟองคดีที่ 4 และหนวยงานท่ีเกีย่วของและมีคําส่ังตามท่ีศาลฯ เหน็สมควรตอไป  

เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ศาลปกครองสูงสุดไดบันทึกไวในคํารองของ ปตท. ดังกลาวขางตนความวา “........ 

พิเคราะหแลวเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ 1 ถึงท่ี 4 และหนวยงานทีเ่กี่ยวของไดดําเนินการตามคําพิพากษาเปนที่เรียบรอยแลว
........”   

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 23 

 

ป 2552   

กุมภาพันธ      :       เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 สัญญาการกล่ันรวม (Operating Alliance) ระหวาง PTTAR และ SPRC ไดส้ินสุดลง สงผล
ใหสถานะของบริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัดส้ินสุด และทั้งสองบริษทัไดแยกการบริหารงานออกจากกัน โดยทั้ง
สองฝายตกลงจะใชทุนรบัน้ํามันดิบทางทะเล (SPM) ระบบทอสงนํ้ามันสําเร็จรูปไปยัง ระบบขนสงนํ้ามันทางทอ 
(Thappline) ทาเรือสง LPG และอุปกรณผลิตกํามะถันเมด็ (Sulfur Palletizer) รวมกันตอไป เนือ่งจากเปนการลงทุน
รวมกัน 

มีนาคม : เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 ไดจัดต้ังบริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด  (PTT Tank) ทั้งน้ี เปนไปตามมติการประชุม
คณะกรรมการ ปตท. คร้ังที่ 9/2551 เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ทาเทียบ
เรือและคลังเก็บผลิตภัณฑเหลว โดย ปตท. ถือหุนท้ังหมด ใน PTT Tank ที่มีทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท และ
ปจจุบันไดเรียกชําระคาหุนแลวรอยละ 25 คิดเปนจํานวนเงิน 250 ลานบาท  

: เม่ือวันที ่20 มีนาคม 2552 คณะกรรมการ ปตท. ไดมีมติอนุมัตใิห ปตท. ยกเลิกสัญญาเงินกูเดิมและจัดทําสัญญาเงนิกู
ใหม ภายหลังจากที่บริษทั  เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (ENCO) สามารถจัดหาเงินกูจากแหลงภายนอก เพื่อชําระคืน
เงินกูจาก ปตท. และ ปตท.สผ. ที่คางอยูทั้งหมด โดยสัญญาเงินกูใหมเปนสัญญาเงินกูดอยสิทธิในวงเงินไมเกิน 1,250 

ลานบาท (วงเงินกูทั้งส้ิน 2,500 ลานบาทโดยสวนทีเ่หลือ ปตท.สผ. เปนผูใหกูภายใตเงื่อนไขเดียวกัน) คิดอัตราดอกเบี้ย
ในเชิงพาณิชย ระยะเวลาเงินกู 13 ป 6 เดือน ทั้งน้ี เมื่อวันที ่2 เมษายน  2552 ปตท. ไดลงนามในสัญญาเงินกูใหมกับ 

ENCO เรียบรอยแลว นอกจากนี้ยังอนุมัติให ปตท. เพิ่มทุนใน ENCO ตามสัดสวนถือหุนรอยละ 50 เปนจํานวนเงนิไม
เกิน 500 ลานบาท สงผลให ENCO มีทุนจดทะเบียนทัง้ส้ิน 1,800 ลานบาท โดยเปนสวนของ ปตท. จํานวน 900 ลาน
บาทและของ ปตท.สผ. ในจํานวนเงินท่ีเทากัน 

:       เมื่อวันที ่22 มีนาคม 2552 Lints Limited, Hong Kong (Lints)  ซ่ึงเปนบริษทัยอยของ PTTI (บริษทัยอยที่ ปตท. ถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 100) ไดลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน (Share Sale Agreement) กับบรษิัท Straits Resources Limited 

(SRL) ซ่ึงเปนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อซ้ือหุนบริษทั Straits Bulk and Industrial 

Pty Limited (SBI) (บริษทัยอยที ่ SRL ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100) คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของหุนทั้งหมด ใน
มูลคารวมท้ังส้ินไมเกิน 335 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทาประมาณ 11,838.9 ลานบาท 

เมษายน          : เม่ือวันที ่28 เมษายน 2552 Lints และ SRL ไดปฏิบัตติามเงื่อนไขบังคบักอน (Condition Precedent) ของสัญญาซ้ือขาย
หุนสําเร็จ Lints จึงไดชําระราคาของการเขาซ้ือกิจการจํานวนแรก 219.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ (คิดเปนประมาณ 7,822 

ลานบาท) และไดรับโอนหุน SBI ในวันดังกลาว 

พฤษภาคม       :     เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2552 โครงการทอสงกาซธรรมชาติ อาทิตยเหนือ (FPSO) เริ่มสงกาซฯ เขาระบบรับกาซฯ ของ 
ปตท. และไดเริ่มดําเนินการผลิตกาซฯ เต็มกําลังการผลิต ที่อัตรา 100-120 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เมื่อกลางเดือน 
ตุลาคม 2552 

มิถุนายน :  เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,240,566,250บาท เปน 28,246,688,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 2,824,668,825 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 24 

 

 :    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 คําเสนอซ้ือหลักทรัพยที่เหลือท้ังหมดของ SAR ไดส้ินสุดลง โดย Lints ไดรับการตอบ
รับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 2,563,098 หุน หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 0.23 ของจํานวนหุน SAR 

ทั้งหมด ซ่ึงไมเปนไปตามเง่ือนไขของการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย ดังนั้น จํานวนหุนทั้งหมดท่ีผูถอืหุนของ SAR ให
การตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยดังกลาว จึงถูกโอนกลับไปยงับัญชีหลักทรัพยของผูถือหุนแตละรายน้ันๆ เมื่อวันที ่
17 มิถุนายน 2552 สงผลใหจํานวนหุนของ SAR ทั้งหมดที่อยูภายใตการควบคุมของ Lints และที่บคุคลซ่ึงกระทํา
รวมกับ Lints (acting in concert) จึงมีจํานวนเทาเดิม คือ 514,679,220 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 47.1 ของจํานวน
หุนทัง้หมดของ SAR 

 :  เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,246,688,250 บาท เปน 28,247,137,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,824,713,725 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท  

สิงหาคม       : เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ปตท. ลงนามสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติ (GSA) แหลงบงกชใตกับกลุมผูรวมทุนในฐานะ
ผูขายประกอบดวย บริษทั ปตท.สผ. จํากัด(มหาชน) บริษัท โททาล อีแอนดพี ไทยแลนด และ บริษัท บีจี เอเชียแปซิฟก 
พีทีอี จํากัด ในปริมาณการซ้ือขายตามสัญญา (Daily Contractual Quantity หรือ DCQ) เทากับ 320 ลานลูกบาศกฟุตตอ
วัน โดยคาดวาจะสามารถเร่ิมทําการผลิตได ประมาณชวงระหวางกลาง พ.ศ. 2555 ถึงกลาง พ.ศ. 2556 

  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. 
ที่มาปฏิบัติงานประจาํในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,247,137,250 บาท เปน 28,305,503,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,830,550,325 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

กันยายน      : เมื่อวันที ่ 30 กันยายน 2552 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบรหิาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. 
ที่มาปฏบิัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,305,503,2500 บาท เปน 28,318,336,250 บาท แบงออกเปน
หุนสามัญจํานวน 2,831,833,625 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

พฤศจิกายน : เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. 
ที่มาปฏิบัติงานประจาํในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,318,336,250 บาท เปน 28,337,848,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,833,784,825 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2552 ระบบทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย – พระนครเหนือ เริ่มสงกาซฯ เขาระบบรับกาซฯ ของ 
ปตท. เพื่อทดลองเดินเคร่ือง โดยมีความสามารถสงกาซฯ สูงสุด ที่อัตรา 130 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  

 

ป 2553   

กุมภาพันธ      :       เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 PTTGE เขาซ้ือหุนสามัญของบริษัท Chancellor Oil Pte.Ltd.(CO) ซ่ึงเปนบริษทัทีจ่ัดต้ังขึน้
ในประเทศสิงคโปรจากผูถือหุนเดิม ในสัดสวนรอยละ 77.56 คดิเปนจํานวนเงนิรวมท้ังส้ิน 86.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 
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หรือเทียบเทาประมาณ 2,900 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจปลูกปาลมและผลิตนํ้ามันปาลมผาน PT. First Bornwo 

Plantation ซ่ึงมีพื้นที่เพาะปลูกทางตะวันตกของเกาะ Kalimantan 

มีนาคม :     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2553 ไดมีมติอนุมัติให ปตท. จายเงินจํานวน 
481.446 ลานบาท ใหแก ปตท.สผ. เพื่อการรับโอนกรรมสิทธอาคารสํานักงานของ ปตท.สผ. 

 : เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2553 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,350,711,250 บาท เปน 28,354,157,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,835,415,725 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

 : เมื่อเดือน มีนาคม 2553 ปตท. ไดทดลองนํา LNG มาใชเปนเช้ือเพลิงในเรือโดยสารคลองแสนแสบ ซ่ึงเปนโครงการ
ความรวมมือระหวาง ปตท. กับ บริษัท ครอบครัวขนสง (2002) จํากัด ซ่ึงเปนผูใหบริการเรือดวนในคลองแสนแสบ
และคลองมหานาค โดยจัดต้ังสถานีจาย LNG ใหแกเรือโดยสาร ขนาดถังบรรจุ LNG 36,000 ลิตร จํานวน 2 ใบ ปม 
LNG ขนาด 120 ลิตรตอนาที และตูจาย LNG จํานวน 1 หัวเติม 

พฤษภาคม : เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบรหิาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบตัิงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,354,157,250 บาท เปน 28,382,883,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,838,288,325 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

 : เมื่อเดือน พฤษภาคม 2553 ปตท. ลงนามในบันทึกขอตกลง “โครงการทดลองพัฒนากาซชีวภาพที่ไดจากมูลสัตวเพื่อ
การคมนาคม จงัหวัดเชียงใหม” ระหวาง ปตท. และ บรษิัท ยูนเิวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมคิัลส จํากัด 
(มหาชน) โดย ปตท. จะรับซ้ือกาซชีวภาพอัดจากบริษัท ยูนเิวอรแซลฯ เพื่อนําไปจําหนายเปนเช้ือเพลิงในรถยนต 
ทดแทนการใชกาซ CNG ในพ้ืนที่หางไกลแนวทอสงกาซธรรมชาติและสถานีบริการหลัก NGV (Mother Station) 

ความสามารถในการผลิตกาซชีวภาพอัด 6 ตันตอวัน ทดแทนการใชน้ํามันดีเซล ประมาณ 6,000 ลติรตอวัน หรือ LPG 

ประมาณ 4,600 กิโลกรัมตอวัน 

มิถุนายน  : เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 โครงการผลิตสาธารณูปการเพื่อผลิตและจําหนายไฟฟาและไอนํ้าใหกบัหนวยผลิตของโรง
กล่ันน้ํามันบางจากของบริษทับางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดเริ่มจายไฟฟาและไอน้ําเชิงพาณิชย โดยมีกําลัง
ผลิตไฟฟารวม 25 เมกกะวัตต และกําลังผลิตไอน้ํา 90 ตันตอช่ัวโมง 

 : เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ปตท. รวมลงนามบันทึกขอตกลงกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อรวมกันพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมแบบทุงกังหันลม (Wind Farm) กําลังผลิต 5-10 เมกะวัตต ในพ้ืนที่ภาคใตและภาค
ตะวันออก คาดวาจะสามารถผลิตเชิงพาณิชยไดในป 2557 ทดแทนการใชน้ํามันได 2.26-4.53 ลานลิตรตอป 

 : เม่ือวันที ่ 30 มิถุนายน 2553 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบรหิาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบตัิงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,382,883,250 บาท เปน 28,390,661,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,839,066,125 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 26 

 

กรกฎาคม  : เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 โรงแยกกาซอีเทน ไดเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยดวยกําลังการแยกกาซธรรมชาติสูงสุด 
750 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซ่ึงจะผลิตกาซอีเทนไดสูงสุดประมาณ 630,000 ตันตอป เพื่อปอนเปนวัตถุดิบใหกับโรงอี
เทนแครกเกอร ของบรษิัท พีททีีโพลี เอทีลีน จํากัด (PTTPE) 

                         : เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ปตท. และ ปตท.สผ. ไดลงนามสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติจากแหลงซอติกา แปลง M9 

และบางสวนของแปลง M11 ในอาวเมาะตะมะ สหภาพพมาในอัตรา 240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน อายุสัญญา 30 ป 
กําหนดเริ่มสงกาซฯป 2556 โดยปริมาณกาซฯ ที่ปตท. รับจากแหลงซอติกาน้ี จะสามารถทดแทนการนําเขานํ้ามันเตาได
ประมาณปละ 2,400 ลานลิตร ชวยประเทศประหยัดเงินตราตางประเทศประมาณ 400,000 ลานบาท ตลอดอายุสัญญา 

สิงหาคม :    เม่ือวันที ่ 31 สิงหาคม 2553 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบรหิาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบตัิงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,390,661,250 บาท เปน 28,424,534,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,842,453,425 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

 : เมื่อเดือน สิงหาคม 2553 สถานี NGV ปตท. สารภี จังหวัดเชียงใหม ไดปรับปรุงเปนสถาน ี LCNG (Liquid to 

Compressed Natural Gas Station) โดยใช LNG จากโรงงานผลิต LNG หนองตูม จงัหวัดสุโขทัย เพื่อลดตนทนุคา
ขนสงในพ้ืนทีห่างไกลจากแนวทอกาซธรรมชาติ โดยเริ่มกอสรางเดือนสิงหาคม 2553 คาดวาจะแลวเสร็จเดือนมีนาคม 
2554 

กันยายน           :     เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาวาโรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ 6 และโครงการทายคํา
ฟองอีก 23 โครงการ ไมถือเปนโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2553 คงเหลือโครงการขยายกําลังการผลิต MEG จํานวน 95,000 ตันตอป ของบริษัท ทโีอซีไกลคอล จํากัด 
(TOCGC) ที่อยูในโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 : เมื่อเดือนกันยายน 2553 ปตท. ลงนามบันทึกขอตกลง “โครงการวิจัยและสาธิตการปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพเพื่อใช
เปนเชื้อเพลิงในรถยนต จังหวัดอุบลราชธานี” ระหวาง ปตท. และบริษทั อุบล ไบโอกาซ จํากัด เพื่อผลิตและปรับปรุง
คุณภาพกาซชีวภาพที่ไดจากนํ้าเสียของโรงงานแปงมันสําปะหลังใหเปนกาซชีวภาพอัดซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการ
นําไปใชเปนเช้ือเพลิงในยานยนต ทดแทนการใชกาซ CNG ในพ้ืนที่หางไกลแนวทอสงกาซธรรมชาติและสถานีบริการ
หลัก NGV แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบรษิัทฯ มีความสามารถสงกาซชีวภาพให ปตท. เพื่อใชผลิตกาซชีวภาพ
อัดได 2,362,500 กิโลกรัมตอป เทียบเทาการใชน้ํามันดเีซล 2,312,641 ลิตรตอป หรือ LPG 1,818,518 กิโลกรัมตอป   
คาดวาจะเร่ิมดําเนนิการจําหนายเชิงพาณิชยไดภายในปลาย พ.ศ. 2554 

ตุลาคม : โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 เริ่มดําเนินการทดสอบระบบ โดยมีกําลังการแยกกาซธรรมชาติสูงสุด ตามคาการ
ออกแบบ (Nameplate Capacity) ที่ 800 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาจะสามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดภายใน
ตน พ.ศ. 2554 

ธันวาคม :  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553  ปตท. ไดออกและเสนอขายหุนกูสกุลบาท อายุ 100 ป (Century Bond) ใหกับผูลงทุน
สถาบันและผูลงทุนรายใหญ วงเงิน 4,000 ลานบาทซ่ึงเปนการออกหุนกูที่มีอายุยาวที่สุดคร้ังแรกในประเทศไทยและ
สอดคลองกับความมุงม่ันของ ปตท. ที่จะเปนองคกร 100 ป รวมถึงเปนการเขาล็อค (Lock-in) ตนทุนดอกเบี้ยในระยะ
ยาวจากสถานการณที่ภาวะดอกเบี้ยอยูในระดับต่ําแตความผันผวนและความเสี่ยงในตลาดเงินยังคงอยูในระดับสูง  ทัง้น้ี
นักลงทุนใหความสนใจลงทุนสูงเกินคาด แสดงใหเห็นถึงความเช่ือม่ันของนักลงทุนท่ีมีตอ ปตท. วาเปนองคกรท่ีมี



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 27 

 

วิสัยทัศน มีการบริหารจดัการท่ีดี มีความย่ังยืน สามารถอยูควบคูและเจริญกาวหนาไปในศตวรรษหนาพรอมกับ
ประเทศไทย 

 : เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2553  ปตท. ไดเขารวมลงทุนในบริษัท บี.กรมิ บีไอพี เพาเวอร จํากัด ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 
23 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟาอุตสาหกรรมบางกะดี  โดยลงทนุรวมกับ บริษทั บี.กริม เอนเนอยี คอรปอเรชัน จาํกัด 
(ถือหุนรอยละ 51)  และ บรษิทัสวนอุตสาหกรรมบางกะดี (ถอืหุนรอยละ 26) โดยโรงไฟฟาอุตสาหกรรมบางกะดี   
เปนโรงไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ที่ใชขบวนการผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน ใชกาซ
ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง มีกําลังการผลิตไฟฟา 118 เมกะวัตต กําลังการผลิตนํ้าเย็น 3,400 ตนัความเย็น ลูกคาตามสัญญา
คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และลูกคาอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี คาดวาโครงการจะ
สามารถเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยไดภายในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2557 

 : เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบตัิงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,458,165,250 บาท เปน 28,490,420,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,849,042,025 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

 

ป 2554 

มกราคม       :     เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2554 โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยท่ี 6 ซ่ึงเปนโรงแยกกาซฯ ที่มีขนาดใหญทีสุ่ดของประเทศ ได
เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย ดวยกําลังการแยกกาซธรรมชาติสูงสุด 800  ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซ่ึงจะผลิตกาซอีเทน
ไดสูงสุดประมาณ 630,000 ตันตอป กาซโพรเพนและ LPG ประมาณ 1,030,000 ตนัตอป และกาซโซลีนธรรมชาติ 
(NGL) ประมาณ 160,000 ตันตอป รวมท้ังส้ิน 1,820,000 ตันตอป ทั้งน้ี เพื่อชวยสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตร
เคมีของประเทศ และผลิต LPG เพื่อรองรับความตองการใชภายในประเทศ 

 : เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2554 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติขนาด 24 นิ้ว จากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ไปยัง
โรงไฟฟา IRPC ระยะทางประมาณ 20.5 กิโลเมตร เริ่มสงกาซธรรมชาติเชิงพาณิชยใหแกโรงไฟฟา IRPC โดยมี
ปริมาณซ้ือขายกาซตามสัญญา 64,000 ลานลานบีทียูตอวัน 

กุมภาพันธ  : เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟาโกลว ของบริษัท โกลว พลังงาน จํากัด 
(มหาชน) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เริ่มสงกาซธรรมชาติเชิงพาณิชย โดยมีปริมาณซ้ือขายกาซ
ตามสัญญา 56,710 ลานลานบีทียตูอวัน 

มีนาคม        : เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2554 PTTI เขาซ้ือหุนสามัญบริษัท Xayaburi Power Company Limited (XPCL) ผานบริษัท นที ซิน
เนอรยี่ จํากัด ซ่ึงเปนบริษทัจดทะเบียนในประเทศลาว จากบริษทั ช. การชาง จํากัด (มหาชน) จํานวน 20,000,0001 หุน 
มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 200,000,010.00 บาท ในสัดสวนรอยละ 25 โดยมีทนุจดทะเบียนเร่ิมตน 
999,900 บาท มูลคาหุนละ 100 บาท 

  : เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2554 ปตท. เสนอซ้ือกิจการเหมืองถานหนิของ SRL (ซ่ึงภายหลังไดเปลี่ยนชือ่เปน International 
Coal Holdings Limit (ICH)) ผานบริษทั PTTML ซ่ึงเปนบริษทัลกูของ PTTI โดย PTTML ตกลงที่จะชําระเงินใหแกผู
ถือหุนของ SRL ในราคา 1.72 เหรียญออสเตรเลียตอหุน คิดเปนมลูคารวม 544.1 ลานเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 
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16,600 ลานบาท ซ่ึงการซ้ือกิจการในคร้ังน้ี เปนการลงทุนตามนโยบายในการขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินท่ี
มีคุณภาพสูงและมีศักยภาพที่ดีในการเติบโตในอนาคต 

  :  เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2554 ปตท. และ บริษัท Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) ไดเขารวมลงทุนในบริษทั 
พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 50 และ 50 เพื่อพัฒนาพัฒนาโครงการผลิต Polybutylene 

Succinate (PBS) ซ่ึงเปนผลิตภัณฑพลาสติกที่ยอยสลายไดโดยวิธีธรรมชาติ (Biodegradable Plastic) โดยมีทุนจด
ทะเบียนจํานวน 12 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 360 ลานบาท 

  : เม่ือวันที ่ 31 มีนาคม 2554 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,490,420,250 บาท เปน 28,521,130,250 
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,852,113,025 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

เมษายน : เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ที่ประชุมผูถือหุน ปตท. มีมติอนุมัติการเขาซ้ือหุนของ PTTAR และ PTTCH จากผูถือหุน
ของ PTTAR และ PTTCH ที่คดัคานการควบบรษิัท 

 : เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2554 ที่ประชุมผูถือหุน PTTAR และ PTTCH มีมติอนุมัติการควบบริษทั  

 : เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ไดมีการลงนามสัญญาซ้ือขายกาซชีวภาพอัด ที่ไดจากมูลสัตวและนํ้าเสียจากฟารมสุกรที่
ผานการปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมความดันเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิง NGV สําหรับรถยนต  กับบริษัท ยูนิเวอรแซล แอด
ซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) ความสามารถในการจายกาซฯ ประมาณ 6 ตันตอวัน เทียบเทาปริมาณ
เชื้อเพลิงสําหรับรถยนตขนาดเล็ก 500 คันตอวัน หรือรถขนสงขนาดใหญ 40 คันตอวัน โดยสามารถทดแทนการนําเขา
น้ํามันดีเซลได 2.2 ลานลิตรตอป หรือเทากับ LPG ประมาณ 1.6 พันตันตอป ชวยประหยัดเงินตราตางประเทศได
มากกวา 21 ลานบาทตอป สัญญามีระยะเวลา 15 ป คาดวาจะเร่ิมจําหนายเชิงพาณิชยไดในชวงตน พ.ศ. 2555 

พฤษภาคม :  เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ปตท. ไดเขารวมลงทุนใน บริษทั ผลิตไฟฟานวนคร จํากัด (NNEG) ในสัดสวนการถือ
หุนรอยละ 30 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานรวมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยรวมลงทุนกับบริษทั 
นวนคร จาํกัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 30) และบรษิัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 40) 

ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) แบบ Cogeneration โดยใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง มีกําลังการผลิตไฟฟา 127 เมกะวัตต 
กําลังการผลิตไอนํ้า 15 ตันตอช่ัวโมง โดยไฟฟาท่ีผลิตไดจะจําหนายไฟฟาให กฟผ. ในปริมาณ 90 เมกะวัตต ใชภายใน
โครงการฯ ประมาณ 7 เมกะวัตต และปริมาณไฟฟาท่ีเหลือประมาณ 30 เมกะวัตต และไอนํ้า 15 ตันตอช่ัวโมง จําหนาย
ใหแกลูกคาโรงงานภายในนิคมฯ 

มิถุนายน : เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ไดจดทะเบียนจัดต้ัง บริษทั พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูช่ันส จํากัด (PTT Energy Solutions Co., 

Ltd. – PTTES)  เพื่อใหบริการเปนที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม ทุนจดทะเบียนเบื้องตน 150 ลานบาท ชําระแลวรอย
ละ 75 โครงสรางผูถือหุนประกอบดวย ปตท. ถือหุนรอยละ 40 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. อะโรเม
ติกสและการกล่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษทั ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนบรษิัทละรอยละ 20  

 : เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 โครงการทอสงกาซธรรมชาติ Interconnecting จาก Gas Dispatching Facility (LNG) ไปยัง 
โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ซ่ึงเปนทอสงกาซฯ ขนาด 36 นิ้ว ระยะทางประมาณ 12.828 กิโลเมตร และ จากโรงแยก
กาซธรรมชาติระยองไปยัง Gas Dispatching Facility ซ่ึงเปนทอสงกาซฯ 42 นิ้ว ระยะทางประมาณ 12.282 กิโลเมตร 
รวมระยะทางประมาณ 25.565 กิโลเมตร กอสรางแลวเสร็จ และเริม่สงกาซจาก LNG Terminal เขาสู Super Header 
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เพ่ือนําไปผสมกับกาซธรรมชาติจากโรงแยกกาซธรรมชาติที่ Super Header กอนสงเขาสูระบบทอสงกาซธรรมชาติบน
บกฝงตะวันออก โดยมีความสามารถสงกาซธรรมชาติ 1,200 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

 :  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน มีมติเห็นชอบการปรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ
ของระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝงทีจ่ะนะ (พืน้ที่ 4) เปนเทากับ 2.5659 บาทตอลานบีทียู (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
โดยแบงเปนสวนของตนทุนคงท่ี 2.4855 บาทตอลานบทีียู และสวนของตนทุนผันแปร 0.0804 บาทตอลานบทีียู โดย
เริ่มเรียกเก็บจากผูใชบริการตั้งแตเดอืน มิถุนายน 2554 เปนตนไป 

 :  เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบรหิาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. 
ที่มาปฏบิัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,521,130,250 บาท เปน 28,543,825,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,854,382,525 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

กรกฎาคม  : เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน มีมติเหน็ชอบใหเรียกเก็บอัตราคาบริการการเก็บ
รักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซ สวนของตนทุนคงท่ี 31.6859 บาทตอลานบีทียู และสวนของ
ตนทุนผันแปร 1.7050 บาทตอลานบีทียู โดยเร่ิมเรียกเก็บจากผูใชบริการต้ังแตเดือน กรกฎาคม 2554 เปนตนไป 

 : เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน มีมติเหน็ชอบการปรับอัตราคาบริการสงกาซ
ธรรมชาติสวนของตนทนุผันแปรของระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงท่ีระยอง (พื้นที่ 1) ระบบทอสงกาซ
ธรรมชาตินอกชายฝงท่ีขนอม (พืน้ที่ 2) และระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝง (พื้นที่ 3) ประจําป 2554 ที่อตัรา 1.1575 
บาทตอลานบีทียู โดยเร่ิมเรียกเก็บจากผูใชบริการตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2554 เปนตนไป 

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ปตท. ไดลงนามในสัญญาระหวางผูถอืหุน (Shareholder Agreement) เพื่อเขารวมลงทุนใน
บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (BIC) กับ บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีด่ินบางปะอิน จํากัด 
และผูถือหุนรายยอย ตามลําดับ โดยมีทุนจดทะบียน 1,370 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ 137,000,000 หุน มูลคา
หุนละ 10 บาท โดย ปตท. ถือหุนจํานวน 34,250,001 หุน  

 : เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2554 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติไปยังบริษทัเอ็มทีพี เอชพี เจวี จํากัด ในนิคมอุตสาหกรรม
เอเชีย จังหวัดระยอง เริ่มสงกาซธรรมชาติเชิงพาณิชย โดยมีปริมาณซ้ือขายกาซตามสัญญา 10,775 ลานลานบีทียูตอวัน 

กันยายน : เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 สถานีรับจายกาซธรรมชาติเหลว (Map Ta Phut LNG Terminal) ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจ ี
จํากัด ซ่ึงเปนสถานีรบั-จายกาซธรรมชาติเหลวแหงแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เริม่เปดดําเนินการเชิง
พาณิชย โดยมีความสามารถรับ-จาย LNG ในระยะแรก 5 ลานตันตอป (เทียบเทาปริมาณกาซธรรมชาติ 700 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน) และจะสามารถขยายเปน 10 ลานตันตอป ในอนาคต (เทียบเทาปริมาณกาซธรรมชาติ 1,400 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน) โดยสถานีรับ-จาย LNG แหงน้ี ประกอบดวย ถังเก็บ LNG ขนาด 160,000 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 
ถัง และทาเรือซ่ึงมีศักยภาพในการรองรับเรือบรรทุก LNG ขนาดตัง้แต 125,000-264,000 ลูกบาศกเมตร ทั้งน้ี สถานีรบั
จายกาซธรรมชาติเหลว แหงน้ี สามารถพัฒนาใหเปนศนูยกลางการคา LNG ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงจะ
สงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคงทางดานพลังงานมากย่ิงขึ้น 

 : เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบรหิาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. 
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ที่มาปฏบิัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,543,825,250 บาท เปน 28,562,996,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,856,299,625 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

ตุลาคม : เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท พทีีท ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษทัทีเ่กิดจากการ
ควบรวมกิจการระหวางบริษทั ปตท. เคมคิอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด 
(มหาชน) เพื่อเปนแกนนําดานธุรกิจเคมีภัณฑ (Chemical Flagship) ของกลุม ปตท. โดยดําเนินธุรกิจปโตรเคมีและการ
กล่ันครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ซ่ึงบริษัทไดเขาเปนบรษิัทจดทะเบียนในกลุมสินคา
อุตสาหกรรมหมวดปโตรเคมีและเคมีภัณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2554 

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 โครงการทอสงกาซธรรมชาติเชื่อมในทะเลแหลงเชฟรอนสวนเพิ่ม (ทอปลาทอง 2) จาก
แหลงกาซธรรมชาติเชฟรอนสวนเพิ่ม ไปยังทอสงกาซธรรมชาติในทะเลเสนที่ 3 ซ่ึงเปนทอสงกาซฯ ขนาด 42 นิ้ว 
ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร เริ่มดําเนินการสงกาซเชิงพาณิชย 

 

ป 2555 

มกราคม       :     เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2555 ปตท. และ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด รวมลงนามสัญญาโครงการผลิตไฟฟาและ
พลังงานความรอนรวม เพื่อผลติกระแสไฟฟาขนาด 25 เมกะวัตต สําหรับโรงแยกกาซฯ อีเทน และโรงแยกกาซฯ 
หนวยที่ 6 จังหวัดระยอง รวมท้ังยังนําความรอนสวนทีเ่หลือจากการผลิตกระแสไฟฟา มาสรางมูลคาเพ่ิมใน
กระบวนการผลิตของโรงแยกกาซฯ อีเทน ซ่ึงชวยเพิ่มความม่ันคงทางพลังงานใหกับระบบไฟฟาของโรงแยกกาซฯ 
ระยอง และลดรายจายคาไฟฟาท่ีตองซ้ือจากการไฟฟาสวนภูมิภาค คาดวาจะเร่ิมการผลิตไฟฟาไดในเดือนเมษายน 
2557 

กุมภาพันธ     : เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555 รวมลงนามบันทึกความรวมมือกับ บริษัท Dynamax Petrochemical Ltd. ประเทศไตหวัน 
เพื่อรวมกันพัฒนาตลาดและเพ่ิมยอดจําหนายผลิตภัณฑหลอล่ืน เขาสูตลาดรถยนต เพื่อการแขงขนัในประเทศไตหวัน 

 : วันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 รวมลงนามบันทึกความรวมมือระหวางกับ บริษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เพื่อการ
ขายประกันผานผูแทนจําหนายกาซหุงตม  

 : เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2555 รวมลงนามสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑปโตรเลียมและบันทึกความเขาใจการศึกษาการ
ใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน (Jet A-1) กับ บริษัท เช้ือไฟลาว จํากัด นับเปนการสรางแบรนด และขยายตลาดของ 
ปตท. สูภูมิภาคอินโดจีน 

มีนาคม  : เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 บริษัท PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd ซ่ึงเปนบริษทัยอยของบริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด เขาซ้ือหุนสวนที่เหลือทั้งหมด 66.5% ของบริษทั Red Island Minerals Ltd ในประเทศออสเตรเลีย 

: เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 รวมลงนามบันทึกความรวมมือกับกองทัพเรือ ในการดําเนินโครงการพัฒนาน้ํามันเช้ือเพลิง
และหลอล่ืนสําหรับเรือของกองทัพเรือ เพื่อรวมกันวิจัย พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑใหเหมาะสมท่ีจะนําไปใชกับเรือ
ของกองทัพเรือไดอยางสมบูรณยิง่ขึ้น  

 : บริษทัผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (DCAP) ไดดําเนินโครงการขยายกําลังการผลิตไฟฟาและไอน้ํา แลวเสร็จ และเร่ิมขยาย
กําลังการผลิตเชิงพาณิชย เม่ือเดือนมีนาคม 2555 ประกอบกับการติดตั้งเคร่ืองจักร E-Chiller เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการ



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 31 

 

ผลิตของระบบและรองรบัความตองการนํ้าเย็นของลูกคาท่ีเพิ่มข้ึน สงผลให กําลังการผลิตไฟฟาเพิม่ข้ึนเปน 94 เมกะ
วัตต และนํ้าเย็น 34,300 ตันความเย็น 

เมษายน  : เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2555 ปตท. เริ่มเปดบริการ PTT Fit Station สาขาแรกที่สถานีบริการนํ้ามันสนามเปา โดยชวงเปด
ดําเนินการมีรายการสงเสริมการขาย ไดแก การตรวจสอบสภาพเคร่ืองยนตฟรี 24 รายการ สมัครสมาชิก PTT Fit 

Station ฟรี สวนลดการเปล่ียนไสกรองนํ้ามันเคร่ือง ลางระบบแอร และใบปดนํ้าฝน หมดเขตรายการสงเสริมการขาย 
วันที่  30 มิถุนายน 2555 

: เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 บริษัท Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) และบรษิัท Egyptian Natural Gas 

Holding Company (EGAS) แจงการยกเลิกสัญญาซ้ือ-ขายกาซฯกับบรษิัท East Mediterranean Gas S.A.E. (EMG) ซ่ึง
เปนบริษทัรวมของบรษิัท พีททีี อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTTI) 

พฤษภาคม : เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 รวมลงนามบันทึกความรวมมือ กับ Deltronix India Limited, India เพื่อรวมศึกษาแนว
ทางการขยายตลาดในประเทศอินเดีย นับเปนการขยายตลาดผลิตภัณฑหลอล่ืน ปตท. อินเดียตอนใต  

 : เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เปดตัวโครงการ PTT Free Wi-Fi ในสถานีบริการนํ้ามัน โดยใหประชาชนสมัครและใช
บริการอินเทอรเน็ตไรสาย (Wi-Fi) ฟรีวันละ 2 ช่ัวโมงตอ User โดยเปดตัวโครงการแหงแรกที่สถานีบริการนํ้ามัน เพื่อ
สวัสดิการ ร.1 รอ. ถนนวิภาวดีรังสิต ในป 2555 ติดต้ังแลวเสร็จจํานวน 311 แหง  

มิถุนายน : โครงการทอสงกาซธรรมชาติ จากแหลงบงกชใต ไดดําเนินการกอสราง และติดต้ังแทนผลิต และอปุกรณการผลิตตางๆ 
แลวเสร็จ และไดเริ่มผลิตและสงกาซฯ เขาระบบทอสงกาซฯ ของปตท. เปนครั้งแรก เมื่อเดือน มีนาคม 2555 เพื่อ
ทดสอบระบบ และไดเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย ในเดือนมิถุนายน 2555 โดยมีปริมาณการผลิตตามสัญญาซ้ือขายท่ี 320 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และคอนเดนเสท 9,000 บารเรลตอวัน และเม่ือรวมการผลิตกาซฯจากแหลงบงกชใตกับแหลง
บงกชเดิม จะทําใหกําลังการผลิตกาซฯ โดยรวมของโครงการบงกชมีสูงถึง 900 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน สามารถ
สนองตอบความตองการใชกาซฯ ในประเทศไดถึงรอยละ 20 

กรกฎาคม : เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการ ปตท. ไดมีมติอนุมัติใหการสนับสนุนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) โดย 

1. อนุมัติให ปตท. ซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของ  ปตท.สผ.  จํานวนไมเกิน 403 ,395,000 หุนเพื่อคงสัดสวนการถือ
หุนเดิมใน  ปตท.สผ.  ที่ประมาณรอยละ 65.29 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของ ปตท.สผ.  (กอนการ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหผูจดัหาหุนสวนเกิน (Overallotment Agent)) ในราคาท่ี  ปตท.สผ.  เสนอขาย ซ่ึงจะพิจารณา
จากการสํารวจความตองการซ้ือหลักทรัพยของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) 

2. อนุมัติใหผูจัดหาหุนสวนเกินยืมหุนสามัญของ  ปตท.สผ.  ที่ถือโดย ปตท. จํานวนไมเกิน 32,162,000 หุน 

โดยมีวัตถุประสงคใหผูจัดหาหุนสวนเกินใชเปนกลไกในการรักษาเสถียรภาพของระดับราคาหุน (Stabilization) 

ในชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันถัดจากวันปดการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของ  ปตท.สผ.  
3. มอบอํานาจใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือผูที่ประธานเจาหนาท่ีบริหารมอบหมาย  มีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของตามความจําเปนเหมาะสมในการดําเนินการตาม ขอ 1 และ 2 พรอมท้ังมีอํานาจในการเจรจา 
ปรับปรุง แกไข รายละเอียดสัญญา และลงนามในสัญญาและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของตามความจําเปนเหมาะสม 
ตลอดจนการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของ   ปตท.สผ.  ในวาระท่ี ปตท. มีสิทธิออกเสียง
คะแนน 
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สิงหาคม : เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 รวมลงนามในบันทึกความรวมมือ  พัฒนาตลาดหลอลื่นสําหรับกลุมลูกคาอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย กับ เจเอ็กซ นิปปอน ออยล นับเปนการพัฒนาองคความรู และเทคโนโลยีที่เปนประโยชนในการพัฒนา
ตลาดผลิตภัณฑหลอล่ืนสําหรับกลุมลูกคาอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

 : เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ปตท. รวมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) และ บริษัท พีทที ี
โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE) ไดรวมลงนามแกไขสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑที่ไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติ ไดแก กาซอี
เทน กาซโพรเพน และกาซปโตรเลียมเหลว โดยปรบัสูตรราคาซ้ือขายผลิตภัณฑระหวางโรงแยกกาซฯ และบริษทัใน
เครือกลุมปโตรเคมี เพื่อใหสอดคลองกับตนทุนราคาน้ํามันและกาซธรรมชาติในตลาดโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยยังคง
อยูบนหลักการของผลตอบแทนของการลงทุนท่ีเทาเทียมกัน ทั้ง 3 ฝาย เพื่อใหสามารถรักษาความสามารถในการ
แขงขนัไวได โดยมีผลตั้งแต 1 สิงหาคม 2555  

 : เม่ือวันที ่27 สิงหาคม 2555 บรษิทั PTT Mining Limited (“PTTML”) ซ่ึงเปนบรษิัทยอยของบริษทั พีทีที อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด (“PTTI”) (บรษิัทยอยที่ ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปตท.ได
ประกาศทําคําเสนอซ้ือหุนสามัญที่ออกแลวและ/หรือท่ีจะออกเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุน (Options) 

ทั้งหมดของบริษัท Sakari Resources Limited (“SAR” เดิมช่ือ Straits Asia Resources Limited) โดยไมรวมหุนที่ถืออยู
หรือตกลงท่ีจะเขาซ้ือแลว โดยมีราคาเสนอซ้ือหุนสามัญของ SAR ที่ 1.90 เหรียญสิงคโปรตอหุน 

 : เม่ือวันที ่ 30 สิงหาคม 2555 ทีป่ระชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดมมีติให บริษทั  พทีีที ยทูิลิตี้ จํากัด (“PTTUT”)  และ 
บริษทั ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด  (“IPT”) ซ่ึงเปนบริษทัรวมของ ปตท. โดย ปตท. ถือหุนใน PTTUT และ 
IPT ในสัดสวนรอยละ 40 และ 20 ตามลําดับ ดําเนนิการควบบรษิัท ภายหลงัการควบรวมกิจการ ปตท. จะถือหุนใน
บริษทัใหมในสัดสวนรอยละ 30.10  ทั้งน้ี บรษิัทใหมจะมีกําลังการผลิตไฟฟาเทียบเทารวมท้ังส้ินประมาณ 1,357 เมกะ
วัตต แบงเปนกําลังการผลิตไฟฟาจํานวน 1,038 เมกะวัตต และเปนกําลังการผลิตไอน้ําจํานวน 1,340 ตันตอชั่วโมง (ซึ่ง
เทียบเทากับกําลังการผลิตไฟฟาจํานวนประมาณ 319 เมกะวัตต) 

กันยายน : เม่ือวันที ่ 1 กันยายน 2555 รวมลงนามบันทึกความรวมมือดานปโตรเลียมกับ บรษิทั Denko Trading จํากัด เพื่อรวม
ศึกษาโอกาส และความเปนไปไดการลงทุนทําธุรกิจปโตรเลียม ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

 : เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2555 ลงนามบันทึกความเขาใจการทําธุรกิจซ้ือขายถานหินกับ บรษิัท ซิง เฮง เส็ง จากัด เพื่อเปน
การสรางความเช่ือมั่นในการทําธุรกิจซ้ือขายถานหินรวมกันอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 : เม่ือวันที่ 13 กันยายน 2555 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ 
สวนของตนทุนผนัแปร (Commodity Charge : Tc) ของระบบทอสงกาซฯ นอกชายฝงท่ีระยอง (พืน้ที ่1) ระบบทอสง
กาซฯ นอกชายฝงที่ขนอม (พื้นที่ 2) และระบบทอสงกาซฯ บนฝง (พื้นที่ 3)  ที่อัตรา 1.3380 บาทตอลานบทีียู และ
เห็นชอบอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ สวนของตนทุนผนัแปร  ของระบบทอสงกาซฯ บนฝงท่ีจะนะ (พื้นท่ี 4)   ที่
อัตรา 0.0145  บาทตอลานบทีียู โดยใหเรียกเก็บอัตราคาบริการดังกลาว ตั้งแตเดือนกันยายน 2555 เปนตนไป 

ตุลาคม  : เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม คณะกรรมการนโยบายแหงชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบให ปตท. ลงนามในสัญญาซ้ือขายกาซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) กับบริษทั Qatar Liquefied Gas Company Limited ประเทศกาตาร ในปริมาณ 2 ลานตันตอป 
อายุสัญญา 20 ป เริ่มต้ังแต 1 มกราคม 2558 โดยเปนสัญญาซ้ือขาย LNG ระยะยาวฉบับแรกของประเทศไทย ซ่ึงจะชวย
เสริมสรางความม่ันคงดานพลังงานใหกับประเทศไทยในระยะยาว โดยเฉพาะเม่ือปริมาณกาซธรรมชาติที่ผลิตไดจาก
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อาวไทยและการนําเขากาซธรรมชาติจากประเทศเพ่ือนบานเร่ิมทําไดจํากัด ขณะท่ีปริมาณความตองการใชกาซ
ธรรมชาติในประเทศยงัคงสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

 : เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ปตท. ลงนามสัญญาเพ่ิมเติมสําหรับการจําหนาย Jet A-1 ใหกับ MPPE โดยจัดสงท่ีทาขี้เหล็ก 
และ ปตท.สนับสนุน MPPE ในการยกระดับมาตรฐานการเติมนํ้ามันอากาศยานท่ีสนามบินทาขี้เหล็กใหไดตาม  
มาตรฐานสากล  

 : เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ปตท. ไดออกและเสนอขายหุนกู ไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ มูลคา 1,100 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ใหแกนักลงทุนสถาบันในตางประเทศประกอบดวย หุนกูอายุ 10 ป มูลคา 500 ลานเหรียญสหรัฐฯ อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ 3.375% ตอป และ หุนกูอายุ 30 ป มูลคา 600 ลานเหรียญสหรัฐฯ อัตราดอกเบ้ียคงที่ 4.500% ตอป ซ่ึงเปน
อัตราดอกเบี้ยต่ําท่ีสุดเปนประวัตกิารณของหุนกูตางประเทศที่เคยออกและเสนอขายโดยผูออกหุนกูจากประเทศไทย 

 : เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เปดสถานีบริการ Platinum เปนแหงแรก ณ หนองแตง กรงุเวียงจนัทน  สปป.ลาว นับเปน
สถานีบริการตามแนวคิด PTT Life Station แหงแรกใน สปป.ลาว และในตางประเทศ เพื่อรองรบัการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 : เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2555 เปดตัวโครงการตนแบบการจัดการขยะเหลือศูนย (Zero Waste)  ณ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. 
สาขาสระบุรี เปนแหงแรก  เพื่อชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยการขนถายขยะและการบริหารจัดการ
ขยะ ณ แหลงกําเนิดอยางมีประสิทธิภาพ 

พฤศจิกายน  : ระหวางวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2555 ปตท. เขารวมงาน IATA Aviation Fuel Forum ซ่ึงเปนงานประชุมใหญระดับโลก
ของอุตสาหกรรมการบิน เพื่อใหตัวแทนสายการบิน ผูใหบริการนํ้ามันอากาศยาน คูคาและพันธมิตรตาง ๆ รวมหารือ
แนวทางการดําเนินการรวมกัน 

ธันวาคม  : โครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต ระยะทางยาว 17 กิโลเมตร กอสรางแลวเสร็จ และเริ่มจายกาซ
ธรรมชาติ เขาระบบไดตั้งแตเดอืนธันวาคม 2555 ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของโรงไฟฟา โรงงาน
อุตสาหกรรมในนคิมนวนคร และนิคมบางกระดี รวมถึงผูใชรถ NGV ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

 : เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษทั SAR มีมติเห็นชอบใหดําเนินการย่ืนขอเพิกถอนหุนของบริษัทฯออก
จากตลาดหลักทรัพยสิงคโปร อนึ่งการเพิกถอนหุนจะสมบรูณ เม่ือ (1) การย่ืนขอเพิกถอนไดรบัการอนุมัติจากตลาด
หลักทรัพยสิงคโปร  (2) ไดรบัยกเวนกฎของตลาดหลักทรัพยสิงคโปรขอ 1307 เรื่องการขออนุมัตทิี่ประชุมวิสามัญผูถอื
หุนในการเพิกถอนหุนและกฎขอ 1309 เรื่องการทํา exist offer กับผูถือหุนท่ีเหลืออยู 

  : เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดมมีติเห็นชอบให ปตท. เขารวมทนุโครงการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยในบริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด (TSR) โดย ปตท. จะเขารวมทุนใน TSR ในสัดสวน 40% 
ดวยเงินลงทุนประมาณ 1,450 ลานบาท ขณะท่ีบริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (TSE) ผูพัฒนาโครงการ ถือหุนใน
สัดสวน 60%  
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3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ปตท. เปนบริษทัพลังงานแหงชาติที่ประกอบธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจรโดยมีพันธกิจในการสรางความม่ันคงทาง
พลังงานใหกับประเทศ สรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ และการสรางความย่ังยืนขององคกร ควบคูไปกับการดูแลส่ิงแวดลอมและสงเสริม
สังคมไทยใหเขมแข็ง  

การประกอบธุรกิจของ ปตท. เปนการลงทุนตลอดหวงโซธุรกิจตัง้แตตนน้ําจนถึงปลายนํ้าโดย มุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมตอยอด
ธุรกิจควบคูไปกับการสรางนวัตกรรมดานพลังงาน ซ่ึงการประกอบธุรกิจของ ปตท. จะประกอบดวยธุรกิจทีด่ําเนินงานเองและธุรกิจที่
ลงทุนผานบริษัทในกลุม ปตท. สามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจไดดังน้ี 

 

 

3.2.1 ธุรกิจท่ีดําเนินงานเอง ประกอบดวย 

         ธุรกิจตนน้ํา 
3.2.1.1 หนวยธุรกิจกาซธรรมชาต ิ
ดําเนินธุรกิจการจัดหา ขนสง จัดจําหนายกาซธรรมชาติและผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติ และการจําหนายกาซ

ธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) ในสถานีบริการ NGV รวมท้ังการลงทุนในธุรกจิที่ใชประโยชนและสรางมูลคาเพ่ิมใหกบักาซธรรมชาติ
ผานบริษัทในกลุม ปตท. โดยการจัดหากาซธรรมชาติครอบคลุมการจัดหาจากแหลงในประเทศ นําเขาจากประเทศเพ่ือนบาน และในรูป
ของกาซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพื่อใหการจัดหากาซธรรมชาติเพียงพอกับความตองการท่ีขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง สําหรับการจัดจําหนายครอบคลุมการจัดจําหนายใหกับผูผลิตไฟฟารายใหญผานการลงทุนระบบทอสงกาซธรรมชาติ การจัด
จําหนายใหกับลูกคาอุตสาหกรรมผานการลงทุนระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ และการจัดจําหนายกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต 
(NGV) เพื่อสงเสริมการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงทางเลือกทดแทนนํ้ามันเบนซินและดเีซลผานการลงทุนในสถานีบริการ NGV ใน
สวนธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ ปตท. ไดลงทุนในโรงแยกกาซธรรมชาติเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติจากอาวไทยโดยการแยก
ผลิตภัณฑตางๆ ที่มีมูลคาจากกาซธรรมชาติเพื่อใชเปนวัตถุดบิในอุตสาหกรรมปโตรเคมีในการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยเพื่อ
สนับสนุนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จะชวยเสริมสรางเศรษฐกิจของไทยใหเตบิโต รวมท้ังการจําหนายเปนกาซปโตรเลียมเหลวหรือ LPG เพื่อ
ใชเปนเช้ือเพลิงในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรมและขนสง  

นอกจากนี้หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติยังไดมีการลงทุนคลังรับกาซธรรมชาติเหลว ผานบริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ซ่ึง 
ปตท. ถือหุนรอยละ 100 เพื่อใหบริการในการรับเรือ จัดเก็บ LNG และแปลงสภาพ LNG เปนกาซธรรมชาติ เพื่อรองรับการนําเขา LNG 

ของ ปตท. และการลงทุนในธุรกิจไฟฟาท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง และดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และ
น้ําเพ่ืออุตสาหกรรม เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมจากประสิทธิภาพการใชพลังงานที่สูงขึน้ ซ่ึงมีบรษิัทผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด ที ่ ปตท. 
ถือหุนรอยละ 100 เปนผูดําเนินการ  

ธุรกิจการจัดหา ขนสง และจัดจําหนายกาซธรรมชาติ อยูภายใตพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
โดยมีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังเปนผูกํากับดูแล โดยธุรกิจจัดหาและโครงสรางราคาจําหนาย
ใหกับลูกคากลุมผูผลิตไฟฟารวมท้ังการบรหิารการขนสงกาซธรรมชาติทางทอจะมีอัตราผลตอบแทนคงท่ี  และธุรกิจจัดจําหนายกาซ
ธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมสวนใหญจะขึ้นอยูกับราคานํ้ามันเตาในตลาดโลก เพื่อใหแขงขนัไดกับราคาขายปลีกน้ํามันเตาใน
ประเทศ ในสวนของโรงแยกกาซธรรมชาติจะขึ้นอยูกับราคาผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติที่จําหนายเปนวัตถุดบิใหกับ
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ซ่ึงขึ้นอยูกับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก แตในสวน LPG ที่จําหนายเปนเช้ือเพลิงในประเทศ ปจจบุัน
รัฐบาลมีนโยบายชวยเหลือประชาชน ในการลดคาใชจายเช้ือเพลงิจากผลกระทบราคาน้ํามันตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้น โดยยังคงควบคุม
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ราคา LPG ภาคครัวเรือนที่จําหนายจากโรงแยกกาซธรรมชาติไวที่ 333 เหรียญสหรัฐฯ ตอเมตริกตนั ซ่ึงตํ่ากวาราคาตลาดโลก ขณะท่ี ราคา 
NGV แมจะไดปรับราคาข้ึนเดือนละ 0.50 บาทตอกิโลกรัม เปนเวลา 4 เดือน แตขณะเดียวกัน ภาครัฐก็ทยอยปรับลดเงินชดเชยราคากาซฯ 
NGV ลงเดือนละ 0.50 บาทตอกโิลกรัม ตอเนื่องเปนเวลา 4 เดือนเชนเดียวกัน ทําใหปจจุบนั NGV ยังคงถูกตรงึราคาไวที่ 10.50 บาทตอ
กิโลกรัม จนถึงปจจบุัน และไมไดรับเงินชดเชย NGV จากภาครัฐอีกตอไป         

ทั้งน้ีการจดัหากาซธรรมชาติสวนใหญ รอยละ 79 มาจากกาซธรรมชาติในประเทศ สวนที่เหลือมาจากการนําเขากาซ
ธรรมชาติจากสหภาพพมา และกาซธรรมชาติเหลว (LNG)  

 

ธุรกิจปลายน้ํา 
3.2.1.2 หนวยธุรกิจนํ้ามัน 

ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมท่ีมีคุณภาพ โดยแบงออกเปน 3 ชนิดผลิตภัณฑหลัก ไดแก 1) ผลิตภัณฑ
เชื้อเพลิง ซ่ึงหมายถึง น้ํามันเชื้อเพลิง กาซปโตรเลียมเหลว 2) ผลติภัณฑหลอล่ืน ซ่ึงหมายถึง น้ํามันหลอล่ืน และผลิตภัณฑหลอล่ืนอ่ืนๆ                 
และ 3) ผลิตภัณฑในธุรกิจคาปลีก  ซ่ึงผลิตภัณฑเหลาน้ีมีการจําหนายผาน 3 ชองทางหลัก คือ 1) ตลาดคาปลีก (B2C) ผานสถานีบริการ
น้ํามัน  ซ่ึงในปจจุบนัมีการพัฒนาเปนสถานบีริการที่ทนัสมัย PTT Life Station สามารถตอบสนอง Lifestyle ของผูบริโภคยุคใหมที่
ตองการการบริการ และส่ิงอํานวยความสะดวกอยางครบครัน (One Stop Service)  ดวยธุรกิจคาปลีกในสถานีบริการท่ีหลากหลาย เชน 
รานสะดวกซ้ือ  รานอาหาร และเบเกอรี่   รานกาแฟคาเฟ อเมซอน ซ่ึงไดพัฒนาเปนระบบธุรกิจแฟรนไชสอยางเต็มรูปแบบ ขยายเครอืขาย
รานคาท้ังภายในและภายนอกสถานีบริการ รวมท้ังมีการเปดศูนยบริการยานยนต PTT Fit Station และบริการดานการเงิน  นอกจากการ
จําหนายผานสถานีบริการยังมีการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวผานโรงบรรจุ รานคากาซ  และการจําหนายผลิตภัณฑหลอล่ืนผานรานคา
หลอล่ืน  2) ตลาดพาณิชย (B2B) จัดจําหนายผานกลุมลูกคาราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม อากาศยาน เรือขนสง เรือประมง และจัด
จําหนายผลิตภัณฑไปยังตลาดตางประเทศ 3) การจําหนายผลิตภัณฑใหกับลูกคามาตรา 7 และมาตรา 10 ตามพระราชบัญญัติการคานํ้ามัน
เชื้อเพลิง   

นอกจากนี้หนวยธุรกิจน้ํามันยังมีการบริหารการลงทุนผานบริษัทในกลุม ปตท. ซ่ึงสวนใหญ ปตท. ถือหุนรอยละ 100 
ในธุรกิจและบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจน้ํามันทัง้ในและตางประเทศ เชน ธุรกิจคาปลีกและสถานีบริการ ธุรกิจผสมและบรรจุ
น้ํามันหลอลื่น และธุรกิจบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน เปนตน 

ธุรกิจนํ้ามันเปนธุรกิจการคาเสรทีีม่ีการแขงขันสูงและอยูภายใตกฎหมายหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติการคานํ้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เปนตน โดย ปตท. เปนหนึ่งในผูคานํ้ามันทีจ่ดทะเบียนกบักรม
ธุรกิจพลังงานจํานวนรวม 43 ราย           (ณ ธันวาคม 2555) นอกจากน้ีการดําเนินธุรกิจน้ํามันยงัอยูภายใตการติดตามดูแลอยางใกลชิดจาก
หนวยงานราชการหลายหนวยงาน เชน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมการคาภายใน และสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนตน โดยผลประกอบการสวนใหญจะขึ้นอยูกับคาการตลาดในการจําหนายนํ้ามันเช้ือเพลิงในสถานี
บริการ และการขยายธุรกิจคาปลีกในสถานีบริการนํ้ามัน รวมท้ังมูลคาสินคาคงเหลือ ณ ส้ินป 

 

3.2.1.3 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ  

ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศอยางครบวงจร ประกอบดวย การจัดหา การนําเขา การสงออก และการคาระหวาง
ประเทศ ครอบคลุมผลิตภัณฑตางๆ ไดแก น้ํามันดบิ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑปโตรเลียม และผลิตภัณฑปโตรเคมี (ไมรวมผลติภัณฑ
พลาสติก) ตัวทําละลายและเคมีภัณฑ รวมถึง สินคาโภคภัณฑอ่ืน นอกจากนี้ ยังมีการจัดหาการขนสงทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนนิธุรกิจใหแกบริษทัภายในกลุม ปตท. และการสรางรายไดจากการดําเนินธุรกิจภายนอก โดยมีเปาหมายหลักเพื่อสราง
ความม่ันคงทางพลังงานใหกับประเทศ และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกลุม ปตท. 
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ดวยธุรกรรมทางการคาของหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศตองเผชิญกับความเส่ียงตางๆ ที่อาจสงผลตอการดําเนิน
ธุรกิจ ทั้งจากความผันผวนของราคาน้ํามัน ความนาเช่ือถือของคูคา ความปลอดภัยในการขนสง รวมถึงภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึน้ หนวย
ธุรกิจการคาระหวางประเทศจงึกําหนดใหมีระบบการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีครอบคลุมทุกดานและเทียบเทาบริษทัน้ํามันชั้นนําใน
ตางประเทศ  ในดานการบริหารความเส่ียงดานราคาจะมุงเนนการลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน้ํามัน ผานการวิเคราะห
สถานการณตลาดตางประเทศอยางใกลชิดและการใชเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงราคาท่ีเหมาะสม อาทิเชน การซ้ือขายในตลาด
ลวงหนาและตลาดอนุพันธ เปนตน ในดานการควบคุมความเส่ียงดานธุรกรรม มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อตรวจสอบ
ขอมูลและรายละเอียดของทุกๆ ธุรกรรมทางการคาท่ีเกิดขึ้นจากฝายปฏิบัติการได ซ่ึงในป 2555 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศไดเริ่ม
ดําเนินการปรับปรุงซอฟตแวรระบบควบคุมธุรกรรมการคา (Trading Control System) ใหเปนระบบใหมที่เพิ่มความสามารถในการ
บริหารความเส่ียงมากข้ึนตามมาตรฐานโลก (Commodity Trading and Risk Management System) สามารถรองรับธุรกรรมที่ซับซอนขึน้ 
และครอบคลุมถึงโภคภัณฑอ่ืนๆที่อาจจะมีการซ้ือขายในอนาคต ซ่ึงเปนการนําเทคโนโลยีมาชวยเสริมศักยภาพทางการคา ทั้งในดานการ
ลดกระบวนการทํางาน การความคุมความเส่ียงท่ีรัดกุมข้ึน และการรายงานสถานะทางการคาท่ีถกูตองรวดเร็วยิ่งขึน้ โดยมีกําหนดเร่ิมใช
ระบบใหมนีใ้นชวงตนป 2557 นอกจากนี้ มีการควบคุมความเส่ียงดานผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้ตอส่ิงแวดลอมและชุมชนจากการขนสง
ปโตรเลียมและปโตรเคมี โดยการจัดหาและควบคุมการขนสงผลติภัณฑตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดในระดับสากลผาน
โครงการ PTT group ship vetting 

หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ ไดจดัต้ังบริษทัและตัวแทนในตางประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการขยาย
ตลาดการคาสากลและมุงไปสูการเปนผูนําธุรกิจการคาปโตรเลียมและปโตรเคมีในระดบัสากล ไดแก บริษทั ปตท. คาสากล จํากัด (PTT 

International Trading Pte.Ltd: PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร บรษิัท PTT International Trading DMCC ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
สํานักงานตัวแทนในเมืองกวางเจา (PTT International Trading Guangzhou Representative) ประเทศจนี และสํานักงานตัวแทนในเมือง
จาการตา (PTT International Trading Jakarta Representative) ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีธุรกรรมการคามากกวา 50 ประเทศ ครอบคลุม
ทุกภูมิภาคทั่วโลก 

 

3.2.2 ธุรกิจท่ีลงทุนผานบริษัทในกลุม ประกอบดวย 

ธุรกิจตนน้ํา 
3.2.2.1 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 
ปตท. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมผานบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ 

ปตท.สผ. โดย ปตท.สผ. ดําเนนิธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมท้ังในและตางประเทศรวมท้ังลงทุนในธุรกจิที่ตอเนื่อง เพื่อแสวงหาแหลง
ปโตรเลียมท้ังนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติในราคาท่ีแขงขันไดเพื่อสรางความม่ันคงทางดานพลังงานใหกับประเทศ โดย ปตท.สผ. จาํหนาย
ปโตรเลียมท่ีผลิตไดจากโครงการในประเทศและภูมิภาคใกลเคียงซ่ึงสวนใหญเปนกาซธรรมชาติใหกับตลาดในประเทศเปนหลักโดย
จําหนายใหกับ ปตท. นอกจากนี้ ปตท.สผ. ไดมีการขยายการลงทุนในธุรกิจสํารวจและผลติปโตรเลียมในภูมิภาคอ่ืน เชนโครงการแคนาดา 
ออยล แซนด เคเคดี ในทวีปอเมริกาเหนือโครงการเรือผลติกาซธรรมชาติเหลวรวมกับ ปตท. ในประเทศออสเตรเลีย โครงการโมซัมบิก 
โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร ในประเทศโมซัมบิก และโครงการสํารวจตางๆในประเทศเคนยา โดย
ปโตรเลียมท่ีผลิตไดบางสวนจะถูกนํากลับมาจําหนายในประเทศและในสวนทีจ่ําหนายในตางประเทศจะสามารถสรางรายไดกลับคนืสู
ประเทศไทยอีกทางหน่ึง 

ผลประกอบการของ ปตท.สผ. สวนใหญจะขึน้อยูกับราคานํ้ามันในตลาดโลก ความสําเร็จในการสํารวจและการพัฒนา
แหลงปโตรเลียม และการบริหารตนทุนในการสํารวจและผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังโอกาสในการลงทุนและพัฒนาขีดความสามารถ
ขององคกร 
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ทั้งน้ีธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมรวมท้ังราคาจําหนายปโตรเลียมอยูภายใตพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 
โดยมีคณะกรรมการปโตรเลียมกํากับดูแล  

 

ธุรกิจปลายน้ํา 
3.2.2.2 ธุรกิจปโตรเคม ี

ปตท. ลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติในประเทศและผลิตภัณฑจากโรงกล่ันของกลุม 
ปตท. ซ่ึงสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีเพื่อทดแทนการนําเขา รวมถึงสนับสนุนการ
ขยายตัวของภาคเศรษฐกิจที่สําคญัอื่นๆ ทีใ่ชผลิตภัณฑปโตรเคมีเปนวัตถุดบิ อาทิ อตุสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมกอสรางและ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ เปนตน โดย ปตท. ดําเนนิธุรกิจปโตรเคมีแบบครบวงจรผานการรวมทนุบริษัทในกลุม 9 บริษทั ไดแก บริษทั พีที
ที  โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC), บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC), บริษทั พีทีท ีฟนอล จํากัด (PPCL), บริษทั พีที
ที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC), บริษัท พีทีท ีโพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL), บริษทั พีททีี โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM), 

บริษทั พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด (PTT TANK)  , บริษทั พีททีี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนยีริง จํากัด (PTTME) และ บริษทั พีทีท ี
เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด (PTTMCC) ซ่ึงครอบคลุมต้ังแตการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตน ขั้นกลาง และเมด็พลาสติก
ประเภทตางๆ   การดําเนินธุรกิจดานการตลาดเพ่ือจําหนายเมด็พลาสติกทั้งในและตางประเทศ  การใหบริการดานโลจิสติกสครบวงจร  
และการใหบริการงานดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงงานซอมบํารุงแกบริษทัในกลุมปตท. และโรงงานอุตสาหกรรม
ตางๆ  

ผลประกอบการของธุรกิจปโตรเคมีสวนใหญจะขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ  ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลกซ่ึงปรับ
ขึ้นลงเปนวัฏจักรตามอุปสงคและอุปทานของตลาดโลก รวมถึงมูลคาสินคาคงเหลือ ณ ส้ินป ทั้งน้ีวตัถุดิบหลักท่ีใชในการผลติผลิตภัณฑป
โตรเคมีมาจากผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ไดแก กาซอีเทน กาซโพรเพน กาซปโตรเลียมเหลว และกาซโซลีน
ธรรมชาติ  รวมท้ังผลิตภัณฑจากโรงกล่ันของกลุม ปตท. เชน แนฟทา  และ รีฟอรเมท 

 
3.2.2.3 ธุรกิจการกลั่น 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจการกล่ันเพื่อสรางความม่ันคงในการจัดหาผลิตภัณฑน้ํามันเช้ือเพลิงใหกับประเทศทดแทนการ

นําเขา โดยลงทนุในธุรกิจการกล่ันน้ํามันและธุรกิจตอเนื่องผานการรวมทุนในกลุม 5 บริษทั ไดแก บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

(TOP), บริษทั ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC), บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC) และ บรษิัท บางจาก
ปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) (BCP) และบริษทั พีททีี เอนเนอรยี ่ โซลูช่ันส จํากัด (PTTES) โดย ปตท. จัดหานํ้ามันดบิและรับซ้ือน้ํามัน
เชื้อเพลิงรวมถึงผลิตภัณฑ ปโตรเคมีจากกลุมบริษัทการกลั่นเพื่อจําหนายใหกบัตลาดในประเทศและสงออกจําหนายตางประเทศ  

ผลประกอบการของธุรกิจการกล่ันสวนใหญจะขึน้อยูกับคาการกล่ันซึ่งเปนสวนตางของราคาเฉล่ียของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมท่ีกลั่นไดหักดวยตนทนุน้ํามันดบิเฉลี่ยทีใ่ชกลั่นตามราคาตลาดโลกซ่ึงมีความผันผวน  รวมถึงราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีที่มีการ
ปรับขึ้นลงเปนวฏัจักรตามอุปสงคและอุปทานของตลาดโลก และมูลคาสินคาคงเหลือ ณ ส้ินป 

 

3.2.2.4 ธุรกิจการลงทุนตางประเทศ  

ปตท. ดําเนนิธุรกิจพลังงานในตางประเทศเพ่ือแสวงหาแหลงพลังงานใหมๆ  และแหลงพลังงานทดแทน เพื่อสรางความ
มั่นคงในการจัดหาพลังงานใหกับประเทศ และเปนการตอยอดธุรกิจที่มีอยูในปจจบุันโดยอาศัยความรู ความเช่ียวชาญ ประสบการณของ
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บุคลากร และความรวมมือระหวางบริษทัในกลุม ปตท. ในการขยายการลงทุนในตางประเทศ ทั้งน้ี ปตท. ลงทุนผานบริษัท พทีีที อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด (PTTI) และบรษิัท ปตท. กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE) โดย ปตท. ถือหุนรอยละ 100 ในทัง้ 2 บรษิัท 

ปจจุบนั PTTI มีการลงทุนธุรกิจเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาดากัสการรวมถึงการรวมทุนเพื่อศึกษา
ศักยภาพแหลงถานหินในประเทศบรูไนและกัมพูชา  ธุรกิจโรงไฟฟาพลังนํ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และธุรกิจระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต เพื่อขนสงกาซธรรมชาติจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปตไปยังประเทศอิสราเอล สําหรับ
บริษทั ปตท. กรีน เอนเนอรยี จํากัด มีการลงทุนธุรกิจปลูกปาลมในประเทศอินโดนีเซีย 
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ขอมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2555 

/1 เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวม 6 บริษัท 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

ธุรกิจปโตรเคมี 
บจ. พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส (PTTPL) 100.00% 

บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล (PTT TANK) 100.00% 

บจ. พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง (PTTPM) 50.00% 

บจ. พีทีที. เอ็มซีซี ไบโอ เคม จํากัด (PTTMCC)          50.00% 

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล (PTTGC) /1 48.89% 
บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 48.50% 
บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส (HMC) 41.44% 

บจ. พีทีที ฟนอล (PPCL) 40.00% 

บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด   

เอนจิเนียริง จํากัด (PTTME)  40.00% 

ธุรกิจการกลั่น 
บมจ.ไทยออยล (TOP) /1                 49.10% 

บมจ.ไออารพีซี (IRPC) /1    38.51% 

บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง (SPRC)   36.00% 

บมจ. บางจากปโตรเลียม (BCP)  /1 27.22% 

  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 
 ธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ  
 ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
 ธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ 
 ธุรกิจทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 

 ธุรกิจกาซธรรมชาติสําหรับยานยนตร 
 

หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ  
 น้ํามันดิบ/คอนเดนเสท 
 ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี 

หนวยธุรกิจน้ํามัน   
* ตลาดขายปลีก  
* ตลาดพาณิชยและตางประเทศ 

* ตลาดหลอลื่น 

บจ. พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG) 100.00% 

บจ. ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) 100.00% 

บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) 
/1  65.29% 

บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00% 
บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM (T)) 50.00% 
บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) (TTM (M)) 50.00% 
บจ. พีทีที ยูทิลิตี้ (PTTUT) 40.00% 
บจ. ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (DCAP)            35.00% 

บจ. ผลิตไฟฟานวนคร จํากัด (NNEG) 30.00% 

บจ.ไทยออยลเพาเวอร (TP)  26.00% 

บจ. บี.กริม บีไอพี เพาเวอร (B.Grimm BIP) 23.00% 

บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) (IPT) 20.00% 
บจ. ราชบุรีเพาเวอร (RPCL) 15.00% 

บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น  (BIC) 25.00% 

ธุร
กิจ
ที่ด

ําเน
ินง
าน
เอง

 
การ

ลงทุ
นใน

บริ
ษัท

ใน
กลุ

ม 

บจ.เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ (Enco)                    50.00% 

บจ. พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด (PTTES) 40.00% 
 

 

บจ. ปตท. คาสากล (PTTT)       100.00% 

 บจ. ปตท. (กัมพูชา) (PTTCL) 100.00% 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 100.00% 

บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) 100.00% 

บจ. ไทยลูบเบล็นดิ้ง (TLBC) 48.95% 

Vietnam LPG Co., Ltd. (VLPG) 45.00% 

Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 40.00% 

บจ.ปโตรเอเชีย(ประเทศไทย) (PA(Thailand)  )35.00% 

บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย (THAPPLINE) 33.19% 

PetroAsia (Huizhou) (PA (Huizhou)) 25.00% 

PetroAsia (Sanshui) (PA (Sanshui)) 25.00% 

PetroAsia (Maoming) (PA (Maoming)) 20.00% 

บจ. บริการน้ํามันอากาศยาน (IPS) 16.67% 

บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) /1 7.06% 

บจ. ขนสงน้ํามันทางทอ (FPT) 0.00016% 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

โครงสรางการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในกลุม 

หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 

ธุรกิจอื่นๆ  

บมจ. ปตท.  

บจ. บิซิเนสเซอรวิสเซสอัลไลแอนซ (BSA)       25.00% 

บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) /1                            13.33% 
บจ.พีทีทีไอซีที โซลูชั่นส (PTTICT)                  20.00% 

 

บจ. พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล (PTTI)         100.00% 

บจ. ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ (PTTGE)          100.00% 

 

 

 

ธุรกิจลงทุนตางประเทศ  
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3.3 โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ  

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ 

การถือหุน
ของบริษัท 

ป 2553  
(ปรับปรุงใหม)  

ป 2554 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2555 

(ตรวจสอบ) 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
1. ผลิตภัณฑกาซฯ บมจ. ปตท. (หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ)  328,457.44 16.96 379,772.34 15.34 473,042.64 16.62 

 
บมจ. ปตท. (หนวยธุรกิจน้ํามันและหนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ)  68,409.13 3.53 60,085.70 2.43 91,229.81 3.21 

 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP)  /1 72,138.38 3.73 74,865.50 3.02 94,781.65 3.33 

 บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 5,739.38 0.30 7,422.83 0.30 8,690.18 0.31 

 บจ. ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม (CHPP) 100.00 149.58 0.01 157.49 0.01 174.86 0.01 

 หัก รายไดคากาซสวนที่ PTTEP ขายให บมจ. ปตท.   (71,950.15) (3.71) (72,778.30) (2.94) (89,693.85) (3.15) 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑกาซฯ   402,943.77 20.82 449,525.56 18.16 578,225.29 20.33 

2. ผลิตภัณฑน้ํามัน 
บมจ. ปตท. (หนวยธุรกิจน้ํามันและหนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ)  1,212,017.53 62.58 1,574,696.71 63.62 1,769,343.68 62.18 

 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) /1 65,010.06 3.36 91,000.14 3.68 113,069.79 3.97 

 หัก รายไดคาน้ํามันดิบสวนที่ ปตท.สผ. ขายให บมจ. ปตท.   (50,034.25) (2.58) (66,586.62) (2.69) (74,056.06) (2.60) 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 77,084.47 3.98 124,965.17 5.05 148,385.84 5.21 

 PTT (Cambodia)Co.,Ltd. (PTTCL) 100.00 4,246.83 0.22 6,770.38 0.27 7,977.18 0.28 

 Subic Bay Energy Co.,Ltd. (SBECL) 100.00 22,853.01 1.17 19,531.81 0.79 22,172.38 0.78 

 บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB)  100.00 32,418.84  1.67 36,527.72  1.47  38,772.21  1.36 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑน้ํามัน   1,363,596.49 70.40 1,786,905.31 72.19 2,025,665.02 71.18 
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3.3 โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ (ตอ) 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ ป 2553  ป 2554 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2555 

(ตรวจสอบ) การถือหุน
ของบริษัท 

(ปรับปรุงใหม)  

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี 

 

บมจ.ปตท. (หนวยธุรกิจน้ํามันและหนวยธุรกิจ
การคาระหวางประเทศ) 

 48,674.18 2.51 71,752.67 2.90 59,374.79 2.09 

 บจ.พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง (PTTPM)  50.00 39,295.41 2.03 63,458.11 2.56 70,916.80 2.49 

 บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลเีมอส (HMC) 41.44 6,760.58 0.35 10,417.14 0.42 10,721.30 0.38 

 บจ.พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 48.50 - - - - 620.39 0.02 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑปโตรเคมี    94,730.17 4.89 145,627.92 5.88 141,633.28 4.98 

4. ผลิตภัณฑเหมือง บจ.พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล (PTTI) 100.00 24,652.15 1.27 30,811.91 1.24 28,738.50 1.01 

5. ผลิตภัณฑอื่นๆ  บจ.พีทีที กรีน เอ็นเนอรยี่ (PTTGE) 100.00 151.28 0.01 356.84 0.01 1,246.14 0.04 

บจ.บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ (BSA ) 25.00  -    -    -    -    4.59   -   

รวมรายไดจากผลิตภัณฑอื่นๆ   151.28 0.01 356.84 0.01 1,250.73 0.04 

6. รายไดสาธารณูปโภค บจ. ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (DCAP) 35.00 586.68 0.03 584.19 0.02 926.45 0.03 

 บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ (EnCo) 50.00 27.35  -               40.47  0.01  44.54   -   

รวมรายไดจากสาธารณูปโภค    614.03 0.03 624.66 0.03 970.99 0.03 
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3.3  โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ (ตอ) 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ ป 2553  ป 2554 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2555 

(ตรวจสอบ) การถือหุน
ของบริษัท 

(ปรับปรุงใหม) 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
7. รายไดจากธุรกิจเสริม บมจ.ปตท.(หนวยธุรกิจน้ํามันและหนวยธุรกิจ

การคาระหวางประเทศ) 
 1,490.78 0.08 1,903.30 0.08 3,207.89 0.11 

 บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) 100.00 4,125.87 0.21 4,099.25 0.17 4,564.07 0.16 

 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 100.00  -    -    -    -   1.15  -   

รวมรายไดจากธุรกิจเสริม   5,616.65 0.29 6,002.55 0.25 7,773.11 0.27 

8.รายไดจากการใหบริการ  

  
บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

(PTTEP)  
1/ 3,507.29 0.18 3,780.18 0.15 4,685.26 0.17 

 
บจ.ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
(TTM(T)) 

50.00 1,449.67 0.07 1,638.39 0.07 1,716.42 0.06 

 Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn.Bhd. 

(TTM(M)) 
50.00 86.16  -   147.65 0.01 145.96 0.01 

 บจ.พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส (PTTPL) 100.00 399.55 0.02 926.36 0.04 1,123.84 0.04 

 บจ.เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ (ENCO) 50.00 352.58 0.02  518.42   0.02   553.69  0.02 

 บจ.บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ (BSA ) 25.00 347.17 0.02 685.86  0.03  685.81 0.02 

 บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) 100.00 235.21 0.01 213.80 0.01 305.71 0.01 

 บจ. พีทีท ีแทงค เทอรมินัล ( PTT TANK) 100.00  -    -   360.68 0.01 359.45 0.01 

รวมรายไดจากการใหบริการ   6,377.63 0.32 8,271.34 0.34 9,576.14 0.34 

รวมรายไดจากการขายและการ
ใหบริการ 

  
1,898,682.17 98.03 2,428,126.09 98.10 2,793,833.06 98.18 
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3.3  โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ (ตอ) 
 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ 

การถือหุน
ของบริษัท 

ป 2553  
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2554 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2555 

(ตรวจสอบ) 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
9.  อื่นๆ 

  
  

  

  

      

    9.1 รายไดอื่นๆ 13,025.89 0.67 16,575.26 0.67 17,178.95 0.60 

9.2 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ 

 6,361.93  0.33  1,099.42  0.04  7,614.72  0.27 

รวมรายไดอื่น     19,387.82 1.00 17,674.68 0.71 24,793.67 0.87 

10. สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
    

18,815.96 0.97 29,463.28 1.19 27,091.05 0.95 

รวมรายได     1,936,885.95 100.00 2,475,264.05 100.00 2,845,717.78 100.00 

 

หมายเหตุ : 1/ บมจ.ปตท.ถือหุนใน PTTEP ป 2553  ในสัดสวนรอยละ 65.34 ในขณะที่ ป 2554 และ 2555 ถือหุนในสัดสวนที่เทากันคือรอยละ 65.29      

                  2/ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป PTTI ไดเปลี่ยนสกลุเงินที่ใชในการดําเนินงานจากสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ซึง่ถือเปน 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี จงึตองทําการปรับปรุงงบการเงินยอนหลังในป 2554   
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3.4  กลยุทธและทิศทางการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท.  
กลุม ปตท. ไดกําหนดวิสัยทัศน ที่มุงเนนการเตบิโตอยางตอเนื่องและย่ังยืน เพื่อกาวไปสูการเปนบริษัทพลังงานไทยขาม

ชาติช้ันนํา หรือ “Thai premier multinational energy company” ดวยกลยุทธการเติบโตอยางย่ังยืนใน 3 ดานหลัก ไดแก การ
ปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อมุงสูองคกรแหงความเปนเลศิ (High Performance Organization: HPO) ควบคูไปกบัการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี (Corporate Governance: CG) และความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และรักษาส่ิงแวดลอม (Corporate Social 

Responsibility: CSR)  

ในป 2555  กลุม ปตท. ไดกําหนดทิศทางและกลยุทธการดําเนนิธุรกิจ ประกอบดวย ทิศทางและกลยุทธของหนวยธุรกิจ
และหนวยสนับสนุนของกลุม ปตท.  และทิศทางและกลยทุธใหมๆ ที่จัดทําผานคณะทํางานรวมของกลุม ปตท. (Taskforce) เพื่อ
มุงสูทิศทางการดําเนินธุรกิจพลังงานอยางย่ังยืนในอนาคต ไดแก ทิศทางกลยุทธดานเทคโนโลยี (Technology Roadmap) ทิศทาง
กลยุทธดานธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน (Green Roadmap) ทิศทางกลยทุธการสรางความเปนเลศิในดานปฏิบตัิการ  ทิศทางกลยุทธการ
จัดหากาซธรรมชาติในประเทศอยางบูรณาการ และทิศทางกลยทุธการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเร่ิม
จากทิศทางกลยุทธการลงทุนในประเทศเมียนมาร   ทั้งน้ีเปาหมายของทิศทางกลยุทธใหมๆ  ของกลุม ปตท. สามารถสรุปไดดังน้ี 

- ทิศทางกลยุทธดานเทคโนโลยี (Technology Roadmap): กลุม ปตท. ไดกําหนดเปาหมายท่ีจะเปนบริษทัที่มีการเตบิโต
อยางย่ังยืนบนพืน้ฐานของการนําเทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเพิ่มพูนทรัพยากรทดแทนและการ
แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติใหมๆ เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจ 

- ทิศทางกลยุทธดานธรุกิจสีเขียวที่ยั่งยืน (Green Roadmap): องคประกอบสําคัญท่ีจะทําให ปตท. สามารถดําเนินธุรกิจ
ใหเตบิโตอยางย่ังยืนในระยะยาว คือ การดําเนินธุรกิจสีเขียวอยางครบวงจร  ดังน้ัน ปตท. จึงไดกาํหนดวิถีสีเขียว
ของ ปตท. (PTT Green Way) โดยมุงเนนการดําเนนิงานใน 3 ดาน ไดแก การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม (Product) การบริหารจดัการกระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Process) และ
การสรางความตระหนักในการรักส่ิงแวดลอม (Public awareness) 
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PTT Group Value Chain   
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4.  การประกอบธุรกิจของแตละธุรกิจ 

4.1  กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 
ณ ปจจุบัน ปตท. และบริษัทในกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ เปนผูประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยาง

ครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมต้ังแตการสํารวจและผลิต การจัดหากาซธรรมชาติ  การขนสงกาซธรรมชาติทาง

ทอ การแยกกาซธรรมชาติ และการจัดจําหนาย รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับกาซธรรมชาติทั้งในและ

ตางประเทศ  และการพัฒนาธุรกิจใหม และยังเปนผูดําเนินการจัดหา ขนสงกาซธรรมชาติทางทอ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ และ

ดําเนินธุรกิจแยกกาซธรรมชาติรายใหญที่สุดในประเทศไทย 

แผนภาพแสดงการประกอบธุรกจิปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติของกลุม ปตท. 

 

 

แหลงกาซธรรมชาติ 
ในประเทศ 

โรงแยกกาซธรรมชาติ 

    การสํารวจและผลิต 
ปโตรเลียมและจัดหากาซฯ 

ธุรกิจจัดจําหนายกาซฯ ธุรกิจทอสงกาซธรรมชาติ ธุรกิจโรงแยกกาซฯ ธุรกิจระบบทอจัด
จําหนายกาซฯ และธุรกิจ NGV 

/2

แหลงกาซธรรมชาติ
ตางประเทศ 

แหลงกาซธรรมชาติ 
ในสหภาพพมาและนําเขา 

LNG 

 

หนวยควบคุมจุด
กล่ันตัวของ 

กาซธรรมชาติ 

ลูกคา 

กาซธรรมชาติ 

กาซธรรมชาติ /3  
• กฟผ.  .
• ผูผลิตไฟฟาอิสระ 
• ผูผลิตไฟฟารายเล็ก 
• ลูกคา อุต สาหกรรม 

• ลูกคาปโตรเคมี 
• ลูกคาอุตสาหกรรม 
• หนวยธุรกิจน้ํามัน 

กาซธรรมชาติ 

กาซธรรมชาติ 
กาซปโตรเลียมเหลว 

กาซอีเทน 

กาซโพร เพน 

กาซคารบอนไดออกไซด 

กาซโซ ลีน ธรรมชาติ 

 
        
       .

อุปกรณรวมกาซธรรมชาติ 

  NGV 

/1 บมจ. ปตท.ดําเนินการสํารวจแลผลิตปโตรเลียมผาน ปตท.สผ. , ปตท. ดําเนินการจัดหากาซธรรมชาติทั้งในและตางประเทศและนําเขา LNG  
/2 ปตท. ดําเนินการเอง 
/3 หมายถึงกาซธรรมชาติสวนท่ีเหลือจากการแยกเอาผลิตภัณฑตางๆออกไปแลว ซึ่งมีกาซมีเทนเปนองคประกอบหลัก 

/1 
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กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบดวย 

4.1.1 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 

 ปตท. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมผานบริษัทยอย ไดแก ปตท .สผ. ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ปตท. ถือหุนใน ปตท.สผ. สัดสวนรอยละ 65.29 ของทุนท่ีออกและ

ชําระแลวของ ปตท.สผ. ซ่ึงสงผลใหกลุม ปตท. ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร  

 ในการประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมท้ังในและตางประเทศ ปตท .สผ. จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขวิธีการให

สัมปทานของประเทศนั้นๆ เชน ในการลงทุนตางประเทศ อาจเปนรูปแบบ Production Sharing Agreement/Contract หรือ 

Services Agreement โดยปจจุบัน ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมอยูในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย โอมาน อัลจีเรีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด แคนาดา  โมซัมบิก และเคนยา สวนการลงทุน

ภายในประเทศไทย ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงไดกําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการ

ยื่นขอและอนุมัติสัมปทาน (Concession) การยกเลิกแปลงสํารวจ ระยะเวลาผลิตปโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงกําหนด

ผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ ที่รัฐพึงไดในฐานะท่ีเปนเจาของทรัพยากรปโตรเลียม  โดยผลตอบแทนดังกลาวอาจอยูในรูป

คาภาคหลวง ภาษีเงินไดปโตรเลียม และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เปนตน 

4.1.1.1 การลงทุน 

ปตท.สผ. มีการลงทุนในโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียมจํานวนท้ังหมด 44 โครงการ เปนโครงการลงทุนใน

ประเทศไทย จํานวน 16 โครงการ  ลงทุนในพ้ืนที่พัฒนารวม 1 โครงการ พ้ืนที่คาบเกี่ยว 1 โครงการ และลงทุนในตางประเทศ 26

โครงการ สัดสวนการรวมทุนของ ปตท.สผ. และบริษัทยอยในแตละโครงการ เปนดังน้ี (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) 
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โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 

ของ ปตท.สผ. 

ระยะดําเนิน 

โครงการ 

สัดสวนการรวมทุน
(%) 

(1)  ในประเทศไทย   

 1. โครงการบงกช ผูดําเนินการ ผลิต 44.4445 

 2. โครงการเอส 1 ผูดําเนินการ ผลิต 100 

 3. โครงการพีทีทีอีพี 1 ผูดําเนินการ ผลิต 100 

 4. โครงการบี 6/27 ผูดําเนินการ ผลิต 60 

 5. โครงการอาทิตย ผูดําเนินการ ผลิต 80 

 6. โครงการแอล 22/43 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 

 7. โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 

 8. โครงการ แอล 21,28 และ 29/48 ผูดําเนินการ สํารวจ 70 

 9. โครงการอี 5 ผูรวมทุน ผลิต 20 

 10. โครงการคอนแทร็ค 3 ผูรวมทุน ผลิต 5 

 11. โครงการคอนแทร็ค 4 ผูรวมทุน ผลิต 45 

 12. โครงการจี 4/43 ผูรวมทุน ผลิต 21.375 

 13. โครงการสินภูฮอม  ผูรวมทุน ผลิต 20 

 14. โครงการบี 8/32 & 9A/1 ผูรวมทุน ผลิต 25 

 15. โครงการเอ 4, 5 และ 6/48 ผูดําเนินการ สํารวจ 100   

 16. โครงการจี 4/48 ผูรวมทุน ผลิต 5 

(2)  ตางประเทศในภูมิภาคเอเชีย   

 ประเทศสหภาพพมา    

 17. โครงการพมาซอติกา/2 ผูดําเนินการ พัฒนา 80 

 18. โครงการพมา/2    

  แปลง M3 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 

  แปลง M11 ผูรวมทุน สํารวจ 45 

 19. โครงการยาดานา (M5, M6) ผูรวมทุน ผลิต 25.50 

 20.  โครงการเยตากุน (M12,M13,M14) ผูรวมทุน ผลิต 19.31784 

 21. โครงการ PSC-G และ EP-2 ผูรวมทุน สํารวจ 90 

 ประเทศอินโดนีเซีย    

 22.โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ผูรวมทุน สํารวจ 28.33 

 23.โครงการอินโดนีเซีย เซาท มานดาร ผูดําเนินการ สํารวจ 34 

 24.โครงการอินโดนีเซีย มาลุนดา ผูดําเนินการ สํารวจ 100 

 25.โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง ผูรวมทุน สํารวจ 30 

 26.โครงการอินโดนีเซีย เซาท ซาการี ผูรวมทุน สํารวจ 20 

 ประเทศเวียดนาม    

 27. โครงการเวียดนาม 9-2 ผูรวมดําเนินการ ผลิต 25 

 28. โครงการเวียดนาม 16-1 ผูรวมดําเนินการ ผลิต 28.5 

 29. โครงการเวียดนามบี และ 48/95 ผูรวมทุน สํารวจ 8.5 

 30.โครงการเวียดนาม 52/97 ผูรวมทุน พัฒนา 7 
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โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 

ของ ปตท.สผ. 

ระยะดําเนิน 

โครงการ 

สัดสวนการรวมทุน
(%) 

 ประเทศกัมพูชา    

 31. โครงการกัมพูชาบี ผูดําเนินการ สํารวจ 33.333334 

 พื้นที่คาบเก่ียว    

 32. โครงการจี 9/43 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 

 พื้นที่พัฒนารวม    

 33. โครงการพ้ืนที่พัฒนารวม ไทย-มาเลเซีย บี17 ผูรวมดําเนินการ ผลิต 50 

 ประเทศนิวซีแลนด    

 34.โครงการนิวซีแลนด เกรทเซาธ ผูรวมทุน สํารวจ 18 

(3)  ตางประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย   

 รัฐสุลตานโอมาน    

 35. โครงการโอมาน 44 ผูดําเนินการ ผลิต 100 

 ประเทศแคนาดา    

 36. โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี  ผูรวมทุน ผลิต 40 

 ประเทศแอลจีเรีย    

 37. โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ผูรวมดําเนินการ พัฒนา 35 

 38. โครงการ แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ ผูดําเนินการ สํารวจ 24.5 

 ประเทศออสเตรเลีย    

 39. โครงการออสเตรเลีย ดับเบิ้ลยู เอ-423-พี ผูรวมทุน สํารวจ 30 

 40. โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซยี ผูดําเนินการ ผลิต 100 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี/

แอล 7, เอซี/แอล 8, เอซี/พี 33, เอซี/พี 34 เอซี/พี 

40 และเอซี/พี 54) 

ผูดําเนินการ ผลิต/สํารวจ 100 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลงเอซี/

แอล 1, เอซี/แอล 2 และ เอซี/แอล 3) 

ผูดําเนินการ ผลิต 89.6875 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี /

อารแอล 7) 

ผูดําเนินการ สํารวจ 100 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  (แปลง เอซี/

อารแอล 4 (Tenacious)) 

ผูดําเนินการ สํารวจ 100 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  (แปลง เอซี/

พี 24) 

ผูดําเนินการ สํารวจ 90 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  (แปลง เอซี/

อารแอล 5 (Tenacious), แปลง เอซี/อารแอล 6 

(Audacious), เอซี/พี 4, เอซี/อารแอล 4 (ไมรวม 

Tenacious), เอซี /อาร แอล  5 (ไม รวม 

Tenacious), เอซี /อาร แอล  6 (ไม รวม 

Audacious) และเอซี/พี 17 

ผูดําเนินการ สํารวจ 50 
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โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 

ของ ปตท.สผ. 

ระยะดําเนิน 

โครงการ 

สัดสวนการรวมทุน
(%) 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี/

พี 32) 

ผูดําเนินการ สํารวจ 35 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  (แปลง 

ดับเบิ้ลยู เอ 396 พี และ ดับเบ้ิลยู เอ 397 พี 

ผูรวมทุน สํารวจ 20 

 ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก    

 41. โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน ผูรวมทุน สํารวจ 8.5 

 42.โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร แอเรีย ผูรวมทุน สํารวจ 10 

 ประเทศเคนยา    

 43. โครงการเคนยา L10A 

       โครงการเคนยา L10B 

ผูรวมทุน สํารวจ 25 

15 

 44. โครงการเคนยา L5, L7, L11, L11B, L12 ผูรวมทุน สํารวจ 10 
/1 PTTEPO ถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรย่ี จํากัด และบริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด ซึ่งเปนผูถือสัมปทานในโครงการ 
/2 มีการจัดกลุมโครงการใหมโดยโครงการพมาซอติกาประกอบดวยแปลงสัมปทาน เอ็ม 9 และเอ็ม 11 (เฉพาะพ้ืนท่ีดานตะวันออกเฉียงเหนือของเอ็ม 11) สวน

โครงการพมา เอ็ม 3 เอ็ม 7 และ เอ็ม 11 ไมรวมพ้ืนที่ดานตะวันออกเฉียงเหนือของเอ็ม 11,  เมื่อ 1 กุมภาพันธ 2555 ไดทําการยุติและคืนสัมปทานเอ็ม 7 ใหกับ

พมาแลว 

 

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ไดรวมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ดังน้ี  

 รวมลงทุนรอยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพื่อดําเนินโครงการทอขนสงกาซ

ธรรมชาติยาดานา 

 รวมลงทุนรอยละ 19.31784 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพื่อดําเนินโครงการทอขนสงกาซ

ธรรมชาติเยตากุน 

 รวมลงทุนกับ ปตท. โดยถือหุนเทากันรอยละ 50 ในบริษัท เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จํากัด (Energy Complex Company 

Limited) เพื่อกอสรางอาคารสํานักงานสําหรับผูประกอบธุรกิจดานพลังงาน  

 รวมลงทุนกับบริษัทในกลุม ปตท. ประกอบดวย ปตท. ปตท.สผ. บริษัท ปตท. โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท  ไทยออยล จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 20 เทากันทุกบริษัท ยกเวนบริษัท ปตท.  

โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) ที่มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 40 เพื่อจัดต้ังบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด เพื่อ

สรางศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางดาน ICT สนับสนุนใหเกิดความเช่ือมโยงในกลุมธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนและตอบสนองทิศทางและกลยุทธของบริษัทในกลุม ปตท. 

 รวมลงทุนรอยละ 13.11 ในบริษัท Erawan 2 FSO Bahamas Ltd. เพื่อดําเนินธุรกิจใหเชาเรือ FSO 

 รวมลงทุนรอยละ 15.67 ในบริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จํากัด เพื่อดําเนินฐานสนับสนุนการปฏิบัติการปโตรเลียม 

ทาเรือ และ คลังสินคา 

 รวมลงทุนรอยละ 50 ในบริษัท Shoreair Pty Limited เพื่อดําเนินฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศ ในโครงการ พีทีทีอีพี 

ออสตราเลเชีย 

 รวมลงทุนรอยละ 50 ในบริษัท Troughton Island Pty Ltd เพื่อดําเนินฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศสํารอง ใน

โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 
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4.1.1.2 ปริมาณสํารองปโตรเลียม  

 ปริมาณสํารองพิสูจนแลว หมายถึง ปริมาณสํารองปโตรเลียมท่ีสามารถผลิตไดจากแหลงกักเก็บที่คนพบแลว โดย

ประเมินไดอยางม่ันใจพอสมควรจากขอมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม ซ่ึง ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบป

โดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหลงกักเก็บปโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อใหไดตัวเลขท่ีไดมาตรฐาน โดยปริมาณสํารองปโตรเลียม

พิสูจนแลวในรายงานน้ีจะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลงปโตรเลียม 

ปตท.สผ. จะไมถือวาปริมาณสํารองท่ีสํารวจพบท้ังหมดเปนปริมาณสํารองท่ีพิสูจนแลว จนกวาจะมีการทําสัญญาซ้ือขายกาซ

ธรรมชาติหรือคอนเดนเสทกับลูกคา และ ปตท.สผ. อาจปรับปริมาณสํารองปโตรเลียมพิสูจนแลวเพิ่มขึ้นเมื่อ ปตท .สผ. คาดวา

ปริมาณสํารองสวนที่เพิ่มข้ึนสามารถนํามาใชไดอยางแนนอน ภายใตการดําเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยู ซ่ึงนโยบายการ

ประเมินปริมาณสํารองดังกลาวสอดคลองกับแนวทางของ U.S. Society of Petroleum Engineers ในดานการประเมินปริมาณ

สํารองสวนที่เพิ่มข้ึน แตการประเมินปริมาณสํารองพิสูจนแลวของ ปตท.สผ. จะเขมงวดกวาเน่ืองจากจะปรับปริมาณสํารองสวน

เพิ่มตอเมื่อมีการทําสัญญาซ้ือขายปโตรเลียมแลวเทาน้ัน ทั้งน้ี ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัท

ยอย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2553 – ป 2555  เปนดังน้ี 

หนวย : ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ 

ปริมาณสํารองพิสูจนแลว ป 2553 ป 2554 ป 2555 

ในประเทศ 

ตางประเทศ 

612 

431 

541 

428 

501 

400 

รวม 1,043 969 901 

ปริมาณสํารองพิสูจนแลวของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเปนปริมาณนามันดิบและคอนเดนเสท 263 ลาน

บารเรล และเปนกาซธรรมชาติ 4,182 พันลานลูกบาศกฟุต หรือรวมท้ังหมดเปน 901 ลานบารเรลเทียบเทานามันดิบ 

 

4.1.1.3 ผลการดําเนินงาน 

 (1) การผลิต 

ในป 2555 อัตราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษัทยอยคิดเปน 313,293 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอ

วัน เพิ่มข้ึนจากป 2554 ประมาณ 11,926 บารเรลเทียบเทานามันดิบตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 3.96 ทั้งน้ีปริมาณการผลิตเฉลี่ยรวม

ทุกโครงการในป 2553 – ป 2555 เปนดังน้ี  

                               หนวย  : บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน 

ปริมาณการผลิต ป 2553 ป 2554 ป 2555 
รวมทุกโครงการ 304,023 301,367 313,293 

 

(2)   การจัดจําหนาย 

 ผลิตภัณฑที่ ปตท.สผ. และบริษัทยอยทําการผลิตเพ่ือจําหนายมี 5 ชนิด คือ น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียม

เหลว คอนเดนเสทและบิทูเมน โดย ปตท. เปนผูรับซ้ือผลิตภัณฑเกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย (คิดเปนรอยละ 84 

ของผลิตภัณฑของ ปตท.สผ. สําหรับป 2555) สําหรับการซ้ือขายกาซธรรมชาติ ปตท. ไดทําสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติระยะยาว

กับ ปตท.สผ. อายุสัญญาประมาณ 25-30 ป มีการกําหนดปริมาณซ้ือขายขั้นตํ่าเปนรายป สวนการซ้ือขายนํ้ามันดิบและคอนเดน

เสทจะอิงราคานํ้ามันในตลาดโลกซ่ึงมีคุณสมบัติใกลเคียงกับนํ้ามันดิบที่ผลิตได เพื่อใหสามารถสะทอนมูลคาของผลิตภัณฑได

ใกลเคียงกับราคาตลาด โดย ปตท. ทําสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. เชนเดียวกัน 

 ในป 2555 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีการจําหนายผลิตภัณฑรวมท้ัง 5 ชนิด ประมาณ 275,923  บารเรลเทียบเทา

น้ํามันดิบตอวัน เพิ่มขึ้น 10,876 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขายในป 2554 ที่ 265,047  บารเรล
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เทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน โดยปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากการขายนํ้ามันดิบและบิทูเมนของโครงการเอส 1 โครงการ

เวียดนาม 16-1 และโครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี   ทั้งน้ี ปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑแตละชนิดของ ปตท .สผ. และ

บริษัทยอยในป 2553 – ป 2555 เปนดังนี้ 

 

ผลิตภัณฑ ป 2553  ป 2554   ป 2555   
น้ํามันดิบ (พนับารเรลตอวัน) 39.58 38.79 52.41 

กาซธรรมชาติ (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 1,155.95 1,142.71 1,128.88 

กาซปโตรเลียมเหลว (เมตริกตันตอวัน) 199.15 236.42 254.06 

คอนเดนเสท (พันบารเรลตอวัน) 36.61 35.39 33.67 

บิทูเมน (พันบารเรลตอวัน) - 3.88 6.52 

รวมทุกผลิตภัณฑ 

(บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน) 
264,575 265,047 275,923 

ราคาขายผลิตภัณฑโดยเฉลี่ย 

(เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบ) 
44.83 55.49 64.86 

 

 (3) การบริหาร 

 ปตท. บริหารการลงทุนใน ปตท.สผ. โดยรวมเปนคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อใชอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย

และกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ ปตท.สผ. ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ ปตท.สผ. ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 

2555 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 15 คน ประกอบดวยผูบริหารของ ปตท.จํานวน 3 คน นอกจากน้ี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

ของ ปตท.สผ. ยังไดรับเลือกจากผูบริหารของปตท. ดวย  

 (4) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ.  ในป 2553 – ป 2555 เปนดังน้ี     

              หนวย : ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** งบการเงินป 2553 - 2555 ที่นําเสนอในสกุลเงินบาท มาจากการแปลงคางบการเงินที่จัดทําข้ึนโดยมีสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินที่ใช

ในการดําเนินงาน 

 

งบการเงิน ป 2553** ป 2554** ป 2555** 
รายไดจากการขายและการบริการ  

รายไดรวม 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

140,655 

143,506 

99,687 

43,774 

165,866 

173,375 

128,702 

44,748 

207,851 

218,137 

160,966 

57,316 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุน 

322,430 

159,371 

163,059 

447,842 

247,818 

200,024 

601,513 

273,409 

328,104 
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 (5) ผลดานปฏิบัติการ 

 ในป 2555 ปตท.สผ.ไดติดตามภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ํามันอยางใกลชิด และทบทวนแผนการดําเนินงาน ตลอดจน

แผนการลงทุน ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืน 

ซ่ึงสามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังน้ี 

ดานการสํารวจ  

ปตท.สผ. ไดดําเนินกิจกรรมการสํารวจในโครงการตางๆทั้งในประเทศไทยและโครงการตางประเทศอยางตอเน่ือง เพื่อ

ประเมินศักยภาพและเพิ่มปริมาณสํารองปโตรเลียมของโครงการ โดยในป 2555 ปตท.สผ. มีการดําเนินกิจกรรมสํารวจใน

โครงการตางๆ อาทิ 

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย เสร็จส้ินการสํารวจคล่ืนไหวสะเทือนสามมิติและการเจาะหลุมประเมินผล Maple-2 

ในแหลง Cash-Maple ซ่ึงตั้งอยูในทะเลติมอร ประเทศออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมป 2555 โดยพบกาซธรรมชาติเพิ่มเติมจาก

หลุม Cash-2 ที่ขุดไปเม่ือปลายป 2554 โดยมีอัตราการไหลของกาซธรรมชาติประมาณ 30 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และคอนเดน

เสท 696 บารเรลตอวัน ขณะน้ีอยูระหวางการศึกษาวิเคราะหศักยภาพเชิงพาณิชยของแหลง 

โครงการพมาเอ็ม 3 และ เอ็ม11 ซ่ึงต้ังอยูในอาวเมาะตะมะ ทางตอนใตของเมืองยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

ขณะน้ีอยูในชวงขยายระยะเวลาสํารวจ 7 ป เพื่อดําเนินการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชยโดยมีการเตรียมการเจาะหลุมประเมินผล 

และในสวนของแปลงนํ้าลึกเอ็ม 11 ขณะน้ีอยูในระหวางการเตรียมการเจาะหลุมสํารวจ 

โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ขณะน้ีอยูในระหวางศึกษาและวิเคราะหทางธรณีวิทยาเพ่ิมเติมเพ่ือประเมินศักยภาพ และ

กําหนดตําแหนงหลุมสํารวจหลุมท่ี 2 (หลุมสํารวจนํ้าต้ืน) ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการขุดเจาะในป 2556 

โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ มีแผนการเจาะสํารวจในระยะแรก จํานวน 9 หลุม ดําเนินการเจาะหลุมสํารวจไป

แลว 7 หลุม โดยพบน้ํามันดิบจํานวน 6 หลุม ขณะน้ีอยูระหวางการเจาะหลุมสํารวจที่เหลือตามแผนอยางตอเน่ืองในตนป 2556 

เพื่อยืนยนัศักยภาพทางปโตรเลียม 

โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี เสร็จสิ้น Winter Evaluation Program (WEP) ประจําป 2554 - 2555 โดยเจาะหลุม

ประเมินผลแลวเสร็จ 161 หลุม และไดทําการวัดคล่ืนไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และ 4 มิติ ในแหลง Leismer, Thornbury และ 

Hangingstone เพื่อนําขอมูลไปใชในการประเมินการผลิตของแหลง Leismer และประเมินศักยภาพ เพื่อการผลิตของแหลง 

Thornbury และ Hangingstone ตอไป 

ในไตรมาส 4 ป 2555 เตรียมงาน Winter Evaluation Program ประจําป 2555-2556 รวมถึงการวางตําแหนงของหลุม

ประเมินผลและกําหนดพื้นท่ีการวัดคล่ืนไหวสะเทือน โดยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาเพิ่มเติมในแหลง Leismer, Corner และ 

Thornbury โดยมีจํานวนหลุมเจาะท่ีคาดวาจะเจาะท้ังส้ิน 92 หลุม และการวัดคล่ืนไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และ 4 มิติ ทั้งส้ิน 134 

ตารางกิโลเมตร 

ดานการพัฒนาโครงการ  

ปตท.สผ. ไดเรงพัฒนาโครงการตางๆ เพื่อใหบริษัทฯสามารถเร่ิมการผลิตปโตรเลียมไดตามแผนการดําเนินการของบริษัทฯ 

อาทิ 

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย เสร็จส้ินการเจาะหลุมผลิต 3 หลุม และหลุมอัดกาซ (Gas injection well) 1 หลุม ใน

เดือนกรกฎาคม 2555 และไดนําเรือ FPSO เขาสูแหลงมอนทาราในเดือนพฤศจิกายน 2555 ขณะน้ีไดดําเนินงานเช่ือมตอและ

ทดสอบระบบ และเตรียมความพรอมสําหรับการผลิต 
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สวนการดําเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยน้ัน นับต้ังแตเกิดเหตุการณฯ จนถึงส้ินไตรมาสท่ี 4 

ป 2555 บริษัทฯ ไดรับคาสินไหมทดแทนทั้งส้ิน 212 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (ดอลลาร สรอ.) และอยูระหวางการเรียกรองคา

สินไหมทดแทนในสวนที่เหลือตอไปโดยมีความคืบหนาเปนลําดับ 

สําหรับการเรียกรองคาชดเชยจากเหตุการณนํ้ามันร่ัวไหลจากแหลงมอนทาราโดยรัฐบาลอินโดนีเซียนั้น บริษัทฯยังคง

เจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการที่จะพิสูจนหลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใชวิธีการทาง

วิทยาศาสตรตอไป 

โครงการพมาซอติกา เม่ือตนป 2555 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ไดมีการลงนามในสัญญา

รวมทุน (Joint Operating Agreement) กับ Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) โดย MOGE เขาถือสัดสวนรอยละ 20 ใน

โครงการซอติกา ซ่ึงเปนไปตามสัญญา Production Sharing Contract ทั้งน้ี ปตท.สผ.อ. ถือสัดสวนรอยละ 80 และยังคงเปน

ผูดําเนินการในโครงการน้ีตอไป ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินงานกอสรางแทนผลิตหลัก งานกอสรางแทนหลุมผลิตและโครงขาย

ทอสงกาซธรรมชาติระหวางแทน งานกอสรางทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงทะเล งานกอสรางทอสงกาซธรรมชาติ และ

อุปกรณการผลิตท่ีเกี่ยวของบนบก ซ่ึงมีความคืบหนากวารอยละ 63 โดยบริษัทฯ คาดวาจะจัดสงกาซธรรมชาติไดภายในตนป 

2557 

โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ในป 2555 มีเปาหมายในการเจาะหลุมผลิตท้ังหมด 4 หลุม เสร็จส้ินการเจาะหลุม

ผลิตไปแลวจํานวน 3 หลุม พบอัตราการไหลของน้ํามันดิบ 4 ,000 บารเรลตอวัน ขณะน้ีอยูระหวางเจาะหลุมผลิตท่ี 4 และอยู

ระหวางการดําเนินงานกอสรางกระบวนการผลิตและระบบทอขนสง (EPC1) และงานกอสรางที่พักอาศัย และสาธารณูปโภค 

(EPC2) ในพ้ืนที่พัฒนา ทั้งนี้บริษัทฯ คาดวาจะสามารถเร่ิมการผลิตไดภายในป 2557 

โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ในสวนของแหลง Corner ไดมีการขยายเวลาการศึกษาในรายละเอียดเพ่ิมเติม

สําหรับแผนพัฒนาและงบประมาณโดยรวม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของเงินลงทุนและการกอสรางอุปกรณใน

กระบวนการผลิต โดยคาดวาจะมีการทํา Final Investment Decision (FID) ในป 2556 และเริ่มการผลิตไดภายในป 2559 

โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน บริษัท PTTEP Africa Investment Limited หรือ PTTEP AI (บริษัทยอย

ของ ปตท.สผ.) ประสบความสําเร็จในการซ้ือบริษัท Cove ในเดือนสิงหาคมป 2555 ทําให PTTEP AI มีสัดสวนในการรวมทุน

รอยละ 8.5 ในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน โดยมีบริษัท Anadarko เปนผูดําเนินการ 

โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน เปนแหลงกาซธรรมชาติขนาดใหญ ในประเทศโมซัมบิก ซ่ึงไดมีการ

สํารวจและคนพบกาซธรรมชาติแลว โดยคาดวาจะมีปริมาณสํารอง (Resources) กวา 65 ลานลานลูกบาศกฟุต (Trillion Cubic 

Feet - TCF) และมีศักยภาพในการพัฒนาไปสูการผลิตกาซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) หลังจากท่ี PTTEP AI 

ไดเขาเปนผูรวมทุน ทางโครงการฯ ไดมีความคืบหนาท่ีสําคัญในการพัฒนา โดยกลุมบริษัทรวมทุนไดจัดจางบริษัทรับเหมา

เพื่อใหออกแบบทางวิศวกรรม (Front End Engineering Design: FEED) 2 ดาน ไดแก ดานการกอสรางโรงงานผลิตกาซธรรมชาติ

เหลวบนบก และดานการติดตั้งอุปกรณการผลิตและทอสงกาซนอกชายฝง 

นอกจากน้ี Anadarko ซ่ึงเปนผูดําเนินการในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน ไดทําขอตกลงเบ้ืองตน 

(HOA: Heads of Agreement) กับบริษัท Eni ซ่ึงเปนผูดําเนินการของโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย โฟร โดยจะ

ประสานงานในการดําเนินงานพัฒนาแหลงกาซฯนอกชายฝง และรวมมือกันวางแผนและพัฒนาการกอสรางโรงงานผลิตกาซ

ธรรมชาติเหลวบนบก ที่เขตอุตสาหกรรม Cape Afugi ในเมือง Cabo Delgado ทางตอนเหนือของประเทศโมซัมบิก 
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ดานการผลิต  

ปตท.สผ. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือรักษากําลังการผลิตในปจจุบัน และเพ่ิมกําลังการผลิตจากโครงการใหมๆ 

อาทิ 

โครงการบงกช เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2555 แหลงบงกชใต สามารถผลิตกาซธรรมชาติไดที่ 320 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน

ตามที่กําหนดในสัญญาซ้ือ-ขายกับ ปตท. และผลิตคอนเดนเสทไดที่ระดับ 9,000 บารเรลตอวัน สําหรับแหลงบงกชเหนือ เม่ือ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 สามารถสรางสถิติการผลิตคอนเดนเสทไดสูงสุดท่ีปริมาณ 25 ,019 บารเรลตอวัน และเม่ือวันที่ 5 

สิงหาคม 2555 ยังเปนวันที่แหลงบงกชเหนือ ประสบความสําเร็จในการผลิตคอนเดนเสทไดครบ 100 ลานบารเรล โดยในป 2555

แหลงบงกชเหนือ สามารถผลิตกาซธรรมชาติเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 596 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

ดังน้ัน การผลิตกาซธรรมชาติโดยรวมของโครงการบงกชในปจจุบัน( ซ่ึงประกอบดวยแหลงบงกชเหนือ และแหลง

บงกชใต) จึงมีกําลังการผลิตสูงขึ้นถึง 900 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ทําใหสามารถสนองตอบความตองการใชกาซธรรมชาติของ

ประเทศไทยไดถึง 20 % 

โครงการเอส1 มีอัตราการผลิตน้ํามันดิบสูงสุดอยูที่ 35,176 บารเรลตอวันในเดือนธันวาคม 2555 ซ่ึงเปนสถิติการผลิตน้ํา

มันดิบที่สูงสุดต้ังแตโครงการเร่ิมดําเนินการ โดยมีอัตราการผลิตน้ํามันดิบเฉลี่ยในป 2555 อยูที่ประมาณ 28,000 บารเรลตอวัน 

โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี แหลง Leismer มีปริมาณการผลิต Bitumen เฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 ป 2555 ที่

ประมาณ 15,700 บารเรลตอวัน โดยมีหลุมเพ่ือการผลิตจํานวน 22 คูหลุม (หลุมอัดไอน้ําและหลุมผลิต) จาก 4 well pad และ

ปริมาณบิทูเมนท่ีผลิตต้ังแตเริ่มตนการผลิต รวม 9 ลานบารเรลในเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา ในสวนของ well pad ที่ 5 นั้นจะ

พรอมเขาสูกระบวนการผลิตไดในไตรมาสท่ี 4 ป 2556 

ในสวนของแผนการขยายกําลังการผลิต (Leismer Expansion) ยังคงอยูในขั้นตอนการวางตําแหนง well pad และศึกษา

ในรายละเอียดของอุปกรณที่จะติดต้ังเพ่ิมเติม เพื่อรองรับอัตราการผลิตท่ีขยายเปน 40 ,000 บารเรลตอวัน รวมถึงการเตรียมขอ

อนุมัติจาก Energy Resources Conservation Board (ERCB) 

โครงการโอมาน 44 มีการคนพบนํ้ามันดิบเพิ่มเติมจากการเจาะหลุมพัฒนาและหลุมประเมินผลจากแหลงมูรฮาเมียรและ

แหลงใหมทางตอนใตของโครงสรางชามส-อี (Shams-E South) ทําใหอัตราการผลิตเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 ป 2555 เพิ่มสูงขึ้นจาก

ประมาณ 1,500 บารเรลตอวันเปนประมาณ 4,600 บารเรลตอวัน โดยในป 2555 โครงการโอมาน 44 มีอัตราการผลิตน้ํามันดิบและ

คอนเดนเสทเฉล่ียประมาณ 2,960 บารเรลตอวัน และกาซธรรมชาติ 42 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และไดดําเนินการกอสรางและ

ทดสอบระบบตามมาตรฐานวิศวกรรมของทอสงจากหลุมผลิต Shams-9ST ไปยังหนวยผลิตหลักของแหลง Shams โดยไดเริ่มทํา

การผลิตกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทจากหลุม Shams-9ST เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2555 

โครงการเวียดนาม 16-1 เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 แทนหลุมผลิตที่ 2 (Wellhead Platform : WHP-H4) ของแหลงเทจั๊ก

จั๋ง (Te Giac Trang Field) ไดเริ่มทําการผลิตอยางเปนทางการ ทําใหสามารถเพ่ิมการผลิตน้ํามันดิบจาก 41,000 บารเรลตอวันเปน

ประมาณ 55,000 บารเรลตอวัน 

ดานการบริหารและกล่ันกรองการลงทุน ปตท.สผ. ไดมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองในดานการบริหารและกล่ันกรอง

การลงทุน (Portfolio Management) จุดมุงหมายเพ่ือใหการลงทุนมีความเหมาะสมทั้งในดานการสรางมูลคาเ พ่ิมใหแกโครงการ

และการบริหารความเส่ียง โดยมีการศึกษา วิเคราะหปจจัยและผลกระทบในการลงทุนอยางสมํ่าเสมอใหทันกับสภาวะการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงทุน รวมท้ังมีการทบทวนกลุม

ประเทศเปาหมาย (Focused Countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุมประเทศตามโอกาส ความเหมาะสมและใหสอดคลอง
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กับทิศทางและเปาหมายท่ีบริษัทตั้งไว โดยวิเคราะหจากปจจัยตางๆ อาทิ ศักยภาพทางปโตรเลียม ปจจัยทางภูมิศาสตร การแบง

ผลประโยชนกับภาครัฐ ความเส่ียงท้ังดานการเมืองและการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังความไดเปรียบในการแขงขัน 

การเขารวมทุนในแปลงเอ็ม11 ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ของบริษัท Total และ JX NOEX ปตท.สผ.อ. ได

คัดเลือกบริษัท Total E&P Myanmar (Total) และบริษัท JX Nippon Oil & Gas Exploration (Myanmar) Limited (JX Myanmar) 

เขาเปนผูรวมทุนในแปลงเอ็ม11 ในสัดสวนรอยละ 40 และ 15 ตามลําดับ ทั้งน้ี ปตท.สผ.อ. จะยังคงเปนผูดําเนินการและถือสิทธิ

การรวมทุนในสัดสวนรอยละ 45 ในโครงการนี้ โดยการเขารวมทุนดังกลาวจะมีผลบังคับเมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาล

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ทั้งน้ี  การสรรหาผูเขารวมทุนดังกลาว เปนสวนหนึ่งของกลยุทธในการบริหารการลงทุน 

(Portfolio management) และการบริหารความเส่ียง 

การเขาซ้ือบริษัท Cove Energy Plc. ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ปตท.สผ. โดย PTTEP AI (บริษัทยอยของ ปตท.สผ.) 

ไดประกาศการทําคําเสนอซ้ือหุนสามัญที่ออกแลวและยังไมไดออกท้ังหมดของบริษัท Cove ที่ราคา 240 เพนซ (สกุลเงินปอนดส

เตอลิง) ตอหุน คิดเปนมูลคาประมาณ 1,221.4 ลานปอนดสเตอลิง โดยบริษัท Cove มีสินทรัพยหลักคือ การถือครองสัดสวนรอย

ละ 8.5 ในแปลงสัมปทาน Rovuma Offshore Area 1 สาธารณรัฐโมซัมบิก นอกจากน้ี Cove ยังถือสัดสวนรอยละ 10 ในแปลง

สัมปทาน Rovuma Onshore Area สาธารณรัฐโมซัมบิก และถือสัดสวนรอยละ 10-25 ในแปลงสัมปทานน้ําลึกอีก 7 แปลงใน

ประเทศเคนยา 

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 PTTEP AI ไดประสบความสําเร็จในการซ้ือหุน บริษัท Cove โดยบรรลุเงื่อนไขตามคําเสนอ

ซ้ือครบถวนแลว และต้ังแตวันที่ 23 สิงหาคม 2555 PTTEP AI ไดเริ่มกระบวนการบังคับซ้ือหุนท่ีเหลืออยูจากผูถือหุนของ Cove 

ที่ยังไมไดตอบรับคําเสนอซ้ือ โดยในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 (วันสุดทายของการบังคับซ้ือหุน) PTTEP AI มีสัดสวนการถือหุนรอย

ละ 100 

 อนึ่ง ในวันที่ 18 กันยายน 2555 ตลาดหลักทรัพยลอนดอน (London Stock Exchange) ไดประกาศยกเลิกการซ้ือขายหุน

ของบริษัท Cove ในตลาดหลักทรัพย Alternative Investment Market (AIM) 

 

4.1.1.4 แผนการลงทุนในอนาคต 
 ปตท.สผ. ไดประมาณการรายจายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจายดําเนินงาน (Operating Expenditure) ของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย ในชวงป 2556 – ป 2560 รวม 5 ป เปนเงินท้ังส้ินประมาณ 24,671 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (ดอลลาร 

สรอ.) ซ่ึงมีการปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ และแผนงานลาสุดท้ังน้ีประมาณการรายจายลงทุนและ

รายจายดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

        หนวย  :  ลานดอลลาร สรอ. 

 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2556- ป 2560 

รายจายลงทุน 3,949 3,134 2,962 2,312 2,410 14,767 

รายจายดําเนินงาน 1,860 1,851 1,837 1,984 2,372 9,904 

รายจายรวมท้ังส้ิน 5,809 4,985 4,799 4,296 4,782 24,671 
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 ปตท.สผ. คาดวาตัวเลขประมาณการขายปโตรเลียมเฉล่ียตอวัน (จากโครงการปจจุบนั) ระหวางป 2556- ป 2560 มี

รายละเอียด  ดังตอไปนี ้

หนวย  :  พันบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน 

 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
ปริมาณการขายปโตรเลียมเฉล่ีย 310 340 335 325 339 

 

4.1.2 หนวยธุรกิจกาซธรรมชาต ิ 

 ปตท. ประกอบกิจการเก่ียวกับธุรกิจกาซธรรมชาติ ที่ครอบคลุม 5 ธุรกิจยอย ไดแก   

(1) ธุรกิจจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ รับผิดชอบจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงกาซธรรมชาติทั้งในประเทศและ

ตางประเทศเพ่ือจําหนายใหกับลูกคา โดยมผีูใชกาซธรรมชาติรายใหญ ไดแก ผูผลิตไฟฟา 

(2) ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบดําเนินการ บํารุงรักษา และพัฒนาระบบทอสงกาซ

ธรรมชาติ  

(3) ธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ รับผิดชอบดําเนินการและพัฒนาธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ ซ่ึงในปจจุบันมีจํานวนท้ังส้ิน 

6 โรง   

(4) ธุรกิจทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) รับผิดชอบดําเนินการและพัฒนาระบบทอจัดจําหนายกาซ

ธรรมชาติซ่ึงเปนทอยอยที่ตอเช่ือมจากระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ไปยังลูกคาอุตสาหกรรม เพื่อจําหนาย

กาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมตางๆ  

(5) ธุรกิจกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicles) รับผิดชอบการขยายสถานีบริการ NGV และการ

สงเสริมการขยายการใชกาซธรรมชาติในภาคการขนสง เพื่อใหกาซธรรมชาติเปนทางเลือกเช้ือเพลิงในดานขนสงท่ีมีราคาถูกกวา

น้ํามัน และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อชวยลดภาระคาใชจายเช้ือเพลิงใหกับผูบริโภคและลดปญหามลภาวะทางอากาศที่ทวีความ

รุนแรงขึ้น  

 สําหรับป 2555 ปตท. มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑกาซธรรมชาติ จํานวน 578,225 ลานบาท เพิ่มข้ึน 128,699  ลาน

บาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 28.6 จากป 2554 ที่มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑกาซธรรมชาติ จํานวน  449,526 ลานบาท 

(รายละเอียดตามโครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอยแบงตามสายผลิตภัณฑในหัวขอที่ 3.3) 

 

4.1.2.1 ธุรกิจการจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาต ิ

การจัดหากาซธรรมชาติ 
 การจัดหากาซธรรมชาติของ ปตท. อยูในความรับผิดชอบของธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ โดย ปตท. เปน

ผูซื้อกาซธรรมชาติจากผูขายกาซธรรมชาติภายใตสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติซ่ึงปจจุบันมีอยูทั้งส้ิน 15 ฉบับ แบงเปนสัญญาซ้ือกาซ

ธรรมชาติในประเทศจํานวน 12 ฉบับ ไดแก สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงบงกช, สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงไพลิน, 

สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแปลง B8/32/1 , สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงน้ําพอง, สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลง MTJDA 

แปลง A-18 , สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงอาทิตย, สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลง MTJDA แปลง B-17&C-19 และ B-

17-01 , สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงภูฮอม, สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงยูโนแคล 123 (สวนเพ่ิม)/2, สัญญาซ้ือขายกาซ

ธรรมชาติแหลงสิริกิติ์ (พื้นที่ลานกระบือ), สัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติแหลงสิริกิติ์ (พื้นท่ีหนองตูม เอ) , สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติ

จากแหลงบงกชใต/3 และสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงตางประเทศอีกจํานวน 3 ฉบับ ไดแก สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจาก

แหลงยาดานา สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงเยตากุน และสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงซอติกา แปลง M9 ในสหภาพ

พมา/4 
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หมายเหตุ : 
/1    ประกอบดวยแหลงทานตะวัน ราชพฤกษ  เบญจมาศ เบญจมาศนอรท  มะลิวัณย  จามจุรี  นอรทจามจุรี ชบา  ลันตา 

/2 เร่ิมซ้ือขายกาซฯวันท่ี 5 พ.ค. 2553 ในปริมาณเร่ิมตนท่ี 680 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และทยอยเพิ่มขึ้นเปน 1,010 ลานลูกบาศกฟุตตอวันเมื่อวันท่ี 17 พ.ย. 2554 

และจะเพิม่ขึ้นเปน 1,240  ลานลูกบาศกฟุตตอวันในวันท่ี 24 เม.ย.  2555 

/3 มีการลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 30 ก.ค. 2552 มีปริมาณซ้ือขายกาซฯวันละ 320 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เร่ิมสงกาซฯไดตามสัญญาฯ เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2555   

/4 มีการลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 30 ก.ค. 2553 มีปริมาณซ้ือขายกาซฯวันละ 240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาจะเร่ิมสงกาซฯไดในป 2557 

 

 ทั้งน้ี การจัดหากาซธรรมชาติของ ปตท. สวนใหญจะมาจากแหลง/แปลงสัมปทานกาซธรรมชาติในประเทศ โดยมี

ปริมาณและสัดสวนการจัดหากาซธรรมชาติของ ปตท. ในป 2553 – ป 2555 เปนดงัน้ี  
 

แหลง/แปลงสัมปทาน 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 
ลาน ลบ. 
ฟุต/วัน รอยละ ลาน ลบ. 

ฟุต/วัน รอยละ ลาน ลบ. 
ฟุต/วัน รอยละ 

ในประเทศ       

- ยูโนแคล 1,2,3 956 23.6 966 23.1 1,281 28.1 

- บงกช 581 14.3 588 14.1 766 16.8 

- ไพลิน 366 9.0 374 8.9 377 8.3 

- ทานตะวัน/เบญจมาศ 187 4.6 167 4.0 134 2.9 

- น้ําพอง/ภูฮอม 104 2.6 97 2.3 106 2.3 

- MTJDA 602 14.8 722 17.2 707 15.5 

-   สิริกิติ ์ 2 0.1 7 0.2 9 0.2 

-   อาทิตย 406 10.0 332 7.9 222 4.9 

รวมการจัดหาในประเทศ 3,204 79.0 3,253 77.7 3,602 79.0 

ตางประเทศ 
        

- ยาดานา 434 10.7 426 10.2 423 9.3 

- เยตากุน 419 10.3 404 9.7 397 8.7 

-  LNG   101 2.4 139 3.0 

รวมการจัดหาจากตางประเทศ 853 21.0 931 22.3 959 21.0 
รวมการจัดหาทั้งหมด 4,058 100.0 4,184 100.0 4,561 100.0 

ราคาซ้ือกาซธรรมชาติเฉลี่ย 

(บาท/ลานบีทีย)ู 
196.4 213.8 261.2 

 หมายเหตุ   :       ปริมาณกาซธรรมชาติคํานวณ ณ คาความรอน 1,000 บีทียู ตอ 1 ลูกบาศกฟุต  

 

เงื่อนไขหลักของสัญญาซื้อกาซธรรมชาติ 

สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติระหวาง ปตท. และผูขายกาซธรรมชาติ มีอายุสัญญาประมาณ 25-30 ป โดยคูสัญญาตกลงท่ีจะ

ซ้ือและขายกาซธรรมชาติกัน ณ จุดสงมอบตามสัญญา เชน ปากหลุม หรือจุดสงมอบอ่ืนๆ แลวแตสัญญากําหนดในปริมาณ 

คุณภาพและความดัน ตามท่ีไดตกลงกันไว 

ผูขายกาซธรรมชาติมีหนาท่ีจัดเตรียมความสามารถในการสงกาซธรรมชาติเพื่อให ปตท. สามารถเรียกรับกาซธรรมชาติ

สูงสุดไดถึงรอยละ 110 - 125 ของปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติขั้นตํ่ารายวัน (Contractual Delivery Capacity หรือ CDC) แลวแต

สัญญา ในขณะที่ ปตท. จะตองรับกาซธรรมชาติใหไดตามปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติขั้นตํ่ารายวัน (Daily Contracted Quantity 
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หรือ DCQ) อีกทั้ง ปตท. ยังมีสิทธิซ้ือกาซธรรมชาติในปริมาณที่เกินกวา CDC ที่กําหนดไวในสัญญาได หากผูขายกาซธรรมชาติ

สามารถผลิตและสงมอบได 

 อยางไรก็ตาม หากในปสัญญาใด ปตท.ไมสามารถรับกาซธรรมชาติตามปริมาณขั้นตํ่าไดครบตามที่กําหนดสําหรับป

สัญญาน้ัน (Annual Contracted Quantity หรือ ACQ) ปตท. จะตองชําระคากาซธรรมชาติในปริมาณที่มิไดรับ (Take-or-Pay) โดย

มีสิทธิรับกาซธรรมชาติสําหรับปริมาณท่ีไดชําระไปแลวในปตอๆ ไป โดยไมมีกําหนดเวลา และไมตองชําระคากาซธรรมชาติใน

สวนน้ันอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปที่ ปตท. จะใชสิทธิในการรับกาซธรรมชาติสําหรับปริมาณท่ีไดชําระไปแลวดังกลาว ปตท . 

จะตองรับซ้ือกาซธรรมชาติใหไดครบตามปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาสําหรับปนั้นๆ กอน ในทางกลับกัน กรณีที่ 

ปตท.ซ้ือกาซธรรมชาติเกินกวาปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติขั้นต่ําของปสัญญาใดๆ ปตท. จะสามารถนําปริมาณกาซธรรมชาติ

สวนเกินน้ันแตไมรวมสวนที่เกินกวา CDC ตามสัญญา (Carry-Forward) ไปหักลดปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติขั้นตํ่าในปสัญญาตอๆ 

ไปไดในปริมาณไมเกินรอยละ 15 หรือรอยละ 20 แลวแตสัญญา ของปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติขั้นตํ่าในปสัญญาดังกลาว โดยสิทธิ

ดังกลาวในปริมาณกาซธรรมชาติสวนเกินนั้นๆ จะส้ินสุดภายในระยะเวลา 5 ป นับจากปที่เกิดกาซ Carry-Forward  

 ในกรณีที่ผูขายกาซธรรมชาติไมสามารถสงมอบกาซธรรมชาติใหกับ ปตท . ไดครบตามปริมาณท่ี ปตท. เรียกรับจาก

ผูขายกาซธรรมชาติในแตละวัน (Shortfall) ปตท. จะชําระคากาซธรรมชาติตามปริมาณกาซธรรมชาติที่รับจริง โดยมีสิทธิไดรับ

สวนลดรอยละ 20-25 สําหรับราคาของปริมาณกาซธรรมชาติที่ขาดสงในเดือนน้ัน หรือเดือนถัดไป หรือปถัดไป แลวแตสัญญา 

ทั้งน้ี เมื่อส้ินปสัญญา ปตท. สามารถนําปริมาณกาซธรรมชาติที่ผูขายกาซธรรมชาติขาดสงไปลดปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติขั้นตํ่า

รายปของ ปตท. ได 

 สําหรับราคาซ้ือขายกาซธรรมชาติที่กําหนดในสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจะมีการกําหนดราคาฐานเริ่มตน (Initial Base 

Price) ซ่ึงเปนราคาคงท่ี โดยมีสูตรปรับราคาซ่ึงกําหนดสูตรราคาสูงสุดและราคาตํ่าสุดเพ่ือคุมครองผูซ้ือและผูขายกาซธรรมชาติ 

โดยสูตรปรับราคากาซธรรมชาติประกอบดวยปจจัยตอไปน้ี คือ ราคานํ้ามันเตากํามะถันปานกลางในตลาดสิงคโปร อัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และดัชนีทางเศรษฐกิจตางๆ เชน ดัชนีราคาขายสงของประเทศไทย และดัชนีราคาผูผ ลิตของ

สหรัฐอเมริกาสําหรับธุรกิจน้ํามันและกาซ เปนตน ทั้งน้ี ระยะเวลาในการปรับราคาซ้ือขายกาซธรรมชาติดังกลาวจะแตกตางกัน

ไปในแตละสัญญา กลาวคือ ทุก 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แลวแตสัญญา ราคาซ้ือขายกาซธรรมชาตินี้จะสงผาน (Pass 

Through) ไปใหกับลูกคาในกลุมผูผลิตไฟฟาซ่ึงซ้ือกาซธรรมชาติจาก ปตท . ซ่ึงเปนกลุมลูกคาหลักตามสูตรราคาในสัญญาขาย

กาซธรรมชาติ สงผลใหความเส่ียงของ ปตท. จากการเปลี่ยนแปลงของราคาซ้ือขายกาซธรรมชาติอยูในระดับที่คอนขางตํ่า 

 สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติทุกสัญญามีขอกําหนดเร่ืองเหตุสุดวิสัยซ่ึงเปนกรณีที่ ปตท. หรือผูขายกาซธรรมชาติสามารถยก

เปนเหตุในการท่ีไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาได ซ่ึงเหตุสุดวิสัยที่กําหนดในสัญญาดังกลาวหมายรวมถึงเหตุการณใดๆ ที่

เกิดขึ้นโดยคูสัญญาไมสามารถควบคุมได นอกจากน้ี สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติบางฉบับไดกําหนดใหกรณีที่ ปตท. ไมสามารถรับ

ซ้ือกาซธรรมชาติไดอันเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับลูกคาของ ปตท . จนเปนเหตุใหลูกคาดังกลาวไมสามารถรับซ้ือกาซ

ธรรมชาติจาก ปตท. ได ซ่ึงในการน้ี ปตท. จะอางเหตุสุดวิสัยดังกลาวไดตอเมื่อ ปตท. จะตองลดปริมาณรับกาซธรรมชาติจาก

ผูขายกาซธรรมชาติที่เกี่ยวของทุกรายลงตามสัดสวนการจําหนายกาซธรรมชาติที่ลดลง 

 

สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจะส้ินสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงดังตอไปนี้  
 (1) ส้ินสุดระยะเวลาตามท่ีกําหนดในสัญญา หรือ (2) เมื่อระยะเวลาตามสัมปทานส้ินสุดลง (เฉพาะกรณีแหลงกาซ

ธรรมชาติในประเทศ) หรือ (3) เม่ือปริมาณสํารองกาซธรรมชาติในแหลงดังกลาวหมดลง  
 

การจัดจําหนายกาซธรรมชาต ิ

 ปตท. จัดจําหนายกาซธรรมชาติสวนใหญใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟา ไดแก กฟผ. ผูผลิตไฟฟาอิสระ และผูผลิตไฟฟา

รายเล็กโดยตรงผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline)  
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  ปริมาณการสงกาซธรรมชาติใหกับลูกคากลุมตางๆ (รวมปริมาณกาซธรรมชาติที่ใชในโรงแยกกาซธรรมชาติ

ของ ปตท.) ในป 2553 –ป 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 

 

กลุมลูกคา 
 ป 2553 ป 2554 ป 2555 

ลาน ล.บ.

ฟุต/วัน รอยละ ลาน ล.บ.

ฟุต/วัน รอยละ ลาน ล.บ.

ฟุต/วัน รอยละ 

1. กฟผ. 1,344 33.3 1,146 27.6 1,328 29.2 

2. ผูผลิตไฟฟาอิสระ 943 23.3 866 20.9 922 20.3 

3. ผูผลิตไฟฟารายเล็ก 475 11.8 485 11.7 427 9.4 

4. ลูกคาอุตสาหกรรม/1 628 15.5 783 18.9 909 20.0 

5. โรงแยกกาซธรรมชาติ 650 16.1 867 20.9 958 21.1 

รวม 4,040 100.0 4,147 100.0 4,544 100 

ที่มา : ปตท. 

หมายเหตุ : ปริมาณกาซธรรมชาติคํานวณ ณ คาความรอน 1,000 บีทียู ตอ 1 ลูกบาศกฟุต  และคํานวณโดยใชจํานวนวันตามปปฏิทิน 

/1 รวมกาซธรรมชาติที่จําหนายใหกับบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด และกาซธรรมชาติในภาคขนสง 

 

 โดยทั่วไป โครงสรางราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาจะประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก ราคา

เนื้อกาซธรรมชาติ และอัตราคาผานทอ รายละเอียด ดังน้ี 

(1) ราคาเนื้อกาซธรรมชาติ 
  ราคาเน้ือกาซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉล่ียของเน้ือกาซธรรมชาติที่ ปตท . รับซ้ือจากผูขายกาซธรรมชาติและ

คาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติ  

  สําหรับคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติซ่ึงครอบคลุมคาใชจายและความเส่ียงในการดําเนินการ

จัดหากาซธรรมชาติและการตลาดน้ันมีอัตราแตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทของลูกคาผูซ้ือกาซธรรมชาติ ปจจุบัน คาตอบแทนใน

การจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติสําหรับ กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระเทากับรอยละ 1.75 ของราคาเฉล่ียของเน้ือกาซธรรมชาติ

ที่ ปตท. รับซื้อจากผูขายกาซธรรมชาติ ทั้งน้ีคาตอบแทนท่ีคิดจาก กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระดังกลาวจะตองไมเกิน 2.15 บาท/

ลานบีทียู สวนผูผลิตไฟฟารายเล็กซ่ึงซ้ือกาซธรรมชาติในปริมาณที่ต่ํากวาลูกคาสองกลุมแรกน้ัน ปตท. จะคิดคาตอบแทนดังกลาว

ในอัตรารอยละ 9.33 ของราคาเฉลี่ยของเน้ือกาซธรรมชาติที่ ปตท.รับซ้ือจากผูขายกาซธรรมชาติจากแหลง/แปลงสัมปทานตางๆ 

ทั้งน้ี คาตอบแทนที่คิดจากผูผลิตไฟฟารายเล็กดังกลาวจะตองไมเกิน 11.48 บาท/ลานบีทียู 

(2)  อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ 
  อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติประกอบดวย 2 สวน โดยสวนแรกไดแก คาบริการสวนของตนทุนคงท่ี (Demand 

Charge) ซ่ึงคํานวณจากตนทุนการลงทุนและคาใชจายคงที่ในการดําเนินการ โดยกําหนดใหมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนในสวน

ของทุน(Internal Rate of Return on Equity) เทากับรอยละ 18 สําหรับระบบทอสงกาซปจจุบันและ รอยละ 12.5 สําหรับระบบทอ

สงกาซตามแผนแมบทระบบทอสงกาซฉบับท่ี 3 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ทอสงกาซไปยังโรงไฟฟาจะนะ และระบบทอเชื่อมจากแหลง

ภูฮอมมายังระบบทอน้ําพอง และสวนที่สองไดแก คาบริการสวนของตนทุนผันแปร (Commodity Charge)  ซ่ึงคํานวณจากตนทุน

การใหบริการผันแปร (Variable Cost) ของการใหบริการขนสงกาซธรรมชาติ 

  ในการกําหนดอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติสําหรับการจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาแตละรายน้ันขึ้นอยูกับ

พื้นที่การใชกาซธรรมชาติของลูกคา ดังนี้ 

 พื้นที่ 1 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงท่ีระยอง 
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 พื้นที่ 2 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงท่ีขนอม 

 พื้นที่ 3 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝง 

 พื้นที่ 4 ระบบทอสงกาซบนฝงท่ีจะนะ 

 พื้นที่ 5 ระบบทอสงกาซบนฝงท่ีน้ําพอง 

  การคํ านวณอัตราค าบ ริการส งก าซธรรมชา ติ เปนไปตามหลัก เกณฑการคํ านวณ  ซ่ึ งได รับอนุมัติ จ าก

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2550 โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  และ 

ปตท. ไดเสนออัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติเพื่อใหคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  พิจารณาใหความเห็นชอบ  

โดยอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ เปนดังตอไปนี้ 

 

อัตราคาผานทอในสวนของ Demand Charge เปนดังน้ี 

                         หนวย : บาท/ลานบีทีย ู  

โซน ระบบทอ 
อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ  

สวนของตนทุนคงที่  (Demand Charge) 
1 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงท่ีระยอง 8.5899 (ก) 

2 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงท่ีขนอม 14.2177 (ก) 

3 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝง 12.0654 (ก) 

4 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝงที่จะนะ 2.4855 (ข) 

หมายเหตุ: พ้ืนที่ 5 กําลังอยูระหวางการพิจารณา 

 

อัตราคาผานทอในสวนของ Commodity Charge ดังนี้ 

                         หนวย : บาท/ลานบีทีย ู  

พ้ืนที่ ระบบทอ 
อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ  

สวนของตนทุนผันแปร  (Commodity Charge) 
1 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงท่ีระยอง 

1.3380 (ค) 2 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงท่ีขนอม 

3 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝง 

4 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝงที่จะนะ 0.0145 (ค) 

หมายเหตุ: พ้ืนที่ 5 กําลังอยูระหวางการพิจารณา 

(ก) มีผลบังคับใชตั้งแต 1 เมษายน 2552 เปนตนไป 

(ข) มีผลบังคับใชตั้งแตเดือนมิถุนายน 2554 เปนตนไป 

(ค) มีผลบังคับใชตั้งแตเดือนกันยายน 2555 เปนตนไป 

 

 ผูซ้ือกาซธรรมชาติในสวนของ กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระตองชําระคาผานทอในสวนของ Demand Charge ตาม

ปริมาณกาซธรรมชาติตามท่ีกําหนดในสัญญาแมจะซ้ือกาซธรรมชาติสูงหรือตํ่ากวาปริมาณดังกลาวก็ตาม สวนผูผลิตไฟฟารายเล็ก

จะชําระคาผานทอในสวนของ Demand Charge ตามปริมาณกาซธรรมชาติที่รับจริง ทั้งน้ี ตองไมต่ํากวาปริมาณขั้นตํ่าตามท่ี

กําหนดในปสัญญาน้ันๆ นอกจากนี้ ยังไดกําหนดใหมีการปรับเปล่ียนอัตราคาผานทอเปนระยะ (Periodic Adjustment) โดย

สามารถทบทวนการคํานวณอัตราคาผานทอทุก 5 ป หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญเพื่อดํารงไวซ่ึงอัตรา

ผลตอบแทนเงินลงทุนในสวนทุนของผูถือหุนตามท่ีไดรับอนุมัติ นอกจากน้ี ในทุกๆ ป อัตราคาผานทอในสวนของ Commodity 

Charge สามารถปรับเปล่ียนตามดัชนี (Index Adjustment) อีกดวย  
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4.1.2.2 ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

 เมื่อผูขายกาซธรรมชาติไดสงมอบกาซธรรมชาติใหกับ ปตท . ที่จุดสงมอบแลว กาซธรรมชาติทั้งหมดจะถูกสงไปยัง

ลูกคาตางๆ โดยผานระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ทั้งน้ี การดําเนินงานและการบํารุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติจะอยู

ในความรับผิดชอบของหนวยธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 

3,714 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดวยระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,474 กิโลเมตร และระบบทอสงกาซ

ธรรมชาติในทะเลความยาวประมาณ 2,240 กิโลเมตร (ไมรวมระบบทอจดัจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) อีก

ประมาณ 511 กิโลเมตร) โดยระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. จะตอเชื่อมแหลงกาซธรรมชาติตางๆ ในอาวไทย และทอสง

กาซธรรมชาติจากแหลงยาดานาและเยตากุน สหภาพพมา ที่ชายแดนไทย-สหภาพพมา เขากับผูผลติไฟฟา โรงแยกกาซธรรมชาติ 

และลูกคาอุตสาหกรรม ภายในระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ยังประกอบดวย หนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซธรรมชาติ 

(Dew Point Control Unit) และอุปกรณรวมกาซธรรมชาติ (Common Header) ซ่ึงเปนกระบวนการเพ่ือควบคุมคุณภาพกาซ

ธรรมชาติจากแหลงตางๆ ในอาวไทยใหมคีาความรอนคงทีเ่ปนหน่ึงเดียวและมคีุณภาพเดียวกันท้ังระบบ  
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ขอมูลเกี่ยวกับระบบทอสงกาซธรรมชาติเฉพาะระบบที่สําคัญ ณ ปจจบุัน  เปนดังนี้ 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ความยาวรวม 

(กิโลเมตร) 

ขนาดทอ 

(นิ้ว) 

ความสามารถสูงสดุในการสงกาซ
ธรรมชาติ/ (ลาน ลบ.ฟุต/วัน) 

ปที่เริ่ม 

ดําเนินงาน 
รายละเอียด 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเล      

เอราวัณ-โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง (ทอสายประธาน) 415 34 850 2524 
เปนระบบทอจากแทนเอราวัณในอาวไทยไปยังโรงแยกกาซธรรมชาติ

ระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวดัระยอง 

แหลงบงกช-เอราวัณ (ทอสายประธาน) 171 32 635 2539 เปนระบบทอจากแหลงบงกชในอาวไทยที่เชื่อมกับแทนเอราวัณ 

เอราวัณ-โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง (ทอคูขนาน) 418 36 1,180 2539-2540 
เปนระบบทอคูขนานจากแทนเอราวัณไปยังโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง 

ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

เอราวัณ-โรงไฟฟาขนอม  161 24 210 2539 
เปนระบบทอจากแทนเอราวัณไปยังโรงไฟฟาขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

แหลงอาทิตย-โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง (ทอเสนที่ 3) 606 42 1,900 /3 2550 
เปนระบบทอเสนที่ 3 จากแหลงกาซฯ อาทิตย ไปยงัโรงแยกกาซธรรมชาติ

ระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวดัระยอง 

แหลงเจดีเอ-แหลงอาทิตย 95 42 1,000 /3 2551 เปนระบบทอเสนที่ 3 จากแหลงกาซฯ เจดีเอ ไปยังแหลงอาทิตย 

แหลงเชฟรอนสวนเพิ่ม (ปลาทอง 2)-ทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล 48 28 330 2554 
เปนระบบทอจากแหลงกาซฯ เชฟรอนสวนเพิ่ม (ปลาทอง 2) ไปยังระบบ

ทอสงกาซฯ เสนที่ 3  ในทะเล  

แหลงบงกชใต-ทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล 38 24 350 2555 
เปนระบบทอจากแหลงกาซฯ บงกชใต ไปยังระบบทอสงกาซฯ เสนที่ 3 

ในทะเล 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก      

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟาบางปะกง (ทอสายประธาน) 104 28 540 2524 
เปนระบบทอจากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบลมาบตาพุด จงัหวดั

ระยอง ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โรงไฟฟาบางปะกง-โรงไฟฟาพระนครใต (ทอสายประธาน) 57 28 n.a. /2 2524 
เปนระบบทอจากโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังโรงไฟฟา

พระนครใต จังหวัดสมุทรปราการ 

บางพลี-สระบุรี (ทอสายประธาน) 99 24 280 2524 
เปนระบบทอจากอําเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ ไปยัง  

โรงปูนซิเมนตของ บมจ. ปูนซีเมนตไทย ที่อําเภอทาหลวง จังหวัดสระบุรี 

แหลงน้ําพอง-โรงไฟฟาน้ําพอง 3.5 16 140 2533 เปนระบบทอจากแหลงน้ําพอง ไปยังโรงไฟฟาน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟาบางปะกง (ทอคูขนาน) 105 28 660 2539 
เปนระบบทอคูขนานจากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบลมาบตาพุด 

จังหวดัระยอง ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ขอมูลเกี่ยวกับระบบทอสงกาซธรรมชาติเฉพาะระบบที่สําคัญ ณ ปจจบุัน เปนดงันี้ (ตอ) 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ความยาวรวม 

(กิโลเมตร) 

ขนาดทอ 

(นิ้ว) 

ความสามารถสูงสุดในการสงกาซธรรมชาติ/1 

(ลาน ลบ.ฟุต/วัน) 

ปที่เริ่ม 

ดําเนินงาน 
รายละเอียด 

บางปะกง-โรงไฟฟาวังนอย (ทอคูขนาน) 101 36 860 2539 
เปนระบบทอคูขนานจากสถานีเพิ่มความดนับางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ไปยังโรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทอสงกาซธรรมชาติจากชายแตนไทยและสหภาพเมียนมาร -

โรงไฟฟาราชบุรี 
238 42 1,300 2541 

เปนระบบทอจากจุดรับมอบกาซธรรมชาติชายแดนไทยและ

สหภาพเมียนมาร ที่บานอีตอง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนํากาซ

ธรรมชาติจากโครงการยาดานาและเยตากุน ไปยังโรงไฟฟา

ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ราชบุรี-วังนอย 154 30 330 2543 เปนระบบทอที่เชื่อมตอระบบทอสงกาซธรรมชาติบริเวณสถานี

วัดปริมาณกาซธรรมชาติราชบุรีเขากับระบบทอสงกาซ

ธรรมชาติบางปะกง-โรงไฟฟาวังนอย (ทอคูขนาน) ที่สถานีวัด

ปริมาณกาซธรรมชาติวังนอย 

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟาบางปะกง  (ทอเสนที่ 3) 110 36 1,200 /3 2549 เปนระบบทอเสนที่ 3 จากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบล

มาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

โรงไฟฟาวังนอย-โรงไฟฟาแกงคอย 72 36 510 /1 2549 เปนระบบทอจากโรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ไปยังโรงไฟฟาแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

ทอสงกาซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันกาซธรรมชาติ 

 #RA6 – โรงไฟฟาพระนครใต 

70 30 300 /1 2550 เปนระบบทอจากสถานีควบคุมความดันกาซธรรมชาติ #RA6 

ไปยังโรงไฟฟาพระนครใต จงัหวดัสมุทรปราการ 

ทอสงกาซธรรมชาติจากชายฝงทะเล – โรงไฟฟาจะนะ 8 20 250 /1 2550 เปนระบบทอจากชายฝงทะเล จังหวัด สงขลา อําเภอจะนะ ไปยัง

โรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา 

ทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือ 8 24 150 /1 2552 เปนระบบทอจากระบบทอสงกาซธรรมชาติหลักโรงไฟฟาพระ

นครใต  ไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี 
 

/1 ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติเปนความสามารถเฉพาะของทอแตละเสนเทานั้น และขึ้นอยุกับองคประกอบของกาซธรรมชาติ                                                                                                                                                                 

 /2 ไมสามารถระบุความสามารถสูงสุดในการสงกาซธรรมชาติได เนื่องจากมีการสงกาซธรรมชาติทั้งไปและยอนกลับ (Reverse Flow) 
/3 ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดภายหลังการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันกาซธรรมชาติ 
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4.1.2.3 ธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาต ิ

 นอกจาก ปตท. จะจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาโดยตรงแลว ปตท. ไดนํากาซธรรมชาติบางสวนผานเขาโรง

แยกกาซธรรมชาติของ ปตท. เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับกาซธรรมชาติและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยการแยกสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนชนิดตางๆ ซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญในกาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท . 

ประกอบดวย กาซอีเทน กาซโพรเพน กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) และกาซโซลีนธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีผลพลอยไดจาก

การแยกกาซธรรมชาติ คือ กาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมตางๆได ทั้งน้ี ผลิตภัณฑจาก

โรงแยกกาซธรรมชาติและวัตถุประสงคในการนําไปใชแสดงตามตารางขางลางน้ี 
 

 

 ปจจุบัน ปตท. เปนผูประกอบการธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติรายใหญในประเทศไทย โดยมีโรงแยกกาซธรรมชาติ

ทั้งส้ิน 6 โรง และในป 2554 โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยท่ี 6 ขนาดกําลังการแยกกาซธรรมชาติสูงสุด 800 ลานลูกบาศก

ฟุตตอวัน ซ่ึงเปนโครงการใหมของ ปตท. ไดดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดตั้งแตมกราคม 2554 ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติที่จัดหาเพ่ิมเติมไดจากอาวไทยผานระบบทอสงกาซธรรมชาติเสนท่ี 3 ทําใหปจจุบันโรงแยกกาซ

ธรรมชาติทั้งหมดของ ปตท. มีความสามารถแยกกาซธรรมชาติตามคาการออกแบบ (Nameplate Capacity) ได รวม 2,660  ลาน

ลูกบาศกฟุตตอวัน โดยโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 1 มีความสามารถแยกกาซธรรมชาติได 350 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โรงแยกกาซฯ 

หนวยที่ 2 และ 3  (รวมสวนที่ไดเพิ่มจากโรงแยกกาซอีเทน)  มีความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติรวม 750 ลานลูกบาศกฟุต

ตอวัน  และโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5  530 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ตามลําดับ ซ่ึงโรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 1-3 , 5 และ 6 นี้ ตั้งอยูที่

ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง สําหรับโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยท่ี 4  ตั้งอยูที่อําเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีความสามารถแยกกาซธรรมชาติได 230 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ทั้งน้ี ป 2555 โรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 1 ใช

ความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ   104  โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 2 และ 3 (รวมโรงแยกกาซอีเทน) ใช

ความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติไดรอยละ  102 และโรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 5 ใชความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติ

รอยละ     105  และโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 6  ใชความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติรอยละ  91 เนื่องจากเม่ือตนป 2555 มีการ

หยุดการเดินการผลิตเพ่ือทําการตรวจสอบเคร่ืองจักรอุปกรณภายหลังท่ีโรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 6 ไดเดินการผลิตไปแลวประมาณ 

1 ป  ตามลําดับ สําหรับโรงแยกกาซ ฯ หนวยที่ 4 ไดใชความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ  72  เนื่องจากความ

ตองการกาซธรรมชาติของโรงไฟฟาขนอมในปจจุบันไมสามารถรองรับปริมาณกาซธรรมชาติที่ไดจากโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 4 

เมื่อมีการผลิตเต็มท่ีได ซ่ึงหากความตองการกาซธรรมชาติในอนาคตสูงขึ้น โรงแยกกาซ ฯ หนวยท่ี 4 จะสามารถเพิ่มการผลิตได 

ทั้งน้ี ปตท.ไดทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกกาซฯ อยางตอเนื่อง ทําใหปจจุบันโรงแยกกาซฯ ทั้งหมดของ ปตท . มี

ความสามารถแยกกาซฯ สูงสุดไดจริง (Processing Capacity) ที่ระดับ 2,740 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 4 

ดําเนินการผลิตเฉลี่ยที่รอยละ 75) 

ผลิตภัณฑ วัตถุประสงคในการนําไปใช 
กาซอีเทน เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน 

กาซโพรเพน เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน 

กาซปโตรเลียมเหลว 

(กาซหุงตม) 

เปนเชื้อเพลิงในครัวเรือน ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปโตรเคมีขั้นตน 

กาซโซลีนธรรมชาติ เปนวัตถุดิบสําหรับปอนเขาโรงกลั่นน้ํามันเพื่อผลิตนํ้ามันสําเร็จรูป และเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปโตรเคมีขั้นตน 
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สัดสวนของผลิตภัณฑตางๆ ที่ผลิตไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ในป 2553 – ป 2555 เปนดังน้ี 
  

ผลิตภัณฑ ป 2553 ป 2554 ป 2555 
กาซอีเทน (ตัน) 1,163,396 1,798,090 2,109,100 

กาซโพรเพน (ตัน) 332,484 591,879 780,464 

กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) (ตัน) 2,270,993 2,777,001 2,843,906 

กาซโซลีนธรรมชาติ /1  (ตัน) 355,401 448,324 487,656 

รวม 4,122,274   5,615,294   6,221,126 

ที่มา   :   ปตท. 

/1  ไมรวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  

 

สําหรับปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ในป 2553 –ป 2555 เปนดังนี ้    
ผลิตภัณฑ ป 2553 ป 2554 ป 2555 

กาซอีเทน (ตัน) 1,162,884 1,797,764 2,109,233 

กาซโพรเพน (ตัน) 268,203    541,584 726,426 

กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) /1 (ตัน) 2,533,783  2,840,313  2,905,594 

กาซโซลีนธรรมชาติ /2(ตัน) 537,019   647,337  726,728 

รวม 4,501,889  5,826,998  6,467,981 

        ที่มา : ปตท. 

 /1   รวมการขายกาซปโตรเลียมเหลวท่ี ปตท. ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีเพื่อนํามาขายตอ ใน ป 2553 จํานวน 212,098 ตัน และ ป  

2554 จํานวน 6,907 ตัน และ ป 2555 ไมมีการซ้ือมาจากผูผลิตปโตรเคมีเพื่อนํามาขายตอ 

 /2   รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) 

 

 ราคาจําหนายผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติใหกับลูกคาปโตรเคมีจะเปนไปตามสูตรราคาท่ีตกลงกับลูกคาเปน

รายๆ ไป โดยจะอางอิงกับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก ยกเวนราคาขายกาซปโตรเลียมเหลวท่ีจําหนายในประเทศผาน

ธุรกิจน้ํามันของ ปตท. ยังคงราคาขายปลีกตามท่ีรัฐกําหนดไว สําหรับราคากาซโซลีนธรรมชาติ ซ่ึงสงออกผานธุรกิจน้ํามันของ 

ปตท. จะอิงกับราคาแนฟทาในตลาดโลก  

4.1.2.4     ธุรกิจทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
 นอกจากการจัดจําหนายกาซธรรมชาติสวนใหญใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาแลว ปตท. ยังจําหนายกาซธรรมชาติใหกับ

ลูกคาอุตสาหกรรมโดยตรงผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) และทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 

(Distribution Pipeline) ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวนลูกคาอุตสาหกรรมท้ังส้ิน 313 ราย  

 สําหรับโครงสรางราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมจะแตกตางจากโครงสรางราคาจําหนายกาซ

ธรรมชาติใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟา กลาวคือ ประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก คากาซธรรมชาติตามปริมาณกาซธรรมชาติที่ใช

จริงในแตละเดือน และคาใชทอตามปริมาณกาซธรรมชาติที่ไดแจงไวกับ ปตท. เปนการลวงหนา (Capacity Charge) ทั้งน้ี คากาซ

ธรรมชาติดังกลาวถูกกําหนดใหแขงขนัไดกับราคาเช้ือเพลิงทดแทนอ่ืนๆ คือ น้ํามันเตา 
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4.1.2.5    ธุรกิจกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต   

เพื่อสงเสริมการใชกาซธรรมชาติเพื่อเปนเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนสง ลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจอันเนื่องมา 

จากราคาน้ํามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสนับสนุน

ยุทธศาสตรพลังงานของประเทศ ที่สนับสนุนใหใชเชื้อเพลิงที่สามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศ ปตท.ไดเริ่มนํา NGV มา

ใชเปนเช้ือเพลิงใหกับรถโดยสารประจําทาง NGV ของ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแตป 2536 และมีการขยาย

ตลาด NGV อยางตอเนื่องจน ณ 31 ธันวาคม 2555  มียานยนตที่ใช NGV ประมาณ 374,857  คัน โดยมีสถานีบริการกาซ NGV ที่

เปดใหบริการแลว 483 สถานี ประกอบดวยสถานีบริการในกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 243 สถานี และตางจังหวัดจํานวน 240 

สถานี และยอดจําหนาย NGV เฉลี่ยป 2555 ประมาณ 280  ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

4.1.3 ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกาซธรรมชาติ  
ปตท. ประกอบธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับกาซธรรมชาติผานบริษัทในเครืออ่ืนๆ จํานวน 12 บริษัท เพื่อชวยสงเสริมใหกลุม 

ปตท. ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร ดังน้ี 

4.1.3.1 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTT NGD) 
บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท . กับ Suez-Tractebel S.A. แหงประเทศ 

เบลเย่ียม และบริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2539 เพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาและกอสราง

ระบบทอยอยเพ่ือขนสงกาซธรรมชาติและจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีทุนท่ีออกและชําระแลว 500 ลานบาท โดย 

ปตท. ถือหุนอยูรอยละ 58 ของทุนที่ออกและชําระแลว 

ในการประกอบธุรกิจ บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด เปนผูลงทุนสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 

(Distribution Pipeline) โดยใชทอเหล็กและทอ High Density Polyethylene (HDPE) ซ่ึงเช่ือมตอจากระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

(Transmission Pipeline) ของ ปตท.ไปยังลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี ปตท . เปนผูให

ความชวยเหลือในการจัดหาที่ดินตลอดจนสิทธิในการใชที่ดินเพื่อการกอสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ  

(1) การจัดหา 

 ปตท. เปนผูจัดหากาซธรรมชาติทั้งหมดใหกับบริษัท ปตท . จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด โดยมีสัญญาซ้ือขายกาซ

ธรรมชาติระยะยาวของแตละพ้ืนที่ อายุสัญญา 10 ป และมีโครงสรางราคากาซธรรมชาติที่ประกอบดวยราคาเน้ือกาซธรรมชาติ 

อัตราคาผานทอ และคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติ 

(2) การจัดจําหนาย 

 วันที่  31 ธันวาคม 2555 บริษทั ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีระบบทอจดัจําหนายกาซธรรมชาติเพื่อขนสงกาซ

ธรรมชาติเปนเครือขายครอบคลุมพ้ืนที่อุตสาหกรรม 11 แหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปู พื้นที่อตุสาหกรรมบริเวณบางปูใหม 

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พ้ืนที่อตุสาหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาห 

กรรมนวนคร เมืองอุตสาหกรรมเทพารักษ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และนิคมอุตสาหกรรม เหม

ราชอีสเทิรนซีบอรด โดยสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติกับลูกคามีอายุสัญญา 5 - 7 ป ซ่ึงราคากาซธรรมชาติจะถูกกําหนดให

สามารถแขงขันไดกับเชื้อเพลิงทดแทน คือ น้ํามันเตาหรือกาซหุงตม โดย ป 2555 บริษทั ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มี

ปริมาณจัดจําหนายกาซธรรมชาติปริมาณ  43.00 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  ลดลงรอยละ 3.7 จากป 2554 จากผลกระทบจากนํ้าทวม

ในไตรมาส 4 ของป 2554 สงผลใหโรงงานท่ีเปนลูกคาของบริษทับางรายตองปดกิจการลง ในขณะท่ีโรงงานสวนที่เหลือกลับมา

เปดดําเนินการไดครบในไตรมาส 3 ป 2555 จงึมีความตองการกาซฯที่ลดลง โดยที่ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติในป 2553 – 

ป 2555 เปนดังนี ้
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การจัดจําหนาย ป 2553 ป 2554 ป 2555 
ปริมาณ (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 44.72 44.66 43.00 

จํานวนลูกคา (ราย) 197 213 229 

  

 นอกจากน้ี บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ไดเพิ่มชองทางการจําหนายกาซธรรมชาติ โดยการรวมทุนใน

สัดสวนรอยละ 80 ในบริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (AMATA NGD) เพื่อดําเนินการกอสรางระบบทอจัด

จําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 13 

คน (ตําแหนงวาง 1 ตําแหนง) ที่ไดรับการแตงต้ังจาก ปตท. จํานวน 7 คน(รวมประธานกรรมการ) นอกจากนี้ ปตท. ไดมอบหมาย

ใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัท ฯ ซ่ึงรวมตําแหนงกรรมการผูจัดการดวย 

(4) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ในป 2553 – ป 2555 เปนดังน้ี 

         หนวย  :  ลานบาท 

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 
รายไดจากการขายและบริการ 5,227 5,634 6,319 

รายไดรวม 5,304 6,003 6,748 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 4,320 4,625 5,370 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 984 1,379 1,378 

สินทรัพยรวม 3,385 3,475 3 ,584 

หนี้สินรวม 1,980 1,542 1,607 

สวนของผูถือหุน 1,405 1,933 1,976 

  

 

4.1.3.2 บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (TTM (T)) และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.  
                 (TTM (M))  
 ปตท. และ Petronas บริษัทนํ้ามันแหงประเทศมาเลเซีย ไดรวมกันจัดต้ังบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

จํากัด (TTM (T)) ขึ้นในประเทศไทย เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM (M)) 

ขึ้นในประเทศมาเลเซีย เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2543 โดย TTM (T) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอจากพื้นที่

พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชประโยชนในประเทศไทย และสงไปยัง

ชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมท้ังใหบริการแยกกาซธรรมชาติ ที่จังหวัดสงขลา และขนสง LPG ทางทอจากจังหวัดสงขลาไปยัง

ชายแดนไทย-มาเลเซีย สวน TTM (M) จะดําเนนิธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลวทางทอจาก

ชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชประโยชนในประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 TTM (T) มีทุนที่ออกและชําระแลว 

11,333.60 ลานบาท และ TTM (M) มีทุนที่ออกและชําระแลว 52.8 ลานริงกิต (มาเลเซีย) โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุนใน 

สัดสวนรอยละ 50 ของทุนที่ชําระแลวเทากันทั้งสองบริษัท 
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(1) ลักษณะของโครงการ แบงเปน 2 ระยะ ดังน้ี 

ระยะที่  1 : เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตป 2549  
- ทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 34 นิ้ว จากแปลงเอ 18 ในพ้ืนทีเ่จดีเอไปที่ อําเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา รวมเปนระยะทาง 267 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดประมาณวันละ 1,020 ลานลูกบาศกฟุต   

- ทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว จากอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย 

ที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางตอไปเช่ือมเขากับระบบทอสงกาซธรรมชาติของ Petronas 

ในรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย รวมเปนระยะทาง 9 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดประมาณวันละ 750 

ลานลูกบาศกฟุต 

- โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 มีขนาดความสามารถรับกาซธรรมชาติวันละ 425 ลานลูกบาศกฟุต ใหบริการแยกกาซ

ธรรมชาติที่นําขึ้นฝงที่จังหวัดสงขลา โดยมีความสามารถในการผลิตกาซปโตรเลียมเหลว  ปละ 166,800 ตัน  และกาซธรรมชาติ

เหลวปละ 43,000 ตัน  

- วางทอสงกาซปโตรเลียมเหลวขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว จากโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยท่ี 1 ขนานไปกับทอสงกาซ

ธรรมชาติจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางทอตอไปถึงเมือง 

Prai ในรัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย รวมเปนระยะทาง 150 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซปโตรเลียมเหลวสูงสุดประมาณ

วันละ 1,166 ตัน 

ระยะที่  2 : เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย ตั้งแตป  2551 

- วางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 นิ้ว จากแปลง A-18 เช่ือมตอกับทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ของ ปตท. เปน

ระยะทาง 61.5 กิโลเมตร  และ ไดเริ่มจัดสงกาซธรรมชาติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 

- ทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงกาซ MTJDA แปลง B17 เชื่อมตอกับทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 นิ้ว จากแปลง 

A-18 กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552  ปจจุบันไดทําการจัดสงกาซจากแปลง MTJDA-B17  เขาสูระบบแลว  และ 

ปตท. เปน ผูจองใชบริการท้ังระบบ 

(2) การบริการ 

 บริษัท  ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ใหบริการขนสง

กาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลวและใหบริการแยกกาซธรรมชาติแกลูกคาของบริษัทเพียง 2 รายคือ ปตท. และ Petronas  

ซ่ึงท้ัง 2 รายเปนผูถือหุนของบริษัท โดยมีสัญญาใหบริการ (Service Agreement) ระหวางกัน บริษัทไดใหบริการขนสงกาซ

ธรรมชาติในทะเลและบนบกแลวตั้งแตเดือนมกราคม 2549 โดยเปนกาซธรรมชาติที่ผานกระบวนการบําบัดจากหนวยแยกกาซ

คารบอนไดออกไซด และใหบริการแยกกาซฯ และขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทางทอต้ังแต 14  เมษายน 2549 และไดขยายบริการ

ขนสงกาซฯ เชิงพาณิชย ให ปตท. ไปยังโรงไฟฟาจะนะ จํานวน 131 ลานลูกบาศกฟุตตอวันต้ังแตไตรมาสท่ี 3  ป 2551  และ

ตอมาไดเพิ่มอีก 7 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ตั้งแตเดือนมิถุนายน ป 2554 เพื่อสงไปยังสถานีหลักสําหรับใหบริการกาซ NGV ใน

พื้นที่ภาคใต สําหรับทอสงกาซฯจากแหลงกาซ MTJDA-A18 ซ่ึงเช่ือมตอกับทอสงกาซเสนที่ 3 ของ ปตท. ไดเริ่มวางทอตั้งแต 

ธันวาคม 2549 สามารถบริการขนสงกาซได 300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และเริ่มขนสงกาซฯเมื่อปลายป 2551 ปจจุบันไดเริ่มเปด

บริการเชิงพาณิชยทอสงกาซจากแหลงกาซ MTJDA-B17 เช่ือมตอกับทอสงกาซเสนที่ 3 ของ ปตท. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 

สามารถขยายบริการขนสงกาซไดอีก 300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน การขยายบริการขนสงกาซฯดังกลาว นอกจากจะมีรายไดเพิ่ม 

ยังชวยให ปตท. จัดหากาซฯ ไดเพียงพอกับความตองการของลูกคา เปนการสรางเสถียรภาพและเพิ่มความมั่นคงดานพลังงาน

ใหประเทศไทยดวย  

ทั้งน้ี ใน ป 2555 มีรายละเอียดการใหบริการดังนี้  

 การผลิตกาซธรรมชาติ (Feed Gas) (แปลง A18)                         889  ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

 การผลิตกาซธรรมชาติ (Feed Gas) (แปลง B17)                         351  ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
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 การสงมอบกาซเช้ือเพลิง (Sales Gas)                                         409                ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

 การสงมอบกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)                               135,970  เมตริกตัน 

 การสงมอบกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL)                                 57,900  เมตริกตัน 

 

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.  ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 6 คน ปตท.เปนผูแตงต้ังจํานวน 3 คน นอกจากน้ี ปตท. ไดมอบหมายให

ผูบริหารจาก ปตท. ดํารงตําแหนงผูบริหารของทั้งสองบริษัท (ปจจุบันกรรมการท่ีแตงต้ังจาก Petronas ดํารงตําแหนงประธาน

กรรมการบริษัท โดยตางฝายจะสลับการดํารงตําแหนงน้ีคราวละ 3 ป) 

(4) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด ป 2553 -  ป 2555 มีดังนี้  

              หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 
รายไดจากการขายและบริการ 4,280  4,819 4,563 

รายไดรวม 4,300  4,838 4,617 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 2,318  4,190 2,801 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 1,982    648 1,815 

สินทรัพยรวม  33,121  32,929 30,076 

หนี้สินรวม  19,701  19,133 17,241 

สวนของผูถือหุน 13,420  13,796 12,835 

   

 ผลการดําเนินงานของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ป 2553 - ป 2555 มีดังนี้ 

                                                                                            หนวย : ลานริงกิต 

งบการเงิน 

ป 2553 

(1/4/2553-

31/3/2554) 

ป 2554 

(9 เดือน) 

(1/4/2554-

31/12/2554) 

ป 2555* 

(1/1/2555-

31/12/2555) 

 
รายไดจากการขายและบริการ 20.31  22.26 28.99 

รายไดรวม  28.43  22.96 34.42 

คาใชจายรวม (รวมภาษี)  (19.71)  (20.79) (18.62) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  8.72 2.17  15.80 

สินทรัพยรวม 150.15   148.48 149.04 

หนี้สินรวม  103.10  99.26 84.02 

สวนของผูถือหุน  47.05  49.22 65.02 

* งบการป 2555 เปนงบ Unaudited   

 

4.1.3.3 บริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด (DCAP) 

 บริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด (DCAP)  เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) และ การไฟฟานครหลวง (กฟน.) มีสัดสวนการถือหุนอยูที่รอยละ 35 35 และ 30 ตามลําดับ จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 
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2 เมษายน 2546 เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็นใหกับบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และลูกคา

อื่นๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท DCAP มีทุนจดทะเบียน 1,670 ลานบาท   

(1) ลักษณะของโครงการ 

 โครงการผลิตและจําหนายไฟฟาและนํ้าเย็น (District Cooling System and Power Plant) สําหรับทาอากาศยานสุวรรณ

ภูมิของบริษัท DCAP เปนโครงการท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติ โดยการใชกาซธรรมชาติมาเปนเช้ือเพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟา และนําพลังงานความรอนที่เหลือมาผลิตไอนํ้า แลวนําไอนํ้าท่ีไดมาใชประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟาเพ่ิมเติม 

สวนไอนํ้าท่ีเหลือนํามาใชประโยชนในการผลิตนํ้าเย็น (Chilled Water) เพื่อใชในระบบปรับอากาศ จึงเปนการใชพลังงานอยาง

คุมคา และเปนการลดมลภาวะทางอากาศ 

- บริษัท DCAP มีหนวยผลิต Utilities ดังนี้ 

 โรงไฟฟา Cogeneration มีกําลังการผลิตไฟฟาดวยระบบ Combined Cycle รวมประมาณ 95 เมกกะวัตต (MW)  

 หนวยผลิตนํ้าเย็นแบบ Steam Absorption Chiller (SAC) มีกําลังการผลิตนํ้าเย็นรวมประมาณ 29,440  Refrigerant Ton 

(RT)  

 หนวยผลิตนํ้าเย็นแบบใชไฟฟา (Electric Chiller) มีกําลังการผลิตนํ้าเย็นรวมประมาณ 8,000  Refrigerant Ton (RT) 

- วางทอสงกาซธรรมชาติขนาด 8 นิ้ว จากระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. บริเวณถนนก่ิงแกว–ลาดกระบัง เขาสูทา

อากาศยานสุวรรณภูมิความยาว 2 กิโลเมตร มีความสามารถในการขนสง กาซธรรมชาติสูงสุด 25 ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

(MMSCFD) 

(2) ความกาวหนา 

  บริษัท DCAP เริ่มผลิตและจําหนายไฟฟาและนํ้าเย็นใหกับอาคารตางๆ ภายในพื้นที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต

วันที่ 15 มีนาคม 2549 และในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมือ่วันที่ 13 ตุลาคม 2552 มีมติอนุมตัิโครงการขยายกําลังการผลิต

ไฟฟาของบริษทั DCAP ซ่ึงจะทําใหกําลังผลิตไฟฟาเพิ่มข้ึนอีก 45 MW โดย DCAP ไดดําเนินติดตั้งเคร่ือง Gas Turbine เครื่องที่ 1 

แลวเสร็จวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 และเปล่ียนเคร่ือง Gas Turbine เครื่องที่ 2 แลวเสร็จวันที่ 15 มีนาคม 2555  สงผลใหกําลังการ

ผลิตไฟฟาในป 2555  เพิ่มข้ึนเปน 95 MW 

  

 (3) การจัดหาเช้ือเพลิง 

 บริษัท DCAP ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาและนํ้าเย็นโดย ปตท.จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแก

บริษัท DCAP ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติขั้นต่ําท่ีปริมาณวันละ 7 MMSCFD มีอายุสัญญา 25 ป 

(4) การจัดจําหนาย 

 การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท DCAP ประกอบดวย 

- จําหนายไฟฟาใหกับบริษัท การทาอากาศยานแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟา

ระหวางกัน จํานวน 50 MW 

- จําหนายนํ้าเย็นสําหรับระบบปรับอากาศและไอนํ้าใหกับลูกคารายตางๆ ดังน้ี 

 อาคารผูโดยสารทาอากาศยานของ ทอท., อาคาร Airport Operation Building (AOB),  อาคาร Airport Information 

Management System (AIMS) มีสัญญาซ้ือขายน้ําเย็นปริมาณรวม 12,500 RT 

 อาคาร Catering บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายนํ้าเย็น 6,600  RT  และไอนํ้า 8.6 ตันตอช่ัวโมง 

(Ton/hr.) 

 บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด มีสัญญาซ้ือขายนํ้าเย็นปริมาณรวม 1,500 RT และไอนํ้าประมาณ 2 

Ton/hr.  

 สถานีรถไฟฟา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณนํ้าเย็นรวม 700 RT 
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 (5) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท DCAP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 7 คน เปนผูบริหารจากปตท. 

จํานวน 2 คน นอกจากน้ี ปตท.ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ ดวย 

(6) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท บริษัท DCAP ในป 2553 – ป 2555 เปนดังน้ี  

     หนวย : ลานบาท   

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 
รายไดรวม 1,681 1,679 2,652 
คาใชจายรวม 1,705 1,883 2,518 

กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ  (24) (204) 134 

สินทรัพยรวม 2,770 4,055 4,222 
หนี้สินรวม 1,888 2,866 2,899 

สวนของผูถือหุน 882 1,189 1,323 
 

 

4.1.3.4  บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT) 

คณะกรรมการ ปตท.เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2547 มีมติอนุมัติให ปตท.เขารวมทุนกับบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด 

(มหาชน) (NPC) บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) (ซ่ึงตอมาไดควบรวมเปนบริษัทใหมช่ือ บริษัท ปตท. เคมิคอล 

จํากัด (มหาชน) (PTTCH) เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2548) และบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) (ซ่ึงตอมา 

ATC ไดควบรวมกิจการกับ บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน)  (RRC) เปนบริษัทใหมช่ือบริษัท ปตท. อะโรเมติกส

และการกล่ัน จํากัด (PTTAR) เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2550) และตอมา PTTCH ไดควบรวมกับ PTTAR เปนบริษัทพีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2554  โดยจดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT) ขึ้นเมื่อ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2547 เพื่อดําเนินโครงการกอสรางโรงงานผลิตและจําหนายไฟฟาและไอนํ้า (Utilities) ใหกับผูถือหุนรวมถึง

บริษัทในเครือของผูถือหุนและโรงงานบริเวณใกลเคียง มีสัดสวนการถือหุน ของ ปตท. PTTGC อยูที่รอยละ 40  และ 60 

ตามลําดับ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท PTTUT มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว 6,859 ลานบาท  

คณะกรรมการ ปตท. เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 มีมติอนุมัติการควบรวม บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด และ บริษัท ผลิต

ไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อจัดต้ังเปนบริษัท Flagship ธุรกิจไฟฟาของปตท. โดยจะจดทะเบียนบริษัทควบรวมภายใต

ช่ือ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอยี่ จํากัด (Global power Synergy Company Limited: GPSC) ในวันที่ 10 มกราคม 2556 เพื่อ

เปนการเพ่ิมศักยภาพการทําธุรกิจของบริษัทในกลุม ปตท. และรองรับการลงทุนดานธุรกิจไฟฟาท้ังในประเทศและตางประเทศ

ในอนาคต  

(1) ลักษณะของโครงการ 

บริษัท PTTUTไดดําเนินการกอสรางและขยายขนาดโครงการผลิตและจําหนายไฟฟาไอนํ้าและนํ้าปราศจากแรธาตุ 

(Dematerialized Water) ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาท่ีเพิ่มขึ้นเปนระยะๆ ของกลุมปโตรเคมี ปตท . และลูกคานอก

กลุมโดยบริษัทไดจัดทําแผนขยายขนาดกําลังการผลิตไฟฟาและไอน้ําติดต้ังแบงเปนศูนยผลิตสาธารณูปการ (Central Utility Unit 

– CUP) ตางๆ ตามเขตพ้ืนที่ นิคมอุตสาหกรรมตางๆ ดังนี้ 
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CUP ที่ตั้ง ลูกคา กําลังผลิต
ไฟฟา (MW) 

กําลังผลิตไอน้ํา 
(T/hr) 

กําลังผลิตน้ําปราศจาก
แรธาต(ุm3/hr) 

CUP-1 นิคมอุตสาหกรรม

เหมราชตะวันออก  

(มาบตาพุด) 

โรงงานปโตรเคมีในกลุม 

ปตท. โดยเฉพาะโรงงานของ 

PTTGC และโรงงานอื่นๆ 

225 890 (รวม HRSG 

Supplementary 

Firing) 

540 

CUP-2 ติดกับนคิม

อุตสาหกรรม  อาร

ไอแอล (Rayong 

Industrial Land) 

โรงงานปโตรเคมีในกลุม 

ปตท. โดยเฉพาะโรงงานของ 

PTTGC และ กฟผ. 

113 330 (รวม HRSG  

Supplementary 

Firing) 

140 

CUP-3 นิคมอุตสาหกรรม

เหมราชตะวันออก  

(มาบตาพุด) 

โรงงานปโตรเคมีในกลุม 

ปตท. โดยเฉพาะโรงงานของ 

PTTGC และโรงงานอื่นๆ 

- 280 170 

รวมกําลังการผลิต  338 1,500 850 

หมายเหตุ: ขนาดกําลังการผลิตเปนกําลังผลิตสูงสุดของเคร่ืองจักร 

 

(2) ความกาวหนา 
- ศูนยผลิตสาธารณูปการแหงท่ี 1 (CUP-1)  เริ่มกอสรางในป 2547 และไดเริ่มดําเนินการสาธารณูปการ (Utility) ตั้งแต

วันที่ 1 มิถุนายน 2549  ปจจุบันมี Gas Turbine Generator (GTG) และ Heat Recovery Steam Generator (HRSG) จํานวน 6 หนวย

มี Auxiliary Boiler 50 ตันตอช่ัวโมง (T/hr.) จํานวน 1 หนวย มีกําลังการผลิตไฟฟา 225 เมกกะวัตต (MW) และไอนํ้า  470 T/hr. 

(890 T/hr. กรณีรวม HRSG Supplementary Firing) และน้ําปราศจากแรธาตุ 540 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง (m3/ hr.) โดยโครงการ 

CUP-1 Phase 6  เพื่อกอสราง GTG/HRSG  หนวยท่ี 5 และ 6 ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและนําเขาสูระบบในเดือน

กุมภาพันธ 2553 และ เมษายน 2553 ตามลําดับ 

- ศูนยผลิตสาธารณูปการแหงท่ี 2 (CUP-2) มี GTG และ HRSG จํานวน 2 หนวย หมอไอนํ้า (Auxiliary Boiler) 50 T/hr. 

จํานวน 1 หนวย และ Steam Turbine Generator (STG) จํานวน 1 หนวย รวมมีกําลังการผลิตไฟฟา 113 MW ไอน้ํา 170 T/hr. (330 

T/hr. กรณีรวม HRSG Supplementary Firing)  และน้ําปราศจากแรธาตุ 140 m3/ hr. และนํ้าใชอุตสาหกรรม (Service or Clarified 

Water) 360 m3/hr. โดยกอสรางแลวเสร็จ และเร่ิมผลิตไอนํ้าใหกับลูกคาต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2551 และสามารถเช่ือมตอขาย

ไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแตเดือนมกราคม 2552  

-  ศูนยผลิตสาธารณูปการแหงที่ 3 (CUP-3) มี Auxiliary Boiler จํานวน 3 หนวย ประกอบดวย ขนาด 140 T/hr. จํานวน 1 

หนวย และ ขนาด 70 T/hr. จํานวน 2 หนวย พรอมท้ังสถานีจายไฟฟา (Power Substation) หนวยผลิตนํ้าปราศจากแรธาตุ และ

อาคารควบคุม มีกําลังการผลิตไอน้ํา 280 T/hr. น้ําปราศจากแรธาตุ172   m3/hr. โดย Auxiliary Boiler ขนาด 140 T/hr. ดําเนินการ

แลวเสร็จ และจายไอนํ้าใหกับลูกคาไดตั้งแตเดือน มิถุนายน 2552 สําหรับ Auxiliary Boiler ขนาด 70 T/hr. จํานวน 2 หนวย 

ดําเนินการแลวเสร็จและนําเขาสูระบบเม่ือเดือนธันวาคม 2552 และ มกราคม  2553 ตามลําดับ 

(3)   การจัดหาเช้ือเพลิงและวัตถุดิบ 

 บริษัท PTTUT ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาและไอนํ้า โดย ปตท. จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแก 

บริษัท PTTUT ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติระยะยาว 15 ป ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอตอความตองการใชโดยใชเต็มท่ีที่

ระดับ 100 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (MMSCFD)  

 

(4) การจัดจําหนาย 
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 บริษทั PTTUT ไดทําการกอสรางหนวยผลิตสาธารณูปการ (Utility) ตาง ๆ ตามความตองการใชของลูกคาโดยเฉพาะ

โรงงานปโตรเคมีของกลุม ปตท. จนถึงปจจุบนันี้สรุปไดดังนี ้

ป จําหนายให 
2549 - โรงงานผลิต Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (EO/EG) ของ TOC Glycol Company Limited (TOCGC) 

- โรงงาน Air Separation Plant ของ MIG Production Company Limited (MIGP) 

2550 - โรงงาน Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited (ABCT) 

- โรงงานผลิต Ethoxylate ของ Thai Ethoxylates Company Limited (TEX) 

2551 - โรงงานผลิต Ethanolamines ของ Thai Ethanolamines Company Limited (TEA) 

- โรงงานผลิต Methyl Ester และ Fatty Alcohol ของ Thai Oleochemicals Company Limited (TOL) 

- โรงงานผลิต Cumene/Phenol ของ PTT Phenol Company Limited (PPCL) 

- โรงงานผลิต Aromatics หนวยที่ 2 ของ PTT Global Chemical Plc (PTTGC) 

2552 - โรงงานผลิต Choline Chloride ของบริษัท Thai Choline Chloride Company Limited (TCC) 

- โรงงาน Ethylene Cracker  โรงงานผลิต  Low Density Polypropylene (LDPE) และ Linear Low Density Polypropylene      

   (LLDPE) ของ PTT Polyethylene Company Limited (PTTPE) 

- โรงงานผลิต Propylene (โครงการ PDH) ของ ปตท. 

- Central Lab ของ PTT Global Chemical Plc (PTTGC) 

2553 - โรงงานผลิต AN/MMA/PMMA ของ PTT Asahi Chemical Company Limited 

- โรงงานผลิต BPA ของ PTT Phenol Company Limited (PPCL) 

- บริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) 

 นอกจากน้ีเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจายไฟฟาใหกับลูกคา  บริษัท PTTUT ไดมีการจัดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟา (Non-

firm) กับ กฟผ. สําหรับ CUP-1 ประมาณ 40 MW เริ่ม Commercial Operation Date (COD) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 และ 

CUP-2 ประมาณ 60 MW เริ่ม COD ตั้งแตเดือนมกราคม 2552 

(4) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท PTTUT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 3 

คน นอกจากนี้ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัท PTTUT ดวย 

 (5) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของบริษัท PTTUTในป 2553 – ป 2555 เปนดังน้ี  

        หนวย : ลานบาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 

รายไดรวม 8,845 11,604 12,938 
คาใชจายรวม(รวมภาษี) 8,516 11,214 12,189 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 329 390 749 

สินทรัพยรวม 23,594 23,786 23,102 
หนี้สินรวม 17,050 16,853 15,434 

สวนของผูถือหุน 6,544 6,933 7,668 
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4.1.3.5  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด (RPCL) 

 คณะกรรมการ ปตท. เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 มีมติอนุมัติให ปตท. เขารวมทุนในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 

(RPCL) ในสัดสวนรอยละ 15 โดยเขาซ้ือหุนท่ีราคามูลคาท่ีตราไว (Par Value) หุนละ 100 บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัท 

RPCL มีทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 7,325 ลานบาท  

 บริษัท RPCL จัดต้ังขึ้นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  (กฟผ.) 

โดยเปนผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer: IPP) มีโรงไฟฟาแบบพลังความรอนรวมท่ีใชกาซธรรมชาติเปน

เช้ือเพลิง (Natural Gas Fired Combined-Cycle Power Plant) จํานวน 2 หนวย มีกําลังผลิตหนวยละ 700 เมกะวัตต (MW)  รวม

เปน 1,400 MW โครงการต้ังอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันกับโรงไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด และทําการขอบานเลขที่ใหม 

ตั้งอยูที่ เลขที่ 245 หมูที่ 6 ตําบลบานไร อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยลงนามสัญญาเชาท่ีดิน (Land Lease Agreement: 

LLA) กับ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547 

 เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยสวนของโรงไฟฟาหนวยท่ี 1 และหนวยท่ี 2 เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2551 และ 1 มิถุนายน 2551 

ตามลําดับ  

(1) การจัดหาเช้ือเพลิง 

บริษัท RPCL ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา โดย ปตท . จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแก บริษัท 

RPCL ทั้งหมด โดยมีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 280 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (MMSCFD) (ที่ประมาณการคาความรอน 

850 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) อายุสัญญา 25 ป 

(2) การจัดจําหนาย 

  บริษทั RPCL จําหนายไฟฟาท่ีผลติไดทั้งหมดให กฟผ. ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟา (Power Purchase Agreement: PPA) 

ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547 อายุสัญญา 25 ปนับต้ังแตเริ่มจายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. สําหรับหนวยที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 

มีนาคม 2551 และหนวยที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551   

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท RPCL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 12 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 

จํานวน 2 คน 

(4)   การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษทั RPCL ในป 2553 – ป 2555 เปนดังนี ้

     หนวย  :  ลานบาท   

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 
รายไดรวม 19,650 18,912 20,127 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 15,725 16,416 16,720 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,925 2,496 3,407 

สินทรัพยรวม 30,150 28,931 27,880 

หนี้สินรวม 18,987 17,572 14,913 

สวนของผูถือหุน 11,163 11,359 12,966 
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4.1.3.6 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีมติให ปตท. จัดต้ัง บรษิัท พีททีี แอลเอ็นจี จํากัด โดย 

ปตท. ถือหุนอยูรอยละ 100 ในระยะเริ่มตน และ ปตท. จะหาพันธมิตรรวมทุนในภายหลัง โดย ปตท. เปนผูถือหุนใหญ ทั้งน้ี ปตท. 

ไดจดทะเบียนจัดต้ังบรษิัทขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 เพื่อประกอบกิจการใหบริการ/จัดการเก่ียวกับการปฏิบัติการและ

บํารุงรักษาทาเรือ Terminal รับผลิตภัณฑ LNG และหนวยเปล่ียนสถานะ LNG เปนกาซธรรมชาติ (LNG Re-gasification & 

Receiving Terminal) ขนาดประมาณ 5 ลานตันตอปในระยะที่ 1 และจะเพ่ิมขนาดเปนประมาณ 10 ลานตันตอปในระยะที่ 2 โดย

บริษทัจะคิดคาบริการในรูป Throughput & Service Fee และ ปตท.จะเปนผูจัดหาและนําเขา LNG ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด มีทนุจดทะเบียน 6,403 ลานบาทซึ่งเรียกชําระแลวเต็มจํานวน 

(1) ลักษณะของโครงการ 

โครงการ LNG Receiving Terminal ประกอบดวย ทาเทียบเรือขนถาย LNG ถังเก็บสํารอง LNG (LNG Storage Tank ) 

และหนวยเปล่ียนสถานะ LNG เปนกาซ (LNG Re-gasification Unit) ขนาดประมาณ 5 ลานตันตอป ในระยะท่ี 1 และสามารถ

เพิ่มขนาดเปนประมาณ 10 ลานตันตอป ในระยะท่ี 2  

(2) ความกาวหนา 

 บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และไดจัดหาท่ีดินบริเวณพ้ืนที่โครงการ

พัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมระยะ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สําหรับเปนสถานท่ีกอสรางโครงการโดยไดเริ่ม

การดําเนินงานขุดลอกและถมพ้ืนที่โครงการต้ังแตเดือนกันยายน 2550 และงานแลวเสร็จในเดือนมนีาคมป 2552 และ เริ่มงาน

กอสราง LNG Receiving Terminal ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 โดยการกอสรางโครงการระยะที่ 1 แลวเสร็จ และทําการเดิน

เคร่ืองจักรเพื่อทดสอบระบบ (Commissioning) ในไตรมาสท่ี 2 ป 2554 โดยเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยในเดือนกนัยายน 2554 

ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินโครงการ ระยะท่ี 2  เพื่อรองรบัแผนการนําเขา LNG ของ ปตท. โดยคาดวา โครงการจะแลวเสร็จในป 

2560 

 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)ใน

หลักการใหคาบริการสถานี LNG อันประกอบดวย การใหบริการรบัเรือนําเขา LNG ขนถาย เก็บรักษาและแปลงสภาพจาก

ของเหลวเปนกาซ และขนสงเขาระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. เปนสวนหนึ่งของราคา LNG  

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 กพช. ไดมีมติเห็นชอบนโยบายและแนวทางการคํานวณราคา LNG และอัตราคาบริการ

สถานี LNG (LNG Receiving Terminal Tariff) ตามท่ีสํานักนโยบายและแผนพลักงาน (สนพ.) ศึกษาและนําเสนอ 

 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ทีป่ระชุมคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบอัตราคาบริการเก็บรักษาและ

แปรสภาพจากของเหลวเปนกาซ 

 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 บรษิัทฯ ไดลงนามสัญญาใหบริการสถานีรับ-จายกาซธรรมชาติเหลว (Terminal Use 

Agreement) รวมกับ ปตท. ระยะเวลาสัญญา 40 ป โดยเริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชย ตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2554 ทีผ่านมา 

เมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม 2555 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบโครงการ LNG Receiving Terminal ระยะที่ 2 ตามมติ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) โดยใหบริษทั พีททีี แอลเอ็นจี จํากัด เปนผูดําเนินการ 

(3) การบริการ 

 บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด จะใหบริการ/จัดการ LNG Receiving Terminal และคิดคาบริการรับจายและสํารองกาซ

ธรรมชาติเหลว (Throughput & Service Fee) โดย ปตท. จะเปนผูจดัหาและนําเขา LNG 

(4) การบริหาร 

 คณะกรรมการ บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 คน เปนผูบริหารของปตท. 4  คนและ

เปนผูแทนจากกระทรวงการคลัง 1 คน ซ่ึงไดรบัการเสนอช่ือจาก ปตท. ในฐานะผูทรงคุณวุฒิ 

 



   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)                                                                   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 

สวนที่ 2 หนาท่ี 77 

(5) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษทั PTTLNG ในป 2554 และป 2555  เปนดังน้ี 

          หนวย  :  ลานบาท 

งบการเงิน ป 2554 ป 2555* 

รายไดรวม 552 1,755 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 1,105 2,561 

กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (553) (806) 

สินทรัพยรวม 30,582 26,572 

หนี้สินรวม 25,082 21,879 

สวนของผูถือหุน 5,500 4,694 

              * งบการป 2555 เปนงบ Unaudited   

4.1.3.7 บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด (IPT) 

คณะกรรมการ ปตท. เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2547 มีมติอนุมัติให ปตท.เขารวมทุนในบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศ

ไทย) จํากัด (IPT) ในสัดสวนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว โดยซ้ือหุนจากบริษัท Siemens AG จํากัด ในราคา 10 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 ปตท. ไดรับโอนหุนสามัญของบริษัท IPT  จากบริษัท Siemens AG จํากัด ทั้งหมด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท IPT มีทุนที่ออกและชําระแลว 1,771 ลานบาท 

 บริษทั IPT จัดต้ังขึ้นเพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟา โดยเปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent 

Power Producer: IPP) มีโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง (Natural Gas fired Combined – Cycle 

Power Plant) ดวยกําลังการผลิตไฟฟา 700 เมกกะวัตต (MW) เริ่มดาํเนินการเชิงพาณิชย (COD) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 ทั้งน้ี 

บริษทั IPT จะมีการควบรวมกับ บริษทั PTTUT เพื่อจัดต้ังเปนบรษิัท Flagship ธุรกิจไฟฟาของปตท. ตามมติของคณะกรรมการ

ปตท. วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 โดยจะจดทะเบียนบริษทัใหมภายใต ช่ือ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอยี่ จํากัด (Global power 

Synergy Company Limited: GPSC) ในวันที่ 10 มกราคม 2556 

 

(1) การจัดหาเช้ือเพลิง 

 บริษัท IPT ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา โดย ปตท .เปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแกบริษัท IPT 

ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 120 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (MMSCFD) อายุสัญญา 25 ป  

(2) การจัดจําหนาย 

 บริษัท IPT จําหนายไฟฟาท่ีผลิตไดทั้งหมดใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟา 

(PPA) ฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2540 อายุสัญญา 25 ปนับจาก COD เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 โดยมีขอตกลงที่ กฟผ. จะตอง

ชําระคาไฟฟาใหแก บริษัท IPT ตามกําลังการผลิตไฟฟาท่ีกําหนดในสัญญา (Take-or-Pay รอยละ 100) จายคาความพรอมจาย

พลังไฟฟา (Availability Payment) ในจํานวนที่ตกลงกันเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายคงท่ี ภาระหนี้สิน ผลตอบแทน และการจายคา

พลังงานไฟฟา (Energy Payment) ตามสูตรคํานวณท่ีระบุไวตามขอสัญญา 

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท IPT ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 

จํานวน 2 คน และเปนตัวแทนจากบริษัทในกลุม ปตท.  คือ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยออยลเพาเวอร 

จํากัด จํานวน 6 คน 
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(4) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท IPT ในป 2553 – ป 2555 เปนดังน้ี 

                หนวย  :  ลานบาท   

งบการเงิน ป 2553 ป 2554  ป 2555 
รายไดรวม 4,385 9,953 12,343 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 4,358 9,316 11,862 

กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 27 637 481 

สินทรัพยรวม 10,838 10,880 10,409 

หนี้สินรวม 3,594 3,008 2,056 

สวนของผูถือหุน 7,244 7,872 8,353 

หมายเหตุ: ป 2553 โรงไฟฟาหยุดเดินเครื่องแบบกะทันหัน (Total Plant Unplanned Shutdown) ระหวางวันที่ 27 เม.ย. – 29 พ.ย.2553  

 

4.1.3.8  บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด (TP) 

  คณะกรรมการ ปตท. เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2548 มีมติอนุมัติให ปตท.ซ้ือหุนสามัญของบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด

(TP)  จากบริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บริษัทยอยของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

(ปตท.สผ.อ.)) ซ่ึงถืออยูทั้งหมดในสัดสวนรอยละ 26 เปนมูลคา 2,300 ลานบาท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548  โดย ปตท.ไดรับโอน

หุนสามัญของบริษัท TP จากบริษัท ปตท.สผ.อ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท TP มีทุนที่ออกและชําระแลว 2,810 ลานบาท   

  บริษัท TP เปนผูดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและไอนํ้าในโครงการผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power 

Producer: SPP) โดยเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแบบโคเจนเนอเรช่ัน ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง (Combined-Cycle  

Co-generation Power Plant) มีกําลังการผลิตไฟฟา 118 เมกะวัตต (MW) และผลิตไอนํ้า 180 ตันตอช่ัวโมง (T/hr.) เริ่มดําเนินการ

เชิงพาณิชย (COD) เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2541 นอกจากน้ีบริษัท TP เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 56 ในบริษัทผลิตไฟฟาอิสระ 

(ประเทศไทย) จํากัด (IPT) ซ่ึงเปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟา 700 MW 

 การซ้ือหุนบริษัท TP สอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ซ่ึงใหความสําคัญกับการลงทุนในธุรกิจกาซ

ธรรมชาติและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับกาซธรรมชาติ ในขณะท่ีสนับสนุนให ปตท .สผ. ใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจตนน้ํา 

(Upstream) คือธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมเปนหลัก และการเขาลงทุนดังกลาวมีความเส่ียงตํ่า เนื่องจากท้ังบริษัท TP 

และ IPT มีการดําเนินกิจการอยูแลว และมีสัญญาระยะยาวกับลูกคา อายุสัญญา 25 ป ซ่ึงประกอบดวยการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) และลูกคาซ่ึงเปนบริษัทในกลุม บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (ไทยออยล) จึงเปนกิจการท่ีมีความม่ันคง 

(1) การจัดหาเช้ือเพลิง 

บริษัท TP ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา  โดย  ปตท. เปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแกบริษัท TP 

ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 28 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (MMSCFD) อายุสัญญา 25 ป นอกจากน้ี โรงไฟฟา

ของบริษัท TP สามารถใชเชื้อเพลิงสํารองคือน้ํามันดีเซลแทนกาซธรรมชาติได โดยจะมีการชดเชยสวนตางของราคาเชื้อเพลิงตาม

สัญญา  

(2) การจัดจําหนาย 

การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท TP ประกอบดวย 

 - จําหนายไฟฟาใหแก กฟผ.จํานวน 41 MW  ภายใตสัญญาการซ้ือขายไฟฟาระยะยาว อายุสัญญา 25 ปนับจากCOD 

สวนที่เหลือจําหนายใหลูกคาซ่ึงเปนบริษัทในกลุมบริษัท ไทยออยล      

- จําหนายไอนํ้า จํานวนประมาณ 180 T/hr. ใหลูกคาซ่ึงเปนบริษัทในกลุมบริษัท ไทยออยล 
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(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท TP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 10 คน โดย เปนผูบริหารจาก ปตท. 

จํานวน 3 คน  

(4)  การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท TP ในป 2553 – ป 2555 เปนดังน้ี  

 หนวย  :  ลานบาท    

งบการเงิน/1 ป 2553 ป 2554 ป 2555 
รายไดรวม 3,852 4,362 4,952 

คาใชจายรวม 3,566 3,968 4,585 

กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 286 394 367 

สินทรัพยรวม 5,034 4,970 5034 

หนี้สินรวม 578 401 661 

สวนของผูถือหุน 4,456 4,569 4,373 
/1 งบเฉพาะบริษัท TP ไมรวมบริษัทในเครือ (บริษัท IPT) 

 

4.1.3.9  บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) 

  คณะกรรมการ ปตท. คร้ังที่ 10/2549 เม่ือวันที่ 26 ตุลาคม 2549 มีมติอนุมัติใหดําเนินโครงการผลิตไฟฟาและนํ้าเย็นโดย

ระบบพลังงานรวม (Combined Heat and Power) สําหรับศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ (ปจจุบันไดเปลี่ยนช่ือ

เปน “ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”: ศูนยราชการฯ) และตอมาที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. 

คร้ังท่ี 6/2550 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ไดมีมติอนุมัติจัดต้ัง บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (Combined Heat and 

Power Producing Company Limited : CHPP) เพื่อดําเนินโครงการดังกลาว โดยบริษัท CHPP ไดจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 27 

สิงหาคม 2550 ทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท และปจจุบัน ปตท. เปนผูถือหุนรอยละ 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท CHPP 

มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 316.22 ลานบาท  

(1) ลักษณะของโครงการ 

 โครงการศูนยราชการฯโดยใชระบบการผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน เพื่อจําหนายพลังงานความเย็นใหกับ

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) สําหรับศูนยราชการฯ และจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟานครหลวง (กฟน.) โดยมี

หนวยผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น ดังน้ี  

 หนวยผลิตไฟฟา โดยใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง มี Gas Turbine Generator และ Gas Compressor จํานวนอยางละ 2 

หนวย มีขนาดกําลังการผลิต 9.2 MW   

 หนวยผลิตนํ้าเย็น มีกําลังการผลิตนํ้าเย็นรวม 12,000 RT แบงออกเปน 2 ระบบ คือ  

1.  ระบบผลตินํ้าเย็นดวยความรอนที่ไดจากการผลิตไฟฟา มี Absorption Chiller ขนาด 3,000 RT จํานวน  2 หนวย   

2.  ระบบผลิตนํ้าเย็นดวยไฟฟามี Electric Chiller ขนาด 2,000 RT จํานวน 2 หนวย และ ขนาด 1,000 RT จํานวน 2 หนวย  

  นอกจากนี้ยังมีระบบสะสมความเย็นดวย Chilled Water Thermal Storage Tanks  ภายในอาคารศูนยราชการฯ โซน 

A ขนาด Storage Tank AM 7,500 m3 และ โซน B ขนาด Storage Tank AM 15,000 m3 โดยเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) ใน

สวนการผลิตนํ้าเย็นโดยใชไฟฟา (ระบบ Electric Chiller) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 และเริ่ม Commissioning ระบบผลิตไฟฟา

และนํ้าเย็นโดยใชกาซธรรมชาติแลวเสร็จ เม่ือ 28 เมษายน 2554 

โครงการโรงไฟฟาพลังงานรวม สําหรับศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ (EnCo) ไดรับอนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัท 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 โดยมีงบประมาณโครงการประมาณ 521 ลานบาท เพื่อจําหนายพลังงานความเย็นใหกับบริษัท เอน

เนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด และจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟานครหลวง (กฟน.) โดยมีหนวยผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น ดังนี้  
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 หนวยผลิตไฟฟา โดยใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง มี Gas Engine ขนาดกําลังการผลิต 6-7 MW  

 หนวยผลิตนํ้าเย็น มีกําลังการผลิตนํ้าเย็นรวม 6,600 - 6,700 RT แบงออกเปน 2 ระบบ คือ  

1.  ระบบผลตินํ้าเย็นดวยความรอนที่ไดจากการผลิตไฟฟา มี Absorption Chiller จํานวน 2 หนวย  กําลังการผลิตประมาณ 

1,200-1,300 RT  

2.  ระบบผลิตนํ้าเย็นดวยไฟฟามี Electric Chiller ขนาด 1,000 RT จํานวน 4 หนวย และ ขนาด 500 RT จํานวน 2 หนวย 

ขนาด 400 RT จํานวน 1 ชุด 

ทั้งน้ีการกอสรางและดําเนินการโครงการอยูระหวาง ปตท. พิจารณาทบทวนโครงการ 

 

 (2)  การจัดหาเช้ือเพลิง 

 บริษัท CHPP ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น โดย ปตท. เปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแก

บริษัท CHPP ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 1 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  (MMSCFD) (ที่ประมาณการคาความ

รอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต)  อายุสัญญา 10 ป 

(3) การจัดจําหนาย 

 การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท CHPP  ประกอบดวย 

 - จําหนายพลังงานความเย็นสําหรับระบบปรับอากาศใหอาคารศูนยราชการฯ โดยทําสัญญาซ้ือขายพลังงาน ความเย็น

จํานวน 7,500 RT กับ ธพส. มีอายุสัญญา 30 ป ทั้งน้ีความตองการพลังงานความเย็นของศูนยราชการฯ ประจําป 2555 อยูที่ 7,000 

RT 

 - จําหนายไฟฟาให กฟน. โดยทําสัญญาซ้ือขายไฟฟา การรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิต

ไฟฟาจากระบบ Cogeneration) (VSPP) กับ กฟน. ที่ขนาด 6.4 MW มีอายุสัญญา 5 ป 

(4)  การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท  CHPP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 3 คนเปนผูบริหารจาก ปตท. 2 คน  และ 

กระทรวงการคลัง 1 คน 

(5) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท CHPP ในป 2553 – ป 2555 เปนดังน้ี  

หนวย : ลานบาท   

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 
รายไดรวม 152 162 175 
คาใชจายรวม 100 124 149 

กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 52 38 26 

สินทรัพยรวม 879 950 924 
หนี้สินรวม 525 512 460 

สวนของผูถือหุน 354 438 464 

 

4.1.3.10 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร จํากัด (B.Grimm BIP) 

คณะกรรมการ ปตท. ครั้งท่ี 12/2552 เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2552 มีมติอนุมัติให ปตท. เขารวมลงทุนกับบริษัท บี.กริม 

เอนเนอจี คอรปอเรชั่นจํากัด (BGEC) และบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด (BIP) ในบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร จํากัด 

(B.Grimm BIP) เพ่ือดําเนินการพัฒนาโรงไฟฟาขนาดกําลังผลิต 118 เมกกะวัตต (MW) ในวงเงินรวมทุนของ ปตท. 305 ลานบาท 

โดย ปตท. ไดลงนามสัญญาเขารวมสิทธิในสัญญารวมลงทุน ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน 2553 และตอมาเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2553 
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ปตท. ไดรับโอนหุนสามัญบริษัท B.Grimm BIP ตามสัดสวนการรวมทุน คือ ปตท. รอยละ 23 บริษัท BGEC รอยละ 51 และ 

บริษัท BIP รอยละ 26 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท B.Grimm BIP มีทุนที่ออกและชําระแลว 285.5ลานบาท  

(1) ลักษณะของโครงการ 

โครงการโรงไฟฟาสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เปนโรงไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ที่ใชกระบวนการ

ผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน (Combined Heat and Power) โดยใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง มีกําลังการติดต้ัง

ประมาณ 118 MW (สามารถเพ่ิมกําลังผลิตสูงสุดไดถึง 127 MW โดยใช Inlet Air Chilling) และเสนอขายไฟฟาเขาระบบเปน 

SPP- Firm 90 MW และมีกําลังการผลิตนํ้าเย็น 3,400 Refrigerant Ton (RT) โดยอุปกรณหลักประกอบดวย Gas Turbine 

Generators, Heat Recovery Steam Generators, Steam Turbines และ Absorption Chillers      

(2)  ความกาวหนา 

 -  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 บริษัท B.Grimm BIP เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 135.5  ลานบาท เปน 285.5ลานบาท 

 -  บริษัท B.Grimm BIP มีแผนดําเนินการกอสรางโครงการ ในชวงไตรมาส 2 ป 2555 – 2557 และคาดวาจะเร่ิม

ดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) ไดปลายไตรมาส 2 ป 2557   

(3)  การจัดหาเช้ือเพลิง 

 บริษัท B.Grimm BIP ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น โดย ปตท. เปนผูจัดหากาซธรรมชาติ

ใหแกบริษัท B.Grimm BIP ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 20-25 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (MMSCFD) อายุ

สัญญา 25 ป 

(4) การจัดจําหนาย 

 การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท B.Grimm BIP ประกอบดวย 

 -  จําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จํานวน 90 MW สวนท่ีเหลือจําหนายใหลูกคา

อุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  

 -  จําหนายพลังงานความเย็นจํานวนประมาณ 3,400 RT ใหลูกคาอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

(5)  การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท B.Grimm BIP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 11 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 2 คน 

(6) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท B.Grimm BIP ในป 2553 - ป 2555 เปนดังน้ี  

                                      หนวย : ลานบาท  

หมายเหตุ:  ปตท.รับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนใน B.Grimm BIP ตามวิธีสวนไดเสีย (ตามสัดสวนการถือหุน) นับตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 

2553 เปนตนไป 

 

4.1.3.11 บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด (NNEG) 

คณะกรรมการ ปตท. คร้ังที่ 4/2554 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติให ปตท. เขารวมลงทนุกับ บมจ.นวนคร (NNCL) 

และ บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง (RATCH) เพื่อดําเนินการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 
รายไดรวม 0.001 0.400 0.695 
คาใชจายรวม 0.245 1.415 3.260 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ (0.245) (1.013) (2.565) 

สินทรัพยรวม 52.207 133.597 347,957 
หนี้สินรวม 31.792 0.195 67,120 

สวนของผูถือหุน 20.415 133.402 280,837 
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นวนคร ขนาดกําลังผลิต 127 เมกกะวัตต (MW) ในวงเงินรวมทุนของ ปตท. 435 ลานบาท โดย ปตท. ไดลงนามสัญญารวมลงทุน 

ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2554 มีสัดสวนการรวมทุน คือ ปตท. รอยละ 30 บริษัท NNCL รอยละ 30 และ RATCH รอยละ 40   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั NNEG  มทีุนที่ออกและชําระแลว 242 ลานบาท  

(1) ลักษณะของโครงการ 

บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด เปนโรงไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ที่ใชกระบวนการผลิตพลังงาน

ความรอนและไฟฟารวมกัน (Combined Heat and Power) โดยใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง มีกําลังการติดตั้งประมาณ 127 MW 

และเสนอขายไฟฟาเขาระบบเปน SPP- Firm 90 MW และมีกําลังผลิตไอนํ้า 15 Ton/Hr โดยอุปกรณหลักประกอบดวย Gas 

Turbine Generator (GTG) , Steam Turbine (ST), Electric Chiller/Absorption Chiller (E/A-Chiller) และ Heat Recovery Steam 

Generator (HRSG) 

(2)  ความกาวหนา 

 -  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัท NNEG ไดเรียกชําระทุนเพิ่มเติมจาก 162 ลานบาท เปน 242 ลานบาท 

 -  บริษัท NNEG มีแผนดําเนินการกอสรางโครงการ ในชวงป 2557 – 2559 และคาดวาจะเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย 

(COD) ไดปลายไตรมาส 2 ป 2559   

(3) การจัดจําหนาย 

 การจัดจําหนายผลิตภัณฑ NNEG ประกอบดวย 

 -  จําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จํานวน 90 MW สวนท่ีเหลือจําหนายใหลูกคาในเขต

สงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 

 -  จําหนายไอนํ้าจํานวนประมาณ 15 Ton/Hr ใหลูกคาในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 

(4)  การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท NNEG วันที่ 31 ธันวาคม 2555  มีจํานวน 11 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 3 คน 

 (5) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท NNEG ในป 2554 - ป 2555 เปนดังน้ี  

                หนวย : ลานบาท 

                          

  

 

 

4.1.3.12 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (BIC) 

คณะกรรมการ ปตท. คร้ังที่ 5/2554 เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 มีมติอนุมัติให ปตท. เขารวมลงทนุกับ บรษิัท ช.การ

ชาง จํากัด (มหาชน) (CK) และบริษัท ทีด่ินบางปะอนิ จํากัด (BLDC)  เพื่อดําเนินการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขนาดกําลังผลิต 119 เมกกะวัตต (MW) ในวงเงินรวมทุนของ ปตท. 343 ลานบาท โดย ปตท. ไดลง

นามสัญญารวมลงทุน ฉบับลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ตามสัดสวนการรวมทุน คือ ปตท. 25% , CK 46%, BLDC 19% , การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 8% และผูถือหุนรายยอยอีก 2%  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท BIC มีทุนจดทะเบียน 

1,370 ลานบาท และทุนที่ชําระแลว 1,126 ลานบาท  

(1) ลักษณะของโครงการ 

งบการเงิน ป 2554 ป 2555 
รายไดรวม 0.19 1.01 
คาใชจายรวม 2.72 21.93 

กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (2.53) (20.92) 

สินทรัพยรวม 79.58 220.26 
หนี้สินรวม 1.11 2.71 

สวนของผูถือหุน 78.47 217.55 
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เปนโรงไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ที่ใชกระบวนการผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน 

(Combined Heat and Power) โดยใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง มีกําลังการติดต้ังประมาณ 119 MW และเสนอขายไฟฟาเขา

ระบบเปน SPP- Firm 90 MW และมีกําลังการผลิตไอน้ํา 20  ตันตอชั่วโมง โดยอุปกรณหลักประกอบดวย Gas Turbine Generator 

(GTG) , Steam Turbine (ST) และ Heat Recovery Steam Generator (HRSG) 

(2)  ความกาวหนา 

 -  บริษัท BIC เรียกชําระทุนจากเพิ่มเติมจาก 1,126 ลานบาท เปน 1,187 ลานบาท  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 

 -  บริษัท BIC อยูระหวางดําเนินงานกอสราง ในชวงป 2554 – 2556 และคาดวาจะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) ได

ปลายไตรมาส 2 ป 2556   

(3)  การจัดหาเช้ือเพลิง 

 บริษัท BIC ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น โดย ปตท. เปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแก

บริษัท BIC ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 20-25 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (MMSCFD) อายุสัญญา 25 ป 

(4) การจัดจําหนาย 

 การจัดจําหนายผลิตภัณฑ BIC ประกอบดวย 

 -  จําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จํานวน 90 MW สวนที่เหลือจําหนายใหลูกคาในเขต

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

 -  จําหนายไอนํ้าจํานวนประมาณ 20 ตันตอชั่วโมง ใหลูกคาในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

(5)  การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท BIC วันที่ 31 ธันวาคม 2555  มีจํานวน 5 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 1 คน 

 (6) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษทั BIC ในป 2554 - ป 2555 เปนดังน้ี  

            หนวย : ลานบาท 

               

 

 

4.2 กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

       ลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลายของ ปตท. แบงเปน 3 ธุรกิจ ดังนี้  

4.2.1 หนวยธุรกิจนํ้ามัน (Oil Business Unit) 

หนวยธุรกิจนํ้ามัน ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม  ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น รวมท้ังผลิตภัณฑคาปลีกทั้ง

ในประเทศ และตางประเทศ มุงสูการเปนบริษัทชั้นนําของภูมิภาค (Regional Top Brand) ภายใตแนวทางการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

(Best in Class) การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainability and Innovation) การใชประโยชนจากพลังรวมในกลุม ปตท. (PTT Group 

Synergy) ตลอดจนสรางสมดุลผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ (Stakeholder Excellence) อาทิเชน การสรางความม่ันคงทางดานพลังงาน  

การสนับสนุนนโยบายทางดานพลังงานทดแทน ใหความสําคัญตอความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมในการพัฒนา

งบการเงิน ป 2554 ป 2555 
รายไดรวม 0.21 0 
คาใชจายรวม 2.25 13.11 

กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (2.04) (13.14) 

สินทรัพยรวม 1,821.05 4,190.17 
หนี้สินรวม 1,374.01 3,085.28 

สวนของผูถือหุน 447.04 1,104.90 
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ชุมชนและสังคม ตลอดจนการสรางความพึงพอใจแกลูกคา โดยสงมอบผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล 

เปนตน 

หนวยธุรกิจนํ้ามัน แบงกลุมลูกคาเปน กลุมขายปลีก  กลุมขายพาณิชย และกลุมลูกคาตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ

การคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 โดยเนนเพ่ิมขีดความสามารถในการทํากําไรท่ีรองรับตนทุนและเหมาะสม  สรางมูลคาเพ่ิมดวย

การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ ที่มีคุณภาพ  นอกจากน้ัน หนวยธุรกิจน้ํามันมีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การบริหารปฏิบัติการจัดหาและคลัง 

หนวยธุรกิจนํ้ามัน ยังมีการลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจน้ํามัน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดหลักและเพ่ือสงเสริมให  ปตท. สามารถดําเนินธุรกิจน้ํามันอยางครบวงจรและสามารถ

ใหบริการและสรางความพึงพอใจตอลูกคาสูงสุด 
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แผนภาพแสดงโครงสรางกลุมธรุกิจปโตรเลียมขั้นปลาย  

 

 

 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขัน้ปลาย

หนวยธุรกิจน้ํามัน 
การตลาดขายปลีก 
 

การตลาดพาณิชยและ
ตางประเทศ 

ปฏิบัติการจัดหาและคลัง 
- การจัดหา ขนสง และจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวให 
ผูคาน้ํามันมาตรา 7 
-  การจัดหา ขนสงและรับซื้อน้ํามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่น
น้ํามัน 
- การบริหารคลังและทาเรือปโตรเลียม คลังน้ํามัน คลังกาซ
ปโตรเลียมเหลว โรงบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว คลังสถานี
เติมน้ํามันอากาศยาน ทั่วประเทศ 

หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 
การบริหารบริษัทในเครือการกลั่น 

การบริหารบริษัทในเครือปโตรเคมี - ธุรกิจคาปลีก 
- บริหารสถานีบริการ
น้ํามัน 

 

- ตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 
- ตลาดอากาศยานและเรือขนสง 
- ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว 
- การตลาดตางประเทศ 

การวางแผน พัฒนาธุรกิจ 
และบริหารบริษัทในเครือ 

ธุรกิจหลอลื่น 

- ตลาดหลอลื่น 
 

หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

การบริหารความเสี่ยงราคา 

และวิเคราะหตลาด 

การจัดหา การขนสงตางประเทศ

การคาน้ํามันดิบ 

การคาน้ํามันสําเร็จรูป 

การคาปโตรเคมี 

แผนธุรกิจ  

และบริหารบริษัทในเครือ 

การควบคุมความเสี่ยง 

และบริหารงานสนับสนุน 
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4.2.1.1 ลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑ 

กลุมผลิตภัณฑที่จําหนายมี 3 กลุม ดังนี ้

กลุมท่ี 1 ผลิตภัณฑเชื้อเพลิง กาซหุงตม และผลิตภัณฑทีเ่กี่ยวเนื่อง 

กลุมท่ี 2 ผลิตภัณฑหลอล่ืน หมายถึง น้ํามันหลอล่ืน และผลิตภัณฑหลอล่ืนอ่ืน ๆ  

กลุมท่ี 3  ผลิตภัณฑคาปลีก หมายถึง ผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจคาปลีก 

กลุมที่ 1 ผลิตภัณฑเชื้อเพลิง กาซหุงตม และผลติภณัฑที่เกี่ยวเนื่อง 

(1) น้ํามันเบนซิน (Gasoline) 

น้ํามันเบนซินเปนน้ํามันสําเร็จรูปประเภทระเหยงายมีปริมาณกํามะถันตํ่า เหมาะสําหรับใชงานกับเคร่ืองยนตเบนซินทุก

ชนิด น้ํามันเบนซินไดมาจากการผสมนํ้ามันเบาที่มีชวงจุดเดือดเหมาะสมหลายชนิดในอัตราสวนที่เหมาะสม และมีสวนผสมของ

สารกันน็อคและอ่ืนๆ เพื่อใหไดคุณภาพตามขอกําหนด ปจจุบันในประเทศไทยมีน้ํามันเบนซินแบงออกเปน 6 ประเภทหลัก คือ 

น้ํามันเบนซิน 95  น้ํามันเบนซิน 91  น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี 10  น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี 20  น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี 85  น้ํามัน

แกสโซฮอล 91 
 (2) น้ํามันดีเซล (Diesel) 

น้ํามันดีเซลเปนน้ํามันสําเร็จรปูทีม่ีจุดเดือดสูงกวานํ้ามันกาดเหมาะสําหรับรถเคร่ืองยนตดีเซล เชน รถยนตกระบะ 

รถบรรทุก รถโดยสาร เครื่องยนตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังใชกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและเรือ ปจจุบนัน้ํามันดีเซลเปนน้ํามัน

เชื้อเพลิงท่ีมปีริมาณการใชสูงที่สุดในประเทศ  

 (3) น้ํามันเชื้อเพลิงเคร่ืองบิน (Aviation Fuel) 

น้ํามันเชื้อเพลิงเคร่ืองบินเปนน้ํามันสําเร็จรูปที่ใชสําหรับเครื่องบนิไอพนของสายการบินพาณิชยทั่วไป เคร่ืองบนิของ

กองทัพ และเครื่องบินฝกนักบิน เปนน้ํามันที่มคีุณสมบัติตามขอกําหนดคุณภาพของเช้ือเพลิงท่ีเปนมาตรฐานสากล สําหรับใชทั่ว

โลก น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชกับเคร่ืองบินแบงออกตามลักษณะของเคร่ืองยนตไดเปน 2 ประเภท คอื   

 น้ํามันอากาศยานที่ใชกับเคร่ืองบนิไอพน (Aviation  Turbine  Fuels) เคร่ืองบนิไอพนใชเคร่ืองยนตชนิด 

Turbofan Engine ซ่ึงมีแรงขับดนัมาก บินไดเร็ว ประสิทธิภาพสูง น้ํามันอากาศยานที่ใชกับเคร่ืองบินไอพน 

แบงเปน 2 เกรด ไดแก น้ํามันเครื่องบินไอพนพาณิชย (Jet A-1) สําหรับใชงานกับเคร่ืองบินพาณิชยของสาย

การบินท่ัวไป และน้ํามันเคร่ืองบินไอพนทหาร (JP-8, JP-5) สําหรับใชงานกับเคร่ืองบินรบ เชน เครื่องบนิ 

ขับไล  

 น้ํามันเบนซินอากาศยาน (Aviation Gasoline) สําหรับใชงานกับเคร่ืองบินท่ีใชเคร่ืองยนตลูกสูบ เชน เครื่องบิน

ฝกนักบิน เครื่องบินเล็กสวนตัว 

 (4) น้ํามันเตา (Fuel Oil) 

น้ํามันเตาเปนน้ํามันสําเร็จรูปที่หนักและมีจุดเดือดสูงท่ีสุด น้ํามันเตาจัดเปนนํ้ามันเช้ือเพลิงที่สําคัญในภาคอุตสาหกรรม 

เพราะราคาถูก ใชงานงาย ใหความรอนสูง สามารถแบงออกไดเปนหลายชนิดขึ้นอยูกับความหนืด และประเภทของเตาเผาและ

หัวฉีดในการเผา โดยทั่วไปนํ้ามันเตาใชสําหรับเปนเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟา และเรือเดินสมุทร สําหรับประเทศ

ไทย จัดแบงตามความหนืด และจุดไหลเท (Pour Point) ไดเปน 3 ประเภท คือ น้ํามันเตาใส (Light Fuel Oil: LFO) มีความหนืดไม

เกิน 80 cSt ที่อุณหภูมิ 50 oC เหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตองการการเผาไหมที่สะอาด    น้ํามันเตากลาง (Medium Fuel 

Oil: MFO) มีความหนืดไมเกิน 180 cSt ที่อุณหภูมิ 50 oC เหมาะสําหรับโรงงานขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ และนํ้ามันเตา

หนัก (Heavy Fuel Oil: HFO) ความหนืดไมเกิน 280 cSt ที่อุณหภูมิ  50  oC  เหมาะกับโรงงานท่ีมีเตาเผาขนาดใหญ   
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 (5) น้ํามันกาด (Kerosene) 

น้ํามันกาดเปนน้ํามันสําเร็จรูป แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ชนิดใชใหความรอนและแสงสวาง และชนิดใชกับ

เครื่องยนตหรือเคร่ืองบิน นอกจากนั้น ยังใชในภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ เชน ใชใหความรอนในเตาอบ นําไปเปนสวนผสม

ในยาฆาแมลง น้ํามันชักเงา และสีน้ํามัน เปนตน  

(6) กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 

กาซปโตรเลียมเหลว หรือที่เรียกวากาซหุงตม หรือแอลพีจี เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนจําพวกกาซโพรเพนและ

กาซบิวเทน ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการแยกกาซธรรมชาติในโรงแยกกาซหรือการกล่ันน้ํามันจากโรงกลั่นนํ้ามัน จะมีสภาพเปน

ของเหลวภายใตแรงดัน สวนมากนําไปใชในการหุงตมในครัวเรือน และใชเปนเชื้อเพลิงในงานอุตสาหกรรมตางๆ เนื่องจากมี

คุณสมบัติพิเศษคือใหความรอนสูง สะอาด เผาไหมไดงายและสะดวกในการใชงาน นอกจากนี้ ยังใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมป

โตรเคมีซ่ึงเปนการเพ่ิมมูลคา และสามารถใชแทนนํ้ามันเบนซินในรถยนตเพราะมีคาออกเทนสูง  ปตท. จําหนายกาซปโตรเลียม

เหลวใหกับผูประกอบธุรกิจกาซหุงตม สถานีบริการกาซรถยนต ผูใชกาซปโตรเลียมเหลวโดยตรง  และจําหนายใหกับผูคากาซ

ปโตรเลียมเหลวตามพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 เพื่อจําหนายตอใหกับผูใชกาซปโตรเลียมเหลวอีกทอดหน่ึง 

กลุมที่ 2 ผลิตภัณฑหลอลื่น  หมายถึง น้ํามันหลอลื่น และผลิตภัณฑหลอลื่นอืน่ ๆ  
หนวยธุรกิจน้ํามันผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืนคุณภาพสูงในกลุมยานยนต กลุมอุตสาหกรรม กลุมเรือ

เดินสมุทร รวมถึงผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ โดยไดทําการคิดคนและพัฒนาสูตรเพ่ือตอบสนองตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยาง

ไมหยุดย้ัง เพื่อผูบริโภคทั้งในภาคยานยนตและอุตสาหกรรม เนนการเปนผูนําผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด คุมคาตอการ

ใชงานในเชิงพาณิชย ทั้งน้ีสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีของ ปตท. และบริษัทผูผลิตสารเพ่ิมคุณภาพ (Additive) ช้ันนําของโลก ได

รวมมือกันคิดคน พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑเพื่อใหไดผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืนท่ีดีที่สุดเพ่ือผูบริโภค โดยทุกผลิตภัณฑลวน

ผานการรับรองมาตรฐานในระดับสากล 

 

กลุมที่ 3  ผลิตภัณฑคาปลีก หมายถึง ผลิตภณัฑที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจคาปลีก  

 นอกเหนือจากการจําหนายผลติภัณฑเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑหลอลื่น หนวยธุรกิจน้ํามันมีการจําหนายผลิตภัณฑคาปลีก 

เพื่อเปนการเพ่ิมรายได สรางมูลคาเพ่ิมใหธุรกจิ ตลอดจนตอบสนองตอความตองการและสรางความพึงพอใจใหผูบริโภค หนวย

ธุรกิจน้ํามันมีผลิตภัณฑคาปลีกท่ีหลากหลายท้ังท่ีเปนการลงทุนเองและท่ีเปนการลงทุนรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิเชน ธุรกิจ

รานคาสะดวกซ้ือ 7-Eleven  ธุรกิจกาแฟ Café Amazon  ธุรกิจยานยนต  ตลอดจนการเพ่ิมมูลคาจากการใหเชาพ้ืนทีเ่พื่อทําธุรกิจ

ตาง ๆ ในสถานีบริการ เชน McDonald’s  A&W  KFC  S&P  Chester’s Grill   ธุรกิจธนาคาร    เปนตน 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปตท. มีธุรกิจคาปลีกในสถานีบริการดังน้ี 

ธุรกิจ จํานวน (แหง) 

รานคาสะดวกซ้ือ 7-Eleven 1,002 

รานกาแฟ Café Amazon  777 

รานอาหาร 297 

รานคาอ่ืน ๆ  288 

ธนาคาร (สาขา, ตู ATM) 719 

Car Care 161 

Rest Area 4 

รวม 3,248 

                      ท่ีมา : ปตท. 
 

4.2.1.2 การจําแนกกลุมลูกคาของหนวยธุรกิจนํ้ามัน จําแนกเปน 3 กลุม ไดแก 
(1) กลุมขายปลีก หมายถึง กลุมลูกคาสถานีบริการ (ผูแทนจําหนาย) และผูบริโภค 

(2) กลุมขายพาณิชย หมายถึง กลุมลูกคาท่ีเปนบริษัทหรือองคกรทั้งภาครัฐ (หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) และ

ภาคเอกชนที่ซ้ือผลิตภัณฑไปใชเพื่อดําเนินธุรกิจ หรือใชเอง 

(3) กลุมขาย Supply Sales หมายถึง กลุมผูคานํ้ามันเช้ือเพลิง ตาม พ.ร.บ. การคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2550 ไดแก ผูคานํ้ามันตามมาตรา 7 และผูคานํ้ามันตามมาตรา 10   
(1) กลุมขายปลีก 

ดําเนินการโดยสายงานการตลาดคาปลีก (Retail Marketing) ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามัน

สําเร็จรูปและผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นรวมท้ังผลิตภัณฑคาปลีกในตลาดคาปลีกใหกับลูกคาท่ัวไปผานเครือขายสถานีบริการท่ัว

ประเทศ รวมท้ังรับผิดชอบการกําหนดกลยุทธตลาดคาปลีก การพัฒนาตลาดคาปลีก และการวางเครือขาย (Network) สถานีบริการ 

การปฏิบัติการ การลงทุน และการบริหารสถานีบริการตัวแทน ดวยการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง ทําใหสถานีบริการ ปตท. 

รองรับความตองการของผูบริโภคไดครบถวนเหมาะสม การประกอบธุรกิจคาปลีกน้ํามันจะเนนการดําเนินการขายผานสถานี

บริการเปนหลัก โดยจัดจําหนายผานชองทางสถานีบริการ ปตท. รวม 1,352 แหง(ณ 31 ธ.ค.2555) ซ่ึงสูงท่ีสุดในบรรดาบริษัทผูคา

น้ํามัน คูแขงท่ีสําคัญในดานเครือขายสถานีบริการนํ้ามันของ ปตท. ไดแก บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด บริษัท เอสโซ 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด เปนตน 

(2) กลุมขายพาณิชย 

 ดําเนินงานโดยสายงานการตลาดพาณิชยและตางประเทศ  ซ่ึงรับผิดชอบการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปและ

ผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืนใหกลุมลูกคาอุตสาหกรรม บริษัทสายการบิน สายการเดินเรือ หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุมลูกคา

กาซปโตรเลียมเหลว และการจัดจําหนายไปยังตลาดตางประเทศ 
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  การจําหนายผลิตภัณฑใหแกหนวยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ สามารถแบงลูกคาออกเปน 4 กลุมหลัก ๆ ไดแก 

กระทรวงกลาโหม  กระทรวงคมนาคม  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และกลมลูกคาอ่ืน ๆ ผลิตภัณฑที่จําหนาย อาทิเชน 

น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา กาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันหลอล่ืน จํานวนลูกคารวมประมาณ 1,300 ราย  

  การจําหนายผลิตภัณฑใหแกลูกคาภาคอุตสาหกรรม โดยจําหนายตรงกับโรงงานอุตสาหกรรม และผูบริโภครายใหญ 

เชน ผูประกอบกิจการโรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตถุงมือยาง ผูประกอบการเดินรถโดยสารและขนสง และ

ผูประกอบการในภาคเกษตรกรรม เปนตน ผลิตภัณฑน้ํามันท่ีจําหนายสวนใหญเปนนํ้ามันเตา น้ํามันดีเซล และกาซปโตรเลียม

เหลว นอกจากน้ี ยังมีการขยายตลาดไปยังผลิตภัณฑอ่ืน ๆเพิ่มเติม เชน ยางมะตอย ถานหิน น้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน (Base Oil) และ

เคมีภัณฑ เปนตน ลูกคาในกลุมน้ี ปตท . จะลงทุนสรางอุปกรณในการเก็บสํารองหรือส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อเปนการ

ใหบริการ รวมถึงแนะนําการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย  จํานวนลูกคาอุตสาหกรรมท่ีมีการซ้ือขายผลิตภัณฑรวม

ประมาณ 1,600 ราย 

การจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําหรับเครื่องบนิตางๆ เชน Jet A-1, JP-8, JP-5, Avgas น้ํามันเตา  น้ํามันหลอล่ืน และ

น้ํามันเรือ Bunker ที่เปนท่ียอมรับจากสายการบินและสายการเดินเรือทั้งในและตางประเทศ รวมถึงหนวยงานราชการ 

นอกเหนือจากการจําหนายนํ้ามันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมืองแลว ยังจําหนายและใหบริการเติมนํ้ามัน

อากาศยาน ณ ทาอากาศยานภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ ไดขยายการใหบริการจําหนายนํ้ามัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ

ประเทศฮองกง และกัมพูชา และจําหนายน้ํามันอื่นๆ เชน น้ํามันเตาและนํ้ามันดีเซลหมนุเรว็ สําหรับเรือรบของกองทัพ

ตางประเทศอีกดวย 

ปตท. ดําเนินธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตมทั่วประเทศ โดยเปนผูนําในตลาดกาซปโตรเลียมเหลวและมีสวน

แบงตลาดสูงสุดอยางตอเนื่อง ปตท. มีคลังกาซ 2 แหง และคลังปโตรเลียม(น้ํามันและกาซ) 6  แหง มีโรงบรรจุกาซปโตรเลียม

เหลว 4 แหง กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศ มีความจุรวมประมาณ 109.3 พันตัน มีรานคาที่เปนตัวแทนจําหนายกาซหุง

ตม 1,175 แหง และโรงบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวเอกชน 165 แหง 

ในป 2555  ปตท. สามารถครองสวนแบงตลาดผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืนไดเปนอันดับหนึ่งติดตอกันเปนปที่ 4 ซ่ึงเปนผล

มาจากการมุงม่ันคิดคนและพัฒนาคุณภาพ โดยออกผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นใหมเขาสูตลาดรวม 14 ผลิตภัณฑ อาทิเชน  

ผลิตภัณฑ PERFORMA RD-2 SAE 10W-60 ที่พัฒนาขึ้น เพื่อการแขงขันรถยนตโดยเฉพาะ เพิ่มสมรรถนะเคร่ืองยนต และ

ตอบสนองตอการแขงขันความเร็วสูงดีเยี่ยม เหมาะสําหรับรถแขงท้ังชนิดเคร่ืองยนตมาตรฐาน และเคร่ืองยนตปรับแตง และ 

ผลิตภัณฑ PTT Performa Super Synthetic SAE 0W-20 สําหรับรถยนต Eco Car และรถยนต Hybrid มีคุณสมบัติโดดเดนในดาน

การประหยัดเช้ือเพลิง  เปนตน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑหลอล่ืน ปตท. ยังสงออกไปประเทศมอลตาซ่ึงเปนหมูเกาะต้ังอยูบริเวณตอน

ใตของประเทศอิตาลี และเขตปกครองพิเศษมาเกาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนครั้งแรก นับเปนการนําสัญลั กษณ 

ตราสินคา PTT Lubricants สูความเปน Global  Brand   

(3) กลุมขาย Supply Sales 

 ดําเนินการโดยสายงานปฏิบัติการจัดหาและคลัง รับผิดชอบการจําหนายผลิตภัณฑเช้ือเพลิง กาซปโตรเลียม ใหกับกลุม

ผูคานํ้ามันเช้ือเพลิง ตาม พระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2550 ไดแกผูคานํ้ามันเช้ือเพลิง ตามมาตรา 7 

และมาตรา 10 ผานเครือขายคลังนํ้ามันและคลังกาซของ ปตท . โดยผลิตภัณฑสวนใหญในกลุมขาย Supply Sales จะเปนกาซ

ปโตรเลียมเหลว 
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โดยภาพรวมหนวยธุรกิจน้ํามันมสีวนแบงตลาด แยกตามชนิดผลิตภัณฑ ดังนี้ 

 หนวย: รอยละ 

ผลิตภัณฑ ป 2553 ป  2554 ป  2555 

กาซปโตรเลียมเหลว /1 40.4 39.7 38.8  

น้ํามันเบนซิน 30.3 31.5 32.0  

น้ํามันกาด 50.3 64.3 64.0  

น้ํามันเคร่ีองบนิพาณิชย (Jet A-1) 29.2 31.6 34.5  

น้ํามันเคร่ีองบนิทหาร (JP-5, JP-8) 100.0 100.0 100.0  

น้ํามันเคร่ีองบนิไอพนแบบใบพัด (Avgas) 100.0 100.0 100.0  

น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 31.1 32.1 30.9  

น้ํามันเตา (ไมรวมท่ีจําหนายให กฟผ.) 57.9 63.8 65.6  

ผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืน /2 37.6 37.5 38.8  

สวนแบงตลาดโดยรวม     

 - ไมรวมนํ้ามันเตา กฟผ. 34.2 35.1 34.6  

 - รวมนํ้ามันเตา กฟผ.  34.5 35.8 35.3  

ท่ีมา : กรมธุรกิจพลังงาน 

 /1  ไมรวมกาซปโตรเลียมเหลวท่ีจําหนายเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 /2  ไมรวมนํ้ามันหลอลื่นพื้นฐาน 

4.2.1.3 โครงสรางรายไดของการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  หนวยธุรกิจน้ํามันมีมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑ ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี ้

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาของการจัดจําหนายแยกตามกลุมผลติภัณฑ 

 

การจัดจําหนาย 

 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 

มูลคาการ

จําหนาย 

ปริมาณการ

จําหนาย 

มูลคาการ

จําหนาย 

ปริมาณการ

จําหนาย 

มูลคาการ

จําหนาย 

ปริมาณการ

จําหนาย 

(ลานบาท) (ลานลิตร) (ลานบาท) (ลานลิตร) (ลานบาท) (ลานลิตร) 

ผลิตภัณฑ         

- กาซปโตรเลียมเหลว 52,071 6,710 53,352 6,870 58,330 7,537 

- น้ํามันเบนซิน 101,154 3,453 116,877 3,573 126,205 3,667 

- น้ํามันกาด 199 8 253 8 273 9 

- น้ํามันเชื้อเพลิงเคร่ืองบิน 46,303 2,471 62,201 2,522 66,653 2,581 

- น้ํามันดีเซล 205,834 8,503 239,247 9,082 261,326 9,600 

- น้ํามันเตา 29,153 1,882 40,425 1,964 43,350 1,966 

- ผลิตภัณฑหลอลื่น 8,570 174 9,336 164 10,527 170 

- อ่ืนๆ /1 7,887 458 10,152 476 11,293 471 

รวมการจัดจําหนาย 451,171 23,659 531,843 24,659 577,957 26,001 

ท่ีมา :   ปตท.  
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/1    รวมการจําหนายผลิตภัณฑยางมะตอย คอนเดนเสท กาซโซลีนธรรมชาติ สารเติมแตง และรวมการจําหนายในกลุมผลิตภัณฑคาปลีก เปนกลุมผลิตภัณฑเพื่อเปนการ

เพิ่มรายได สรางมูลคาเพิ่มใหธุรกิจ อาทิเชน ธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ 7- Eleven ธุรกิจกาแฟ Café Amazon  ธุรกิจยานยนต ตลอดจนการเพิ่มมูลคาจากการใหเชาพื้นท่ีเพื่อ

ทําธุรกิจตาง ๆ ในสถานีบริการ  เชน McDonald’s  A&W  KFC  S&P  Chester’s Grill   ธุรกิจธนาคาร   

 

ตารางแสดงมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑแยกตามกลุมลูกคา 

                

กลุมลูกคา 
มูลคาการจําหนาย (ลานบาท) 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 

- ตลาดคาปลีก 188,871 213,865 229,126 

- ตลาดพาณิชย  

- ตลาดรัฐวิสาหกิจและหนวยราชการ 21,091 27,241 30,608 

- ตลาดอุตสาหกรรม 33,368 34,635 40,066 

- ตลาดอากาศยานและเรือขนสง 51,992 71,780 77,300 

- ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว 17,210 19,063 21,423 

- ตลาดตางประเทศ 11,274 13,202 16,566 

- ตลาดผูคานํ้ามันมาตรา 7 122,936 146,761 156,652 

- ตลาดหลอล่ืน* 4,429 5,296 6,216 

รวมการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม 451,171 531,843 577,957 

ท่ีมา :    ปตท.  

* ปตท. ไดมีการปรับโครงสรางองคกร โดยแยกสายงานตลาดหลอลื่น ออกมาเปนอีกสายงานหนึ่ง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2553 

หนวยธุรกิจน้ํามัน มุงม่ันในการพัฒนาคุณภาพ และการบริการตลอดจนสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อสรางความพึงพอใจ

ใหกับผูบริโภคมาอยางตอเนื่อง ในป 2555 หนวยธุรกิจน้ํามันมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ ตลอดจนรางวัลแหงความสําเร็จ ที่

สําคัญดังน้ี 

การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ 

- เปดสถานีบริการ Platinum เปนแหงแรก ณ หนองแตง กรุงเวียงจันทน สปป.ลาว นับเปนสถานีบริการตามแนวคิด 

PTT Life Station แหงแรกใน สปป.ลาว และในตางประเทศ เพื่อรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- เปดบริการ PTT Fit Station สาขาแรกท่ีสถานีบริการนํ้ามันสนามเปา โดยชวงเปดดําเนนิการมีรายการสงเสริมการขาย 

ไดแก การตรวจสอบสภาพเครื่องยนตฟรี 24 รายการ การสมัครสมาชิก PTT Fit Station ฟรี และสวนลดการเปล่ียนไสกรอง

น้ํามันเครือ่ง ลางระบบแอร และใบปดนํ้าฝน รายการสงเสริมการขายหมดเขต วันที่ 30 มิถุนายน 2555 

- เปดตัวโครงการ PTT Free Wi-Fi  ในสถานีบริการนํ้ามัน โดยใหประชาชนสมัครใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย  

(Wi-Fi) ฟรีวันละ 2 ช่ัวโมงตอ User เปดตัวโครงการแหงแรกท่ีสถานีบริการนํ้ามัน เพื่อสวัสดิการ ร.1 รอ. ถนนวิภาวดีรังสิต โดย

ในป 2555 ติดต้ังระบบ PTT Free Wi-Fi แลวเสร็จจํานวน 311 แหง  
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- เปดตัวโครงการตนแบบการจัดการขยะเหลือศูนย (Zero Waste)  ณ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. สาขาสระบุรี เปนแหง

แรก  เพื่อชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยการขนถายขยะและการบริหารจัดการขยะ ณ แหลงกําเนิดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

- ขยายตลาดน้ํามันแกสโซฮอล โดยในป 2555 เพิ่มจํานวนสถานีบริการนํ้ามันแกสโซฮอล E85 เปน 16 แหง และเพิ่ม

จํานวนสถานีบริการนํ้ามันแกสโซฮอล E20 เปน 670 แหง 

- ปตท. เปดตัว “PTT Performa Super Synthetic SAE 0W-20” สําหรับรถยนต Eco Car และรถยนต Hybrid มีคุณสมบัติ

โดดเดนในดานการประหยัดเช้ือเพลิง เสริมดวยเทคโนโลยีพิเศษท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของรถยนตในทุกรอบจังหวะการขับขี่ใน

เมือง คุณภาพเหนือมาตรฐานสูงสุดของโลก API SN สหรัฐอเมริกา และยังไดรับมาตรฐาน ILSAC GF-5 ซ่ึงเปนมาตรฐานการ

ประหยัดเช้ือเพลิงสูงสุดของโลก 

- ปตท. รวมกับ บจ.คุณนาวี นําผลิตภัณฑหลอล่ืนเขาสูตลาดกลุมยานยนต นับเปนการสงออกผลิตภัณฑหลอล่ืน ปตท.

ในกลุม PTT Dynamic Plus และ PTT Dynamic เขาสูตลาดอินเดียเปนคร้ังแรก 

- ปรับปรุงรูปแบบการดําเนินธุรกิจ PTT Gas Smart Shop  โดยมีแนวคิดในการพัฒนารานคากาซ ปตท. ยี่หอเดียว และ

พัฒนาดานภาพลักษณ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการตอยอดสูธุรกิจอื่น ๆ เชน ธุรกิจประกันภัย  ผลิตภัณฑหลอล่ืน และ  

ถังดับเพลิง  

- Café Amazon เริ่มเปดดําเนินการธุรกิจ Franchise นอกสถานีบริการภายใตช่ือราน “Amazon” โดยในเดือนเมษายน

เปดดําเนินการทั้งหมด 4 สาขา ประกอบไปดวย สาขาสถานีขนสงสายใตใหม สาขามอเตอรเวยขาเขา สาขาเทสโกโลตัส ซีคอน 

สแควร-ศรีนครินทร และสาขาสํานักงานใหญ SCG บางซ่ือ โดยจะขยายสาขาอยางตอเน่ือง ตามนโยบายการขยายธุรกิจคาปลีก

นอกสถานีบริการ 

- จัดโครงการ Amazon Bio Cup “Go Green” โดยใชบรรจุภัณฑยอยสลายในธรรมชาติได 100% จนสามารถกลายเปน

ปุย โดยแกวและหลอดทําจากพลาสติกชีวภาพ ชนิด PBS เพื่อสนับสนุนแนวทางในการดําเนินธุรกิจอยางเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

โดยนํารองจําหนายท่ีรานคาเฟอเมซอน 8 สาขา ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไดแก สาขาสถานีขนสงสายใตใหม  สาขา 

มอเตอรเวย  สาขาโลตัสซีคอนสแควร-ศรีนครินทร  สาขา SCG  สาขา ปตท. สํานักงานใหญ และสาขาเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 

(3 ราน) และจะขยายตอไปทุกสาขาท่ัวกรุงเทพฯ  

- รวมมือกับ 8 ธนาคารช้ันนําแหงประเทศไทย สรางนวัตกรรมการชําระเงินรูปแบบใหม ภายใตช่ือ Direct Approve 

โดยเปลี่ยนจากการซ้ือเงินสด เปนการหักเงินจากบัญชีธนาคาลูกคาแบบอัตโนมัติ เพื่อความสะดวก คลองตัว และรวดเร็วในการทํา

ธุรกรรมใหกับลูกคา  

 

รางวัลแหงความสําเร็จ 
 

- ธุรกิจน้ํามันไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจําป 2554 และป 2555 รางวัล 

TQC เปนเคร่ืองหมายแสดงถึงความเปนเลิศในการบริหารจัดการขององคกรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก โดยสถาบันเพ่ิม

ผลผลิตแหงชาติ นําแนวคิดในเร่ืองของการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ตามมาตรฐานของ The Malcolm Baldrige 

National Quality Award แหงสหรัฐอเมริกา 

- ไดรับรางวัล Trusted Brand Award 2012 จากนิตยสาร Reader’s digest โดยในป 2555  ปตท. ไดรับรางวัลระดับ 

Platinum ซ่ึงเปนระดับสูงสุดตอเนื่องเปนปที่ 4 และตอเน่ืองเปนปที่ 12 สําหรับรางวัลประเภทสถานีบริการนํ้ามัน  นอกจากน้ี ใน

หมวดผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น  ไดรับรางวัลในระดับ Gold เปนปที่ 2 ติดตอกัน ถือเปนรางวัลสูงสุดในประเทศ เพราะในหมวด

ผลิตภัณฑหลอล่ืน ไมมี Brand ใดไดรางวัลระดับ Platinum  
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- ไดรับรางวัล The Most Powerful Brands of The Year 2012 ประเภท “Gas Station” จากคณะพาณิชยศาสตร และการ

บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยไดรับการจัดอันดับใหเปนแบรนดที่แข็งแกรงและมีพลังท่ีสุดในกลุมสินคาประเภทสถานี

บริการนํ้ามัน จากผลการสํารวจผูบริโภคท่ัวประเทศในงานวิจัย “การพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณคาแบรนดผลิตภัณฑเพื่อจัด

อันดับแบรนดผลิตภัณฑ”  

- ไดรับรางวัล "ธุรกิจยานยนตยอดนิยม" ประจําป 2555 "Thailand Automotive Quality Award" (TAQA Award 2012) 

โดยไดรับรางวัลยอดนิยมประเภทสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง รางวัลนํ้ามันเช้ือเพลิงและผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น นับเปนปที่ 3 

ติดตอกัน สะทอนใหเห็นถึงความเช่ือมั่น ความพึงพอใจในผลิตภัณฑและบริการของ ปตท. ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และ

สามารถตอบสนองทุกไลฟสไตลของผูบริโภคอยางตอเนื่องตลอดมา 

- ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น PTT Performa Super Synthetic API-SN SAE 0W-30 ไดรับเคร่ืองหมายรับรอง คารบอน

ฟุตพรินตของผลิตภัณฑ  จากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก(องคการมหาชน) เปนรายแรกของอาเซียน  นับเปนสวนหน่ึง

ในการกาวไปสูการเปนบริษัทพลังงานแหงชาติ ที่ดําเนินงานดวยความเปนเลิศทางเทคโนโลยีเพื่อส่ิงแวดลอม ( Technologically 

Advanced and Green National Oil Company - TAGNOC)  

- หนวยงานคลังไดผานการตรวจประเมินรางวัล TPM ระดับ Award for Excellence in TPM Consistency TPM 

Commitment (Consistency Award) รวม 6 คลัง ไดแก คลังปโตรเลียมลําปาง คลังปโตรเลียมนครสวรรค คลังนํ้ามันสระบุรี คลัง

น้ํามันลําลูกกา คลังกาซบานโรงโปะ และคลังนํ้ามันภูเก็ต นอกจากน้ี ยังไดรับรางวัลระดับ Award for TPM Excellence 

(Excellence Award) รวม 1 คลัง ไดแก คลังกาซเขาบอยา  

- คลังปโตรเลียมสุราษฎรธานี ไดรบัรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานระดับประเทศ ประจําป 2555 โดยคลังปโตรเลียมสุราษฎรธานี ไดรับรางวัลเปนระยะเวลายาวนาน

ที่สุดในประเทศ ตดิตอกันเปนปที่ 16  

 

4.1.3 ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนํ้ามัน  
 ปตท. ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจน้ํามันผานบริษัทในเครืออ่ืนๆ เพื่อชวยสงเสริมใหกลุม ปตท. ประกอบธุรกิจ

น้ํามันอยางครบวงจร ดังน้ี 

4.1.3.1 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 
PTT (Cambodia) Limited จัดต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 ถือหุนโดย ปตท. รอยละ 100 ทนุจดทะเบียน 20 ลาน

เรียล ดําเนินธุรกิจจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม ใหแกลูกคาในประเทศกัมพูชา  

PTTCL มีบริษัทยอย 1 บรษิัท คอื PTT (Lao) Company Limited ดําเนนิธุรกิจจดัหาและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม 

ใหแกลูกคาในประเทศลาว 

(1) การจัดหา 

 จัดหาน้ํามันสําเร็จรูป และน้ํามันหลอล่ืนโดยการซ้ือจาก ปตท. 

(2) การจัดจําหนาย 
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  PTTCL ไดเริ่มนําเขาผลิตภัณฑน้ํามันในประเทศกัมพูชาต้ังแตเดือนตุลาคม 2543 และขยายการดําเนินธุรกิจ

ปโตรเลียมอยางตอเนื่อง ทั้งน้ีในกลุมธุรกิจคาปลีกบริษัทไดขยายจํานวนสถานีบริการในประเทศกัมพูชา โดย ณ ส้ินป 2555 บริษัท

มีสถานีบริการนํ้ามันรวม 14 แหง 

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท PTTCL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 4 คน  

โดยเปนผูบริหารของ ปตท. 3 คน และผูแทนกระทรวงการคลัง 1 คน  

 (4) การเงิน 

  ผลการดําเนินงานของ PTT (Cambodia) Limited และบริษัทยอย ยอย ป 2553  - ป  2555 มีดังนี้ 

                                                                                     หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ 

งบการเงิน 
ป 2553  ป 2554 ป  2555 

(Unaudited) 
รายไดจากการขายและบริการ 142 234 273 

รายไดรวม 142 235 274 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 139 232 270 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 3 3 4 

สินทรัพยรวม 29 42 61 

หนี้สินรวม 20 30 45 

สวนของผูถือหุน 9 12 16 

4.1.3.2 Subic Bay Energy Company Limited (SBECL) 

ปตท. รวมกับ Coastal Aruba Refining Company N.V. (Coastal) จัดต้ังบริษัทรวมทุนจํานวน 4 บริษทั สัดสวนในการถือ

หุนรอยละ 50 : 50 โดยจดทะเบียนบริษัทขึ้นเม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 เพื่อดําเนินธุรกิจจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม และเชาคลังนํ้ามันในเขต Subic Bay ณ ประเทศฟลิปปนส ตอมาวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ปตท. ไดซ้ือหุนจาก Coastal 

ทั้งหมด เนื่องจากบรษิัท Coastal มีนโยบายถอนตัวจากธุรกิจน้ํามันในตางประเทศ 

ปตท. ไดปรบัโครงสรางการลงทุนในประเทศฟลิปปนสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร โดยปจจบุันมบีริษทัยอย 2 

บริษทั คือ บรษิัท PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) และ บริษทั PTT Philippines Corporation (PTTPC)  

(1) การจัดหา 

 จัดหาน้ํามันสําเร็จรูป และผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืน โดยการซ้ือจาก ปตท. และ บริษัท ปตท. คาสากล จํากัด (PTTT) 

(2) การจัดจําหนาย 

  กลุมบริษัทจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศฟลิปปนส ใหแกกลุมลูกคา สายการบิน อุตสาหกรรม ผูคาสง  

และการขายผานสถานีบริการนํ้ามันภายใตช่ือ ปตท. ซ่ึง ธุรกิจคาปลีกบริษัทไดขยายจํานวนสถานีบริการนํ้ามันในประเทศ

ฟลิปปนส ณ ส้ินป 2555 บริษัทมีสถานีบริการท้ังหมด 49 แหง  

(3) การบริหาร 
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 คณะกรรมการบริษัท SBECL ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 คน เปนผูบริหารของ 

ปตท. ทั้งหมด  

(4) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของ SBECL และบริษัทยอย ป 2553 – ป  2555 มีดังนี้ 

                                                                                                  หนวย : ลานเปโซ 

งบการเงิน 
ป 2553  ป 2554  ป  2555 

(Unaudited) 

รายไดจากการขายและบริการ 32,420 27,685 30,130 

รายไดรวม 32,636 27,742 30,150 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 32,428 27,277 30,004 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 208 465 146 

สินทรัพยรวม 10,655 9,789 10,151 

หนี้สินรวม 9,251 7,918 8,042 

สวนของผูถือหุน 1,404 1,871 2,109 

 

4.1.3.3 บริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) 

บริษทั ปตท. ธุรกิจคาปลีก จํากัด เปนบริษทัท่ี ปตท. ถือหุนรอยละ 100 จัดต้ังขึน้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ปจจุบนัมี

ทุนจดทะเบียน 5.10 ลานบาท เพือ่ถือหุนในบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจคาปลีกทั้งภายในและภายนอกสถานีบริการนํ้ามันและธรุกิจอืน่ที่

เกี่ยวของ โดยมีบรษิทัยอย ไดแก บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRM)  (เดิมคือบริษทั คอนอโค (ประเทศไทย) จํากัด 

(CTL)) เพื่อดําเนินธุรกิจบริหารสถานีบริการนํ้ามันและรานสะดวกซ้ือ, บริษทั ปตท. บริการธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRS) (เดิมคือ

บริษทั เจท็ จิฟฟ ช็อปส จํากัด (JJS)) เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการแรงงานแก PTTRM, และบริษทั ไทยลูบเบล็นดิ้ง จํากัด (TLBC) 

เพื่อดําเนินธุรกจิรับจางผสมและบรรจนุ้ํามันหลอลื่น 

การประกอบธุรกิจ  

บริษัทยอยดําเนินธุรกิจสถานีบริการนํ้ามันและธุรกิจคาปลีกทั้งในและนอกสถานีบริการนํ้ามัน ณ เดือนธันวาคม 2555 มี

สถานีบริการน้ํามัน ปตท. รวม 146 แหง สถานีบริการ NGV 1 แหง และมีรานสะดวกซ้ือ (Jiffy) 148 แหง (ในสถานีบริการนํ้ามัน 

ปตท. 146 แหง และนอกสถานีบริการ ปตท. 2 แหง คือ ณ อาคาร Energy Complex 2 แหง โดยมีสินคา Private Brand ในนาม 

“Jiffy” และ PTTRS ดําเนินธุรกิจใหบริการดานบุคลากรสําหรับปฏิบัติงานในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. และรานคาปลีกแก 

PTTRM 

 (1) การจัดหา 

 จัดซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนจาก ปตท. สําหรับสินคาในรานสะดวกซ้ือจัดซ้ือ ทั้งจากผูผลิตโดยตรง

และจากผูคาสง โดยสินคาสวนใหญผานระบบศูนยกระจายสินคาของผูใหบริการเอกชน (Distribution Center) 

(2) การจัดจําหนาย 

 ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมผานสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ซ่ึงพัฒนาเปนสถานีบริการท่ีทันสมัยมี

บริการเสริม ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ รวมท้ังมีธุรกิจคาปลีกนอกสถานีบริการนํ้ามันและธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงไดแก น้ํามัน
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เช้ือเพลิง รานสะดวกซ้ือ Jiffy ทั้งในและนอกสถานีบริการ รานสะดวกซ้ือ Joy ในสถานีบริการ NGV และธุรกิจที่เกี่ยวของอ่ืน        

เชน สินคา Private Brand รานกาแฟ Café Amazon เปนตน 

 

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการ PTTRB ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 คน โดยเปนผูบริหาร ปตท. 2 

คน และผูแทนจากกระทรวงการคลัง 1 คน 

(4) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของ PTTRB และบริษัทยอย (ไมรวมบริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง จํากัด)ในป  2553 – ป  2555 เปน

ดังนี้ 

  หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน 
 ป 2553 ป 2554 ป  2555 

(Unaudited) 
รายไดจากการขายและบริการ 37,397 40,660 43,645 

รายไดรวม 37,698 41,011 43,704 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 37,609 40,904 43,510 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 89 108 194 

สินทรัพยรวม 11,653 11,871 11,718 

หนี้สินรวม 7,849 8,093 7,759 

สวนของผูถือหุน 3,804 3,778 3,959 

4.1.3.4 Vietnam LPG Company Limited (VLPG) 

ปตท. ไดเขารวมลงทุนกับ Petro Vietnam Gas Company (PVGAS) ซ่ึงเปนบริษทัน้ํามันแหงชาติของประเทศสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม จัดต้ังบรษิทัรวมทุน Vietnam LPG Company Limited  ขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2537 ทุนจดทะเบียน 

15,038,547 เหรียญสหรัฐโดยมีสัดสวนการถือหุนระหวาง PVGAS และ ปตท. เปน รอยละ 55 และ รอยละ 45 ตามลําดับ เพื่อ

ดําเนินธุรกิจบรรจุและจดัจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อขายในประเทศเวียดนาม  

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 บริษทั PVGAS ไดโอนหุนที่ถืออยูใน VLPG ใหแก Petro Vietnam Southern Gas Company 

Joint Stock Company (PVGAS South) ซ่ึงเปนบริษทัยอยตามนโยบายของ PVGAS 

(1) การจัดหา 

 บริษัทจัดหา LPG จากภายในประเทศเวียดนามโดยผาน  PVGAS South  สวนการจัดหาถังบรรจุกาซ (Cylinder) นั้น

ทําโดยการวาจางบริษัทผูผลิตถังกาซเอกชน และมี External Inspector เปนผูตรวจสอบ 

 (2) การจัดจําหนาย 

  บริษัท VLPG แบงการขายออกตามกลุมลูกคาไดแก ผูบริโภคและรานคา  อุตสาหกรรม และ Spot Sale โดยขนาด

ของถังท่ีจําหนายมีขนาด 12 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม และการขายเปนแบบถังใหญ (Bulk)  

 (3) การบริหาร 
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 คณะกรรมการบริษัท VLPG ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 5 คน โดยเปนผูบริหาร 

ปตท. จํานวน 2 คน และ ตัวแทนจาก PVGAS South จํานวน 3 คน 

 

 (4) การเงิน 

  ผลการดําเนินงานของ VLPG ป  2553 – ป  2555 มีดังนี้ 

                                                                                     หนวย : ลานดองเวียดนาม 

งบการเงิน 
ป 2553  ป 2554 ป  2555 

(Unaudited) 
รายไดจากการขายและบริการ 813,759 1,163,335 1,186,146 

รายไดรวม 839,087 1,174,538 1,202,791 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 826,343 1,144,803 1,178,291 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 12,744 29,735 24,500 

สินทรัพยรวม 412,601 475,446 350,075 

หนี้สินรวม 305,461 340,493 247,012 

สวนของผูถือหุน 107,140 134,953 103,063 

 

4.1.3.5 บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง จํากัด (TLBC) 

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง จํากัด เปนบริษัทที่ถือหุนโดย ปตท. สัดสวนรอยละ 48.95 กับ บริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก จํากัด 

สัดสวนรอยละ 51.05 จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ  2540  เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการผสมและบรรจุผลิตภัณฑ

หลอล่ืน มีทุนจดทะเบียน 286 ลานบาท  

 บริษัทมีโรงผสมนํ้ามันหลอลื่นท่ีออกแบบติดต้ังอุปกรณในการผสมนํ้ามันหลอลื่นตลอดจนการบรรจุผลิตภัณฑและ

บรรจุหีบหอที่ทันสมัย มีระบบควบคุมท่ีสามารถติดตามการทํางานไดในทุกข้ันตอน โรงงานไดรับการออกแบบใหสามารถทําการ

ผสมนํ้ามันหลอลื่นคุณภาพสูง ตลอดจนการบรรจุผลิตภัณฑลงในภาชนะขนาดเล็กไดในอัตรา 33.8  ลานลิตรตอปดวย 1 กะการ

ทํางานตอวันและ 230 วันตอป รวมท้ังติดต้ัง Loading Arm เพื่อทําการจายนํ้ามันหลอล่ืนทางรถยนต ปจจุบันบริษัทสามารถผลิต

น้ํามันหลอลื่นไดมากกวา 100 ชนิดและความหลากหลายของบรรจุภัณฑ (SKU) มากกวา 200 SKU  

 (1) การจัดหา 

 วัตถุดิบท่ีใชประกอบดวยน้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานท่ีสงมาโดยทางรถยนตจากบริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (TLB) และ 

สารเพ่ิมประสิทธิภาพ (additives) มีการนําเขามาจากตางประเทศ โดยผูวาจางผสม/บรรจุ เปนผูจัดหาวัตถุดิบท้ังนํ้ามันหลอลื่น

พื้นฐานและ additives รวมท้ังการกําหนดสูตรการผสมน้ํามันหลอล่ืนตามชนิดผลิตภัณฑใหกับ TLBC  

 (2) การจัดจําหนาย 

  บริษัทรับจางผสมและบรรจุน้ํามันหลอล่ืนใหแกลูกคา  

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท TLBC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการจํานวน  4 คน เปนผูบริหารของ 

ปตท. ทั้งหมด 
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 (4) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของ TLBC ในป 2553 – ป 2555 เปนดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน 
 ป 2553 ป 2554 ป  2555 

(Unaudited) 
รายไดจากการขายและบริการ 130 133 139 

รายไดรวม 137 142 148 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 116 112 116 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 21 29 32 

สินทรัพยรวม 604 509 427 

หนี้สินรวม 285 177 85 

สวนของผูถือหุน 319 332 342 

4.1.3.6 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 
บริษทัรวมทุน Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. จัดต้ังบริษัทขึ้นวันที่ 16 กุมภาพันธ 2542 โดย ปตท. ไดจัดต้ังบริษัทรวมกับ

บริษทั Keloil Bottling Sdn. Bhd. ในอัตราสวน 40 : 60 ตามลําดับ เพื่อดําเนินธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศมาเลเซีย 

โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลานริงกิตมาเลเซีย เรียกชําระแลว 5.4 ลานริงกิตมาเลเซีย 

บริษทัมีโรงบรรจุ 2 แหง ตั้งอยูที่ Bachok และ Bukit ซ่ึงทั้ง 2 โรงบรรจนุี้มีขดีความสามารถในการบรรจุแตละแหง 3,000 

เมตริกตันตอเดือน 

(1) การจัดหา 

 จัดหา LPG จาก ปตท. และผูคาในประเทศมาเลเซีย 

(2) การจัดจําหนาย 

  บริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑ LPG เปน 2 ประเภท คือ แบบถังท่ีบรรจุเพื่อการขายปลีก  (Cylinder) และแบบถัง

ใหญ (Bulk)  

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท KPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการจํานวน  4 คน (เปนตัวแทนจากปตท. 

จํานวน 2 คน และตัวแทนจาก Keloil Bottling Sdn. Bhd. จํานวน 2 คน)  

(4) การเงิน 

  ผลการดําเนินงานของ KPL ป  2553 - ป  2555 มีดังนี้ 

                                                                                 หนวย : ลานริงกิต 

งบการเงิน 
ป 2553  ป 2554 ป  2555 

(Unaudited) 
รายไดจากการขายและบริการ 76 94 47 

กําไรข้ันตน 2 3 2 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 4 6 5 
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กําไร(ขาดทุน) สุทธิ (2) (3) (3) 

สินทรัพยรวม 42 34 26 

หนี้สินรวม 43 38 32 

สวนของผูถือหุน (1) (4) (6) 

 
4.1.3.7 บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด (THAPPLINE) 

บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด จัดต้ังบริษัทขึ้นเมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2534 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 8,749 

ลานบาท โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. กับบริษัทผูคานํ้ามันในประเทศไทย มี ปตท. ถือหุนใหญในสัดสวนรอยละ 33.19  

เพื่อใหบริการขนสงนํ้ามันทางทอ  

(1) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

ปจจุบันระบบทอสงนํ้ามัน Thappline ประกอบดวย 3 เสนทางหลักคือ 

 ระบบทอสงนํ้ามันศรีราชา-สระบุรี มีความยาวท้ังส้ิน 255 กิโลเมตร สามารถขนสงนํ้ามันได 26,000 ลานลิตรตอป มี

เสนทางเร่ิมตนจากสถานีสงนํ้ามันตนทางศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ซ่ึงจะรับนํ้ามันจากโรงกล่ันน้ํามันเอสโซ  โรงกลั่น

น้ํามันไทยออยล  คลังนํ้ามันของ ปตท. และคลังน้ํามันของบริษัท ชลบุรี เทอรมินัล จํากัด (BP/Q8) ไปยังปลายทางท่ี

คลังนํ้ามันลําลูกกาและสระบุรี  

 ระบบทอสงนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนการไดขยายระบบทอจากคลังนํ้ามันลําลูกกาไปยังทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร สามารถสงนํ้ามันอากาศยานไดปริมาณ 3,000 กวาลานลิตรตอป 

 ระบบทอสงนํ้ามันมาบตาพุด - ศรีราชา เปนการไดขยายระบบทอสงนํ้ามันจากศรีราชาไปเช่ือมตอยังโรงกลั่นนํ้ามัน

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และโรงกล่ันนํ้ามันของบริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

จํากัด ที่จังหวัดระยองมีความยาวทอประมาณ 67 กิโลเมตร สามารถขนสงนํ้ามันไดประมาณ 7,200 ลานลิตรตอป  

 (2) การจัดจําหนาย 

  บริษัทใหบริการการขนสงนํ้ามันทางทอแกผูคานํ้ามันในประเทศไทย โดย Thappline มีคลังนํ้ามัน 2 แหง ที่อําเภอลํา

ลูกกา จังหวัดปทุมธานี และท่ีอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี เพื่อเปนศูนยกลางการจายนํ้ามันไปยังปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทอแยกไปยังคลังนํ้ามันของบริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ที่บริเวณ

ทาอากาศยานดอนเมือง และทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท THAPPLINE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด  10 คน เปนผูบริหาร

ของปตท. 3 คน และเปนตัวแทนจากผูถือหุนอ่ืน 7 คน 
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(4)  การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของ THAPPLINE ในป 2553 – ป 2555 เปนดังน้ี 

                 หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน 
ป 2553 ป 2554 ป  2555 

(Unaudited) 
รายไดจากการขายและบริการ 2,696 2,922 3,074 

รายไดรวม 2,744 2,968 3,178 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 2,437 2,487 2,737 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 308 481 441 

สินทรัพยรวม 31,131 28,787 31,909 

หนี้สินรวม 6,119 3,345 1,894 

สวนของผูถือหุน 25,012 25,441 30,015 

 

4.2.2  หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading Business Unit) 

 ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศอยางครบวงจร ประกอบดวย การจัดหา การนําเขา การสงออก และการคาระหวาง

ประเทศ ครอบคลุมผลิตภัณฑตางๆ ไดแก น้ํามันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑปโตรเลียม และผลิตภัณฑปโตรเคมี (ไมรวมผลิตภัณฑ

พลาสติก) ตัวทําละลายและเคมีภัณฑ รวมท้ัง การจัดหาการขนสงทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ

ใหแกบริษัทภายในกลุม ปตท. และการสรางรายไดจากการดําเนินธุรกิจภายนอก โดยมีเปาหมายหลักเพื่ อสรางความม่ันคงทาง

พลังงานใหกับประเทศ และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกลุม ปตท. 

 ดวยธุรกรรมทางการคาของหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศตองเผชิญกับความเส่ียงตางๆ ที่อาจสงผลตอการดําเนิน

ธุรกิจ ทั้งจากความผันผวนของราคาน้ํามัน ความนาเช่ือถือของคูคา ความปลอดภัยในการขนสง รวมถึงภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น 

หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศจึงกําหนดใหมีระบบการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีครอบคลุมทุกดานและเทียบเทาบริษัทน้ํามัน

ช้ันนําในตางประเทศ  ในดานการบริหารความเส่ียงดานราคาจะมุงเนนการลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน้ํามัน ผานการ

วิเคราะหสถานการณตลาดตางประเทศอยางใกลชิดและการใชเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงราคาท่ีเหมาะสม อาทิเชน การซ้ือ

ขายในตลาดลวงหนาและตลาดอนุพันธ เปนตน ในดานการควบคุมความเส่ียงดานธุรกรรม มีการใชระบบ Trading Control System 

(TCS) ซ่ึงเปนระบบอิเล็กทรอนิกสที่ทําใหฝายควบคุมความเส่ียง สามารถตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดของทุกๆ ธุรกรรม

ทางการคาที่เกิดขึ้นจากฝายปฏิบัติการได นอกจากนี้ มีการควบคุมความเส่ียงดานผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอมและชุมชน

จากการขนสงปโตรเลียมและปโตรเคมี โดยการจัดหาและควบคุมการขนสงผลิตภัณฑตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานและ

ขอกําหนดในระดับสากล 

 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ ไดจัดต้ังบริษทัและตัวแทนในตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายตลาด

การคาสากลและมุงไปสูการเปนผูนําธุรกิจการคาปโตรเลียมและปโตรเคมีในระดับสากล ไดแก บริษัท ปตท. คาสากล จํากัด (PTT 

International Trading Pte.Ltd: PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร บริษัท PTT International Trading DMCC ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส สํานักงานตัวแทนในเมืองกวางเจา (PTT International Trading Guangzhou Representative) ประเทศจีน และสํานักงาน

ตัวแทนในกรุงจาการตา (PTT International Trading Jakarta Representative) ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีธุรกรรมการคามากกวา 50 

ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก  
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4.2.2.1 ลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑ 

สินคาและผลิตภัณฑของการคาระหวางประเทศ แบงไดเปน 5 ประเภท ดังนี ้

4.2.2.1.1 น้ํามันดิบ (Crude oil) 

น้ํามันดิบเปนสารประกอบประเภทไฮโดรคารบอน คุณภาพของน้ํามันดิบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับชนิดของอินทรีย

สารที่เปนตนกําเนิดและสารประกอบอ่ืนๆ รวมท้ังสภาพแวดลอม เชน ความดัน และอุณหภูมิใตพื้นผิวโลก ในประเทศไทยมีแหลง

น้ํามันดิบหลายแหลง แตเนื่องจากปริมาณนํ้ามันดิบทีขุ่ดพบและนําขึ้นมาใชในประเทศมีเพียงประมาณรอยละ 10 ของความ

ตองการนํ้ามันดิบทั้งหมดของโรงกล่ันน้ํามันในประเทศไทย ดังนัน้จึงตองนําเขานํ้ามันดิบ ซ่ึงสวนใหญนําเขาจากกลุมประเทศใน

ตะวันออกกลาง เชน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โอมาน คูเวต ซาอุดิอารเบีย เยเมน และกาตาร เปนตน และน้ํามันดิบจากกลุมประเทศ

ตะวันออกไกล เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน รวมถึงน้ํามันดิบจากแหลงอ่ืนๆ เชน รัสเซีย อาเซอรไบจัน  แอฟริกาใต และ 

อเมริกาใต เปนตน 

4.2.2.1.2 คอนเดนเสท (Condensate) 

 คอนเดนเสทหรือกาซธรรมชาติเหลว  เปนกาซธรรมชาติที่อยูในสถานะกาซเม่ืออยูใตดินภายใตความดัน   แตจะเปลี่ยน

สถานะเปนของเหลวเม่ือถูกนําข้ึนมาอยูบนผิวดิน ถือวาเปนผลพลอยไดจากการผลิตกาซธรรมชาติ คอนเดนเสทท่ีประเทศไทยใช

ในปจจุบันนั้นไดจากการผลิตกาซธรรมชาติในประเทศกวารอยละ 75 และท่ีเหลือนําเขามาจากตางประเทศ ปจจุบันโรงกลั่นนํ้ามัน

ไดใชคอนเดนเสทมากล่ันโดยตรงหรือผสมกับน้ํามันดิบเพ่ือใชกล่ัน ผลิตภัณฑที่ไดนั้นจะเหมือนกับการกล่ันดวยน้ํามันดิบชนิดเบา  

4.2.2.1.3  ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป (Oil Refined Product) 

1. ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป ไดแก น้ํามันเบนซิน (Gasoline) น้ํามันกาด (Kerosene) น้ํามันเชื้อเพลิงเคร่ืองบิน 

(Aviation Fuel) น้ํามันดีเซล (Gasoil) น้ํามันเตา (Fuel oil) 

2.     น้ํามันก่ึงสําเร็จรปู ไดแก VGO, Decant oil, LSWR เปนตน 

3.    กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 

                4.    กาซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline: NGL) 

5.    ผลิตภัณฑพิเศษอ่ืนๆ เชน ยางมะตอย (ASPHALT)  

4.2.2.1.4  ผลิตภัณฑปโตรเคมี (Petrochemical Product) 

1.    Feedstock By-Product ไดแก Naphtha, Pygas, Condensate Residue 
2. ผลิตภัณฑกลุมโอเลฟนส ไดแก Ethylene, Propylene 

3. ผลิตภัณฑกลุมอะโรเมติกส ไดแก Benzene, Toluene, Mixylene, Orthoxylene, Paraxylene, Cyclo hexane  

4. เคมีภัณฑ ไดแก MTBE, Acetone, Ethanol, Ammonia 

 

4.2.2.1.5  ผลิตภัณฑอ่ืนๆ นอกเหนือจากปโตรเลียมและปโตรเคมี เชน 

1. ถานหิน (Coal) 

2. น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) 

4.2.2.2 การจัดจําหนายผลิตภัณฑของหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading) 
ปตท. ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ จําแนกออกเปน 4 สวนหลัก ๆ ไดแก 

4.2.2.2.1 ธุรกิจการคานํ้ามันดบิและคอนเดนเสท 
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4.2.2.2.2 ธุรกิจการคาผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป 

4.2.2.2.3 ธุรกิจการคาผลิตภัณฑปโตรเคมี 

4.2.2.2.4 ธุรกิจการคาผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

4.2.2.2.1 ธุรกิจการคานํ้ามันดบิและคอนเดนเสท (Crude Oil and Condensate) 

 ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ ทั้งการจัดหา นําเขา การคานอกประเทศ ที่เกี่ยวกับนํ้ามันดิบและคอนเดนเสท ทั้งจาก

แหลงในประเทศและตางประเทศใหกับโรงกลั่นท้ังในและนอกประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะหหาโอกาสทางการคา  การ

แลกเปล่ียน (Physical Swap) การจางกลั่น (Processing) น้ํามันดิบและคอนเดนเสทเพ่ือผลกําไรและความสมดุลในระบบ รวมท้ัง

การดูแลใหมีการใชน้ํามันดิบและคอนเดนเสทที่ผลิตไดในประเทศอยางคุมคา  

 (1) การจัดหาและการคานํ้ามันดิบจากแหลงในประเทศ (Domestic Crude Oil) 

จากการท่ีประเทศไทยมีปริมาณน้ํามันดิบในประเทศคอนขางจํากัดและมีสถานะเปนผูนําเขานํ้ามันดิบ  ดังน้ัน 

น้ํามันดิบในประเทศจึงเปนทรัพยากรท่ีตองใชอยางคุมคาท่ีสุด โดยปจจุบัน ปตท. จัดหานํ้ามันดิบในประเทศจากแหลงนํ้ามันดิบ 

ตางๆ ไดแก สิริกิติ์ (เพชร) กําแพงแสนและอูทอง (บีพี) สังขจาย บึงหญาและบึงมวง (นอรทเซ็นทรัล) วิเชียรบุรีและศรีเทพ 

(วิเชียรบุรี) นาสนุนตะวันออก (เอ็นเอสอี) ปตตานี จัสมิน ทานตะวัน เบญจมาศ บัวหลวง และสงขลา โดย ปตท. จะซ้ือนํ้ามันดิบ

ในประเทศบางสวนจากผูไดรับสัมปทานตางๆ และจําหนายนํ้ามันดิบดังกลาวใหกับโรงกลั่นนํ้ามันในประเทศโดยไดกําไรจาก

สวนตางราคา (Margin)  

(2) การจัดหาและการคานํ้ามันดิบจากแหลงตางประเทศ (International Crude Oil) 

ปตท. เปนผูจัดหาน้ํามันดิบใหโรงกลั่นในประเทศท่ี ปตท. ถือหุน และรวมถึงการดําเนินการขนสงใหบางสวน 

โดยโรงกล่ันที่ ปตท. จัดหาน้ํามันดิบและคอนเดนเสทใหทั้งหมดไดแก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (จํากัด) มหาชน(PTTGC)  

และบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP)  สวนโรงกล่ันที่ ปตท. จัดหาใหตามสัดสวนการถือหุน ไดแก บริษัท สตาร 

ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด  (SPRC) ซ่ึง ปตท.จัดหาใหประมาณรอยละ 36.00 และจัดหาใหบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

(TOP) ประมาณรอยละ 49.10  รวมท้ังบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) ประมาณรอยละ 38.51 ทั้งน้ี ปตท. อาจสามารถ

ขายไดมากกวาสัดสวนการถือหุน และอาจขายนํ้ามันดิบและขนสงใหกับโรงกล่ันอ่ืนที่ ปตท. มิไดถือหุน ขึ้นอยูกับการเสนอราคา 

การประมูล และเงื่อนไขทางการคาตางๆ 

นอกจากการจัดหานํ้ามันดิบตางประเทศเพ่ือนําเขามาผลิตในประเทศไทย แลว ปตท. ไดมีการจัดหานํ้ามันดิบ

ตางประเทศเพ่ือการคาระหวางประเทศ หรือทีเ่รียกวาธุรกรรม Out-Out Trading โดยเปนการจัดหาน้ํามันดิบจากประเทศผูผลิตท่ัว

โลก แลวสงไปขายยังประเทศอ่ืนๆ ที่มีความตองการ ซ่ึงเปนการเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดจากตางประเทศ 

ปตท. เปนผูจัดหาน้ํามันดิบเพ่ือนําเขาใหแกโรงกลั่นนํ้ามันทั้ง 5 แหง ที่ ปตท. ถือหุนอยูคิดเปนปริมาณทั้งส้ินเฉลี่ย

ประมาณรอยละ 75 ของปริมาณความตองการนํ้ามันดิบเพ่ือการกลั่นของโรงกลั่นนํ้ามันท้ัง 5  แหง อีกท้ัง ปตท.ยังทําหนาท่ีเปน 

Trading Arm ใหกับ ปตท.สผ. สําหรับน้ํามันดิบในตางประเทศท่ี ปตท.สผ. เขารวมลงทุน 

สําหรับราคาขายใหโรงกล่ันในประเทศเปนราคาตนทุนที่ ปตท. จัดหามาบวกคาดําเนินการตามกลไกตลาด 

(3) การจัดหาและการคาคอนเดนเสท (Condensate) 

ปตท. เปนผูจัดหาและขนสงรายเดียวที่จัดหาคอนเดนเสทใหโรงงานปโตรเคมีและโรงกลั่นภายในประเทศ  โดยมี 

PTTGC ซ่ึงเปนบริษัทในกลุม ปตท . ที่ประกอบธุรกิจปโตรเคมีขั้นตนสายอะโรเมติกสที่ใชคอนเดนเสทเปนวัตถุดิบใน

กระบวนการผลิต โดย ปตท. เปนผูรับซ้ือคอนเดนเสทจากผูไดรับสัมปทานในประเทศ ซ่ึงสวนใหญมาจากแหลงเชฟรอน 

(ยูโนแคลเดิม) ไพลิน และบงกช และขายคอนเดนเสทท่ีราคาตลาดโดยอิงกับราคาตนทุนบวกคาดําเนินการ  อยางไรก็ตาม หาก
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ปริมาณคอนเดนเสทที่ PTTGC ตองการมีปริมาณลดลง ปริมาณคอนเดนเสทที่เหลือสามารถสงออกขายตางประเทศไดหรือขาย

ใหแกโรงกล่ันน้ํามันในประเทศ โดยปจจุบัน ปตท. ไดขายคอนเดนเสทสวนหน่ึงใหกับโรงกลั่นไทยออยล และโรงกลั่นบางจาก  

หรือหากคอนเดนเสทในประเทศไมเพียงพอ จะมีการนําเขามาจากตางประเทศ เชน พมา ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย  เปนตน 

ปริมาณการจัดหานํ้ามันดบิและคอนเดนเสทของ ปตท. 

 หนวย : ลานบารเรล 

                         

 

 

 

 

 

 

 
 ที่มา : ปตท. 

4.2.2.2.2  ธุรกิจการคาผลติภัณทน้ํามันสําเร็จรปู  (Oil Refined Product) 

 ดําเนินการจัดหา นําเขา สงออก และการคาระหวางประเทศสําหรับผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป น้ํามันก่ึงสําเร็จรูป  และ

ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ใหกับบริษัทในกลุม ปตท. และลูกคา ของ ปตท. ตลอดจนการวิเคราะหหาโอกาสในการทําการคา การแลกเปลี่ยน 

(Physical Swap) น้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิดและกาซปโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ปตท. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นในประเทศ ทั้งใน

สวนที่ ปตท. ถือหุนอยู ไดแก โรงกล่ันไทยออยล โรงกลั่น PTTGC โรงกลั่น SPRC  และโรงกลั่น IRPC โดยการเจรจาขอซ้ือตรง

จากโรงกล่ันหรือการเขาประมูลซ้ือ และในสวนท่ี ปตท. ไมไดถือหุน เพื่อนําไปสงออกในตลาด รวมถึงการทําธุรกรรมอื่นๆ เชน 

การทํา Location Swap และการทํา Blending เปนตน นอกจากน้ียังดําเนินการนําเขากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อตอบสนอง

ความตองการใชในประเทศท่ีเพิ่มขึ้นสูง และการสงออกกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ที่เปนผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติ 

ปจจุบัน ปตท. มีศักยภาพในการสงออกผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก  โดยราคาซ้ือขายจะเปนไปตามราคา

ตลาดโลก และไดรับกําไรจากสวนตางตามกลไกตลาดและการแขงขัน 

4.2.2.2.3 ธุรกิจการคาผลิตภัณทปโตรเคมี (Petrochemical Product) 

 ดําเนินการจัดหาวัตถุดิบสําหรับโรงงานปโตรเคมีของบริษัทในกลุม  ปตท. และดําเนินการคา (Trading) และการตลาด

ผลิตภัณฑปโตรเคมีหลัก (Main Petrochemical Products) และผลิตภัณฑพลอยได (By-Products) จากโรงงานปโตรเคมี โดย

ครอบคลุมตลาดในประเทศและตางประเทศ เพื่อใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสี ปโตรเคมี และอุตสาหกรรมนํ้ามัน 

 ปตท. เปนผูทําการจัดจําหนายผลิตภัณฑหลักสายอะโรมาติกสของ  PTTGC ไดแก Benzene, Toluene, Mixylene, 

Orthoxylene, Paraxylene โดย ปตท. เปนผูรับซ้ือผลิตภัณฑหลักท้ังหมดของ PTTGC และทําการขายใหกับโรงงานปโตรเคมีใน

ประเทศ รวมถึงหากผลิตภัณฑเหลือเกินความตองการ จะทําการสงออกสูตลาดโลก นอกเหนือจาก PTTGC ปตท. ยัง เพิ่มโอกาส

ทางการคาโดยเขาไปประมูลซ้ือผลิตภัณฑจาก PTTGC และบริษัทอื่นๆ เพื่อสงออกไปยังลูกคาในตลาดโลก 

4.2.2.2.4 ธุรกิจการคาผลิตภัณทอื่นๆ 

 ริเริ่มธุรกรรมการคาผลิตภัณทอื่นๆ ทั้งการคาถานหิน (Coal) และ น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) ซ่ึงเปนการขยาย

ธุรกรรมการคาในตลาดสินคาอ่ืนๆนอกเหนือจากสินคาท่ีเกี่ยวกับพลังงาน ตามแนวกลยุทธหลักของกลุมปตท. เพื่อเพิ่มโอกาสทาง

 ป 2553 ป 2554 ป 2555 
 ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ 
น้ํามันดิบในประเทศ 33.0 10.6 28.2 9.5 27.7 8.5 

คอนเดนเสทในประเทศ 29.0 9.4 29.7 10 32.8 10.1 

นําเขาน้ํามันดิบ 166.2 53.7 159.8 54 171.0 52.7 

นําเขาคอนเดนเสท 13.7 4.4 15.8 5.3 12.6 3.9 

การคาน้ํามันดิบ/คอนเดน

เสทระหวางประเทศ 
67.8 21.9 62.8 21.2 

 

80.4 
 

24.8 

รวมทั้งส้ิน 309.7 100.0 295.6 100.0 324.5 100.0 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 

 

สวนที่ 2 หนาท่ี 104 

การคาในตลาดท่ีกวางและหลากหลายยิ่งขึ้น ซ่ึงเปนการใชโครงขายทางการคาดานปโตรเลียมและปโตรเคมีที่มีอยูในการขยาย

โอกาสทางการคาไปยังผลิตภัณฑอื่นๆ โดยหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศมีความมุงม่ันท่ีจะขยายธุรกรรมการคาผลิตภัณท

อื่นๆใหหลากหลายมากข้ึน เปนการสรางโอกาสให ปตท. กาวไปสูธุรกิจอื่นๆตอไป 

4.2.2.3 สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกจิการคาระหวางประเทศ 

 ปตท. มีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ ดังตอไปน้ี 

4.2.2.3.1 การบริหารความเส่ียงจากการคานํ้ามัน 

4.2.2.3.2 การจัดหาการขนสงทางเรือระหวางประเทศ 

4.2.2.3.1 การบรหิารความเส่ียงจากการคานํ้ามัน (Oil Price Risk Management) 

 ปตท. จัดต้ังหนวยงานบริหารความเส่ียงราคา เพื่อรับผิดชอบการวิเคราะหและบริหารความเส่ียงราคาจากการธุรกรรม

การคา การกลั่น การผลิต ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม ปโตรเคมี เรือขนสง ทั้งการคาในประเทศและการคาระหวางประเทศใหกับ 

ปตท. รวมท้ังบริษัทในกลุม ปตท. โดยทําการซ้ือขายตราสารอนุพันธในตลาดการคาอนุพันธ  เพื่อปองกันความเส่ียงจากการทํา

การคาและความผันผวนของราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมดวยวิธีการทํา Paper Swap หรือ Option เพื่อ Lock กําไรคงท่ีแนนอน เพื่อ

ประโยชนสูงสุดของ ปตท. นอกจากนี้ หนวยงานบริหารความเส่ียงยังเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปนศูนยกลางขอมูลปโตรเลียมใน

ตลาดโลกของ ปตท. โดยศึกษา วิเคราะหแนวโนมราคา สถานการณตลาดน้ํามันทั่วโลก ทั้งปจจัยพ้ืนฐาน ปจจัยทางความรูสึก และ

ปจจัยทางเทคนิค สนับสนุนหนวยงานซ้ือขายนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันเช้ือเพลิง รวมท้ังหนวยงานขายตลาดในประเทศเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  

4.2.2.3.2 การจดัหาการขนสงทางเรือระหวางประเทศ (International Marine Transportation) 

 ปตท. จัดต้ังหนวยจัดหาการขนสงตางประเทศเปนหนวยเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ โดย

รับผิดชอบการจัดหาเรือขนสง และบริหารจัดการเรือ Time Charter การนําเขาสงออกนํ้ามันดิบ น้ํามันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑพิเศษ 

และผลิตภัณฑปโตรเคมี ของหนวยงานภายใน ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. รวมถึงหนวยงานภายนอกกลุม ปตท. ทั้งในและ

นอกประเทศ เพื่อเปนการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันและการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร   

4.2.2.4 โครงสรางรายไดของการคาระหวางประเทศ  (International Trading)  
ป 2555 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศมีมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑ รวมมูลคาท้ังส้ิน 1,569,421 ลานบาท  
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ตารางแสดงปริมาณและมูลคาของธุรกิจการคาระหวางประเทศแยกตามผลิตภณัฑ 

ผลิตภัณฑ 
ป 2553 ป 2554 ป 2555 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 
ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร) 
มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 
ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร) 
มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 
ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร) 
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ       

- น้ํามันดิบ 661,132 

 

41,928 841,676 39,683  951,900   43,686  

- คอนเดนเสท 112,933 

 

7,312 

 

155,910 7,422  164,339   7,913  

- น้ํามันสําเร็จรูป  180,318 

 

11,463 

 

233,116 11,358  365,085   17,556  

- ผลิตภัณฑปโตรเคมี 68,606 

 

2,972 

 

112,311 4,221  88,097   3,184  

รวมธุรกิจการคาระหวางประเทศ 1,022,989 

 
63,675 

 
1,343,013 62,684  1,569,421   72,339  

                 ที่มา: ปตท. 

4.2.2.5 บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)) 

บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด  (PTT International Trading Pte. Ltd.: PTTT) จดทะเบียนจัดต้ังเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 

2543 ณ ประเทศสิงคโปร โดยมีทุนจดทะเบียน 6,100,000 เหรียญสิงคโปร และ ปตท. เปนผูถือหุน 100% มีวัตถุประสงคเพื่อเปน

ตัวแทนของ ปตท.ในการทําธุรกรรมการคาระหวางประเทศ และขยายขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ Out-Out Trading 

บริษัท PTTT มีหนาท่ีรับผิดชอบการทําการคาปโตรเลียม ปโตรเคมี การคาพลังงานท่ีเกี่ยวของ และการดําเนินธุรกิจอื่นๆ 

ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจปโตรเลียมของกลุม ปตท.  โดยในระยะแรกมุงเนนการจัดหาผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมใหแกบริษัทในเครือ ปตท.ที่อยูในตางประเทศ การจําหนายนํ้ามันเติมเรือในตลาดสิงคโปรและมาเลเซีย การเปน 

Trading Arm ให ปตท.ในการแสวงหาแหลงวัตถุดิบและตลาดใหมๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค  และตอมาขยายธุรกิจไปสูการเก็บ 

ผสมและจัดจําหนายนํ้ามัน และการคาสากลเต็มรูปแบบ (Fully Trading) 

บริษัท PTTT มีบริษัทยอย 1 บริษัท คือ PTT International Trading DMCC (PTTTDMCC) สํานักงานต้ังอยูที่เมืองดูไบ 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ดําเนินธุรกิจจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม มุงเนนธุรกรรมแถบตะวันออกกลางและ

แอฟริกา และมีสํานักงานตัวแทน 2 แหง คือ สํานักงานตัวแทนเมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน (PTT International Trading 

Guangzhou Representative) ทําหนาท่ีประสานงานการคาและขอมูลทางการตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนและภูมิภาคใกลเคียง 

และสํานักงานตัวแทนในกรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย (PTT International Trading Jakarta Representative) ทําหนาท่ี

ประสานงานการคาและขอมูลทางการตลาดในประเทศอินโดนีเซียและภูมิภาคใกลเคียง 

 (1) การจัดหา  

 จัดหานํ้ามันดิบ น้ํามันสําเร็จรูป และผลิตภัณฑปโตรเคมี รวมถึงผลิตภัณฑอื่นและโภคภัณฑ (Commodity) ที่

เกี่ยวเนื่องกับการคาพลังงาน จากประเทศตางๆทั่วโลก อาทิ ภูมิภาคเอเชีย กลุมประเทศตะวันออกกลาง 

(2) การคาระหวางประเทศ 

 มุงเนนการคานํ้ามันดิบ น้ํามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑปโตรเคมี และรวมถึงผลิตภัณฑโภคภัณฑตางๆ (Commodities) 

แถบประเทศเอเชียเปนหลัก โดยมีการเก็บผลิตภัณฑดังกลาว และบริหารความเส่ียงธุรกิจการผสมนํ้ามัน (Blending) เพื่อใหได
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คุณภาพตามความตองการของลูกคา เนนการผสมนํ้ามันเตาเพ่ือเติมเรือจําหนายในตลาดสิงคโปรและมาเลเซีย นอกจากน้ี มีขยาย

การดําเนินธุรกิจปโตรเลียมไปสูภูมิภาคอื่น อาทิ การจัดหาน้ํามันดิบจากตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาใต รวมท้ัง การคา

ถานหินในภูมิภาคเอเชีย 

 (3) การบริหาร 

 ปจจุบันคณะกรรมการบริษัท PTTT ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 คน โดยเปนผูบริหาร ปตท. 4 คน และผูแทน

จากกระทรวงการคลัง 1 คน 

(4) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท PTTT และบริษัทยอย ป 2553 - ป 2555 เปนดังน้ี 

 

                                                                         หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ 

งบรวม ป 2553  ป 2554 ป 2555 
รายไดจากการขายและบริการ 3,191 4,929 6,145 

รายไดรวม 3,193 4,930 6,146 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) (3,193) (4,915) (6,183) 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ (0.30) 14.88 (37.26) 

สินทรัพยรวม 900.7 389.5 969.9 

หนี้สินรวม 897.4 358.5 975.1 

สวนของผูถือหุน 17.1 32.0 (5.2) 

 

4.2.3 หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลัน่  

ปตท. ไดลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันผานบริษัทในเครือซ่ึง ปตท. มีการทําธุรกิจในลักษณะปกติทั่วไป (Arm's 

Length Basis) โดยบริษัทที่ ปตท. เขารวมลงทุน มีดังน้ี 

หนวยธุรกิจปโตรเคมี หนวยธุรกิจการกลั่น 

1. บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

2. บริษทั พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด 

3. บริษทั พีทีที ฟนอล จํากัด 

4. บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด 

5. บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกัด 

6. บริษทั พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส จํากัด 

7. บริษทั  พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง  จํากัด   

8. บริษทั พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด 

9. บริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด 

1. บริษทั ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

2. บริษทั สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) 

3. บริษทั บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

4. บริษทั ไออารพซีี จํากัด (มหาชน) 
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4.2.3.1 หนวยธุรกิจปโตรเคม ี
4.2.3.1.1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  (PTTGC) 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) เปนบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบรวมบริษัทตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ระหวางบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) กับ บริษัท 

ปตท.                           อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) (PTTAR) โดยไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทขึ้นเม่ือ

วันท่ี 19 ตุลาคม 2554  และไดรับมาซ่ึงทรัพยสิน หนี้ สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบท้ังหมดของท้ังสองบริษัท

ดังกลาวโดยผลของกฎหมาย เพื่อกาวขึ้นเปน                        แกนนําของธุรกิจเคมีภัณฑ ( Chemical Flagship) ของ

กลุม ปตท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 48.89ภายหลังจากการควบรวมบริษัทระหวาง 

PTTAR กับ PTTCH แลวนั้น บริษัทใหมจะคงไวซ่ึงกิจการเดิมของท้ังสองบริษัท ซ่ึงแบงไดเปน 3 กลุมหลักตาม

ประเภทของธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

 กลุม 1 ธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ไดแก 

 ธุรกิจผลิตโอเลฟนสและสาธารณูปการ โดยมีกําลังการผลิตติดต้ังของโอเลฟนสรวม 2 ,888,000 ตัน

ตอป แยกเปน เอทิลีน 2,376,000 ตันตอป และโพรพิลีน 512,000 ตันตอป และผลิตภัณฑพลอยได

อื่นๆ ไดแก ไพโรไลซิส แกสโซลีน มิกซซี 4 เทลกาซ (Tailgas) แครกเกอรบอททอม (Cracker 

Bottom) และไฮโดรเจน นอกจากน้ันยังผลิตและจําหนายไฟฟา ไอนํ้า และนํ้าใชในอุตสาหกรรม 

  ธุรกิจผลิตภัณฑอะโรเมติกสและผลิตภัณฑตอเน่ือง  โดยมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑอะโรเม 

ติกสรวม 2,259,000 ตันตอป แยกเปน พาราไซลีน 1,195,000 ตันตอป เบนซีน 662,000 ตันตอป ไซ

โคลเฮกเซน 200 ,000 ตันตอป  ออรโธไซลีน 66 ,000 ตันตอป  โทลูอีน 60 ,000 ตันตอป และ 

มิกซไซลีนส 76,000 ตันตอป  

 ธุรกิจผลิตภัณฑโพลิเมอร โดยมีกําลังการผลิต แบงตามประเภทผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก ไดแก เม็ด

พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง (HDPE) 800,000 ตันตอป เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความ

หนาแนนต่ํา (LDPE) 300,000 ตันตอป เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนตํ่าเชิงเสน (LLDPE) 

400,000 ตันตอป และ เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) 90,000 ตันตอป 

 ธุรกิจผลิตภัณฑเอทิลีนออกไซด โดยมีกําลังการผลิตแบงตามประเภทผลิตภัณฑดังน้ี   

โมโนเอทิลนีไกลคอล (MEG) 395,000 ตันตอป เอทานอลเอมีน 50,000 ตนัตอป และอีทอกซีเลท 

50,000 ตันตอป 

 ธุรกิจผลิตภัณฑจากธรรมชาติ  โดยมีกําลังการผลิตแบงตามประเภทผลิตภัณฑดังน้ี เมทิล 

เอสเทอร และแฟตตี้แอลกอฮอล 380,000 ตันตอป กลีเซอรีน/ไตรอะซิติน 107,000 ตันตอป แฟตต้ีแอ

ซิด 315,000 ตันตอป โอลีโอเคมีชนิดพิเศษ 53,500 ตันตอป และพลาสติกชีวภาพโพลีแลคไทด(PLA) 

75,000 ตันตอป  

 กลุมผลิตภัณฑชนิดพิเศษ (High Volume Specialty) โดยมีกําลังการผลิตแบงตามประเภทผลิตภัณฑ

ดังนี้ ฟนอล 120,000 ตันตอป บิสฟนอล เอ 90,000 ตันตอป โทลูอีนไดไอโซไซยาเนต(TDI) 63,750 

ตันตอปเฮกซะเมทิลีนไดไอโซไซยาเนตและอนุพันธ 17,850 ตันตอป 

 กลุม 2 ธุรกิจการกล่ันน้ํามันและจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป 
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 ดําเนินการกลั่นนํ้ามัน และจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป โดยมีกําลังการกลั่นนํ้ามันดิบ และ

คอนเดนเสทรวม 280,000 บารเรลตอวัน และสามารถผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมคุณภาพสูงไดหลายประเภท

ดวยกําลังการผลิตรวม 228,000 บารเรลตอวัน ไดแก น้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา ประกอบดวย กาซปโตรเลียม

เหลว (LPG) แนฟทาชนิดเบา และรีฟอรเมท น้ํามันสําเร็จรูปก่ึงหนักก่ึงเบา ประกอบดวย น้ํามันอากาศยาน 

น้ํามันดีเซล และน้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก ประกอบดวย น้ํามันเตา 

 กลุม 3 ธุรกิจการใหบริการและอ่ืนๆ 

 สาธารณูปการ ประกอบดวย ไฟฟา ไอนํ้า และน้ําใชในอุตสาหกรรม 

 งานบริการเก็บและขนถายผลิตภัณฑ 

โรงงานของ PTTGC คงไวซ่ึงโรงงานเดิมของทัง้สองบริษทั โดยโรงงานเดิมของ PTTCH และ PTTAR ตั้งอยูในเขตนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตโอเลฟนสไดแก กาซอีเทน กาซโพรเพน แอลพีจี เอ็นจีแอล แนฟทาชนิดเบา และ                      

ราฟฟเนท ทั้งน้ีวัตถุดิบสวนใหญจะจัดหาจากแหลงในประเทศ โดย ปตท.เปนผูจัดหาวัตถุดิบกาซธรรมชาติจากโรงแยกกาซฯของ

ปตท. ภายใตสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบระยะยาว ในสวนของแนฟทาชนิดเบาและราฟฟเนทเปนผลิตภัณฑภายในบริษัท 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิต ผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปและผลิตภัณฑอะโรเมติกส ไดแก 1 ) น้ํามันดิบ โดยนําเขา

จากตางประเทศ  2) คอนเดนเสทจัดหาในประเทศและนําเขาจากตางประเทศบางสวน   โดย ปตท. จะเปนผูจัดหานํ้ามันดิบให 

PTTGC ตาม สัญญาจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน (Feedstock Supply Agreement) ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 

ตามชนิดและปริมาณท่ี PTTGC กําหนด ดวยราคาตลาดสําหรับคอนเดนเสท ปตท.ทําสัญญาซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาวกับ 

PTTGC โดย ปตท.เปนผูจัดหาคอนเดนเสท โดยอิงกับตะกราราคานํ้ามันดิบ (Basket of Crude Oil Prices) 

(2) การจัดจําหนาย 

ผลิตภัณฑในกลุมโอเลฟนส PTTGC มีสัญญาซ้ือขายโอเลฟนสระยะยาวกับกลุมโรงงานผลิตปโตรเคมีขั้นตอเนื่อง 

ซ่ึงสวนใหญ เปนผูถือหุนหรือเปนบริษทัรวมของผูถือหุนของบริษัท ทั้งน้ี PTTGC ไดสวมสิทธิมาจากสัญญาเดิมของบริษทั ปโตร

เคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) และ บริษทั ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน)  

ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก HDPE  PTTGC ไดทําสัญญากับตัวแทนจําหนายในประเทศ (Domestic Agent) และกับ                  

คูคาสากล (International Trader) เพื่อจําหนายเม็ดพลาสติก HDPE ภายใตเคร่ืองหมายทางการคา “InnoPlus” โดย PTTGC ได

จําหนายผลิตภัณฑที่ผลิตไดทั้งหมดผานบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวาง PTTGC  

ปตท. และ IRPC ซ่ึงจัดต้ังขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจทางการตลาดและจําหนายผลิตภัณฑโพลีเมอรทั้งในและตางประเทศใหกับบริษัทใน

กลุมปตท. 

ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป PTTGC ไดจําหนายตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ (Product Offtake Agreement) โดย ปตท. 

จะตองรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจาก PTTGC ไมนอยกวารอยละ 70 ของผลิตภัณฑที่ผลิตได ตามกําลังการผลิตในปจจุบัน 

ดวยราคาตลาดในประเทศ  และ ปตท.จะรับซ้ือผลิตภัณฑจาก Reforming Complex และ Upgrading Complex ของ PTTGC รอยละ 

100 ของปริมาณผลิตภัณฑที่ PTTGC ผลิตไดจากหนวยนี้  

 ผลิตภัณฑอะโรเมติกส PTTGC ไดจําหนายผลิตภัณฑหลักท้ังหมดผาน ปตท. ภายใตสัญญาระยะยาว โดย ปตท. 

เปนผูรับซื้อผลิตภัณฑอะโรเมติกสของ PTTGC  และให PTTGC เปนผูจัดสงผลิตภัณฑใหกับลูกคาโดยตรง  
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(3) การบริหาร 

คณะกรรมการของ PTTGC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวย กรรมการท้ังหมด 15 คน เปนผูบริหารของ 

ปตท. จํานวน 6 คน (รวมประธานกรรมการ) นอกจากน้ี ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหาร

ของ PTTGC ซ่ึงรวมถึงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญดวย  

(4) การเงิน 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบของ PTTGC ในป 2554 และ  ป 2555 เปนดังนี ้
  

งบการเงิน ป 2554 ป 2555 

รายไดจากการขายและบริการ 500,305 562,811 

รายไดรวม 504,760 568,319 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) /1 474,727 534,318 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ/2 30,033 34,001 

สินทรัพยรวม 372,966 436,062 

หนี้สินรวม 164,512 198,017 

สวนของผูถือหุน 208,454 238,045 

  ที่มา :  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

/1    รวมรายการภาษีเงินได  ป 2554 จํานวน 3,102 ลานบาท และป 2555 จํานวน 1,416  ลานบาท  

/2    กําไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย ป 2554  จํานวน 1,541 ลานบาท และ 

       ป 2555 จํานวน 448 ลานบาท 

 

4.2.3.1.2 บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) 

(1) กอตั้งเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2548 เพื่อประกอบธุรกิจดานการตลาดและจําหนายผลิตภัณฑโพลีเมอรทั้งในและ 

ตางประเทศใหกบับริษัทในกลุม ปตท. ดวยทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท  ปจจุบนัผูถือหุนประกอบดวย ปตท. , PTTGC  และ IRPC 

ในสัดสวนรอยละ 50 : 25 : 25 ตามลําดับ  

ในสวนของการจัดหาผลิตภัณฑ PTTPM รับผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก  PE และผลิตภัณฑพลอยไดจากโรงงานผลิต

เม็ดพลาสติกของ PTTGC,  BPE และ PTTPE , รับเม็ดพลาสติก PP จากโรงงานบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) และเม็ด

พลาสติก PS จากโรงงานบริษัทไทยสไตรีนิคส จํากัด (TSCL) นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังจัดหาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกวิศวกรรมและ

ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกชีวภาพ เชน Nylon 6,  EVA, PBT, PLA และ PBS  และอ่ืนๆ จากการนําเขามาจัดจําหนายเพ่ือสนองความ

ตองการของลูกคา 

(2) การจัดจําหนาย 

PTTPM จัดจําหนายเม็ดพลาสติกชนิดตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ผานตัวแทนจําหนาย(Agents) และ    

ขายตรง  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท PTTPM ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 คน โดยเปนผูบริหารจาก 

ปตท. จํานวน 4  คน นอกจากนี้ ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญของบริษัท 

                (4)   การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ PTTPM ในป 2553 - ป 2555 เปนดังน้ี   
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     หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 

รายไดจากการขายและบริการ 39,300 63,461 70,919 

รายไดรวม 39,456 63,720 71,133 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 39,343 63,520 70,990 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 116 200 143 

สินทรัพยรวม 4,964 6,625 8,084 

หนี้สินรวม 4,665 6,141 7,459 

สวนของผูถือหุน 298   484 625 

 

4.2.3.1.3 บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) 

กอตั้งเม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2547 เพื่อผลิตสารฟนอล ขนาดกําลังการผลิต  200,000 ตันตอป อะซีโตน 125,000 ตันตอป 

และ บิสฟนอล-เอ (BPA)  150,000 ตันตอป โดยโรงงานฟนอลและโรงงาน BPA ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ตําบลมาบ

ตาพุด จังหวัดระยอง ไดเริ่มผลิตเชิงพาณิชยเม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2552 และวันที่ 16 เมษายน 2554 ตามลําดับ    

โดยโรงงาน BPA เปนโครงการตอเนื่องจากการผลิตสารฟนอล เพื่อชวยทําใหบริษัทมีสายโซอุปทานท่ียาวขึ้น มีความ

ยืดหยุนในการผลิตเพ่ือตอบสนองสภาวะตลาด ชวยลดความผันผวนของรายไดบริษัทฯ นอกจากน้ียังเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

ผลิตภัณฑตนนํ้าคือ  โพรพิลีนและเบนซีนของกลุม ปตท.  และเปนแนวทางการดําเนินการตอเนื่องถึงผลิตภัณฑขั้นปลายของสายฟ

นอล 

 ปจจุบันผูถือหุนประกอบดวย ปตท. และ PTTGC ในสัดสวนรอยละ 40 : 60 ตามลําดับ 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 7,000 ลานบาท เปน 9,252 ลานบาท (92.52 ลานหุน มูลคาหุน

ละ 100 บาท) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 PPCL มีทุนท่ีออกและชําระแลวจํานวน  8,351.20 ลานบาท 

(1) การจัดหาวัตถุดบิ 

 วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ คือโพรพิลีนปริมาณ 95,000 ตันตอป และเบนซีนปริมาณ 180,000 ตันตอป ซ่ึงจัดหาจาก 

PTTGC  

 (2)    การจัดจําหนาย 

บริษัทฯจําหนายผลิตภัณฑฟนอล อะซีโตน และ BPA ในประเทศและสงออกตางประเทศ คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 : 

84   

 (3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท PPCL ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 10 คน เปนผูบริหารจาก 

ปตท. จํานวน 4 คน  นอกจากนี้ ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญดวย 
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(4) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ PPCL ในป 2553 - ป 2555 เปนดังน้ี 

    หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 
รายไดจากการขายและบริการ 13,167 15,708 16,203 

รายไดรวม 13,420 15,919 16,598 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 10,746 13,568 16,502 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 2,674 2,351 96 

สินทรัพยรวม 20,077 22,438 23,310 

หนี้สินรวม 10,159 10,157 10,870 

สวนของผูถือหุน 9,918 12,281 12,440 

 

4.2.3.1.4 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) 

กอตั้งเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2526 เพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหนายเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) 750,000 ตันตอป 

โดยโรงงานตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

 ปจจุบันผูถือหุนประกอบดวย ปตท. กลุมนักลงทุนไทย และ Basell Thailand Holdings B.V. ในสัดสวนการถือหุน รอย

ละ 41.44 : 30.00 : 28.56 ตามลําดับ 

(1) การจัดหาวัตถุดบิ 

 วัตถดุิบหลักของ HMC คือ โพรพิลีน (Propylene) และโพรเพน ซึ่งจัดหามาจากภายในประเทศภายใต
สัญญาซื้อขายระยะยาว 

(2) การจัดจําหนาย 

 บริษัทฯ จําหนายเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ในประเทศและสงออกตางประเทศ คิดเปนสัดสวนรอยละ 65 : 

35  

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท HMC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 10 คน โดยเปนผูบริหารจาก

ปตท. จํานวน 4 คน  และ ปตท.ไดสงตัวแทนเขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ ตามขอตกลงท่ีมีระหวางผูถือหุน 
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(4)    การเงิน 

ผลการดําเนินงานของบริษทั HMC ในป 2553 – ป 2555 เปนดังนี ้    

                       หนวย: ลานบาท 

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 
รายไดจากการขายและบริการ 17,699 29,175 30,360 

รายไดรวม 17,957 30,835 30,741 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 15,713 25,937 27,240 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,244 4,898 3,501 

สินทรัพยรวม 39,978 39,685 42,063 

หนี้สินรวม 15,800 16,064 15,690 

สวนของผูถือหุน 24,178 23,621 26,373 

 

 (5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 

โครงการ Propane Dehydrogenation and Polypropylene (PDH/PP) ประกอบดวยโรงงาน PDH ขนาด 310,000 ตัน

ตอป และโรงงาน PP ขนาด 300,000 ตันตอป โดยรับวัตถุดิบเปนกาซโพรเพนประมาณ 388,000 ตันตอป จากโรงแยกกาซฯ ปตท. 

โดยมุงเนนการผลิตเม็ดพลาสติก PP Specialty Grade ซ่ึงมีราคาสูงกวาเม็ดพลาสติก PP Commodity Grade ทั่วไป ซ่ึงโรงงาน PP 

และ PDH เริ่มผลิตเชิงพาณิชยเม่ือวันที ่20 กันยายน 2553 และ 16 กุมภาพันธ 2554 ตามลําดับ 

 

4.2.3.1.5 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) 

กอตั้งเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เพื่อผลิตสาร Acrylonitrile (AN : อะคริโลไนไตรล) กําลังการผลิต 200,000 ตันตอป ซ่ึง

นําไปใชเปนสวนประกอบในการผลิตเส้ือผา พรม และสวนประกอบของอุปกรณไฟฟาและโรงงานผลิตสาร Methyl Methacrylate 

(MMA : เมทิล เมตะคริเลต) กําลังการผลิต 70 ,000 ตันตอป ซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเม็ดพลาสติก PMMA โดยจะใช

เทคโนโลยีใหมลาสุดของ AKCC และเปนคร้ังแรกของโลกท่ีใชกาซโพรเพน เปนวัตถุดิบในการผลิตสารอะคริโลไนไตรลแทน

การใชโพรพิลีน ที่ตั้งของโรงงานอยูที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก จังหวัดระยอง  เพื่อรองรับความตองการของสาร AN  

และ MMA ในประเทศ และสงออกตางประเทศบางสวน  

ปจจุบันผูถือหุนประกอบดวย ปตท. , Asahi และ Marubeni ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 48.50 : 48.50 : 3  ตามลําดับ 

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 

      ใชกาซโพรเพนจากโรงแยกกาซฯ ปตท.  และ Acetone จาก บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) เปนวัตถุดิบ                 

หลักในการผลิต 

(2) การจัดจําหนาย 

      เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยในไตรมาส 1 ป 2556 

(3)     การบริหาร 

       คณะกรรมการ PTTAC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 6 คน เปนผูบริหารจากปตท. 

จํานวน 1 คน และ ปตท. ไดสงตัวแทนเขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ ตามขอตกลงท่ีมีระหวางผูถือหุน 
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(4)     การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ PTTAC ป 2553 – ป 2555 เปนดังน้ี 

                         หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 
รายไดจากการขายและบริการ - - 1,279 

รายไดรวม 660 8 1,281 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 443 913 1,975 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 217 (905) (694) 

สินทรัพยรวม 25,987 28,722 31,125 

หนี้สินรวม 12,248 15,198 18,295 

สวนของผูถือหุน 13,739 13,524 12,830 

 

4.2.3.1.6 บริษัท  พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส จํากัด (PTTPL) 

กอตั้งเม่ือวันที่ 11 กันยายน 2549  โดย ปจจุบัน ปตท. ถือหุนทั้งหมดแตผูเดียว เพื่อดําเนินธุรกิจดานโลจิสติกสแบบครบ

วงจรท้ังในและตางประเทศ ประกอบดวย การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ การบริหารจัดการเก็บสินคา และการบริหารขนสงสินคา

ของกลุมบริษัท ปตท. ทั้งทางรถยนต รถไฟ และทางเรือ  ดวยระบบการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  บริษัทฯ สามารถ

ใหบริการงานโลจิสติกสสําหรับเม็ดพลาสติกประมาณ 1.65 ลานตันตอป  และจะขยายการใหบริการเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของ

ธุรกิจปโตรเคมีของกลุม ปตท. โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 1,200 ลานบาท 

วัตถุประสงคหลักของการจัดต้ังบริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส ขึ้นนั้น เพื่อใหเปนหนวยงานที่ใหบริการดาน  

โลจิสติกสครบวงจรแกบริษัทปโตรเคมีกลุม ปตท. ในราคาที่แขงขันไดในตลาด  และมุงเนนการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ทันสมัย ซ่ึงจะสอดคลองกับกลยุทธในดาน Achieve Cost Competitiveness และสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจปโตรเคมีของ 

กลุม ปตท.   

ศูนยกระจายสินคาระหว างประเทศของบริษัท  พีทีที   โพลีเมอร  โลจิสติกส  ตั้งอยูบนพ้ืนที่  88 ไร  ณ  ตําบล 

มาบตาพุด จังหวัดระยอง  ขนาดจัดเก็บสินคา 1.2 ลานตัน เพื่อใหบริการแกลูกคาในกลุม ปตท.  

(1) การบรรจุ การจัดเก็บ และการบริหารคลังสินคา 

 ปจจุบนั PTTPL ใหบริการดานการบริหารบรรจุภัณฑและบริหารคลังสินคา โดยผานศูนยกระจายสินคาระหวาง

ประเทศที่มาบตาพุด และใหบริการในสถานประกอบการของลูกคาในกลุม ปตท. เชน PTTGC, BPE, HMC  PTTPE  และ PPCL 

เปนตน 

(2) การขนสงสินคา 

PTTPL ใหบริการขนสงเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑอื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใหบริการขนสงแบบ 

Multi Modal ทั้งทางรถยนต รถไฟ และทางเรือ 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท PTTPL ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 5 คน เปนผูบริหารจาก 

ปตท. ทั้งหมด  นอกจากนี้ ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ PTTPL ซ่ึงรวมถึงรักษาการ

กรรมการผูจัดการ  
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(4) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ PTTPL ป 2553 - ป 2555 เปนดงัน้ี 

     หนวย : ลานบาท    

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 

รายไดจากการขายและบริการ 721 1,381 1,668 

รายไดรวม 728 1,395 1,682 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 710 1,118 1,282 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 18 277 400 

สินทรัพยรวม 3,045 2,942 3,195 

หนี้สินรวม 1,809 1,429 1,285 

สวนของผูถือหุน 1,236 1,513 1,910 

 

4.2.3.1.7 บริษัท  พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง จํากัด (PTTME)  

จัดต้ังขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 โดยเปนการถือหุนรวมกันระหวาง บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน)  (60%) 

(ปจจุบันคือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)) และ Toyo Thai Corporation (40%) และมีช่ือแรกเร่ิมในการกอตั้งคือ 

บริษัท เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (NPTC)  

เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2551 NPTC ไดเปล่ียนช่ือเปนบริษัท อัลลายแอนด แพลนเซอรวิส จํากัด (APS)  และไดเปล่ียน                   

ผูถือหุนจากบริษัท Toyo Thai Corporation เปน บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน)  ตอมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552  ไดเปลี่ยนช่ือ เปน

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง จํากัด (PTTME) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจดานวิศวกรรม การออกแบบ

กอสราง และงานกอสรางโครงการตางๆ รวมท้ังใหบริการงานซอมบํารุงตางๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมีและโรงงาน

อุตสาหกรรมทุกประเภท  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 PTTME มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท เปนทุนท่ีออกและชําระแลว

จํานวน 136,848,600 บาท และสัดสวนการถือหุนระหวาง ปตท. : PTTGC อยูที่รอยละ 40 : 60 

(1) การใหบริการ 

 PTTME ใหบริการดานซอมบํารุง และวิศวกรรม (Maintenance & Engineering: M&E) การออกแบบ กอสราง และ

งานกอสรางโครงการตางๆ สําหรับบริษัทในกลุม ปตท. และลูกคาท่ัวไป 

 

(2) การบริหาร 

คณะกรรมการ PTTME ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 5 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 

จํานวน 2 คน   
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(3) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ PTTME ในป 2553 - ป 2555 เปนดังน้ี 

 หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 
รายไดจากการขายและบริการ 1,430 1,933 2,248 

รายไดรวม 1,442 1,948 2,253 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 1,263 1,802 1,907 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 179 146 47 

สินทรัพยรวม 795 1,028 1,420 

หนี้สินรวม 343 513 929 

สวนของผูถือหุน 452 515 491 

 

4.2.3.1.8  บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด (PTT Tank) 

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด (PTT Tank) จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 โดยการถือหุนจากบริษัท ปตท จํากัด 

(มหาชน) รอยละ 100 มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลวจํานวน 2,500,000,000 บาท (หุนละ 100 บาท) มีวัตถุประสงคในการ

จัดต้ังบริษัทเพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการเก็บและขนถายเคมีภัณฑเหลว น้ํามัน และกาซสําหรับลูกคาในกลุม ปตท.การใหบริการ 

บริษทัฯ ใหบริการทาเทียบเรือ และบริการ รับ-เก็บ-จาย ผลิตภัณฑใหแกบริษัทกลุม ปตท. ในเขตพ้ืนที่นคิมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด โดยบริษทัเร่ิมใหบริการในเชิงพาณิชยไดตั้งแตวันที ่ 21 เมษายน 2554  มีทาเทียบเรือ 2 ทา Max. Cargo Size 60,000 

DWT ซ่ึงสามารถรองรับผลิตภัณฑผานทาไดสูงสุด 2,000,000 ตันตอป มี Throughput Rate 200,000 ตัน/ป (Utilization 20%) และ

มีถังเก็บผลิตภัณฑเหลวทั้งส้ิน 7 ถัง เพื่อเก็บ Sulfuric Acid, Propylene, Methyl Methacrylate, Acrylonitrile, Ammonia  

(1) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 3 ทาน เปนผูบริหารจาก ปตท.ทั้งหมด 

(2)   การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของ PTT Tank ในป 2553 - ป 2555 เปนดังน้ี 

  

       หนวย : ลานบาท  

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 ป  2555 
(Unaudited) 

รายไดจากการขายและบริการ - 361 565 

รายไดรวม 12 404 711 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 36 307 457 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (24) 97 254 

สินทรัพยรวม 3,710 4,359 4,450 

หนี้สินรวม 1,247 1,801 1,643 

สวนของผูถือหุน 2,462 2,558 2,807 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 

 

สวนที่ 2 หนาท่ี 116 

(3) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 

        เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษทัไดรับโอนสัญญาจาก ปตท. ซ่ึงเดิม ปตท. ทําสัญญากับการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ไว 

จํานวน 2 สัญญา ไดแก สัญญาการใชพื้นที่ภายในบรเิวณทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 1 สวนขยาย เนื้อที่ประมาณ 57.8 ไร 

เพื่อกอสรางคลังเก็บสินคาเหลว และสัญญารวมดําเนินงาน เพื่อการพัฒนาพื้นที่กอสรางทาเทียบเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

 

4.2.3.1.9  บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด (PTTMCC) 

คณะกรรมการปตท.ในการประชุมนัดพิเศษ คร้ังท่ี 2/2554 เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2554 มีมติเห็นชอบให ปตท. จัดต้ัง

บริษทัรวมทุนกบับริษัท Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) เพื่อผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพชนิด                       

พอลิบิวทิลีนซัคซีเนต (Polybutylene Succinate หรือ PBS) ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและสามารถสลายตัวได

ภายในอุณหภูมิปกต ิ

(1) ปตท. และ MCC ไดรวมกันจัดต้ังบริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด (PTT MCC Biochem Company Limited 

หรือ PTTMCC) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 ดวยทุนจดทะเบียน 360 ลานบาท โดย ปตท. และ MCC ถือหุนฝายละเทากัน  โดย

ในระหวางป 2554-2555 บริษัทฯไดดําเนินการตาง ๆ ดงัน้ี 

 โครงการ PBS : พัฒนาตลาด PBS การออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือกอสรางโรงงาน คัดเลือกผูรับเหมา     

กอสราง รวมถึงการไดรับอนุมัตริายงาน IEE และการไดรับการสงเสริมการลงทุนโครงการจาก BOI โดยคาด

วาจะเร่ิมดําเนินการกอสรางโรงงานในไตรมาส 1/2556   

 การรวมทุนในโครงการ BSA  : การคัดเลือกเทคโนโลยีในการผลิต Bio-Succinic Acid (BSA) ซ่ึงเปนวัตถุดิบ

หลักในการผลิต PBS รวมถึงศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนและการประมาณการเงินลงทนุ  

                (2)  การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 6 คน ประกอบดวยผูบริหารจากปตท.จาํนวน 3 คน และ 

MCC จํานวน 3 คน โดยผูบริหารจาก MCC ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และ ผูบริหารจากปตท. ดํารงตําแหนง 

กรรมการผูจัดการบริษัทฯ 

(3) การจัดหาวัตถุดิบ 

        สารต้ังตนหลักท่ีใชในการผลิต PBS ไดแก Bio-Succinic Acid(BSA) และสาร 1,4 Butanediol (BDO) โดยระหวาง

ชวงที่โรงงาน BSA ยังไมแลวเสร็จ บริษทัฯจะนําเขา BSA มาใชในการผลิต  และในสวนของ BDO นั้นระยะแรกบริษทัฯมีความ

จําเปนตองนําเขา ทั้งน้ีบรษิัทฯมีแผนท่ีดําเนินการพิจารณาการลงทุนโครงการผลิต Bio-based BDO ในประเทศไทย โดยจะติดตาม

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกับผูพัฒนาตอไป 
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(4) การเงิน 

        ผลการดําเนินงานของบริษทัฯในป 2554 – ป 2555 เปนดังนี ้

                                                                         หนวย : ลานบาท 
งบการเงิน ป 2554 ป 2555 

รายไดจากการขายและบริการ  - - 

รายไดรวม  7 8 

คาใชจายรวม (รวมภาษี)  15 37 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ  (8) (29) 

สินทรัพยรวม  359 329 

หนี้สินรวม  7 6 

สวนของผูถือหุน  352 323 

 

4.2.3.2 หนวยธุรกิจการกลั่น  
ปตท. ไดรวมลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันผานบริษัทในเครือ 4 บริษัทไดแก บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) 

บริษัท สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC) บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท ไออาร

พีซี จํากัด(มหาชน) (IRPC)  

ปตท. ดําเนินธุรกิจขายนํ้ามันดิบท่ี ปตท. จัดหามาจากแหลงนํ้ามันในประเทศและตางประเทศใหกับโรงกล่ันและรับซ้ือ
ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากโรงกล่ันเพื่อจําหนายตอใหแกลูกคาของกลุมธุรกิจน้ํามัน ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวปริมาณผลิตภัณฑน้ํามัน

สําเร็จรูปที่ ปตท. รับซื้อจะอางอิงจากสัดสวนการถือหุนของ ปตท. ในโรงกล่ันนั้นๆ 

ในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมา โรงกลั่นนํ้ามันของแตละบริษัทในเครือ ปตท .  มีกําลังการกลั่นและอัตราการใชกําลัง

การกล่ันที่เกิดจากการนํานํ้ามันดิบและวัตถุดิบเขากล่ัน ดังน้ี 

                                                                                                      หนวย : พันบารเรลตอวัน 

 

 

โรงกลั่น 

 

 

 

 

กําลัง 

การ

กลั่น 

ป 2553 ป 2554 ป 2555  

ปริมาณ 

น้ํามันดิบ 

/วัตถุดิบ 

ที่ใชกลั่น 

อัตราการ 

ใชกําลัง 

การกลั่น 

(รอยละ) 

ปริมาณ 

น้ํามันดิบ 

/วัตถุดิบ 

ที่ใชกลั่น 

อัตราการ 

ใชกําลัง 

การกลั่น 

(รอยละ) 

ปริมาณ 

น้ํามันดิบ 

/วัตถุดิบ 

ที่ใชกลั่น 

อัตราการ 

ใชกําลัง 

การกลั่น 

(รอยละ) 

TOP /1 275 261 95 283 103 278 101 

SPRC/2 155     158 102 153 99 161 104 

BCP/3 120 89 74 90 75 77 64 

IRPC /4 215 174 81 160 74 175 81 

PTTGC/5 145 145 100 131 90 146 100 

     ที่มา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลังงาน, กลุม ปตท. 

 /1 ในป 2553 TOP หยุดซอมอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger) ของหนวยเพ่ิมออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยาหนวยที่ 

2(CCR-2) เปนเวลา 15 วัน   ซอมบํารุงหนวยกําจัดสารปนเปอนในนํ้ามันเบนซินที่ 3 เปนเวลา 10 วัน  เปลี่ยนสารเรงปฏิกิริยา

หนวยกําจัดสารปนเปอนในนํ้ามันดีเซลหนวยที่ 2 เปนเวลา 13 วัน  ซอมบํารุงหนวยกลั่นน้ํามันดิบท่ี 1 (CDU-1) เปนเวลา 7 วัน  

และหนวยเพ่ิมออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยาที่ 1 (CCR-1) เปนเวลา 11 วัน  เปลี่ยนสารเรงปฏิกิริยาในหนวยแตกโมเลกุลดวยสาร

เรงปฏิกิริยาโดยใชไฮโดรเจนรวมท่ี 1 (HCU-1) เปนเวลา 14 วัน  และหยุดซอมบํารุงใหญหนวยกลั่นน้ํามันดิบท่ี 2 (CDU-2) และ

หนวยกําจัดสารปนเปอนในนํ้ามันเบนซินที่ 2 (HDT-2) ตั้งแต 10 พ.ย.-22 ธ.ค. 53 
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ในป 2554 TOP มีการซอมบํารุงหนวยเพ่ิมออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยาหนวยที่ 2 และหนวยกลั่นสุญญากาศหนวยที่ 3 รวม

ระยะเวลาประมาณ 19 วัน 

ในป 2555  TOP หยุดเดินเครื่องหนวยตางๆ เพื่อทําการซอมบํารุงตามวาระ ไดแก หนวยกําจัดสารปนเปอนในนํ้ามันดีเซลท่ี 2 

(HDS2: Hydrodesulfurization2) พรอมเปลี่ยนสารเรงปฏิกิริยาระหวางวันที่ 4 – 17 พ.ค. 55  หนวยกลั่นน้ํามันดิบท่ี 1 (CDU-1) 

หนวยกําจัดสารปนเปอนในนํ้ามันเบนซินที่ 1 (HDT-1) และหนวยกลั่นสุญญากาศท่ี 1 (HVU-1) ระหวางวันที่ 15 ส.ค. - 10 ก.ย.55 

 /2 ในป 2553 SRPC หยุดการเดินเครื่องเพ่ือซอมบํารุงหนวย PGP, RFCCU, HVGO, Platformer ระหวางวันที่ 4-9 ส.ค. 53 เปนเวลา 

6 วัน  และหนวย PGP, RFCCU, HVGO, Platformer, NHTU ,VDU และ CDU ระหวางวันที่ 4-8 ต.ค. 53 เปนเวลา 5 วัน เน่ืองจาก

ผลกระทบจากหนวย RFCCU หยุดการเดินเครื่องเพราะอุปกรณหลัก  

  ในป 2554 SPRC หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น Platformer ตามกําหนดเวลา ระหวางวันที่ 6-20 มี.ค. 54 เปนเวลา 15 วันตอเนื่อง 

และหยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น PGP และ RFCCU เนื่องจากการสูญเสียความสมดุลของแรงดันในวาลวตัวหลักลดตํ่าลง ระหวาง

วันที่ 6-7 และ 23 มี.ค. 54 เปนเวลา 3 วัน 

  หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น HVGO  ตามกําหนดเวลา ระหวางวันที่ 6-20 มี.ค. 54 เปนเวลา 15 วันตอเนื่อง 

  หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น RFCCU ชวงเดือน พ.ค. 54 และ ส.ค. 54  เปนเวลารวมท้ังส้ิน 9 วัน 

  หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น DHTU ตามแผนเน่ืองมาจากการเปลี่ยนตัวเรงปฏิกิริยาและเตรียมการเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิต

ใหม  ระหวางวันที่ 15 ก.ย. - 21 ต.ค. 54 เปนเวลารวมท้ังส้ิน  37 วัน 

  ในป 2555 หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น RFCCU วันที่ 24-26 ม.ค. 55 และ 13-17 ส.ค. 55  เปนเวลารวมท้ังส้ิน 8 วัน หยดุซอมบํารุง

หนวยกลั่น DHTU  วันที่13-27  มี.ค. 55 เปนเวลา 15 วัน และหยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น  NHTU ชวง 22 -30 ต.ค. 55 เปนเวลา

ทั้งส้ิน 9 วัน 

 /3  ป 2554  และ ป 2555 BCP หยุดซอมบํารุงประจําป ในวันที่ 3  ก.พ.– 6 มี.ค. 54  จํานวน 32 วัน  และ วันที่ 25 พ.ค. -23 มิ. ย. 55 

จาํนวน 30 วัน  ตามลําดับ และ หยุดซอมแซมหนวยกลั่นน้ํามันดิบท่ี 3 กําลังผลิต 80 พันบารเรลตอวันเนื่องจากอุบัติเหตุติดไฟใน

หอแยกน้ํามันกาด วันที่ 4  ก.ค. – 5 พ.ย. 55 จํานวน 125 วัน  

 /4 ในป 2553 IRPC หยุดโรงงานเน่ืองจากไฟฟาขัดของรวม 3 ครั้ง 

  ในป 2554 IRPC หยุดซอมบํารุงโรงงานปโตรเคมีตามกําหนดเวลา นาน 3 สัปดาห ในไตรมาส 1 และหยุดซอมบํารุงใหญตามแผน 

นาน 49 วัน ระหวางวันที่ 31 ต.ค – 18 ธ.ค. 

 /5 PTTGC (PTTAR ในป 2553) คิดเฉพาะกําลังการกลั่นของหนวยกลั่นน้ํามันดบิไมรวมหนวยกลั่นแยกคอนเดนเสท  

  ในป 2553 มีการหยุดการผลิตบางสวนเพ่ือทําความสะอาดเตาเผา (Decoking) ของหนวยแตกตัวน้ํามันหนักดวยความรอน 

(VBU)และหยุดผลิตท้ังหมดเพื่อทําความสะอาดคอลัมนที่อุดตันของหนวยสรางเสถียรภาพของแนฟทา(NHT) เปนเวลา 2.4 วัน 

  ในป 25554 มีการหยุดซอมบํารุงตามแผนระหวางวันที่ 1 ก.พ. -19 มี.ค. เปนเวลา  47 วัน 

โดยโรงกล่ันมีการผลิตผลติภัณฑน้ํามันสําเร็จรปูออกมา ในป 2553 – ป 2555 ดงัน้ี 

                                                                                                                                      หนวย : ลานบารเรล 

ผลิตภัณฑ ป 2553 ป 2554 ป 2555 

กาซปโตรเลียมเหลว /1 18 21 20 

น้ํามันเบนซิน 49 46 46 

น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด 38 36 32 

น้ํามันดีเซล 125 126 140 

น้ํามันเตา 32 32 32 

ยางมะตอย 5 4 4 

อื่นๆ 33 46 54 

รวม 301 310 328 

      ที่มา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลังงาน  

/1      LPG 1 ตัน เทากับ 11.64 บารเรล (หรือ 1 บารเรล เทากับ 0.0859 ตัน) 

/2     ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปท่ีผลิตจาก 4 โรงกลั่น รวมกับที่ผลิตจากบริษัท PTTGC  
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ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปท่ีผลิตไดจากแตละโรงกล่ันไดมีการจัดจาํหนายท้ังในประเทศและสงออกไปจําหนายยังตลาด

ตางประเทศ ดังนี ้

                                                                                             หนวย : พันบารเรลตอวัน 

โรงกล่ัน 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 

ปริมาณการ 

จําหนาย 

  สัดสวนการจําหนาย 

ในประเทศ / ตางประเทศ 

(รอยละ) 

 ปริมาณการ 

  จําหนาย 

สัดสวนการจําหนาย 

  ในประเทศ / 

ตางประเทศ 

(รอยละ) 

ปริมาณการ 

  จําหนาย 

 สัดสวนการจําหนาย 

  ในประเทศ / 

ตางประเทศ 

(รอยละ) 

TOP 276 80 / 20 305 87/13 296 88/12 

SPRC 170 85 / 15 166 81/19 178 78/22 

BCP/1 103 85 / 15 103 86/14 100 91/9 

IRPC 140 63 / 37 135 64/36 157 61/39 

PTTGC/2 152 64/36 151 68/32 193 70/30 

 ที่มา  : กลุม ปตท. 
 /1 บางจาก มีการจัดหา/แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นอ่ืนในประเทศ ในสวนที่ผลิตไดไมเพียงพอมาจําหนายในตลาด

ของตนเอง 

/2 PTTGC (PTTAR ในป 2553) เปนปริมาณการจําหนายเฉพาะหนวยกลั่นน้ํามันดิบ 

 

4.2.3.2.1 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) 

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจการกล่ัน

น้ํามันที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือผลิตและจําหนายนํ้ามันปโตรเลียมสําเร็จรูปปอนตลาดในประเทศ

เปนสวนใหญ   ทั้งยังขยายการลงทุนใหครอบคลุมธุรกิจการผลิตสารพาราไซลีน ธุรกิจการผลิตน้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน ธุรกิจผลิต

ไฟฟา ธุรกิจขนสงน้ํามันดิบ นํ้ามันปโตรเลียม และผลิตภัณฑปโตรเคมีทางเรือและทางทอ ธุรกิจดานการบริหารจัดการเรือ ธุรกิจ

พลังงานทดแทน ธุรกิจสารทําละลาย และธุรกิจใหบริการดานการบริหารดูแลวิชาชีพในแขนงตางๆ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  

ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 49.10 สวนที่เหลือเปนนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสัดสวนรอยละ 50.90  

TOP ตั้งอยูที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตั้งแตเดือนกันยายน 2507 ดวยกําลังการกลั่นนํ้า

มันดิบเริ่มแรก 35,000 บารเรลตอวัน หลังจากนั้นไดมีการลงทุนพัฒนาและขยายกําลังการผลิตอยางตอเน่ืองจนในป 2550 มีกําลัง

การผลิตที่  220,000  บารเรลตอวัน จากน้ันในเดือน มิถุนายน 2550 TOP มีกําลังการกล่ันเพิ่มขึ้นจากความสําเร็จของโครงการ Hot 

Oil  ซ่ึงทําการเช่ือมโยงใหระบบของ TLB สงความรอนมาเพิ่มอุณหภูมิของน้ํามันดิบใหสูงขึ้นกอนเขาสูหนวยกล่ันที่ 1 ทําใหกําลัง

การกล่ันของTOP เพิ่มข้ึนอีกประมาณ 5,000 บารเรลตอวันเปน 225,000 บารเรลตอวัน และในเดือน ธันวาคม 2550 การดําเนินการ

กอสรางหนวยกลั่นสวนขยายเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตของหนวย CDU-3 แลวเสร็จ ทําใหปจจุบัน TOP มีกําลังการกล่ันเพ่ิมเปน 

275,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 25 ของกําลังการกลั่นนํ้ามันดิบท้ังหมดของประเทศ   ทั้งน้ี TOP จัดวาเปนโรงกลั่นหลักซ่ึง 

ปตท.จะใชเปนฐานการผลิตเชิงพาณิชยเพื่อสนับสนุนการตลาดของธุรกิจน้ํามันของ ปตท. 

(1) การผลิต 

TOP จัดเปนโรงกล่ันที่มีศักยภาพทางดานการผลิตสูง มีความคลองตัวในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตและการ

เลือกใชน้ํามันดิบ สามารถผลิตผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปท่ีมีมูลคาในเชิงพาณิชยสูง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีหลากหลายคือ มี

หนวย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ที่สามารถกล่ันนํ้ามันเตาใหเปน

น้ํามันดีเซล น้ํามันอากาศยาน และนํ้ามันเบนซินไดเพิ่มขึ้น การผลิตของ TOP จะใชน้ํามันดิบท่ีจัดหาจากท้ังภายนอกและ
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ภายในประเทศ โดยแหลงภายนอกประเทศสวนใหญจะเปนการนําเขาท้ังจากแหลงตะวันออกกลางผานการขนสงทางทะเล สําหรับ

แหลงภายในประเทศจะขนสงทางรถไฟและทางเรือ ทั้งน้ีการเลือกใชน้ํามันดิบจะขึ้นอยูกับราคาและผลตอบแทนที่จะไดรับ  

TOP จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปใหกับ ปตท. ตามสัญญา Product Offtake and Crude Oil Supply 

Agreement (POCSA) โดย ปตท. และ TOP ตกลงที่จะซ้ือขายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรปู ณ ราคาตลาดตามข้ันตอนการกําหนด

ปริมาณของผลิตภัณฑ ขอกําหนดและเงื่อนไขตามท่ีระบุไวในสัญญา POCSA ทั้งน้ีตามขั้นตอนการกําหนดปริมาณของผลิตภัณฑ 

ปตท. ตองเสนอชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑที่ ปตท. ตองการ ซ่ึงตองเปนปริมาณอยางนอยรอยละ 49.99 ของกําลังการกล่ัน 

และ TOP จะแจงใหทราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภัณฑที่บริษัทฯ สามารถสงมอบให ปตท. ไดภายในเวลาที่ตกลงกัน นอกจากนี ้

ปตท. มีสิทธิพิเศษตามสัญญาท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑ ณ ราคาตลาดในขณะน้ันกอนลูกคารายอ่ืนในปริมาณสูงสุดรอยละ 100 ของกําลัง

การผลิตของบริษทัฯ  ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญา  POCSA  

ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑของ TOP เพื่อการจําหนายในตลาดภายในประเทศใหไดมากท่ีสุด และบริษทัฯ ตอง

ตั้งเปาหมายท่ีจะดําเนินการตามความตองการของ ปตท. ในการผลิตผลิตภัณฑของ TOP ใหใกลเคยีงที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในเชิง

พาณิชยและในทางเทคนิค เงื่อนไข และขอกําหนดของการซ้ือผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรปูของ TOP   

สัญญา POCSA สามารถถูกยกเลิกโดยที่คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไดแจงความจํานงดังกลาวใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง

เปนลายลักษณอักษรเปนการลวงหนาไมนอยวา 12 เดือน แตทั้งน้ี คูสัญญาไมสามารถแจงความจํานงกอนครบรอบปที่ 13 นับจาก

วันที่สัญญา POCSA มีผลบังคับใช  

ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือการเตบิโตอยางย่ังยืน ใสใจตอส่ิงแวดลอม ชุมชน และสังคม TOP ไดมกีารดําเนินโครงการ

ซ่ึงชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดานมลพิษ โดยการผลิตนํ้ามันดีเซลมาตรฐาน EURO IV ซ่ึงลดกํามะถันในน้ํามันลงไดถึง 7 

เทา รวมท้ังการติดตั้ง Low NOx Burner เพื่อลดการปลอยกาซไนโตรเจนไดออกไซด การติดตัง้ระบบ Continuous Emission 

Monitoring System (CEMs) เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมไปถึงการนําความรอนจากไอเสียที่

ปลอยทิ้งจากเคร่ืองผลิตไฟฟากังหันกาซกลับมาใชใหม   

(2)   การจําหนาย 

ใน ป 2555 TOP มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 87  และสงออกประมาณรอยละ 13 ของ

ปริมาณการจําหนายท้ังหมด 

 (3)  การบริหาร 

คณะกรรมการของ TOP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวย กรรมการท้ังหมด 15 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 

จํานวน 2 คน นอกจากนี้ ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ TOP ซ่ึงรวมถึงตําแหนง

ประธานเจาหนาท่ีบรหิาร 

(4) ผลการดําเนินงานของ TOP ในป 2553 – ป 2555  เปนดังน้ี 

 หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 

รายไดจากการขายและบริการ 318,391 446,241 447,432 

รายไดรวม 324,352 448,773 451,659 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) /1 315,114 433,602 439,076 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ/2 8,956 14,853 12,320 

สินทรัพยรวม 147,148 154,568  170,676 

หนี้สินรวม 71,578 69,534 79,953 

สวนของผูถือหุน 75,570 85,034 90,724 

ที่มา  : บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
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/1 รวมรายการภาษีเงินได (เครดิตภาษีเงินได)  ป 2553 จํานวน 3,035 ลานบาท ป 2554 จํานวน 5,274 ลานบาท และ ป 2555 จํานวน 1,789

ลานบาท 

/2 กําไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  ป 2553 จํานวน 210 ลานบาท ป 2554 จํานวน 354 

ลานบาท และ ป 2555 จํานวน 336  ลานบาท 

 

(5) การจัดโครงสรางทางการเงินและการจัดหาเงินกู  

 TOP ไดมีการบริหารเงินของบริษัทในเครือในเชิงบูรณาการ เพื่อลดความเส่ียงทางการเงินอันจะสงผลใหสามารถ

ประหยัดคาใชจายทางการเงินได ทั้งน้ียังใหความสําคัญในการบริหารความเส่ียงโดยการกระจายแหลงเงินกู สกุลเงินกูและประเภท

อัตราดอกเบ้ียใหเหมาะสมกับโครงสรางธุรกิจโดยมุงเนนการกระจายความเส่ียงและตนทุนการเงินที่แขงขันไดเปนหลัก  

 ในดานการบริหารการเงินของ TOP และบริษัทในเครือนั้นไดใหความสําคัญกับการบริหารกระแสเงินสดท่ีมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังจัดโครงสรางเงินทุนใหมีความเหมาะสม ซ่ึงจะมีทั้งการปรับเงื่อนไขการกูเงิน การกระจายแหลงเงินทุน เชน 

การออกหุนกูเพื่อขายนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายยอย การเตรียมวงเงินสํารองจากสถาบันการเงิน และการออกต๋ัวสัญญาใช

เงินระยะส้ัน ทั้งน้ีเพื่อใหเพียงพอกับความตองการใชเงินทุนหมุนเวียน TOP ยังใหความสําคัญกับระเบียบวินัยทางการเงิน 

(Financial Discipline) เนื่องจากเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงยวดในการบริหารกิจการทามกลางความไมแนนอนทางธุรกิจเชนในปจจุบัน 

โดยบริษัทฯ มุงเนนการรักษาความสัมพันธที่ดีกับนักลงทุนสถาบันในตลาดทุนอยางตอเน่ืองเพ่ือใหนักลงทุนมีความ ม่ันใจและ

เชื่อถือในการดําเนินงาน 

 TOP ไดมีการออกหุนกูสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ชนิดไมมีหลักประกัน จํานวน 350 ลานเหรียญสหรัฐฯ อายุของหุนกู 

10 ป ประเภทชําระคืนเงินตนคร้ังเดียว ซ่ึงจะครบกําหนดชําระคืนเงินตนในวันที่  9 มิถุนายน 2558 และหุนกูสกุลเงินบาทชนิดไมมี

หลักประกันและไมดอยสิทธิ 5 ชุด จํานวนรวม 27,750 ลานบาท ซ่ึงจะครบกําหนดไถถอนป 2556 จํานวน 2,750 ลานบาท ป 2557 

จํานวน 12,000 ลานบาท  ป 2560 จํานวน 2,500 ลานบาท ป 2565 จํานวน 3,000 ลานบาท และ ป 2570 จํานวน 7,500 ลานบาท  

(6) โครงการขยายงานกลั่นและโครงการอ่ืนๆ 

 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพหนวยกลั่นน้ํามันสุญญากาศท่ี  2  (High Vacuum Unit) : เปนโครงการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการกล่ันแยกน้ํามันเตาชนิดเบา (Vacuum Gas Oil หรือ Waxy Distillated) ออกจากนํ้ามันหนัก (Short 

Residue) ซ่ึงน้ํามันเตาชนิดเบาท่ีกล่ันแยกไดเพิ่มข้ึนน้ี สามารถนําไปเพิ่มคุณคาเปนน้ํามันสําเร็จรูปมูลคาสูงได เชน นํ้ามัน

เบนซิน และน้ํามันดีเซล เปนตน โครงการดังกลาวครอบคลุมการติดต้ังหนวยกลั่น Deep Cut และการปรับปรุงหนวย

ผลิตตอเนื่องอ่ืนๆ โดยใชเงินลงทุนประมาณ 3,000 ลานบาท ขณะน้ี อยูระหวางการดําเนินการกอสราง คาดวาโครงการ

จะแลวเสร็จและสามารถดําเนินการเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 1 ป 2557 

 โครงการผลิตไขพาราฟน ของ บมจ. ไทยลูบเบส :  เปนโครงการเพ่ิมมูลคาไขสแลค (Slack Wax) ซ่ึงเปนผลิตภัณฑ

พลอยไดจากการผลิตนํ้ามันหลอลื่นพื้นฐานใหเปนไขพาราฟน (Paraffin Wax) ซ่ึงเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเทียนไข 

เครื่องสําอาง บรรจุภัณฑ และอาหาร ที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยมีแผนการลงทุนในหนวยผลิตใหมซ่ึงมีกําลังการผลิตไข

พาราฟนประมาณ 36,000 ตันตอป โดยใชเงินลงทุนราว 1,085 ลานบาท ขณะน้ีอยูในระหวางการออกแบบทางวิศวกรรม

โดยละเอียด คาดวาจะสามารถเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยไดในป 2558 

 โครงการกอสรางโรงไฟฟาแหงใหมภายใตโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ระบบ Cogeneration  : ไทยออยลมี   กล

ยุทธการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาเพ่ือกระจายความเส่ียงจากธุรกิจโรงกล่ันน้ํามันและปโตรเคมี ไปยังธุรกิจที่มีโครงสราง

รายไดที่แนนอน ความเส่ียงต่ํา และยังชวยเสริมความมั่นคงในการจัดหาไฟฟาและไอน้ําของเครือไทยออยลดวย  ในป 

2554ไทยออยลไดผานการคัดเลือกใหขายไฟฟาภายใตโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ระบบ 

Cogeneration ประเภทสัญญา Firm จํานวน 2 โครงการ โครงการละ 90 เมกะวัตต มีกําหนดจายไฟฟาเชิงพาณิชย ภายใน

ป 2559 โดยมีเงินลงทุนโครงการคิดเปนมูลคาประมาณ 10,200 ลานบาท ในขณะน้ี อยูระหวางการดําเนินการศึกษา
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วิเคราะหและจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) ซ่ึงคาดวาจะแลว

เสร็จภายในไตรมาส 2 ป 2556 และจะมีการเปดประมูลคัดเลือกผูรับเหมาตอไป 

 โครงการขยายกองเรือของ บจ. ไทยออยลมารีน :  บจ. ไทยออยลมารีน มีแผนการลงทุนผาน TOP-NTL Shipping Trust 

(Business Trust) ในประเทศสิงคโปร ซ่ึงเปนการรวมทุนระหวาง บจ. ไทยออยลมารีน และ บจ. นทลิน โดยมีแผนการ

จัดหาเรือขนสงน้ํามันดิบชนิด VLCC จํานวน 2 ลํา เรือขนสงกาซ VLGC จํานวน 1 ลํา เรือเคมีขนาด 2,000 ตันบรรทุก 

(DWT) จํานวน 2 ลํา ขณะเดียวกัน มีแผนลงทุนจัดหาเรือขนสงพนักงานและสัมภาระ (Crew Boat) จํานวน 8 ลํา ภายในป 

2556-2557 ผาน บจ. ทอป มารีไทม เซอรวิส ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวางบจ. ไทยออยลมารีน กับ บจ. มารซัน จากแผน

ธุรกิจฯ ดังกลาวขางตน จะทําให บจ. ไทยออยลมารีนมีกองเรือที่มีศักยภาพแข็งแกรง และมีความพรอมในการเปนฐานท่ี

สําคัญในการสนับสนุนการเติบโตของกลุม ปตท. และเครือไทยออยล อีกทั้งเปนสวนสําคัญที่สนับสนุนการนําเขาน้ํามัน

และกาซของกลุม ปตท. เพื่อความมั่นคงของพลังงานไทยอีกดวย 

 โครงการขยายกําลังการผลิตสารทําละลาย (Solvent) : บจ. ศักด์ิไชยสิทธิอยูในระหวางดําเนินการกอสรางเพ่ือขยายกําลัง

การผลิตสารทําละลายจากเดิม 80,000 ตันตอป เปน 160,000 ตันตอป เพื่อตอบสนองความตองการผลิตภัณฑสารทํา

ละลายท่ีเพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศ และในภูมิภาค โดยจะขยายกําลังการผลิตท้ังในสวนของผลิตภัณฑเดิม เชน Hexane, 

Rubber Solvent, TOPSol A100, TOPSol A150 และผลิตภัณฑใหมๆ เชน IsoPentane และ Pentane เกรดตางๆ โดยคาด

วาโครงการจะสามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดในเดือนกันยายน ป 2556 

 การขยายตลาดของ บจ. ท็อป โซลเวนท : บจ. ท็อป โซลเวนท มีแผนท่ีจะรุกตลาด Specialty Product และ Tailor Made 

Hydro-carbon Solvent ซ่ึงเปนตลาดท่ีมีกลุมลูกคาเฉพาะ แตเปนผลิตภัณฑที่ใหผลตอบแทนตอหนวยสูงกวาผลิตภัณฑ

สารทําละลายท่ัวไป โดยมีเปาหมายดําเนินการขยายตลาดใน 3 พื้นท่ีหลัก ไดแก 1) ประเทศในกลุม AEC 2) เอเชีย

ตะวันออกเฉียงเหนือ และ 3) ตะวันออกกลาง ในปจจุบัน บจ. ท็อป โซลเวนทไดตั้ง Representative Office ในประเทศ

จีน และมีแผนงานจะจัดต้ัง Representative Office เพิ่มเติมอีกแหงท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพื่อ

สนับสนุนการทําการตลาดในกลุมประเทศตะวันออกกลางในอนาคต 

 โครงการปรับปรุงสายการผลิตเพ่ือรองรับการใชกากน้ําตาลเปนวัตถุดิบของ  บจ. อุบล ไบโอ เอทานอล : โครงการน้ีจะ

ชวยเพิ่มความยืดหยุนในการผลิตใหสามารถเลือกใชวัตถุดิบไดทั้งจากมันสําปะหลังและกากน้ําตาล  ทั้งยังเสริม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตนทุนวัตถุดิบและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน  โดยเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2555 

คณะกรรมการ บจ. อุบล ไบโอ เอทานอล ไดมีมติอนุมัติการลงทุนดังกลาวภายใตงบประมาณการลงทุนไมเกิน 300 ลาน

บาท ทั้งน้ีคาดวา บจ. อุบลไบโอ เอทานอล จะกอสรางแลวเสร็จ และเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยไดภายในไตรมาสแรก

ของป 2556 โดย บจ. อุบล ไบโอ เอทานอลจะมีกําลังการผลิตเอทานอลท้ังส้ิน 400,000 ลิตรตอวัน 

 

4.2.3.2.2  บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิง่ จํากัด (มหาชน) (SPRC) 

บริษทั สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิง่ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจการกล่ันน้ํามันเพื่อจําหนายในประเทศและสงออก ณ 

วันที่ 31  ธันวาคม 2555 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 36 สวนที่เหลืออีกรอยละ 64 ถือโดยบริษทั บริษทั เชฟรอน เซาท เอเชีย 

โฮลด้ิงส พีทีอี ลิมิเต็ด ซ่ึงเปนบรษิัทในเครือของบรษิัทเชฟรอน คอรปอเรช่ัน (เชฟรอน) 

SPRC ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2539 

ปจจุบันมีกําลังการกล่ัน 155,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 14 ของกําลังการกล่ันทั้งหมดของประเทศ 

 (1) การผลิต 

SPRC จัดเปนโรงกลั่นท่ีมีศักยภาพสูงในการผลิต มีความคลองตัวในการเลือกใชน้ํามันดิบและสามารถผลิต

ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่มีมูลคาในเชิงพาณิชยสูง โดยมีกระบวนการผลิตที่มีหนวย Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCCU) 

ที่สามารถกล่ันนํ้ามันเตาใหเปนนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันดีเซลไดเพิ่มขึ้น การผลิตของ SPRC จะใชน้ํามันดิบท่ีจัดหาจากภายนอก
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และภายในประเทศ โดย ปตท.  บริษัท เชฟรอน สหรัฐอเมริกา (Chevron USA) และบริษัทเชฟรอน (ประเทศไทย) ซ่ึงเปนบริษัท

ในเครือของเชฟรอน เปนผูจัดหาน้ํามันดิบใหตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ (Feedstock Supply Agreement)  

(2) การจัดจําหนาย 

SPRC ดําเนินการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภัณฑ (Purchase and Sale Agreement) 

โดยผูถือหุนมีภาระผูกพันที่จะตองรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจาก SPRC เฉลี่ยไมนอยกวา 88,200 บารเรลตอวัน ตามสัดสวน

การถือหุน ตามราคาตลาดในประเทศ นอกจากการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปดังกลาวขางตนแลว SPRC ยังมีการจําหนาย

ผลิตภัณฑที่นําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ไดแก โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอรเมท  

ในป 2555 SPRC มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 78 และสงออกประมาณรอยละ 22 ของ

ปริมาณการจําหนายท้ังหมด 

(3)  การบริหาร 

คณะกรรมการ SPRC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 คน เปนผูบริหารจาก ปตท.  

2 คน  จากบริษัทในเครือของเชฟรอน  4 คน และกรรมการอิสระ 3 ทาน 

 (4)   การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ SPRC ในป 2553 – ป 2555 เปนดังนี ้

                                                                                                                                     หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2553 ป 2554  ป 2555 

รายไดจากการขายและบริการ 203,162 240,294 263,376 

รายไดรวม 204,591 241,353 265,046 

คาใชจายรวม (รวมภาษี)/1 199,028 233,468 260,350 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 5,563 7,885 4,697 

สินทรัพยรวม 71,835 81,103 81,798 

หนี้สินรวม 19,774 21,156 33,982 

สวนของผูถือหุน 52,061 59,947 47,816 

 ที่มา:  บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 

/1 รวมรายการภาษีเงินได(เครดิตภาษีเงินได) ป 2553 จํานวน 2,389 ลานบาท  ป 2554 จํานวน 3,424 ลานบาท  และ ป 2555 จํานวน 1,435

ลานบาท 

 

(5)   การแปลงสภาพเปนบริษัท มหาชน 

  SPRC ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุนใหแปรสภาพเปนบริษัท จํากัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดย SPRC ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 

 

4.2.3.2.3 บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) 
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดําเนินธุรกิจหลัก

เกี่ยวกับการบริหารโรงกล่ันน้ํามันและจําหนายนํ้ามันสําเร็จรูปผานสถานีบริการภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัท โดยจําหนาย

ใหผูใชในภาคขนสง สายการบิน เรือเดินสมุทร ภาคกอสราง ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการจําหนายผานผูคานํ้ามันราย

ใหญ รายเล็ก และลูกคารายยอยทั่วไปรวมท้ังดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ณ วันท่ี  31 

ธันวาคม 2555 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 27.22 
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โรงกล่ันน้ํามันของ BCP ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยในนามบริษัท บางจากปโตรเลียม 

จํากัด ตั้งแตเดือนเมษายน 2528 ปจจุบันมีกําลังการกลั่น 120,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 11 ของกําลังการกลั่นท้ังหมดของ

ประเทศ ณ ป 2555 

(1)  การผลิต 

BCP ไดลงทุนในโครงการ PQI (Product Quality Improvement Project) ซ่ึงไดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยในเดือน 

ธันวาคม 2552 โดยโครงการดังกลาวใชเทคโนโลย ี Hydrocracking ซ่ึงเปนกระบวนการแปลงนํ้ามันชนิดหนัก บางสวน(น้ํามันเตา) 

ใหเปนน้ํามันชนิดเบา (น้ํามันเบนซินและดีเซล) ที่มีมูลคาสูง ซ่ึงจะทําให BCP ยกระดับจาก Simple Refinery เปนโรงกล่ันประเภท 

Complex Refinery และเพิ่มศักยภาพในการทํากําไรในระยะยาว นอกจากนี้ BCP ไดมุงเนนในเร่ืองของระบบความปลอดภัยและ

ระบบปองกันมลภาวะตอส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก เนื่องจากเปนโรงกล่ันที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร การผลิตของ BCP จะใช

น้ํามันดิบที่จดัหาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศเชนเดียวกับ TOP  โดย ปตท.จัดหานํ้ามันดิบให BCP ตามสัญญาซ้ือขาย

น้ํามันดิบเพชรซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขายน้ํามันดบิระยะยาวตลอดอายุการผลิต มีผลบังคบัใชตั้งแตป 2528 สวนสัญญาซ้ือขาย

น้ํามันดิบในประเทศอ่ืนๆ มีระยะเวลา 1 ป โดยจะมีการเจรจาตออายุสัญญาปตอป  

นอกจากนี้ ปตท. ยังไดจัดทําสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 

พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ป นับตั้งแตวันท่ีโครงการ PQI เริ่มดําเนินการทางการเชิงพาณิชยได (Commercial 

Operation Date) โดย ปตท. จะจัดหาน้ํามันดิบท้ังหมดใหกับ BCP เปนการเพ่ิมศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิต 

 (2)  การจัดจําหนาย 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ปตท. ไดจัดทําสัญญาการรับผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป (Product Offtake Agreement) กับ 

BCP มีผลส้ินสุดในระยะเวลา 12 ป นับตั้งแตวันท่ีโครงการ PQI เริ่มดําเนินการทางการเชิงพาณิชยได (Commercial Operation 

Date: COD) โดยหลัง COD ของโครงการ PQI แลวเสร็จ ปตท. จะรับผลิตภัณฑจาก BCPไมนอยกวา 30% ของนํ้ามันเบนซินและ

น้ํามันดีเซลท่ีผลิตไดในแตละเดือน อยางไรก็ตาม BCP ยังมีการจัดจําหนายนํ้ามันสําเร็จรูปสวนใหญผานชองทางการจําหนายของ

ตนเอง ดังน้ี 

1)  การคาปลีกและตลาดอุตสาหกรรม 

 การจําหนายผานสถานีบริการนํ้ามัน 

 การจําหนายใหผูใชโดยตรง 

 การจําหนายใหกจิการอุตสาหกรรม 

2)  การจําหนายใหผูคานํ้ามันรายอ่ืน: เปนการจําหนายใหกับบริษัทผูคานํ้ามันขนาดใหญและปานกลางที่มีคลัง

น้ํามันเปนของตนเอง เพื่อนําไปจําหนายตอแกผูบริโภคอีกทอดหนึ่ง  ใน ป 2555 BCP  มีการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 91 และสงออกประมาณรอยละ 9 ของปริมาณการจําหนายท้ังหมด 

(3)  การบริหาร 

       คณะกรรมการบริษัท BCP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 14 คน  เปนผูบริหารจาก 

ปตท. 2 คน  
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(4)   การเงิน 

                       ผลการดําเนินงานของ BCP ในป 2553 – ป 2555 เปนดังน้ี 

       หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2553/3   ป 2554 ป 2555 

รายไดจากการขายและบริการ 136,369 158,610 165,246 

รายไดรวม 138,192 160,333 168,162 

คาใชจายรวม (รวมภาษี)/1 135,303 154,701 163,860 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ/2 2,796 5,610 4,273 

สินทรัพยรวม 58,412 61,596 70,853 

หนี้สินรวม 35,632 31,717 38,530 

สวนของผูถือหุน 22,780 29,879 32,323 

   ที่มา :  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

     /1   รวมรายการภาษีเงินได (เครดิตภาษีเงินได) ป 2553 จํานวน 995 ลานบาท ป 2554 จํานวน 615 ลานบาท  และ ป2555 จํานวน 715 ลาน

บาท 

      /2  กําไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนที่เปนของผูถอืหุนสวนนอย ป 2553 จํานวน 76 ลานบาท  ป 2554 จํานวน 22

ลานบาท  และ ป 2555 จํานวน 30  ลานบาท 

      /3 ในป 2554 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพยถาวรจากราคาท่ีตีใหมเปนราคาทุน  และไดปฏิบัติ

ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ืองผลประโยชนพนักงาน ภายใตนโยบายการบัญชีใหม หนี้สินของกลุมบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชนหลัง

ออกจากงานและหน้ีสินผลประโยชนระยะยาวอ่ืน เพื่อปฎิบัติใหสอดคลองกับการปฎิบัติในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวถือปฎิบัติโดยวิธีปรับยอนหลัง ซึ่งมีผลทําใหสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ลดลงเปนจํานวน 4,041 ลานบาท หนี้สินรวม

เพิ่มข้ึน 231 ลานบาท และสวนของผูถอืหุนลดลงจํานวน 4,272 ลานบาท การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบตอผลกําไรและกําไรตอหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

(5) การปรับโครงสรางทางการเงนิและการจัดหาเงินกู  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,531,643,461 บาท ทุนชําระแลว 1,376,923,157 บาท โดย

แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 1,376,923,157 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2549 บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหมของบริษัทฯ (BCP-

W1) จํานวน 69,092,486 หนวย โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 10 หุนสามัญเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 5 ป 

โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ราคาใชสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเทากับ 18 บาทตอหุน ซ่ึงปจจุบัน

ใบสําคัญแสดงสิทธิไดครบอายุและพนสภาพจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนต้ังแตวันท่ี 14 พฤษภาคม 2554 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหุนกูแปลงสภาพท่ีอยูในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหุนกู

แปลงสภาพของบริษัทฯ (BCP141A) ซ่ึงออกโดย บริษัท สยามดีอาร จํากัด คงเหลือ 135,097 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 10,000 

บาท รวมมูลคา 1,350,970,000 บาท ซ่ึงปจจุบันใบสําคัญแสดงสิทธิไดถูกไถถอนเปนหุนกูแปลงสภาพและถูกแปลงเปนหุนสามัญ

แลวทั้งหมด 

และนอกจากน้ีบริษัทฯ ออกหุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ ชนิดหามโอนเปล่ียนมือเสนอขายใหแก บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) จํานวน 58,560 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 10,000 บาท รวมมูลคา 585,600,000 บาท ซ่ึงในป 2554 หุนกูแปลงสภาพ

ดังกลาวไดถูกแปลงเปนหุนสามัญแลวท้ังหมดเชนกัน 

 (6)  การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน 

เปนโครงการกอสรางหนวยแตกตัวโมเลกุลนํ้ามัน (Cracking Unit) และหนวยอื่นๆ โดยมีมูลคาการลงทุนประมาณ 

378 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทําใหโรงกลั่น BCP เปล่ียนเปนโรงกล่ันประเภท Complex Refinery ซ่ึงสามารถลดสัดสวนการผลิตนํ้ามัน
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เตาใหอยูในระดับใกลเคียงกับโรงกลั่นอื่นๆ ทั้งน้ีการกอสรางโครงการแลวเสร็จ โดยเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตั้งแต วันท่ี 7 

ธันวาคม 2552 เปนตนมา  

ธุรกิจผลิตไบโอดีเซล  

BCP ไดลงทุนโรงงานผลิตไบโอดีเซลบนพื้นท่ีบริษัทฯ ที่อําเภอบางปะอิน  ภายใตช่ือบริษัท บางจากไบโอฟูเอล 

จํากัด ตั้งแตป 2552 โดยไดรับผลตอบแทนที่ดี และเปนการสนับสนุนตอนโยบายสงเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐ สามารถ

สรางรายไดใหกับเกษตรกร ซ่ึงสําหรับป 2555 บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด ไดปรับปรุงกระบวนการผลิต ( De-bottleneck) 

แลวเสร็จโดยสามารถเพ่ิมกําลังผลิตเปน 360,000 ลิตรตอวัน จาก 300,000 ลิตรตอวัน เพื่อรองรับความตองการใชไบโอดีเซลท่ีจะ

เพิ่มข้ึนในอนาคต 

ธุรกิจผลิตเอทานอล  

BCP ไดเขาซ้ือหุนสามัญในบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด ที่อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 583,000 

หุน หรือคิดเปนรอยละ 21.28 ของจํานวนหุนทั้งหมด  ซ่ึงประกอบกิจการผลิตเอทานอลโดยใชมันสําปะหลังสด มันเสนและ

กากนํ้าตาลเปนวัตถุดิบ โรงงานอยูระหวางการกอสราง คาดวาจะเสร็จประมาณไตรมาส 1 ป 2556 มีกําลังผลิต 400,000 ลิตรตอวัน 

การลงทุนในธุรกิจเอทานอลยังชวยเพิ่มความม่ันคงในการจัดหาเอทานอลรองรับแผนการขยายการจําหนายนํ้ามันแกสโซฮอล E20 

และ E85 ในอนาคต 

ธุรกิจโซลารฟารมบางปะอิน  

"Sunny Bangchak" ไดลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟา (PPA) จํานวน 118 เมกะวัตต กับการไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) และ

กับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ไดสวนเพิ่มคาไฟฟา (Adder) ในอัตรา 8 บาท/หนวย และจัดต้ังขึ้นเปนบริษทั บางจาก โซลารเอ็น

เนอรยี จํากัด เพื่อบริหารและดําเนินธุรกิจการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย โดยดําเนินการเฟสแรกท่ี อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ซ่ึงดําเนินการกอสรางหนวยผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยขนาด 8 เมกะวัตตแลวเสร็จ เริ่มผลิตและ

จําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไดตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 2554 แตตองหยุดดําเนินงานช่ัวคราวจากเหตุการณอุทกภัย

ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2554  ทั้งน้ีสามารถกลับมาผลิตไดอีกคร้ังต้ังแตวันท่ี 2 เมษายน 2555   โดยบริษัทฯ สามารถเร่ิมการผลิตใน

เชิงพาณิชย (COD) เฟส 1  รวม 38 เมกะวัตตไดตั้งแตวันท่ี 16 กรกฎาคม 2555 และยังเปดเปนศูนยการเรียนรูพลังงานทดแทน 

เพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถเย่ียมชมและเรียนรูผานนิทรรศการและกิจกรรมมากมาย  นอกจากน้ี BCP กําลังกอสรางโครงการ

ผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย เฟสที่ 2 ที่อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ มี

ปริมาณพลังไฟฟาเสนอขาย (PPA) 32 เมกะวัตต ซ่ึงจะแลวเสร็จในไตรมาส 1 ป 2556 โดยบริษัทฯ มีแผนขยายการติดต้ังโครงการ

การผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยใหมีปริมาณพลังไฟฟาสูงสุดเสนอขาย 118 เมกะวัตต 

 

4.2.3.2.4 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) เปน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจร โดยเริ่มผลิตเม็ดพลาสติก

ในป 2525 และไดขยายการดําเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตางๆ จนสามารถผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีครบวงจร

ในป 2543 จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและการประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปล่ี ยนเงินตราตางประเทศใน

เดือนกรกฏาคม 2540 สงผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางรุนแรงจนบริษัทตองเขาอยูภายใตการฟนฟูกิจการเม่ือวันที่ 

15 มีนาคม 2543  หลังจากน้ันบริษัทฯไดมีการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการจนเปนผลสําเร็จ โดย ปตท. และกลุมผูรวมลงทุน

ชําระเงินคาหุนเพิ่มทุน เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ทําให ปตท. ถือหุนในบริษัทฯ เปนสัดสวนรอยละ 31.5 โดยมีผูถือหุนใหญราย

อื่น ไดแก ธนาคารออมสิน  กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  และเม่ือวันท่ี              26 เมษายน 

2549 ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทฯ โดย ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2555 ปตท. ถือหุนบริษัทฯเปน

สัดสวนรอยละ 38.51 โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยูที่ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบดวย               โรงกลั่น
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น้ํามันและโรงงานปโตรเคมีครบวงจร โดยโรงกล่ันน้ํามันของบริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑน้ํามันเช้ือเพลิงชนิดตางๆ รวมถึง

ผลิตภัณฑพลอยไดอื่น  คือ  น้ํามันหลอลื่น  ยางมะตอย  ผลิตภัณฑน้ํามันสวนหนึ่งนํามาใช เปนวัตถุดิบของผลิตภัณฑ                 

ปโตรเคมี ไดแก โอเลฟนส อะโรเมติกส ซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดตางๆ ไดแก เม็ดพลาสติกชนิด High Density 

Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Styrene Acrylonitril (SAN), Expanded 

Polystyrene (EPS) และ Polystyrene (PS) เพื่อจําหนายใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกข้ันตอเนื่องนาํไปเปนวัตถุดิบเพื่อ

ผลิตเปนผลิตภัณฑพลาสติกสําเร็จรูปชนิดตางๆ บริษัทฯ มีสาธารณูปโภคที่ใชในการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน 

ทาเรือน้ําลึก คลังนํ้ามัน โรงไฟฟา ทําใหบริษัทฯ ไดเปรียบดานการบริหารจัดการและสามารถประหยัดตนทุนโดยขนาด (Economy 

of Scale) เชน คาขนสงวัตถุดิบ   

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 

    วัตถุดิบหลักของบริษัทมากกวารอยละ 90 คือ น้ํามันดิบ (Crude) โดยน้ํามันดิบสวนใหญนําเขาจากกลุมประเทศ

ในตะวันออกกลาง บริษัทฯ มีนโยบายจัดหาวัตถุดิบจากแหลงตางๆ ที่นํามาผลิตแลวใหผลตอบแทนสูง สุด ปจจุบัน IRPC ซ้ือ

น้ํามันดิบสวนใหญผานบริษัทในกลุม ปตท. เพื่อลดคาใชจายตางๆ เชน คา L/C, คาขนสง เปนตน  

(2) การจัดจําหนาย 

  ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก  

  บริษัทฯ มีนโยบายเนนการขายในประเทศ โดยเปนการขายผานตัวแทนจําหนายและการขายตรง สวนการขาย

ตางประเทศจะขายผานตัวแทนการคาในตางประเทศ นอกจากน้ี บริษัทฯ มีนโยบายจะขายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกผานบริษัท พีทีที 

โพลิเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของ ปตท. บริษัทฯ จึงเขาไปลงทุนในบริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด  

โดยถือหุนรอยละ 25 เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2551  

 ผลิตภัณฑน้ํามัน  

 ผลิตภัณฑน้ํามันมีลักษณะชองทางการจําหนาย ไดแก การจําหนายผานสถานีบริการ (Retail), การจําหนายให

ผูใชโดยตรง, การจําหนายใหลูกคาขายสง (Wholesales), การจําหนายใหลูกคามาตรา 7, การสงออก (Export) ใหกับผูคานํ้ามันใน

ตางประเทศ, การจําหนายนํ้ามันดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ น้ํามันเตา (Fuel Oil) ใหกับเรือท่ีมาใชบริการ                

ทาเทียบเรือของ IRPC และการจําหนายนํ้ามันใหกับสมาคมประมงในนานนํ้า ทั้งน้ีในป 2555  IRPC มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑใน

ประเทศประมาณรอยละ 61 และสงออกประมาณรอยละ 39  ของปริมาณการจําหนายท้ังหมด 

(3) การบริหาร 

   คณะกรรมการ IRPC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 17 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 

จํานวน 4 คน นอกจากนี้ ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ IRPC ซ่ึงรวมถึงกรรมการ

ผูจัดการใหญ 
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(4)  การเงิน 

    ผลการดําเนินงานของ  IRPC ในป 2553 –  ป 2555   เปนดงัน้ี        

หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 

รายไดจากการขายและบริการ 221,611 246,888 292,430 

รายไดรวม 223,497 246,085 294,993 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) /1 217,311 242,144 295,952 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ/2 6,100 3,941 (959) 

สินทรัพยรวม 120,458 132,119 141,977 

หนี้สินรวม 45,587 56,197 67,815 

สวนของผูถือหุน 74,871 75,922 74,162 

ที่มา :  บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

/1    รวมรายการภาษีเงินได  ป 2553 จํานวน 130  ลานบาท ป 2554 จํานวน 85 ลานบาท และป 2555 จํานวน 65 ลานบาท  

/2    กําไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  ป 2553  จํานวน 4 ลานบาท  ป 2554 จํานวน 

11 ลานบาทและ  ป 2555 จํานวน 21 ลานบาท 

/3    ในป 2555 บริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสําหรับการรับรูอนุพันธทางการเงิน จากเดิมท่ีรับรูในงบการเงินตัง้แตวันเริ่มแรกเปน

รับรูเมื่อมีการจายชําระตามสัญญา  และใชวิธีปรับปรุงยอนหลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว  ซึ่งมี

ผลกระทบตอ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยสินทรัพยรวม ลดลง 57,841 ลานบาท  หนี้สินรวม ลดลง 

48,797 ลานบาท และสวนของผูถือหุนลดลง 9,044 ลานบาท  และกระทบตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จป 2554 โดยรายไดรวม 

ลดลง 62 ลานบาท  คาใชจายรวม เพ่ิมข้ึน 103 ลานบาท  และ กําไรสุทธิ  ลดลง 165 ลานบาท 

 

(5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 

                      โครงการขยายกําลังการผลิตโพรพิลีนซ่ึงแลวเสร็จและดําเนินการผลิตไดในเดือนตุลาคม 2555 สวนโครงการที่อยู

ระหวางดําเนินการ ไดแก โครงการขยายกําลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS (ABS6) คาดวาจะแลวเสร็จและดําเนินการผลิตไดใน

เดือนเมษายน 2556 และแผนการลงทุนในโครงการฟนิกซ  ซ่ึงเปนโครงการท่ีครอบคลุมธุรกิจหลักและธุรกิจสนับสนุนของบริษัท

ฯ ทั้งดานการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  ดานการบริหารจัดการทรัพยสินท่ีมีอยูเพื่อสรางรายไดเพิ่มขึ้น ดานการ

พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน  ดานการขยายกําลังการผลิตในสายผลิตภัณฑที่ใหผลตอบแทนสูง เปนตน ในป 2555 

บริษัทฯไดร วมลง ทุนกับบ ริษัท  อู เบะ เคมีคอลส  ( เอ เ ชีย )  จํ า กัด  (มหาชน )  ผูนํ าตลาดระดับสากลใน ผลิต ภัณฑ                         

คาโปรแลคตัมและไนลอน 6 ในสัดสวนรอยละ 25 เพ่ือเพิ่มโอกาสทางธุรกิจดานปโตรเคมี 

 

4.2.4 ธุรกิจการลงทุนตางประเทศ  
ปตท. ขยายการลงทุนตางประเทศอยางตอเน่ืองโดยมีเปาหมายในการสรางรายไดจากการดําเนินธุรกิจในต างประเทศ 

ในสัดสวนรอยละ 20 ของรายไดทั้งหมดของ ปตท. ภายในป 2563 โดยลงทุนผานบริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ในธุรกิจ

ถานหิน กาซธรรมชาติ และ LNG รวมถึงธุรกิจไฟฟาและพลังงานทดแทน และธุรกิจอื่นๆ ที่ตอเน่ืองของ ปตท. ในตางประเทศ  

และบริษัท พีทีที กรีนเอนเนอรยี จํากัด ในธุรกิจปลูกและพัฒนาสวนปาลม 

4.2.4.1 บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTTI) 

  คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ไดมีมติอนุมัติการจดัต้ังบริษทั พทีีที อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด (PTT International Company Limited – PTTI) โดยจดทะเบียนเปนบริษทัจํากัดในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
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ตัวแทน ปตท. ในการลงทนุในโครงการตางๆ ทีเ่กี่ยวกับธุรกิจถานหิน กาซธรรมชาติ และ LNG รวมถึงธุรกิจไฟฟาและพลังงาน

ทดแทน และธุรกิจอืน่ๆ ที่ตอเนือ่งของ ปตท. ในตางประเทศโดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 100,000,000บาท ซ่ึงไดดําเนินการจด

ทะเบียนบริษทัแลวเสร็จ เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2550 โดย ปตท. ถือหุนทั้งหมด 100% 

  ตอมา ณ วันที่ 1 เมษายน 2552 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ที่ประชุมไดมีมติพิเศษอนุมัติให PTTI เพิ่ม

ทุนจดทะเบียนจาก 100,000,000 บาท เปน 16,600,000,000 บาท โดยการออกหุนใหมเปนหุนสามัญจํานวน 1,650,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 10 บาท และมติการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2554 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก

จํานวนทั้งส้ิน 19,445,000,000 บาท โดยการออกหุนใหมเปนหุนสามัญจํานวน 1,944,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาททําให

บริษทัฯ มีทนุจดทะเบียนรวมท้ังส้ิน 36,045,000,000 บาท ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  บริษทัฯมีทุนจดทะเบียนทีเ่รียกชําระ

แลวจํานวน  33,316,000,000 บาท (หุนสามัญ   3,331,600,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)   

(1) ความกาวหนาของการดําเนนิธุรกิจ 

- บรษิัท East Mediterranean Gas (EMG): เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการ PTTI คร้ังที่ 1/2550 

มีมติอนุมัติการลงทุนซ้ือหุน EMG ตามท่ี ปตท. มอบหมาย จํานวนรอยละ 25 คดิเปนจํานวนหุน 36.75 ลานหุน และอนุมัต ิการกู

เงิน Shareholder’s Loan จาก ปตท. ในวงเงินรวม 621 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทา 21,735 ลานบาทเพ่ือซ้ือหุน EMG โดย 

PTTI ไดทําสัญญาเงนิกู (Shareholder’s Loan) กับ ปตท. เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2550 และในวันที ่4 ธันวาคม 2550 PTTI ไดเบิก

ใชวงเงินกูดังกลาวเพ่ือซ้ือหุนบรษิัท EMG ในสัดสวนรอยละ 25 เปนจํานวนเงนิทั้งส้ิน 16,479 ลานบาท  

บริษทั EMG เปนบริษทัแหงเดียวท่ีไดรบัสิทธิในการสงออกกาซธรรมชาติจากประเทศอียปิตเพื่อจําหนายยังประเทศ

อิสราเอลภายใต MOU ของทัง้สองประเทศ โดยบริษัท EMG มีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติจากบริษัท Egyptian General 

Petroleum Corp. (EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ในปริมาณ 677 ลานลบ.ฟุต/วัน เปนเวลา 20 ป โดย

ขนสงผานระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเลจากเมือง Al-Arish ในประเทศอียิปตไปยังเมือง Ashkelon ทางตอนใตของประเทศ

อิสราเอล และไดเริ่มดําเนินการโครงการในไตรมาส 1 ป 2551 ทั้งน้ี PTTI ไดสิทธิในการเปนกรรมการในบริษัท EMG จํานวน

ทั้งส้ิน 3 คน  

บริษทั EMG มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิในป 2551 จํานวน 25.48 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2552 ขาดทุนสทุธิ

จํานวน 41.52 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2553 มผีลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 42.50 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในขณะทีป่ 2554 มผีลการ

ดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวน  52.10 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณความไมสงบในประเทศอียปิตอยางตอเนื่อง

นับตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2554 เปนตนมา โดยประชาชนไดลุกฮือข้ึนตอตานและลมรัฐบาลภายใตการปกครองของอดีต

ประธานาธิบดีมูบารัคสําเร็จ ทําใหอียิปตตกอยูภายใตการปกครองช่ัวคราวของรัฐบาลทหารกอนจะเขาสูกระบวนการเลือกตั้ง

รัฐบาลใหม  รวมถึงเกิดเหตุการณวางระเบิดทอสงกาซธรรมชาติของ EGAS อยางตอเนื่อง สงผลให EGAS ไมสามารถสงกาซฯ

ใหกับ EMG ติดตอกันเปนระยะเวลานาน สงผลกระทบตอธุรกิจของ EMG อยางมีนัยสําคัญ และยังเปนผลให PTTI ไดจดัทําการ

ประเมนิมูลคาการลงทุนใน EMG เนื่องดวยสถานการณตั้งแตไตรมาสที่  2 ป 2554 มีเหตุบงช้ีวาอาจเกิดการดอยคาของเงินลงทุน

ในโครงการดังกลาว PTTI จึงไดทําการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน (Recoverable amount) ของเงินลงทุนใน EMG ณ วันที่ 

1    ตุลาคม 2554 ดวยวิธีสวนลดกระแสเงินสด (DCF method)  สงผลให บริษทัฯตองบันทึกรับรูการดอยคาทางบัญชีดังกลาว โดย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ บันทึกการดอยคาเงินลงทุนใน EMG  บน

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจําป 2554  เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 5,821.7 ลานบาท และรับรูผลขาดทุนดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ

เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 9,049.38 ลานบาท 

สืบเน่ืองจากเหตุการณวางระเบิดทอสงกาซฯ ในประเทศอียิปตอยางตอเน่ือง สงผลให EGPC/EGAS ไมสามารถดําเนินการสง

กาซฯ ใหแก EMG เปนระยะเวลายาวนานท้ังส้ินกวา 13 เดือน รวมถึงเกิดขอพิพาทระหวาง Egyptian Natural Gas Holding และ Egyptian 
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General Petroleum Corporation (“EGAS/EGPC”) กับ EMG เก่ียวกับสัญญาซ้ือขายกาซฯ ในหลายประเด็นรวมถึงการไมสามารถชําระคา

กาซฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยตอมา EGPC/EGAS ไดสงจดหมายแจงขอยกเลิกสัญญาซ้ือขายกาซฯ มายัง EMG เมื่อวันที่ 18 

เมษายน 2555 โดย  EMG ไดดําเนินการออกจดหมายแจงกลับไปยัง  EGAS/EGPC ลงวันที่ 22 เมษายน . 2555  เพื่อช้ีแจงวาการบอกเลิก

สัญญาดังกลาวมิชอบดวยกฎหมายและเรียกรองให EGPC/EGAS เพิกถอนการบอกเลิกสัญญาดังกลาว ตอมาในวันที่ 29 เมษายน 2555 

EGAS/EGPC ไดมีจดหมายแจงกลับมายัง EMG เพื่อยืนยันการบอกเลิกสัญญาดังกลาวอีกคร้ังหนึ่ง สืบเน่ืองจากการแจงยกเลิกสัญญาซ้ือ

ขายกาซฯ โดย EGAS/EGPC สงผลให EMG ไมสามารถดําเนินการสงกาซฯใหกับลูกคาไดตามสัญญาจนกระท่ังส้ินสุดกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ ยกเวน EMG สามารถเจรจาหาขอยุติขอพิพาทดังกลาว และ สามารถเจรจาขอตกลงทางการคารวมกับ EGAS/EGPC ได 

PTTI จึงไดประเมินสถานการณและจัดทําประมาณการกระแสเงินสดของ EMG    เพ่ือประเมินมูลคาปจจุบันของเงินลงทุนใน EMG  อีก

ครั้ง 

         จากหลักการและสมมติฐานท่ีใชในการประเมินมูลคาการลงทุนที่คาดวาจะไดรับคืน (Recoverable Amount) ณ วันที่ 30 

เมษายน 2555 ที่ประเมินไวคือ 113.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ มูลคาทางบัญชี (Carrying Value) ของเงินลงทุนใน EMG  ณ วันที่ 30 เมษายน 

2555 บนงบการเงินรวมของ PTTI โดยที่มูลคาคงเหลือของเงินลงทุนใน EMG คือ 240.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปน 7,406.48 ลาน

บาท) ซ่ึงสูงกวากวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุนใน EMG ดังกลาว สงผลให PTTI ตองบันทึกลดมูลคาทางบัญชีของเงิน

ลงทุนใน EMG ใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และรับรูสวนลดดังกลาวเปนผลขาดทุนจากการดอยคาการลงทุนบนงบการเงินรวม

ของPTTI ในไตรมาสท่ี 2/2555  เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 126.94  ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีผลให ปตท. ตองบันทึกรับรูผลขาดทุนดังกลาว

บนงบการเงินรวมของปตท. เปนเงินบาท ณ วันปดงวดบัญชี 30 เมษายน 2555 เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  3,972.32  ลานบาท และรับรูผล

ขาดทุนดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 127.46 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปน 3,988.43 ลานบาท 

 

  - บริษัท PTT Mining Limited: เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการ PTTI ครั้งท่ี 5/2551 มีมติ

อนุมัติในหลักการใหจัดต้ังบริษัทยอยในประเทศฮองกง โดยตอมาเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2551 PTTI เขาซ้ือหุนท้ังหมดในบริษัท 

Lints Limited (ปจจุบันเปล่ียนช่ือเปน PTT Mining Limited หรือ PTTML) ในเขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัต้ังอยูกอนแลว (Shell Company) โดยมีทุนจดทะเบียนรวมท้ังส้ิน 10,000 เหรียญฮองกง และทุนเรียก

ชําระแลวจํานวน 1 เหรียญฮองกงเพื่อเปนตัวแทนของ PTTI ในการลงทุนในตางประเทศ  

                เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2552 PTTML ไดลงนามในสัญญาซ้ือขายหุนกับบริษัท Straits Resources Limited (SRL) ซ่ึง

เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศออสเตรเลีย เพื่อซ้ือหุนบริษัท Straits Bulk and Industrial Pty Limited (SBI) 

ปจจุบันเปล่ียนช่ือเปน PTT Asia Pacific Mining Pty Limited (PTTAPM) คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของจํานวนหุนท้ังหมด ใน

มูลคารวมทั้งส้ิน 335 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทา 11,838.9 ลานบาท โดย PTTAPM เปนบริษัทท่ี SRL จัดต้ังขึ้นเพ่ือ

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย PTTAPM  ถือหุนรอยละ 47.1 ในบริษัท Straits Asia 

Resources Limited (ปจจุบันเปล่ียนช่ือเปน Sakari Resources Limited (SAR))ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร 

และ SAR ถือหุนท้ังหมด 100% ในเหมืองถานหิน Sebuku และเหมืองถานหิน Jembayan และถือหุนรอยละ 80 ในโครงการ

สํารวจถานหิน Laung ในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ี PTTAPM ยังถือหุนรอยละ 35 ในบริษัทรวม Red Island Mineral 

Limited (RIM) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย โดยประกอบธุรกิจรวมทุนกับตัวแทนรัฐบาลมาดากัสการในการสํารวจและ

พัฒนาเหมืองถานหิน  ที่ Sakoa Coal Basin ในประเทศมาดากัสการ   

                     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 PTTML ไดเสนอซ้ือกิจการเหมืองถานหนิของ SRL (ปจจบุันเปลี่ยนชื่อเปน 

International Coal Holdings Pty Limited (ICH)) ซ่ึงเปนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศออสเตรเลียโดย PTTML ตก

ลงท่ีจะชําระเงินใหแกผูถือหุนของ ICH ในราคา 1.72 เหรียญออสเตรเลียตอหุน คิดเปนมูลคารวมท้ังส้ิน 544.1 ลานเหรียญ
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ออสเตรเลีย ซ่ึงการซ้ือกิจการในคร้ังน้ี เปนการลงทุนตามนโยบายการขยายการลงทุนในธุรกิจเหมอืงถานหินที่มีคุณภาพสูงและมี

ศักยภาพที่ดีสําหรับการเตบิโตของกลุม ปตท. ในอนาคต 

                     โดยการเขาซ้ือหุน SRL เสร็จส้ินเมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2554 PTTML ไดชําระราคาของการเขาซ้ือ ICH จํานวน 

544,109,676 เหรียญออสเตรเลีย หรือ เทียบเทา 16,831,216,669 บาท (อัตราแลกเปล่ียน ณ วันโอนเงิน)  และไดรับโอนหุนบริษัท 

ICH จํานวนหุนสามัญ 316,342,835 หุน (มูลคาหุนละ 1.72 เหรียญออสเตรเลีย) ในวันดังกลาวเปนท่ีเรียบรอย โดยธุรกิจหลักของ 

ICH คือการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยสินทรัพยหลัก คือ ถือหุนรอยละ 40 ใน PTTAPM  เปนสงผลให PTTI 

โดยผาน PTTML ถือหุนรอยละ 100  ใน PTTAPM ซ่ึงถือหุนรอยละ 45.6  ใน SAR                 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 PTTAPM ซ่ึงเปนบริษัทที่ PTTML ถือหุนรอยละ 100 ไดใชสิทธิตามสัญญา Investment 

& Option Agreement ในการซ้ือหุนใน RIM สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 66.5 โดยเพิ่มสัดสวนการถือหุนจากเดิมรอยละ 33.5 เปนรอย

ละ 100 ดวยมูลคาท้ังส้ิน 44.86 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทา 1,361.09 ลานบาท ทั้งนี้ RIM ครอบครองสัมปทานสํารวจและทํา

เหมืองในประเทศสาธารณรัฐมาดากัสการ (Sakoa Coal Field) ผานการถือหุนรอยละ 80 ในบริษัท Madagascar Consolidated 

Mining Ltd (MCM) โดยโครงการต้ังอยูทางดานตะวันตกเฉียงใตของประเทศ และโครงการมีศักยภาพในการสงออกเพ่ือใชเปน

เชื้อเพลิงในโรงไฟฟาและอุตสาหกรรมหนักตางๆ ในประเทศอินเดีย และประเทศในทวีปยุโรปตะวันตก     

ตอมา เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2555 PTTML ไดประกาศทําคําเสนอซ้ือหุนท้ังหมดของ SAR  ตอตลาดหลักทรัพย

สิงคโปร (ทั้งน้ี PTTML มีสัดสวนการถือหุนใน SAR โดยผาน PTTAPM จํานวนรอยละ 45.3 ณ วันที่ทําคําเสนอซ้ือ) โดยกําหนด

ราคาเสนอซ้ือไวที่ 1.90 เหรียญสิงคโปรตอ/หุน คิดเปนวงเงินรวม 1,190 ลานเหรียญสิงคโปร (หรือคิดเปนวงเงนิประมาณ 960 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทา 30,940 ลานบาท)  PTTML ไดมาซ่ึงหุน SAR ในสัดสวนรอยละ 44.9 โดยผานการเขาซ้ือหุนใน

ตลาดหลักทรัพยสิงคโปรและการตอบรับคําเสนอซ้ือหุนจากผูถือหุน SAR ตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม 2555 จนถึงวันปดการทําคํา

เสนอซ้ือหุนในวันที่ 22 ตุลาคม 2555  รวมเปนสัดสวนการถือหุนใน SAR ทั้งส้ินรอยละ 90.2  ทั้งน้ี เนื่องดวย SAR มีสัดสวนของผู

ถือหุนรายยอยต่ํากวารอยละ 90 มีผลให SAR ไมสามารถดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปรตามกฎ

ของตลาดหลักทรัพยสิงคโปรได และไดมีการระงับการซ้ือขายหุน SAR ในตลาดหลักทรัพยสิงคโปรตั้งแตวันที่ 23 ตุลาคม 2555 

เปนตนมา นอกจากนี้ PTTML มีหนาท่ีตามมาตรา 215(3) ของ Companies Act ในประเทศสิงคโปร ที่จะตองรับซื้อหุน SAR จากผู

ถือหุนรายยอยทั้งหมดท่ีเหลือภายใตเง่ือนไขเดียวกับคําเสนอซ้ือที่ผานมา (Compulsory Acquisition) เปนระยะเวลา 3 เดือน โดย

ระยะเวลารับซื้อหุนดังกลาวจะส้ินสุดลงในวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2556  โดย ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2555 PTTML ไดมาซ่ึงหุน SAR 

จํานวนรอยละ 48.4 ดวยมูลคา 1,033.6 ลานเหรียญสิงคโปร รวมเปนสัดสวนการถือหุนใน SAR ทัง้ส้ินรอยละ 93.6    

ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. คร้ังท่ี 11/2555 เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 ไดมีมติอนุมัติการเพิกถอน

หลักทรัพย SAR ออกจากตลาดหลักทรัพยสิงคโปร โดยเมื่อวันที ่ 11 มกราคม 2556 ตลาดหลักทรัพยสิงคโปรไดเห็นชอบการเพิก

ถอนหลักทรัพยดงักลาวแลวและไดเพิกถอนหลักทรัพยในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556 เปนที่เรียบรอยแลว 

  ในป 2555 SAR สามารถผลิตถานหินไดจํานวนทั้งส้ิน 10.8 ลานตันจากเหมือง Sebuku และ Jembayan มีรายไดจาก

การขายจํานวนทั้งส้ิน 927.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีกําไรสุทธิหลังหักภาษี 108.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

                      - บริษัทอ่ืนๆ :  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTI คร้ังที่ 10/2553 มีมติอนุมัติ ให  PTTI 

และ/หรือ บริษัทยอยของ PTTI จัดต้ังบริษัทยอยในประเทศไทยเพ่ือใชเปนบริษัทรวมทุนหรือลงทุน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ

ลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้า 1,280 MW ในประเทศลาว โดยการซ้ือหุนสามัญบริษัท Xayaburi Power Company Limited 

(XPCL)  ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศลาว จากบริษัท ช. การชาง (มหาชน) จํานวน 20,000,0001 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
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คิดเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 200,000,010.00 บาท ในสัดสวนรอยละ 25 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 999,900 บาท มูลคาหุนละ 100 

บาท 

ตอมา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ไดจัดต้ังบริษัท นที ซินเนอรยี่ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มี

ทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 999,900 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 9,999 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท โดย PTTI เปนผูถือหุน

ทั้งหมดและ PTTI ไดชําระทุนจดทะเบียนเต็มจํานวนแลวเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2553  ตอมาในวันท่ี 20 ธันวาคม 2553 ที่ประชุม

วิสามัญผูถือหุนบริษัท นที ซินเนอรยี่ จํากัด ครั้งท่ี 1/2553 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ NSC จากเดิมขึ้นเปน 215,000,000.00 บาท 

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 โดย PTTI ไดชําระทุนจดทะเบียนแกบริษัท นที ซินเนอรยี่ จํากัด จํานวน 214,000,100 บาท (หุนสามัญ

จํานวน 2,140,001 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) เพื่อใชสําหรับซ้ือหุน 25% ในบริษัท Xayaburi Power Company Limited และ NSC 

ไดชําระเงินคาหุนบริษัท XPCL แกบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 

200,000,010.00 บาท ในสัดสวน 25%  ตอมาที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1 /2554 มีมติใหบริษัทฯพิ่มทุนจดทะเบียนเปนครั้งคราว 

จากทุนจดทะเบียนจํานวน 215,000,000.00 บาท ขึ้นถึงเพดาน 415,000,000.00 บาท  ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจด

ทะเบียน ทั้งส้ิน 282,250,000 บาท โดยออกจําหนายและเรียกชําระคาหุนแลวเปนจํานวน 282,250,000 บาท (หุนสามัญ 2,822,500 หุน 

มูลคาหุนละ 100 บาท) 

ตอมาที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ  บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด (XPCL)  คร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 

2554 ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจํานวนท้ังส้ิน 5,750 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000 ลานบาท เปน 6,750 ลานบาท  

โดยการออกหุนเพิ่มทุน จํานวน 575,000,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท และไดเรียกชําระทุนจากผูถือหุนจนถึง 31 ธันวาคม 2555 

แลวเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 1,966,000,000 บาท โดยและ NSC ไดชําระทุนจดทุนจดทะเบียนในสัดสวนของบริษัทฯ จํานวน 25% ใหแก 

XPCL จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แลวเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 491,500,000 บาท 

 (2) การบริหารจัดการ 

   คณะกรรมการบริษทั PTTI ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการ 7 คนซ่ึงเปนผูบริหารจาก ปตท. 5 คน  

จากกระทรวงพลังงาน 1 คน และจากกระทรวงการคลัง 1 คน 

    (3) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานรวมของบริษัท PTTI ป 2552 - ป 2555 เปนดังนี้  

   หนวย  :  ลานบาท 

งบการเงิน 
  ป 2553  

 
 ป 2554  

  
ป2555 

ยังไมสอบทาน 
รายไดรวม 24,765  31,384 29,921 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 27470  37,783 24,915 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ (2,705)  (6,399) (5,006) 

สินทรัพยรวม 67,623  69,893 61,985 
หนี้สินรวม 42,368  45,154 68,011 

สวนของผูถือหุนสวน 19,266  16,611 7,015 

สวนของผูถือหุน 5,989   8,128 (13,041) 

ที่มา: บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
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4.2.4.2 บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติใหจัดต้ัง บริษัท ปตท กรีน 

เอ็นเนอรยี่ จํากัด ซ่ึง ปตท. ถือหุน 100% เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 โดยมีทุนจดทะเบียน 833 ลานบาท ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน

อยูที่ 10,860 ลานบาทโดยมีวัตถุประสงคหลักสําหรับลงทุนในธุรกิจปาลมนํ้ามัน เพื่อเปนแหลงพลังงานทดแทนใหประเทศตาม

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน โดยมีเปาหมายในการเขาลงทุนในธุรกิจปาลมนํ้ามันท่ีประเทศอินโดนีเซีย 

เนื่องจากมีความเหมาะสมทางสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และตนทุนการผลิตที่ต่ํา อีกทั้งยังมีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับการลงทุนปลูก

ปาลมในระยะยาวของ PTTGE โดยคณะกรรมการ ปตท. ไดอนุมัติกรอบการลงทุนพ้ืนท่ีปลูกปาลม 500,000 เฮกตาร หรือประมาณ 

3.1 ลานไร  

(1) ความกาวหนาของการดําเนนิธุรกิจ 

ในเดือนพฤษภาคม 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให PTTGE ลงทุนในบริษัท PT. Az Zhara ดวยเงินลงทุน

จํานวน 1,871.25 ลานบาท สําหรับสวนปาลมนํ้ามันบนพื้นท่ี 734,375 ไร ตั้งอยูที่ เกาะ Kalimantan ปจจุบันไดดําเนินการลงปลูก

ไปแลวจํานวน 9,580ไร  

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 PTTGE เขาซ้ือกิจการบริษัท PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR : Pontianak) โดยมี

สินทรัพยเปนพ้ืนที่สําหรับพัฒนาสวนปาลมนํ้ามันขนาด 87,500 ไร ตั้งอยูที่เกาะ Kalimantanโดยปจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่แลว

ทั้งส้ิน 68,550 ไร ที่ผานมา PT. MAR (Pontianak)  สามารถผลิตผลปาลมดิบ(FFB) ไดเปนจํานวน 206,140 ตัน ณ ส้ินเดือนตุลาคม 

ป 2555  

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งท่ี 3/2551 ไดอนุมัติให PTTGE เขาซ้ือสินทรัพยบริษัท PT. Mitra Aneka 

Rezeki (PT. MAR (Palembang)) ผาน PT. MAR และมีมูลคาลงทุน 645 ลานบาท โดยมีสินทรัพยสิทธิบนท่ีดิน 43,750 ไร พื้นท่ี

ชาวบานบน Contract Farming 93,750 ไร และโรงสกัดนํ้ามันปาลมดิบพรอมดําเนินการผลิตขนาด 30 ตัน/ชม. โครงการต้ังอยูบน

เกาะสุมาตรา ปจจุบัน PT. MAR (Palembang) ไดรับเอกสารสิทธิสําคัญตางๆในการเพาะปลูกและการดําเนินการโรงสกัดครบถวน

แลว โดยบริษัทไดถือกรรมสิทธิ์เอกสารตางๆ เรียบรอย และเขาดําเนินการไดเมื่อปลายป 2554 ที่ผานมา 

ทั้งน้ี โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ (CPO) ที่กําลังการผลิต 45 ตันตอช่ัวโมง ของโครงการPT. MAR (Pontianak) และโรง

สกัดฯ ของโครงการ PT. MAR (Palembang) ที่กําลังผลิต 30 ตันตอช่ัวโมง  สามารถสรางผลผลิต CPO ไดแลวประมาณ 35,600 

ตัน โดยรวมผลผลิต FFB และ CPO ของทั้ง 2 โครงการ สามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ แลวประมาณ 1,350 ลานบาท 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2551 ไดอนุมัติให PTTGE เขาลงทุนในบริษัท PT. First Borneo 

Plantations (PT. FBP) ในวงเงิน 2,608 ลานบาท โดยเปนการเขาลงทุนรวมแบบ Joint Venture ซ่ึง PTTGE เขาถือหุนในโครงการ 

PT. FBP จํานวนรอยละ 70  ซ่ึงมีสิทธิในท่ีดิน 675,000 ไร และมีทุนจดทะเบียน ณ วันเขาซ้ือประมาณ 867 ลานบาท โครงการ

ตั้งอยูที่ West Kalimantan ปจจุบัน ไดดําเนินการลงปลูกตนปาลม ไปแลวเปนพ้ืนที่จํานวน 22,720ไร 
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(2) การบริหาร 

   คณะกรรมการบริษทั PTTGE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 ทานไดแก 

- นายวิชัย  พรกีรติวัฒน 

- นายศิริศักดิ์  วิทยอุดม 

- นายเอกศักดิ์  โอเจริญ 

- นายชาญศิลป  ตรีนุชกร 

- นายพีรฉัตร  ปนประยงค 

- นายพัฒนเศรษฐ  จังคศิร ิ

- นายพิพัฒน  สุวรรณะชฎ  

- นายสมเกียรติ  เมสันธสุวรรณ 

(3) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานรวมของบริษัท PTTGE ในป 2552 – ป 2555 เปนดังน้ี  

            หนวย  :  ลานเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 

รายไดรวม 7 12 40 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 14 30 42 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ (7) (18) (32) 

สินทรัพยรวม 211 316 386 
หนี้สินรวม 9 12 87 

สวนของผูถือหุน 202 305 300 

 

4.3.   ภาวะอุตสาหกรรม        

4.3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธรุกิจสํารวจและผลิตและกาซธรรมชาต ิ
4.3.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรมในปจจุบนั  

 ณ ส้ินป 2554 ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติของประเทศไทย รวมท้ังสวนของพ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย เปนดังน้ี 

ปริมาณสํารองปโตรเลียม 
กาซธรรมชาติ  

(พันลานลูกบาศกฟุต) 
น้ํามันดิบ 

(ลานบารเรล) 
กาซธรรมชาติเหลว (Condensate) 

(ลานบารเรล) 

ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว 

(Proved Reserves) 
10,061.33 214.56 238.71 

ปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ 

(Probable Reserves) 
10,793.09 383.11 306.29 

ปริมาณสํารองที่อาจจะพบ 

(Possible Reserves) 
6,569.11 209.76 126.37 

ที่มา :  รายงานประจําป 2554 ของ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ    

การสํารวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศไทยมีผูดําเนินการรายใหญๆ (Operator) เชน บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 

สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) 
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จํากัด บริษัท เฮสส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท มิตซุย ออยล เอ็กซพลอเรช่ัน จํากัด เปนตน ในป 2554  มีปริมาณการผลิตกาซ

ธรรมชาติในประเทศเฉลี่ย 2,730 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลงจากปกอนรอยละ 5 น้ํามันดิบ 136,516บารเรลตอวัน ลดลงจากป

กอนรอยละ 10 และกาซธรรมชาติเหลว 76,530 บารเรลตอวัน ลดลงจากปกอนรอยละ 5  

 

ปริมาณการผลิตปโตรเลียมของประเทศไทยสําหรับป 2548 –ป 2554 เปนดงัน้ี 

ป กาซธรรมชาติ  
(ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 

น้ํามันดิบ 
(บารเรลตอวัน) 

กาซธรรมชาติเหลว 
(บารเรลตอวัน) 

2548 2,292 113,890 69,487 

2549 2,353 128,950 75,250 

2550 2,515 133,549 78,844 

2551 2,658 145,616 85,862 

2552 2,576 150,864 83,493 

2553 2,860 152,800 88,632 

2554 2,730 136,516 76,530 

ที่มา :  ขอมูลตาม Web Site ของ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (www.dmf.go.th)    

                สําหรับระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline System) นั้น ปจจุบันการลงทุนและการดําเนินการ 

สวนใหญ โดย ปตท. นอกเหนือจาก ปตท.แลว บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. กับ 

Suez-Tractebel S.A. แหงประเทศเบลเย่ียม และบริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด ไดดําเนินธุรกิจพัฒนาและกอสรางระบบทอยอยเพื่อ

ขนสงและจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปจจุบันกิจการกาซธรรมชาติของประเทศไทยอยูภายใตการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานภายใต

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในสวนของกิจการสํารวจและผลิตปโตร เลียมมีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

กระทรวงพลังงานเปนหนวยงานที่กํากับดูแล  

4.3.1.2 ความตองการใชกาซธรรมชาติในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต  

ณ ส้ินป 2555 การจัดหากาซธรรมชาติเฉลี่ย 4,561 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ที่คาความรอน 1,000 บทีียูตอลูกบาศกฟุต) 

(คิดเปนสัดสวนการจัดหาจากแหลงในประเทศและตางประเทศรอยละ 79 และ 21 ตามลําดับ)   ปริมาณการจัดหากาซฯ ของป2555 

เพิ่มข้ึน 377 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือรอยละ 9 เมื่อเทียบกับป 2554 สําหรับการจําหนายกาซธรรมชาติมีปริมาณเฉล่ีย 4,548  

ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มข้ึน 401 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปนรอยละ 9.6  

ทั้งน้ีปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติในป 2555 ใหกับลูกคากลุมตางๆ มีดังน้ี 

 ภาคไฟฟา 

ปริมาณการจําหนายเฉลี่ย 2,680 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 59 ของปริมาณจําหนายท้ังหมด 

ประกอบดวยการจําหนายใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. เฉลี่ย 1,331 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ผูผลิตไฟฟา

อิสระจํานวน 7 ราย เฉลี่ย 922 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ผูผลิตไฟฟารายเล็กจํานวน 20 ราย เฉลี่ย 427 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยการ

จําหนายกาซธรรมชาติในภาคไฟฟาเพิ่มข้ึน 180 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือรอยละ 7 
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 ภาคอุตสาหกรรม 

ปริมาณการจําหนายเฉลี่ย 629 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คดิเปนสัดสวนรอยละ 14 ของปริมาณจาํหนายท้ังหมด 

เพิ่มข้ึน 75 ลานลูกบาศกฟุตตอวนั หรือรอยละ 14 โดยมีจํานวนลูกคาท้ังส้ิน 313 ราย 

 ภาคขนสง 

การจําหนายกาซธรรมชาติในภาคขนสง หรือ NGV มีปริมาณเฉล่ีย 280 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปนสัดสวน

รอยละ 6 ของปริมาณจําหนายท้ังหมด โดยเพิ่มขึ้นจากปทีผ่านมา 34 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือรอยละ 21 ซ่ึงเปนผลมาจากการ

ขยายสถานีบริการอยางตอเนื่องทําใหปจจบุันมีสถานีบริการรวม 483 แหง เปนสถานีที่ ปตท.ลงทุนเอง 392 แหง และเอกชนลงทนุ 

91 แหง ครอบคลุม 54 จังหวัด โดยในป 2555 สัดสวนการใชกาซธรรมชาติในภาคขนสงทดแทนการใชน้ํามันเบนซินและดีเซล

เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 11 จากรอยละ 9.2 ทั้งน้ี ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2555 มีจํานวนรถยนตใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงท้ังประเทศ

รวม 374,857 คัน เพิ่มข้ึน 74,276 คัน หรือรอยละ 24.7 เมื่อเทียบกบัป 2554   

 โรงแยกกาซธรรมชาติ 

 การใชกาซธรรมชาติเพื่อผลิตผลติภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติมีปริมาณเฉล่ีย เฉลี่ย 958 ลานลกูบาศกฟุตตอวัน 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 21 ของปริมาณการจําหนายรวมท้ังหมด เพิ่มขึ้น 91 ลานลูกบาศกฟุตตอวนั หรือรอยละ 10  

โดยเพิ่มขึน้เนื่องจากในป 2555 โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 5 และ 6 สามารถเดินเคร่ืองไดใกลกําลังผลิตสูงสุด

มากกวาป 2554  

 
ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟาจําแนกตามชนิดของเชื้อเพลิงระหวางป 2548 – ป 2555 

                    หนวย : ลานหนวย 
 ป 2548 ป2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 

1. พลังน้ํา 5,671 7,950 7,961 6,951 6,966 5,347 7,935 8,431 

2. กาซธรรมชาติ 94,468 94,439 98,244 104,458 106,343 118,438 108,292 119,434 

3. น้ํามันเตาและดีเซล 7,817 7,885 2,995 1,013 493.3 599.9 1,331 1363 

4. ถานหิน 20,614 24,468 30,881 30,838 29,808 29,764 31,681 34518 

5. กระแสไฟฟานําเขา และอื่นๆ 6,228 7,176 6,945 4,961 4,748 9519.55 13,104 13212.83 

รวม 134,798 141,919 147,026 148,221 148,358 163,668 162,343 176,958 

อัตราการขยายตัว  (รอยละ) 5.7 5.3 3.6 0.8 0.1 10.3 -0.8 9.0 

ที่มา :  ขอมูลตาม Web Site ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (www.eppo.go.th)  

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เม่ือ

วันที่ 8 มิถุนายน 2555 เรื่องแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 3 (PDP 2010 ฉบับ

ปรับปรุงคร้ังที่ 3) โดยแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 3 ปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาในชวง 5 ป 

แรก มีการขยายตัวอยูที่รอยละ 4 และในระยะยาวกจ็ะยังคงมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ซ่ึงกาซธรรมชาติยังคงเปนเช้ือเพลิงหลักใน

การผลิตไฟฟา โดยตามแผนฉบับดังกลาวผูผลิตไฟฟาอิสระรายใหมจะใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา 

เน่ืองจากราคากาซธรรมชาติจะสามารถแขงขันไดและเปนท่ียอมรับดานส่ิงแวดลอมเม่ือเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน 

โดยประมาณการการผลิตกระแสไฟฟาจําแนกตามประเภทเช้ือเพลิง แสดงดังภาพ นอกจากนี้ ภาครัฐยังไดมีนโยบายผลักดันการใช
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กาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนสงมากขึ้น เนื่องจากมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวาเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ และจะ

ชวยลดผลกระทบตอผูบริโภคในชวงที่ราคานํ้ามันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามราคานํ้ามันในตลาดโลก  

 

4.3.1.3 การปรับโครงสรางบรหิารกิจการพลังงาน       
รัฐบาลมีนโยบายใหมีการปรับโครงสรางบริหารกิจการพลังงานใหเหมาะสม โดยแยกงานนโยบาย งานกํากับดูแลการ

ประกอบกิจการพลังงาน และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน ใหการกํากับดูแลกิจการพลังงานครอบคลุมท้ังกิจการไฟฟา

และกาซธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ ม่ันคง มีปริมาณเพียงพอ และใหมีการจัดต้ังองคกรกํากับดูแลอิสระ คือ คณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงาน เพื่อกํากับดูแลกิจการพลังงานของประเทศ โดยมีหนาท่ีปองกันการใชอํานาจผูกขาดโดยมิชอบ และคุมครองผูใช

พลังงานและผูไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน  เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2550 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติรับ

หลักการแหงรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ และต้ังคณะกรรมาธิการ

วิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (พระราชบัญญัติฯ) ได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2550 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 ธันวาคม 2550 เปนตนไป 

 

4.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจนํ้ามัน    

4.3.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลัน่น้ํามัน   

ปจจุบันประเทศไทยมีโรงกล่ันนํ้ามันรวมท้ังส้ิน 6 แหง มีกําลังการกลั่นนํ้ามันดิบรวมกันท้ังส้ินประมาณ 1,087,000 

บารเรลตอวัน (ไมรวมกําลังการผลิตของหนวยกลั่นแยกคอนเดนเสทของ PTTGC จํานวน 135,000 บารเรลตอวัน และกําลังการ

ผลิตของระยองเพียวริฟายเออร 17,000 บารเรลตอวันซ่ึงไดหยุดการผลิตลงอยางไมมีกําหนดเวลาตั้งแตวันท่ี 7 ก.พ.2555) ในป 

2555 โรงกล่ันน้ํามันมีการผลิตจริงรวมกันจํานวน 1,018,389 บารเรลตอวัน เมื่อรวมกับการผลิตกาซปโตรเลียมเหลวจากโรงแยก
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กาซฯ และโรงงานปโตรเคมีจํานวน 114,198 บารเรลตอวัน ทําใหมีการผลิตนํ้ามันสําเร็จรูปของประเทศรวมทั้งส้ินจํานวน 

1,132,587 บารเรลตอวัน 

ประเทศไทยผลิตนํ้ามันสําเร็จรูปแยกเปนผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปชนิดตางๆ ดังน้ี 

    หนวย : บารเรลตอวัน 

ประเภทผลิตภัณฑ ป 2553 ป 2554 ป 2555 

น้ํามันเบนซิน      218,198    208,424  222,092 

น้ํามันดีเซล      401,606    398,052  431,782 

น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน      106,775    108,441  100,669 

น้ํามันเตา      103,393    100,222  105,487 

น้ํามันกาด         8,043        2,616  1,304 

กาซปโตรเลียมเหลว      136,400    156,592  157,054 

รวม 974,414   974,347  1,018,389 

   ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

การขนสงนํ้ามันดิบในประเทศไทยสามารถดําเนินการไดทั้งทางรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนสง ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับที่ตั้งของ

โรงกล่ันนํ้ามัน การขนสงนํ้ามันดิบจากตางประเทศจะใชเรือขนสงตามทาเทียบเรือตางๆ ตลอดแนวชายฝงทะเลของประเทศ 

ขณะที่การขนสงนํ้ามันดิบในประเทศสวนใหญจะขนสงโดยทางรถไฟ โดยที่น้ํามันดิบจะถูกขนสงไปยังโรงกลั่นนํ้ามันท้ัง 6 แหง

เพื่อกลั่นเปนผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป  

ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจะถูกขนสงโดยทาง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนสง และทอสงนํ้ามัน ปจจุบันการขนสงนํ้ามันทาง

ทอสงนํ้ามันแมจะเพ่ิมสูงขึ้น แตก็ยังมีปริมาณการใชไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการขนสงโดยรถบรรทุกและรถไฟ เนื่องจากทอ

ขนสงนํ้ามันไมไดมีการเช่ือมตอกับโรงกล่ันนํ้ามันทุกแหง โรงกล่ันนํ้ามันสวนใหญตั้งอยูที่ภาคตะวันออกและภาคกลางของ

ประเทศซ่ึงเปนพื้นท่ีที่มีความตองการใชน้ํามันสูงกวาภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 

4.3.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจําหนายน้ํามัน 

ประเทศไทยมีผูคานํ้ามันที่จดทะเบียนเปนผูคานํ้ามันตามมาตรา 7  รวม 43 ราย ในป 2555 มีความตองการใชน้ํามันทั้ง

ประเทศรวม 44,467 ลานลิตร เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 5.9 ทุกผลิตภัณฑมีปริมาณการใชเพิ่มข้ึน ยกเวนนํ้ามันเตา  สําหรับปริมาณ

การใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง แมวาภาครัฐไดยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีก แตยังคงควบคุม

ราคาขายสงหนาโรงกลั่น จึงทําใหราคาขายปลีก LPG ในประเทศแตกตางจากราคา LPG ในตลาดโลก และราคาขายปลีกน้ํามัน

เชื้อเพลิงในประเทศคอนขางมาก สวนน้ํามันเตามีปริมาณการใชลดลงรอยละ 3.8 เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมเปล่ียนไปใชพลังงาน

อื่นท่ีมีราคาถูกกวา เชน ถานหิน และกาซธรรมชาติ เปนตน การแขงขันในการจําหนายน้ํามัน นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑและบริการ การแสวงหาโอกาสในการเพ่ิมรายได รวมท้ังการบริหารตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพตลอดหวงโซอุปทานแลว 

การแขงขันทางดานราคายังคงมีอยูอยางตอเนื่องตามกลไกตลาด รายละเอียดแสดงปริมาณความตองการใชน้ํามันของประเทศ 

ปรากฏตามตารางที่ 1 
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                 ตารางที่ 1 ปริมาณความตองการใชน้ํามันของประเทศ ป 2553 – 2555 

       หนวย : ลานลิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา: กรมธุรกิจพลังงาน 

โครงสรางราคานํ้ามัน  

 โครงสรางราคานํ้ามันประกอบดวย 2 สวน คือ ราคาขายสงหนาโรงกลั่น และราคาขายปลีก ในสวนของราคาขายสงหนา

โรงกล่ัน ประกอบดวย ราคา ณ โรงกล่ัน ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนํ้า มันเช้ือเพลิง กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน และภาษีมูลคาเพ่ิม และในสวนของราคาขายปลีก ประกอบดวย ราคาขายสงหนาโรงกล่ัน คาการตลาด และ

ภาษีมูลคาเพ่ิม 

 จากการท่ีประเทศไทยเปนประเทศผูนําเขานํ้ามันจากตางประเทศในรูปของนํ้ามันดิบ และนํ้ามันสําเร็จรูปบางสวน 

ประกอบกับการคานํ้ามันเปนไปอยางเสรี ดังน้ัน การกําหนดราคานํ้ามัน ณ โรงกลั่นจึงอางอิงกับราคานํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดโลก

ตามหลักการเทียบเทาการนําเขา (Import Parity) ซ่ึงกําหนดโดยภาครัฐ รวมถึงขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตรา (หรือคาเงินบาท) ซ่ึงสงผลโดยตรงตอการคํานวณตนทุนตามหลักการเทียบเทาการนําเขาดังกลาว 

 ป 2555 เม่ือราคานํ้ามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหตนทุนน้ํามันของผูคาท่ีซ้ือมาจากโรง

กล่ันหรือจากการนําเขาสูงขึ้น ผูคาจึงจําเปนตองปรับขึ้นราคาขายปลีกในประเทศ อยางไรก็ตาม ภาครัฐไดใชกลไกดานภาษีและ

กองทุนตางๆ ที่เกี่ยวของในการชวยลดผลกระทบดานคาครองชีพที่จะเกิดขึ้นตอประชาชน โดยการปรับลดอัตราเงินเรียกเก็บเขา

กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงของนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว เพื่อพยายามรักษาระดับราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลภายในประเทศไมใหสูงเกิน 30 

บาทตอลิตร ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2555 ทั้งน้ี เนื่องจากน้ํามันดีเซลหมุนเร็วถือเปนพลังงานพ้ืนฐานซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยมีโครงสรางราคานํ้ามัน ปรากฏตามตารางท่ี  2  ในสวนของอัตราภาษีสรรพสามิต

ของผลิตภัณฑ ปรากฏตามตารางที่ 3 

 

 

 

 

 

 

ประเภทผลิตภัณฑ ป 2553 ป 2554 ป 2555 

กาซปโตรเลียมเหลว 7,194 7,936 8,725 

น้ํามันเบนซิน 7,417 7,331 7,705 

น้ํามันกาด 15 13 14 

น้ํามันเชื้อเพลิงเคร่ืองบิน 4,712 5,077 5,091 

น้ํามันดีเซล 18,483 19,192 20,569 

น้ํามันเตา 2,615 2,456 2,363 

รวม 40,436 42,005 44,467 
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ตารางที่ 2 โครงสรางราคานํ้ามันในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 

              หนวย : บาท/ลิตร 

  เบนซิน 91 เบนซิน 95 แกสโซฮอล 91 แกสโซฮอล 95 

อี 10 

แกสโซฮอล 95 

อี 20 

แกสโซฮอล 95 

อี 85 

ดีเซลหมุนเร็ว 

ราคา ณ โรงกลั่น /1 24.0035 24.4373 23.9859 24.2020 23.8814 20.9546 24.8803 

ภาษีสรรพสามิต /2 7.0000 7.0000 6.3000 6.3000 5.6000 1.0500 0.0050 

ภาษีเทศบาล /2 0.7000 0.7000 0.6300 0.6300 0.5600 0.1050 0.0005 

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง /2 7.2000 8.5000 0.5000 2.8000 -1.8000 -11.8000 1.5000 

กองทุนเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน /2 
0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 

ภาษีมูลคาเพ่ิม /2 2.7407 2.8621 2.2166 2.3927 1.9944 0.7392 1.8645 

ราคาขายสงหนาโรงกลั่น 41.8942 43.7494 33.8825 36.5747 30.4858 11.2988 28.5003 

คาการตลาด 1.7344 4.5333 1.3995 1.1732 1.7703 9.7021 1.2053 

ภาษีมูลคาเพ่ิม /2 0.1214 0.3173 0.0980 0.0821 0.1239 0.6791 0.0844 

ราคาขายปลีก 43.75 48.60 35.38 37.83 32.38 21.68 29.79 
ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

/1  โรงกลั่นกําหนดจากราคาตลาดโลก                                                                                                                                                                                                  

/2  รัฐบาลกําหนด 

 
ตารางที่ 3 แสดงอัตราภาษีสรรพสามิตของผลิตภัณฑ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 

 
ประเภทผลิตภัณฑ  บาทตอลิตร 

1. น้ํามันเบนซิน 91 7.0000 

2. น้ํามันเบนซิน 95 7.0000 

3. น้ํามันแกสโซฮอล 91 6.3000 

4. น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี10 6.3000 

5. น้ํามันแกสโซฮอล 95  อี 20 5.6000 

6. น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี 85 1.0500 

7. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 0.0050 

8. น้ํามันเตา (FO 600 (1) 2% S) 1.0357 

9. น้ํามันเตา (FO 1500 (2) 2% S) 1.0055 

10. กาซปโตรเลียมเหลว (บาทตอกิโลกรัม) 2.1700 
                           ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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 ในสวนของเงินสงเขากองทนุน้ํามันเช้ือเพลิง ปจจุบนัรัฐบาลกําหนดใหผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑน้ํามันเปนผูสงเงนิ

เขากองทนุน้ํามันตามอัตราท่ีกําหนดซ่ึงขึน้อยูกับแตละชนิดน้ํามัน นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายผลักดันการใชพลังงานทดแทน 

โดยมีการปรับอัตราเงินนําสงเขากองทุนน้ํามัน สําหรับผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอลอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมการใชพลังงาน

ทดแทน  ตารางแสดงอัตราเงนิสงเขากองทนุน้ํามัน และอัตราเงินชดเชย ณ วันที่  28 ธันวาคม 2555 ปรากฏตามตารางที่ 4     

         ตารางที่ 4   ตารางแสดงอัตราเงินสงเขากองทุนนํ้ามัน และอตัราเงินชดเชย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 

ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

4.3.2.3  อุตสาหกรรมการจัดจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว  

โครงสรางราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในปจจุบันเปนแบบก่ึงลอยตัว โดยภาครัฐไดมีการยกเลิกการควบคุมราคา

ขายปลีก แตยังคงมีการควบคุมราคาขายสงหนาโรงกลั่น ซ่ึงรวมถึงราคา ณ โรงกลั่น ซ่ึงที่ผานมาในชวงที่ราคานํ้ามันปรับตัวสูงขึ้น

อยางตอเนื่อง สงผลใหราคาขายปลีกกาซ LPG ในประเทศแตกตางจากราคา LPG ในตลาดโลกและราคาขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิง

ในประเทศคอนขางมาก ทําใหปริมาณความตองการกาซ  LPG ในประเทศเพิ่มขึ้นอยางมากโดยเฉพาะในภาคขนสงและ

อุตสาหกรรม สงผลใหตั้งแตเดือน เมษายน 2551 กําลังการผลิตกาซ  LPG ในประเทศไมเพียงพอกับปริมาณความตองการ  

กระทรวงพลังงานจึงมอบหมายให ปตท. เปนผูนําเขากาซ LPG ในราคาตลาดโลก และจําหนายในราคาท่ีรัฐควบคุม โดย ปตท. จะ

ไดรับเงินชดเชยคืนจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงภายหลัง 

รัฐบาลมีมาตรการบรรเทาผลกระทบดานพลังงาน โดยการประชุมของ กพช. เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2556 ไดมีมติให

ขยายระยะเวลาการตรึงราคา LPG ภาคครัวเรือนตอไปจนถึงส้ินเดือนมีนาคม 2556 LPG ภาคขนสง ยังคงตรึงราคาต้ังแต 16 

สิงหาคม 2555 เปนตนไป จนถึงปจจุบัน สําหรับการปรับราคาขายปลีกกาซ LPG ในภาคอุตสาหกรรมใหทยอยปรับราคาเพื่อให

สะทอนตนทุนโรงกลั่นนํ้ามันโดยไดกําหนดเพดานการปรับราคาขายปลีกไวสูงสุดไมเกิน 30.13 บาท/กก. (ปจจุบัน ราคา LPG 

ภาคอุตสาหกรรมไดถูกปรับจนเทากับ 30.13 บาท/กก. ตั้งแตเดือนเมษายน 2555) 

ในระยะยาวรัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงพลังงาน และบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) รบัไปดําเนินการศึกษา

จัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการนําเขา LPG ในอนาคต เชน ขยายระบบคลังและทาเรือเพื่อนําเขา LPG รวมถึงการขยาย

ประเภทผลิตภัณฑ เงินสงเขากองทนุน้ํามัน  อัตราชดเชย  

1. น้ํามันเบนซิน 91 7.2000 - 

2. น้ํามันเบนซิน 95 8.5000 - 

3. น้ํามันแกสโซฮอล 91 0.5000 - 

4. น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี 10 2.8000 - 

5. น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี 20 - -1.8000 

6. น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี 85 - -11.8000 

7. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 1.5000 - 

8. น้ํามันเตา (FO 600 (1) 2% S) 0.0600 - 

9. น้ํามันเตา (FO 1500 (2) 2% S) 0.0600 - 

10. กาซปโตรเลียมเหลว (บาทตอกิโลกรัม) 1.0349 - 
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ขีดความสามารถในการจายกาซ LPG ไปยังคลังภูมิภาคตางๆ เพื่อรองรับความตองการในอนาคตอยางเพียงพอ โดยการขยายกําลัง

การจายทั้งทางรถยนตและรถไฟ 

โครงสรางราคากาซปโตรเลียมเหลว 

 ทั้งน้ี โครงสรางราคาจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวจะประกอบดวย 3 สวนคือ 

(1)   ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ/นําเขา 

(2)   ราคาขายสงหนาโรงกลั่น ประกอบดวย 

 -  ราคา ณ โรงกล่ัน/โรงแยกกาซ 

 -  ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง และภาษีมูลคาเพ่ิม 

(3)   ราคาขายปลีก ประกอบดวย 

 -  ราคาขายสงหนาโรงกลั่น/โรงแยกกาซ 

 -      คาการตลาดและภาษีมูลคาเพ่ิม 

 

ตัวอยางโครงสรางราคา LPG ณ วันที ่28 ธันวาคม 2555 

            หนวย : บาท/กิโลกรัม 

 ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม 

ราคา ณ โรงกล่ัน/โรงแยกกาซ/นําเขา /1 10.2644 10.2644 

ภาษีสรรพสามิต /2 2.1700 2.1700 

ภาษีเทศบาล /2 0.2170 0.2170 

กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง /2 1.0349 12.2549 

ภาษีมูลคาเพ่ิม /2 0.9580 0.9580 

ราคาขายสงรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 14.6443 25.8643 

คาการตลาด 3.2566 3.2566 

ภาษีมูลคาเพ่ิม /2 0.2280 1.0134 

ราคาขายปลีก 18.13 30.13 
 

ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 /1 รัฐบาลกําหนดโดยอางอิงราคาตลาดโลก 

        /2     รัฐบาลกําหนดและควบคุมคาการตลาดเฉพาะราคา LPG ภาคครัวเรือน  

 

4.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมี  
4.3.3.1 โครงสรางของอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

โครงสรางของอุตสาหกรรมปโตรเคมีสามารถแบงไดเปน 3 ขั้น ดังนี ้

(1) อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน : เปนการนํากาซปโตรเลียม อันไดแก กาซอีเทนและกาซโพรเพน หรือผลิตภัณฑใน

รูปของน้ํามัน อันไดแก แนฟทา มาแปรสภาพเปนสารโอเลฟนส (กาซเอทิลีนและกาซโพรพิลีน) และคอนเดนเสท

มาแปรสภาพเปนสารอะโรเมติกส (เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผานกระบวนการกล่ัน แยก ทําใหแตกตัว และ

แปรรูป 
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(2) อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลาง : เปนการนําผลิตภัณฑที่เกิดข้ึนจากผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตนไปผานกระบวนการ

ต า งๆจนได เปนผลิต ภัณฑป โตร เค มีขั้ นกลาง  เ ชน  สไตรีนโมโนเมอร  ไวนิลคลอไรด โมโนเมอร  

เอทิลีนไกลคอล กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์  ฟนอล และอะซีโตน เปนตน 

(3) อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลาย  : เปนการนําผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลางไปผาน

กระบวนการตางๆ จนไดเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นปลายในรูปของเม็ดพลาสติกชนิดตางๆ เชน โพลิเอทิลีน  

โพลิโพรไพลีน โพลิไวนิลคลอไรด โพลิสไตรีน หรือวัตถุสังเคราะหตางๆ ซ่ึงจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบพ้ืนฐานใน

การผลิตของอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืนๆ เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา อุตสาหกรรม

ช้ินสวนรถยนต และอุตสาหกรรมส่ิงทอ เปนตน 

4.3.3.2 สถานการณปโตรเคมีของประเทศไทย 

การผลิตปโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทยในป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากป 2554 โดยเปนผลมาจากการฟนตัวของอุป

สงคภายในประเทศโดยเฉพาะในสวนของผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นปลายภายหลังเหตุการณมหาอุทกภัยเมื่อปลายป 2554 ที่ผานมา

เปนหลัก กอปรกับการออกนโยบาย/มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐในระหวางปและความเช่ือมั่นผูบริโภคท่ีปรับตัวดีขึ้น 

ชวยชดเชยอุปสงคภายนอกประเทศท่ีปรับลดลงจากสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไมแนนอนสูงจากปญหาเศรษฐกิจ

ยุโรปที่ยืดเย้ือและความกังวลปญหาหนาผาการคลังของสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ีความตองการบริโภคผลิตภัณฑปโตรเคมีในประเทศ

โดยรวมขยายตัวรอยละ 6 ใกลเคียงกับปที่ผานมา ขณะท่ีการนําเขาผลิตภัณฑปโตรเคมีโดยรวมหดตัวรอยละ 7 ซ่ึงเปนการหด

ตัวอยางตอเนื่องจากปกอนหนาและการสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีโดยรวมไมมีการขยายตัวอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับป

ที่ผานมา 

หากพิจารณาสัดสวนของการสงออกเปรียบเทียบกับการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีในแตละขั้นของประเทศแลว พบวา 

ประเทศสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตน ขั้นกลางและขั้นปลาย รอยละ 15 35 และ 59 ของการผลิตในแตละข้ันตามลําดับ ซ่ึงเปน

สัดสวนที่ลดลงเม่ือเทียบกับปกอนโดยเฉพาะในสวนของผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตนและขั้นกลาง เนื่องจากใชเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นปลายเพื่อตอบสนองการบริโภคภายในประเทศเปนหลักตามเหตุผลขางตน 

 

การผลิต การนําเขา การบริโภค และการสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตน*ของประเทศไทย                                              หนวย : พันตันตอป 

ป 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การนําเขา การบริโภค การสงออก 

2551 5,515 523 5,427 609 

2552 7,074 305 6,341 1,037 

2553 7,947 354 7,065 1,236 

2554  9,418 351 8,195 1,575 
2555 10,045 276 8,832 1,488 

* Ethylene, Propylene, Benzene, Toluene และ P-Xylene 
ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
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การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลาง*ของประเทศไทย                                         หนวย : พันตันตอป 

ป การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การนําเขา การบริโภค การสงออก 

2551 4,008 354 2,882 1,479 
2552 4,529 264 3,140 1,654 
2553 4,648 370 3,394 1,625 
2554  4,586 367 3,212 1,741 
2555 4,474 234 3,160 1,547 

*VCM, SM, Caprolactam, PTA, Cyclohexane และ MEG 

ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นปลายของประเทศไทย                                         หนวย : พันตันตอป 

ป 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การนําเขา การบริโภค การสงออก 

2551 4,190 687 2,782 2,094 
2552 4,293 668 2,862 2,098 
2553 4,998 899 3,295 2,604 
2554  6,049 836 3,371 3,513 
2555 6,491 942 3,618 3,815 

* PE (including EVA), PVC, PP, PS, EPS และ ABS/SAN 

ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคผลิตภัณฑปโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย                                              หนวย : พันตันตอป 

ป การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การนําเขา การบริโภค การสงออก 

2551 13,713 1,567 11,091 4,182 
2552 15,896 1,237 12,343 4,789 
2553 17,593 1,623 13,754 5,465 
2554  20,053 1,554 14,778 6,829 
2555 21,010 1,452 15,610 6,850 

ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

 

4.4  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

4.4.1 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการโรงแยกกาซธรรมชาต ิ

ตลอดระยะเวลาการดําเนนิงานของโรงแยกกาซธรรมชาติที่ผานมา ปตท. ไดตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ความ

ปลอดภัย และอาชีวอนามัย รวมท้ังคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง ดังน้ัน ปตท. จึงไดติดตาม

ตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องและเครงครัด โดยในชวงกอนการกอสรางไดมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 พรอมทั้งระบุมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจวัดผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม เพื่อเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม  ซ่ึงจนถึงปจจบุัน ปตท. ไดดําเนินการติดตามตรวจวัด บันทึกผล และจัดทํารายงานฯ เสนอตอ สผ. รวมถึง

หนวยงานทีเ่กี่ยวของ เชน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกฎหมายกําหนด
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อยางเครงครัด ยิ่งไปกวาน้ัน เพือ่ใหเกิดความม่ันใจในประสิทธิภาพของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ และเปนไปตามคําแนะนํา

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง หนวยที่ 1 และ 5 ยังไดเพิ่มเติมการตดิต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ

พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัต ิ(Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ในป 2546 และป 

2548 ตามลําดับ ซ่ึงจากการติดตามตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมของโรงแยกกาซธรรมชาติทุกหนวย และโรงแยกกาซอีเทนตั้งแต

เริ่มเปดดําเนินการ พบวาคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพนํ้า และการจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิต ลวนอยูใน

เกณฑที่ดีกวามาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด อีกท้ังยังไดมีการดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตลอดจน

โครงการอนุรักษพลังงานอ่ืนๆ รวมดวย เชน โครงการระบบหมุนเวียนพลังงานความรอนเหลือทิง้กลับคืน สําหรับโรงแยกกาซฯ 

หนวยที่ 5 ซ่ึง EIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการแลว และปจจบุันอยูระหวางนํามาตรการดานส่ิงแวดลอม

ไปปฏบิัติในขัน้ตอนการออกแบบรายละเอียดวิศวกรรมและกอสราง นอกจากนี้ยังไดมีการขอทบทวนมาตรการดานส่ิงแวดลอมให

สอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ปจจบุันสําหรับโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 4 โดยขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการศึกษาและจดัทํารายงานการขอ

เปล่ียนแปลงรายละเอียด EIA เพื่อเสนอตอหนวยงานอนุญาตพิจารณาอีกดวย 

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายขางตนแลว ปตท . ยังดําเนินการระบบการจัดการแบบบูรณาการ หรือ Integrated 

Management Systems (IMS) ซ่ึงเปนการรวมระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย มอก.18001//OHSAS 18001 และระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 เขาดวยกัน โดยปจจุบัน ทั้งโรงแยกกาซธรรมชาติ

ระยอง และโรงแยกกาซธรรมชาติขนอม (หนวยท่ี 1-6) ไดรับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอย

แลว และสามารถรักษาการรับรองไดอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน และ ในป 2555 โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ยังไดรับการรับรอง

ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน ISO 50001 เพิ่มเติมอีกดวย 

4.4.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

ถึงแมวาการดําเนินการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ไดเกิดขึน้กอนท่ีโครงการประเภทระบบขนสง

ปโตรเลียมทางทอ จะถูกกําหนดใหอยูในขายที่ตองจดัทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Environmental Impact 

Assessment) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2539 มากกวา 10 ป อยางไรก็ตาม ปตท.  

ไดตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมท้ังกอนการกอสราง ระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสรางมาโดยตลอด 

โดยมีการศึกษาและประเมินผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ เพื่อกําหนดมาตรการปองกันแกไขและติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมระหวางกอสรางและระยะดําเนินการ รวมท้ังมีการปรับสภาพพื้นที่ใหเขาสูสภาพเดิมเม่ือการฝง

กลบทอแลวเสร็จ ซ่ึงทุกโครงการนับแตการกอสรางทอสงกาซฯ สายประธานเสนแรกที่เริ่มรับกาซธรรมชาติจากอาวไทย และ

โครงการทอสงกาซธรรมชาติอ่ืนๆ ก็มีแนวทางปฏิบัติในทศิทางเดยีวกัน 

สําหรับทอสงกาซธรรมชาติจากสหภาพพมามายังชายแดนไทยท่ีบานอีตอง และตอมายังโรงไฟฟาราชบุรีจังหวัดราชบุรี 

ที่เริ่มกอสรางในป 2540 นั้น ปตท. ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพื่อเสนอตอ สผ. ตามท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ .ศ. 2535 เชนเดียวกับการดําเนินการของโรงแยกกาซธรรมชาติ 

ซ่ึงจากการติดตามตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมต้ังแตป 2540 เปนตนมา ลวนปรากฏวาเปนไปตามมาตรการลดและติดตาม

ผลกระทบที่ไดเสนอไวในรายงานฯ 

ในระหวางป 2547 จนถึงปจจุบัน โครงการทอสงกาซธรรมชาติทุกขนาด ไมวาจะเปนโครงการตามแผนแมบทระบบทอ

สงกาซฯ ฉบับท่ี 3 หรือโครงการทอสงกาซฯ ไปยังกลุมลูกคาอุตสาหกรรม โรงไฟฟา และสถานีบริการกาซธรรมชาติ (NGV) นั้น 

ไดมีการศึกษาและจัดทํารายงาน EIA รวมท้ังมีการนํามาตรการลดผลกระทบและระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไปสูการปฏิบัติทั้ง

ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการทุกโครงการ โดยโครงการตามแผนแมบทระบบทอสงกาซฯ ฉบับท่ี 3 ที่อยูในระหวาง

การศึกษาและจัดทํารายงาน EIA เพื่อเสนอตอ สผ. หรืออยูระหวางการพิจารณา ไดแก  โครงการทอสงกาซฯ มายังสถานีควบคุม
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กาซ BVW01 โครงการทอสงกาซฯ ภูมิภาคนครสวรรค โครงการทอสงกาซฯ ภูมิภาคนครราชสีมา โครงการติดต้ังหนวยผสมกาซ

ฯ (Mixing Facility) เพื่อเสริมสรางความม่ันคงใหกับโครงขายระบบทอฯ และโครงการติดต้ังเคร่ืองเพ่ิมความดันกาซฯ หนวยที่ 4 

สถานีเพิ่มความดันกาซโทรโยค เปนตน สวนโครงการติดต้ังเคร่ืองเพ่ิมความดันกาซฯ ในทะเล โครงการทอสงกาซฯเสนท่ี 4 

(ระยอง-แกงคอย) และโครงการติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดันกาซฯ หนวยที่ 4 ปจจุบันยังอยูในระหวางการกอสราง   

สําหรับโครงการทอสงกาซฯ ไปยังกลุมลูกคาอุตสาหกรรม โรงไฟฟา และสถานีบริการกาซธรรมชาติ ( NGV) ที่อยูใน

ระหวางการกอสราง ไดแก  โครงการทอสงกาซฯ นวนคร-รังสิต โครงการทอสงกาซฯ ไปยังบริษัทสุนทร เมทัล จํากัด โครงการ

ทอสงกาซฯ ไปยังบริษัท สหวิริยา เพลทมิล จํากัด (มหาชน) โครงการทอสงกาซฯไปยัง Alpha-Power ถนนสุวินทวงศ โครงการ

ทอสงกาซฯ ภายในนิคมหนองแค โครงการทอสงกาซฯ ไปยังบริษัท SAICO โครงการทอสงกาซฯ ไปยังกลุมลูกคาบริเวณแนวทอ

บริษัท QCP โครงการทอสงกาซฯ Debottleneck (Looping BV#25) โครงการทอสงกาซฯ ไปยังบริษัท สตารคอร โครงการ  

ทอสงกาซฯไปยังกลุมบริษัท ดาว เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด และโครงการผลิตไฟฟาและ 

ไอนํ้า ของบริษัทปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (EPS) โครงการทอสงกาซฯ ไปยังโรงไฟฟานวนครการไฟฟา และโครงการ  

ทอสงกาซฯ ไปยังสถานีบริการกาซธรรมชาติตางๆ เปนตน  

สําหรับโครงการท่ีอยูในระหวางการศึกษาและจัดทํารายงาน EIA เพื่อเสนอตอ สผ. หรืออยูระหวางการพิจารณา ไดแก   

โครงการผลิตไฟฟาจากลมรอนท้ิงสถานีเพิ่มความดันกาซฯ โทรโยค  โครงการทอสงกาซฯ ไปยังโรงไฟฟาวังนอยหนวยที่ 4 

โครงการทอฯ เชื่อมระบบทอนวนคร-รังสิต โครงการสวนขยายโครงการทอสงกาซฯ ปทุมธานี-พญาไท โครงการทอสงกาซฯ ไป

ยังบริษัท ศักดิ์ชัยสิทธิ์ จํากัด โครงการทอสงกาซฯ ไปยังบริษัทยูเอ็มซี เม็ททอล จํากัด โครงการทอสงกาซฯ ไปยังบริษัท ผลิตภัณฑ

ตราเพชร จํากัด โครงการทอสงกาซฯ ไปยังกลุมลูกคาเปาหมายบริเวณทางหลวง 331 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 344  โครงการทอ

ฯ ไปยังบริษัท จีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง จํากัด และบริษัท เอเชียแฟซิฟกกลาส จํากัด โครงการทอสงกาซฯ ไปยังบริษัท ซีพีคาปลีกและ

การตลาด จํากัด โครงการทอสงกาซฯ ไปยังบริษัท ไซมีส เมอรชานไดส จํากัด โครงการทอสงกาซฯ ภายในนิคมอุตสาหกรรม

ราชบุรี โครงการทอสงกาซฯ ไปยังนิคมอิสเทิรนซีบอรด และโครงการทอสงกาซฯ ไปยังสถานีบริการกาซธรรมชาติตางๆ 

เพื่อใหการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากล สายงานระบบทอสง

กาซธรรมชาติของ ปตท. ทุกหนวย จึงไดนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย มอก.18001/OHSAS 18001 เขามาปฏิบัติ โดยไดรับการรับรองระบบ ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 จาก

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลวและสามารถรักษาการรับรองไดอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน นอกจากน้ีใน

ป 2555 ทุกเขตปฏิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติยังไดรับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน ISO 

50001 เพิ่มเติมอีกดวย 

4.4.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการทาเทียบเรือของคลังปโตรเลียมและผลิตภัณฑอื่นๆ 

ในการกอสรางทาเทียบเรือของ ปตท. เพื่อขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียม ไดมีการจัดทํารายงาน EIA ซ่ึงระบุมาตรการ

ปองกัน และแกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ตลอดจนไดดําเนินการติดตามตรวจวัดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(Monitoring) ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เสนอตอ สผ. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง ซ่ึงจากการติดตามตรวจสอบดังกลาว ปตท.  สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมไดอยางครบถวน โดยผลการติดตามตรวจวัดท้ังหมดอยูในเกณฑที่ดีกวา

มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด อีกทั้งหนวยงานของ ปตท. ที่มีทาเทียบเรือขนสงผลิตภัณฑทุกคลังยังไดรับการรับรองระบบการ

จัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลว

เชนเดียวกับโรงแยกกาซธรรมชาติ และระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
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โครงการทาเทียบเรือที่อยูในขั้นตอนการจัดทํารายงาน EIA ไดแก โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือนํ้ามันและกาซของคลัง

ปโตรเลียมสงขลา โดยโครงการดังกลาวอยูในสถานะชะลอโครงการ ยังไมมีกําหนดการกอสรางท่ีแนนอน และโครงการที่อยูใน

ระหวางการพิจารณาโดยคณะกรรมการผูชํานาญการ ไดแก โครงการขยายทาเทียบเรือและกอสรางถังเก็บผลิตภัณฑเพิ่มเติมของ

คลังกาซเขาบอยา และโครงการปรับปรุงทาเทียบเรือพรอมวางทอน้ํามันใตทะเลและกอสรางถังเก็บผลิตภัณฑเพิ่มเติมของคลัง

น้ํามันศรีราชา       

4.4.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการรวมลงทุนในโรงงานปโตรเคมแีละโรงกลั่นนํ้ามัน 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและการกลั่นเปนอุตสาหกรรมอีกประเภทที่ตองจัดทํารายงาน  EIA ตามท่ีกําหนดใน

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ .ศ. 2535 โดย ปตท. ไดรวมลงทุนและเขาไปมีสวนรวมใน

ขั้นตอนของการพัฒนา รวมท้ังในขั้นตอนการกอสรางหรือขยายโรงงานปโตรเคมีและโรงกลั่นนํ้ามันตางๆ ในสัดสวนที่มากนอย

ตางกัน โดยในปจจุบัน มีโครงการกอสรางและ/หรือขยายโรงงานในความรับผิดชอบของบริษัทในกลุมท่ี ปตท.ถือหุนโดยตรง ซ่ึง

เปนโครงการท่ีไดรับความเห็นชอบจากองคกรอิสระแลว และอยูระหวางการการดําเนินการจัดรับฟงความคิดเห็น ไดแก โครงการ

โรงงานผลิตสารฟนอล (สวนขยาย ครั้งท่ี 2) ของบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด ทั้งน้ี สําหรับโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จและเขาสู

ระยะดําเนินการ ก็ไดปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจวัดผลกระทบส่ิงแวดลอม

อยางเครงครัด ซ่ึงมีการติดตามตรวจวัด บันทึกผล และจัดทํารายงานเสนอตอ สผ. และหนวยงานที่เกี่ยวของเปนระยะตามที่กําหนด 

4.4.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการรวมลงทุนของธุรกิจกาซธรรมชาติ 
ปตท. ไดรวมลงทุนในธุรกิจขยายและพัฒนาการใชกาซธรรมชาติอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการขยายโครงขายระบบทอ

สงกาซธรรมชาติ รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟาไอนํ้าและนํ้าเย็น โดยในขณะน้ี มีโครงการท่ีไดจัดทํารายงาน EIA 

ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 แลวเสร็จ และไดรับการพิจารณา

เห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการฯ แลว อยูในระหวางการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รวมท้ังติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอมในระยะกอสราง ไดแก โครงการโรงไฟฟาของบริษัท บีกริม บีไอพี เพาเวอร จํากัด ( BIP) และ

โครงการโรงไฟฟาของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอรเรช่ัน  จํากัด (BIC) สําหรับโครงการท่ีอยูในระหวางการศึกษาและจัดทํา

รายงาน EIA เพื่อเสนอตอ สผ. และการศึกษาความเปนไปได (Feasibility study) ของโครงการ ไดแก โครงการโรงไฟฟาของ

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT) CUP-4  และโครงการโรงไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด (NNEG) สําหรับ

โครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จและเขาสูระยะดําเนินการ ก็ไดปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม รวมท้ังมาตรการ

ติดตามตรวจวัดผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด ซ่ึงมีการติดตามตรวจวัด บันทึกผล และจัดทํารายงานเสนอตอ สผ. และ

หนวยงานที่เกี่ยวของเปนระยะตามท่ีกําหนด 

4.5          การวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. (สวญ.) ดําเนินงานวิจัยและพัฒนา  โดยมุงเนนการเสริมสรางฐานทางดานเทคโนโลยี 

(Technology Base Structure) และขีดความสามารถของนักวิจัยใหเปนผูเช่ียวชาญในแตละสาขา รวมท้ังกําหนดกลไกการ

ดําเนินงานใหมีกระบวนการเช่ือมโยงการทํางานระหวาง สวญ. และกลุมธุรกิจ เพ่ือรองรับทิศทางองคกรที่มุงเนนการพัฒนา

ผลิตภัณฑและกระบวนการ สรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดรวดเร็ว   ทั้งน้ี สวญ. มี

โครงสรางการดําเนินงานเปนดังนี้ 
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4.5.1     งานวิจัยและพัฒนาท่ีสําคัญของ สวญ. 

4.5.1.1    วิจัยธรณีวิทยาและวศิวกรรมปโตรเลียม 

สืบเนื่องมาจากการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในประเทศไทย ทั้งในภาคการขนสง อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟา 

สงผลใหปริมาณความตองการกาซธรรมชาติภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ดังน้ัน สวญ. จึงมุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานผลิตภัณฑ

จากปโตรเลียม เชน กาซธรรมชาติ โดยใหความสําคัญนับต้ังแตการสํารวจ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการขนสง และได

ดําเนินงานวิจัยทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรมปโตรเลียม โดยมุงเนนดานการวิจัยกระบวนการตรวจสอบทางธรณีวิทยา  วิจัยการ

เพิ่มประสิทธิภาพการนํานํ้ามันและกาซกลับมาใช รวมถึงการวิจัยกระบวนการสํารวจและขุดเจาะแหลงปโตรเลียมประเภทใหม 

(Unconventional Reservoir Exploitation) ไดแก FLNG, oil sands, deepwater ฯลฯ โดยไดมีการกอตั้งหองปฏิบัติการทาง

ธรณีวิทยาท่ี สวญ. วังนอย นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาการตรวจประเมินและการยืดอายุการใชงานโรงงานและระบบทอ 

วิจัยแกปญหาการเกิดตะกรันและไขในทอสงกาซดวยวิธีการทางกายภาพและเคมีเพื่อคงสภาพทอสงกาซฯ ใหมีประสิทธิภาพ

ดังเดิม โดยไดมีการวิจัยการแกปญหาการเกิดไขในการขนสงนํ้ามันทางรถไฟใหแกแหลง S1 ซ่ึงนอกจากชวยลดคาขนสงแลวยัง

สามารถนําไขมาใชประโยชนสรางมูลคาไดถึง 500 – 1,000 ลานบาทตอป 

ปจจุบนั สวญ. ยังมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรองรับงานวิจัยทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรมปโตรเลียมอยาง

ตอเนื่อง โดยอยูระหวางดําเนินการกอสรางอาคารและจัดหาอุปกรณวิจัยทางธรณีวิทยาตางๆ เพื่อใหบริการแกกลุม ปตท. และเปน

ศูนยกลางการศึกษาดานธรณีวิทยาและวิศวกรรมปโตรเลียมของประเทศไทย  

4.5.1.2    วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการปโตรเลียมและปโตรเคมี 

งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการปโตรเลียมและปโตรเคมี ถือเปนเคร่ืองมือสําคัญเพ่ือเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพการดําเนินงานของบริษัทในกลุม ปตท.  สวญ. จึงไดทําการศึกษาวิจัยกระบวนการผลิตปโตรเลียมและปโตรเคมี เพื่อ

แกไขและปองกันปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของหนวยปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน พัฒนากระบวนการ

ฝายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรม
ปโตรเลียม  

(Geo-science & Petroleum 
Engineering  

Research Department)  

ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
กระบวนการ  

ปโตรเลียมและปโตรเคมี 
(Process Technology Research 

 Department) 

ฝายวิจัยและบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
(Environmental Research and  

Management Department) 

สวนวิเคราะหงานวิจยัเชิงธุรกิจ 
(Analytical Business Research Division) 

สวนวิเคราะหเทคโนโลยีและบรหิารองคความรู 
(Analytical Technology & KM Division) 

  สวนบรหิารทรัพยสินทางปญญาและวิเทศสัมพันธ 
(Intellectual Property Management & Foreign  

Affairs Division) 

ฝายวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ 
ปโตรเลียม และเช้ือเพลิงทางเลอืก 

(Petroleum Products and 
Alternative 

 Fuels Research Department) 

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 

 สวนปฏิบัตกิารและบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณวิจยั 
(Research Facility Operation & Maintenance Division) 

ฝายเทคนิคพลังงานประยุกต 
และเคร่ืองยนตทดสอบ 

(Energy Application Technique  
and Engine Test Department) 

     ฝายแผนและบริหารงานวิจัย 
(Research Planning and Management  

Department) 

 สวนแผนและบริหารโครงการ 
(Research Planning & Project Management Division) 

 สวนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 
(RTI Quality, Safety, Health & Environment Division) 
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ใหม ทั้งยังเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการวิจัยพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยาและตัวดูดซับ

ใหแกบริษัทในกลุม ปตท. ซ่ึงไดทําการพัฒนาตัวเรงปฏิกริยาและตัวดูดซับท่ีมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับตัวดูดซับเชิงพาณิชยเพื่อ

ทดแทนการนําเขา นอกจากน้ียังมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเคมีรวมกับบริษัทปโตรเคมีในกลุม ปตท. เพื่อนําไปสูการ

พัฒนาและเพ่ิมมูลคาใหแกผลิตภัณฑ โดยโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการปโตรเลียมและปโตรเคมีที่มีการ

ดําเนินการ เชน งานวิจัยการสังเคราะหและขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ (Bio-Plastics) เพื่อสนับสนุนการใชชีวมวลในอุตสาหกรรมป

โตรเคมีทดแทนปโตรเลียม โดยไดผลิตแกวพลาสติกชีวภาพแบบยอยสลายได 100% ใชงานในรานอเมซอน รวมถึงงานวิจัยและ

พัฒนาสูตรและตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับสังเคราะหผลิตภัณฑปโตรเคมีจําเพาะ เชน Ultra High Molecular Weight PE นอกจากนี้ยังมี

การวิจัยกระบวนการท่ีใชในโรงงานปโตรเคมีตางๆเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหมทีเ่หมาะสมกับ

แหลงวัตถุดิบและแนวโนมของตลาด เชนการวิจัยและพัฒนาเตาปฏิกรณแบบ Microchannel Base ที่มีขนาดเล็กและมี

ประสิทธิภาพการถายเทพลังงานและมวลสารสูงสําหรับประยุกตใชกับกระบวนการ GTL (Gas-to-Liquid) ขนาดเล็ก เชน 

กระบวนการแปรรูปกาซจากแหลงกาซขนาดเล็กเปนน้ํามันดิบสังเคราะห อีกดวย 

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ไดขยายศักยภาพงานวิจัยดานกระบวนการและปโตรเคมีทีท่นัสมัย เพื่อรองรับการ

ขยายตัวอยางตอเนื่องของธุรกิจปโตรเคมีของกลุม ปตท. ปจจุบนัไดใหบริการทดสอบประเมินประสิทธิภาพตัวเรงปฏิกิริยาและตัว

ดูดซับ ใหแกบรษิัทในกลุม ปตท. อีกท้ังอยูระหวางดําเนินการกอสรางโรงงานจําลองกระบวนการผลิต HDPE ที่นคิมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จังหวัดระยอง สําหรับงานวิจัยตัวเรงปฏิกิริยาและกระบวนการพอลิเมอไรเซชันในระดบัโรงงานนํารอง (Pilot Plant) 

ซ่ึงสามารถใหบริการทดสอบกระบวนการพอลิเมอไรเซชันแกบริษทัในกลุม ปตท. พรอมดําเนินการในป พ.ศ. 2556 

4.5.1.3    วิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑปโตรเลียมและเช้ือเพลงิทางเลือก 
สวญ. ไดทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเลียม ทั้งน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหลอล่ืน ทั้งดานคุณภาพ และผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอมมาโดยตลอด  ผลิตภัณฑเช้ือเพลิงของ ปตท . ที่จําหนายจึงลวนผานการยืนยันคุณภาพการใชงาน และเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาวะวิกฤตดานพลังงานที่เกิดขึ้นอยูในขณะน้ี การนําผลิตผลทางการเกษตรมาพัฒนาเปน

เชื้อเพลิงทดแทนสามารถชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพาการนําเขาเช้ือเพลิงจากตางประเทศ นับเปนการสราง

ความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ  ทั้งยังชวยรักษาสภาพแวดลอม สวญ. จึงดําเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนาการผลิตนํ้ามัน

เช้ือเพลิงสังเคราะหจากพืชเพื่อทดแทนผลิตภัณฑจากปโตรเลียมในอนาคต ดังเชน ความสําเร็จในการคิดคนสูตรน้ํามันแกส

โซฮอล อี 20 (E20) และนํ้ามันแกสโซฮอล อี 85 (E85) จําหนายเปนรายแรกของประเทศไทย และ สวญ. ยังคงมุงม่ันพัฒนาโดย

เดินหนางานวิจัยการผลิตเอทานอลจากเสนใยพืช (Cellulosic Ethanol) ในวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ฟางขาว เศษสับปะรด 

ใบออย ทะลายปาลม และ น้ําท้ิงจากโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง เพื่อนําไปสูการลดตนทุน และเปนการใชวัตถุดิบที่ไมใชพืช

อาหารซ่ึงจะชวยลดผลกระทบของพลังงานที่มีตอราคาอาหารในอนาคต 

สําหรับการพัฒนาพืชพลังงานทางเลือกนั้น สวญ. ไดทําการศึกษาสายพันธุและวิธีปลูกสาหรายขนาดเล็ก (Micro-algae) 

และสบูดําสําหรับผลิตนํ้ามัน การศึกษาการผลิตเมธานอลและไดเมธิลอีเธอร (DME) จากวัสดุชีวมวลดวยกระบวนการแกสซิฟเค

ชัน (Gasification) รวมถึงการดําเนินการศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตนํ้ามันไบโอไฮโดรจีเนทดีเซล ( Bio-hydrogenated 

Diesel หรือ BHD) ซ่ึงมีโครงสรางใกลเคียงนํ้ามันดีเซลท่ีใชกันในปจจุบัน และสามารถใชงานในเคร่ืองยนตดีเซลท่ีอัตราสวนสูง

รวมท้ังสามารถปรับปรุงคุณภาพเปน Biojet สําหรับใชงานในเคร่ืองบินเพ่ือลดการปลดปลอยมลภาวะจากธุรกิจการบินตาม

ขอกําหนด Emission Trading Scheme (ETS) ของกลุมประเทศยุโรปได ทั้งนี้ไดมีการรวมมือวิจัยการใชไบโอเจ็ตในเคร่ืองบินของ

การบินไทย ดวยสัดสวนการผสมไบโอเจ็ต รอยละ 50 โดยไดทดสอบบินคร้ังแรกในวันท่ี 21 ธันวาคม 2554 และบินในเท่ียวบิน

เชิงพาณิชยเปนครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียเม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2554 
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ในสวนของนํ้ามันหลอลื่น สวญ. ไดทําการพัฒนานํ้ามันหลอล่ืนยานยนตและอุตสาหกรรมครอบคลุมการใชงานทุกดาน 

รวมถึงเปนผูนําในการใชมาตรฐานสากลลาสุดคือ API SN ออกจําหนายเปนรายแรกของประเทศ เพื่อใหสนองตอบความกาวหนา

ดานเทคโนโลยีและยืดอายุการใชงานของยานยนต นอกจากนี้ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑหลอล่ืนของ ปตท. นั้น สวญ. ยังได

พัฒนาสายผลิตภัณฑออกไปใหหลากหลายยิ่งขึ้นอยางตอเน่ือง  โดยในป 2555 ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑหลอล่ืน Performa NGV  

และ Performa Synthetic NGV สําหรับรถยนตใชกาซธรรมชาติ และ Gasoline Engine Oil 0W-20 สูตรประหยัดนํ้ามันสําหรับ

รถยนตเบนซิน ออกจําหนายสูทองตลาด 

นอกเหนือจากหลอลื่นยานยนตและอุตสาหกรรมแลว สวญ. ยังทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑพิเศษ ( Specialty 

Products) เพื่อสรางมูลคาเพ่ิม เชน การสรางมูลคาเพ่ิมใหแกยางมะตอย ดวยการผลิต Polymer Modified Asphalt (PMA) ซ่ึงมี

คุณสมบัติยืดหยุนเหนือกวายางมะตอยปกติ และ Warm Mixed Asphalt (WMA) ซ่ึงสามารถผสมไดที่อุณหภูมิต่ํา เปนตน ทั้งหมด

นี้เพื่อรองรับกับความตองการของผูบริโภคในอนาคต ดังนั้นผลิตภัณฑเชื้อเพลิงและหลอล่ืนของ ปตท. จึงครอบคลุมความตองการ

ของตลาด ไดรับการรับรองโดยผูผลิต และมีคุณภาพเหนือคูแขงในตลาด โดยจําหนายในราคาท่ีเหมาะสมและเปนธรรม และครอง

สวนแบงตลาดเช้ือเพลิงและหลอลื่นเปนอันดับหนึ่งจนถึงปจจุบัน  

4.5.1.4    เทคนิคพลังงานประยุกตและเครื่องยนตทดสอบ 

สวญ. มีหองปฏิบัติการทดสอบดานเครื่องยนต (Engine Test) และยานยนต (Vehicle Test) ที่ทันสมัยรองรับการทดสอบ

ที่หลากหลาย และใชวิธีการทดสอบอางอิงมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล สรรหาเทคโนโลยีดานพลังงานประยุกต ทํา

การวิจัยดานเทคนิคในการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําการทดสอบและประเมินผลเคร่ืองยนต ยาน

ยนต การเผาไหม และการปลดปลอยมลพิษจากการใชผลิตภัณฑเช้ือเพลิงตางๆ นอกจากน้ียังดําเนินการวิจัยและพัฒนาเชิง

วิศวกรรมในการประยุกตใชกาซธรรมชาติในอุตสาหกรรมและยานยนต (NGV) ทั้งน้ีเพื่อเปนการสนับสนุนการตลาดของธุรกิจ 

ปตท. โดยเฉพาะอยางย่ิง เพื่อรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑของ ปตท. ตลอดจนความพึงพอใจของผูบริโภค ผลิตภัณฑตางๆ ที่

ออกจําหนายภายใตช่ือ ปตท. จะผานการวิเคราะห ทดสอบ และประเมินผล ดานประสิทธิภาพ สมรรถนะ และมลพิษจาก

หองปฏิบัติการเคร่ืองยนตทดสอบเพ่ือยืนยันผลการใชงานตามมาตรฐานสากล 

งานวิจัยที่สําคัญของสถาบันวิจัยฯ ไดแก การวิจัยเพื่อสงเสริมการใชกาซธรรมชาติซ่ึงเปนเช้ือเพลิงสะอาดและใชเปน

เช้ือเพลิงราคาประหยัดทดแทนนํ้ามัน โดยวิจัยและพัฒนาการใช NGV (Natural Gas for Vehicles) ซ่ึงสามารถลดการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงและลดมลพิษทางอากาศลงไดในระดับหนึ่ง ภาครัฐจึงใหการสนับสนุนและมีการขยายผลเพื่อใชกับรถยนตโดยสาร ขส

มก. และรถแท็กซ่ี ทั้งน้ีการใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในรถยนตเบนซินจะตองติดต้ังชุดอุปกรณควบคุมการจายเช้ือเพลิง 

(Conversion Kit) เพื่อใหสามารถใชสลับไปมาระหวางกาซธรรมชาติกับน้ํามันเบนซินได สวญ. จึงไดทําการศึกษา วิจัย หา

แนวทางในการปรับปรุงชุดอุปกรณดังกลาวใหเหมาะสมกับการใชงานในประเทศ พรอมท้ังคิดคนและพัฒนาอุปกรณจายเช้ือเพลิง

อิเล็กทรอนิกสสําหรับยานยนตกาซธรรมชาติ (Engine Control Unit, ECU) สําหรับรถยนตเบนซินใชกาซธรรมชาติระบบ Bi-Fuel 

เพื่อควบคุมสวนผสมเช้ือเพลิงและจังหวะการฉีดเช้ือเพลิงใหเหมาะสมกับคุณภาพกาซธรรมชาติของประเทศไทยและสภาวะการ

ทํางานของเคร่ืองยนต อันจะชวยใหเครื่องยนตมีการเผาไหมที่มีประสิทธิภาพ สมรรถนะเคร่ืองยนตสูง และปลดปลอยมลพิษตํ่า 

โดยไดออกจําหนายอุปกรณดังกลาวในเชิงพาณิชยในประเทศไทยและมาเลเซียในป 2554 และไดตอยอดงานวิจัยไปใชพัฒนา 

ECU ที่สามารถใชกาซธรรมชาติที่มีคุณภาพหลากหลาย (Flex CNG ECU) นอกจากนี้ ยังทําการพัฒนาระบบเช้ือเพลิงกาซ

ธรรมชาติในเคร่ืองยนตดีเซลท่ีปรับแตงเปนระบบเช้ือเพลิงรวม (Diesel Dual Fuel Engine) ดวยการประยุกตแนวคิดระบบ 

Premixed Charge Compression Ignition (PCCI)  ทําใหสามารถใชกาซธรรมชาติในเคร่ืองยนตดีเซลดวยสัดสวนสูงถึงรอยละ 60 

สูงกวา ECU ในทองตลาดซ่ึงใชกาซธรรมชาติทดแทนดีเซลไดเพียงรอยละ 30  เคร่ืองยนตมีสมรรถนะดี และการปลดปลอยมลพิษ

ต่ําได สวญ. ยังคงนําแนวคิดการพัฒนาเคร่ืองยนตกาซธรรมชาติไปตอยอดเพ่ือประยุกตใชกับเคร่ืองยนตหลายประเภท อีกทั้ง
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นักวิจัยของ สวญ. ยังไดรับเชิญเปนวิทยากรในการสัมมนา การฝกอบรม การใหความรู และการแกไขปญหาการใชกาซธรรมชาติ

เปนเช้ือเพลิง เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ปตท. นอกจากน้ีหองทดสอบยานยนตของปตท.ยังไดมี การปรับปรุงเพ่ือขยาย

การทดสอบรองรับมาตรฐานการทดสอบในอนาคต ไดมีการอัพเกรดอุปกรณทดสอบมลพิษใหสามารถทดสอบในระดับมาตรฐาน 

Euro IV และ Euro V ในป พ.ศ. 2555 สวญ. ไดกอสรางสถานีเติมไฟฟา เพื่อรองรับการวิจัยรถใชไฟฟาท่ีจะแลวเสร็จ โดย สวญ. มี

แผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานรถยนตไฟฟาตางๆในอนาคต เชน สถานีเติมไฟฟา หัวเติมไฟฟา เทคโนโลยีแบตเตอรี่ เพื่อ

รองรับทิศทางยานยนตในอนาคตตอไป 

นอกจากน้ียังมีการศึกษาการใชประโยชนจากกาซธรรมชาติในเชิงอุตสาหกรรม โดยปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ

กอสราง Gas Application Lab เพื่อพัฒนาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการใชกาซในภาคอุตสาหกรรมเปนการ

สนับสนุนการขยายตลาดกาซธรรมชาติในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย รวมท้ังการอนุรักษพลังงาน  

4.5.1.5    วิจัยและบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 

ไมเพียงแตจะคํานึงถึงมุมมองในเชิงธุรกิจเทาน้ัน สวญ. ยังตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาส่ิงแวดลอม จึงได

ดําเนินการวิจัยและบริหารจัดการส่ิงแวดลอม เพื่อลดและปองกันผลกระทบของปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจของกลุม 

ปตท. และชุมชนใกลเคียง โดยทําหนาท่ีคนควา วิจัย พัฒนา และประเมินคุณภาพดานส่ิงแวดลอมท้ังทางอากาศ น้ํา ดิน และกาก

ของเสีย แกธุรกิจน้ํามัน ไมวาจะเปนคลังนํ้ามันและสถานีบริการนํ้ามัน ธุรกิจกาซฯ ปโตรเคมีและการกลั่น และอาคารสํานักงาน 

เพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการ และวางมาตรการแกไขหรือลดผลกระทบจากส่ิงที่ไมเปนไปตามขอกําหนด  ตลอดจนวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีในการปองกัน แกไข ควบคุม ฟนฟูและกําจัดมลพิษ จากการดําเนินกิจกรรมของบริษัทในกลุม ปตท. ทั้งในระยะส้ัน

และระยะยาว โดย ปตท.ไดมีการทํา Carbon Accounting สําหรับกลุม ปตท. เพื่อประเมินปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 

(GHG) ของกลุม ปตท.  เปนขอมูลในการติดตามและวางแผนมาตรการลดการปลดปลอย GHG โดยไดมีการกําหนดมาตรฐาน 

(Standardization) การคํานวณปริมาณปลดปลอย GHG  และติดตามการปลดปลอย GHG ของกลุมปตท.เปนรายปตั้งแตป 2550 มี

การศึกษาแบบจําลองการตัดสินลงทุนเพ่ือแกไขปญหาส่ิงแวดลอมท้ังดานอากาศและแหลงนํ้า โดยการพัฒนาแบบจําลอง การ

กระจายมลพิษทางอากาศ และทําบัญชีแหลงนํ้าและขอมูลการใชน้ําในพ้ืนท่ีมาบตาพุด อีกท้ัง สวญ.ยังไดทําการศึกษาวัฏจักรชีวิต 

(LCA) ของเช้ือเพลิงจากปโตรเลียม เช้ือเพลิงชีวภาพ พลาสติกชีวภาพและยางมะตอย เพื่อเปนขอมูลแนวทางการพัฒนาพลังงาน

ทดแทนใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 

นอกจากการประเมินและติดตามการปลดปลอยมลพิษแลว สวญ.ยังมีงานวิจัยดานการบําบัดมลพิษ เชนการบําบัดดิน

ปนเปอนน้ํามันดวยกระบวนการทางชีวภาพ ไดแกการพัฒนาเตาปฏิกรณชีวภาพ (Bioreactor) การพัฒนาวิธีเก็บแบบทีเรียบําบัดใน

รูปเซลลแหง (Freeze-Dry) และการบําบัดโดยใชพืชรวมกับจุลินทรีย (Land Farming) รวมถึงใหบริการหาแนวทางบําบัดมลพิษแก

บริษัทในกลุม ปตท. เชนการบําบัดน้ําท้ิงปนเปอนนํ้ามันจากสถานีบริการนํ้ามันของ ปตท. รวมท้ังระบบนํานํ้ากลับคืน นอกจากน้ี

ยังมีการวิจัยการเล้ียงสาหรายสําหรับดูดซับ CO2 และผลิตเปนกาซชีวภาพ ทั้งหมดน้ีเพื่อใชพัฒนากระบวนการบําบัดใหมี

ประสิทธิภาพ ลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจท่ีมีตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานท่ียึดม่ันตอ

ความรับผิดชอบตอสังคม 

4.5.1.6    แผนและบริหารงานวิจัย 

การจัดทําแผนและบริหารงานวิจัย เปนสวนที่สําคัญในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาของ สวญ. โดยจัดทําแผน

วิจัยและพัฒนาท้ังระยะส้ันและระยะยาว (Roadmap) ดําเนินการควบคุมติดตามผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ัง

ประเมินผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการวิจัยตางๆ และสราง

เครือขายงานวิจัยกับหนวยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความรูดานปโตรเลียม 

ปโตรเคมี สรางสรรคผลการศึกษาวิจัยอยางบูรณาการและเช่ือถือได อันจะเปนหนทางในการสรางมูลคาและโอกาสทางธุรกิจใน
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เชิงรุก นอกจากนี้ยังดําเนินการสํารวจตลาด ทัศนคติ และความพึงพอใจของลูกคาและผูบริโภคในผลิตภัณฑและบริการ ที่

ครอบคลุมธุรกิจหลักของ ปตท.   มีการประเมินและสํารวจภาพพจนองคกรอยางตอเน่ือง   เพื่อท่ีจะนํามาใชประกอบการวางแผน

ธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑและบริการธุรกิจใหสนองความตองการของลูกคาและผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังศึกษาและวิจัย 

ทางดานตลาด ธุรกิจ   สังคม วิเคราะหทางการเงิน ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร และสายโซคุณคาผลิตภัณฑ  เพื่อเปนแนวทาง

ในการดําเนินโครงการวิจัย และสนับสนุนแผนและกลยุทธองคกร  โดยมีเปาหมายเพื่อเตรียมความพรอมให ปตท. และบริษัทใน

กลุม ปตท. ใหสามารถแขงขันในตลาดไดเปนอยางดี  อีกท้ังยังมีการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานตอองคกรและหนวยงาน

ภายในอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ดวยความมุงม่ันในการพัฒนา

องคกรไปสูความเปนเลิศ (High Performance Organization) ตอไป 

ในป 2555 สายงานวิจัยของกลุม ปตท. ไดรวมกันจัดทํา PTT Group Technology Roadmap เปนแผนแมบทดานการวิจัย

และพัฒนาใหสอดคลอง เปนไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของทุกบริษัทในกลุม ปตท. และใชทรัพยากรดาน

การวิจัยและพัฒนาของกลุม ปตท. ใหเกิดประโยชนสูงสุดอน่ึง ดวยความมุงม่ันในการพัฒนาดานพลังงานอยางตอเน่ือง โดยมี

เปาหมายท่ีจะเปนหนึ่งในกลไกเพ่ือนําไปสูความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ สวญ. จึงไดมีการติดตามเทคโนโลยีทุกรูปแบบ 

เพื่อทราบทิศทาง และแนวโนมดานพลังงานอยางใกลชิด รวมท้ังศึกษาศักยภาพ และเตรียมความพรอมกอนที่จะพัฒนานํา

เทคโนโลยีมาใชในเชิงพาณิชย รวมท้ังเปนศูนยบริหารจัดการความรูทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อเปนประโยชนตองานวิจัย 

กลุมธุรกิจ และกลุมบริษัท ปตท. พรอมใหขอมูลเชิงเทคนิคและเชิงวิชาการที่ถูกตองแกลูกคาและผูบริโภค เพื่อเปนการสรางความ

เขาใจและความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑและบริการของ ปตท. นอกจากน้ี ยังมีการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา สิทธิประโยชน 

และขอตกลงความรวมมือกับสถาบันและบุคคลตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดอีกดวย 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาใหครอบคลุมการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. อยางครบถวนย่ิงขึ้น 

ปตท. ไดลงทุนกอสราง PTT Innovation Park เปนศูนยรวมอาคารปฏิบัติการวิจัยและพัฒนารวมทั้งอาคารตนแบบโรงงาน และ

หองปฏิบัติการทดสอบตางๆ บนพ้ืนที่ขางสถาบันวิจัยฯ เดิม และมีการจัดต้ังโครงการกอสราง PTT Innovation Park ในป 2555 

เพื่อรับผิดชอบควบคุมดูแลการกอสราง โดยประสานงานกับนักวิจัยและหนวยธุรกิจเพ่ือจัดทําแผนการใชประโยชนพื้นท่ีให

ครอบคลุมความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุด 

สวญ. ไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO และไดรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย ISO 18001 จาก สรอ.อีกท้ังไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025 (ขอกําหนดท่ัวไปวาดวยความสามารถของ

หองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบ) จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. มีพนักงานรวมท้ังส้ิน 151 คน โดยมีคาใชจายในชวงท่ีผาน

มาเปนดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 

 ป 2553 ป 2554 ป 2555 

  1,424  1,457 1,819 
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5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
5.1 ทรัพยสินหลัก  

สินทรัพยที่ ปตท. ใชในการประกอบธุรกิจหลักไดแก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตนและสินทรัพย
เหมืองโดย ราคาตามบัญชี ณ วันที่  30 มิถุนายน 2556 มีมูลคาสุทธิดังนี้                            หนวย:ลานบาท 

 ท่ีดิน 
อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ 

สินทรัพยเพื่อการ
สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

สินทรัพยอื่นๆ 
งานระหวาง
กอสราง 

สินทรัพยไมมี
ตัวตน 

สินทรัพยเหมือง รวม 

มูลคาสุทธิ 9,614.28 30,236.66 234,053.13 362,866.47 8,002.68 38,878.47 120,380.25 36,158.12 840,190.06 

ภาระผูกพัน ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

นอกจากสินทรัพยดังกลาวขางตนแลว ยังรวมทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ซ่ึงเปนบริษัทยอย
ของ ปตท. ประกอบดวยปริมาณสํารองปโตรเลียม ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีปริมาณสํารองพิสูจน
แลวรวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ตามมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกาฉบับท่ี 69 (FAS 69) คิดเปนปริมาณ
น้ํามันดิบและคอนเดนเสท 263 ลานบารเรล และเปนกาซธรรมชาติ 4,182 พันลานลูกบาศกฟุต หรือรวมทั้งหมดเปน 901 ลาน
บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

     ปริมาณสํารองนํ้ามันดิบ, คอนเดนเสท 
     กาซธรรมชาติและบิทูเมนท่ีพิสูจนแลว(1) (2) 
 ปริมาณสํารองนํ้ามันดิบ, คอนเดนเสท  ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติ  ปริมาณเทียบเทานํ้ามันดิบ 
 ท่ีพิสูจนแลว(1) (2)  ท่ีพิสูจนแลว(1)   
 (ลานบารเรล)  (พันลานลูกบาศกฟุต)  (ลานบารเรล) 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ตางประเทศ รวม  ในประเทศ ตางประเทศ   รวม 
Company’s share of reserves of 
consolidated companies 

   
 

   
 

   

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 121 93 214  2,992 2,333 5,325  612 431 1,043 

1) Revision of previous  24 (1) 23  (224) (31) (255)  (20) (7) (27) 

    estimates            

2) Improved recovery 6 - 6  27 - 27  11 - 11 

3) Extensions and  5 36 41  128 - 128  26 36 62 

    discoveries             

4) Purchases/Sales of  - 21 21  - (195) (195)  - (10) (10) 

     Petroleum in place            

5) Production (25) (5) (30)  (381) (120) (501)  (88) (22) (110) 

Total consolidated companies           

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 131 144 275  2,542 1,987 4,529  541 428 969 
            

Company’s share of reserves of 
consolidated companies 

   
 

   
 

   

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 131 144 275  2,542 1,987 4,529  541 428 969 

1) Revision of previous             

    estimates 12 1 13  120 (18) 102  33 (5) 28 

2) Improved recovery 7 - 7  11 - 11  9 - 9 

3) Extensions and             

    discoveries  2 2 4  35 2 37  7 3 10 

4) Purchases/Sales of  - - -  - - -  - - - 

     Petroleum in place            

5) Production (27) (9) (36)  (378) (119) (497)  (89) (26) (115) 

Total consolidated companies           

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 125 138 263  2,330 1,852 4,182  501 400 901             
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(1) ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมถึงปริมาณสํารองพิสูจนแลวสุทธิท่ีเปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลงปโตรเลียม  
(2) รวมปริมาณสํารองท่ีพิสูจนแลวและการผลิตของกาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) และ บิทูเมน (Bitumen) 

5.2 สัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว   
 

ปตท.  มีสัญญาเชาทรัพยสินระยะยาวที่สําคัญ คือ สัญญาใหใชที่ราชพัสดุที่แบงแยกใหกระทรวงการคลัง โดยทรัพยสิน
ตามสัญญาเปนทรัพยสินที่ปตท. แบงแยกใหแกกระทรวงการคลังตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ไดแก ที่ดิน สิทธิการใช
ที่ดิน  ทอและอุปกรณเคร่ืองมือที่ประกอบกันเปนระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ โดยสินทรัพยตามสัญญาดังกลาวบันทึกเปน
สินทรัพยไมมีตัวตน  สําหรับสัญญาใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว มีกําหนดระยะเวลา   30  ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2580 และเม่ือครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว กระทรวงการคลังใหคําม่ันวาจะให ปตท. ใชที่ราชพัสดุที่แบงแยก
ใหกระทรวงการคลังตอไปไดอีกมีกําหนดระยะเวลา 30 ป โดย ปตท. ตองชําระคาใชที่ราชพัสดุเปนรายป  ในอัตราคาใชที่คํานวณ
จากสวนแบงรายได (Revenue Sharing) ของคาบริการสงกาซธรรมชาติบนฝง (รายไดคาผานทอ) ในแตละปปฏิทิน   ซ่ึงรายไดคา
ผานทอตามสัญญานี้ หมายถึง รายไดคาบริการสงกาซธรรมชาติของระบบทอกาซบนฝง (พื้นท่ี 3)  ซ่ึงรวมคาบริการสวนของ
ตนทุนคงที่ (Demand Charge) และคาบริหารสวนของตนทุนผันแปร (Commodity Charge) ตามหลักเกณฑการกําหนดราคากาซ
ธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติในประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2544 หรือที่จะ
มีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แกไขเพิ่มเติมในภายหนา โดยเปนการคํานวณคาใชระบบขั้นบันได (Sliding Scale) ดังนี้ 

                                                                                                  หนวย : ลานบาท 

รายได อัตราคาใชจายคิดเปนรอยละของรายได คาใชตอป ขั้นต่ํา สวนเพิ่ม 
0 – 3,600 5%  = คาใชขัน้ตํ่า 180 

> 3,600 – 3,700  10% > 180 – 190 

> 3,700 – 3,900  15% > 190 – 220 

> 3,900 – 4,100  20% > 220 – 260 

> 4,100 – 4,300  25% > 260 – 310 

> 4,300 – 4,500  30% > 310 – 370 

> 4,500 – 5,000  36% > 370 – 550 

> 5,000   = คาใชขัน้สูง 550 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ขอพิพาททางกฎหมายท่ี ปตท . เปนคูความหรือคูกรณี  ซ่ึงเปนคดีหรือขอพิพาทที่ยังไมส้ินสุดและเปนคดีที่อาจมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท . อยางมีนัยสําคัญ และเปนคดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2555  มีรายละเอียดดังน้ี 

6.1    บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด ถูกฟองเรียกคาทดแทนการวางทอน้ํามันผาน 
ที่ดินเอกชน 

กรณี ปตท.และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด มีโครงการวางทอนํ้ามัน  ศรีราชา - สระบุรี ผานท่ีดินเอกชน โดย
ชําระคาทดแทนใหแกเจาของที่ดินตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ .ศ. 2521 ซ่ึงในรายหางหุนสวนจํากัด 
สุสวาสกับพวก ปตท.กําหนดคาทดแทนให 2 ลานบาท หางฯ กับพวกไมพอใจจึงไดยื่นขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
เรียกใหชดใชเงินคาเสียหายประมาณ 1,000 ลานบาท (ตอมาแกฟองเปน 4,900 ลานบาท) ซ่ึง ปตท. และบริษัท ทอสงปโตรเลียม
ไทย จํากัด ตอสูคดีเรื่องคาเสียหายดังกลาว ขณะนี้หางฯ กับพวก ไดยื่นหนังสือขอถอนคําเสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2546 และนําคดีไปฟองศาลปกครอง กลาวหา ปตท.และพนักงาน ปตท. ที่ดําเนินการวาง
ทอน้ํามันชลบุรี-สระบุรี ผานที่ดินของตนโดยไมมีสิทธิ เปนการละเมิดทางปกครอง ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 7,122.5 
ลานบาท ปตท.ไดมอบคดีใหสํานักงานอัยการสูงสุดย่ืนคําใหการแกคดี และพนักงานอัยการไดแกคดีแลวเมื่อเดือนมีนาคม 2546 
ศาลปกครองกลางไดสงคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติ
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521  มาตรา 29 และมาตรา 30 ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 
48 และมาตรา 49 หรือไม ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา พรบ. ปตท. ไมขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองไดพิจารณา
และมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ใหยกฟองคดี อยางไรก็ตาม  ผูฟองคดีไดอุทธรณคดีตอศาลปกครองสูงสุด ขณะน้ี
คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

6.2  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)  ถูก บริษัท ระยอง 
เพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) ย่ืนคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ และยื่นฟองคดีตอศาลแพง เพื่อเรียกให
ปฏิบัติตามสัญญาหรือรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 

กรณี บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด (มหาชน) มีสัญญาขายกากคอนเดนเสท (CR) ให ปตท. เพื่อขายตอ
ใหแก บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) โดยมีกําหนดระยะเวลา 15 ป ซ่ึงไดครบกําหนดในวันท่ี 31 มกราคม 2555  
เมื่อบริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด (มหาชน) ไดแจงไมตออายุสัญญากับ ปตท.  ปตท. จึงจําเปนตองแจงไมตออายุ
สัญญากับ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) เปนเหตุใหบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) ไมพอใจตอ
การไมตออายุสัญญาดังกลาว และอางวาสัญญาดังกลาวไมมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุด  จึง ไดยื่นขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ และฟองคดีตอศาลแพง เรียกรองให ปตท. และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติ
ตามสัญญาโดยดําเนินการขายกากคอนเดนเสทใหแก บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) ตอไปอีก หรือหากไมปฏิบัติ
ตามสัญญาก็ใหรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทน ซ่ึง ปตท. ไดยื่นคําคัดคานตอสูคดีตอสถาบันอนุญาโตตุลาการและย่ืนคําใหการ
ตอศาลแพงแลว คดีอยูระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการและดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลแพง 

6.3    บริษัทผูรับเหมาใชสิทธิตามขอสัญญานําขอพิพาทตามสัญญาวางทอสงกาซธรรมชาติ ไทรนอย – โรงไฟฟาพระนครเหนือ/
ใต สูกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทผูรับเหมาไดใชสิทธิเรียกรองตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกคาเสียหายจากการเปลี่ยนงาน เพิ่มงาน และอ่ืนๆ 
ตามสัญญาวางทอสงกาซธรรมชาติ ไทรนอย – โรงไฟฟาพระนครเหนือ/ใต จาก ปตท. ซ่ึง ปตท. เห็นวา การใชสิทธิเรียกรอง
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ดังกลาวนอกจากไมถูกตองตามสัญญา แลวยังมีการโอนสิทธิเรียกรองซ่ึงยังหาขอยุติไมได  ประกอบกับ ปตท. ก็มีขอโตแยงและ 
ขอเรียกรองกับบริษัทผูรับเหมา   ซ่ึงปจจุบัน ผูรับเหมาถูกศาลลมละลายส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดอยูภายใตกระบวนการพิทักษ
ทรัพยของศาลลมละลาย  และ ปตท. ไดยื่นคําขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายไวแลว คดีอยูระหวางดําเนินกระบวนพิจารณาของ
คณะอนุญาโตตุลาการและอยูระหวางดําเนินกระบวนการพิจารณาในคดีลมละลาย 

หมายเหตุ  1. ทุนทรัพยที่เรียกรองเปนเงินจํานวน 1,754,879,909.40 บาท และ 161,963,748.04 เหรียญสหรัฐฯ 
                                 2. หนี้ที่ ปตท. ขอรับชําระในคดีลมละลาย เฉพาะสัญญาน้ี เปนเงนิท้ังส้ิน 905,768,832.18 บาท 
 
6.4  เจาพนักงานพิทักษทรัพยของบรษิัทผูรับเหมานําขอพิพาทตามสัญญาโครงการวางทอสงกาซธรรมชาติ เสนที่ 3 (บนบก) สู

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

จากการท่ีบริษัทผูรับเหมาตาม ขอ 6.3 ถูกศาลลมละลายมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงย่ืนคํา
เสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกรองให ปตท. ชําระคาจางและคาเสียหายจากการผิดสัญญาตางๆ ตามสัญญา
โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติ เสนท่ี 3 (บนบก) ซ่ึง ปตท. เห็นวาการใชสิทธิเรียกรองดังกลาวนอกจากไมถูกตองตามสัญญา
แลว ยังมีการโอนสิทธิเรียกรองซ่ึงยังหาขอยุติไมได  ประกอบกับ ปตท. ก็มีขอโตแยงและขอเรียกรองกับบริษัทผูรับเหมา 
ปจจุบัน คดีอยูระหวางดําเนินกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ และในสวนคดีลมละลาย ปตท. ไดยื่นคําขอรับชําระ
หนี้ไวแลว  ซ่ึงอยูระหวางดําเนินกระบวนการพิจารณาในคดีลมละลาย 

หมายเหตุ  1. ทุนทรัพยที่เรียกรองเปนเงินจํานวน 6,576,076,914.12 บาท และ 42,574,820.14 เหรียญสหรัฐฯ 
                                 2. หนี้ที่ ปตท. ขอรับชําระในคดีลมละลาย เฉพาะสัญญาน้ี เปนเงนิ 643,544,641.17 บาท 

 
6.5   มูลนิธิยามเฝาแผนดิน กับพวก รวม 6 คน ฟองคดีปกครอง ปตท. และกระทรวงการคลัง ตอศาลปกครองกลาง 
 มูลนิธิยามเฝาแผนดิน  กับพวก รวม 6 คน ไดยื่นฟอง ปตท. และกระทรวงการคลัง ตอศาลปกครองกลาง ในคดี
หมายเลขดําท่ี 1912/2554 กลาวหาวา การดําเนินการแปรรูปของ ปตท. ก็ดี การกระจายหุนของ ปตท. ก็ดี รวมท้ัง การประเมิน
ราคาสินทรัพยของ ปตท. มิไดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย จึงขอใหศาลพิพากษาวาการขายหุนตกเปนโมฆะและใหขายใหม   
ใหหุนในโรงกล่ันนํ้ามันท่ี ปตท. ถือตกเปนของแผนดินหรือขอใหระงับการผูกขาดโดยส่ังให ปตท.ขายหุนในโรงกล่ัน   และ
ขอใหสาธารณสมบัติอันไดมาจากอํานาจตามกฎหมายมหาชนตกเปนของแผนดิน หรือขอใหระงับการผูขาดโดยส่ังให ปตท.ขาย
โรงแยกกาซ   ซ่ึง ปตท. ปฏิเสธขอกลาวหาโดยส้ินเชิง และ สงเร่ืองใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาจัดทําคําใหการแกตางคดี
และพนักงานอัยการผูรับมอบอํานาจไดยื่นคําใหการตอศาลแลว คดีอยูระหวางดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
 6.6   มูลนิธิเพื่อผูบริโภค กับพวกรวม 4 คน ฟองคดีปกครอง นายกรัฐมนตรีกับพวก 5 คน ตอศาลปกครองกลาง 
 มูลนิธิเพื่อผูบริโภค กับพวกรวม 4 คน ไดยื่นฟองนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม 5 คน (ปตท. เปนผูถูกฟองคดี ที่ 5)  
ตอศาลปกครองกลาง อางวา มติของคณะรัฐมนตรีและมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ที่ใหปรับขึ้นราคา
กาซ NGV และ LPG ที่ใชเปนเช้ือเพลิง เปนมติที่ขาดการตรวจสอบ และเปนดุลพินิจที่ไมสุจริต เอื้อประโยชนตออุตสาหกรรม 
ปโตรเคมี และผลักภาระราคาใหแกประชาชนและภาคอุตสาหกรรมอ่ืนโดยไมเปนธรรม โดยขอใหศาลมีคําส่ังเพิกถอนมติ ครม. 
และมติ กพช. ดังกลาว พรอมท้ังใหเปดเผยตนทุนท่ีแทจริงและรับฟงความคิดเห็นจากองคกร หรือประชาชนกอนดําเนินการ  
ซ่ึง ปตท. ปฏิเสธขอกลาวหาโดยส้ินเชิง และ สงเร่ืองใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาจัดทําคําใหการแกตางคดีแลว  และ
พนักงานอัยการผูรับมอบอํานาจไดยื่นคําใหการตอศาลแลว คดีอยูระหวางดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง  
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7. โครงสรางเงินทุน 

7.1 หลักทรัพยของ ปตท.  
7.1.1 หุนสามัญ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556  ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,857,245,725 หุน  
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท โดยเปนทุนที่ออกและชําระแลว 28,562,996,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,856,299,625 หุน 

7.1.2 พันธบตัรและหุนกู 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีเงินกูยืมในประเทศท่ีอยูในรูปพันธบัตร ปตท . ที่ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง

จํานวน 6,000 ลานบาท และที่อยูในหุนกู ปตท. กระทรวงการคลังไมค้ําประกันจํานวน  164,304  ลานบาท รวมพันธบัตรและหุน
กู ปตท.ในประเทศ ทั้งส้ิน 170,304 ลานบาท และบริษัทมีเงินกูยืมตางประเทศในรูปหุนกู ปตท. สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและสกุล
เงินเยน กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน จํานวนเทียบเทา  82,202 ลานบาท โดยรายละเอียดสําคัญของพันธบัตรและหุนกู สามารถ
สรุปไดดังน้ี 

พันธบตัรและหุนกู จํานวน 
(ลานบาท) 

วันครบกําหนด 
ไถถอน หลักประกัน 

พันธบัตร ปตท. ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง 

- พันธบัตรในประเทศ 

 

6,000 

 

ป 2556-2563 

 

ไมม ี

 

หุนกู ปตท.กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน    

- หุนกูในประเทศ  1/ 4/ 164,304 ป 2556-2653 ไมม ี
- หุนกูตางประเทศ 2/  3/   4/ 82,202 ป 2557, 2560, 

2565, 2578, 2585 
ไมม ี

รวม 246,506   

รวมพันธบัตรและหุนกู ปตท. 252,506   
1/ Fitch Rating จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุนกู ปตท. ระยะยาวที่ระดับ “AAA (tha)” แนวโนมเครดิตมีเสถียรภาพ 

2/ Moody’s จัดอันดับเครดิตหุนกูตางประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “Baa1” แนวโนมเครดิตมีเสถียรภาพ  
3/ S&P’s จัดอันดับเครดิตหุนกูตางประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “BBB+” แนวโนมเครดิตมีเสถียรภาพ  
4/   รายละเอียดหุนกูในประเทศและหุนกูตางประเทศของ ปตท. 
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หุนกูในประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ (หนวย : ลานบาท)   

หุนกู จํานวน  
(ลานบาท) อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ /  กําหนดการไถถอน 

PTTC13NA 11,700 
ปที ่1 - 5 รอยละ 4.50      ปที่ 6 - 10 รอยละ 5.75       

จายดอกเบี้ยทุกคร่ึงป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2556 

PTTC13OA 7,450 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5           ปที่  4 – 5 รอยละ 5.50 

จายดอกเบี้ยทุกคร่ึงป              อายุ  5 ป  กําหนดไถถอนป 2556 

PTTC13OB 5,400 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5           ปที่  4 – 5 รอยละ 5.50   
จายดอกเบี้ยทุกคร่ึงป             อายุ  5 ป  กําหนดไถถอนป 2556 

PTTC14DA 2,946 
ปที ่1 - 3 รอยละ 5            ปที่ 4 - 7 รอยละ 5.95       

จายดอกเบี้ยทุกคร่ึงป อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2557 

PTTC14DB 3,000 รอยละ 3.20 จายดอกเบี้ยทุกครึง่ป อายุ 4 ป กําหนดไถถอนป 2557 

PTTC15OA 2,550 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5           ปที่  4 – 5 รอยละ 5.50 

ปที่ 6 - 7  รอยละ 6  จายดอกเบี้ยทุกคร่ึงป              อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2558 

PTTC15OB 2,600 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5           ปที่  4 – 5 รอยละ 5.50 

ปที่ 6 - 7  รอยละ 6  จายดอกเบี้ยทุกคร่ึงป              อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2558 

PTTC153A 6,000 รอยละ 4.86 จายดอกเบี้ยทุกครึง่ป อายุ  8 ป กําหนดไถถอนป 2558 

PTTC156A 4,040 รอยละ 4.75 จายดอกเบี้ยทุกครึง่ป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2558 

PTTC15NA 5,000 รอยละ 7.40 จายดอกเบี้ยทุกครึง่ป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2558 

PTTC15OC 1,951 รอยละ 3.80 จายดอกเบี้ยทุกครึง่ป อายุ 3 ป 8 เดือน 20 วัน กําหนดไถ
ถอนป 2558 

PTTC165A 3,000 
ปที ่1 - 6 รอยละ 5      ปที่ 7 - 12 รอยละ 5.95    

จายดอกเบี้ยทุกคร่ึงป อายุ 12 ป กําหนดไถถอนป 2559 

PTTC165B 2,970 รอยละ 6.17 จายดอกเบี้ยทุกครึง่ป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2559 

PTTC167A 17,100 
ปที ่1 - 5 รอยละ 4.25      ปที่ 6 - 7 รอยละ 5.25       

จายดอกเบี้ยทุกคร่ึงป 
อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2559 

PTTC16OA 8,000 รอยละ 5.79 จายดอกเบี้ยทุกครึง่ป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2559 

PTTC17DA 1,500 รอยละ 5.87 จายดอกเบี้ยทุกครึง่ป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2560 

PTTC17DB 1,000 
ปที ่1 - 4 รอยละ 3.20     ปที่ 5 - 6 รอยละ 4.20 

ปที่ 7 รอยละ 5.00 จายดอกเบี้ยทกุครึ่งป 
อายุ 7 ป 15 วัน กําหนดไถถอนป 
2560 

PTTC18DA 500 รอยละ 5.91 จายดอกเบี้ยทุกครึง่ป อายุ 11 ป กําหนดไถถอนป 2561 

PTTC18NA 18,049 
ปที ่1 - 4 รอยละ 4.00     ปที่ 5 - 6 รอยละ 4.40 

ปที่ 7 รอยละ 5.50 จายดอกเบี้ยทกุครึ่งป 
อายุ 6 ป 9 เดือน 19 วัน กําหนดไถ
ถอนป 2561 

PTTC195A 1,000 รอยละ 5.90 จายดอกเบี้ยทุกครึง่ป อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2562 

PTTC195B 15,000 
ปที ่1 - 4 รอยละ 4.10     ปที่ 5 - 6 รอยละ 5.10               
จายดอกเบี้ยทุกคร่ึงป 

อายุ 6 ป 11 เดือน 24 วัน กําหนดไถ
ถอนป 2562 
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หุนกู จํานวน  
(ลานบาท) อัตราดอกเบี้ยตอป อาย ุ/  กําหนดการไถถอน 

PTTC195C 10,000 
ปที ่1 - 4 รอยละ 4.10     ปที่ 5 - 6 รอยละ 5.10               
จายดอกเบี้ยทุกคร่ึงป 

อายุ 6 ป 9 เดือน 15 วัน กําหนดไถ
ถอนป 2562 

PTTC208A 4,118 รอยละ 5.95 จายดอกเบี้ยทุกครึง่ป อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2563 

PTTC215A  1,030 รอยละ 6.53 จายดอกเบี้ยทุกครึง่ป อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2564 

PTTC243A 15,000 
ปที ่1 - 5 รอยละ 5      ปที่ 6 - 8 รอยละ 6.20       

ปที่ 9 – 15 รอยละ 6.80 จายดอกเบ้ียทุกครึง่ป 

อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2567(ผู
ถือหุนกูสามารถไถถอนกอน
กําหนดได ณ ส้ินปที่ 8) 

PTTC247A 9,400 
ปที ่1 - 5 รอยละ 4.25  ปที่ 6 - 10 รอยละ 5.50 

ปที่ 11-15 รอยละ 5.75  จายดอกเบ้ียทุกครึง่ป 

อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2567(ผู
ถือหุนกูสามารถไถถอนกอน
กําหนดได ณ ส้ินปที่ 10) 

PTTC10DA 4,000 รอยละ 5.90 จายดอกเบี้ยทุกครึง่ป 

อายุ 100 ป กําหนดไถถอนป 2653 
(ผูถือหุนกูสามารถไถถอนกอน
กําหนดได ณ ส้ินปที่ 50 และ 75 
และกรณีอื่นที่ระบใุนขอกําหนดวา
ดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกู
และผูถือหุนกู) 

 

หุนกูตางประเทศไมมีหลักประกนั ไมดอยสิทธิ (หนวย :ลานบาท)   

หุนกู จํานวน (ลานบาท) อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ / กําหนดการไถถอน 

USD Bond ป 2004 12,507.00   รอยละ 5.75 จายดอกเบี้ยทุกคร่ึงป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 
2557 

USD Bond ป 2005 10,943.63 รอยละ 5.875 จายดอกเบ้ียทุกครึ่งป อายุ 30 ป กําหนดไถถอนป 
2578 

Samurai Bond ป 2007 9,083.521/ รอยละ 2.71 จายดอกเบี้ยทุกคร่ึงป  
อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 
2560 

USD Bond ป 2012 15,633.75 รอยละ 3.375 จายดอกเบ้ียทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 
2565 

USD Bond ป 2012 18,760.50 รอยละ 4.50 จายดอกเบี้ยทุกคร่ึงป อายุ 30 ป กําหนดไถถอนป 
2585 

PTTC14DA ซ่ึง Swap 

เปนเหรียญสหรัฐฯ 2,814.082/ เฉลี่ยรอยละ 4.74 จายดอกเบ้ียทุกคร่ึงป อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2557 

PTTC14DB  ซ่ึง Swap 

เปนเหรียญสหรัฐฯ 
3,089.423/ เฉลี่ยรอยละ 1.375 จายดอกเบี้ยทกุครึ่งป อายุ 4 ป กําหนดไถถอนป 2557 
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หุนกู จํานวน (ลานบาท) อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ / กําหนดการไถถอน 
PTTC172A ซ่ึง Swap 

เปนเหรียญสหรัฐฯ 2,484.064/ LIBOR บวกรอยละ 1.04 จายดอกเบี้ยทุกคร่ึงป อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2560 

PTTC17DB ซ่ึง Swap 

เปนเหรียญสหรัฐฯ 3,116.365/ เฉลี่ยรอยละ 1.375 จายดอกเบี้ยทกุครึ่งป อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2560 

PTTC222A ซ่ึง Swap 

เปนเหรียญสหรัฐฯ  
3,769.446/ LIBOR บวกรอยละ 1.05  จายดอกเบี้ยทุกคร่ึงป อายุ 12 ป กําหนดไถถอนป 

2565 
1/  ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลเยน จํานวน 36,000 ลานเยน เปนสกุลเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 290.51 

ลานเหรียญสหรัฐฯ และไดใชอนุพันธทางการเงินมาชวยลดตนทุนทางการเงิน (Switchable Swap และ Cross Currency Swap Linked to LIBOR) 

ดังน้ี จํานวน 96.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราคงท่ีรอยละ 4.975  ตอป โดยคูสัญญาอนุพันธมีสิทธิเปลี่ยนเปนอัตราลอยตัวที่รอยละLIBOR+0.65 
ตอป และ จํานวน 96.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราลอยตัวที่รอยละ LIBOR+0.20 ตอป กรณีที่ LIBOR มากกวารอยละ4.25 ตอป หรือรอยละ 5.50 
ตอป กรณีที่ LIBOR นอยกวาหรือเทากับรอยละ 4.25 ตอป และ จํานวน 96.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราคงท่ีรอยละ 5.37 ตอป โดยคูสัญญา
อนุพันธมีสิทธิเปลี่ยนเปนอัตรา LIBOR+0.20 ตอป  

2/  ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลบาทบางสวน จํานวน 3,054 ลานบาท เปนสกลุเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 
90 ลานเหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉลี่ยรอยละ 4.74 ตอป คงเหลือเปนภาระหนี้สกุลบาท จํานวน 2,946 ลานบาท 

3/  ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลบาทบางสวนจํานวน 3,000 ลานบาท เปนสกลุเหรียญสหรัฐฯ จํานวน  
98.81 ลานเหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉลี่ยรอยละ 1.375 ตอป  

4/ ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกลุบาท จํานวน 2,636 ลานบาท เปนสกุลเหรียญ จํานวน 79.45 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบ้ียลอยตัวท่ีรอยละ 6mLIBOR+1.04 ตอป  

5/ ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกลุบาท จํานวน 3,000 ลานบาท เปนสกุลเหรียญ จํานวน 99.67 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉลีย่รอยละ 1.375 ตอป 

6/  ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลบาท จํานวน 4,000 ลานบาท เปนสกุลเหรียญ จํานวน 120.55 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบ้ียลอยตัวท่ีรอยละ 6mLIBOR+1.05 ตอป  

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมียอดคงคางต๋ัวแลกเงินระยะสั้นทั้งส้ินจํานวน 14,000 ลานบาท 

               ผูถือหุน 

ปตท. มีโครงสรางผูถือหุนตามขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อจายเงินปนผลระหวางกาล ป 2556 (วันที่  11 มีนาคม 2556) ดังน้ี  

 

รายการ หุน (ลาน)  บาท (ลาน) รอยละ 
ทุนจดทะเบียน  2,857.2  28,572 - 
ทุนชําระแลว     (ณ  วันที ่11 มีนาคม 2556) 
    - กระทรวงการคลัง 

    - กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี 

    - กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่งโดย บลจ. กรุงไทย 

    - สถาบันและนักลงทุนทั่วไป 

 2,856.3 
 1,459.9 

 217.9 

 217.9 

 960.7 

 28,563 
 14,599 

 2,179 

 2,179 

 9,607 

   99.967 
 51.111 

 7.629 

 7.629 

 33.631 

ทุนยังไมชําระ  0.9  9       0.033 
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ทั้งน้ี รายช่ือผูถือหุนใหญ 14 อันดับแรกของ ปตท. เปนดังนี้  (ณ วันที ่11  มีนาคม 2556) 
 

ลําดับท่ี รายชื่อ จํานวนหุน รอยละของจํานวน
หุนทั้งหมด 

1.  กระทรวงการคลัง 1,459,885,575 51.11 
2.  กองทุนรวม วายุภักษหนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 217,900,000 7.63 
3.  กองทุนรวม วายุภักษหนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 217,900,000 7.63 
4.  บริษทั ไทยเอ็นวดีีอาร จํากัด 122,378,282 4.29 
5.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 72,892,701 2.55 
6.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 68,026,201 2.38 
7.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 28,817,224 1.01 
8.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 23,177,046 0.81 
9.  สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี) 22,280,000 0.78 

10.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND 21,610,118 0.76 

11.  GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C 17,558,900 0.61 
12.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 15,495,248 0.54 
13.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 15,429,726 0.54 

14.  THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE 14,880,417 0.52 

 ยอดรวม 2,318,231,438 81.16 
หมายเหตุ  : 1.    ผูถือหุนลําดับที่ 5, 6, 10 และ 13  มีชื่อเปน บริษัทนิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่ง ปตท.ไดตรวจสอบกับบริษัท ศูนยรับ

ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) แลว ไมสามารถตรวจสอบและเปดเผย Ultimate Shareholder ได แตอยางไรก็ตาม 
กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญรายเดียวที่เปนตัวแทนภาครัฐ ที่มีสวนในการกําหนดนโยบายการจัดการ ปตท . โดยเสนอ
ผูแทนมาเปนกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง สวนผูถือหุนรายอ่ืนซ่ึงรวมถึงผูถือหุนลําดับที่ 5, 6, 8 และ 13 ไมไดมี
พฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการของ ปตท. เชน สงผูแทนมาเปนกรรมการของ ปตท. เปนตน 

2. ผูถือหุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง ( Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) ในรายการท่ี 4 ไมมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน ยกเวน กรณีการใชสิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเกี่ยวกับการเพิก
ถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  

   นโยบายการจายเงินปนผล 

 นโยบายจายเงินปนผลของ ปตท. 
 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภททีก่ฎหมาย
และบริษัทไดกําหนดไว โดยพิจารณาจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะ
ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผล
ประจําปแลวจะตองนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน  เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการบริษัทมี
อํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
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นโยบายจายเงินปนผลของบริษัทยอย  
สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย บริษัทยอยแตละแหงจะพิจารณาการจายเงินปนผลจากกระแสเงินสด

คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทยอยมีเพียงพอและไดตั้งสํารองตามกฎหมาย
แลว  บริษัทยอยนั้นๆ จะพิจารณาจายเงินปนผลเปนกรณีไป 
 นโยบายจายเงินปนผลของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
 หากไมมีความจําเปนอันใดคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนจายเงินปนผลของบริษัทแกผู
ถือหุนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดแลวในแตละป และอาจจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได สวนในกรณีของบริษัทยอยนั้น บริษัทไมไดกําหนดนโยบายจายเงินปนผล 
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8. การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 

 ในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  ตระหนักเสมอวา ผูถือหุนทุกทานเปนเจาของ ปตท. ดังนั้นสิ่งท่ีจะทําใหผูถือหุนไววางใจ 
และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของ ปตท.  ก็คือการมีนโยบายหรือการดําเนินการท่ีรักษาสิทธิพ้ืนฐานที่ผูถือหุนพึงไดรบัอยางเปน
ธรรมตามท่ีกฎหมายกําหนด หรอืมากกวาน้ัน รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสทิธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลที่ดทีี่สุด เปนที่
ยอมรับจากผูลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝายอยูเสมอ 

 นับต้ังแตแปลงสภาพเปน บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)  และกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปลายป 2544  
ปตท. ใหความสําคัญในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกําหนดให ปตท. “ตองจัดทํานโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ฝายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปนแนวทางปฏิบัตขิององคกรท่ีไดมาตรฐานและเปนแนวทางท่ีถูกตอง” ไวในขอบังคับของบริษทั ปตท. จํากัด 
(มหาชน) รวมท้ังไดกําหนดระเบียบบริษัทวาดวยการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในป 2544 และจัดทําคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ 
ปตท. สงมอบใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ เปนคร้ังแรกในป 2546 และตอมา 
คณะกรรมการ ปตท. จัดใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องอีกจํานวน 2 ฉบับ ในป 2548 และ 2552 เพื่อใหมีความสอดคลองตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ป 2549  ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีสากลของ The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate 

Governance) ในหลักการ 5 หมวด ไดแก สิทธิของผูถือหุน  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย 
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ มาเปนแนวทางหลัก รวมท้ังเพ่ิมเติมหัวขอการเคารพ
สิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา และการเคารพสิทธิของผูบริโภค เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจและกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทั้งน้ี คูมือดังกลาวมีสถานะเปนประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 และ ปตท. ไดเผยแพรคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนนิธุรกิจของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 
ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 2 บนระบบเครือขาย PTT Intranet และบน เว็บไซต ของ ปตท.  โดยสรุปสาระสําคัญการดําเนินการดานการ
กํากับดูแลกิจการเปน ดงัน้ี 

8.1 สิทธิของผูถือหุน 

 ในฐานะเจาของบริษัท ผูถือหุนยอมมีสิทธิกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั หรือตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอบรษิัท การประชุมผูถือหุนจึงเปนเวทีสําคัญสําหรับผูถือหุนในการแสดงความคดิเหน็ ติดตอซักถาม และพิจารณา
ลงคะแนนเสียงช้ีขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลบริษัทแทนผูถือหุนดังนัน้ผูถือหุนจงึมีสิทธิโดยชอบท่ีจะเขา
รวมประชุมผูถือหุน มีเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม 

                8.1.1  กําหนดการจัดประชุมผูถือหุน 

 ปตท. ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละคร้ัง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของ ปตท. 
และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซ่ึงเปนเรื่องท่ีกระทบหรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน 
หรือเกี่ยวของกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมาย ที่ใชบังคับท่ีตองไดรับการอนุมัตจิากผูถือหุนแลว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู
ถือหุนเปนกรณีไป  

ทั้งน้ีในป 2556 ปตท. ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 ณ หองเพลนารี 1-3 ศูนยประชมุ
แหงชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
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                8.1.2  การแจงเชิญประชุมลวงหนา 
 ในป 2556 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม คร้ังที่ 2/2556 เมือ่วันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 มีมติใหมีการจัดการประชุม
สามัญประจําปผูถือหุนในวันท่ี 11 เมษายน 2556  โดยไดเปดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจง
ขาวประกาศในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือใหผูถือหุนทราบลวงหนาในวันทีค่ณะกรรมการมีมติกอนการ
จัดสงหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของ ปตท. จะเปน
ผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุม ขอมูลประกอบที่สําคัญและจําเปนสําหรับการตัดสินใจ/ 
ความเห็นของคณะกรรมการ  รายงานการประชุมท่ีผานมาซ่ึงมีรายละเอียดครบถวน  รายงานประจาํปพรอมทั้งเอกสารประกอบการ
ประชุม  เอกสารท่ีตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการใชไวชัดเจนตามท่ี ปตท. กําหนด โดยจัดสงใหผูถือหุนลวงหนามากกวา 
14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน หนังสือเชิญประชุมสงออกวันที่  22 มีนาคม 2556   และไดทําการประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันทั้ง
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ฉบับ ติดตอกันตอเนื่องฉบับละ 3 วัน กอนวันประชุม 3 วัน (วันที่  5 - 7 เมษายน  2556) 
เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอนมาเขารวมประชุม  
 ทั้งน้ีในการประชุมสามัญผูถือหุน ปตท.ไดนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบเปดเผยใน เว็บไซต 
ของ ปตท. ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน (เริ่มต้ังแตวันที่  8  มีนาคม  2556) 

 8.1.3  การดําเนินการประชุมผูถือหุน 

 กอนเริ่มการประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง  ประธานท่ีประชุมจะแนะนําคณะกรรมการ คณะผูบริหาร ผูสอบบัญชีของบริษทั 
และที่ปรึกษากฎหมายซ่ึงทําหนาท่ีเปนคนกลางใหที่ประชุมรับทราบ แลวจึงช้ีแจงกติกาท้ังหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือ
หุนทีต่องลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของ ปตท. รวมถึงการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน และเม่ือมี
การใหขอมูลตามระเบียบวาระแลว ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกรายแสดงความคดิเหน็ ขอเสนอแนะ  ถามคําถาม
ในแตละวาระ  และใหเวลาอภิปรายอยางเหมาะสมเพียงพอ  จากน้ันประธานฯ และผูบริหารจะตอบขอซักถามอยางชัดเจน ตรง
ประเด็น และใหความสําคัญกับทุกคําถาม แลวจึงใหที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระน้ันๆ สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ 
ประธานฯจะดําเนินการใหผูถือหุนลงมติเปนรายบุคคล 

 ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม และไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนา เวนแตทีป่ระชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งเขา
รวมประชุม หรือผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดอาจขอใหทีป่ระชุมพิจารณา
เรื่องอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เมื่อทีป่ระชุมไดพิจารณาระเบียบวาระท่ีกําหนดไวเปนท่ีเรียบรอยแลวตามท่ี
กําหนดไวในขอบังคับของ ปตท. ทั้งน้ีในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2556 ไมมีการเปล่ียนลําดับระเบียบวาระ และไมมีการ
ขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีไมไดกําหนดไวในทีป่ระชุมอยางใด 

 อนึ่ง ในการประชุมทุกคร้ังจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน และสรุปดวยการลงมติพรอมกับ
นับคะแนนเสียง  ซ่ึงรวมระยะเวลาท่ีใชในการประชุมผูถือหุนแตละคร้ังประมาณ  3 - 4 ช่ัวโมง ทั้งน้ีในการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป 2556 ไดกําหนดการประชุมเวลา 09.30 น. โดยเร่ิมรับลงทะเบียนเวลา 07.30 น. โดย ณ ตอนเปดประชุม มีผูถือหุนเขารวม
การประชุมรวมจํานวนทั้งส้ิน 5,663 ราย  โดยมาประชุมดวยตนเอง 2,301 ราย และรับมอบฉันทะ 3,362 ราย  รวมจํานวนหุนทัง้ส้ิน 
2,367,261,074 หุน หรือคดิเปนรอยละ 82.88  ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ ปตท. จํานวนท้ังส้ิน 
2,856,299,625 หุน  โดยมีผูเขารวมการประชุมและชี้แจงขอมูล ประกอบดวย  

กรรมการบริษัท  
1. นายวิเชษฐ  เกษมทองศรี   ประธานกรรมการ ปตท. 

2. นายจุลสิงห  วสันตสิงห  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแกว   
4. นางเบญจา  หลุยเจริญ  

กรรมการอิสระ/กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

กรรมการ / กรรมการกําหนดคาตอบแทน  
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5. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา /ประธานกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี   

6. พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต กรรมการอิสระ/กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
7. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ 
8. นายสุเทพ  เหลี่ยมศิรเิจริญ 

9. นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา  
10. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ   

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการ / กรรมการกําหนดคาตอบแทน / กรรมการสรรหา 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

11. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย กรรมการ  
12. นายบุญสม เลิศหริัญวงศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                              
13. นายอินสอน บัวเขียว กรรมการอิสระ  
14. นายไพรินทร  ชูโชติถาวร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการสรรหา / 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

ผูบริหาร  

1. นายสุรงค  บูลกุล   ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน 
2. นายวิชัย  พรกีรติวัฒน    ประธานเจาหนาท่ีปฏบิัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซ

ธรรมชาติ 
3. นายณัฐชาติ  จารุจินดา   ประธานเจาหนาท่ีปฏบิัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

รวมท้ังยังมีผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญของหนวยธุรกิจเขารวม
ประชุมและตอบขอซักถามดวย 

ผูสอบบัญชี  

1. นางสาวมะยุรีย  จันทะมาตย สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
2. นางสาวเมธาวี  สวยสม สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ที่ปรึกษากฎหมาย (ทําหนาท่ีตรวจสอบและการลงคะแนนเสียงกรณีมีขอโตแยงตลอดการประชุม) 
1. นางสาวเพียงพนอ  บุญกล่ํา 
2. นางสาวพัชราภรณ ภูทรานนท 

บริษทั วีระวงค ชินวฒัน และเพียงพนอ จํากัด 

บริษทั วีระวงค ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด 
3. นายอัครพล  พิเชษฐวณิชยโชค บริษทั อัลเลนแอนดโอเวอร่ี (ไทยแลนด) จํากัด 
4. นางสาวมนัญญา  ธิตินันทวรรณ บริษทั อัลเลนแอนดโอเวอร่ี (ไทยแลนด) จํากัด 

ผูถือหุน (ณ ตอนปดประชุม เวลา 14.18 น.) 
มีผูถือหุนมาประชุมรวมท้ังส้ิน 9,586 ราย โดยมาประชุมดวยตนเอง 4,160 ราย และรับมอบฉนัทะ 5,426 ราย 

รวมเปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 2,428,743,597 หุน คิดเปนรอยละ 85.03 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 8.1.4  แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับความขดัแยงของผลประโยชนสําหรับการประชุม 

คูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดขีอง ปตท. กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนจัดทํารายงานความขัดแยงของ
ผลประโยชนทั้งท่ีเปนแบบรายงานประจําป และแบบรายงานใหมระหวางปกรณีมีการเปลี่ยนแปลง และในการประชุมใดๆ ผูมีสวน
ไดสวนเสีย หรือมีผลประโยชนทีข่ัดแยงกับ ปตท. จะตองแจงใหทีป่ระชุมทราบและไมรวมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเร่ืองน้ันๆ 

ในการประชุมผูถือหุน หากมีกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในวาระใด  กรรมการทานนั้นจะแจง
ตอที่ประชุมเพื่อขอไมรวมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ันๆ   
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 8.1.5  การเปดเผยผลการประชุมผูถือหุน 

 ในป 2556  ปตท. จะจัดสงรายงานสรุปผลการลงมติในทีป่ระชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยภายในชวงเย็นหลังจากเสร็จส้ินการประชุม (วันที่ 11 เมษายน 2556)  และจะจดัสงรายงานการประชุมผูถือหุน  ซ่ึงจด
บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง  รวมท้ังขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระอยางละเอียดใหตลาดหลักทรัพยฯ 
และคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยภายในกําหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพรรายงานการประชุม วีดีทัศน ภาพ และเสียงของการประชุม
บนเว็บไซตของ ปตท.  

8.2 การปฏบิัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  
 ปตท. ปฏบิัติตอผูถือหุนแตละรายเทาเทียมกัน แมวาจะถือหุนไมเทากันและมีสิทธิออกเสียงไมเทากันซ่ึงเปนไปตาม
จํานวนหุนที่ถือ มีสิทธิพ้ืนฐานในฐานะผูถือหุนเทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ ฐานะทาง
สังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ในการประชุมผูถือหุน ปตท. จะจัดเตรียมท่ีนัง่สําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ และหญิงมี
ครรภไวในจดุที่สะดวกที่สุด  รวมท้ังจัดเจาหนาท่ีไวคอยอํานวยความสะดวก รวมท้ังการจัดกิจกรรมสําหรับผูถือหุน ปตท. ก็เปด
โอกาสใหโดยไมมีขอจํากัด 

 8.2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ 

 ปตท. กําหนดหลักเกณฑ รวมท้ังกําหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระการประชุม
ฯ  และ/หรือช่ือบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการลวงหนาใหคณะกรรมการ ปตท. พิจารณากําหนดเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถือหุน เพื่อใหโอกาสผูถือหุนมสีวนรวมในการกํากับดูแลบริษทั และการคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัตหินาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย โดยใหสิทธิผูถือหุนทานเดียว หรือหลายทานท่ี
มีหุนรวมกันไมนอยกวา 100,000 หุนเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท. 
กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในชวงไตรมาสสุดทายของป 
 สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2556 ปตท. ไดนําหลักเกณฑดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซตของ ปตท. และแจงขาว
ประกาศในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยมีระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม  2555 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
แลว อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และไมมีการเสนอช่ือบุคคลเสนอแตงต้ังเปนกรรมการในระยะเวลาดังกลาว 
ซ่ึง เลขานุการบริษทัไดรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. รบัทราบแลว 

 8.2.2  การอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน 

 เชนเดียวกับการดําเนินการท่ีผานมา ในการจัดการประชุมผูถือหุน ประจําป 2556  ปตท. ไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือ
หุนทุกราย ดวยการจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแล ตอนรับ ใหความสะดวกอยางเพียงพอ มีการคัดเลือกสถานที่ประชุมท่ีสามารถอํานวย
ความสะดวกใหกับผูสูงอายุและผูพิการที่ใชรถเข็น การจัดหองประชุมสํารองและระบบการถายทอดสัญญาณโตตอบระหวางหอง
ประชุม การเตรียมการรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหกับผูเขารวมการประชุม การเปดบริการตรวจรับ
เอกสารลงทะเบียนลวงหนา 1 วัน การจัดเจาหนาท่ีใหบริการถายเอกสารและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร การเปดรับ
ลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 2 ช่ัวโมง การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลากอนการพิจารณาวาระการประชุมสุดทาย 
การใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการจัดใหมีการเล้ียงรับรองสําหรับผูถือหุนที่มารวมประชุม  
 แมผูถือหุนสวนใหญที่มาเขารวมการประชุมสามัญประจําปของ ปตท. เปนคนไทย  และดําเนินการประชุมผูถือหุนเปน
ภาษาไทย แต ปตท. ไดจดัทําเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุน และเอกสารอ่ืนทีเ่กี่ยวของเปน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สําหรับผูถือหุนชาวไทยและชาวตางชาติ  และจัดทําเว็บไซตของ ปตท. เปน  2  ภาษา รวมท้ังจัดใหมีพนักงานท่ีมคีวาม
เชี่ยวชาญทางภาษาคอยใหความสะดวกในการประชุมผูถือหุน ทัง้น้ีในกรณีที่มีผูถือหุนที่ไมสามารถส่ือสารเปนภาษาไทยซักถามขอ
สงสัยหรืออภิปรายในทีป่ระชุมผูถือหุน ปตท. จะจัดใหมีการส่ือสารที่เหมาะสมและมีการแปลเปนภาษาไทยทั้งคําถาม และคําตอบ
สําหรับผูเขารวมประชุมทานอ่ืนในที่ประชุมเพื่อรักษาประโยชน และอํานวยความสะดวกในการส่ือสารสําหรับผูถือหุนชาวตางชาติ 
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 8.2.3  การมอบฉันทะ 

 เพื่อรักษาสิทธิใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขาประชุม ประจําป 2556 ดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือ
กรรมการอิสระของ ปตท. ทานใดทานหน่ึงจากกรรมการอิสระที่เขารวมประชุมท้ังหมด  ซ่ึง ปตท. จะระบุรายช่ือไวในหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนดเพื่อใหเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถือหุนไดโดยไมมีเงือ่นไข ทั้งน้ีในกรณี
ที่ผูถือหุนมอบฉนัทะใหกับผูอื่น ปตท. จะใหสิทธิและปฏิบัติตอผูรบัมอบฉันทะเสมือนเปนผูถือหุนทานหน่ึง นอกจากนี้ ปตท. ได
เปดเผยแบบหนังสือมอบฉนัทะท่ีแนบ พรอมทั้งรายละเอียด และขัน้ตอนตางๆ บน เว็บไซตของ ปตท. ลวงหนากอนวันประชุม 30 
วัน โดยผูถือหุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทั้งทางโทรศัพท หรือชองทางอื่นๆ เชน Website, E-mail เปนตน 

8.3 บทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย  

 ปตท. ในฐานะบริษทัพลังงานแหงชาติ ไดใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยแบงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของ ปตท. ออกเปน 6 กลุม 
และกําหนดพันธกิจเปนเปาหมายในการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุมอยางสมดุลดังตอไปนี ้
ตอประเทศ สรางความม่ันคงดานพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได

มาตรฐาน และ ราคาท่ีเปนธรรมเพื่อเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ตอสังคมชุมชน เปนองคกรทีด่ีของสังคม ดําเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานสากล 

และ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกสังคมชุมชน 
ตอผูถือหุน  ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย  สามารถสรางผลตอบแทนทีด่ี  และใหมีการขยายธุรกิจใหเตบิโตตอเนือ่ง อยาง

ยั่งยืน   
ตอลกูคา สรางความพึงพอใจและความผูกพันแกลูกคาโดยผานการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพในระดับ

มาตรฐานสากลดวยราคาเปนธรรม    
ตอคูคา ดําเนินธุรกิจรวมกันบนพ้ืนฐานของความเปนธรรม  มุงสรางความไววางใจ ความสัมพันธและความรวมมือที่

ดี   เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว 

ตอพนักงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทํางานระดับมืออาชีพอยางตอเนื่อง  ใหความม่ันใจในคณุภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานทัดเทียมบริษทัช้ันนํา เพื่อสรางความผูกพันตอองคกร 

8.3.1  การปฏิบัตติอผูมีสวนไดสวนเสียท้ัง 6 กลุม 

8.3.1.1 ประเทศ  
ในฐานะรัฐวิสาหกิจทีท่ําหนาท่ีเปนบริษทัพลังงานแหงชาติ ปตท. เปนผูจัดหาทรัพยากรธรรมชาติรายใหญเพื่อ

ตอบสนองความตองการทางดานพลังงานของประเทศอยางเพียงพอ และตอบสนองนโยบายภาครัฐในการวิจัย พัฒนา 
ผลิต และจัดจําหนายพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดเพ่ือลดการพ่ึงพาการนําเขาทรัพยากรจากตางประเทศ  สราง
รายไดใหภาครัฐซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญเพื่อนําไปใชในการพัฒนาประเทศ และเปนผูนําในการพัฒนาพลังงานทดแทน 

 ปตท. ดําเนนิธุรกิจการจัดหา ขนสง จัดจําหนาย โรงแยกกาซธรรมชาติ และลงทนุในสถานีบริการ NGV รวมท้ัง
ธุรกิจที่ใชประโยชนและสรางมูลคาเพ่ิมใหกบักาซธรรมชาติผานบริษัทในกลุม ปตท. โดยการจัดหากาซธรรมชาติ
ครอบคลุมการจัดหาจากแหลงในประเทศ นําเขาจากประเทศเพ่ือนบาน และในรูปของกาซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied 

Natural Gas (LNG) เพื่อใหเพียงพอกับความตองการใชทีเ่พิ่มข้ึนเพื่อรองรับความตองการท้ังในภาคไฟฟา อุตสาหกรรม 
และขนสง มีการปรบัปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกกาซธรรมชาติเพื่อเพิ่มกําลังการแยกกาซธรรมชาติและการผลิต
ผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมและเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตอเนื่อง  

ปตท. จัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืนและ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ผานชองทางการจัดจําหนาย 3 ชองทางหลัก คือ 1) ตลาดคาปลีก โดยจดัจําหนายผานสถานีบริการนํ้ามัน 
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ปตท. ซ่ึงไดพัฒนาเปนสถานีบรกิารท่ีทันสมัยแบบครบวงจร 2) ตลาดพาณิชย โดยจัดจําหนายผานกลุมลูกคาราชการ 

รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม สายการบิน เรือขนสง เรือประมง โรงบรรจุกาซ รานคากาซ และจัดจาํหนายผลิตภัณฑไปยัง
ตลาดตางประเทศ   3) การจําหนายผลิตภัณฑใหกับผูคานํ้ามัน ตามพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง  รวมท้ังมีการ
สงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งแกสโซฮอลเพื่อทดแทนนํ้ามันเบนซินและไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน้ํามันดเีซลอยาง
ตอเนื่อง 

นอกจากนี้ ปตท. ยังมีการลงทุนในธุรกิจสํารวจและผลิต ธุรกิจโรงกล่ันน้ํามัน  และธุรกิจปโตรเคมีผานบริษัทใน
เครือโดยมีวัตถุประสงคในการสรางความม่ันคงทางดานพลังงาน และเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชน
สูงสุดอันมีสวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อน่ึง  รายละเอียดในเร่ืองดังกลาวปรากฏอยูในหัวขอ “ลักษณะ
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน”  

8.3.1.2 สังคม ชุมชน 

ปตท. ใหความสําคัญตอการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมในทุกพ้ืนทีท่ี่เขาไปดําเนินธุรกิจ รวมถึงการเขา
ไปมีสวนรวมในการตอบสนองตอปญหาสังคมระดบัภาพรวมท้ังในปจจบุันและในอนาคต ผานกระบวนการบริหาร
จัดการโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมที่สําคัญในรูปแบบตางๆ เพื่อสาธารณประโยชน ทั้งทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม โดยมีสายงานส่ือสารองคกรและกิจการเพื่อสังคม เปนหนวยงานรับผดิชอบหลกั 
ดูแลตั้งแตการกําหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธประจําป และดําเนินโครงการรวมกับหนวยธุรกิจตางๆ ตลอดจนมหีนาท่ี
ติดตามผลการดําเนนิงาน รายงานขึ้นตรงตอประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีด ี

ในป 2555 ปตท. สานตอเจตนารมณดานการพัฒนาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง อน่ึง รายละเอียด
ในเรื่องดังกลาวปรากฏอยูในหัวขอ “พลังที่ยั่งยืน เพื่อไทย”  

8.3.1.3 ผูถือหุน 

กลยุทธการเจริญเตบิโตอยางย่ังยืน (Sustainable Growth Strategy) ถูกนํามาใชในการบริหารจดัการ ปตท. ให
เปนองคกรที่มคีวามเปนเลศิในดานการดําเนินงาน (High Performance Organization) โดยต้ังม่ันอยูบนหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี (Corporate governance) ควบคูไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม (Corporate Social Responsibility) 
เพื่อใหนักลงทุนมัน่ใจวา ปตท. จะเปนบรษิัทท่ีใหผลตอบแทนท่ีดี มีความย่ังยืน เปนองคกรท่ีอยูคูสังคมไทยไปอีกนาน 

 กิจกรรมสําหรับผูถือหุน 

 ปตท. ไดจัดใหผูถือหุนรายยอยเขาเย่ียมชมกิจการ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยไดมีโอกาสเย่ียมชมการ
ดําเนินงาน รับทราบขอมูล พบปะกับคณะผูบริหาร ปตท. และมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมใน
พื้นที่จงัหวัดระยองของ ปตท. อยางตอเนื่องต้ังแตป 2549 เปนตนมา สําหรับในป 2555 ไดกําหนดจัดกิจกรรมในวันที ่20-

22 พฤศจิกายน 2555 โดยจัดใหผูถือหุนรายยอยเขาเย่ียมชมกิจการ ณ โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัทในกลุม ปตท. 
ที่ตั้งอยูในนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เปนการน่ังรถเย่ียมชมบริเวณโดยรอบ โดยมีเจาหนาท่ีของโรงแยกกาซธรรมชาติ
ระยอง เปนผูแนะนําและตอบขอซักถาม) และ ทัศนศึกษาการทํา CSR ของ ปตท. ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ 
จังหวัดระยอง จํานวน 480 คน โดยแบงเปน 3 รุนๆ ละ 160 คน โดยดําเนินการ  ดังน้ี 

-  ปตท. ไดนําสงหนังสือเชิญและเอกสารตอบรับไปยังผูถือหุนซ่ึงปรากฏรายช่ือ ณ วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือ
จายเงินปนผลระหวางกาล ประจาํป 2555 (วันที่ 10 กันยายน 2555) โดยทางไปรษณีย เพื่อใหผูถือหุนแจงความประสงคใน
การเขาเย่ียมชมกิจการของ ปตท. อนึ่ง เนื่องจากมีผูใหความสนใจและแจงความประสงคที่จะเขาเย่ียมชมกิจการของ ปตท. 
จํานวนมากกวา 2,400 คน ซ่ึงยังคงเปนจํานวนสูงอยูมาก  ปตท. จึงตองใชวิธีการจับสลากในการคัดเลือกผูมีสิทธิเขาเย่ียม
ชมกิจการเชนเดียวกับทีผ่านมา  โดยมีผูบริหาร และคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปนสักขีพยาน เมื่อวันที่ 24 
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ตุลาคม 2555 และประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาเย่ียมชมกิจการของ ปตท. บนเว็บไซตของ ปตท. เจาหนาท่ีของ ปตท. ได
ดําเนินการแจงผูมีสิทธิเขาเย่ียมชมกิจการของ ปตท. ทางโทรศัพทเพื่อยืนยันการตอบรับเขาเย่ียมชมกิจการของ ปตท.  ทั้งน้ี 
จากการประเมินผลผูถือหุนเยี่ยมชมกิจการ ประจําป 2555 สรุปไดวาผูถือหุนมีความพึงพอใจอยูในเกณฑพอใจ-พอใจมาก 
คิดเปน รอยละ 94.31  

สําหรับผูถือหุนที่สนใจเขาเย่ียมชมกิจการ ในคร้ังตอไปสามารถติดตามความคืบหนาและรายละเอียดโครงการ
ไดบนเวบ็ไซตของ ปตท. โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิสําหรับผูถือหุนที่ยังไมเคยเขารวมกิจกรรมเทาน้ัน 

กิจกรรมสําหรับผูถือหุนกู 
จากความสําเร็จและกระแสตอบรับในการจดักิจกรรมคอนเสิรตสําหรับผูถือหุนกู  “Infinite Miracle Concert”  ป 

2553 และ “The Everlasting Concert” ป 2554 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จึงไดจัดกิจกรรม Variety Concert  คร้ังที่ 3 
ขึ้นอีกครัง้ในป 2555 ภายใต ช่ือวา “The Impression Concert”  ซ่ึงในคร้ังน้ีไดนําศิลปนนักรองท่ีเปนท่ีชื่นชอบตลอดกาล
ทั้งศิลปนเดียวและประเภทวงดนตรี อาทิ นันทิดา แกวบัวสาย  คริสตินา อากีลา ออด คีรีบูน วงนูโว ฯลฯ พรอมดวยดาราคู
ขวัญของไทย คือ ณเดชช-ญาญา  และศิลปนรับเชิญพิเศษ โกะต๋ี มารวมสรางความสุข ความประทับใจ และความทรงจํา
ดีๆ ใหกับผูรวมกิจกรรม ซ่ึงประกอบไปดวยผูถือหุนกูและผูตดิตาม (คณะผูถือหุนกู) กวา 25,000 คน พรอมดวยกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR) และเกมบริเวณหนางานนอกจากน้ียงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ ปตท. จัดขึน้เพื่อเปนชองทางรักษา และความ
สรางสัมพันธอันดีระหวาง ปตท.กับผูถือหุนกูของ ปตท. และเพื่อตอบแทนผูถือหุนกูทั่วประเทศทีใ่หความไววางใจในการ
ลงทุนหุนกู ของ ปตท. อาทิ  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ กิจกรรมสานสัมพันธครอบครัว  และ กิจกรรมสัมมนาในหัวขอ    
“คนหาความมั่งคั่ง ในสภาวะไมมั่นคง และวิเคราะหดวงเมือง  ในป 2555” ใหกับผูถือหุนกูในกรุงเทพมหานครปริมณฑล 
และ ตามจังหวัดตางๆ ในทุกภาคท่ัวประเทศ เปนตน 

กิจกรรมสําหรับนักลงทุนสถาบัน 

ในป 2555  นอกเหนือจากกิจกรรมผูบริหารพบนักลงทุน เพื่อช้ีแจงขอมูลผลประกอบการประจําไตรมาสแลว 
ปตท. ไดจัดใหนักลงทนุสถาบนัและนักวิเคราะหหลักทรัพยเยี่ยมชมกิจการและพบผูบริหารเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เปนประจําปในชวงเดือนมกราคม และจัดใหมีการเยี่ยมชมการดําเนินงานของโรงแยกกาซฯหนวยที่ 6 ที่จังหวัดระยองโดย
ในการเยี่ยมชมดังกลาว นักลงทนุและนักวิเคราะหหลักทรัพยไดมีโอกาสทราบถึงทิศทางการดําเนนิธุรกิจของ ปตท. จาก
ผูบริหารโดยตรง อีกทัง้ยังไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมกับ ปตท.  

8.3.1.4 ลกูคา 
ปตท. คํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา ซ่ึงเปนผูที่ซื้อสินคาและบริการจาก ปตท. ดวยราคาท่ีเปนธรรม มี

คุณภาพ มุงม่ันพัฒนาสินคา และใหบริการอยางปลอดภัย ครบวงจร รวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคา และผูบริโภคอยางตอเนื่อง   

ปตท. นําระบบการบริหารงานดานคุณภาพ ความม่ันคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมมาใชในการ
ดําเนินงานเพ่ือมุงเนนการบรหิารคุณภาพดวยกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสงมอบผลิตภัณฑและบริการท่ี
สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา และถือความปลอดภัยเปนหัวใจในการปฏิบตัิงาน โดยการนํามาตรฐานตางๆ อาทิ ISO 

9001 / มอก. 18001 / ISO 14001 มาปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
ปตท. ดําเนนิการบริหารจัดการลกูคาและการตลาดที่มีบริบทสอดคลองตามวิสัยทัศนและพันธกิจของ ปตท. เพื่อ

ตอบสนองความตองการและความคาดหวังท่ีหลากหลายของลูกคา ปตท. จึงแบงสวนตลาดออกเปน 3 กลุม คือ 1) ตลาด
กาซธรรมชาติ จําแนกกลุมลูกคา 2 กลุม คือ กลุมลูกคากาซธรรมชาติ และ กลุมลูกคาผลิตภัณฑ  2) ตลาดน้ํามัน จําแนก
กลุมลูกคา 3กลุม คือ กลุมลูกคาขายปลีก กลุมลูกคาพาณิชย และกลุมขาย Supply Sales 3) ตลาดการคาระหวางประเทศ 
จําแนกกลุมลูกคา 3กลุม คือ กลุมลูกคาผลิตภัณฑ  กลุมลูกคาการขนสงผลิตภัณฑ และกลุมลูกคาการบริหารความเส่ียง 
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โดยกําหนดวงจรชีวิตลูกคาในแตละกลุมเปน 4 กลุม คือ ลูกคาท่ีมีศักยภาพในอนาคต ลูกคาท่ีใชผลติภัณฑปจจบุัน ลูกคาท่ี
กําลังขยายธุรกิจ และ ลูกคาท่ีเลิกใชผลิตภัณฑแลว 

ปตท. มีกระบวนการในการรับฟงลูกคา 3 รปูแบบ คือ 1) การติดตอโดยตรง มีชองทาง เชน การเขาพบ การ
ประชุม การอบรม การสัมมนา เปนตน 2) การติดตอผานส่ือสารสนเทศ มีชองทาง เชน โทรศัพท โทรสาร Website, Social 

Networkและ Call Center เปนตน 3) การสํารวจความพึงพอใจโดย Third Party  ครอบคลุมทุกกลุมลูกคา และทุกวงจรชีวิต
ของลูกคา โดยกําหนดความถี่ในการรับฟงลูกคาท่ีแตกตางกันในแตละชองทาง ซ่ึงจะนําขอมูลที่ไดจากลูกคามาแปลงเปน
สารสนเทศท่ีทําให ปตท. ทราบความตองการของลูกคาเพ่ือนํามาออกแบบผลิตภัณฑหรือสรางนวัตกรรมท่ีตรงใจลูกคา 
เชน การคิดคนผลิตภัณฑ PTT Blue Innovation , น้ํามันหลอล่ืน PTT Performa Synthetic , PTT Life Station, Café 

Amazon และ Amazon Embrace นอกสถานีบริการ เปนตน นอกจากนี้ยังนําสารสนเทศท่ีไดมาเปนขอมูลปอนเขาในการ
สรางแผนสรางความสัมพันธกับลูกคา (CRM Plan) เชน พฒันาโปรแกรม Business Consultant กําหนดใหผูจัดการเขตการ
ขายเปนทีป่รึกษาทางธุรกิจใหแกผูแทนจําหนาย, กิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับผลิตภัณฑ/บริการอื่น, จัดกิจกรรม PTT 

Motor Sport จัดการแขงขันรถยนต/ รถจักรยานยนต/ เจ็ทสกี โดยใชผลิตภัณฑหลอล่ืนของปตท. ถึง 24 รายการ/ ป เปนตน 

ปตท. ใชระบบ QSHE Management System ในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงาน จดัใหมคีูมอืขั้นตอนการ
ดําเนินงาน คูมือวิธีการปฏบิัติงาน และมาตรฐานการบริการ ในทุกกระบวนการท่ีสัมผัสกับลูกคา เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากร
ทุกคนและทุกกระบวนการทีเ่กี่ยวของตลอดหวงโซการตอบสนองลูกคา ปฏิบัติตามความตองการของลูกคาไดเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

ปตท. มีกระบวนการจัดการขอรองเรียน ในกรณีที่ลูกคาเกิดความไมพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการหรือ
ผลิตภัณฑของ ปตท. โดยมีชองทางรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะจากลูกคา ผูบริโภคและประชาชนทั่วไป ตามชองทางท้ัง 
3 รูปแบบดังกลาวขางตน ขอรองเรียนท้ังหมดของลูกคาจะไดรบัการตอบสนองเบื้องตนภายใน 1 วัน และจะแจงกลับ
ลูกคาถึงแนวทางและระยะเวลาในการดําเนินการแกไขปญหาใหแลวเสร็จ พรอมทั้งแจงความกาวหนาในการดําเนนิการ
แกไขใหทราบเปนระยะ เม่ือแกไขแลวเสร็จจะแจงปดเร่ืองใหลูกคาทราบทันที เพื่อรักษาความเช่ือมั่นท่ีลูกคามีตอ ปตท. 

นอกจากนี้ ปตท. ยังมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพันของลูกคา เพื่อให
ไดสารสนเทศปอนเขาในการดําเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ/บริการ ระบบงาน การจัดทําแผนกลยุทธ แผนการตลาด และ 
CRM Plan เพื่อให ปตท. สามารถตอบสนองลูกคาไดเกินกวาท่ีลูกคาคาดหวังไดทันตอทิศทางธุรกิจ 

8.3.1.5 คูคา 
ปตท. ใหความสําคัญกับคูคา อันเปนผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญที่ชวยเหลือ ในการดําเนนิธุรกิจซ่ึงกันและกัน โดย 

ปตท. จะปฏิบัตติอคูคาอยางเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการแขงขันที่เปนธรรม เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน สรางความสัมพันธ
และความรวมมืออันดี ปฏิบัตติามสัญญาอยางเครงครัด และใหความสําคัญในกระบวนการจดัซ้ือจัดหา ซ่ึงเปน
กระบวนการสําคัญในการควบคมุคาใชจาย  คุณภาพสินคา และบริการท่ี ปตท.จะนํามาใชดําเนินกิจการ มีการกําหนด
ขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ปตท. กําหนดใหผูเสนอราคาจะตองปฏิบตัิตามกฎระเบียบดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการทํางานและการใช
เครื่องมือตลอดจนระเบียบขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด โดยเฉพาะในการทํางานท่ีมผีลกระทบตอความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสภาพแวดลอม  ใหระมัดระวังในการทํางานเปนพิเศษ  และเขาเย่ียมชมกิจการของคูคา เพื่อประเมินถงึศักยภาพ
ในการดําเนินงาน โดยเฉพาะดานความม่ันคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม นอกจากนี้พนักงานของบริษัทคูคา
ตองผานการเขาอบรมการปฏิบัตตินและดําเนินการในพ้ืนที่การทํางานของ ปตท. และปฏบิัติงานตามขอกําหนดในการเขา
ทํางานในเขตปฏบิัติงานซ่ึงมีรายละเอียดการปฏบิัติตนตามแตละลกัษณะงานไว  
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นอกจากนั้น ปตท. มีความมุงม่ันที่จะดําเนนิธุรกิจใหเตบิโตอยางย่ังยืน ควบคูไปกับการกํากับ ดแูลกิจการเพื่อ
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม เพื่อใหความต้ังใจดังกลาวบรรลุตามปณิธานท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิผล ปตท.   จึงให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน และพัฒนาใหเกดิขึ้นอยางเปนรูปธรรม ผานทางการกํากับดูแลผูคาของ 
ปตท. โดยในป 2555 “แนวทางการปฏิบัตอิยางย่ังยืนของผูคาของ ปตท.“ (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) 
ไดถูกกําหนดขึน้ ซ่ึงเนื้อหาและขอบเขตของแนวทางดังกลาวน้ันอยูภายใตขอกําหนด ขอบงัคบั และกฎหมายท้ังหมดที่
เกี่ยวของ โดยยึดหลักปฏบิัติ 4 ดาน ดังน้ี 

1. จริยธรรม (Business Ethic)  
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  
3. การดูแลอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของลูกจาง (Occupational Health and Safety)  
4. การบริหารจดัการส่ิงแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของ (Environmental Management)  
ทั้งน้ีแนวทางดังกลาวมีผลบังคบัใชกับผูคาท่ีมีการทําสัญญากับ ปตท. ในวงเงินมูลคาต้ังแต 2 ลานบาท  และ/

หรืองานท่ีมีการปฏบิัติงานแลวมผีลกระทบตอความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม ปตท.  ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2555  

ปตท. นําหลักการ Total Cost of Ownership (TCO) ซ่ึงเปนการพิจารณาตนทุนในการจัดสงพัสดุ ตลอดจนความ
สะดวกในการติดตอส่ือสารมาเปนเกณฑพิจารณาในการคัดเลือกคูคา เพื่อใหโอกาสแกคูคาท่ีมีฐานการผลิตและสํานักงาน
ในประเทศไทย อันเปนการสนับสนุนการจัดหาพัสดุในทองถ่ิน (ภายในประเทศไทย) สงผลใหคูคาภายในประเทศมี
จํานวนมากขึ้นในพัสดุบางประเภททีบ่ริษทัคูคาภายในประเทศไมมีขีดจํากัดในการจดัหา 

การกํากับดูแลใหผูคามีการดําเนนิงานทีด่ี และมีศักยภาพควบคูไปกับการเตบิโตของ ปตท. ถือเปนเปาหมายท่ี 
ปตท.ใหความสําคัญเพื่อใหเกดิการเติบโตอยางย่ังยืนไปพรอมกับผูคา ปตท.จึงไดมีการวางแนวทางในการบริหารและ
พัฒนาผูคาของ ปตท. ดังน้ี  
 เพื่อใหเกดิการแลกเปล่ียนขอมูลและความรูระหวาง ปตท. กับผูคา  และพัฒนาศักยภาพของผูคาใหพรอมสนับสนุน

ความสําเร็จของ ปตท. ทัง้ในดานผลการดําเนินการ ความตอเนื่องในการทําธุรกิจ ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคม 
ในป 2555 ปตท. ไดมีการจัดงานสัมมนาผูคา (Supplier Relationship Management Seminar: SRM) ทั้งหมด 3 งาน   

 งานสัมมนาผูคาคร้ังที่ 1 จัดขึ้นเมือ่วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เพื่อส่ือความใหแกผูคาหลักของทุกธุรกิจของ ปตท. โดย
ในการจัดคร้ังน้ีมีการส่ือความใหผูคาทราบถึง 

 ทิศทางการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  
 ความเขาใจเกี่ยวกับ Supplier Relationship Management (SRM) 

 การบริหารจดัการหวงโซอุปทานอยางย่ังยืน (Sustainability Supply Chain Management) 

 พ.ร.บ. ป.ป.ช. ที่เกี่ยวของกับงานจัดซ้ือจดัจาง 

รูปแบบของงานสัมมนาผูคาคร้ังท่ี 2 และ 3 นั้น เปนการจัดสัมมนาเชิงปฏบิัติการ (Workshop) โดยใหมีการทํากจิกรรม
รวมกันระหวางพนักงานจดัหา และผูคา ใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธที่ยั่งยืน (Sustainable 

Partnership) 

 งานสัมมนาผูคาคร้ังที่ 2 จัดขึ้นเม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เพือ่ส่ือความใหแกผูคาหลักของโรงแยกกาซธรรมชาติ       
จ. ระยอง ในการจดัคร้ังน้ีมีการส่ือความใหผูคาทราบถึง 

 การบริหารจดัการหวงโซอุปทานอยางย่ังยืน (Sustainability Supply Chain Management) 

 พ.ร.บ. ป.ป.ช. ที่เกี่ยวของกับงานจัดซ้ือจดัจาง 

 งานสัมมนาผูคาคร้ังที่ 3  จัดขึ้นเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เพื่อส่ือความใหแกผูคาหลักของธุรกิจสถานีบริการนํ้ามัน 
ปตท. ในการจดัคร้ังน้ีมีการส่ือความใหผูคาทราบถึงทศิทางการดําเนินงานของ ปตท. ดานธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน 
ปตท. ในปจจุบัน และแนวทางในอนาคต ในดานตางๆ ดงัน้ี  
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 ดานวิศวกรรมและการออกแบบ 

 ดานการซอมบํารุงสถานีบริการ 

 ดานการจัดหาและบริหารพัสดุ 

8.3.1.6 พนักงาน 

บุคลากรของ ปตท. ทุกคนเปนสวนสําคัญท่ีสุดในการดําเนินธุรกิจ  ปตท. จึงใหความสําคัญกับพนักงานทุกคน 
ไมวาจะทํางานอยูในสวนใด ฝายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ  โดย ปตท.สงเสริมใหบคุลากร รูรักสามัคคี ไวเนื้อ 
เชื่อใจกัน ไมแบงฝกแบงฝาย ปฏบิัติตอกันอยางสุภาพ และเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย  โดยการสรางสภาพแวดลอม
ในการทํางานท่ีดี มีความปลอดภยั  จายคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการทํางาน มีสวัสดิการท่ีดีใหกบัพนักงาน และจัดหา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการทํางาน  รวมท้ังไมใหเกิดกรณีที่มีลักษณะเปนการคุกคามทางเพศ   ปตท. 
สงเสริมการใชสิทธิของลูกจางตามกฎหมายวาดวยสหภาพแรงงาน และรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

ปตท. มีความเชื่อม่ันวา การเจริญเติบโตขององคกรขึ้นอยูกับพนกังานที่มีคุณภาพ ดังนั้น ปตท. จึงมีนโยบาย
มุงเนนท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาบุคคลใหมีความทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยี 
และเปนไปตามมาตรฐานสากล  เพื่อที่จะเสริมสรางและพัฒนาใหพนักงาน เปนทั้งคนดี และคนเกง  ตลอดจนมีสวนรวม 
ในการพัฒนาและชวยเหลือสังคมโดยสวนรวม และมุงเนนใหพนกังานเปนกลไกหลักในการพัฒนาให ปตท. กาวไปสู 
ความเปนองคกรแหงความเปนเลศิ  (High Performance Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และ
ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงขององคกร  

จํานวนบุคลากรและคาตอบแทนบุคลากร 

จํานวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานท่ีไปปฏบิัติงาน Secondment ในบริษทัในกลุม ปตท.) ณ วันที่ 31  
ธันวาคม  2555  เทากับ 4,227 คน และ ทัง้น้ี ปตท. ยังคงดําเนนิการจัดทําแผนอัตรากําลังคนใหสอดคลองตอการดําเนิน
ธุรกิจ ภายใตความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากรในจดุที่กอใหเกิดมูลคาเพ่ิม 
หรือมีความจําเปนตอเนื่องจากการลงทุน นอกจากนัน้ ยังไดจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงานอยางจริงจัง
ในทุกระดับ ตลอดจนปรับขั้นตอนการทํางานใหมปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   

ขอพพิาทดานแรงงาน 

ปตท. ไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีมีนัยสําคัญในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
 

จํานวนบคุลากรแบงตามกลุมธุรกิจ ป 2553 – ถึง 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียด ดังน้ี  

กลุมธุรกิจ 

(หนวย : คน) 
ป 2553 ป 2554 

ป 2555 
(1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 

ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท. ปตท.  กลุม ปตท.  

1.  กาซธรรมชาติ 1,206 - 1,270  1,367 - 

2. น้ํามัน 1,182 - 1,387  1,296 - 

3.  ปโตรเคมีและการกล่ัน 61 - 68  103 - 

4.  สนับสนุน และปฏบิัติงานใน 
     บริษัทที่ ปตท.ถือหุน 

1,0771/ 2742/ 1,0451/ 2762/ 1,1971/ 2652/ 

5.  บริษัทยอยและกิจการรวมคา - 8,743 - 17,964 - 20,551 

รวม 3,526 9,015 3,770 18,240 3,963 20,816 
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หมาเหตุ  :   1/ ไมรวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
                  2/  พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 

 

คาตอบแทนแกบคุลากร (ไมรวม กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูง) 

 หนวย : บาท 

คาตอบแทน ป 2553 ป 2554 
ป 2555 

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 
เงินเดือนรวม 2,976,806,620 3,044,018,589 3,311,831,273 

โบนัสรวม 1,482,437,324 1,465,345,881 1,653,647,970 

เงินสมทบกองทนุสํารองเล้ียงชีพ 284,638,508 293,871,121 318,714,613 

อื่นๆ (ถามี) 1,592,691,853 2,076,671,038 2,331,060,076 

รวม 6,336,574,305 6,879,906,629 7,615,253,932 

คาตอบแทนอื่นๆ 

 ปตท.ไดจัดสวัสดิการและคาตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทนุสํารองเล้ียงชีพใหกับ
ผูบริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การดํารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุมบรษิทัในธุรกิจช้ันนํา 
ประเภทเดียวกัน อาทิเชน คาเชาบาน คาปฏิบัติงานตางจังหวัด คาลวงเวลา เปนตน และในป 2548 และ ป 2549  ปตท. ยังได 
ขออนุมัตจิัดสรรสิทธิในการซ้ือหุนสามัญ (Warrant) รวม 2 คร้ัง จํานวน 60,000,000 หนวย ใหแก กรรมการผูจัดการใหญ  
ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในกลุมท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพื่อเปนการสราง 
แรงจูงใจและตอบแทนการปฏบิตัิงานของผูบรหิาร และพนักงาน ใหมุงปฏบิัตหินาท่ีอยางเต็มความสามารถอยางตอเนื่อง  
ตลอดจนสรางความรูสึกเปนเจาของและการมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาองคกร ซ่ึงจะสงผลดีตอการปฏิบัตงิานและ 
การดําเนินธุรกิจของ ปตท. ในอนาคต  ทั้งน้ี รายละเอียดไดรายงานไวในหัวขอ “ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ  
ปตท. แลว” 

 การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล 

เพื่อใหองคกรพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงความเปนเลศิ  ตั้งแตป 2553 เปนตนมา ปตท.ไดพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมปีระสิทธิภาพมากข้ึนอยางตอเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรใหไดใชความรู ความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ี เพื่อนําพาใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการ
มีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน และเติบโตไปพรอมๆ กับความสําเร็จขององคกรดวย 

 ปตท. ไดมุงเนนใหผูบรหิารและพนักงานในทุกระดับรวมกันกําหนดแผนงานใหสอดคลองกับทศิทางและเปาหมายของ
องคกร ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินธุรกิจทั่วทั้งองคกรมุงไปสูจดุหมายเดียวกันไดอยางมีประสิทธภิาพ โดยผูบริหารระดับสูงของ 
ปตท. และบรษิัทในกลุมท่ีเกี่ยวของทัง้หมด  รวมท้ังสายงานสนับสนุนมารวมประชุมหารือและกําหนดวิสัยทัศนและทศิทางของ
องคกรรวมกัน  และถายทอดทิศทางดังกลาวไปสูหนวยงานภายในสายงานตางๆ จากกลยุทธธุรกิจเปนแผนธุรกิจ และแผนการใช
งบประมาณที่มีความสอดคลองในทิศทางเดียวกัน พนักงาน ปตท. ทุกระดับไดกําหนดวัตถุประสงคและตัวช้ีวัด (Key Performance 

Indicators : KPIs) ที่ถายทอดลงมาตามลําดับเปนรายบุคคล ตั้งแตระดับองคกร หนวยงาน ลงมาจนถึงพนักงาน ทั้งน้ี วัตถุประสงค
และตัวช้ีวัดที่พนักงานกําหนดน้ัน จะใชเปนกรอบการปฏิบัตงิานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานแตละ
บุคคล 

 ปตท. ไดนําแนวทางในการบรหิารสายอาชีพ (Career Management) มาใชเพื่อเตรียมความพรอม และสงเสริมพนักงาน 
ทุกระดับใหมคีวามรู ความสามารถ ประสบการณ ใหเปนไปตามรูปแบบ (Model) ที่องคกรกําหนดขึ้น เพื่อรองรับภารกิจ และ 
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สรางคุณคาใหแกองคกร อยางตอเนื่อง โดยใชเปนกรอบและแนวทางหลักของการบริหารและพัฒนาพนักงานในทุกระดบั  
การกําหนดสายอาชีพของ ปตท.ขึ้นอยูกบัทศิทางการดําเนินธุรกิจที่มุงสรางใหองคกรมีขีดความสามารถในการแขงขัน โดย 
แบงการดําเนนิงานเปน 2 กลุม คือ กลุมผูบริหารระดับสูง และกลุมพนักงาน ที่เช่ือมโยงกันอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงมีกระบวนการคัดเลือก ประเมนิศักยภาพ  และจัดทําแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan) อยางเปนระบบ  โดย 

 กลุมผูบริหารระดับสูง  (ระดับเทียบเทาผูจัดการฝายข้ึนไป)  เปนการบริหารจัดการในรูปแบบกลุม ปตท.  (Group 

Leader Development) เพื่อรองรบัความตองการผูบริหารระดับสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีคณะผูบริหารระดบั 
CEO ของกลุม ปตท. เรียกวา คณะกรรมการจัดการกลุม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC )  
มีหนาท่ีและความรับผดิชอบในการกําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินงานในเร่ืองการบริหารสายอาชีพกลุม
ผูบริหารระดับสูง และกลุมท่ีปรึกษาสายอาชีพของกลุม ปตท. เรียกวา คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาผูบริหาร
ระดับสูงกลุม ปตท. (PTT Group Executive Counseling Team : ECT) มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหาร 
สายอาชีพกลุมผูบริหารระดบัสูง ชวยเหลือสนับสนุน 

 กลุมพนักงาน  (ระดับผูจัดการสวนหรือเทียบเทาลงมา) เปนการบริหารและพัฒนาพนักงานตามความจําเปนของการ
ดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทในกลุม เพื่อรองรับทิศทางการดําเนินธุรกิจในอนาคต สําหรับ ปตท.ไดกําหนดใหจดัต้ัง
คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate Human Resource Committee : HRC) มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการ
สงเสริมผลักดันและควบคุมติดตามการดําเนินงานในเร่ืองการบริหารสายอาชีพกลุมพนักงานใหเปนไปตามเปาหมาย  
และกลุมท่ีปรึกษาประจําสายอาชีพ (Career Counseling Teams : CCT) รวม 14 สายอาชีพ  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ในการ บริหารสายอาชีพกลุมพนักงาน ใหคําปรึกษา ช้ีแนะ ควบคุมและติดตามการดําเนินงานท้ังน้ี วัตถุประสงค 
ในการบริหารสายอาชีพนั้น เปนกลไกใหพนักงานต้ังเปาหมายและวางแผนพัฒนาตนเอง เพื่อความกาวหนาในอาชีพ 
และสรางคุณคาในงานท่ีรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับเปาหมายและทิศทางขององคกร ทั้งในรูปแบบการฝกอบรมที่
เหมาะสม ตาม Success Profile รวมถึง การหมุนเวียนเปล่ียนหนาท่ีความรับผิดชอบ ตาม Career Path เพื่อใหพนักงาน
สามารถพัฒนาทักษะ ความชํานาญจากประสบการณในตําแหนงหนาท่ีใหม  ตลอดจนการแตงต้ัง เล่ือนระดับพนักงาน 
ใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน ซ่ึงการพัฒนาพนักงานใหเหมาะสมตามความสามารถ
และความตองการของพนักงานและองคกรน้ัน นอกจากพนักงานจะมีความพรอมสําหรับการเติบโตเปนผูบรหิาร 
ระดับสูงของกลุม ปตท. แลวยังจะนํา ปตท. ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในที่สุด 

                ในป 2555 ปตท. ไดมีการปรับปรุงการบริหารสายอาชีพ และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน (Career and 

Competency Management) โดยมีการจัดทําและทบทวน Success Profile ของแตละตําแหนงงาน และปรับปรุงวิธีการประเมนิ 

Competency การจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ในระบบ COACH พรอมทั้งปรับปรุงคูมือ
การใชงานเพ่ือพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพที่กําหนด  และสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจขององคกร 

นอกจากนี้ ปตท. ยังคํานึงถึงกลไกในการพัฒนาองคกรอยางย่ังยืน (Lifetime Learning Organization) โดย  ปตท. ไดพัฒนา
ระบบสําหรับจดัเก็บขอมูลองคความรู (Knowledge Management) ที่สําคัญขององคกร โดยสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานมีการ
จัดเก็บขอมูลองคความรูใหเปนระบบและเปนปจจบุัน รวมท้ังเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับสามารถใชประโยชนไดจากระบบ
ฐานขอมูลดังกลาว  ซ่ึงจะชวยใหพนักงานสามารถเรียนรู แกไขปญหาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยสงเสริมใหพนักงาน
พัฒนาศักยภาพไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง  ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญในการนําไปสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ ดงัน้ัน “การท่ีเรา
จะมุงไปสูองคกรแหงความเปนเลิศไดนั้น ก็ดวยกําลัง สติปญญาของคน Learning เปน Lifetime หยุดไมได”  ทั้งน้ี ปตท. มี
โปรแกรมอบรมและพัฒนาใหกบัผูบริหารและพนักงานอยางตอเนือ่ง ตั้งแตแรกเขาจนถึงเกษียณอายุการทํางาน เพื่อเตรียมความ
พรอมและสรางขีดความสามารถตามทิศทางขององคกรและหนวยงานตองการ สรางพนักงานใหเปน คนเกง และ คนดี ขององคกร
และสังคม 
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                นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุงเนนพัฒนาพนักงาน ปตท. ใหเปน คนเกง หรือเปนผูที่มศีักยภาพ
สามารถตอบสนองตอความคาดหวังขององคกรในการดําเนินธุรกิจไดแลว ปตท. ยังใหความสําคัญตอการพัฒนาพนักงานใหเปนคน
ดี  มีสวนรวมในการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม (Corporate Social Responsibility) รวมท้ังยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
(Corporate Governance) เปนกรอบใหผูบรหิารและพนักงานถือปฏิบัติ   ทั้งน้ี ปตท. มีความเชื่อม่ันวาการพัฒนาพนักงานใหเปนคน
ดี และคนเกงน้ัน จะชวยใหองคกรเจริญเติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืนในระยะยาว 

สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงานเพื่อเปาหมายเดียวกัน 

ปตท. ไดจดัใหมรีูปแบบการส่ือความระหวางผูบริหารและพนักงาน  เพื่อใหพนักงานทุกระดับไดรบัทราบถึงแนวทางการ
ดําเนินงานขององคกร   อุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ และเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความเห็นและมีสวนรวมในการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร ในป 2554 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ กิจการสัมพันธ 
ปตท. ที่กําหนดวาระการประชุมอยางนอยเดือนละหนึง่คร้ัง ยังมีการประชุมคณะกรรมการรวมปรึกษาหารือ (Joint Consultation 

Committee : JCC) ที่กําหนดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานในหนวยงานภูมิภาคทั่วประเทศ นอกจากนี ้
ประธานเจาหนาท่ีบรหิาร/กรรมการผูจัดการใหญยังไดจัดประชุมส่ือความกับพนักงานอยางตอเนื่องเปนระยะมาโดยตลอด  รวมท้ัง
การประชุมระหวางผูบริหารและพนักงานทั้งในและนอกสังกัด  และการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานเปน
ประจําทุกป เพื่อรับทราบระดับความพึงพอใจและระดบัความผูกพันในปจจัยตางๆ และหาทางแกไขและปรับปรุง  โดย ปตท. มี
ความเช่ือมั่นวาการส่ือความท่ีดี และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ระหวางผูบริหารและพนักงานจะนําไปสูสัมพันธภาพท่ีดีระหวาง
ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ  และทําใหบรรลุเปาหมายขององคกรรวมกัน  รวมท้ังไดดําเนินการ สอบถามความตองการพ้ืนฐาน
ดานทรัพยากรบุคคลของผูบริหารและพนักงานผานการดําเนินงานของคณะกรรมการหลายคณะ เชน คณะกรรมการจดัการ
ทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกิจการสัมพันธ ปตท. และคณะกรรมการบริหารสายอาชีพ เปนตน และมีการสํารวจความคิดเหน็
ของพนักงานโดยทีป่รึกษาผูเชี่ยวชาญทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภายนอกจํานวน 1 คร้ัง  และมีการรวมมือกับบริษัทใน
กลุม ปตท. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลผูบรหิารของกลุมรวมกัน และจัดทําแผนพัฒนาผูบริหารระดบัสูงของกลุม ปตท. รวมกัน  

กําหนดใหมีคานิยมรวมของกลุม ปตท. (PTT Group Core Value) 
คานิยมกลุม ปตท.คือ SPIRIT ซ่ึงผูบรหิารและพนักงานกลุม ปตท.มีความเชื่อรวมกันวา คานิยม SPIRIT จะเปนตัวชวยให

บริษทัในกลุม ปตท. ผูบรหิาร พนักงาน เกิดวิถีการทํางานรวมกัน มีทิศทางที่สอดคลองกัน มคีวามเช่ือรวมกัน และจะชวยสรางความ
โดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะไปสูสายตาคนภายนอกและนําองคกรสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศอยางย่ังยืนได  โดยเรายึด
คานิยม SPIRIT เปนแนวทางในการสรางกรอบความคิด และความเช่ือที่จะนําไปสูพฤติกรรมและแนวทางปฏบิัติ คานิยมกลุม ปตท.
จึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญตอการเกิดวัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็ง เปนตัวชวยพวกเราในการตัดสินใจสรางความไววางใจกันและ
กัน และสรางความรูสึกรวมกันในการเปนกลุมเดียวกัน คานิยมจึงเปนตัวผลักดันที่สําคัญตอวิธีการคิดและการปฏิบัตใิหพนักงานใน
กลุม ปตท. เปนทั้งคนเกงและคนดี. ซ่ึงคานิยม SPIRIT ประกอบดวย: 

 

Synergy =  สรางพลังรวมอันย่ิงใหญ 
Performance Excellence =  รวมมุงสูความเปนเลศิ 

Innovation =  รวมสรางนวัตกรรม 

Responsibility for Society =  รวมรับผิดชอบตอสังคม 

Integrity & Ethics =  รวมสรางพลังความดี 
Trust & Respect =  รวมสรางความเช่ือมั่น 

การสืบทอดตําแหนงสําหรับผูบรหิาร 

เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นการสรรหาและแตงต้ังตําแหนงของกรรมการผูจดัการใหญ  จึงตองเปนไป
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี และดําเนนิ



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 

สวนที่ 2 หนาท่ี 176  

กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยคณะกรรมการ ปตท. แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึงจํานวน 5 คน ที่มคีุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ทําหนาท่ีสรรหาบุคคลที่มคีวามรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสมสําหรับเปน
ผูบริหาร ปตท. โดยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ไมเปนกรรมการของ ปตท. ยกเวน เปนผูบริหารซ่ึงเปน
กรรมการโดยตําแหนง และมีอายุไมเกิน 58 ปบริบูรณในวันย่ืนใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผูที่มีความเหมาะสมแลว
ใหเสนอตอผูมีอํานาจพิจารณาแตงต้ัง โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับแตวันที่ผูบริหารเดิมพนจากตําแหนง สัญญาจาง
มีระยะเวลาคราวละไมเกิน 4 ป ในกรณีทีค่ณะกรรมการจะจางผูบริหารเดิมตอหลังจากครบกําหนดเวลาตามสัญญาจาง ไมตอง
ดําเนินการกระบวนการสรรหาใหมแตจะจางเกินสองคราวติดตอกันไมได 

ในป 2554 คณะกรรมการ ปตท. ไดดําเนินการกระบวนการสรรหากรรมการผูจัดการใหญคนใหมเพื่อทําหนาท่ีแทน 
นายประเสริฐ  บุญสัมพันธซ่ึงครบวาระตามสัญญาจางในวันท่ี 9 กันยายน 2554 โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ผูจัดการใหญตามพระราชบัญญตัมิาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งน้ี มีผูสนใจสมัครและมคีุณสมบัติครบถวน
จํานวน 4 คนโดยแบงเปนผูบริหารกลุม ปตท. 3 คน และบุคคลภายนอก 1 คน ซ่ึงกระบวนการสรรหาดําเนนิการดวยความโปรงใส
ภายใตแนวทางการสรรหาผูบรหิารสูงสุด ตามมาตรา 8 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัตคิุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2550 

คณะกรรมการสรรหากรรมการผูจัดการใหญไดพิจารณาคัดเลือกผูสมัครท่ีเหมาะสมเสนอตอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อ
พิจารณา คือนายไพรินทร  ชูโชติถาวร  ทั้งน้ี เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการ ปตท. ไดมีมติเห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการสรรหากรรมการผูจัดการใหญ ปตท. เสนอและแตงต้ังนายไพรินทร  ชูโชติถาวร ใหดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ี
บรหิารและกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. คนใหม ตอจากนายประเสริฐ  บุญสัมพันธ โดยเขารับตําแหนงตัง้แตวันท่ี  10 กันยายน 
2554 และมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป นับจากวันที่ไดรบัการแตงต้ัง 

ทั้งน้ี ปตท. ไดดําเนินการพัฒนาผูบริหารระดับสูงอยางตอเน่ือง เพื่อเสนอเขารับการคัดเลือกในการสรรหากรรมการผูจัดการ
ใหญครั้งตอไป โดยมีการเตรียมความพรอมดานบุคลากร เพื่อทดแทนผูบริหารระดับสูงท่ีจะเกษียณอายุ ในระหวางป 2555 – 2560  
และนโยบาย/แนวทางการพัฒนาผูบริหารระดับสูงของกลุม ปตท. รวมท้ังการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล คือ Management  Pool  
ประกอบดวยผูบรหิาร 312 คน และ Potential Pool ของตําแหนง Key Area  ไวเรียบรอยแลว 

ในป 2552 และป 2553 ปตท. มกีารพัฒนาระบบ “การพัฒนาผูบริหารระดับสูง (Group  Leader  Development  Project  :  

GLDP)”  เพื่อเปนการวาง  Succession Plan สําหรับเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมขึน้ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นเมื่อมีตําแหนงวางของ
กลุม ปตท. ไดแกตําแหนงตาง ๆ ดังนี ้

 กรรมการผูจัดการใหญ (President) 

 รองกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทา (Senior Executive Vice President  :  SEVP) 

 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทา (Executive Vice President :  EVP) 

 ผูจัดการฝายหรือเทียบเทา (Vice President  : VP) 

โดยมีผูรับผิดชอบและหนวยงานหลักในการบริหารจัดการ ดังน้ี 

 คณะกรรมการจัดการกลุม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC) 

 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาผูบริหารระดับสูงของกลุม ปตท. (PTT Group Executive 

Counseling Team : ECT) 

 คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate Human Resources Committee : HRC) 

 รองกรรมการผูจัดการใหญทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกรหรือตําแหนงเทียบเทาใน
กลุม ปตท. 

 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญทรัพยากรบุคคลองคกร ปตท. 
 ฝายกลยุทธและนโยบายทรัพยากรบุคคล ปตท. 
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 ฝายบริหารศักยภาพผูบริหารและบุคลากร ปตท. 
 ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลของแตละธุรกิจ ปตท. 
 ฝายพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู ปตท. 

ทั้งน้ี  ไดมีการกําหนด System & Policy  เพื่อเปนแนวปฏบิัติประกอบดวยประเด็นหลัก ๆ ดังน้ี 

 หลักการและเหตุผล 

 การวัดผลการดําเนินงาน 

 แนวทางการดําเนินงาน 

 บทบาทและหนาท่ีของผูเกี่ยวของ 

 กระบวนการของระบบ 

ขั้นตอนการดําเนนิงานหลกั 

1. การกําหนด Business Driver และ Success Profiles ของแตละตําแหนง 

2. การคัดเลือกกลุมผูเหมาะสมเปน Pool Member 

3. การประเมินศักยภาพเปนรายบุคคลเทียบกับ  Profile กับตําแหนงท่ีสูงขึ้น เพื่อใหทราบ
ประเด็นทีต่องพัฒนา 

4. การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan & Implementation)  และมี
ระบบ  Mentoring เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาและการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย 

ผลการดําเนินการ ป 2555 

 การเตรียม  SEVP Pool  Member  คือ กลุมผูบริหารระดับ  EVP  

- จํานวน Pool Member 75 ราย  (ณ 31 ธันวาคม 2555) 

- Pool Member ไดรับการแตงต้ังใหขึ้นดํารงตําแหนง  13  ราย (ป 2551 - 2555) 

 การเตรียม  EVP Pool Member  คือ กลุมผูบริหารระดบั VP  (กลุม ปตท.)    

- จํานวน Pool Member 135 ราย  (ณ 31 ธันวาคม 2555) 

- Pool Member ไดรับการแตงต้ังใหขึ้นดํารงตําแหนง  20  ราย  (ป 2551 - 2555) 

 การเตรียม  VP Pool Member  คือ กลุมผูบริหารระดับ ผจ.สวน  (ปตท.) 

- จํานวน Pool Member  164  ราย  (ณ 31 ธันวาคม 2555) 

- Pool Member ไดรับการแตงต้ังใหขึ้นดํารงตําแหนง  53  ราย (ป 2552 - 2555) 

8.3.2  การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

ปตท. กําหนด ใหกรรมการ ผูบรหิาร และพนักงานของ ปตท. ทกุคนตองเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตละประเทศที่ ปตท. เขาไปลงทุน และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล อยางเครงครัดตามหลักปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเปนสวนหนึ่งในการปฏบิัติงาน และไมสนับสนุนกิจการท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล  

ปตท. สงเสริมบริษทัในกลุมใหนําหลักสิทธิมนุษยชนไปปฏิบตัิตามกรอบการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของกลุม ปตท. โดย ปตท. ไดเขาเปนภาคีของ (United Nations Global Compact – UNGC)   เมือ่วันที่ 1 มีนาคม 2555 อันเปนการ
ประกาศเจตนารมณที่จะนําหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การรักษาส่ิงแวดลอม และการตอตานการคอรรัปช่ันในระดับสากล มา
เปนแนวทางในการดําเนินกจิกรรมทางธุรกิจ อันนําไปสูการแกไขปญหาพ้ืนฐานที่ภาคธุรกิจและสังคมเผชิญ ใหไดช่ือวาเปนบรรษัท
พลเมืองที่มคีวามรับผิดชอบโดยสมัครใจ ปจจุบัน บริษทัในกลุมปตท. ที่เขารวมเปนภาคีขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ ไดแก 
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษทั ไออารพีซี จํากัด 
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(มหาชน) บรษิัท บางจากปโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) อน่ึง ขอมูลการดําเนินการในป 2555 ใน
เรื่องน้ีปรากฏอยูในรายงานความย่ังยืนป 2555 แลว 

8.3.3  ขอพิพาทท่ีสําคัญกบัผูมีสวนไดสวนเสีย 

ปรากฏอยูใน “ขอพิพาททางกฎหมาย”  

       8.4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

การเปดเผยขอมูลเปนดัชนีช้ีวัดความโปรงใสในการดําเนนิการท่ีสาํคัญ เปนปจจัยสําคัญในการสรางความเช่ือมั่นใหกับนัก
ลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปตท. จึงใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา และสรางชองทางการเปดเผย
ขอมูลทีห่ลากหลายเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย รณรงคใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสในการดําเนินงาน และสรางกลไกในการรับเรื่องรองเรียนที่
เหมาะสม และเปนธรรมสําหรับท้ังผูรองเรียนและผูถูกรองเรียน 

 8.4.1  การรายงานของคณะกรรมการทั้งท่ีเปนการเงินและไมใชการเงิน 

ปตท. จัดทํารายงานความย่ังยืน ป 2555 (Corporate Sustainability Report 2012) เพื่อส่ือสารนโยบาย แนวทางการบริหาร
จัดการ และผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยใช Sustainability Reporting Guidelines และ Oil and Gas 

Sector Supplement (OGSS) รุนที่ 3.1 (Version 3.1) ของ Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อใหการเปดเผยขอมูลมีความ
เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับธรุกิจมากข้ึน และไดประเมนิความสมบูรณของเนื้อหาไวที่ระดับ A+ นอกจากนี้ ปตท. จดัใหมีการ
สอบทานขอมูลในรายงานโดยหนวยงานภายนอกตอเนื่องเปนปที ่ 2 เพื่อความถูกตอง ความโปรงใส และความนาเช่ือถือ และมี
เปาหมายใหมีการดําเนนิการตอเนื่องทุกป ทัง้น้ี ปตท. จัดสงรายงานความยั่งยืน ป 2555  พรอมกับรายงานประจําปใหกับผูถือหุน 
และเปดเผยใหกับผูที่สนใจบนเว็บไซตของ ปตท. www.pttplc.com 

 8.4.2 ความสัมพันธกับผูลงทุน 

ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ตั้งแตเดือนตุลาคม 2544  ปตท. จัดใหมีหนวยงาน
ฝายผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations Department) ที่ทาํหนาท่ีเปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลสําคัญตอผูลงทนุและดูแล
กระบวนการรายงานทางการเงนิ เชน การนําเสนอผลการดําเนนิงาน งบการเงิน สารสนเทศท่ี ปตท. แจงตอตลาดหลักทรัพยฯ 
รวมถึงมีการทําบทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร (MD&A) รายไตรมาส ซ่ึงแสดงสถานภาพผลการดําเนินงานและ
แนวโนมในอนาคตของ ปตท. ตอผูถือหุนท้ังในประเทศและตางประเทศไดรับทราบอยางเทาเทียมกัน สมํ่าเสมอและครบถวนตาม
ความเปนจริง  นอกจากนี้ ปตท. ไดจัดทํานิตยสารเพ่ือผูถือหุนกู ปตท. ภายใตชื่อ “happiness” ออกเปนรายไตรมาส เพื่อใชเปน
ชองทางในการส่ือความ ขาวสาร ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดําเนินงานของ ปตท.ตอผูถือหุนกู และจดหมายขาวรายไตรมาส
เพื่อผูถือหุนสามัญ ปตท. ภายใตช่ือ “PTT Bizway” โดยจัดทําเปน 2 ภาษา เพื่อส่ือความวิสัยทัศน พันธกิจ  ผลประกอบการรายไตร
มาส การกํากับดูแลกิจการท่ีดี  การบริหารจดัการสูความย่ังยืนของ ปตท. และกิจกรรมท่ีสําคัญในชวงเวลาน้ัน    ทั้งน้ีผูลงทุน
สามารถติดตอกับหนวยงานไดโดยตรง หรือผานทางเว็บไซตของ ปตท. ซ่ึงมีขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีไดปรับปรุงให
ทันสมัยเปนปจจบุันอยูเสมอ  ประกอบดวยขอมูลสําคัญๆ อาทิ 

 รายงานประจําป / แบบแสดงรายการประจําป(แบบ 56-1) 
 ขอมูลโครงการลงทุนท่ีสําคัญ 

 การจัดซ้ือจัดจาง 

 การแถลงทิศทางนโยบายขององคกรโดยผูบริหาร 

 การดําเนินการตามนโยบายรัฐ 
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 แผนงานที่สําคัญ 

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดแีละกิจกรรมสงเสริม 

 ผลการดําเนินงานดานการเงนิ 

 ผลการดําเนินงานท่ีไมใชดานการเงิน 

 กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม ที่สําคัญ 

 โดย ปตท. ไดใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง รวมท้ังการนําเสนอผลงาน
และการแจงสารสนเทศขององคกรตอนักลงทุน  ผูถือหุนและผูเกีย่วของทั้งในทางตรงและทางออมมาโดยตลอด  สรุปไดดังน้ี 

 ทางตรง  :  ปตท. มีการนําเสนอผลการดําเนินงานใหแกนักวิเคราะห นักลงทุนและพนักงาน เปนระยะๆ อยาง
สมํ่าเสมอในรูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเขารวม Conference ซ่ึงจัดโดยสถาบัน
ตางๆ รวมท้ัง การรวมกิจกรรมพบนักลงทุนรายยอยกับตลาดหลักทรัพยฯ  และผูเกี่ยวของสามารถทําการนัด
หมาย (Company Visit) เขาพบผูบริหาร ปตท. เพื่อสอบถามขอมูลความคืบหนาการดําเนนิกิจการไดตลอดเวลา  

สรุปกิจกรรมหลักป 2554-2555  ดังนี ้

กิจกรรม 
กิจกรรม 
ในป  2554  

(จํานวนคร้ัง) 
กิจกรรม 
ในป  2555  

(จํานวนคร้ัง) 
Roadshow ตางประเทศ 11 14 
Roadshow ในประเทศ 4 6 
Analyst meeting 4 4 
Credit Rating Review 3 5 
Company Visit / Conference call 148 163 
ทาง e-mail / โทรศัพท 8-10 คร้ังตอวัน 8-10 คร้ังตอวัน 
รวมกิจกรรมกรรมตลาดหลักทรพัยสัญจร และหนวยงานอื่นๆ เพือ่พบนักลงทนุ 2 3 
นํานักลงทุนสถาบันพบผูบริหารและเยี่ยมชมกิจการ 2 4 

นํานักลงทุนรายยอยพบผูบรหิารและเยี่ยมชมกิจการ 

กําหนดจดั 1 คร้ัง 
(3 รุน) ในเดือน 
พ.ย.54 แตตอง
เลื่อนไปเปน ก.พ.
55 เนื่องจากเกิด
สถานการณ
อุทกภัย 

กําหนดจดั 1 คร้ัง (3 รุน) 
พฤศจิกายน 2555  

กิจกรรมสานสัมพันธผูถือหุนกู 15 18 
 

 ทางออม: ปตท. มีการใหขอมูลเกีย่วกับบริษทั ผลการดําเนินงาน งบการเงิน และขอมูลนําเสนอในรูปแบบตางๆ
รวมถึงรายงานสารสนเทศท่ี ปตท. แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูสนใจสามารถอานขอมูลได
ทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซตของ ปตท. และนิตยสารเพ่ือผูถือหุน
กู ปตท. “happiness” รวมท้ังจดหมายขาวรายไตรมาสเพื่อผูถือหุนสามัญ “PTT Bizway” 

 กรณีที่นักลงทุนและผูเกี่ยวของมีขอสงสัยและตองการสอบถาม สามารถติดตอมายังฝายผูลงทุนสัมพันธ ปตท. 
โทร. 0 2537 –3518-9 Email : ir@pttplc.com หรือผานเว็บไซตของ ปตท. www.pttplc.com 
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การเผยแพรขาวประชาสัมพันธ ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจ ความคืบหนาของการดําเนินงาน และโครงการตางๆ 
รวมท้ังใหบริการตอบคําถามและอํานวยความสะดวกในการติดตอแกส่ือมวล ชนและสาธารณชนอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงในป 2555  มีการดําเนินกิจกรรม สรุปได ดังนี้  

กิจกรรม 
กิจกรรม 
ป 2554  (จํานวน) 

กิจกรรม 
ป 2555 (จํานวน) 

ทาง e-mail 216 350 

ขาวแจก / ภาพขาว 216 350 
การแถลงขาว 55 65 
นําส่ือมวลชนเย่ียมชมการดําเนินงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 8 15 

การใหการตอนรับ / ใหขอมูลกับหนวยงานที่มาเย่ียมชม / ดูงานในดานตาง ๆ 
49 คณะ 
= 2,181 

78 คณะ  

= 3,932 

8.4.3  การแจงขอรองเรียนและการเขาถึงขอมลู 

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมสามารถใชกลไกในการติดตอ การรับทราบขอมูล การแจงขาว/ เบาะแส ทั้งภายในองคกรโดย
ระบบ Intranet Webboard และจากภายนอกโดยผานชองทางเว็บไซต  / โดยทางโทรศัพท /  โดยหนังสือแจง /  โดยทาง E-mail แจง
หนวยงาน ฝายผูลงทุนสัมพันธ  สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษทั  ฝายส่ือสารองคกร หรือศูนยบริหารคําส่ังซ้ือ
และลูกคาสัมพันธ  ดังน้ี 

 โทรศัพท  :  Call Center 1365,  0-2537-2000 

 Website  :  http://www.pttplc.com 

  -  ศูนยบรหิารคําส่ังซ้ือและลูกคาสัมพันธ  :  orc@pttplc.com 

  -  ฝายส่ือสารองคกร :  corporate@pttplc.com   

  -  สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบรษิัท  :  corporatesecretary@pttplc.com  

  -  ฝายผูลงทุนสัมพันธ  :  ir@pttplc.com  

ซ่ึงขอคําถาม ขอติชม และขอเสนอแนะตาง ๆ จะสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนนิการ แกไขปรับปรุง ผานระบบการ
จัดการเร่ืองรองเรียนโดยมีการติดตามความคืบหนาผานการแจงเตือนในระบบ email ทุก 3 วัน หากดําเนินการไมแลวเสร็จจะแจง
เตือนไปยงัผูบงัคบับัญชาท่ีสูงขึ้นไปอีกระดับเพื่อดําเนินการ หากแลวเสร็จ หนวยงานที่รบัผิดชอบจะแจงผลการดําเนินงานใหผู
ติดตอทราบ และมีการติดตามในภายหลังอีกคร้ังหนึ่งโดยสอบถามความพึงพอใจจากการใหบริการโดยเจาหนาท่ี Call Center เพื่อ
นําไปปรับปรุงการบริหารระบบสารสนเทศ ทัง้น้ีผูบริหารติดตามสารสนเทศท้ังหมดเปนประจาํทุกเดือนเพ่ือติดตามแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงและนํากลับมาใชเปนแนวทางปรบัปรุงกระบวนการ สินคา และบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียทุกฝาย  ทั้งน้ี ในป 2555 มีขอคําถาม ขอติชม และขอเสนอแนะตาง ๆ รวม 72,091 เรื่อง  โดยสวนใหญเปนเรื่องบัตรเครดิต
พลังงาน  การส่ังซ้ือผลิตภัณฑ  และโครงการตาง ๆ  

สําหรับการรองเรียน ปตท. เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสามารถรองเรียนเม่ือพบพฤติกรรมของ กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานที่ไมเหมาะสมหรือขดัตอจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. ตอสํานักตรวจสอบภายใน สํานักกรรมการผูจัดการใหญและ
เลขานุการบรษิัท และฝายทรัพยากรบุคคล โดย ปตท. จะรับฟงทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส เอาใจใส และใหความเปน
ธรรมแกทุกฝาย มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการท่ีเหมาะสม มีการรักษาความลับและคุมครองผูรองเรียน  โดยในป 2555 ไมมีขอ
รองเรียนดานจริยธรรม  
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8.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรางการจัดการบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
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                                                                                            หมายเหตุ : ผูชวย กผญ. = ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

ผูถือหุนผูตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริหารจดัการผาน
คณะกรรมการ 14 คณะ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลยุทธองคกร

ประธานเจาหนาที่บรหิารการเงิน

รองกรรมการผูจัดการใหญ
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร

ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันตน

และกาซธรรมชาติ
ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันปลาย

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจน้ํามัน

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจปโตรเคมี
และการกล่ัน

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ

ผูชวย กผญ.
 แผนกลยุทธและบริหารการลงทุน

ผูชวย กผญ.
นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน

ผูชวย กผญ.
 การเงินองคกร

ผูชวย กผญ.
บัญชีองคกร

ผูชวย กผญ.
ทรัพยากรบุคคลองคกร สํานักกฎหมาย

1.ผูชวย กผญ.
   พัฒนาธุรกิจและ
   บริหารโครงการ
2.ผูชวย กผญ.
   แผนและบริหาร
   บริษัทในเครือ

2.ผูชวย กผญ.
   บริหารโครงการ
3.ผูชวย กผญ.
   จัดหาและตลาด
   กาซธรรมชาติ
4.ผูชวย กผญ.
   ระบบทอสง
   กาซธรรมชาติ
5.ผูชวย กผญ.
   แยกกาซธรรมชาติ
6.ผูชวย กผญ.
   กาซธรรมชาติ
   สําหรับยานยนต

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการบริษัท

ผูชวย  กผญ.
ส่ือสารองคกรและกิจการเพ่ือสังคม สถาบันวิจัยและเทคโนโลย ีปตท.

สํานักตรวจสอบภายใน

1.ผูชวย กผญ.
   วางแผน
2.ผูชวย กผญ.
   การตลาดขายปลีก
3.ผูชวย กผญ.
   การตลาดพาณิชย
   และตางประเทศ
4.ผูชวย กผญ.
   ปฏบิัติการจัดหาและคลัง

   1. ผูชวย กผญ.
       วางแผน

ผูชวย กผญ.
พัฒนาศักยภาพองคกร

   ผูชวย กผญ.
   บริหารกลยุทธ
   กลุมธรุกิจ
   ปโตรเลียม
   ข้ันปลาย

5.ผูชวย กผญ.
   ธรุกิจหลอลื่น

7.ผูชวย กผญ.
   ระบบทอจัดจําหนาย
   กาซธรรมชาติ

1.ผูชวย กผญ.
   ปฎิบัติการการคา
   ระหวางระหวางประเทศ

 บริหารจดัการผาน 
คณะกรรมการ 16 คณะ 
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 8.5.1 องคประกอบของคณะกรรมการ 

 ตามขอบังคับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังนี้ 
 มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน 

 มีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน 
(หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดขีอง ปตท. กําหนดใหมีกรรมการอิสระไมนอยกวาก่ึงหน่ึง) 

 กรรมการอยางนอย 1 คน ตองมีความรูดานบัญชีการเงนิ 

ทั้งน้ี ปจจบุันคณะกรรมการของ ปตท. จํากัด (มหาชน)  ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2556   
มีจํานวน  15  ทาน  ประกอบดวย 

 กรรมการท่ีไมเปนผูบรหิาร 14 ทาน  (เปนกรรมการทีเ่ปนอิสระ 10 ทาน ซ่ึงเกินกวาก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งคณะ) 

 กรรมการท่ีเปนผูบรหิาร  1 ทาน 

รายช่ือคณะกรรมการ ปตท. ณ 8 กรกฎาคม 2556 ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ ปตท. 
1.  นายปานปรีย  พหทิธานุกร  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

(กรรมการตั้งแต 29 มิถุนายน 2556, 
ประธานกรรมการตั้งแต 5 กรกฎาคม 
2556) 

29 มิถุนายน 2556 

2.  นายวัชรกิติ  วัชโรทัย กรรมการอิสระ 10  เมษายน  2552 
3.  นายจุลสิงห  วสันตสิงห กรรมการอิสระ 20  เมษายน  2554 
4.  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ  กรรมการ 11  เมษายน  2556 
5.  นายสมชัย  สัจจพงษ กรรมการ 29 มิถุนายน  2556 
6.  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  กรรมการอิสระ 11 ตุลาคม  2554 
7.  นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  กรรมการอิสระ 11 ตุลาคม  2554 
8.  นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย  กรรมการ 25 ตุลาคม  2554 
9.  นายมนตรี  โสตางกูร  กรรมการอิสระ 4 พฤศจิกายน  2554  
10.  นายทศพร  ศิริสัมพันธ  กรรมการอิสระ 27 เมษายน  2556  
11.  นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแกว กรรมการอิสระ 23 ธันวาคม  2554 
12.  นายอินสอน  บัวเขียว กรรมการอิสระ 10  เมษายน  2555 
13.  นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ   กรรมการอิสระ 21 เมษายน 2555  
14.  นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ กรรมการ 23 กุมภาพันธ 2556 
15.  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

(ประธานเจาหนาท่ีบริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ) 

10  กันยายน  2554 

 
หมายเหตุ : คณะกรรมการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในป  2255 และ 2556  ดังนี ้
  บุคคลลําดับที่ 1 นายปานปรีย  พหิทธานุกร ดํารงตําแหนงแทน นายวิเชษฐ  เกษมทองศรี  ซึง่ลาออกจากการเปน 
  ประธานกรรมการ  เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2556  
  นายวิเชษฐ เกษมทองศรี  ดํารงตําแหนงกรรมการ แทนพลเอก พฤณท  สุวรรณทัต  ซึ่งลาออกจากการ 
  เปนกรรมการ เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2555  และดํารงตําแหนงประธานกรรมการ แทน  
  นายณอคุณ  สิทธิพงศ ซึ่งลาออกจากการดํารงตําแหนงประธานกรรมการ  เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ 2556 
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 บุคคลลําดับที่ 4  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ ดํารงตําแหนงแทน นายไกรฤทธิ์  นิลคหูา ซึ่งครบวาระการเปนกรรมการ  
   เมื่อวันที่  11  เมษายน  2556 

 บุคคลลําดับที่ 5  นายสมชัย  สัจจพงษ ดํารงตําแหนงแทน นางเบญจา หลุยเจริญ ซึง่ลาออกจากการเปน                              
   กรรมการ เมื่อวันที่  26 มิถุนายน  2556 

 บุคคลลําดับที่ 10  นายทศพร ศิริสัมพันธ  ดํารงตําแหนงแทนพลเอก วรวัฒน  อินทรทัต ซึ่งลาออกจากการเปน 
   กรรมการ เมื่อวันที่ 12 เมษายน  2556 

 บุคคลลําดับที่ 12      นายอินสอน  บัวเขียว  ดํารงตําแหนงแทน นายสุรพล  นิติไกรพจน  ซึง่ครบวาระการเปนกรรมการ  
       เมื่อวันที่  10  เมษายน  2555  
 บุคคลลําดับที่ 13      นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ  ดํารงตําแหนงแทนนายไกรฤทธ์ิ  อุชุกานนทชัย  ซึง่ลาออกจากการเปน 
   กรรมการ เมื่อวันที่  20  เมษายน  2555  

บุคคลลําดับที่ 14     นายสุเทพ เหลี่ยมศริิเจริญ  ดํารงตําแหนงแทนนายณอคุณ  สิทธิพงศ  ซึ่งลาออกจากการเปนประธานฯ และ 
    กรรมการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556  
 

8.5.2  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

อํานาจของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั  มีอํานาจดแูลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  ขอบงัคับและมติของที่
ประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจแตงต้ังกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ  และจะแตงต้ังรองประธานกรรมการก็
ได  ตามท่ีคณะกรรมการเหน็สมควร 

 คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจแตงต้ังกรรมการคนหนึ่งเปนกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการคณะกรรมการ
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

หนาท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการมีหนาท่ีตามขอบงัคับของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับและมติทีป่ระชุมผูถือหุน 

 กําหนดวิสัยทัศน  ทศิทางและกลยุทธของบริษทั 

 ใหความเห็นชอบกลยทุธและนโยบายท่ีสําคัญ  รวมถึงวัตถุประสงค  เปาหมายทางการเงินและแผนงานบริษทั 
งบประมาณของบริษทั รวมท้ังติดตามดูแลใหมีการปฏิบตัิตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนด 

 จัดใหมีระบบบัญชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี  รวมท้ังดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงรายการที่เกีย่วโยงกัน 

 กําหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอยางครอบคลุม และดูแลใหผูบริหารมีระบบ หรือกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเส่ียง 

 ดูแลใหมีระบบหรือกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม  เพื่อกอใหเกิดแรงจงูใจท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว 

 ทําการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการใหญ  และกําหนดคาตอบแทน  ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงาน 

 ดูแลใหมีชองทางในการส่ือสารกับผูถือหุนแตละกลุมและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทอยางเหมาะสม 

 ใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง  ชัดเจน  โปรงใส  นาเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง 

 เปนผูนําและเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานท่ีด ี
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8.5.3  กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

ตามขอบังคับบริษัทไดกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษทั ซ่ึง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม  2556 ประกอบดวย  
(1) นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบรษิัท หรอื  
(2)  นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย   นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั  
 

8.5.4  การแตงต้ังและการถอดถอนกรรมการบริษัท 

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถือหุน โดยมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 15 คน และมีกรรมการ
ที่เปนอิสระไมนอยกวา 3 คน ซ่ึงกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานบัญชีและการเงนิ โดยกรรมการตองมี
คณุสมบัติตามท่ีกฎหมายและขอบังคบักําหนด ตั้งแตป 2547 เปนตนมา คณะกรรมการ ปตท. ไดมีมติเหน็ชอบให
กําหนดสัดสวนกรรมการที่เปนอสิระเพ่ิมเปนไมนอยกวาก่ึงหน่ึง และถือปฏิบัติตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ณ วันที่ 8 
กรกฎาคม  2556   มีกรรมการอิสระ  10  คน  โดยกรรมการท้ังหมดมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และมกีรรมการผูมีความ
เชี่ยวชาญดานบัญชีการเงิน 7 คน คือ นายสมชัย สัจจพงษ   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  นายมนตรี โสตางกูร    
นายจุลสิงห วสันตสิงห   นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ และ นายไพรินทร ชูโชติถาวร    

2. ใหทีป่ระชุมผูถือหุนเลือกตัง้กรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาเปนผูคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มคีุณสมบัติ
เหมาะสมตอคณะกรรมการ ปตท.  ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 

(2) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในคร้ังน้ัน 

(4) ในกรณีที่บคุคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกนิจํานวนกรรมการทีจ่ะพึงมี
หรือจะพงึเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานในทีป่ระชุมน้ันเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษทันั้น ใหกรรมการจบัสลากกันวาผูใดจะออก  
สวนในปที่สามและปหลังๆตอไป  ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

4. ในกรณีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกจากตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซ่ึง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอบงัคบับริษัทเขาเปนกรรมการแทนในตําแหนงท่ีวางในการประชุม
คณะกรรมการ ปตท. คราวถัดไปก็ได เวนแตวาระของกรรมการท่ีพนจากตําแหนงจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดย
คณะกรรมการตองมีคะแนนเสียงแตงต้ังไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู ทัง้น้ีบคุคลท่ีเขาเปน
กรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันทีใ่บลาออกไปถึงบริษัท 

6. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี
ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุนนบัรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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8.5.5  คุณสมบัติของกรรมการ 

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชน จํากัด พระราชบัญญัตคิุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2550 และมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวของ อาท ิ

 มีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ 
 ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบคุคลท่ีรัฐวิสาหกิจเปนผูถอืหุนเกินกวา 3 แหง ทั้งน้ีนบัรวมการเปน

กรรมการโดยตําแหนงและการไดรับมอบหมายใหปฏบิัติราชการแทนในตําแหนงกรรมการดวย 

 กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ไมเคยไดรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทาํโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

 ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดํารงตําแหนงกรรมการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง 

 ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทจุริตตอหนาท่ี 

 ไมเปนผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจนัน้ หรือผูถือหุนของนิติบคุคลท่ีรฐัวิสาหกิจนั้นถือหุน (ยกเวน กรรมการของ
รัฐวิสาหกิจ ที่ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางท่ีมีตําแหนง  หรือเงินเดือนประจําตําแหนงของราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุนไมเกิน
กวารอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของรัฐวิสาหกิจซ่ึง ตนเปนกรรมการหรือนิตบิุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเปน
กรรมการถือหุนอยู) 

 ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในนิติบคุคลท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน เวนแตคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น
มอบหมายใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือดํารงตําแหนงอ่ืนในนิตบิุคคลที่รัฐวิสาหกิจนัน้เปนผูถือหุน 

 ไมเปนกรรมการ หรือผูบรหิาร หรือผูมีอํานาจในการจดัการ หรือมีสวนไดเสียในนิตบิุคคลซ่ึงเปนผูรับสัมปทาน 
ผูรวมทุน หรือมปีระโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เวนแตเปนประธานกรรมการ กรรมการ 
หรือผูบริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น 

8.5.6  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม คร้ังท่ี 1/2556  เมื่อวันท่ี 17 มกราคม  2556 ไดมีมติเหน็ชอบตามท่ีคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีเสนอคือการกําหนดนิยามความเปนอิสระของกรรมการ ปตท.ใหม ซ่ึงเขมกวาหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และกําหนดบทบาท
หนาท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการอิสระไว  รวมทั้งไดจัดทําเปนคูมือการปฏิบัตหินาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ
อิสระของ ปตท. ซ่ึงลงนามโดยประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2556  ดังนี ้

-  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

(1)   ถือหุนไมเกิน 0.5%  ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดใน ปตท.  บริษัทยอย  บริษัทรวม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง โดยใหนบัรวมหุนทีถ่ือโดยผูทีเ่กี่ยวของดวย  
(ผูทีเ่กี่ยวของ หมายถึง บคุคลตามมาตรา 258 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) 

(2)  ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน /  พนักงาน/ ลูกจาง /  ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือ ผูมีอํานาจควบคุม
ของ ปตท.  บริษทัใหญ  บริษทัยอย บริษัทรวม บริษทัยอยลําดับเดยีวกัน หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (ปจจุบนั 
และชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง)  
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(3)  ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร 
รวมท้ังคูสมรสของบุตร กบัผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจควบคุม  หรือ บคุคลท่ีจะไดรบัการเสนอชื่อเปน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทยอย  

         (4)  ความสัมพันธทางธุรกิจกับ ปตท.  
   (ก)  ลักษณะความสัมพันธ 

 ความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ 

 ลักษณะความสัมพันธ: ผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพอ่ืน เชน ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน 
ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน 

 ระดับนัยสําคัญที่เขาขายไมอิสระ 

 กรณีผูสอบบัญชี:  หามทุกกรณี 

 กรณีเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอ่ืน: มูลคารายการเกิน 2 ลานบาทตอป 
 ความสัมพันธทางการคา/ทางธุรกิจ (ใชแนวทางในทํานองเดียวกับขอกําหนดวาดวยการทํารายการที่เก่ียวโยง
กันของตลาดหลักทรัพยฯ) 
 ลักษณะความสัมพันธ: กําหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ไดแก รายการท่ีเปนธุรกรรมปกติ 
รายการเชา/ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพย/บริการ และรายการใหหรือรับความชวยเหลือ 
ทางการเงิน 

 ระดับนัยสําคัญที่เขาขายไมอิสระ : มูลคารายการ  20 ลานบาท หรือ  3% ของ NTA ของ ปตท.  
แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งน้ี ในการพิจารณามูลคารายการใหรวมรายการที่เกิดข้ึนในระหวาง 6 เดอืน 
กอนวันที่มีการทํารายการในคร้ังน้ีดวย 

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธตาม (ก) กับนติิบคุคล บุคคลที่ถอืวาเขาขายไมอิสระ ไดแก ผูถอืหุนรายใหญ 
กรรมการ (ยกเวนกรณีเปนกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และ ผูบริหารหรือ partner ของนติบิุคคลนั้น 

(ค) กําหนดชวงเวลาท่ีหามมีความสัมพันธตาม (ก) และ (ข) :  ปจจุบันและ 2 ปกอนไดรบัการแตงต้ัง 
(ง) ขอยกเวน: กรณีมีเหตจุําเปนและสมควร ซ่ึงมิไดเกิดขึน้อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ อาจมีความสัมพันธเกินระดับนัยสําคัญที่กําหนด ในระหวางดํารงตําแหนงก็ได แตตองไดรับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการ ปตท. กอนและมติที่ไดตองเปนมติเปนเอกฉันท  โดย ปตท.  ตองเปดเผยความสัมพันธ
ดังกลาวของกรรมการรายน้ัน ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจาํป (แบบ 56-1) และรายงานประจํา (แบบ 56-
2) ของ ปตท. และหากตอมา ปตท. จะเสนอกรรมการอิสระน้ัน เพือ่ดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึง่  ปตท. จะตอง
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธดังกลาวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระเลือกต้ังกรรมการดวย 

(5)  ไมเปนกรรมการที่ไดรบัแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซ่ึงเปน
ผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของ ปตท.  

(6)  ไมมีลักษณะอ่ืนใดทีท่ําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 
(7)  กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ใหตัดสินใจในการดําเนิน

กิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ  บริษทัยอย บริษทัรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบคุคลท่ีมคีวามขัดแยง โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (collective decision) ได 

ทั้งน้ี ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการอสิระในบริษัทใหญ บริษัทยอย    และบริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน  ปตท. ตองเปดเผยขอมลูเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงดังกลาว และคาตอบแทนรวม            ที่กรรมการอิสระรายน้ันไดรับใน
แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ดวย 
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-  บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ ของ ปตท.  
 (1) เสนอแนะเรื่องที่สําคัญและเปนประโยชนตอ ปตท. ผูถือหุน และผูถือหุนรายยอยตอคณะกรรมการ ปตท.  และ/

  หรือประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญแลวแตกรณี 

 (2) ใหความคดิเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการ ปตท. ที่พึงปฏิบตัิ รวมท้ังใหความคิดเห็นตาม
 บทบาทและหนาท่ีของกรรมการอิสระที่พึงปฎิบัติ เพื่อประโยชนตอ  ปตท.   ผูถือหุน และ ผูถือหุนรายยอย  

 (3) สอบทานให ปตท. ปฏิบัตติามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระใหมี
 ความเหมาะสมและครบถวนตามกฎหมาย  

 (4) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ปตท.  มอบหมายโดยจะตองไมมีผลตอการปฏิบตัิหนาท่ีอยางเปนอิสระ 

 (5) วาระของกรรมการอิสระ เริ่มต้ังแตมีคุณสมบัตคิรบถวนตามนิยามกรรมการอิสระในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ของ  ปตท. และพนจากการเปนกรรมการอิสระเม่ือขาดคุณสมบัตติามนิยามดังกลาว หรือพนจากตําแหนงกรรมการ 
 ปตท.  

 (6) กรรมการอิสระตองประชุมอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

8.5.7  การแยกตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ 
เพื่อใหการแบงแยกหนาท่ีในเรื่องการกําหนดนโยบายของ ปตท. และการบริหารงานประจําของ ปตท. ออกจากกัน และ

เพื่อใหกรรมการทําหนาท่ีสอดสอง ดูแล และประเมินผลการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปตท.  จึงกําหนดใหประธานกรรมการ 
และประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญเปนคนละบุคคลกันเสมอ  ประธานกรรมการตองคอยสอดสองดูแลการบริหาร
จัดการของฝายบริหาร คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แตตองไมมีสวนรวม และไมกาวกายในการบริหารงานปกติประจําวัน โดยใหเปน
หนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบรหิาร/กรรมการผูจัดการใหญภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับจากคณะกรรมการ 

8.5.8  ความเปนอิสระของประธานกรรมการ 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมนัดพิเศษครัง้ที่ 2/2556 เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 มีมติแตงต้ังนายปานปรีย  พหิทธา
นุกร กรรมการอิสระ เปนประธานกรรมการ ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมท้ังในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุน 
ดูแลกรรมการมิใหอยูภายใตอิทธิพลของฝายบรหิาร โดยทําหนาท่ีประธานในทีป่ระชุมท้ังในการประชุมคณะกรรมการ และการ
ประชุมผูถือหุนอยางเปนธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันใหผูเขารวมประชุมใชสิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางเครงครัด 

8.5.9  เลขานกุารบริษัท 

เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขีองบริษทัจดทะเบยีนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
ตามขอกําหนดของพระราชบญัญตัิหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ปตท. จึงไดมอบหมายให นางสุมณฑ  รังคสิริ (ซึ่งจบการศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยผานการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษทั  หลักสูตร 
Company Reporting Program   หลักสูตร Board Reporting Program  และหลักสูตร Effective Minutes Taking ของสมาคมสงเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  แลว  ทําหนาท่ีเลขานุการบรษิัท ของ ปตท. โดยมีภาระหนาท่ีในการใหคําแนะนําดานกฎหมาย
และกฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการตองทราบและปฏบิัติ  การจัดการประชุม  รวมท้ังดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ  
เพื่อใหกรรมการสามารถปฏิบตัิหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ ปตท.  รวมท้ังการ
จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร  อาทิ  ทะเบียนกรรมการ  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ  และ
รายงานประจําปของบริษัท  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน  รายงานการประชุมผูถือหุน  และเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่
รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร  
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8.5.10  คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง 

คณะกรรมการ ปตท. ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยในชวงเริ่มแรกไดมีการจดัต้ังคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องขึน้ 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงในระดับ
คณะกรรมการดวย 

ตอมาในป 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดขีอง ปตท. เพื่อชวยสงเสริมและ
กล่ันกรอง  การดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการใหดเีลิศ  ดังนัน้ ในปจจุบนั ปตท. จงึมีคณะกรรมการ
เฉพาะเร่ืองรวม  4 คณะ  เพื่อชวยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญอยางรอบคอบภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมุงเนนการสราง
ประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดําเนนิธุรกิจ มีความโปรงใส และ
ตรวจสอบได คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองทุกคณะประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และมีคณุสมบัติ หนาท่ีความรับผิดชอบ
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  รวมท้ังมีการกําหนดบทบาทภาระหนาท่ีความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร
ไวอยางชัดเจน  ตั้งแตป 2552 เปนตนมา ไดมีการขยายอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหมีหนาท่ีมอบนโยบาย 
แนวปฏิบตัิ และติดตามการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมเพิ่มเติม เพื่อใหคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีสามารถดําเนนิงานดานการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ทั้งน้ี คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  ทั้ง  4  คณะ  มีบทบาทหนาท่ีและการดําเนินการ  ดังนี้ 

8.5.10.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงนิ โดยมีหนวยงานบัญชีและสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการ ปตท.ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เปน
ผูรับผดิชอบตองบการเงินรวมของ ปตท. และบริษัทยอย  รวมท้ังสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงนิดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและ
ตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน  การเปดเผยขอมลูสารสนเทศท่ีสําคัญ  ทั้งขอมลูทางการเงิน  และไมใชการเงิน  
ดําเนินการบนพ้ืนฐานของขอเทจ็จริงอยางครบถวน  และสมํ่าเสมอดวย 

คณะกรรมการ ปตท. ไดอนุมัตจิัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2544 โดยแตงต้ังจาก
กรรมการ ปตท. ซ่ึงมีคุณสมบัตติามท่ีกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีจํานวนอยางนอย 3 คน ทั้งน้ี ณ วันที่ 8 
กรกฎาคม 2556  ประกอบดวยกรรมการอิสระ  3  ทาน  ดังรายช่ือตอไปนี ้

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท. 
1.  นายจุลสิงห  วสันตสิงห ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ  กรรมการ กรรมการอิสระ 

3.  นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  กรรมการ กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ : นายจุลสิงห  วสันตสิงห นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ  นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  เปนกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูและประสบการณ 
 เพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินบริษัท 
โดยมีผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  สํานักตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการ 

หนาท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 สอบทานให ปตท. มีระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเปน
อิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

 บทบาทหนาท่ีเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน  สอบทานให ปตท. มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ
เพียงพอ 
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 พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

 สอบทานการปฏบิัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด ของตลาดหลักทรัพย 
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคบั มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกีย่วของกับธุรกิจของ ปตท. 

 บทบาทเก่ียวกับหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ โดยดําเนินการใหฝายบริหารจัดใหมีกระบวนการใน
การรับเร่ืองรองเรียน และกํากับดแูลกระบวนการในการรับเรื่องรองเรียน 

 พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี ปตท.  
 พิจารณาการเปดเผยขอมูลของ ปตท.   ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน 

 สอบทานระบบการบรหิารความเส่ียงของ ปตท. และเสนอแนะการปรับปรุงใหทนัสมัยอยูเสมอ 

 สอบทานความถูกตองและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรายงานการเงินและการ
ควบคุมภายใน 

 สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล 

 สอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ ปตท. 
อยางมีนัยสําคัญ   หรือความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ ปตท. 

 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑที่กําหนดไว 
 หากมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการพิจารณาใหความเห็นตอการดําเนินการตางๆ ของ ปตท. 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเหน็ทีเ่ปนอิสระ โดยมีอํานาจในการวาจางหรือเชิญ (โดยมี
คาตอบแทนตามความเหมาะสม) ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดย ปตท. รับผิดชอบคาใชจายท่ี
เกิดขึ้น 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ตองเขารวมประชุมผูถือหุนของ ปตท.   
 เขาประชุมรวมกับผูสอบบญัชีโดยไมมีฝายบริหาร อยางนอยปละ 1 คร้ัง  
 ใหคณะกรรมการตรวจสอบประชุมอยางเปนทางการรวมกับฝายบริหารอยางนอยปละ 1 คร้ัง  
 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป  
 ปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งน้ีตองอยูในขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในป 2555 มีการประชุม  16  ครั้ง  และในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน  2556  มีการประชุม 8 คร้ัง (ปกติ 5 ครั้ง 
และนัดพิเศษ 3 ครั้ง) โดยมีการรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. และมีการประชุมรวมกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและ
หนวยงานบัญชีในการสอบทาน งบการเงินทุกไตรมาส 

 8.5.10.2  คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมตัิจดัต้ังคณะกรรมการสรรหา เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแตงต้ังจากกรรมการ 

ปตท. 3 คน ทั้งน้ี ณ วันที่  8 กรกฎาคม 2556 ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังรายช่ือตอไปนี ้
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการสรรหา ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  นายวัชรกิติ  วัชโรทัย ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายอินสอน  บัวเขียว กรรมการ กรรมการอิสระ 
3.  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 
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หมายเหตุ  นายอินสอน  บัวเขียว ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน  2556  แทน นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา ซึ่งครบวาระการเปน 
 กรรมการ เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2556 

 หนาท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
 ทําหนาท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอรายช่ือเปนกรรมการใหมหรือสรรหากรรมการผูจัดการ

ใหญ 
 กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจัดการใหญเพื่อใหเกิดความ

โปรงใส 

ทั้งน้ี  ไดกําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการ  ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสรรหากําหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีตองการสรรหาทดแทน  เพื่อใหมีองคประกอบและ

คุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ  รวมท้ังสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  และกําหนดวิธีการเสนอ
รายช่ือผูมีคุณสมบัต ิ

2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอช่ือผูมีความเหมาะสมท่ีจะเปนกรรมการ ปตท. พรอม
เหตผุลประกอบและนําเสนอตอคณะกรรมการ ปตท. 

3. คณะกรรมการ ปตท.พิจารณาคัดเลือกผูมคีุณสมบัติเหมาะสมตามรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหานําเสนอเพ่ือ
พิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการหรือเพื่อเสนอรายช่ือตอทีป่ระชุมผูถอืหุนเพ่ืออนุมัติแตงต้ังเปนกรรมการตอไป 

ในป 2555  มีการประชุม  2  คร้ัง และในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน  2556  มีการประชุม 5 คร้ัง 

8.5.10.3   คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมตัิจัดต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2544 โดยแตงต้ังจาก
กรรมการ ปตท.  3 ทาน  ทั้งน้ี ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556  ประกอบดวยกรรมการ 2 ทาน  ดังรายช่ือตอไปนี ้
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว  กรรมการ กรรมการอิสระ 

3.  นางเบญจา หลุยเจริญ  (ลาออก 
26 มิ.ย. 56) กรรมการ กรรมการ 

หมายเหตุ  นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแกว ดํารงตําแหนงกรรมการกําหนดคาตอบแทน  ตัง้แตวันที่ 26 เมษายน  2556  แทน นายไกรฤทธิ์  นลิคูหา ซึง่ครบ 
 วาระการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2556  

 

หนาท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 ทําหนาท่ีพจิารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 
 กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญที่เปนธรรม

และสมเหตุสมผล  และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ในป 2555  มีการประชุม 2 คร้ัง  และในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน  2556  มีการประชุม 1 คร้ัง 

8.5.10.4  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมตัิจดัต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เมื่อวันที่  24  มิถุนายน 2547  โดยแตงต้ัง

จากกรรมการ ปตท.  3  ทาน  ทั้งน้ี ณ วันที่  8 กรกฎาคม 2556 ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังรายช่ือตอไปนี้  
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ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท. 
1.  นายวัชรกิติ  วัชโรทัย   ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแกว  กรรมการ กรรมการอิสระ 
3.  นายทศพร ศิริสัมพันธ กรรมการ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ   นายทศพร ศิริสัมพันธ ดํารงตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2556 แทน พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต  
 ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 12 เมษายน  2556  
โดยมีผูจดัการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัททําหนาท่ีเลขานุการ 

หนาท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 เสนอแนวปฏบิัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตอคณะกรรมการบริษัท 

 ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 ดูแลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และฝายจัดการ  เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏบิัติของสากลปฏิบตัิ 

และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษทั 

 มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดขีองบริษัทใหคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 มอบนโยบายและแนวปฏบิัติในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมชุมชนและส่ิงแวดลอม

(Corporate Social Responsibility  :  CSR) 
 ติดตามการดําเนินงานดาน CSR และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

ในป 2555  มีการประชุม  4  คร้ัง และในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน  2556  มีการประชุม 3 คร้ัง 

8.5.11  การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. 

ปตท. มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป  โดยในป 2555  กําหนดการ
ประชุมเดือนละ 1 คร้ังในทุกวันศุกร สัปดาหที่ส่ีของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
ซ่ึงสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบรษิัท จะสงหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมท่ีมีรายละเอียดและเหตุผล
ครบถวน และเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีเนื้อหาทีจ่ําเปนและเพียงพอในการตัดสินใจ ใหกรรมการแตละทานลวงหนากอนการ
ประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษากอนการประชุม  

ปจจุบนั การประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดจัดในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส  มีการสงระเบียบวาระการประชุมใน
รูปแบบแผน CD ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกและลดการใชเอกสารประกอบวาระการประชุมไดเปนจํานวนมาก  นอกจากนี้ ปตท. 
อยูในระหวางการพัฒนาและทดลองใช Application Software สําหรับใชในการประชุม  โดยสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การจัดสงระเบียบวาระการประชุมไดเปนอยางดี 

ป 2555 มีการประชุมรวม 15 ครั้ง (ปกติ 12 คร้ัง และนัดพิเศษ 3 คร้ัง)  และมีการประชุมคณะกรรมการอิสระโดยไมมี
ผูบริหาร 1 ครั้ง และในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน  2556  มีการประชุม  7  คร้ัง (ปกติ 6 คร้ัง และนัดพิเศษ 1 คร้ัง) กรรมการมีการ
เสนอความคิดเหน็อยางเปดเผยและเสรี  โดยในวาระใดหากกรรมการพิจารณาเห็นวาตนเองอาจเขาขายมีผลประโยชนที่อาจขดัแยง
กับผลประโยชน ของ ปตท.  กรรมการดังกลาวจะของดออกเสียง  หรือขอไมเขารวมประชุมในวาระน้ัน ๆ  และมีการบันทึกรายงาน
การประชุมท่ีประกอบดวยขอคิดเห็น/ขอสังเกต เปนลายลักษณอักษร  และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองแลวจาก
คณะกรรมการ ปตท. เพื่อใหกรรมการและผูเกี่ยวของตรวจสอบได  ทั้งน้ี การประชุมคณะกรรมการ ปตท. แตละคร้ังใชเวลาประชุม
ประมาณ 3 ช่ัวโมง โดยสรุปการประชุมตามดังรายละเอียดดังตอไปนี้   
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           สรุปการเขารวมการประชมุคณะกรรมการ ปตท. ในป 2555  
  2 5 1 / 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 / 2 5 2 5 2 3 / 2 2

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ                
2. นายสุรพล  นิติไกรพจน     ครบวาระ 10 เม.ย. 55 

3. นายอินสอน  บัวเขียว แตงต้ัง10 เม.ย. 55            
4. นายวัชรกิติ วัชโรทัย                
5. นายจุลสิงห  วสันตสิงห                
6. นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา                
7. นางเบญจา  หลุยเจริญ                
8. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ                
9. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ                

10. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย     ลาออก 20 เม.ย. 55 
11. นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ แตงต้ัง 21 เม.ย. 55            
12. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย                
13. นายมนตรี  โสตางกูร                
14. พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต                
15. พลเอก พฤณท สุวรรณทัต            ลาออก 22 ต.ค. 55 
16. นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแกว                
17. นายไพรินทร  ชูโชติถาวร                
 รวมกรรมการที่เขาประชุม 14 14 13 13 12 13 15 13 12 13 11 14 13 13 12 

จํานวนกรรมการทั้งหมด 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 
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สรุปการเขารวมการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในป 2556 ( ชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน )  

 ชื่อ 1/2
556

 

พิเศ
ษ 1

/2
55

6

2/2
556

 

3/2
556

 

4/2
556

 

5/2
556

 

6/2
556

 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ   ลาออก 1 ก.พ. 56 

2. นายวิเชษฐ  เกษมทองศร ี แตงตั้ง 18 ม.ค.56      ลาออก 26 มิย.56 

3. นายปานปรีย  พหิทธานุกร แตงต้ังวันที่ 29 มิ.ย. 56 

4. นายอินสอน  บัวเขียว        

5. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย        

6. นายจุลสิงห  วสันตสิงห  
      

7. นายสุเทพ  เหลี่ยมศิริเจริญ แตงต้ังวันที่ 23 ก.พ. 56     

8. นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา     ครบวาระ 11 เม.ย. 56 

9. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ แตงต้ังวันที่ 11 เมย. 56    

10. นางเบญจา  หลุยเจริญ       ลาออก 26 มิย.56 

11. นายสมชัย  สัจจพงษ แตงตั้งวันที่ 29 มิ.ย. 56 

12. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ      
  

13. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ        

14. นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ        

15. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย        

16. นายมนตรี  โสตางกูร        

17. พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต     ลาออก 12 เม.ย. 56 

18. ศ.พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ แตงตั้งวันที่ 26  เม.ย. 56    

19. นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแกว        
20. นายไพรินทร   ชูโชตถิาวร        

  สรุปจํานวนกรรมการท่ีเขาประชุมแตละเดือน 13/14 13/15 14/14 13/15 12/14 14/15 12/15 
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สรุปการเขาประชุมในป 2555 ของคณะกรรมการบรษิัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ  

รายชื่อกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในป 2555  การดํารงตําแหนง 
กรรมการระหวางป 

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 15 ครั้ง 
ตรวจสอบ 
รวม 16 ครั้ง 

กํากับดูแล 
กิจการที่ดี 

4 ครั้ง 
สรรหา 

รวม 2 ครั้ง 
กําหนดคา 
ตอบแทน  
รวม 2 ครั้ง 

1.นายณอคุณ  สิทธิพงศ 15/15 – – – – – 

2.นายวัชรกิติ  วัชโรทัย 15/15 – 4/4 2/2 – – 
3.นายจุลสิงห  วสันตสิงห 14/15 15/16 – – – – 
4.นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา 13/15 – – 2/2 2/2 – 
5.นางเบญจา  หลุยเจริญ 13/15 – – – 2/2 – 
6.นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  10/15 1/4 – – 2/2 – 

7.นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  13/15 12/12 1/1 – – – 

8.นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย  15/15 – – – – – 

9.นายมนตรี  โสตางกูร  10/15 – – – – – 

10.พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต  15/15 – 3/3 – – – 

11.นายสีหศักด์ิ  พวงเกตุแกว 9/15 – 3/3 – – – 

12.นายอินสอน  บัวเขียว  11/11 – – –  10 เมษายน  2555 
(แทน นายสุรพล  นิติไกรพจน)  

13.นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ  10/11 12/12 – –  21 เมษายน  2555  
(แทน นายไกรฤทธิ์  อุชกุานนทชัย) 

14.นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  15/15 – – 2/2 – – 

 

สรุปการเขาประชุมของกรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหวางป 2555  (รวม 3 ทาน) 
 

รายชื่อกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในป 2555 การดํารงตําแหนง 
กรรมการระหวางป 

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 15 ครั้ง 
 

ตรวจสอบ 
รวม 16 ครั้ง 

กํากับดูแล 
กิจการที่ดี 

1 ครั้ง 
สรรหา 

รวม 2 ครั้ง 
กําหนดคา 
ตอบแทน  
รวม 2 ครั้ง 

1. พลเอก พฤณท  สุวรรณทัต 10/11 – – – – – 

2. นายสุรพล  นิติไกรพจน 4/4 – 1/1 – – – 
3. นายไกรฤทธ์ิ  อุชุกานนทชัย  3/4 4/4 – – – – 
 
หมายเหตุ  :  ในป 2555 มีการประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 15  คร้ัง เปนการประชุมตามปกติ 12 คร้ัง และ ประชุมนัดพิเศษ 3 ครั้ง 
นอกจากนี้มีการประชุมกรรมการอิสระโดยไมมีผูบริหาร  1  คร้ัง 
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สรุปการเขาประชุมในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556  ของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ  

รายชื่อกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในป 2556  
( ชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน ) การดํารงตําแหนง 

กรรมการระหวางป 
( ชวงเดือน ม.ค. – มิ.ย. )  กรรมการ 

ปตท. 
รวม 7 ครั้ง 

ตรวจสอบ 
รวม 8 ครั้ง 

กํากับดูแล 
กิจการที่ดี 

3 ครั้ง 
สรรหา 

รวม 5 ครั้ง 
กําหนดคา 
ตอบแทน  
รวม 1 ครั้ง 

1.นายปานปรีย  พหทิธานุกร  0/0 – – – – 29 มิถุนายน  2556  
แทนนายวิเชษฐ เกษมทองศรี 

2.นายวัชรกิติ  วัชโรทัย 7/7 – 3/3 5/5 – – 
3.นายจุลสิงห  วสันตสิงห 4/7 8/8 – – – – 

4. นายสุเทพ  เหลี่ยมศิรเิจริญ  4/4 – – 2/2 - 23 กุมภาพันธ  
( แทน นายณอคุณ  สิทธิพงศ ) 

5. นายทศพร ศิริสัมพันธ  2/2 – 2/2 – - 27 เมษายน  2556  
( แทน พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต ) 

6.นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  6/7 - – – 1/1 – 

7.นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  6/7 8/8 1/1 – – – 

8.นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย  7/7 – – – – – 

9.นายมนตรี  โสตางกูร  6/7 – – – – – 

10. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ  3/3 – - – – 11 เมษายน  2556  
( แทน นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา ) 

11.นายสีหศักด์ิ  พวงเกตุแกว 5/7 – 2/3 – – – 

12.นายอินสอน  บัวเขียว  7/7 – – 1/1 -  

13.นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ  6/7 8/8 – – -  

14.นายสมชัย  สัจจพงษ  0/0 - - - - 29 มิถุนายน 2556 
(แทน นางเบญจา หลุยเจริญ) 

15.นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  7/7 – – 5/5 – – 

หมายเหตุ  :  ในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน  2556 มีการประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 7  คร้ัง เปนการประชุมตามปกติ 6 คร้ัง และ 
ประชุมนัดพิเศษ 1 คร้ัง  
สรุปการเขาประชุมของกรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหวางป 2556 ( ชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน )   (รวม 5 ทาน) 

รายชื่อกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในป 2556 
( ชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน )  การดํารงตําแหนง 

กรรมการระหวางป กรรมการ 
ปตท. 

รวม 7 ครั้ง 
ตรวจสอบ 
รวม 8 ครั้ง 

กํากับดูแล 
กิจการที่ดี 

3 ครั้ง 
สรรหา 

รวม 5 ครั้ง 
กําหนดคา 
ตอบแทน  
รวม 1 ครั้ง 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ  2/2 – – – – – 

2. พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต  4/4 – 1/1 – – – 

3. นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา  4/4 – 3/3 – 1/1 – 

4. นางเบญจา หลุยเจริญ  6/6 – – – 1/1 – 

5. นายวิเชษฐ  เกษมทองศรี  5/5 – – – – – 

 

หมายเหตุ  :  ในป 2556 มีการประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 7  คร้ัง เปนการประชุมตามปกติ 6 คร้ัง และ ประชุมนัดพิเศษ 1 คร้ัง 
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8.5.12  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2555 เมื่อวันที ่ 28 กันยายน 2555  มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล
คณะกรรมการ ปตท. ที่ไดใชประเมินในป 2554 วายังคงมีความเหมาะสมสําหรับใชประเมินคณะกรรมการ ปตท. ประจําป 2555 
และในป 2555 เหน็ควรเพิ่มเติมแบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คือ  คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงแบบประเมินผลดังกลาวน้ัน มคีวามสอดคลองกับหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีของ ปตท. โดยมุงเนนการนําผลประเมินไปใชประโยชนเพื่อการปรับปรุงการปฏบิัตหินาท่ีของคณะกรรมการ สามารถ
นําไปใชอางอิงในการทํา CG Rating  และเพื่อใหมีการประเมินผลคณะกรรมการไดครบทุกคณะ สําหรับใชเปนขอมูลในการรบัการ
ตรวจสอบ/ ประเมินจากหนวยงานภายนอก  โดยแบบประเมินผลท้ัง 4 แบบ ประกอบดวย แบบประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ / 
แบบประเมนิผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) / แบบประเมนิผลคณะกรรมการรายบคุคล (ประเมนิกรรมการทานอ่ืน) / 
แบบประเมนิผลคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง (ประเมินทั้งคณะ) โดยมีเกณฑการประเมินผล คดิเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละขอ
ทั้งหมด ดังนี ้

มากกวา 85% = ดีเยี่ยม 

มากกวา 75% = ดีมาก 

มากกวา 65% = ดี 
มากกวา 50% = พอใช 
ต่ํากวา 50% = ควร

ปรับปรุง 

  
โดยสรุปผลการประเมินได ดงัน้ี 

1. แบบประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ  ประกอบดวย 4 หัวขอ คอื นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/  

โครงสรางของคณะกรรมการ (Board Composition)/  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)/  
การจัดเตรียมและดําเนนิการประชุม (Board Meeting) 

 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ ในภาพรวม 4 หัวขอ เห็นวาการดําเนินการสวนใหญ
จัดทําไดดีเยี่ยม/เหมาะสมท่ีสุด มคีะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับ 94.78% 

2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)   ประกอบดวย  6 หัวขอ คือ ความรับผิดชอบตอ
การตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได (Accountability)/  ความรับผิดชอบ
ตอการปฏิบตัิหนาท่ีดวยขดีความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)/  การปฏิบัติตอผูมี
สวนไดสวนเสียอยางเทาเทียม เปนธรรม และสามารถมีคําอธิบายได  (Equitable Treatment)/ มีความ
โปรงใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได  และมีการเปดเผยขอมูล  (Transparency)/ การมีวิสัยทัศน
ในการสรางมูลคาเพ่ิมแกกิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)/ การมีจริยธรรม/
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 

 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภาพรวม 6 หัวขอ เห็นวา
กรรมการสวนใหญถือปฏบิัติเปนประจํา คะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับ 96.63% 

3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอ่ืน)   ประกอบดวย 6 หัวขอ เหมือนกับ
แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมนิตนเอง)  เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบผลกับท่ีกรรมการ
ประเมนิตนเอง 

 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอ่ืน) รวมจํานวน 6 หัวขอ เห็น
วากรรมการสวนใหญถือปฏิบัตเิปนประจํา  คะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีเยี่ยม  เทากับ 97.33%   



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 

สวนที่ 2 หนาท่ี 197  

4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ)   ประกอบดวย 4 หัวขอ เหมอืนกับแบบ 
ประเมนิผลคณะกรรมการทัง้คณะ เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบผลกับคณะกรรมการท้ังคณะ 
 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง (ประเมินท้ังคณะ) ทั้ง 3 คณะ รวมจํานวน 4 หัวขอ 
เห็นวา  ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ/เห็นดวยอยางย่ิง ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

4.1 คณะกรรมการสรรหา  มีคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับ  98.75%  
4.2 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน มีคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับ 97.08% 

4.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับ 97.92% 

5. การประเมินผลการปฏิบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ   
  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบบรษิัท ปตท. จํากัด(มหาชน) วาดวยหลักเกณฑและแนวทางปฏบิัตขิอง
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2555 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกบัคูมือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และตามคูมือปฏบิัติสําหรับผูตรวจสอบภายในและ
กรรมการตรวจสอบเพ่ือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภาระหนาท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง
อยางนอยปละคร้ัง  โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนรายบุคคลหรือประเมินผลงานในภาพรวมของ
คณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะ  และรายงานผลการประเมินพรอมทั้งปญหาอปุสรรคในการปฏบิัติงานท่ีเปนเหตุให
การปฏิบตังิานไมบรรลุวัตถุประสงคในการจดัต้ังคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการ ปตท.  ทราบทุกป ดังน้ัน 
สําหรับป 2555 ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ คร้ังท่ี 11/2555 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 มีมติเห็นชอบให
ใชแบบประเมินผลคณะกรรมการเชนเดียวกับป 2554 เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคลองกับแนวปฏิบตัิทีด่ี
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) โดยขอ
ยกเวนการประเมินกรรมการทานอ่ืน(แบบไขว) เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีเพียง 3 ทาน  และที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ คร้ังท่ี 14/2555 เมือ่วันที่ 6 ธันวาคม 2555 มีมติเหน็ชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ  ประจําป 2555  ผลสรุปเปนดังน้ี 

  การประเมินตนเอง  ประกอบดวยหัวขอทีป่ระเมิน  :  ความรูทางธุรกิจ  /  ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดาน /อํานาจหนาท่ี / ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม / ความเขาใจในหนาท่ีและความรบัผิดชอบของ
กรรมการตรวจสอบ  / การอุทิศเวลาในการปฏิบตัิงานและการประชุม   

 โดยมีเกณฑการประเมิน  คือ  4  =  ดีเยี่ยม  /  3  =  ดีมาก  /  2  =  ดี  /  1  =  ควรปรับปรุง 

โดยสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบ โดยรวมอยูในเกณฑ ดีมาก-ดีเยี่ยม (3.7-4.0) 
  การประเมินกรรมการทัง้คณะ ประกอบดวยหัวขอที่ประเมนิ  :  โครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  /  บทบาทและความรับผดิชอบ  /  ความสัมพันธกับผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี  
/  ความสัมพันธกับฝายบรหิาร  /  การรายงาน  /  การรักษาคุณภาพ 

 โดยมีเกณฑการประเมิน  คือ  4  =  ปฏิบัติเปนประจํา  /  3  =  ปฏิบัติเปนสวนใหญ  /   
 2  =  ปฏิบตัิบางคร้ัง  /  1  =  ไมเคยปฏิบตั ิ

โดยสรุปผลการประเมินกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยรวมอยูในเกณฑ  ปฏิบตัิเปนประจํา (3.9-4.0) 

8.5.13 การบริหารจัดการองคกร 

8.5.13.1  อํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการผูจัดการใหญ) 
ตามขอบังคับของบริษทั กรรมการผูจัดการใหญมีอํานาจและหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารบริษทั ตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย และจะตองบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัตจิากคณะกรรมการอยาง
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เครงครัด  ซ่ือสัตย  สุจริตและระมัดระวัง  รักษาผลประโยชนของบริษทัและผูถือหุนอยางดีทีสุ่ด อํานาจหนาท่ีของ
กรรมการผูจัดการใหญใหรวมถึงเรื่องหรือกิจการตางๆ  ดังตอไปน้ีดวย 

 ดําเนินกจิการ  และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษทั 

 บรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจาง 
ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกําหนด  

 ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษทั รวมถึงแผนงานและงบประมาณตอ
คณะกรรมการเพ่ือขออนุมตัิ  และมีหนาท่ีรายงานความกาวหนาตามแผนและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ดังกลาวตอคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

 ดําเนินการหรือปฏบิัติงานใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณที่ไดรบัอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ปตท.ไดมอบอํานาจในการบริหารจดัการบริษัทใหกรรมการผูจัดการใหญ โดยมีหลักการและ
ขอบเขตอํานาจ  ดังตอไปนี ้

 เปนผูมีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค  ขอบังคับ  นโยบาย  ระเบียบ  ขอกําหนด  
คําส่ังและมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติทีป่ระชุมผูถือหุนของบริษทัทุกประการ 

 เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชา  ติดตอ  ส่ังการ  ดําเนนิการ  ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรม สัญญา  
เอกสารคําส่ังหนังสือแจงหรือหนังสือใดๆ ที่ใชตดิตอกับหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและบคุคลอืน่  
ตลอดจนใหมีอํานาจกระทําการใดๆท่ีจําเปนและสมควร  เพื่อใหการดําเนินการขางตนสําเร็จลุลวงไป 

 เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทุกตําแหนงรวมถึงการบรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน เลื่อน 
ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัย  ตลอดจนใหออกจากตําแหนงตามระเบียบ ขอกําหนดหรือ
คําส่ังที่คณะกรรมการของบริษัทกําหนด  แตถาเปนพนักงานหรือลูกจางช้ันที่ปรึกษา รองกรรมการผูจัดการ
ใหญ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาข้ึนไปจะตองไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และให
มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขในการทาํงานของพนักงานและลูกจาง  และออกระเบียบวาดวยการปฏิบตัิงานของ
บริษทั โดยไมขดัหรือแยงกับระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังทีค่ณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง  และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนปฏบิัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการ
มอบอํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือ
มอบอํานาจดังกลาว และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังทีค่ณะกรรมการของบริษทั 
และ/หรือบรษิัทกําหนดไว 

ทั้งน้ี การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการใหญดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําได หากกรรมการผูจัดการใหญมี
สวนไดสวนเสีย  หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใชอํานาจดังกลาว  โดยในป 
2555 ไมมีการดําเนินการใด ๆ ทีน่อกเหนือขอบเขตอํานาจดังกลาว 

8.5.13.2  คณะกรรมการจัดการของ ปตท. 
ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2544  ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจดัการของ ปตท.  เพื่อทําหนาท่ีบริหารจัดการ ปตท. 

ทั้งน้ี ปจจบุัน ( 8 กรกฎาคม  2556)  ประกอบดวยผูบริหาร 10 ตําแหนง ดังนี ้
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ชื่อตําแหนง ตําแหนง 

1.  ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ประธานกรรมการ 

2.  ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน  กรรมการ 
3.  ประธานเจาหนาท่ีปฏบิัติการ  กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ กรรมการ 

4.  ประธานเจาหนาท่ีปฏบิัติการ  กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย กรรมการ 

5.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร กรรมการ 

6.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ กรรมการ 

7.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจน้ํามัน กรรมการ 
8.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน กรรมการ 
9.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ กรรมการ 
10.  รองกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธองคกร กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีผูจดัการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบรษิัท เปนผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการจัดการฯ มีกําหนดการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง โดยในป 2555  มีการประชุมรวม 40 คร้ัง  
และในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556  มีการประชุม  รวม 18  คร้ัง 

 หนาท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการจัดการของ ปตท. 
 ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรรมการผูจัดการใหญ  ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญตอกลยุทธ

องคกรและทศิทางการดําเนินธุรกิจ  แผนการลงทนุ  งบประมาณ  การจัดสรรทรัพยากรใหกับ ปตท.และ
บริษทัที่ ปตท.ถือหุน  รวมท้ังสรางระบบการทํางานของบริษทัที่ ปตท.ถือหุน  ใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน 

 จัดลําดับความสําคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการ ปตท.  เพื่อนําไปสูการดําเนินการอยางมี
ประสิทธิผล 

 กล่ันกรองระเบียบวาระการประชุมกอนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. 
 จัดลําดับความสําคัญในการจดัสรรทรัพยากรบุคคลและการเงนิใหกับ ปตท.  และบริษัทท่ี ปตท. ถือหุน 

 หาขอยุติรวมในประเด็นสําคญัของบริษทัที่ ปตท.ถือหุนกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ ปตท.ถือ
หุน 

 กําหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบขอมูล  รวมท้ังโครงสรางองคกรใน 
ปตท. และบริษทัที่ ปตท.ถือหุน 

 กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามขางตน  ปตท.ยังไดมกีารแตงต้ังคณะกรรมการจดัการเฉพาะเร่ือง
อีก  15  คณะเพ่ือทําหนาท่ีในการพิจารณาและจัดการในเร่ืองตางๆภายในบริษทัใหเปนไปดวยความถูกตอง เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอ ปตท.  ดังตอไปนี ้

1. คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ 

2. คณะกรรมการจัดการการเงินและบัญชีองคกร 

3. คณะกรรมการสินเช่ือของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

5. คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล 
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6. คณะกรรมการคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม 

7. คณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ปตท. 

8. คณะกรรมการจัดหาปโตรเลียม 

9. คณะกรรมการบริหารความรวมมือของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

10. คณะกรรมการบริหารความรวมมือของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

11. คณะกรรมการแผนกลยุทธธุรกิจน้ํามัน 

12. คณะกรรมการแผนกลยุทธธุรกิจกาซธรรมชาติ 
13. คณะกรรมการแผนกลยุทธธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน 

14. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

15. คณะกรรมการสงเสริมนวัตกรรม ปตท. 

8.5.13.3  รายชื่อผูบริหาร ณ ปจุจบัน (8 กรกฎาคม 2556) 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายไพรินทร  ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
2. นายสุรงค  บูลกุล   1/ ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน  
3. นายวิชัย  พรกีรติวัฒน ประธานเจาหนาท่ีปฏบิัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 
4. นายณัฐชาติ  จารุจินดา ประธานเจาหนาท่ีปฏบิัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 
5. นายปติพันธ  เทพปฏิมากรณ รองกรรมการผูจัดการใหญ  ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร 
6. นายสุพัฒนพงษ  พันธมีเชาว รองกรรมการผูจัดการใหญกลยุทธองคกร 
7. นายชาครีย  บูรณกานนท 2/ รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 
8. นายสรัญ  รังคสิร ิ รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจน้ํามัน 
9. นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน 

10. นายสรากร  กุลธรรม รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

11. 
นายเทวินทร  วงศวานิช 3/ รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏบิตัิงาน Secondment ในตําแหนง  

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ  บริษทั ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)   

12. 
นายอนนต  สิริแสงทักษิณ 4/ รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏบิตัิงาน Secondment ในตําแหนง 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  บริษทั บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน)  

13. นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล  5/ รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏบิตัิงาน Secondment ในตําแหนง  
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  บริษทั ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

14. นายบวร  วงศสินอุดม รองกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบตัิงาน Secondment ในตําแหนง 
กรรมการผูจัดการใหญ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  

15. นายอธิคม  เติบศริิ  รองกรรมการผูจัดการใหญ สังกัดประธานเจาหนาท่ีปฏบิัติการกลุมธุรกิจ 
ปโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบตัิงาน Secondment ในตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ 
บริษทั ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

16. นายวิรัตน เอื้อนฤมิต ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงินองคกร  
17. นางปริศนา  ประหารขาศึก ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบัญชีองคกร  
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หมายเหตุ :  1/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 แทน นายเทวินทร  วงศวานิช  ที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัตงิาน Secondment  ใน 
  บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  
                    2/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2555 แทน นายพีระพงษ  อัจฉริยชีวิน ซึ่งเกษียณอายุ 

                  3/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 แทน นายอนนต  สิริแสงทักษิณ ที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติงาน Secondment  ใน 
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)  

                  4/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 แทน นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล  ที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติงาน Secondment  ใน 
  บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
 5/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 แทน นายสุรงค  บลูกลุ ที่ไดรับแตงต้ังใหกลับมาปฏิบัติงานท่ีบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
 

8.5.14  คาตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.และผูบริหาร  
ปตท. ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการท่ีเปนธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนทํา

หนาท่ีทบทวน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  และสอดคลองกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของ
บริษทัและเปรียบเทียบกับบริษทัในกลุมธุรกิจระดบัเดียวกันโดยกําหนดคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมและโบนัส อน่ึง กรรมการที่
ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอ่ืนๆ  ก็ใหไดรบัคาตอบแทนเพ่ิมตามความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้น 
ทั้งน้ี คาตอบแทนกรรมการไดรับการขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนแลว  ดังนี ้

8.5.14.1  คาตอบแทนกรรมการ 

 คาตอบแทนกรรมการ ปตท. 
ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เมื่อวนัพฤหัสบดทีี่ 11 เมษายน 2556 มมีติ
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ  แยกเปนดงัน้ี 

1.  คาเบี้ยประชุม   
1.1  เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดวย 
-  เบี้ยกรรมการรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาท (เทากับอัตราเดิม) 
-  เบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการท่ีเขาประชุมครั้งละ  50,000  บาท เพิ่มขึ้น 30,000 บาท    โดย
จํากัดการจายเบี้ยประชุม ไมเกินปละ  15 คร้ัง 

1.2  เบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่น ที่คณะกรรมการ ปตท. แตงต้ัง ไดแก 
1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
-  เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท  
-  เบี้ยประชุมคร้ังละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขาประชุม)  
   และเลขานุการฯ ไดรับเบี้ยประชุมเดือนละ 7,500 บาท 

1.2.2  สําหรับคณะกรรมการอ่ืน อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกจิการที่ดี กําหนด
เบี้ยประชุมคร้ังละ 24,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขาประชุม)  

1.3  ประธานกรรมการ ของทุกคณะฯ ใหไดรบัสูงกวากรรมการ ในอัตรารอยละ 25 

 เงินโบนัสกรรมการ ปตท. ประจําป 2556    :  กําหนดคาตอบแทนท่ีเปนเงนิโบนัสใหสะทอนและเช่ือมโยง
กับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของ ปตท. ในอัตราเทากับรอยละ 0.05 ของกําไรสุทธิประจําป 2555  แต
กําหนดวงเงินสูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท ตอคนตอป (เพิ่มข้ึนจากป 2555 1,000,000 บาทตอคนตอป)     
และใหคํานวณจายตามระยะเวลาการดํารงตําแหนง และประธานกรรมการ ปตท. ไดรับสูงกวากรรมการฯ 
ในอัตรารอยละ 25   
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คาตอบแทนทีก่รรมการไดรบัเปนรายบุคคล  ในป 2556  ( ชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน )  
 หนวย  : บาท  

 

 
หมายเหตุ  : บุคคลลําดับที ่1 นายปานปรีย  พหิทธานุกร ดํารงตําแหนงกรรมการ  ตัง้แตวันที่  29 มิถุนายน 2556 
 บุคคลลําดับที่ 4      นายสุเทพ เหลี่ยมศริิเจริญ  ดํารงตําแหนงกรรมการต้ังแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2556  
 บุคคลลําดับที่ 9  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ ดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2556   
 บุคคลลําดับที่ 10 นายทศพร ศิริสัมพันธ ดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 27  เมษายน  2556   
  บุคคลลําดับที่ 12    นายสมชัย  สัจจพงษ ดํารงตําแหนงกรรมการ  ตัง้แตวันที่  29 มิถุนายน 2556 
 
 

กรรมการครบวาระและลาออกระหวางป 2556  ( ชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน )  
 หนวย  : บาท 

ลํา 
ดับ
ที ่

ชื่อ - นามสกุล 

จํานวน 
วัน  

ม.ค. – 
มิ.ย. 
56 

ประมาณการ 
โบนัส 

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ 

(รวมเบี้ยราย
เดือน) 

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเรื่อง 

รวมคาเบ้ีย
ประชุม 

รวมคาตอบแทน 

1. นายปานปรีย  พหทิธานุกร 2 16,888.15 2,000.00 – 2,000.00 18,888.15 

2. นายจุลสิงห  วสันตสิงห 181 1,528,377.63 432,500.00 150,000.00 582,500.00 2,110,877.63 

3. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย 181 1,528,377.63 410,000.00 – 410,000.00 1,938,377.63 

4. นายสุเทพ  เหลี่ยมศิรเิจริญ 128 1,080,841.64 296,428.57 – 296,428.57 1,377,270.21 

5. รศ.ดร.บุญสม  เลิศหิรัญวงศ 181 1,528,377.63 450,000.00 105,000.00 555,000.00 2,083,377.63 

6. นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแกว 181 1,528,377.63 340,000.00 24,000.00 364,000.00 1,892,377.63 

7. นายอินสอน  บัวเขียว 181 1,528,377.63 410,000.00 24,000.00 434,000.00 1,962,377.63 

8. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย 181 1,528,377.63 410,000.00 210,000.00 620,000.00 2,148,377.63 

9. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ 81  683,970.10 230,000.00 – 230,000.00 913,970.10 

10. นายทศพร ศิริสัมพันธ 65 557,308.97 164,000.00 24,000.00 188,000.00    745,308.97 

11. นายมนตรี  โสตางกูร 181 1,528,377.63 390,000.00 – 390,000.00 1,918,377.63 

12. นายสมชัย  สัจจพงษ 2 16,888.15 2,000.00 – 2,000.00 18,888.15 

13. นายวรุณเทพ วัชราภรณ 181 1,528,377.63 480,000.00 120,000.00 600,000.00 2,128,377.63 

14. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 181 1,528,377.63 360,000.00 30,000.00 390,000.00 1,918,377.63 

15. นายไพรินทร ชูโชติถาวร 181 1,528,377.63 410,000.00 120,000.00 530,000.00 2,058,377.63 

16. รวมทั้งส้ิน 17,639,673.31 4,786,928.57 807,000.00 5,593,928.57   23,233,601.88 

ลํา 
ดับท่ี ชื่อ - นามสกุล 

จํานวน 
วัน  

ม.ค. – 
มิ.ย. 
56 

ประมาณการ
โบนัส 

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ 

(รวมเบี้ยราย
เดือน) 

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเรื่อง 

รวมคาเบี้ย
ประชุม 

รวม
คาตอบแทน 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ 32 337,763.01 87,500.00 - 87,500.00 425,263.01 

2. พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต 102 861,295.68 181,000.00 24,000.00 205,000.00 1,066,295.68 

3. นายไกรฤทธ์ิ   นิลคูหา 101 852,851.61 181,000.00 96,000.00 277,000.00 1,129,851.61 

4. นางเบญจา  หลุยเจริญ 177 1,494,601.33 355,000.00 24,000.00 379,000.00 1,873,601.33 

5. นายวิเชษฐ   เกษมทองศรี 160 1,688,815.06 382,923.39 - 382,923.39 2,071,738.45 

 รวมทั้งส้ิน 5,235,326.69 1,187,432.39 144,000.00 1,331,423.39 6,566,750.08 
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สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป 2555 และป 2556 ( ชวงเดือนมกราคม – มิถนุายน )  
 หนวย : บาท 

คาตอบแทน 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 (มกราคม-มิถุนายน ) 

จําน
วน

 
ราย

 

จํานวนเงิน จําน
วน

 
ราย

 

จํานวนเงิน จําน
วน

 
ราย

 

จํานวนเงิน จําน
วน

 
ราย

 

จํานวนเงนิ 

เงินเบี้ยประชุม 15 11,398,213.71 15 11,355,399.76 14 11,316,572.58 15 6,925,351.96 
โบนัสรวม 15 29,657,534.24 15 28,802,739.73 14 30,122,950.82 15 (ยังไมมีการจาย) 
รวม  41,055,747.95  40,158,139.49 41,439,523.40  6,925,351.96 

 

คาตอบแทนกรรมการอิสระที่ไดรบัจากการเปนกรรมการอิสระในบริษัทยอย ป 2555 

ในรอบป 2555 กรรมการอิสระของ ปตท. ทีด่ํารงตําแหนง กรรมการอิสระในบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) ( ปตท.สผ.) ซ่ึงเปนบรษิัทยอยของ ปตท. จํานวน  1  คน ไดรับคาตอบแทนจาก ปตท.สผ. ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.14.2  คาตอบแทนผูบริหาร 

 คาตอบแทนผูบริหาร 

  คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่กรรมการ ปตท. กําหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับ ผลการ
ดําเนินงานของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement : PA ) กําหนดโดยกระทรวงการคลัง
ซ่ึงประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารทุกระดับรวมกันกําหนดตัวช้ีวัดและ ตั้งคาเป าหมาย
(Key Performance Indicators : KPIs) ไวแตละป เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจและนําไปใชในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารทุกระดับ โดยคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทนเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหสะทอนถึงผลการปฏบิัติงาน (Performance Management) ตลอดจน
แนวปฏิบตัิและมาตรฐานของกลุมธุรกิจชั้นนําประเภทเดียวกัน พรอมทั้งนําเสนอหลักการและจํานวนคาตอบแทนท่ี
เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและอนุมัต ิ
                    ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจดัการใหญ และผูบริหารระดับสูงของ ปตท. จํานวนรวมท้ังส้ิน 8 

ทานไดรับคาตอบแทนจาก ปตท. (ไมรวมผูบริหารระดับสูง ที่ไปปฏิบัติงานในบริษทัที ่ปตท. ถือหุน และผูบริหาร
ระดับสูงของบริษทัที ่ปตท. ถือหุน ที่มาปฏบิัติงานท่ี ปตท.) ตามรายละเอียด ดังนี ้
 

  

รายชื่อ 

คาตอบแทนคณะกรรมการ 
คาเบี้ยประชมุ

กรรมการเฉพาะเรือ่ง รวมคาตอบแทน โบนัสกรรมการ 
คาเบี้ยประชมุและ
คาตอบแทน ราย

เดือน 

1. นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนทชัย 790,478.33 240,000 40,000 1,070,478.33 
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คาตอบแทนรวมของผูบริหารระดับสูง ปตท.  
         หนวย  :  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชพีสําหรับผูบริหารระดับสูงของ ปตท.  

                                     หนวย  :  บาท 

คาตอบแทน 

ป 2553 ป 2554 ป 2555  ป 2556  
( ชวงเดือน ม.ค. – มิ.ย. ) 

จําน
วน

ราย
 

จําน
วน

ราย
 

จําน
วน

ราย
 

จํานวนเงิน 
จําน

วน
ราย

 
จํานวนเงิน 

จําน
วน

ราย
 

จํานวนเงิน 

เงินสมทบกองทนุ
สํารองเล้ียงชีพ 

7 2,925,340 8 3,980,468.00 9 6,276,900.00 9 3,552,375.60 

 

ขอมูลเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมการและผูบริหารของบริษทั มีดังนี ้
ไมปรากฏวามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปทีผ่านมาเก่ียวกับ  
1) การถูกพิพากษาวากระทําผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดในทํานองเดียวกัน  
2) การถูกพิพากษาใหเปนบคุคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย  
3) การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษทั หรือหางหุนสวนที่ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูก

พิทักษทรัพย 

8.5.15  นโยบายการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่อืน่ของกรรมการและผูบริหาร 

ในป 2555 ปตท. มีบรษิัทในกลุมท่ีไปลงทุนและถือหุนรวม 49 บริษทั (เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 6 
บริษทั) โดยประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิ ปตท.ในปจจุบันมาจากบริษทัในกลุม ปตท.ดังน้ัน ปตท. จึงไดใหความสําคัญและ
กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะกลุม ปตท. เพื่อสรางใหเกิดพลังรวมและมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกัน  
(Synergy)  ดวยการเสนอแตงต้ังใหกรรมการหรือผูบริหารของ ปตท. ไปเปนกรรมการในบริษัทในกลุม ปตท.  เพื่อกํากับดูแลให
บริษทัดังกลาวกําหนดนโยบายและดําเนินธุรกิจที่สอดคลองกับนโยบายของ ปตท. ใหเกิดประโยชนและสรางมูลคาเพ่ิมใหกบัผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุม   ทั้งนี้ วัตถุประสงคของการเสนอบุคคลเพ่ือไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นมีดังนี ้

1) เพื่อกํากับดูแลการบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทในกลุม ปตท. และติดตาม ประเมินผลภาพรวม
การดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุม ปตท. ใหสอดคลองกับนโยบายของ ปตท. ในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. และมี
มาตรฐานใกลเคียงกัน 

คาตอบแทน 

ป 2553 ป 2554 ป 2555  ป 2556  
( ชวงเดือน ม.ค. – มิ.ย. ) 

จําน
วน

ราย
 

จํานวนเงิน 

จําน
วน

ราย
 

จํานวนเงิน 

จําน
วน

ราย
 

จํานวนเงิน 

จําน
วน

ราย
 

จํานวนเงิน 

เงินเดือนรวม 7  50,470,620 10 62,091,720.00 9 62,769,000.00 10 36,003,600.00 

โบนัสรวม 7 22,183,379 6 24,581,820.00 9 23,993,379.77 10 (ยังไมมีการจาย) 
รวม  72,653,999  86,673,540.90  86,762,379.77  36,003,600.00 
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2) เปนการสราง Synergy ใหกับธุรกิจของบริษทัในกลุม ปตท.  เพื่อใหเกิดการประสานประโยชนและการสราง
มูลคาเพ่ิมใหกบัทุกองคกรทีเ่กี่ยวของ รวมถึงประเทศ 

3) เพื่อนําประสบการณความสามารถเฉพาะดานไปชวยเหลือธุรกิจ  เชน  การนําความรูดานการเงินไปชวยปรับปรุง
พัฒนาดานบัญชี  การเงิน  ใหบรษิัทนัน้ๆ ดําเนินธุรกิจไดเตบิโตตอไปอยางเขมแข็งซ่ึงรวมถึงการไปชวยเหลือบรษิัท
ที่ไมไดอยูในกลุม ปตท.  รวมท้ังสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดไปทําหนาท่ีเปนกรรมการกํากับดูแล
บริษทัชั้นนําเหลาน้ันใหกลับมาชวยเสริมประโยชนใหกับ ปตท. และเปนการสรางความสัมพันธที่ดี  เพื่อเสริมสราง
เครือขายพันธมิตรทางธุรกิจใหกบั ปตท.ดวย 

4) ถือเปนหนาท่ีหนึ่งในการปฏิบัตหินาท่ีของกรรมการและผูบริหาร 

ทั้งน้ี ปตท. กํากับดูแลใหมีการพิจารณาแตงต้ังผูบริหารหรือบุคคลภายนอกจากบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการท่ี
กระทรวงการคลัง (Director’s Pool) ในบริษัทกลุม ปตท. ที่เปนรัฐวิสาหกิจตาม พรบ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ จัดทําขึ้น ไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งน้ี  ณ 8 กรกฎาคม 2556 
ปตท. มี กรรมการท่ีอยูในบัญชีรายช่ือ Director’s Pool รวม 9 ราย และกํากับดูแลใหผูบริหาร ปตท. และบุคคลภายนอกท่ีดํารง
ตําแหนงกรรมการในบริษัทที่ ปตท. ถือหุน ดํารงตําแหนงในบริษัทท่ี ปตท. หรือรัฐวิสาหกิจอื่นถือหุนไมเกิน 3 แหง เพื่อลดความ
เสี่ยงดานการขัดกันทางผลประโยชนและกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการปองกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจเร่ืองการแตงต้ังขาราชการระดับสูงหรือบุคคลดํารง
ตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแหง ตามขอเสนอของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แหงชาติ (ปปช.)  

8.5.16  การพัฒนากรรมการ ปตท.  
คณะกรรมการ ปตท. และผูบรหิารระดับสูงใหความสําคัญตอการเขารวมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

ความรูความสามารถในการปฏิบตัิหนาท่ีกรรมการอยางสมํ่าเสมอ (ดังรายละเอียดตามขอมูลในประวัติของแตละทาน)  โดย
กรรมการ ปตท. สวนใหญมีประวัติไดเขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว โดย ปตท.ใหการ
สนับสนุนและดําเนินการใหกรรมการพิจารณาเขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย และสถาบันอื่น ๆ 
ในทุกหลักสูตรท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่องตลอดป รวมถึงการจัดใหคณะกรรมการไดดูงานจากหนวยงาน หรือองคกรอ่ืนตามความ
เหมาะสม  ทําใหเกิดมุมมองความคิดทีเ่ปนประโยชนมาประยุกตใชกับธุรกิจของ ปตท. ทั้งน้ี ในป 2555  มีกรรมการเขารับการ 
อบรม / สัมมนา ดังน้ี  

รายชื่อกรรมการ หลักสูตร 

1. นายจุลสิงห  วสันตสิงห -  Financial Institutions Governance Program (FGP 4/2012) 

2. นายอินสอน  บัวเขียว  
-  Director Certification Program (DCP 162/2012) 
-  Financial Statements for Directors (FSD 17/2012)  

-  สัมมนา “The Responsibilities of Company Directors in Fighting Corruption”  จัดโดย IOD  

3. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  

-  Director Certification Program (DCP 157/2012)  
-  Financial Statements for Directors (FSD 17/2012) 
-  Audit Committee Program (ACP 40/2012) 
-  Monitoring the Internal Audit Function (MIA 13/2012) 
-  Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2012) 

4. นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ  
-  Audit Committee Program (ACP 41/2012)  
-  Monitoring Fraud Risk Management (MFM 8/2012)  
-  Monitoring the Internal Audit Function (MIA 13/2012)  
-  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2012) 
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รายชื่อกรรมการ หลักสูตร 

-  Financial Statements for Directors (FSD17/2012 ) 
-  Director Certification Program (DCP 162/2012)  
-  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 16/2012)  

-  สัมมนา “The Responsibilities of Company Directors in Fighting Corruption”  จัดโดย IOD 

5. พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต  

-  Director Certification Program (DCP 162/2012) 

-  ผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุน 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

- สัมมนา “The Responsibilities of Company Directors in Fighting Corruption”  จัดโดย IOD  
- สัมมนา “Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors”  เกี่ยวกับ 
   ASEAN CG Scorecard  จัดโดย IOD 

6. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย - สัมมนาหัวขอ “Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors”   
   เกี่ยวกับ ASEAN CG Scorecard  จัดโดย IOD 

7. นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  -  Anti-Corruption Training Program for Corporate Directors and Executives (ACEP 4/2012) 

ในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน ป 2556  มีกรรมการเขารับการอบรม / สัมมนา  (ทัง้ที่อบรมแลว และแจงสมัครแลว) 
รายชื่อกรรมการ หลักสูตร 

1.  นายวิเชษฐ  เกษมทองศรี 
-  Director Certification Program (DCP 170/2013) 
-  Role of the Chairman Program (RCP 31/2013) 
- สัมมนา “Meeting the AEC Challenge : Role of the Chairman” จัดโดย IOD 

2. นายปานปรีย  พหทิธานุกร -  Role of the Chairman Program (RCP 32/2013) 
กําหนดการอบรมในวันท่ี 25-26 พ.ย. 256 

3. นายอินสอน  บัวเขียว  

-  Successful Formulation and Execution of Strategy  (SFE 18/2013) 
-  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 5/2013)  
    กําหนดการอบรมในวันที่ 12-13 ก.ย. 256  
-  How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS 3/2013) 
   กําหนดการอบรมในวันที่ 25-26 พ.ย. 256 
-  สัมมนา “The 2nd National Director Conference 2013 : Board Leadership Evolution”   
   จัดโดย IOD 

4. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  -  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 17/2013) 
-  สัมมนา “The 2nd National Director Conference 2013 : Board Leadership Evolution”   
   จัดโดย IOD 

5. นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ  -  Successful Formulation and Execution of Strategy  (SFE 18/2013) 

6. นายสุเทพ  เหลี่ยมศิรเิจริญ  

-  Successful Formulation and Execution of Strategy  (SFE 18/2013) 
-  Financial Statements for Directors (FSD21/2013 ) 
- How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS 3/2013) 
   กําหนดการอบรมในวันที่ 25-26 พ.ย. 256 
- Director Certification Program (DCP 177/2013) อยูระหวางการอบรม 

ปตท.  มีนโยบายที่จะจดัใหมีกิจกรรมเย่ียมชม ดูงาน การปฏิบัติงานจริง  ทั้งในประเทศและตางประเทศใหกับกรรมการ
เปนระยะ ๆ  เพื่อใหเกิดความเขาใจธุรกิจยิ่งขึ้น สามารถนําความรู และประสบการณ ที่ไดรบัมาชวยในการพิจารณาเร่ืองพลังงาน
ของ ปตท. และของประเทศได  

ในป 2555 ปตท. ไดจัดใหคณะกรรมการไดเขาเย่ียมชมกิจการและศึกษาดูงานตางประเทศดังน้ี 

1. การเย่ียมชมกิจการ ณ อาคารสํานักงานใหญของบริษทั TOTAL ในประเทศฝร่ังเศส  ซ่ึงTOTAL ถือเปนบริษทั
พลังงานขามชาติช้ันนํา ที่มีขนาดใหญตดิอันดับ 11ของ Fortune 500 ในป 2555  และเปนคูคาสําคัญที่มคีวาม
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ใกลชิดกับ ปตท.มาอยางยาวนาน   ทั้งในธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม  กาซธรรมชาติและนํ้ามัน โดย
คณะกรรมการไดมีโอกาสหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับทศิทางการบริหารจดัการพลังงานรวมกับ
ผูบริหารระดับสูงของ TOTAL   ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญที่สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรบัมาชวยในการ
พิจารณาการกําหนดทิศทางนโยบาย  และกลยุทธในการจัดการธุรกิจพลังงานของ ปตท. และของประเทศได   

2. การเย่ียมชมดูงานธุรกิจแหลงพลังงาน Oil Sands ของ ปตท.สผ. ที่ไปลงทุนในประเทศแคนาดา ซ่ึงถือเปน
แหลงน้ํามันดบิขนาดใหญของโลก รองจากแหลงตะวันออกกลาง ซ่ึงเปนการสรางความรูความเขาใจในธุรกิจ
พลังงานแหงใหมใหกับคณะกรรมการ อีกทั้งใหเห็นถึงศักยภาพของ ปตท. ในการสรางความม่ันคงทางดาน
พลังงานใหกับประเทศ โดยขยายการลงทุนในแหลงพลังงานไปยังตางประเทศ  

ในป 2556 การเดินทาง ไปดงูานของคณะกรรมการ ปตท. ดังน้ี 

1.ศึกษาดูงานดานพลังงานทดแทน/ธุรกิจกาแฟ  ณ สาธารณรัฐเยอรมัน  และประเทศเนเธอรแลนด 

1.1 การเย่ียมชมกิจการกาแฟ Azul ทําใหเหน็ขั้นตอนการดําเนินงาน กระบวนการผลิต และการบรรจเุมล็ดกาแฟที่
ทันสมัย ที่สามารถรักษาคุณภาพของรสชาติและกล่ินของเมล็ดกาแฟค่ัวสําเร็จ กอนที่จะนําไปชงจําหนายให
ผูบริโภคในรานกาแฟ 

 1.2  การเย่ียมชมAdlershof Technology Park ซ่ึงเปนเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคช้ันนําท่ีมีการบริหารจัดการอยาง
ครบวงจร มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนําในการจัดต้ังวิทยาเขตภายในนิคมเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี สามารถพัฒนาบัณฑิตตามความตองการของผูประกอบการ มีการสงเสริมการประหยัด
พลังงานโดยการออกแบบอาคารที่สามารถลดการใชพลังงานและสงเสริมการใช Solar Cell และการสงเสริมการ
ใชรถยนตไฟฟา 

1.3 การเย่ียมชมหมูบานพลังงานทางเลือก ซ่ึงเปนตัวอยางท่ีดใีนผลิตไฟฟาจากพลังงานลม แสงอาทิตย และกาซชีวมวล
ที่เปนผลผลติจากการเกษตรทองถิ่น สามารถขายไฟฟาท่ีเหลือใช  สามารถนําของเสียและขยะมาสรางมูลคาเพ่ิม 
และสรางงานและรายไดใหกบัชาวบานและสหกรณ 

 การดูงานคร้ังน้ีเปนประโยชนอยางย่ิงสําหรับคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณากําหนดแผนกลยุทธ
โดยเฉพาะอยางย่ิงแนวโนมธุรกจิพลังงานทางเลือก  การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมอยางสมดุลระหวาง
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม การสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาชุมชน
อยางย่ังยืน รวมท้ังการขยายกิจการตลอดหวงโซธุรกิจของ Café Amazon  

2. กรรมการเดินทางในโอกาสเขาเฝาฯ รับเสด็จฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรงาน
ดานการศึกษา ดูงานมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐเกาหลีไดแก  

2.1. Pohang Accelerator Laboratory (PAL)  ของ  Pohang University of Science and Technology (POSTECH)  

2.2 POSCO Steelworks โรงงานผลิตเหล็กกลาครบวงจรแหงแรกของสาธารณรัฐเกาหลี ที่มีความสามารถในการ
แขงขนัสูงท่ีสุดในโลก 4 ปซอน (2553-2556) ภายใตหลักการอนุรกัษธรรมชาติและเปนมติรตอส่ิงแวดลอม  

2.3 Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ปจจบุันมีนักเรียนจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณศึกษาอยูที่ KAIST ประมาณ 20 คน รวมทั้งการศึกษาดูงาน   Online Electric Vehicle 

หรือ OLEV เปน 1 ใน 10 best emerging technologies สามารถเติมประจุไฟฟาใหแบตเตอรีข่ณะท่ีรถเคล่ือนที่
โดยไมตองหยดุที่สถานีบริการ ดวยสนามแมเหล็กความยาวประมาณ 200 เมตรที่ฝงอยูใตผิวถนน KAIST ใชรถ 
OLEV เปน Shuttle bus ที่วิ่งรับ-สงพนักงานและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกวัน  /  KAIST Institutes (KIs) /  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 

สวนที่ 2 หนาท่ี 208  

Sungkyunkwan University (SKKU) วิทยาเขต Suwon/ Samsung Digital Library, Graphene Research และ 
Department of Energy Science /   Samsung Human Resources Development Center  

 

3. การเย่ียมชมดูงานการดําเนินงานของบริษทักลุม ปตท. ในจังหวัดระยองของประธานกรรมการพรอมคณะกรรมการ
และที่ปรึกษากรรมการ เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2556  ไดแก โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท พทีีที แอลเอ็นจ ี
จํากัด และบรษิัท พีททีี แทงคเทอมินอล จํากัด เพื่อติดตามความกาวหนา และใหแนวทางกลยุทธในการดําเนิน
ธุรกิจแกผูบริหารระดับสูงของแตละพ้ืนที่ อีกทั้งไดนําทีมคณะผูบริหารกลุม ปตท. รวมแขงขนัฟุตบอลนัดพิเศษ
เพื่อกระชับความสัมพันธกับขาราชการและนักธุรกิจจังหวัดระยองดวย 

โดยนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการไดเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับทิศทางการใชพลังงานของประเทศตางๆ ดังกลาวขางตน
นั้น เพื่อใหคณะกรรมการไดศึกษาเปรียบเทียบกับการกําหนดนโยบายดานพลังงานของประเทศไทย รวมท้ังเปดโอกาสใหกรรมการได
ติดตามขอมูลและความกาวหนาในธุรกิจพลังงาน พรอมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูเช่ียวชาญจากบริษัทพลังงานช้ันนําระดับโลก
ในตางประเทศโดยตรง เพื่อเปดมุมมองในการขยายการลงทุนของกลุม ปตท.ในตางประเทศ  ซ่ึงสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจ
ของกลุม ปตท.ในอนาคต โดยขอมูล ความรูและประสบการณตรงท่ีคณะกรรมการไดรับจากกิจกรรมนี้ จะมีสวนชวยใหเกิดความรู 
ความเขาใจในธุรกิจพลังงานในระดับโลกไดเปนอยางดี และจะชวยในการพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมของ 
ปตท. และประเทศไดตอไป  

8.5.17  การปฐมนิเทศกรรมการ   (Directors Orientation) 

สําหรับกรรมการที่เขารับตําแหนงใหมในคณะกรรมการ ปตท.   ปตท. ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศ เพื่อใหกรรมการใหมได
รับทราบนโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมท้ังขอมูลที่เกี่ยวของ  เชน  โครงสรางทุน  ผูถือหุน  ผลการดําเนินงาน  ขอมูลระบบตางๆ ที่
ใชงานภายใน ปตท.  รวมท้ังกฎหมาย  กฎเกณฑตางๆ  พรอมทั้งสงมอบคูมือสําหรับกรรมการ  ซ่ึงเปนขอมูลทีเ่ปนประโยชนสําหรับ
การเปนกรรมการ ปตท. ใหกับกรรมการ  ทั้งน้ี  คูมือกรรมการ ประกอบดวย 

คูมือกรรมการ  :   
1. พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจํากัด 

2. พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

4. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท 

5. หนังสือรับรองบริษัท 

6. วัตถุประสงคของบริษทั 

7. ขอบังคับบริษัท 

8. ระเบียบบริษัท (14 ระเบียบ) 
9. คูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ของ ปตท. 
10. คูมือกรรมการบริษทัจดทะเบียน  

ขอมูลสําหรับกรรมการ  :  
1. Presentation แนะนําการดําเนนิธุรกิจของ ปตท.  โดยประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจดัการใหญ 
2. รายช่ือคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และผังโครงสรางการจัดการ 

3. Director Fiduciary Duty Check List 

4. หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษทัจดทะเบียน 
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5. รายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษทัจดทะเบียน 

6. ขอแนะนําการใหสารสนเทศสําหรับผูบริหารจดทะเบียน 

7. Company Profile  บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) ฉบบัยอ 

8. รายงานประจําป 
9. รายงานทางการเงิน  
10. รายงานความย่ังยืน ปตท.  
11. หนังสือธรรมาภิบาล 

12. หนังสือ PTT The S-Curve Story 

13. วารสารหุนกู 
14. วารสารบานเรา (PTT Spirit) 

ในป 2555 ประธานเจาหนาท่ีบรหิารและกรรมการผูจัดการใหญ  นําเสนอขอมูล ปตท.  โดยบรรยายช้ีแจงใหกับกรรมการ
ใหมเกี่ยวกับนโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมท้ังขอมูลที่เกี่ยวของ  เพื่อนําเสนอภาพรวมการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนนิงาน ให
กรรมการใหมไดเห็นภาพที่ชัดเจน พรอมกับสงมอบคูมือกรรมการและขอมูลสําหรับกรรมการตามรายการขางตน  รวม  2  คร้ัง 

และตั้งแตมกราคม – มิถุนายน 2556 รวม 5 ครั้ง และในเดือน กรกฎาคม  2556   อีก  2  คร้ัง 

8.5.18  การสบืทอดตําแหนง 

เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นการสรรหาและแตงต้ังตําแหนงของกรรมการผูจดัการใหญ  จึงตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี และดําเนนิ
กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยใหคณะกรรมการ ปตท. ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึงจํานวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ทําหนาท่ีสรรหาบุคคลที่มคีวามรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสมสําหรับเปน
ผูบริหาร ปตท. โดยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ไมเปนกรรมการของ ปตท. ยกเวน เปนผูบริหารซ่ึงเปน
กรรมการโดยตําแหนง และมีอายุไมเกิน 58 ปบริบูรณในวันย่ืนใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผูที่มคีวามเหมาสมแลวให
เสนอตอผูมีอํานาจพิจารณาแตงต้ัง โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับแตวันทีผู่บริหารเดิมพนจากตําแหนง สัญญาจางมี
ระยะเวลาคราวละไมเกิน 4 ป ในกรณีที่คณะกรรมการจะจางผูบริหารเดิมตอหลังจากครบกําหนดเวลาตามสัญญาจาง ไมตอง
ดําเนินการกระบวนการสรรหาใหมแตจะจางเกินสองคราวติดตอกันไมได  ทั้งน้ี ขอมูลการสืบทอดตําแหนงสําหรับผูบริหารได
รายงานไวภายใตหัวขอ “พนักงาน” ขางตนแลว 

8.5.19  ระบบการควบคุมภายใน 

ปตท. ใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  โดยมุงเนนใหมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุม
ทุกกิจกรรมและในหลายมิติอยางเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนนิงาน 
การใชทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพยสิน (Operational Excellence) การรายงานทางการเงนิและระบบบัญชีที่มีความถูกตอง
เชื่อถือได (Financial Reporting) และมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  อยาง
เครงครัด (Compliance)  

ประธานเจาหนาท่ีบรหิารและกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทางการปฏบิัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน การประเมินผล และการรายงาน
เกี่ยวกับการควบคุมภายในของ ปตท.  ในภาพรวม  

ปตท. กําหนดใหมหีนวยงานท่ีรบัผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมภายในเพื่อดําเนินการประเมินการควบคุมภายในขององคกร 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ซ่ึงกําหนดใหหัวหนา
หนวยงานทัง้ราชการและรัฐวิสาหกิจ รายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับ
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การควบคุมภายในอยางนอยปละคร้ัง ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท. ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีในการสอบทาน
ผลการประเมินการควบคุมภายใน ซ่ึงจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและสํานักตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

8.5.19.1  สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 

ในภาพรวม ปตท. มีสภาพแวดลอมของการควบคุมภายในท่ีดี มีความเหมาะสมเพียงพอ  ตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจ โดยผูบริหารไดสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนความซ่ือสัตยและจริยธรรม  เปน
ตัวอยางที่ดี (Role Model)  และมีการบริหารจดัการดานตางๆ ดงัน้ี   

- กําหนดนโยบายและระเบียบปฏบิัติเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับความซ่ือสัตยและจริยธรรม (Code of Conduct) 

โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนผูกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลัก
มาตรฐานสากล รวมถึงการเปดเผยเกี่ยวกับการขัดกันในผลประโยชนสวนตนกับกิจการขององคกร (Conflicts of 

Interest)  เพื่อปองกันกิจกรรมท่ีอาจเกิดผลประโยชนทบัซอน กิจกรรมท่ีผดิกฎหมายและไมเหมาะสม มีการ
ทบทวนปรับปรุงนโยบายและคูมอืเปนประจําทุกป โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ลงนาม
รับทราบและยึดถือปฏิบตัิเปนสวนหน่ึงในการทํางาน เพื่อใหเห็นถึงคําม่ันสัญญาในการนํานโยบายดานการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

- การจัดโครงสรางองคกรที่มีลักษณะของการกระจายอํานาจ เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความคลองตัว เหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป มีการมอบอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร  

โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตัิงานของพนักงาน 
และติดตามผลการดําเนนิงานเปรียบเทียบกับเปาหมายอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการทบทวนเปาหมายประจําปซึ่ง
พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท  อํานาจ  หนาท่ี  และความรับผิดชอบของตน  

- กําหนดใหการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนสวนหน่ึงของวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคกร โดยมีเปาหมายท่ี
จะให ปตท. เปนบริษัทท่ีเจริญเติบโตอยางย่ังยืน (Sustainable Growth Strategy) โดยผลักดันใหเปนบริษทั
พลังงานไทยขามชาติช้ันนํา เปนองคกรท่ีมศีักยภาพเปนเลศิ (High Performance Organization : HPO) มีความ
รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม (Corporate Social Responsibility : CSR) และสรางประโยชนตอบ
แทนท่ีเหมาะสมแกผูมีสวนไดเสีย บนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance : CG) โดยมี
รายละเอียดดังน้ี   

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy) 

มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดฯี ตามโอกาสใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ และสังคมทีเ่ปล่ียนแปลงไป และกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกระดบั ลงนามรบัทราบและยึดถือปฏิบัตเิปนสวนหน่ึงในการทํางาน เพื่อใหเห็นถึงคําม่ัน
สัญญาในการนํานโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯ ไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม โดยคณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดขีอง ปตท. ไวดังนี้ 
1. คณะกรรมการ ปตท. ผูบริหารและพนักงานทุกคนมุงม่ันที่จะนําเอาหลักสําคัญในการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของ ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, 

Transparency, Vision to Create Long Term Value และ Ethics มาใชในการดําเนินงาน มี
โครงสรางการบริหารท่ีมีความสัมพันธกันระหวางคณะกรรมการ ปตท. ผูบริหารและผูถือหุน
อยางเปนธรรม  
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2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบตัิหนาท่ีดวยความทุมเทและรับผดิชอบ  มีความเปนอิสระและมีการ
จัดแบงบทบาทหนาท่ีระหวางประธานกรรมการกับกรรมการผูจัดการใหญออกจากกันอยาง
ชัดเจน 

3. คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบายและแผนงานท่ี
สําคัญของ ปตท. โดยจะตองพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจดัการที่มีความ
เหมาะสม รวมท้ังตองดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจวาระบบบญัชี รายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชี มีความนาเช่ือถือ  

4. คณะกรรมการ ปตท. จะตองเปนผูนําในเร่ืองจริยธรรม เปนตัวอยางในการปฏบิัติงานตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดขีอง ปตท.  และสอดสองดูแลในเรือ่งการจัดการแกไขปญหาความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อชวย
พิจารณากล่ันกรองงานที่มีความสําคัญอยางรอบคอบ 

6. คณะกรรมการ ปตท.  ตองจัดใหมีการประเมินผลตนเองรายป เพือ่ใชเปนกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัตหินาท่ีของคณะกรรมการ  

7. คณะกรรมการ ปตท.  เปนผูพิจารณากําหนดจรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อใหคณะกรรมการ 
ผูบริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจางทุกคนใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  ควบคูไปกบั
ขอบังคับและระเบียบของ ปตท.   

8. มีการเปดเผยสารสนเทศของ ปตท.ทัง้ในเร่ืองทางการเงินและที่ไมใชเรื่องทางการเงินอยาง
เพียงพอ เชื่อถือไดและทันเวลา เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียของ ปตท. ไดรับ
สารสนเทศอยางเทาเทียมกัน มีหนวยงานประชาสัมพันธและหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 
รับผิดชอบในเร่ืองการใหขอมูลกับนักลงทนุและประชาชนทั่วไป 

9. ผูถือหุน ปตท. จะไดรบัการปฏบิัติอยางเทาเทียมกัน มีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ และมี
ชองทางในการส่ือสารกับ ปตท.ที่เหมาะสม 

10. มีระบบการคัดสรรบคุลากรท่ีจะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหารท่ีสําคัญทุกระดับอยาง
เหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาท่ีโปรงใส  เปนธรรม 

 

 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 

ปตท. กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

(Code of Conduct) โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนผูกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจฯตามหลักมาตรฐานสากลไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฯ และกําหนดใหการฝาฝน
จรรยาบรรณมีความผิดทางวินัย 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. มีสาระสําคัญดังน้ี 

1. เคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

2. เปนกลางทางการเมือง  
3. ไมมีสวนไดสวนเสีย และผลประโยชนขัดกัน 
4. รักษาความลับ และไมใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนสวนตัว  
5. ตอบสนองความตองการของลูกคา และรับผิดชอบตอผูบริโภค  
6. แขงขนัอยางเสรี เปนธรรม  
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7. มีกระบวนการการจัดซ้ือที่โปรงใส และปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม  
8. รับผิดชอบตอชุมชน และสังคม 

9. สนับสนุนสิทธิของพนักงาน และสรางความผูกพันตอองคกร 
10. มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มปีระสิทธภิาพ 
11. มีแนวทางปฏิบัตใินการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด 
12. รักษาความปลอดภัย สงเสริมสุขอนามัย และรักษาส่ิงแวดลอม 
13. เคารพทรัพยสินทางปญญา และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในทางทีถู่ก  

 ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of Interest) 

ปตท. กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเพื่อปองกันการขัดกันของผลประโยชนสวนตนกับบริษทั 
(Conflicts of Interest) เพื่อปองกันกิจกรรมท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายและ
ไมเหมาะสม โดยคณะกรรมการ ปตท.ไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบน
หลักการท่ีวาการตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพ่ือ
ผลประโยชนสูงสุดของ ปตท. เทาน้ัน  และถือเปนหนาท่ีของบคุลากรทุกระดับทีจ่ะหลีกเล่ียงการมี
สวนเกี่ยวของทางการเงนิ และ/หรือความสัมพันธกับบคุคลภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงจะสงผลให ปตท. ตอง
เสียผลประโยชนหรือกอใหเกิดความขัดแยงในดานความภักดีหรือผลประโยชนหรือขัดขวางการ
ปฏิบตัิงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการท่ีพิจารณา 
ตองแจงใหบริษทัทราบถึงความสัมพันธหรือความเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว  และตองไมเขา
รวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึง ปตท. จะตองดําเนินการใหบคุคลท่ีเกี่ยวของไมมีอํานาจอนุมัตหิรือ
เกี่ยวของกับธุรกรรมนั้น ๆ   

 การจัดทํารายงานเปดเผยรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท.  
ปตท. กําหนดให กรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกคน ตองจัดทํารายงานเปดเผยรายการที่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน กบั ปตท.โดยใชแบบฟอรมรายงานการเปดเผยรายการที่สงสัยวาจะเปน
ผลประโยชนที่ขดักันกับผลประโยชนของ ปตท.และในการอนุมตัิใด ๆ สําหรับกรณีดังกลาวตอง
ยึดถือหลักการไมใหมีการกําหนดเง่ือนไขหรือขอกําหนดพิเศษผิดไปจากปกติ  ถือเปนกระบวนการ
ควบคุมภายในของ ปตท. รวมท้ังไดกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนผูสอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว ทั้งน้ีในป 2556 ได 
ดําเนินการใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกคนจดัทํารายงานในชวงตนปซึ่งสรุปผลไมพบรายการ
ขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญ  
 การจัดทํารายงานการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ 

ในชวงไตรมาสแรกของป 2556 คณะกรรมการ ปตท. ไดจัดทําแบบรายงานการมีสวนไดเสียของ
กรรมการ เพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกํากับดูแลดานการมีสวนไดเสียในระดับกรรมการ และ
เชนเดียวกับผูบรหิารระดบัสูงไดดําเนินการจดัทําแบบรายงานดังกลาวประจําปครบทุกราย และจดัสง
ใหเลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พรอมทั้งทําสําเนาสงประธานคณะกรรมการ ปตท. และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใชในการตรวจสอบและกํากับดูแลดานความขัดแยงทางผลประโยชน  
อนึ่ง ในระหวางปไมมีการรายงานการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลเกี่ยวของ 

 การจัดทํารายงานการเปล่ียนแปลงการถอืหลักทรพัย 

เพื่อกํากับดูแลดานการใชขอมูลภายใน  ปตท.ไดกําหนดใหคณะกรรมการ ปตท.และผูบรหิาร ซ่ึง
หมายรวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียงัไมบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ปตท. 
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จะตองแจงให ปตท.ทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน รวมท้ัง ปตท. ได
กําหนดนโยบายใหมีการเปดเผย/รายงาน การซ้ือ/ขาย/โอน เปล่ียนแปลงการถือหลักทรพัยของ
กรรมการและผูบริหาร ตอคณะกรรมการ ปตท. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงในการประชุมประจําเดือน โดย
กําหนดเปนวาระปกติในปฏิทนิการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวลวงหนา 

อนึ่ง ในชวง 1 สัปดาหกอนวันปดงบการเงนิประจําไตรมาสและประจําป สํานักกรรมการผูจัดการ
ใหญและเลขานุการบริษัท จะทาํหนังสือแจงกรรมการ ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรบัทราบขอมูล
ภายใน ไมใหเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบคุคลท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของ และหามซ้ือขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวง 45 วัน  สําหรับงบไตรมาส และ 60 วัน สําหรับงบประจําป (ตั้งแตวันปด
งบจนถึงวันแจงงบตอตลาดหลักทรัพยฯ)  คือ กอนที่งบการเงนิจะเผยแพรตอสาธารณชน   เพื่อเปน
การปองกันไมใหนําขอมูลภายในไปใชในทางมิชอบ  ทั้งน้ี  ในระหวางปทีผ่านมากรรมการและ
ผูบริหารไดปฏบิัติตามอยางเครงครัด  โดยในป 2555 ไดมีการแจง กรรมการและผูบริหาร  จํานวน 4 
คร้ัง คือ หามซ้ือ/ขาย/โอนหุน ปตท.  (1) ระหวาง 1 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ 2555  (2) 1 เมษายน ถึง
วันที่ 15 พฤษภาคม  2555  (3) 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2555  และ (4) 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2555 โดยชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน ป 2556 ไดมีการแจง กรรมการและผูบรหิาร  
จํานวน 2 คร้ัง คือ หามซ้ือ/ขาย/โอนหุน ปตท.  (1) ระหวาง 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ 2556 
 (2) 1 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม  2556 

 

รายงานการถอืหลักทรัพยของกรรมการ  ปตท.    ป 2555 และ ป 2556 ( ชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน )  

ลําดับ รายชื่อกรรมการ 

จํานวนหุน 
(หุน) 

จํานวนหุน 
เพิ่ม (ลด)  
ระหวางป 

(หุน) 
หมายเหตุ 

ป 2555 
ณ 31 ธ.ค. 

2555 

ป 2556  
(ชวง ม.ค. 
 – มิ.ย.) 

 
 

1. นายสุเทพ  เหลี่ยมศิรเิจริญ N/A – – 
กรรมการแตงต้ังใหม  

ตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2556 
2. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย  258,690 258,690 –  

3. นายปานปรีย  พหทิธานุการ N/A – – 
กรรมการแตงต้ังใหม  

ตั้งแตวันที่ 29 มถิุนายน 2556 
4. นายจุลสิงห  วสันตสิงห – – –  
5. นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ  – – –  
6. นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแกว – – –  
7. นายอินสอน  บัวเขียว – – –  

8. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย – – –  

9. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ N/A 210,800 – 
กรรมการแตงต้ังใหม  

ตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2556 

10. นายทศพร ศิริสัมพันธ N/A – – 
กรรมการแตงต้ังใหม  

ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2556 
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รายงานการถอืหลักทรัพยของกรรมการทีค่รบวาระและลาออกระหวาง ป 2555 และป 2556 ชวงเดอืนมกราคม – มิถนุายน 2556  
 

 

 

 

 

 

 

11. นายมนตรี  โสตางกูร – – –  

12. นายสมชัย  สัจจพงษ N/A – – กรรมการแตงต้ังใหม  
ตั้งแตวันที่ 29 มถิุนายน 2556 

13. นายวรุณเทพ วัชราภรณ – – –  
14. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ – – –  

15. นายไพรินทร ชูโชติถาวร – – – แสดงขอมูลไวในตารางการถือ
หลักทรัพยของผูบริหาร ปตท. 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ 

จํานวนหุน (หุน) จํานวนหุน 
เพิ่ม (ลด)  
ระหวางป 

(หุน) 
หมายเหตุ ป 2555 

ณ 31 ธ.ค. 
2555 

ป 2556  
(ชวง ม.ค. 
 – มิ.ย.) 

1.  พลเอก พฤณท  สุวรรณทัต – N/A – 
แตงต้ังเปนกรรมการ 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 และ
ลาออกเม่ือ วันที่ 21 ตุลาคม 2555 

2.  นายสุรพล  นิติไกรพจน  – N/A – ครบวาระ 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2555  

3.  นายไกรฤทธ์ิ  อุชุกานนทชัย  N/A N/A – ลาออก 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน  2555  

4.  นายณอคุณ  สิทธิพงศ – N/A – ลาออก 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ  2556  

5.  นายวิเชษฐ   เกษมทองศรี – N/A – ลาออก 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2556  

6.  นายไกรฤทธ์ิ   นิลคูหา – N/A – ครบวาระ 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2556  

7.  พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต – N/A – ลาออก  
เมื่อวันที่ 12 เมษายน  2556  

8.  นางเบญจา  หลุยเจริญ – N/A – ลาออก 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2556  
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การถือหลักทรพัยของผูบริหาร  ป 2555 และป 2556 ( ชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน )  

ลํา 
ดั
บ 
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล 

จํานวนหุน (หุน) Warrant # 1 Warrant # 2 หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 
2555 

ป 2556  
( ม.ค. 

- มิ.ย. ) 

จํานวนหุน 
เพิ่ม (ลด)  
ระหวางป 

(หุน) 

ที่ไดรับ 
จัดสรร 
ป 2548 

 คงเหลือ 
ที่ไดรับ 
จัดสรร 
ป 2549 

คงเหลือ 

 

1. นายไพรินทร  ชูโชติถาวร 
และคูสมรส 

62,000 62,000 0 52,600 0 27,600 0  

2. นายสุรงค  บูลกุล 1/ 118,183 118,183 0 63,300 0 33,000 0 
กลับมาปฏิบัติท ีบมจ. 
ปตท. ตั้งแต วันท่ี 1 
พ.ค. 2555 

3. นายวิชัย  พรกีรติวัฒน 55,559 55,559 0 46,900 0 25,200 0  

4. นายณัฐชาติ  จารุจินดา  19,563 20,563 1,000 60,800 0 31,800 0  

5. นายปติพันธ  เทพปฏิมากรณ  8,334 8,334 0 38,500 0 20,400 0  
6. นายสุพัฒนพงษ  พันธมีเชาว  0 0 0 – – – –  

7. นายชาครีย  บูรณกานนท 2/ 55,408 55,408 0 N/A 0 N/A 0 ดํารงตําแหนงตังแต
วันที่ 1 ตุลาคม  2555  

8. นายสรัญ  รังคสิริ  
และคูสมรส 43,579 43,579 0 56,900 0 30,000 0  

9. นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ  2,000 2,000 0 0 0 0 0  

10. นายสรากร  กุลธรรม  
และคูสมรส 56,900 56,900 0 54,200 0 28,300 0  

11. นายอธิคม  เติบศริ ิ 0 0 0 – – – –  
12. นายบวร  วงศสินอุดม 12,100 12,100 0 0 0 12,100 0  
13. นายวิรัตน เอื้อนฤมิต  25,500 25,500 0 – – – –  
14. นางปริศนา  ประหารขาศึก 47,363 47,363 0 35,100 0 18,400 0  

 

หมายเหตุ  : 1/ ตามมติคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2555 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2555 เห็นชอบใหแตงต้ังผูบริหาร 
  ปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุน และกลับมาปฏิบัตงิานท่ี ปตท. มีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม  2555   

2/    นายชาครีย บูรณกานนท ดํารงตําแหนงแทน นายพีระพงษ  อัจฉริยชีวิน  ซึ่งเกษียณอายุ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 
 

การถือหลักทรพัยของผูบริหารท่ีโยกยาย / เกษียณอายุระหวางป 2555 และป 2556 ( ชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน )  
 

ลํา 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - นามสกุล 

จํานวนหุน (หุน) Warrant # 1 Warrant # 2 หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค. 

2555 
ป 2556  
( ม.ค. 

- มิ.ย. ) 

จํานวนหุน 
เพิ่ม (ลด)  
ระหวางป 

(หุน) 

ที่ไดรับ 
จัดสรร 
ป 2548 

 คงเหลือ 
ที่ไดรับ 
จัดสรร 
ป 2549 

คงเหลือ 

 

1. นายเทวินทร  วงศวานิช ** 56,000 56,000 0 40,300 0 21,000 0 

ปฏิบัติงาน 
Secondment 
ใน บมจ. ปตท.  
สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม  ตั้งแต
วันที่ 1 พ.ค. 2555 

2. นายอนนต  สิริแสงทักษิณ ** 141,700 141,700 0 79,800 0 41,900 0 

ปฏิบัติงาน 
Secondment 
ใน บมจ. พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล 
ตั้งแตวันที่ 1  
พ.ค. 2555 
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3. นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล ** 31,400 31,400 0 0 0 26,400 0 

ปฏิบัติงาน 
Secondment 
ใน บมจ.  
ไทยออยล 
ตั้งแตวันที่ 1  
พ.ค. 2555 

4. นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ  8,000 8,000 0 60,300 0 31,600 0 
เกษียณอายุเมื่อ
วันที่ 30 กันยายน  
2555 

5. นายพีระพงษ  อัจฉริยชีวิน  107,363 107,363 0 40,300 0 21,200 0 
เกษียณอายุเมื่อ
วันที่ 30 กันยายน  
2555 

 

หมายเหตุ  :  ** ตามมติคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังที่ 3/2555 เม่ือวันที่ 23 มีนาคม  2555 เห็นชอบใหแตงต้ังผูบริหาร 

 ปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุน  มีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม  2555   

 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอ ปปช. 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

มาตรา 39 กําหนดใหกรรมการและผูบริหารสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการ และผูบริหารสูงสุดในนติิ
บุคคลที่ ปตท. ถือหุนเกินกวารอยละ 50 มีหนาท่ียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส 
และบุตรที่ยงัไมบรรลนุิติภาวะตอคณะกรรมการ ปปช. ทุกคร้ังทีเ่ขารับตําแหนง ทุกๆ 3 ปทีด่ํารงตําแหนง 
และเม่ือพนจากตําแหนง  โดย ปตท. จะมีหนังสือแจงเตือนกรรมการและผูบริหารสูงสุดตามเวลาท่ีกําหนด 

 การแจงการมีสวนไดสวนเสียในที่ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะแจงตอที่ประชุมเพื่อขอความรวมมือ
กรรมการปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับเรื่องความขดัแยงของผลประโยชนวาในระเบียบวาระใดท่ีกรรมการ
เกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย ขอใหกรรมการแจงตอที่ประชุมเพ่ืองดออกเสียงหรือใหความเห็นใด ๆ ใน
ป 2555 มีการแจงตอ ประธานกรรมการฯ จํานวน  17  วาระ  (การประชุมรวม  15  คร้ัง)  
 การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. เกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการท่ี
มีความขัดแยงทางผลประโยชน ซ่ึงไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดในรายงานและเปดเผยขอมูลดังกลาวทุกไตร
มาสอยางเครงครัด  
 กิจกรรมรณรงคสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ทําหนาท่ีสงเสริมและกลั่นกรองการดําเนินงานเก่ียวกับการกํากับ
ดูแลกิจการ เพื่อให ปตท. มีการรณรงคสงเสริมความสําคัญของการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการกํากับดูแล
กิจการอยางจริงจัง โดยไดจัดต้ังคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงมีผูบริหารระดับผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญเปนหัวหนาคณะทํางาน ชวยดําเนินการตางๆ ตามนโยบาย และเปนผูจัดกิจกรรมหลากหลาย
ในการรณรงคสงเสริมการปลูกจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ใหกับ
กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูเกี่ยวของ  โดยในป 2555 และในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน ป 2556  
ไดดําเนินการ ดังน้ี 

 ทบทวนและปรับปรุงคานิยม/วัฒนธรรมองคกรใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
บริบทการดําเนินงานขององคกรมาอยางตอเนื่อง โดยผูนําระดับสูงปฏิบัติตนใหเห็นถึงความมุงม่ัน
ตอคานิยม และส่ือสารตอบุคลากรท่ัวทั้งองคกร ผานชองทางตางๆ รวมถึงกําหนดแผนงาน/กิจกรรม
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ที่สงเสริมคานิยม/วัฒนธรรมองคกร และตัวช้ีวัดท่ีใชในการติดตามและประเมินผลที่เปนรูปธรรม 
สงผลใหการส่ือสารภายในองคกร การแบงปนทักษะของบุคลากร และการสรางนวัตกรรมใน
สภาพแวดลอมของการทํางานเกิดประสิทธิผลเปนอยางดี  

 กําหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเปนลายลักษณอกัษร เชน การคัดเลือก  การ
ฝกอบรม  การเล่ือนตําแหนง การจายผลประโยชนตอบแทน  เปนตน โดยมีนโยบายในการพัฒนา
ความรู ความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหมศีักยภาพสอดคลองกับความจําเปนทาง
ธุรกิจและรองรับแผนการขยายงานในอนาคต 

 จัดต้ังศูนยบริหารขอรองเรียน โดยมีฝายส่ือสารองคกรเปนผูรับผิดชอบหลัก ในการบริหารจดัการขอ
รองเรียนจากภายนอกเพ่ือใหมีการตอบสนองตอขอสอบถามตางๆ รวมถึงขอรองเรียนภายใน โดยมี
การกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม  ทั้งน้ีจะมีการรวบรวมและบริหารประเด็น รวมถึงนําเสนอผูบริหาร
ระดับสูง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองคกรในทุกๆดาน อยางสมํ่าเสมอ 

 ในป 2555 และในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน ป 2556  มีการจัดการประชุมคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี รวม 7 คร้ัง โดยการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี คร้ังท่ี 2/2555 ที่
ประชุมไดมีมติเห็นชอบแนวทางการแกไขปรับปรุงคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ  โดยมีแนวทางดําเนินการในหัวขอที่สําคัญ ไดแก เพ่ิมเติมมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  การกําหนดจรรยาบรรณวาดวยการ
ปฏิบัติตอเจาหน้ี เพิ่มเติมนโยบายดานการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องส่ิงแวดลอม   
เพิ่มเติมนโยบายการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ปตท. ของคณะกรรมการ   ระบุวาระ
การดํารงตําแหนงของกรรมการ  การปรับปรุงแบบการเปดเผยการรายงานความขัดแยงทาง
ผลประโยชน เพิ่มเติมแนวทางการปฏิบัติอยางย่ังยืนของคูคา ปตท. เพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการ
เฉพาะเร่ืองทุกคณะ ทั้งน้ี เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 
ป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หลักเกณฑ ASEAN Corporate Governance 

Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และการประเมินองคกรตามแนวทาง DJSI Sustainability 

Assessment 

 เพิ่มชองทางในการส่ือความดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหกับผูมีสวนไดเสียกลุมผูถือหุนสามัญ
โดยตรงอีกชองทางหน่ึง คือ ปตท. ไดจัดทําจดหมายขาวรายไตรมาสภายใตช่ือ “PTT Bizway”  โดย
จัดทําเปน  2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สงไปทางไปรษณียใหกับผูถือหุนสามัญได
รับทราบขอมูลสําคัญ ไดแก วิสัยทัศน  พันธกิจ สารจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร ผลประกอบการ 
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารจัดการสูความย่ังยืนของ ปตท. ฯลฯ  โดย ปตท. ไดจัดทําแบบ
ประเมินทัศนคติของผูถือหุนตอ ปตท. แนบไปและไดรับความรวมมือจากผูถือหุนในการประเมิน
กลับมาดวย  สําหรับหัวขอทัศนคติความพึงพอใจตอ ปตท. มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ไดรับผล
ประเมินในระดับความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุดรวมแลวเกือบรอยละ 90   

 เมื่อชวงปลายป 2555 คณะทํางานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีไดจัดทําแบบสอบถามผานชองทางการ
ส่ือสารภายใน เพื่อประเมินความรูความเขาใจดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของพนักงาน ปตท. สรุป
ไดวาพนักงานเกือบรอยละ 90 มีความเขาใจเปนอยางดีในเร่ืองเก่ียวกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ   รวมท้ังไดดําเนินการจัดทํา CG E-learning ในระบบ Intranet เพื่อใชเปนส่ือ
สําหรับใหความรูเร่ืองหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ แกพนักงานทุกคน ซ่ึงเร่ิม
ใหพนักงานเขาศึกษาในเดือนมิถุนายน 2556 และมีการวัดผลโดยการประเมินความรูความเขาใจเพ่ือ



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 

สวนที่ 2 หนาท่ี 218  

การพัฒนาการปลูกจิตสํานึกและรณรงคสงเสริมพนักงานใหมีความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณธุรกิจที่กําหนดไว 

 จัดใหมีการรณรงคทํากิจกรรมและเพ่ิมการส่ือความดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีผ านการแจงในท่ี
ประชุมของสายงานแตละหนวยธุรกิจ โดยสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท จะ
ประสานงานใหสํานักรองกรรมการผูจัดการใหญใหชวยทําหนาท่ีสนับสนุนถายทอดการส่ือความไป
ยังพนักงานในสายงานตอไป  สําหรับพนักงานที่เขาใหมมีการส่ือความหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ผานหลักสูตรการปฐมนิเทศ  และมีการมอบคูมือ CG ใหพนักงานเขาใหมทุกคนไดศึกษาและและลง
นามรับทราบ เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการทํางานตามหลักการCG และจรรยาบรรณในการดําเนนิ
ธุรกิจของ ปตท.   

 นอกจากการสงเสริมความรูดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีภายในองคกรแลวแลว ปตท. ยังไดสงเสริม
การแบงปนความรูใหกับภายนอกดวย  โดยตอบรับการขอเขาเย่ียมชมดูงานขององคกร/สถาบัน ตางๆ  
และผูบริหารระดับสูงไดรับเชิญไปบรรยายหรือรวมเสวนาภายนอกดวย 

 ปตท. มีการสรางบรรยากาศของการรณรงคผานส่ือตางๆ ภายในองคกร  เชน  การจัดนิทรรศการ  
การจัดทําเว็บไซต CG ที่มีขอมูลครบถวน และเปดโอกาสใหผูสนใจไดติดตอสอบถามไดผาน
ชองทางอีเมล cghelpdesk@pttplc.com จัดรายการเสียงตามสาย PTT We Channelในช่ือ “CG 

Station” จัดทําวีดีทัศนเพื่อใชส่ือความฯ จัดใหมีคอลัมนเกี่ยวกับ CG ในวารสารรายเดือน “PTT 

Spirit” ใหพนักงานทุกคนไดรับทราบขาวการดําเนินการท่ีเกี่ยวกับ CG รวมท้ังใหความรูและมี
กิจกรรมท่ีนาสนใจ ซ่ึงไดรับการตอบรับจากพนักงานทุกระดับเปนอยางดี รวมท้ังการเผยแพรคู มือ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.  ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 2 ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สําหรับนัก
ลงทุนและผูสนใจตางชาติ  รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียนําไปใชเปนประโยชน  หรือนําไปใชอางอิงได
ไวใน เว็บไซต ของ ปตท. ดวย 

 นอกจากนี้ ปตท. ยังใหความสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุม ปตท.  เพื่อใหเปนไป
ตามแนวทางการบริหารบริษัทในรูปแบบ  “กลุม ปตท.”  โดยกําหนดเปาหมายในการยกระดับ
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุม ปตท.  ใหอยูในระดับใกลเคียงกัน  และเตรียม
ความพรอมสําหรับการเขารับการจัดอันดับการกํากับดู แลกิจการท่ีดี รวมท้ังกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน  และแนวทางการประชาสัมพันธการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเชิงรุก โดยรวมกันศึกษา พัฒนา
แนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสมสําหรับใชเปนหลักปฏิบัติของกลุม 
ปตท. และกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการของกลุม ปตท.  ดังนี้ 

R-E-A-C-T  
 R = Responsibility “ความรับผิดชอบตอหนาท่ี” 
 E = Equitable Treatment “ไมเลือกปฏิบัต”ิ 
 A = Accountability “ยึดถือความถูกตอง” 
 C = Creation of Long Term Value “สรางมูลคาเพ่ิมระยะยาวใหองคกร” 
 T = Transparency “ความโปรงใสตรวจสอบได”  

 ปตท. ไดจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหกบับริษัทในกลุม ปตท. ดังตอไปนี้ 
 การแตงต้ังคณะกรรมการนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี “กลุม ปตท.” 

–    การจัดงาน PTT Group  CG Day ซ่ึงเปนกิจกรรมสําคัญประจําป  เพื่อรณรงค สงเสริม และ
เผยแพรการดําเนนิการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทในกลุม ปตท. โดยบริษัทในกลุม ปตท. 6 
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บริษทั ไดแก PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, BCP และ IRPC จัดงาน “PTT Group CG Day 2012 : 

Surfing the Global Wave”  เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2555 ณ อาคารสํานักงานบริษทั พีททีี โกลบอล เค
มิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) จังหวัดระยอง เพื่อนําเสนอการดําเนินงานดานการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีของกลุม ปตท. และสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการ
นําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาใชในการปฏบิัติงาน  เปนกิจกรรมท้ังวัน ประกอบดวย
นิทรรศการและเกมสันทนาการทีใ่หความรู  การเสวนาโดยผูบริหารสูงสุด ในหัวขอ “บริหารดวย 
CG อยางไรใหกาวไกลสูเวทีโลก”   การแสดงละคร “รวมพลัง CG ยกกําลัง 6”  โดยตัวแทน
พนักงานจากท้ัง 6 บริษทั   ทั้งน้ีมีแขกรับเชิญกิตติมศักด์ิจากหนวยงานภายนอกไปรวมงานดวย 
ไดแก ผูแทนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย / สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย  รวมท้ัง 
ผูบริหารกลุม ปตท. พนักงาน ซ่ึงไดรับทัง้ความรูและความประทบัใจในความสามัคคีรวมมือรวม
ใจของผูบริหารระดับสูงและพนักงานที่ไดรวมกิจกรรมปลูกจิตสํานึกที่ดีในการบริหารและการ
ปฏิบตัิงาน  

 การตอตานทุจริต 

 ปตท. ไดรวมลงนามในการแสดงเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) ซ่ึงเปนโครงการ
ระดับชาติที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อป 2553 โดยเปน 1 ใน 27 บริษัทแรกท่ีรวมประกาศเจตนารมณ  

 ปตท. เขารวมกิจกรรมของแนวรวมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง 
โดยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ปตท. ไดเขารวมสัมมนาเร่ือง “ขั้นตอนการปฏบิัติของกระบวนการให
การรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” จัดโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการโครงการแนวรวมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจรติ (Private Sector 

Collective Action Coalition against Corruption Committee : CAC) เพื่อช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบตัิของกระบวนการใหการรับรอง และการจัดทําแบบประเมินตนเองแกบริษัทท่ีไดลงนามเปน
แนวรวมฯ ดังกลาว  นอกจากนี้ คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานยังไดเขารวมสัมมนาเก่ียวกบั
การตอตานทุจรติทีจ่ัดโดย IOD ไดแก “The Responsibilities of Company Directors in Fighting 

Corruption” และ ”Anti-Corruption Training Program for Corporate Directors and Executives 

(ACEP 4/2012)”   
 ทั้งน้ี ปตท. ในฐานะบริษทัที่ไดรวมลงนามเปนแนวรวมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ

ทุจริต อยูระหวางดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามกระบวนการใหการรับรอง (Certification Process) 

เพื่อใหคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต รับรองสถานะของ 
ปตท. ตอไป 

8.5.19.2  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)      

ปตท. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงภายใตการเปล่ียนแปลงที่สงผลกระทบตอธุรกิจทั้ง
จากปจจัยภายในและภายนอก โดยถือวาการบริหารความเส่ียงเปนองคประกอบที่สําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนิน
ธุรกิจของ ปตท. และตองมีความเช่ือมโยงกันทุกระดับ จึงไดกําหนดเปนนโยบายบริหารความเส่ียงท้ังองคกรที่พนักงาน
ทุกคนตองปฏิบัติตาม และมีการประเมินความเส่ียงในระดับปฏิบัติการ สําหรับความเส่ียงในระดับองคกรจะมีการบริหาร
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จัดการอยางเปนระบบผานคณะกรรมการจัดการคณะตางๆ ของ ปตท. และความเส่ียงในการปฏิบัติงานจะอยูภายใตการ
กํากับดูแลของผูบริหารท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานน้ันๆ ทั้งน้ีมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายในทําหนาท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวมใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเปนหนาท่ีรับผิดชอบของทุกหนวยงานใน
การจัดการและควบคุมความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซ่ึ งมีการระบุไวอยางชัดเจนในคําบรรยายหนาท่ีงาน 
(Functional Description) ของทุกหนวยงาน  

8.5.19.3  กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) 

คณะกรรมการจัดการของ ปตท. มีอํานาจหนาท่ีในการทบทวนรายงานทั้งทางการเงินและไมใชรายงานทางการ
เงินของทุกกลุมธุรกิจ ในภาพรวมขององคกร  และมีการสอบทานการปฏิบตัิงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
คูมือการปฏบิัติงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ มีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิเปนลายลักษณอักษร เชน การ
ประเมนิผลการปฏบิัติงานของพนักงานทุกระดับ โดยกําหนดเปนดัชนีวัดผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators : 

KPIs) เพื่อใหการควบคุมกิจกรรมดานการบริหารมีความเหมาะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและติดตามได  นอกจากนี้ยังมี
การระบุการดําเนินงานในสวนทีม่ีความเสี่ยงสําคัญและกําหนดกลไกในการควบคุมเพ่ือปองกันและลดขอผิดพลาด  มีการ
สอบทานผลการดําเนินงานโดยฝายบริหารอยางสมํ่าเสมอ   เชน ธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ และการบริหารท่ัวไป มี
การมอบหนาท่ีอยางเปนระบบใหกับกลุมบุคลากรเพ่ือความมั่นใจวามีระบบตรวจสอบ และคานอํานาจกันได โดยมีการ
แบงแยกอํานาจหนาท่ีในการอนุมตัิ การประมวลผลขอมูล การบันทึกรายการหรือการบันทึกบัญชี การรับ-จายเงิน การ
สอบทานการตรวจสอบ  และการดูแลรักษาทรัพยสิน ออกจากกันโดยเดด็ขาด   มีการควบคุมภายในดานการเงนิการบัญช ี
เกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน  การรับจาย  เงินฝากธนาคาร  และเงินยืมทดรอง  ใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด มีการ
บันทึกบัญชีครบถวนถูกตองและสม่ําเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทัง้ทีเ่ปนเอกสารและขอมูลสารสนเทศไวอยาง
เปนระบบ และเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด    

ในดานการจดัซ้ือจัดจาง ปตท. มกีารดําเนินการตามระเบียบและขอกําหนดวาดวยการพัสดุ ซ่ึงไดกําหนดหนาท่ี
ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซ้ือจดัจางไวอยางชัดเจน  เชน อํานาจหนาท่ี วงเงินอนุมัติ  การกําหนดความตองการ
พัสดุ  การตรวจรับ  การควบคมุและการเก็บรักษาพัสดุ  และการตรวจนับทรัพยสิน ในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ปตท. มีการวางระบบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุมติดตามประเมินผลอยางเพียงพอ ทั้งการสรรหา  
การกําหนดคาตอบแทน  หนาท่ีความรับผิดชอบ  การพัฒนาบุคลากร   การปฏิบัติงานของบุคลากร และการส่ือสาร  
เพื่อใหพนักงานมคีวามรูความสามารถ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของปตท. มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีที่ ปตท. มีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบคุคลดังกลาว 
ปตท. มีมาตรการท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมน้ันตองผานขั้นตอนการอนุมัตทิี่กําหนดทุกคร้ัง ทุกรายการ โดยผูที่
มีสวนไดสวนเสียจะไมรวมอนุมตัิรายการน้ันๆ  ทั้งยังมีการติดตาม และดูแลผลการดําเนินงานอยางใกลชิด 

คณะกรรมการ ปตท. ดูแล ติดตาม ใหนโยบาย และคําแนะนําเก่ียวกับ ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และส่ิงแวดลอม ที่ ปตท. นํามาปรับใชเปนกิจกรรมการควบคุมผานคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ในระดับฝายจัดการ 
ซ่ึงมีกรรมการผูจัดการใหญเปนประธานฯ รวมทั้งคณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุม ปตท. และคณะกรรมการ QSHE 

ปตท. ซ่ึงทําหนาท่ีกลั่นกรองและกํากับดูแลการบริหารจัดการในระดับปฏบิัติการของ กลุม ปตท. และภายใน ปตท. 
ตามลําดับ โดยมีหนวยงานรบัผิดชอบสวนกลาง คือ ฝายความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม และ
ฝายบริหารคุณภาพองคกร 

นอกจากนี้ ปตท. ยังใหความสําคัญในเร่ือง ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม (Security, 

Safety, Health and Environment : SSHE) เพราะถือเปนหน่ึงในเกราะปองกันความเส่ียงท่ีสําคัญย่ิงตอการดําเนินธุรกิจ บน
เสนทางของการกาวไปสูการเปนองคกรที่มีการเติบโตอยางย่ังยืนและมีผลการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ ควบคูไปกับ
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ยุทธศาสตรการเปนบริษทัที่มีการเติบโตอยางย่ังยืนบนพ้ืนฐานของการใชเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
พลังงานสีเขียว หรือ  Technologically Advanced and Green National Oil Company (TAGNOC) ของ ปตท.   

โดย ปตท. ไดกําหนดกรอบการบริหารจัดการดาน SSHE กลุม ปตท. (PTT Group SSHE Management 

Framework) ขึ้นเพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงและกําหนดทิศทางการดําเนินงานเชิงบูรณาการของ กลุม ปตท. ใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น ภายใตกรอบการบริหารจดัการดาน SSHE ปตท. แสดงเจตนารมณและความมุงม่ันไวอยางชัดเจนใน “นโยบาย 
QSHE กลุม ปตท.”  โดยมี “มาตรฐานการจัดการดานความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (PTT 

Group Security, Safety, Health and Environmental Management Standard: PTTG SSHE MS)” เปนเสมือน
ธรรมนูญหรือขอกําหนดพ้ืนฐานในการบริหารจัดการความเส่ียงดาน SSHE ที่ทุกหนวยธุรกิจและบริษัทในกลุม ตองนําไป
ปฏิบตัิโดยประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะและความเส่ียงของธุรกิจนั้น ๆ   ในป 2556 ปตท. มุงเนนสรางกระบวนการ
และกลไกการดําเนินงานจากสวนกลางไปสูหนวยธุรกิจและบริษทัใน กลุม ปตท. ทีเ่ปนระบบ โดยยังคงใหความสําคัญกับ
ประเด็นความเส่ียงดาน SSHE ที่มีนัยสําคัญตาง ๆ ดวย  ดังมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดงัน้ี 

 พัฒนากระบวนการกํากับดูแลดาน SSHE 

ปตท. กําหนดกระบวนการท่ีชัดเจนในการกํากับดูแลดาน SSHE เพื่อใหมั่นใจวาทุกหนวยธุรกิจและบริษทั
ใน กลุม ปตท. มีการดําเนนิงานท่ีสอดคลองตามนโยบาย กลยุทธ และมาตรฐานการจัดการฯ ที่กําหนดขึน้  
โดยจัดทํามาตรฐานการกํากับดูแลดาน SSHE กลุม ปตท. (PTT Group SSHE Governance) ขึ้น ตลอดจน
กําหนดกลไกในการติดตามความกาวหนาและผลการดําเนินงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยม ี
“คณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุม ปตท.” ซ่ึงมีการประชุมทุกไตรมาส เปนผูทบทวนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบรหิารจัดการในภาพรวม  

 กําหนดโครงสรางเปาหมายการดาํเนินงานดานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิ่งแวดลอม (Safety, 

health and Environment: SHE) กลุม ปตท.  
เพื่อสะทอนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการบริหารจดัการดาน SHE ในภาพรวม
ของกลุมใหชัดเจนย่ิงขึ้น  ปตท. จึงกําหนดโครงสรางเปาหมายการดําเนินงานดาน SHE ประกอบดวย
ตัวช้ีวัด 3 ดาน คือ ดาน Socio มุงสู Top Quartile Safety Performance  ดาน Eco มุงสูการลดรอยเทาดาน
ส่ิงแวดลอม (Ecological Footprint) และดาน Efficient มุงสูความสอดคลองกับเปาหมายดานพลังงานของ
ประเทศไทย  ซ่ึงตัวช้ีวัดทั้ง 3 ดานจะมีการกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณระยะส้ัน (รายป) ระยะกลาง และ
ระยะยาว (2563) ตอไป 

 การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานกลาง 

เพื่อใหการประยุกตใชมาตรฐาน PTT Group SSHE MS ในหนวยธุรกิจและบริษทัใน กลุม ปตท. เปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน มปีระสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการประเด็นความเส่ียงดาน SSHE ที่สําคัญของ
องคกรไดอยางเปนระบบและย่ังยืน  ในป 2555 จึงมีการพัฒนากระบวนการทํางานในเร่ืองตาง ๆ รวมท้ังมี
การทดสอบการนําไปปฏิบัตใินพ้ืนที่นํารอง โดยผานการดําเนนิโครงการในหลายโครงการ ประกอบดวย
โครงการยกระดับการจัดการดาน SSHE ของผูรบัเหมา (Contractor SSHE Management) โครงการศึกษา
และจัดทํา Energy Management Roadmap and System โครงการปรับปรุงการจดัทํารายงานบัญชีกาซเรือน
กระจก กลุม ปตท. โครงการประเมินพ้ืนท่ีดานส่ิงแวดลอมกอนการจัดหาและยกเลิกกิจการ (Environmental 

Site Assessment) โครงการจัดทาํมาตรฐานและลดอุบัติเหตขุองรถยนตสวนกลาง และรถขนสงผลิตภัณฑ
ใหเปนศูนย (Logistics Zero Accident) โครงการประเมินความเส่ียงและปองกันผลกระทบตอสุขภาพจาก
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การทํางานเชิงรุก (Preventive Occupational Health Program) โครงการจดัทํามาตรฐานการบริหารความ
มั่นคงปลอดภัย กลุม ปตท. โครงการประเมินคารบอนฟรุตพร้ินทของผลิตภัณฑ 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทํามาตรฐาน/แนวทางการดําเนินงาน สวนกลาง เพิ่มเติมขึ้น เพื่อเปนกรอบการดําเนินงาน
ในเร่ืองตาง ๆ ใหหนวยธุรกิจและบริษทัใน กลุม ปตท. นําไปปฏิบัติ อาทิ การจัดการอุบัติการณ   การบริหารจดัการ SSHE 

สําหรับผูรับเหมา   การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบดาน SSHE   การตรวจประเมินโดยสวนกลางระบบการ
จัดการดาน SSHE (Corporate SSHE Audit)   คูมือสอบสวนเหตุละเมิดระบบความม่ันคงปลอดภัย   การจัดทําบัญชีการ
ระบายสารอินทรียระเหย (VOCs Emission Inventory)   Engineering Standard  อน่ึง รายละเอียดผลการดําเนินงานดาน 
SSHE สามารถดูเพิ่มเติมไดในรายงานความย่ังยืน ป 2555 (Corporate Sustainability Report 2012) 

8.5.19.4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)   

ดวยวิสัยทัศนของคณะกรรมการ ปตท.ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงไดรวมกับบริษัทในกลุม ปตท. จัดต้ัง 
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ัน จํากัด (PTTICT) ขึ้น  เพื่อเปนศูนยรวมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของ ปตท. และบริษัท
ในกลุม ปตท. เพื่อลดคาใชจาย  ลดปริมาณโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ลดความซํ้าซอนในงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของแตละบริษัท และเพิ่มอํานาจตอรองให ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท.  ซ่ึงท่ีผานมา  PTTICT  สามารถทํา
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง เปนกําลังสําคัญสําหรับ ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. ในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะกรรมการ ปตท. ยังไดตระหนักและใหความสําคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลทางอิเลคทรอนิคสผานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน ปตท. มีการสอบทานระบบสารสนเทศท่ีใชสําหรับการบริหารงาน และรายงานการควบคุม
ภายในอยางตอเนื่อง โดยในป 2555 ภายหลังการผานวิกฤติมหาอุทกภัย  ปตท. ไดดําเนินการทบทวนระบบงาน
คอมพิวเตอรที่มีความสําคัญตอธุรกิจของ ปตท. และขอขยายขอบเขตการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC27001 (Information 

Security Management System – ISMS) ใหครอบคลุมทุกระบบงานท่ีมีความสําคัญโดย ปตท. ไดรับการรับรองมาตรฐาน
แลวตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ผานมา และสนับสนุนการของการรับรองตามมาตรฐาน มอก.22301-2553 ของ ปตท. 
ในการเตรียมความพรอมทางดานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management – BCM) 

นอกจากน้ี คณะกรรมการ ปตท. ไดดําเนินการสนับสนุนให ปตท. ยกระดับความสามารถของระบบงานหลัก 
(Enterprise Resource Planning – ERP) เพื่อสรางขีดความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
องคกรใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทช้ันนําของโลก มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Technologically Advanced 

Organization) โดย ปตท. ไดรวมกับบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ัน จํากัด (PTTICT) ทําการพัฒนาระบบงานหลักองคกรโดย
นําซอฟตแวร SAP ECC6.0 มาใชงานในการรวบรวมและประมวลผลขอมูลทางธุรกิจในทุกๆ ดาน   ลดความซํ้าซอนของ
ขอมูลในการใชงานของระบบสารสนเทศขนาดเล็ก (Legacy System) ที่ ปตท. มีอยูจํานวนมากและเช่ือมโยงขอมูลจาก
บริษัทในกลุม ปตท. มาสรุปผลรายงานตอผูบริหารไดอยางรวดเร็ว  นอกจากน้ียังไดมีการคิดคนนวัตกรรมใหมเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการรับ-จายเงินใหมีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยพัฒนา Payment Gateway ซ่ึงใชระบบ Direct 

Approved เปนเคร่ืองมือชวยเพ่ิมความรวดเร็วในการทําธุรกรรมทางการเงินใหแก ปตท.  ลูกคา และธนาคารไดเปนอยางดี 
สําหรับการวัดผลการดําเนินงาน และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมาย ปตท. ไดพัฒนาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศเดิมท่ีมีอยูใหสามารถรองรับนโยบายและโครงสรางองคกรในอนาคตไดแก ระบบ COACH ระบบ Balanced 

Scorecard และระบบ Key Performance Indicators : KPIs รองรับการกาวเปนองคกรช้ันนําที่ไดรับมาตรฐาน Thailand 

Quality Award (TQA) ทั่วท้ังองคกรในอนาคต นอกจากน้ีผลงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ ปตท. 
ยังไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวด ICT Excellence Award ซ่ึงจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แหงประเทศไทย (Thailand Management Association – TMA) ตั้งแตป 2552 ตอเนื่องทุกปมาจนถึงปจจุบัน  
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8.5.19.5  ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)   

 ระบบการตรวจสอบภายใน 

 สํานักตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานอิสระ รายงานข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ีใน 
การสรางความเช่ือมั่น (Assurance) และใหคําปรึกษา (Consulting) เพื่อใหกระบวนการทํางานภายในองคกร 
มีการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีดี บรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงานขององคกร  

สํานักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจําป และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ป โดย
การจัดทําแผนการตรวจสอบเปนไปตามทิศทางกลยุทธทางธุรกิจ (Business Strategic Direction) และ 
ความเส่ียงท่ีสําคัญที่สงผลกระทบตอการดําเนนิงาน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุมกระบวนการการดําเนินธุรกิจ
ทั้งของ ปตท. และบรษิัทในเครือทั้งในและตางประเทศ และรายงานผลการตรวจสอบใหแกคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณา รวมถึงการรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. และหนวยงานกํากับดูแลเปนประจําทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผล
การปฏิบัตติามขอเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีในการปฏบิัติงานของสํานักตรวจสอบภายในไมมี
ขอจํากัดในการแสดงความเห็นและไมมีประเด็นที่มคีวามขัดแยงระหวางหนวยรับตรวจและสํานักตรวจสอบภายในที่ยัง
หาขอยุติไมได 

 การประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง 

ปตท. มีการติดตามประเมนิผลการควบคุมภายใน อยางนอยปละคร้ัง โดยไดกําหนดไวเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการปฏบิัติงานตามปกติของฝายบริหาร  ผูควบคุมงาน และผูมีหนาท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังไดจัดใหมีการประเมินการ
ควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self -Assessment : CSA) ในองคกรแบบผสมผสานดังน้ี 

 จัดทําแบบประเมินการควบคุมภายในรายบุคคล (Specific Questionnaire) เพื่อการประเมินการควบคุม
ภายในทั้งในระดบัองคกรและระดับฝายงาน 

 จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Facilitated Workshop) เพื่อการประเมินการควบคุมภายในในระดับกจิกรรม 
มุงเนนกจิกรรมการควบคุมในกระบวนการทํางาน โดยผลการประเมินและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในจะตองไดรบัความเห็นชอบจากเจาของกระบวนการและมีการติดตามโดยผูบังคบับญัชา 

ทั้งน้ีฝายบริหารความเส่ียงองคกรจะเปนผูรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปผล และจดัทํารายงานการประเมินตนเอง
ทั่วทั้งองคกร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในทําหนาที่ในการกล่ันกรอง ใหความเหน็และ
ขอเสนอแนะ รวมท้ังวางแนวทางใหกับหนวยงานทีร่ับผดิชอบ เพือ่ดําเนินการแกไขปรับปรุงเปนประจําทุกป   นอกจากนี้
ยังมีสํานักตรวจสอบภายในทําการสอบทานเพ่ือสรางความม่ันใจไดวาการควบคุมภายในท่ีมีอยูมคีวามเพียงพอเหมาะสม 
และมีการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคุม
ภายในเปนประจําทุกป ในกรณีพบขอทีค่วรปรับปรุงไดมีการกําหนดวิธีปฏบิัตเิพื่อใหความม่ันใจวา ขอตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทานไดรบัการดําเนินการปรับปรุงแกไขอยางทันทวงที  ในสวนของการประเมินการควบคุม
ภายในดานบัญชีการเงิน มีการตรวจสอบและสอบทานโดยสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงเปนผูตรวจสอบภายนอก  และ
นําเสนอผลการตรวจสอบ/สอบทานแกคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา เปนรายไตรมาสและรายป 

การติดตามและประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. ไดยึดถือและปฏบิัติตามแนวทางการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ซ่ึงกําหนดในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6 
การติดตามประเมินผลอยูในเกณฑดี   นอกจากนี้ทุกกลุมธุรกิจจะมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน   รวมท้ังมีการ
วัดผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด  (Key Performance Indicator : KPIs) อยางสมํ่าเสมอ    

     คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานผลการประเมินการควบคมุภายใน ซึ่งประเมินโดยผูบรหิารและสํานัก
ตรวจสอบภายในอยางสม่ําเสมอ  ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ  ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ
ผูสอบบัญชีของ ปตท.  ระบบการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ 
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 9. การควบคุมภายใน  
 
ปตท. ไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง   โดยมุงเนนใหมีระบบการควบคุมภายในทีค่รอบคลุม

ในทุกกิจกรรมและในหลายมิต ิ อยางเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน การใชทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพยสิน  รวมท้ังมีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่มคีวามถูกตองเช่ือถือ
ได  มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ทีเ่กี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ ปตท. อยางเครงครัด ทั้งน้ีคณะกรรมการ
ปตท. ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. เปน
ประจําทุกป 

นอกจากการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. โดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว ประธาน
เจาหนาท่ีบรหิารและกรรมการผูจดัการใหญไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน มีอํานาจหนาท่ี
กําหนดแนวทางการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน การประเมินผล และการรายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในของ 
ปตท. ในภาพรวม  

ปตท. ประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซ่ึงจดัทํา
ขึ้นโดยฝายบรหิารและสํานักตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป  มสีาระสําคัญดังน้ี 

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

ในภาพรวม ปตท. มีสภาพแวดลอมของการควบคุมภายในท่ีดี มีความเหมาะสมเพียงพอ  ตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินธุรกจิ โดยผูบริหารไดสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนความซ่ือสัตยและจริยธรรม  เปน
ตัวอยางที่ดี (Role Model) และมีการบริหารจดัการดานตางๆ ดงัน้ี   

- กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับความซ่ือสัตยและจริยธรรม  (Code of 
Conduct) โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนผูกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักมาตรฐานสากล 
รวมถึงการเปดเผยเก่ียวกับการขัดกันในผลประโยชนสวนตนกับกิจการขององคกร (Conflicts of Interest)  เพื่อปองกันกิจกรรมที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายและไมเหมาะสม มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคูมือเปนประจําทุกป 
โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติเปนสวนหน่ึงในการทํางาน เพื่อใหเห็นถึงคําม่ัน
สัญญาในการนํานโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

- การจัดโครงสรางองคกรที่มีลักษณะของการกระจายอํานาจ เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความคลองตัว เหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการมอบอํานาจหนาท่ี และความรับผดิชอบเปนลายลักษณอักษร  โดยมีการ
กําหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัตงิานของพนักงาน และติดตามผลการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบกบัเปาหมายอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการทบทวนเปาหมายประจําปซ่ึงพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท 
อํานาจ  หนาท่ี  และความรับผิดชอบของตน  

-  ทบทวนและปรับปรุงคานิยม/วัฒนธรรมองคกรใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับวิสัยทัศนและบริบท
การดําเนินงานขององคกรมาอยางตอเนื่อง โดยผูนําระดับสูงปฏิบัติตนใหเห็นถึงความมุงม่ันตอคานิยม และส่ือสารตอบุคลากร
ทั่วทั้งองคกร ผานชองทางตางๆ รวมถึงกําหนดแผนงาน/กิจกรรมท่ีสงเสริมคานิยม/วัฒนธรรมองคกร และตัวช้ีวัดท่ีใชในการ
ติดตามและประเมินผลที่เปนรูปธรรม สงผลใหการส่ือสารภายในองคกร การแบงปนทักษะของบุคลากร การสรางนวัตกรรมใน
สภาพแวดลอมของการทํางานเกิดประสิทธิผลเปนอยางดี  
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- กําหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเปนลายลักษณอกัษร เชน การคัดเลือก  การฝกอบรม  การ
เลื่อนตําแหนง  การจายผลประโยชนตอบแทน  เปนตน โดยมีนโยบายในการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหมศีักยภาพสอดคลองกับความจําเปนทางธุรกิจและรองรับแผนการขยายงานในอนาคต 

- จัดต้ังศูนยบริหารขอรองเรียน โดยมีฝายส่ือสารองคกรเปนผูรับผดิชอบหลัก ในการบริหารจัดการขอ
รองเรียนจากภายนอกเพื่อใหมีการตอบสนองตอขอสอบถามตางๆ รวมถึงขอรองเรียนภายใน โดยมีการกําหนดระยะเวลาท่ี
เหมาะสม  ทั้งน้ีจะมีการรวบรวมและบริหารประเด็น รวมถึงนําเสนอผูบริหารระดับสูง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองคกรใน
ทุกๆดาน อยางสมํ่าเสมอ 

2.  การบริหารความเส่ียง  (Risk  Management)    
ปตท. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงภายใตการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอธุรกิจทั้งจาก

ปจจัยภายในและภายนอก โดยถือวาการบริหารความเส่ียงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของ 
ปตท. และตองมีความเช่ือมโยงกันทุกระดับ จึงไดกําหนดเปนนโยบายบริหารความเส่ียงท่ังองคกร ( Enterprise Risk 
Management) ที่พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตาม และมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในทําหนาท่ี
บริหารความเส่ียงในภาพรวมใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด สําหรับความเส่ียงในระดับองคกรจะมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
ผานคณะกรรมการจัดการคณะตางๆ ของ ปตท. และความเส่ียงในการปฏิบัติงานจะอยูภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารท่ี
รับผิดชอบการปฏิบัติงานน้ันๆ โดยถือเปนหนาท่ีรับผิดชอบของทุกหนวยงานในการจัดการและควบคุมความเส่ียงใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได ซ่ึงมีการระบุไวอยางชัดเจนในคําบรรยายหนาท่ีงาน (Functional Description) ของทุกหนวยงาน  

ทั้งน้ีรายละเอียดดานการบรหิารความเส่ียง ปรากฏในหัวขอ  “ปจจยัความเส่ียง” 

3.  กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) 
คณะกรรมการจัดการของ ปตท. มีอํานาจหนาท่ีในการทบทวนรายงานทั้งทางการเงินและไมใชรายงานทางการ

เงินของทุกกลุมธุรกิจ ในภาพรวมขององคกร  และมีการสอบทานการปฏิบตัิงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคบั และคูมือ
การปฏิบัตงิานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ มีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัตเิปนลายลักษณอักษร เชน การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของพนักงานทุกระดบั โดยกําหนดเปนดัชนีวัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อใหการ
ควบคุมกิจกรรมดานการบรหิารมีความเหมาะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและติดตามได  นอกจากน้ียังมีการระบุการดําเนนิงาน
ในสวนที่มีความเสี่ยงสําคัญและกําหนดกลไกในการควบคุมเพ่ือปองกันและลดขอผิดพลาด  มีการสอบทานผลการดําเนนิงาน
โดยฝายบรหิารอยางสมํ่าเสมอ   เชน ธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ และการบริหารท่ัวไป มีการมอบหนาท่ีอยางเปนระบบ
ใหกับกลุมบุคลากรเพ่ือความมั่นใจวามีระบบตรวจสอบ และคานอาํนาจกันได โดยมีการแบงแยกอํานาจหนาท่ีในการอนุมตัิ การ
ประมวลผลขอมูล การบันทึกรายการหรือการบันทึกบัญชี การรับ-จายเงิน การสอบทานการตรวจสอบ  และการดูแลรักษา
ทรัพยสิน ออกจากกันโดยเดด็ขาด   มีการควบคุมภายในดานการเงินการบัญชี เกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน  การรับจาย  เงินฝาก
ธนาคาร  และเงินยืมทดรอง  ใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด มีการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตองและสม่ําเสมอ มีการจัดเก็บ
เอกสารทางบัญชีทั้งท่ีเปนเอกสารและขอมูลสารสนเทศไวอยางเปนระบบ และเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด    

ในดานการจดัซ้ือจัดจาง ปตท. มีการดําเนินการตามระเบียบและขอกําหนดวาดวยการพัสดุ ซ่ึงไดกําหนดหนาท่ี
ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซ้ือจดัจางไวอยางชัดเจน  เชน อํานาจหนาท่ี และวงเงินอนุมัติ  การกําหนดความตองการพัสดุ  
การตรวจรับ  การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ  การตรวจนับทรัพยสิน ในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ปตท. มีการวาง
ระบบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุมติดตามประเมินผลอยางเพียงพอ ทั้งการสรรหา  การกําหนดคาตอบแทน  
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หนาท่ีความรับผิดชอบ  การพัฒนาบุคลากร   การปฏิบัติงานของบคุลากร และการส่ือสาร  เพื่อใหพนักงานมีความรูความสามารถ 
และการบริหารทรัพยากรบุคคลของปตท. มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีที่ ปตท. มีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบคุคลดงักลาว 
ปตท. มีมาตรการท่ีรัดกุมเพ่ือตดิตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัตทิี่กําหนดทุกคร้ัง ทุกรายการ โดยผูที่มีสวน
ไดสวนเสียจะไมรวมอนุมัติรายการน้ันๆ  ทั้งยังมีการติดตาม และดแูลผลการดําเนินงานอยางใกลชิด 

4.  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมลู (Information & Communication)   
ปตท. ไดนําระบบสารสนเทศและการส่ือสารมาประกอบเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาอยางตอเนื่อง

โดยมีการจัดทําแผนแมบทสารสนเทศท่ีตอบสนองตรงกับความตองการของธุรกิจ  และรองรับความตองการของผูบริหาร ในการ
นําขอมูลที่สําคัญมาใชประกอบในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงาน การตัดสินใจ และการคาดการณ
สถานการณในอนาคต ปตท. มีการจัดการระบบขอมูลในการบริหาร เพื่อจัดทํารายงานที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ นําเสนอให
ผูบริหารในรูปแบบที่เหมาะสม สําหรับการตัดสินใจไดอยางถูกตองและรวดเร็วทันตอสถานการณ ไดแก  ระบบขอมูลรายงาน 
Business Warehouse (BW) ระบบรายงานงบการเงิน (Business Consolidation System – BCS)   ระบบวางแผนทางการเงิน (E-
Planning) ระบบการจัดลําดับความนาเช่ือถือลูกคา (Credit Rating) เปนตน  

นอกจากนี้ ปตท.  ยังกําหนดใหมีชองทางรับขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะภายในองคกร และรับขอรองเรียนจาก
ภายนอก โดยผานชองทางท่ีอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารที่มีความทันสมัย เชน Internet  Website  E-mail Call Center 
เปนตน โดยมีการจัดการ จัดเก็บ ติดตาม  และประเมินผลอยางเปนระบบ มีการทบทวนและนําความรูขอมูลตางๆ นํามาจัดทํา
แนวทางปองกันไมใหเกิดขอรองเรียนนั้นซํ้าอีก และนําความรูนั้นเขาสูระบบการจัดการความรู สรางเปนองคความรูทั่วทั้งองคกร
ตอไป 

5.   ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)   

ปตท. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคณุภาพการปฏิบัติงานอยางนอยปละคร้ัง โดยได
กําหนดไวเปนสวนหน่ึงของกระบวนการปฏบิัติงานตามปกติของฝายบริหาร  ผูควบคุมงาน และผูมีหนาท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังไดจดั
ใหมีการประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self -Assessment : CSA) ในองคกรแบบผสมผสานดังนี ้

 จัดทําแบบประเมินการควบคุมภายใน(Questionnaire) เพื่อการประเมินการควบคุมภายในท้ังในระดับ
องคกรและระดับฝายงาน 

 จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Control Self-Assessment Workshop) เพื่อการประเมินการควบคุมภายในใน
ระดับกิจกรรม มุงเนนกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการทํางาน โดยผลการประเมินและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในจะตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของกระบวนการ 

ทั้งน้ีฝายบริหารความเส่ียงองคกรจะเปนผูรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปผล และจดัทํารายงานการประเมนิตนเอง
ทั่วทั้งองคกร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในทําหนาท่ีในการกล่ันกรอง ใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
รวมท้ังวางแนวทางใหกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงเปนประจําทุกป   นอกจากนี้ยังมีสํานักตรวจสอบ
ภายในทําการสอบทานเพ่ือสรางความม่ันใจไดวามีการควบคุมภายในที่มีอยูเหมาะสมตอการบริหารจัดการความเส่ียง และมีการ
ปฏิบตัิอยางสมํ่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในเปนประจําทุกป 
ในกรณีพบขอที่ควรปรับปรุงไดมีการกําหนดวิธีปฏิบัตเิพื่อใหความม่ันใจวา ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน
ไดรับการดําเนนิการปรับปรุงแกไขอยางทันทวงที  ในสวนของการประเมินการควบคุมภายในดานบัญชีการเงิน มีการตรวจสอบ
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และสอบทานโดยสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงเปนผูตรวจสอบภายนอก  และนําเสนอผลการตรวจสอบ/สอบทานแก
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพจิารณา เปนรายไตรมาสและรายป 

การติดตามและประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. ไดยึดถือและปฏบิัติตามแนวทางการติดตามประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน ซ่ึงกําหนดในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6 การติดตาม
ประเมนิผลอยูในเกณฑดี   นอกจากนี้ทุกกลุมธุรกิจจะมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน   รวมทั้งมีการวัดผลการดําเนนิงาน
โดยเปรียบเทียบกบัตัวช้ีวัด  (Key Performance Indicator: KPIs) อยางสมํ่าเสมอ    

     คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานผลการประเมินการควบคมุภายใน ซึ่งประเมินโดยผูบริหารและสํานัก
ตรวจสอบภายในอยางสม่ําเสมอ  ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ  ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูสอบ
บัญชีของ ปตท.  ระบบการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกจิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 
 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 228 

 
 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 
 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 229 

 
 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 
 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 230 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 
 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 231 

10.  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

10.1 งบการเงินรวม 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่นําเสนอประกอบดวย งบกําไรขาดทุนสําหรับ 6 เดือน ป 2556 โดยแสดงเปรียบเทียบกับ 
6 เดือน ป 2555 (ปรับปรุงใหม) และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุง
ใหม) ซ่ึงผานการรับรองจากผูสอบบัญชีแลว 

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (TTM(T)) และ บริษัท สตาร ปโตรเลียม รี
ไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC) ซ่ึงเปนกิจการท่ีควบคุมรวมกันและบริษัทรวม ตามลําดับของบริษัทฯ ไดเปลี่ยนสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานจากสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยพิจารณาจากรายไดและตนทุนท่ีไดรับจากหรือใชในการดําเนินกิจการเปน
หลัก ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดังกลาวถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี TTM(T) และ SPRC จึงทําการปรับปรุงงบการเงิน
ยอนหลัง และบริษัทฯ ไดนํางบการเงินของ TTM(T) และ SPRC ที่ไดแปลงคาเปนสกุลเงินบาทแลวมาจัดทํางบการเงินรวม โดย
ผลกระทบที่มีตองบการเงินรวมของบริษัทฯ สรุปไดดังน้ี 
 

หนวย : ลานบาท 

  งบการเงินรวม 
  เพิ่มข้ึน(ลดลง) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555   

 สินทรัพยรวม  (1,099.15) 

 หนี้สินรวม  (9.52) 
 สวนของผูถือหุน   (1,089.63) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555   

 สินทรัพยรวม  (1,808.91) 

 หนี้สินรวม  (40.94) 

 สวนของผูถือหุน  (1,767.97) 

งบกําไรขาดทุน/งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 

 รายไดรวม  (47.48) 

 ตนทุนขาย และคาใชจายรวม  (44.86) 

 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  56.56 

 กําไรสําหรับงวด  53.94 

 กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษ ี  622.00 

 กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด  675.94 

งบกําไรขาดทุน/งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 

 รายไดรวม  60.24 

 ตนทุนขาย และคาใชจายรวม  (87.33) 

 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  55.66 

 กําไรสําหรับงวด  203.23 

 กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษ ี  (5.26) 

 กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด  197.97 
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10.1.1   งบแสดงฐานะการเงนิ  
                 หนวย : ลานบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ป 2553 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2554 

(ปรับปรุงใหม)  
ป 2555 

 (ปรับปรุงใหม) 
30 มิถุนายน 2556 

(สอบทาน) 

สินทรัพย     

สินทรัพยหมุนเวียน     

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 135,801.05 116,132.12 136,924.06          110,377.58 

   เงินลงทุนชั่วคราว 21,783.59 10,961.67 6,409.13 7,780.00 

   ลูกหน้ีการคา 140,348.48            171,361.54 243,302.77 257,710.93 

   ลูกหน้ีอื่น  18,804.91 32,624.97 35,518.71 35,718.51 

   เงินใหกูยืมระยะส้ัน 284.03 5,006.18 96.96 446.91 

   สินคาคงเหลือ 31,230.66 26,000.29 28,485.00 30,279.50 

   พัสดุคงเหลือ  11,102.53 13,160.27 13,759.45 14,904.39 

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4,578.23 5,877.12 7,649.85 6,093.56 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 363,933.48 381,124.16 472,145.94 463,311.40 

สินทรัพยไมหมุนเวียน     

   เงินลงทุนเผื่อขาย 13,590.60 11,680.42 12,972.33 13,034.78 

   เงินลงทุนในบริษัทรวม 205,062.69 227,853.52 235,824.95 232,986.67 

เงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -     -    - 

   เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

- 
2,179.36 

                       -    

            1,749.85 

 -    

2,015.96        

                        - 

2,062.09 

   เงินใหกูยืมระยะยาว 5,878.37 145.76 106.88 11.09 

   อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 8,731.93 8,345.29 8,091.48 7,644.60 

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 496,660.66 601,337.46 650,560.97 683,651.69 

   สินทรัพยไมมีตัวตน 20,712.45 52,613.60 116,869.96 120,380.25 

   สินทรัพยเหมือง  32,699.30 33,179.84 35,232.83 36,158.11 

   คาความนิยม 17,541.83 28,432.57 46,501.14 46,732.66 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16,446.49 19,318.40 14,501.16 14,330.29 

   เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ 8,304.60 7,346.23 5,688.54 5,251.32 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 37,367.43 28,718.98 28,998.89 27,992.37 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 865,175.71 1,020,721.91 1,157,365.09 1,190,235.94 

รวมสินทรัพย 1,229,109.20 1,401,846.07 1,629,511.03 1,653,547.34 
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                        หนวย : ลานบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ป 2553 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2554 

(ปรับปรุงใหม)  
ป 2555 

 (ปรับปรุงใหม) 
30 มิถุนายน 2556 

(สอบทาน) 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน     

หน้ีสินหมุนเวียน     

   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 8,593.73 15,520.54 17,838.77 14,786.23 

   เจาหน้ีการคา 137,222.31 195,843.43 254,703.61 244,790.42 

   เจาหน้ีอื่น 12,027.38 35,911.90 32,534.05 25,907.36 

   เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 28,562.27 54,978.77 39,830.54 46,106.52 

   เงินกูยืมระยะส้ัน 7,944.91  -     -    - 

   ภาษีเงินไดคางจาย 27,038.39 26,355.84 29,350.41 17,831.06 

   คาใชจายคางจาย 39,589.10 - - - 

   ประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิตระยะส้ัน 3,753.37 2,312.67 635.89 381.93 

   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 4,932.57 4,599.11 5,997.30 7,840.76 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 269,664.05 335,522.27 380,890.57 357,644.28 

หน้ีสินไมหมุนเวียน     

   เจาหน้ีอื่นระยะยาว 705.23 671.71 638.93 626.00 

   เงินกูระยะยาว 342,466.78 337,324.12 397,513.61 393,655.93 

   หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 19,850.54 42,936.69 60,020.89 60,676.85 

   ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 5,147.73 5,500.02 5,821.29 6,141.80 

   ประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิตระยะยาว 22,151.78 22,628.85 33,126.53 35,125.09 

   เงินมัดจําถังกาซ 6,038.46 6,567.50 7,270.50 7,666.87 

   หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 5,670.77 6,981.54 14,332.62 25,555.34 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 402,031.29 422,610.43 518,724.38 529,447.88 

รวมหน้ีสิน 671,695.33 758,132.70 899,614.95 887,092.16 

สวนของผูถือหุน      

   ทุนจดทะเบียน 28,572.46 28,572.46 28,572.46 28,572.46 

   ทุนท่ีออกและชําระแลว 28,490.42 28,563.00 28,563.00 28,563.00 

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 27,585.43 29,211.13 29,211.13 29,211.13 

   กําไรสะสม      

      จัดสรรแลว      

         ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,857.25 2,857.25 2,857.25 2,857.25 
         ทุนสํารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย 1,005.09 1,034.86 1,075.40 1,075.40 

ยังไมไดจัดสรร 428,455.27 501,216.51 572,946.77 598,652.38 

     องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (7,689.62) (7,119.64) (30,637.64) (22,306.92) 

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ  480,703.84 555,763.11 604,015.90 638,052.23 

   สวนของผูถือหุนสวนนอย  76,710.03 87,950.26 125,880.18 128,402.94 

รวมสวนของผูถือหุน 557,413.86 643,713.38 729,896.08 766,455.17 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,229,109.20 1,401,846.07 1,629,511.03 1,653,547.34 
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10.1.2   งบกําไรขาดทุน  
                  หนวย : ลานบาท 

งบกําไรขาดทุน 
ป 2553 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2554 

(ปรับปรุงใหม)  
ป 2555 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถุนายน 2555 

(ปรับปรุงใหม) 
30 มิถุนายน 2556 

(สอบทาน) 
รายได       

   รายไดจากการขายและการใหบริการ 1,898,682.17 2,428,126.09 2,793,833.06 1,374,922.51 1,369,541.45 

   ตนทุนขายและการใหบริการ 1,724,780.05 2,208,363.40 2,561,317.28 1,258,100.81 1,259,126.67 

   กําไรขั้นตน 173,902.12 219,762.69 232,515.78 116,821.70 110,414.78 

รายไดอื่น 13,025.89 16,575.26 17,178.95 10,512.14 6,383.91 

   กําไรกอนคาใชจาย 186,928.01 236,337.95 249,694.74 128,019.70 120,069.61 

คาใชจายในการขาย 11,267.90 10,439.07 9,836.17 6,050.23 4,868.93 

คาใชจายในการบริหาร 24,670.34 33,953.33 38,476.39 14,896.33 16,573.14 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 709.39 655.10 736.06 368.07 337.08 

คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม 2,721.15 6,615.17 6,629.83 3,119.54 2,014.16 

คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม 18,540.07 22,026.32 26,392.71 12,262.63 13,212.54 

คาใชจายอ่ืน 1,929.06 5,771.61 10,434.29 7,528.10 74.42 

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (6,361.93) (1,099.42) (7,614.72) (685.86) (3,270.91) 

   กําไรจากการดําเนินงาน 133,452.03 157,976.77 164,804.01 83,794.79 82,989.33 

สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 18,815.96 29,463.28 27,091.05 5,994.86 11,497.60 

   กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 152,267.99 187,440.05 191,895.06 89,789.65 94,486.93 

ตนทุนทางการเงิน 16,803.23 18,035.27 19,762.72 9,263.21 10,007.44 

   กําไรกอนภาษีเงินได 135,464.76 169,404.77 172,132.33 80,526.45 84,479.49 

ภาษีเงินได 33,960.54 43,225.66 46,516.38 25,126.01 25,009.72 

   กําไรสุทธิ 101,504.22 126,179.11 125,615.95 55,400.44 59,469.77 

การแบงปนกําไรสุทธิ      

   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 17,512.17 19,918.78 20,950.14 9,297.75 11,086.12 

   สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 83,992.05 106,260.33 104,665.81 46,102.68 48,383.65 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 29.58 37.24 36.64 16.14 16.94 

กําไรตอหุนปรับลด 29.50 37.23 36.64 16.14 16.94 
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10.1.3   งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ          
                                                             หนวย : ลานบาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ป 2553 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2554 

(ปรับปรุงใหม)  
ป 2555 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถุนายน 2555 

(ปรับปรุงใหม) 
30 มิถุนายน 2556 

(สอบทาน) 
กําไรสําหรับงวด 101,504.22  126,179.11 125,615.95 55,400.44 59,469.77 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น       

กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 3,895.75 (1,282.54) 1,340.44 51.03 116.30 

ภาษีเงินไดเก่ียวกับกําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดขึ้นใน
หลักทรัพยเผื่อขาย 

 

(1,154.74) 792.92 (289.99) (23.98) (16.09) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (17,416.13) 10,544.69 (6,679.01) 2,158.35 4,510.32 

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม (211.64) 6,085.58 (120.71) (89.18) 463.91 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษี (14,886.76) 16,140.65 (5,749.27) 2,096.22 5,074.45 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 86,617.47  142,319.76 119,866.68 57,496.65 64,544.22 

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม        

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 75,743.27 119,253.52 100,570.80 47,006.13 52,241.47 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 10,874.20  23,066.24 19,295.88 10,490.53 12,302.75 
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10.1.4   งบกระแสเงินสด  
              หนวย : ลานบาท 

งบกระแสเงินสด 
ป 2553 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2554 

(ปรับปรุงใหม)  
ป 2555 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถุนายน 2555 

(ปรับปรุงใหม) 
30 มิถุนายน 2556 

(สอบทาน) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน        

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 83,992.05  106,260.33 104,665.81 46,102.68 48,383.65 

รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)      

จากกิจกรรมดําเนินงาน:      

คาเส่ือมราคา คาสูญส้ิน และคาตัดจําหนาย 46,704.91  55,315.46 65,237.43 30,737.50 34,950.34 

(โอนกลับ)ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (74.89) 5,771.61 10,385.78 7,528.10 33.32 

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (494.11) 73.43 148.25 47.68 17.35 

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน 78.40  (993.86) - - 17.86 

โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณเปนคาใชจาย (5.40) 461.01 146.75 - - 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (18,815.96) (29,463.28) (27,091.05) (5,994.86) (11,497.60) 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในกําไร
สําหรับงวด 17,512.17  19,918.78 20,950.14 9,297.75 11,086.12 

สํารองผลประโยชนพนักงาน               725.79                    635.32                    629.33 324.10 431.70 

      กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 881.85  (496.83) 349.38 25.94 2,626.47 

(โอนกลับ)หน้ีสงสัยจะสูญ 58.87  (355.39) 466.48 12.84 (10.91) 

คาใชจายในการสํารวจตัดจําหนาย 1,426.44  4,598.35 2,945.39 1,379.54 875.89 

คาใชจายจายลวงหนาตัดจาย - 26.68 98.16 - - 

สวนลดมูลคาหุนกูตัดจําหนาย 27.55  27.55 30.45 - - 

ดอกเบ้ียจากสัญญาเชาการเงินตัดจําหนาย 20.85  26.75 26.21 - - 

(โอนกลับ)คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 27.23  328.82 205.80 213.28 9.97 

(โอนกลับ)สํารองพัสดุส้ินเปลืองเส่ือมสภาพ - (47.77) 3.40 8.83 11.49 

เงินปนผลรับ (514.28) (599.86) (375.95) (148.73) (170.19) 

ภาษีเงินได 33,960.54  43,225.66 46,516.38 25,126.01 25,009.72 

ดอกเบ้ียรับ (2,679.09) (3,477.06) (2,887.68) (1,649.93) (1,301.37) 

ดอกเบ้ียจาย 16,053.10  17,370.08 18,513.54 8,775.02 9,120.41 

อื่นๆ (4.41) (24.33) (141.77) (245.57) 906.60 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ
หน้ีสินดําเนินงาน 178,881.63  218,581.45 240,822.24 121,531.20 120,500.83 

สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 20,629.01  (464.79) (25,133.98) (57,381.14) (23,304.77) 

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 199,510.64  218,116.66 215,688.26 64,150.06 97,196.05 

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 544.72  1,432.30 2,501.07 1,322.86 1,216.86 

เงินสดจายดอกเบ้ีย (446.18) (189.54) (5.38) (3.90) (67.24) 

เงินสดจายภาษีเงินได (43,706.69) (42,073.68) (40,782.46) (30,733.14) (35,813.51) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 155,902.49  177,285.74 177,401.49 34,735.88 62,532.16 
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                หนวย : ลานบาท 

งบกระแสเงินสด 
ป 2553 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2554 

(ปรับปรุงใหม)  
ป 2555 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถุนายน 2555 

(ปรับปรุงใหม) 
30 มิถุนายน 2556 

(สอบทาน) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน         

เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตวัตน 1,516.19 62.75 242.42 187.20 22.17 

เงินจายสําหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (102,590.08) (107,967.74) (114,763.12) (56,624.32) (55,149.58) 

เงินจายลวงหนาสําหรับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - - - -  

เงินจายสําหรับสินทรัพยไมมีตวัตน (2,041.73) (4,160.25) (1,960.83) (1,762.92) (2,542.32) 

เงินจายสําหรับพัฒนาสินทรัพยเหมือง (2,451.17) (62.08) (112.76) (10.93) (1,892.42) 

เงินจายสําหรับคาเชาท่ีดิน-อาคารตามสัญญาระยะยาว (348.37) (321.21) (54.96) (37.44) (5.45) 

เงินมัดจําสําหรับการซ้ือธุรกิจ (10,850.50) - - - - 

เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาว (340.24) - (54.50) - - 

เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ัน (40.43) (231.62) - - (304.99) 

เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย - (15,124.08) (85,995.38) (1,558.78) (225.72) 

เงินจายสําหรับเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน - (57,615.91) - - (236.11) 

เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,671.57) (4,251.69) (496.13) (325.08) (438.38) 

เงินจายสําหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,313.78) - - - (46.12) 

เงินจายสําหรับเงินลงทุนในกิจการอ่ืน - - (266.11) -  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว - 1,973.35 - - 4,644.03 

รับคืนเงินใหกูยืมระยะยาว 220.00 948.58 115.98 63.02 50.84 

รับคืนเงินใหกูยืมระยะส้ัน - 8.37 4,823.82 -  

เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเชาในสถานีบริการนํ้ามัน 20.55 18.11 26.19 4.66 12.93 

เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง (12,856.13) 10,800.32 4,662.42 (8,368.08) (1,403.86) 

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 763.00 4,033.94 2,344.97 628.13 688.79 

เงินปนผลรับ 9,858.62 11,607.77 10,911.91 7,909.49 8,981.47 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (123,126.28) (160,281.41) (180,576.07) (59,895.04) (47,844.70) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน         

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 593.73 260.72 32,694.12 - - 

เงินสดรับจากสวนเกินมูลคาหุน 3,032.76 1,625.70 - - - 

เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาว 23,802.72 20,705.97 16,343.49 62,060.02 8,919.07 

เงินสดรับจากการออกหุนกู 45,525.88 21,283.80 93,249.81 - - 

เงินสดรับจากการกูยืมระยะส้ัน 26,931.76 2,330.54 61,001.12 16,636.55 27,959.95 

เงินสดรับจากการออกตั๋วเงินจาย - 4,520.00 4,960.92 - - 

จายคืนตัว๋เงินจาย - (4,520.00) - - - 

จายคืนเงินกูยมืระยะส้ัน (18,615.64) (2,972.26) (64,636.41) (2,199.61) (30,936.02) 

จายคืนเงินกูยมืระยะยาว (11,270.85) (5,816.44) (6,803.16) (43,640.89) (10,276.72) 

จายคืนหุนกู (12,354.53) (14,749.34) (47,720.72) - - 

จายคืนพันธบัตร ปตท. (9,000.00) (8,000.00) (3,000.00) - - 

เงินจายคางวดตามสัญญาเชาการเงิน (211.09) (226.33) (274.16) (132.00) (66.08) 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,939.23 (330.19) (266.85) (1,148.65) (163.93) 

เงินสดรับจากการออกหุนกูท่ีมีลักษณะคลายทุน - - 4,718.81 4,882.98 - 

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 0.90 - - -  

เงินสดจายดอกเบ้ีย (14,718.79) (18,540.69) (20,250.57) (9,036.33) (10,622.80) 

เงินปนผลจาย (31,754.75) (41,101.87) (42,305.71) (24,274.36) (27,382.66) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 4,901.34 (45,530.39) 27,710.70 3,147.70 (42,569.21) 
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                                                                                                                                                                                                                                             หนวย : ลานบาท 

งบกระแสเงินสด 
ป 2553 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2554 

(ปรับปรุงใหม)  
ป 2555 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถุนายน 2555 

(ปรับปรุงใหม) 
30 มิถุนายน 2556 

(สอบทาน) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (5,576.16) 1,516.90 (1,354.11) 908.68 (550.56) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (333.25) 7,340.23 (2,396.55) 273.05 1,885.85 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 31,768.14 (19,668.94) 20,785.46 (20,829.73) (26,546.47) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 104,032.91 135,801.05 116,132.12 116,140.75 136,924.06 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 135,801.05 116,132.12 136,917.58 95,311.01 110,377.58 

 

10.1.5   อัตราสวนทางการเงิน  
 

อัตราสวนทางการเงิน หนวย ป 2553 ป 2554 ป 2555 30 มิถุนายน 2556  
อัตราสวนสภาพคลอง      
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.35 1.14 1.24 1.30 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.10 0.89 1.02 1.05 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 13.87 15.35  13.34  11.04 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 25.96 23.45  26.99  32.61 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 77.78 77.17  94.02  87.21 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 4.63 4.66  3.83  4.13 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี เทา 14.42 13.26  11.37  10.26 

ระยะเวลาชําระหน้ี วัน 24.96 27.15  31.66  35.09 

Cash Cycle วัน 5.63 0.97  (0.84)  1.65 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร      
อัตราสวนกําไรข้ันตน รอยละ 9.16 9.05 8.32 8.06 

อัตราสวนกําไรสุทธิ รอยละ 4.35 4.29 3.69 3.49 

อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน รอยละ 18.46 20.50 18.05 17.22 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน      
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ 7.20 8.08 6.90 6.52 

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร รอยละ 26.91 29.43 27.09 21.27 

อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.66 1.88 1.87 1.70 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน      
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.21 1.18 1.23 1.16 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย เทา 12.30 13.23 12.33 9.75 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)  เทา 0.81 0.66 0.48 0.49 

อัตราสวนการจายเงินปนผล  รอยละ 34.65 34.90 35.48 N/A 
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10.1.6   ผลดําเนินงานแยกตามกลุมธุรกิจ: EBITDA และ EBIT                                                                            หนวย : ลานบาท 
กําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีและ 

กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 2556 

(สอบทาน) ป 2553 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2554 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2555 

(ตรวจสอบ) 
กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ  
ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม    

  

รายไดจากการขาย 140,656 169,646 212,537 109,082 

ตนทุนขาย 14,534 19,075 21,897 11,512 

กําไรขั้นตน 126,122 150,571 190,640 97,570 

คาใชจายในการขายและบริหาร 5,513 7,836 9,640 3,662 

คาใชจายในการสํารวจ 2,721 6,615 6,630 2,015 

คาภาคหลวง 16,635 19,678 24,492 12,388 

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 586 2,093 2,220 835 

รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 101,839 118,535 152,098 80,340 

คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 32,303 33,532 42,692 22,848 

     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 69,536 85,003 109,406 57,492 

ธุรกิจกาซธรรมชาติ     

รายไดจากการขาย 357,018 412,801 510,684 263,136 

ตนทุนขาย 300,319 336,106 446,006 235,751 

กําไรขั้นตน 56,699 76,695 64,678 27,385 

คาใชจายในการขายและบริหาร 10,182 14,924 13,046 5,829 

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 695 424 634 85 

รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 47,212 62,195 52,266 21,641 

คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 9,257 15,203 13,588 6,777 

     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 37,955 46,992 38,678 14,864 

รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตน 
และกาซธรรมชาติ (EBIT) 107,491 131,995 148,084 72,356 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

ธุรกิจนํ้ามัน   

   

รายไดจากการขาย 480,700 558,524 607,741 308,695 

ตนทุนขาย 460,683 537,773 582,739 295,327 

กําไรขั้นตน 20,017 20,751 25,002 13,368 

คาใชจายในการขายและบริหาร 10,146 10,020 12,379 6,721 

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 2,255 2,493 2,820 1,592 

รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 12,126 13,224 15,443 8,239 

คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 2,409 2,443 2,342 1,287 

     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 9,717 10,781 13,101 6,952 

ธุรกิจการคาระหวางประเทศ       

รายไดจากการขาย 1,061,694 1,427,553 1,635,520 778,648 

ตนทุนขาย 1,058,747 1,423,748 1,638,510 780,031 

กําไรขั้นตน 2,947 3,805 (2,990) (1,383) 

คาใชจายในการขายและบริหาร 3,561 3,064 3,718 1,895 

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 2,967 2,549 2,862 1,902 

รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 2,353 3,290 (3,846) (1,376) 

คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 11 13 15 5 

     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 2,342 3,277 (3,861) (1,381) 
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                   หนวย : ลานบาท 
กําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีและ 

กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 
2556 

(สอบทาน) 
ป 2553 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2554 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2555 

(ตรวจสอบ) 
ธุรกิจปโตรเคมี     

รายไดจากการขาย 46,459 75,171 83,825 44,070 

ตนทุนขาย 44,050 70,119 79,038 42,290 

กําไรขั้นตน 2,409 5,052 4,787 1,780 

คาใชจายในการขายและบริหาร 1,247 1,739 1,911 875 

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 37 464 97 65 

รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 1,199 3,777 2,973 970 

คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 368 883 1,024 611 

     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 831 2,894 1,949 359 

รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย (EBIT) 12,890 16,952 11,189 5,930 

กลุมธุรกิจถานหิน     

รายไดจากการขาย 24,652 30,812 28,739 11,244 

ตนทุนขาย 15,830 17,400 18,107 7,222 

กําไรขั้นตน 8,822 13,412 10,632 4,022 

คาใชจายในการขายและบริหาร 1,555 1,862 2,085 738 

คาภาคหลวง 1,905 2,348 1,900 824 

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน                  -     166.00    1,056                  -    

รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 5,362 9,368 7,703 2,460 

คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 1,426 2,069 4,105 2,586 

     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 3,936 7,299 3,598 (126) 

รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีกอนหักรายการท่ียังไมไดจัดสรร และรายการ
ระหวางกัน 124,317 156,246 162,871 78,160 

บวก (หัก) รายการระหวางกัน 192 330 44 461 

บวก (หัก) รายการท่ียังไมไดจดัสรร (884) (518) (310) (274) 

รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี 123,625 156,058 162,605 78,347 
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10.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion & Analysis) 

 ในการอานคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ นักลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซ่ึงไดแก งบการเงินรวม ขอมูล
ทางการเงินที่มีการปรับปรุง ตัวเลขการดําเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีตและท่ีมีการปรับปรุง ควบคูไปกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และขอมูลที่นําเสนอไวในเอกสารน้ี 

10.2.1 ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ป 2556 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2555 

ในไตรมาส 2 ป 2556 (Q2/2556) ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 669,609 ลานบาทลดลงจากไตรมาส 2 ป 
2555 (Q2/2555) รอยละ 1.9  อีกทั้งราคาเฉล่ียของนํ้ามันดิบดูไบลดลงจาก 106.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน Q2/2555 เปน 100.8 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน Q2/2556 ในขณะที่กําไรกอนหักตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย รวมท้ัง
คาใชจายอื่นและรายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) ลดลงจํานวน 3,639 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 6.1  ซ่ึงสวนใหญ
มาจากผลประกอบการที่ลดลงของหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ โดยใน Q2/2556  ปตท. และบริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวมจํานวน 1,347 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 5,749 ลานบาท จาก Q2/2555 ที่มีสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 
4,402 ลานบาท จากผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจการกล่ันที่มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นจากคาการกล่ัน (GRM) ที่ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับ Q2/2555 โดยเฉพาะจากราคานํ้ามันดิบที่ปรับตัวลงอยางรวดเร็วในปลาย Q2/2555 สงผลใหเกิดผลขาดทุนจากการตีราคาสินคา
คงเหลือใหเปนไปตามราคาตลาด (NRV) และผลขาดทุนจากสตอกน้ํามัน ในขณะท่ีกลุมธุรกิจปโตรเคมีมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น โดย
ธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสมีสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (Spread Margin) ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะเบนซีน 
เนื่องจาก Q2/2555 ไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจโลกและวิกฤตหนี้ยุโรป ทําใหผูผลิตปลายนํ้าท่ีใชเบนซีนเปนสารต้ังตน ปรับลด
กําลังการผลิต สําหรับธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น จาก Spread Margin ที่ปรับเพ่ิมขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ 
โดยเฉพาะ LDPE และ HDPE  โดยใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทยอยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 3,473 ลานบาท ขาดทุน
เพิ่มข้ึนรอยละ 54.7 จาก Q2/2555 ที่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน จํานวน 2,245 ลานบาท เนื่องจากคาเงินบาทที่ออนคาลงเม่ือเทียบกับ
ดอลลารสหรัฐ ในขณะที่ Q2/2556 ปตท. และบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินได จํานวน 15,500 ลานบาท ลดลงจาก Q2/2555 จํานวน 195 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.2 ทั้งนี้ ใน Q2/2555  PTTI มีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนใน EMG จํานวน 3,972 ลาน
บาท รวมท้ัง ปตท.สผ. มีผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแหลงมอนทาราจํานวน 3,455 ลานบาท  สงผลใหใน Q2/2556 ปตท. 
และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเพิ่มข้ึน 3,710 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 43.3 จากกําไรสุทธิ 8,568 ลานบาทใน Q2/2555 (หรือคิดเปน 3.00 
บาทตอหุน) เปนกําไรสุทธิ 12,278 ลานบาทใน Q2/2556 (หรือคิดเปน 4.30 บาทตอหุน)  

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ป 2556 เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 1 ป 2556 

ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 669,609 ลานบาท ลดลงจาก Q1/2556 รอยละ 4.3 โดยราคา
เฉลี่ยของน้ํามันดิบดูไบลดลงจาก 108.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน Q1/2556 เปน 100.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน Q2/2556 
ในขณะท่ี  EBITDA ลดลง 1,459 ลานบาท หรือรอยละ 2.5  ซ่ึงสวนใหญมาจากผลประกอบการที่ลดลงของหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 
โดยใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน  1,347 ลานบาท ลดลงรอยละ 86.7 เมื่อเทียบ
กับ Q1/2556 ซ่ึงมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 10,151 ลานบาท เปนผลจากกลุมธุรกิจการกล่ันที่มีผลการดําเนินงาน
ที่ลดลงจาก GRM ที่ลดลง รวมท้ังผลขาดทุนจากสต็อกน้ํามันท่ีปรับเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ Q1/2556  ในขณะที่ผลการดําเนินงานกลุม
ธุรกิจปโตรเคมีลดลง โดยกลุมธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสสวนใหญมี Spread Margin ที่ลดลง  โดยเฉพาะ Spread Margin ของพารา
ไซลีน เนื่องจากตลาดพาราไซลีนถูกกดดัน จากการท่ีผูผลิตพีทีเอรายใหญหลายโรงในจีน ซ่ึงเปนผูซ้ือพาราไซลีนเพ่ือใชเปนสารต้ังตน
ในการผลิต ไดเทขายพาราไซลีนภายหลังปรับลดกําลังการผลิต สงผลใหตลาดเกิดความกังวลตอสถานการณความตองการใชในจีน 
ในขณะท่ีกลุมธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสก็มีผลการดําเนินงานท่ีลดลง จากปริมาณขายท่ีลดลงเน่ืองจากใน Q2/2556 โรงปโตรเคมี
หลายแหงปดซอมบํารุงตามแผน แมวา Spread Margin ของผลิตภัณฑโดยสวนใหญจะปรับเพิ่มขึ้น ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทยอยมี
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ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 3,473 ลานบาท ในขณะท่ี Q1/2556 มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน จํานวน 6,744 ลานบาท 
นอกจากน้ี ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินได จํานวน 15,500 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2556 จํานวน 5,990 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 63.0 สวนใหญเปนผลจากภาษีเงินไดของ ปตท.สผ.  สงผลใหใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ
ลดลง 23,827 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 66.0 จากกําไรสุทธิ 36,105 ลานบาทใน Q1/2556 (หรือคิดเปน 12.64 บาทตอหุน) เปนกําไร
สุทธิ 12,278 ลานบาทใน Q2/2556 (หรือคิดเปน 4.30 บาทตอหุน)  

ผลการดําเนินงานในชวงครึ่งปแรกของป 2556 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 

ในคร่ึงปแรกของป 2556 (1H/2556)  ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 1,369,541 ลานบาท ลดลง 0.4% จาก 
1,374,923 ลานบาทในชวงคร่ึงปแรกของป 2555 (1H/2555) โดยราคาเฉลี่ยของน้ํามันดิบดูไบลดลงจาก 111.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล
ใน 1H/2555 เปน 104.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 1H/2556  สงผลให กําไรกอนหักตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเส่ือมราคาและ
คาตัดจําหนาย รวมท้ังคาใชจายอื่นและรายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (EBITDA)  ลดลงจํานวน 4,925 ลานบาท หรือรอยละ 
4.2 จาก 118,222 ลานบาทมาอยูที่ 113,297 ลานบาทใน 1H/2556   ซ่ึงสวนใหญมาจากผลประกอบการท่ีลดลงของหนวยธุรกิจกาซ
ธรรมชาติ ใน 1H/2556 ปตท. และบริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 11 ,498 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 91.8 
เมื่อเทียบกับ 1H/2555  จากผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นของกลุมธุรกิจการกล่ันและกลุมธุรกิจปโตรเคมี โดยกลุมธุรกิจการกล่ันมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นจากคาการกล่ัน (GRM)  ที่เพิ่มขึ้น แมวาราคาเฉล่ียของน้ํามันดิบดูไบใน 1H/2555 จะสูงกวา 1H/2556 แตเนื่องจากราคา
น้ํามันใน 1H/2555 มีความผันผวนสูง สงผลใหเกิดผลขาดทุนจากสตอกน้ํามันและการตีราคาสินคาคงเหลือใหเปนไปตามราคาตลาด 
(NRV) สูงกวาใน 1H/2556 ในขณะท่ีผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจปโตรเคมีมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นท้ังสายอะโรเมติกสและโอ
เลฟนส โดยเฉพาะ Spread Margin ของพาราไซลีนและเบนซีนที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากใน 1H/2555 ตลาดไดรับผลกระทบจากวิกฤต
หนี้ยุโรป ทําใหชะลอการซ้ือจากความไมมั่นใจในสถานการณเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ 1H/2556 Spread Margin ของเบนซีนเพิ่มขึ้นมาก
จากความตองการนําเขาเบนซีนของสิงคโปร ภายหลังจากโรงงานคิวมีนท่ีมีกําลังการผลิต 540 ,000 ตันตอป ไดเริ่มดําเนินการผลิต 
นอกจากน้ี กลุมธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนส มี Spread Margin ที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ โดยหลักจากปริมาณสงออกจากภูมิภาค
ตะวันออกกลางมายังเอเซียลดลง โดยใน 1H/2556  ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน  3 ,271 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
2,585 ลานบาทจาก 1H/2555 ที่มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 686 ลานบาท และมีคาใชจายภาษีเงินได จํานวน 25 ,010 ลานบาท 
ลดลงจาก 1H/2555 จํานวน 116 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.5 อยางไรก็ตามใน 1H/2555 บริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (PTTI) 

มีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนใน EMG จํานวน 3,972 ลานบาท  รวมท้ัง ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (ปตท.สผ.) 
รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแหลงมอนทาราจํานวน 3,455 ลานบาท  สงผลใหใน 1H/2556 ปตท. และบริษัทยอยมีกําไร
สุทธิเพิ่มข้ึน  2,281 ลานบาท  หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 5.0 จากกําไรสุทธิ 46,103 ลานบาทใน 1H/2555 (หรือคิดเปน 16.14 บาทตอหุน) เปน
กําไรสุทธิ 48,384 ลานบาทใน 1H/2556 (หรือคิดเปน 16.94 บาทตอหุน) ทั้งน้ี กําไรสุทธิดังกลาวเปนกําไรจากผลประกอบการของ ปตท. 
ประมาณรอยละ 34 อีกรอยละ 66 เปนผลประกอบการของบริษัทในเครือตามสัดสวนการลงทุน 

 

 ผลการดําเนินงานของ ปตท.และบริษัทยอยจําแนกตามกลุมธุรกิจ 

      กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาต ิ

 ธุรกิจสํารวจและผลติปโตรเลียม : บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ป 2556 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2555 

ใน Q2/2556 ปตท.สผ. ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการขายจํานวน 54,396 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,283 ลานบาท
หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 8.6 จาก Q2/2555 ซ่ึงเปนผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น โดยปริมาณขายเฉล่ียเพิ่มขึ้น
จาก 263,441 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวันใน Q2/2555 เปน 292,721 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวันใน Q2/2556 ซ่ึงปริมาณขายท่ี



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 
 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 243 

เพิ่มข้ึนสวนใหญมาจากโครงการบงกช โดยแหลงบงกชใตเริ่มผลิตตามกําหนดในสัญญาซ้ือขายในเดือนมิถุนายน 2555 ในขณะท่ีแหลง
บงกชเหนือมีปริมาณขายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากไมมีการหยุดผลิตใน Q2/2556 ในขณะท่ีชวงเดียวกันของปกอนมีการหยุดผลิตตามแผน 

นอกจากนี้ ยังมาจากโครงการเอส 1 จากหลุมการผลิตใหมและจากการใชเทคนิค Beam Pump ที่ทําใหปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้น อยางไรก็
ตาม ปริมาณการขายลดลงจากการหยุดการผลิตของโครงการอาทิตยและโครงการคอนแทร็ค 4 ใน Q2/2556 นอกจากนี้ ราคาขาย
ผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 จาก 64.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบใน Q2/2555 เปน 65.2 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบใน Q2/2556  

EBITDA ใน Q2/2556 จํานวน 40,016 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2555 จํานวน 3,416 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.3 อัน
เปนผลมาจากปริมาณขายและราคาขายท่ีเพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน แมวาใน Q2/2556 คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
เพิ่มข้ึน 272 ลานบาท ตามรายไดจากการขายท่ีเพิ่มขึ้น   

EBIT ใน Q2/2556 จํานวน 28,798 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2555 จํานวน 2,177 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.2 

เนื่องจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นดังกลาว แมวาคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายเพ่ิมขึ้น สวนใหญจากโครงการบงกช โครงการเอส 1 ซ่ึง
เพิ่มข้ึนตามสินทรัพยและปริมาณการผลิตที่เพิ่มข้ึน แมวาคาเส่ือมราคาฯ ของโครงการอาทิตยจะลดลงตามปริมาณการผลิตท่ีลดลง และ
จากการปรับปรุงปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนและพัฒนาแลว (Proved Developed Reserves) เพิ่มข้ึน  

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ป 2556 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2556 

ใน Q2/2556 ปตท.สผ. มีรายไดจากการขายจํานวน 54,396 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจํานวน 290 ลานบาท หรือลดลงรอย
ละ 0.5 จาก Q1/2556 ซ่ึงเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่ลดลง โดยราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอย
ละ 2.7 จาก 67.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบใน Q1/2556 เปน 65.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบใน 

Q2/2556  ในขณะท่ีปริมาณขายเฉล่ียเพิ่มขึ้นจาก 291,476 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวันใน Q1/2556 เปน 292,721 บารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบตอวันใน Q2/2556 ซ่ึงปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากโครงการพ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย-บี 17 จากการปดซอมแซม
ทอขนสงกาซธรรมชาติในเดือนมกราคม 2556 รวมท้ังจากโครงการเวียดนาม 9 -2 ตามจํานวนคร้ังในการขนถายนํ้ามันดิบเพื่อขายท่ี
เพิ่มข้ึน อยางไรก็ตาม โครงการอาทิตย โครงการบี 8/32 และ 9 เอ และโครงการบงกช มีปริมาณการขายกาซธรรมชาติลดลงจากการหยุด
การผลิตใน Q2/2556 ตามแผน  

EBITDA ใน Q2/2556 จํานวน 40,016 ลานบาท ลดลงจาก Q1/2556 จํานวน 308 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.8  แมวาใน 
Q2/2556 คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม รวมท้ังคาใชจายในการสํารวจจะลดลง 205 และ 192 ลานบาท ตามลําดับ   

EBIT ใน Q2/2556 จํานวน 28,798 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2556 จํานวน 104 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.4  แมวา 
EBITDA จะลดลงดังกลาว เนื่องจากคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายลดลง สวนใหญจากโครงการเวียดนาม 16 -1 และโครงการอาทิตย
จากการปรับเพ่ิมปริมาณสํารองปโตรเลียมท่ีพิสูจนและพัฒนาแลว (Proved Developed Reserves) อยางไรก็ตามคาเส่ือมราคาและคาตัด
จําหนายของโครงการบงกชเพิ่มขึ้นตามสินทรัพยพรอมใชงานท่ีเพิ่มขึ้นและโครงการเอส 1 เพิ่มขึ้นตามสินทรัพยพรอมใชงานและ
ปริมาณการผลิตที่เพิ่มข้ึน  

ผลการดําเนินงานในชวงครึ่งปแรกของป 2556 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 

 ใน 1H/2556 ปตท.สผ. มีรายไดจากการขายจํานวน 109,082 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10,431 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.6 

จาก 1H/2555 ซ่ึงสวนใหญเปนผลมาจากปริมาณขายเฉล่ียและราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยเพิ่มข้ึน โดยปริมาณขายเฉล่ียเพิ่มขึ้นจาก 258,426 

บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวันใน 1H/2555 เปน 292,102 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวันใน 1H/2556 ซ่ึงปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นสวน
ใหญมาจากโครงการบงกช โดยแหลงบงกชใตเริ่มผลิตตามกําหนดในสัญญาซ้ือขายในเดือนมิถุนายน 2555 ในขณะที่แหลงบงกชเหนือมี
ปริมาณขายเพ่ิมข้ึน เนื่องจากไมมีการหยุดผลิตใน 1H/2556 ในขณะที่ 1H/2555 มีการหยุดผลิต นอกจากน้ี ยังมาจากโครงการเอส 1 จาก



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 
 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 244 

หลุมการผลิตใหมและจากการใชเทคนิค Beam Pump ที่ทําใหปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้น และโครงการเวียดนาม 16-1 จากการเรงการผลิต
จากหลุมใหม อยางไรก็ตาม ปริมาณการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตยลดลง เนื่องจากมีการหยุดการผลิตใน 
1H/2556 ตามแผน นอกจากนี้ ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 จาก 64.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล
เทียบเทานํ้ามันดิบใน 1H/2555 เปน 66.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบใน 1H/2556  

EBITDA ใน 1H/2556 จํานวน 80,340 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1H/2555 จํานวน 8,099 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 11.2 อัน
เปนผลมาจากปริมาณขายและราคาขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน ประกอบกับมีคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมลดลง 1,106 ลานบาท 
ในขณะที่คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียมเพ่ิมข้ึน 979 ลานบาทจากรายไดจากการขายท่ีเพิ่มขึ้น  

EBIT ใน 1H/2556 จํานวน 57,492 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1H/2555 จํานวน 5,262 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.1 

เนื่องจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นดังกลาว แมวาคาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนายเพ่ิมขึ้น สวนใหญจากโครงการบงกช โครงการเอส 1 และ
โครงการเวียดนาม 16-1 ตามสินทรัพยพรอมใชงานและปริมาณการผลิตที่เพิ่มข้ึน  

 หนวยธุรกิจกาซธรรมชาต ิ

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ป 2556 เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 2 ป 2555 

ใน Q2/2556  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ มีรายไดจากการขาย  131,382  ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,106 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 4.0 จาก Q2/2555  เนื่องจาก 

- ปริมาณจําหนายกาซธรรมชาติเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 168 mmcfd จาก 4,507 mmcfd ใน Q2/2555 เปน 4,675 mmcfd ใน 
Q2/2556 (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 โดยปริมาณความตองการกาซเพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจาก
ลูกคา SPP รวมท้ังราคาขายกาซธรรมชาติเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในทุกกลุมลูกคา ยกเวนลูกคาอุตสาหกรรม  

      - ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซ
ธรรมชาติ) เพิ่มขึ้นจาก 1,595,795 ตัน ใน Q2/2555 เปน 1,625,503 ตัน ใน Q2/2556 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 สวนใหญจากผลิตภัณฑ 
LPG และกาซโซลีนธรรมชาติ 

      - ราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ สวนใหญปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาขายผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก ท่ีมีการ
ปรับเพ่ิมข้ึน  

       EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ใน Q2/2556 มีจํานวน 9,010 ลานบาท ซ่ึงลดลงจาก Q2/2555 จํานวน 5,969 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 39.9 สาเหตุหลักเน่ืองจากในไตรมาสน้ีกําไรจากการขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯลดลง จากตนทุนคาเน้ือกาซธรรมชาติ 
(Feed Cost)ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซฯเพ่ิมขึ้นตามราคาปโตรเคมีแตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํากวาตนทุน รวมท้ังมี
ผลขาดทุนจากการขาย NGV เพิ่มขึ้น ตามปริมาณขาย NGV เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดย ณ 30  มิ.ย. 56 ราคาขายปลีก NGV อยูที่ 10.50 
บาทตอกิโลกรัม (ยกเวนรถขนสงสาธารณะท่ียังคงไดรับเงินชดเชยในอัตรา 2 บาทตอกิโลกรัม โดย ปตท.รับภาระ) ณ 30 มิ.ย. 56 รัฐบาล
คงคางตองจายเงินชดเชยใหปตท.เปนจํานวน 5,112 ลานบาท  EBIT ใน Q2/2556 อยูที่ 5,600 ลานบาท ลดลงจาก Q2/2555 จํานวน 6,074 
ลานบาท หรือรอยละ 52.0 ตาม EBITDA ที่ลดลง 

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ป 2556 เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 1 ป 2556 

                ใน Q2/2556 หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ มีรายไดจากการขาย 131,382  ลานบาท ลดลง 372 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.3 จาก 
Q1/2556 เนื่องจาก 

- ปริมาณจําหนายกาซธรรมชาติเฉลี่ย ลดลง 20 mmcfd จาก 4,695 mmcfd ใน Q1/2556 เปน 4,675 mmcfd ใน Q2/2556 (ที่คา
ความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือรอยละ 0.4 โดยปริมาณความตองการลดลงในเกือบทุกกลุมลูกคา ยกเวนลูกคา SPP และ 
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NGV เนื่องจากผูผลิตกาซธรรมชาติแหลงยาดานา สหภาพพมา ปดซอมบํารุงระหวางวันที่ 5-13 เมษายน 2556 ประกอบกับราคาขายกาซ
ธรรมชาติเฉล่ียใน Q2/2556 ลดลงจาก Q1/2556 ในทุกกลุมตามราคานํ้ามันเตาที่ใชอางอิง 

- ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซ
ธรรมชาติ)  ลดลงจาก 1,632,223 ตัน ใน Q1/2556 เปน 1,625,503 ตัน ใน Q2/2556 หรือลดลงรอยละ 0.4 จากความตองการโพรเพนและ
อีเทนลดลง เน่ืองจากลูกคากลุมปโตรเคมีหยุดการผลิตเพ่ือซอมบํารุง สงผลใหโรงแยกกาซฯหนวยท่ี 1 มีการลดกําลังการผลิตเปนเวลา 
30 วัน และ โรงแยกกาซฯหนวยที่ 6 มีการลดกําลังการผลิตเปนเวลา 50 วัน ในขณะท่ี Q1/2556 โรงแยกกาซฯหนวยท่ี 2 มีการหยุดซอม
บํารุงเปนเวลา 20 วันและโรงแยกกาซฯหนวยที่ 1 มีการลดกําลังการผลิตเปนเวลา 14 วัน 

- ราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ สวนใหญปรับตัวลดลงตามราคาขายผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลกท่ีมีการปรับ
ลดลงตามราคานํ้ามันและภาวะเศรษฐกิจ 

 EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ใน Q2/2556 มีจํานวน 9,010 ลานบาท ซ่ึงลดลงจาก Q1/2556 จํานวน 3,621 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 28.7  สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาสน้ีมีผลขาดทุนจากการขาย NGV เพิ่มขึ้น ตามปริมาณขาย NGV เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
ประกอบกับกําไรจากการขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯลดลงตามราคาปโตรเคมีตลาดโลกท่ีลดลง แมวาตนทุนคาเน้ือกาซธรรมชาติ (Feed 

Cost) ลดลงตามราคาน้ํามันเตาท่ีใชอางอิงในโครงสรางราคา   EBIT  ใน Q2/2556 อยูที่ 5,600 ลานบาท ซ่ึงลดลงจาก Q1/2556 รอยละ 
39.6 ตาม EBITDA ที่ลดลง 

ผลการดําเนินงานในชวงครึ่งปแรกของป 2556 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 

ใน 1H/2556 หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ มีรายไดจากการขาย 263,136 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19,062 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอย
ละ 7.8 จาก 1H/2555 เนื่องจาก 

- ปริมาณจําหนายกาซธรรมชาติเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 289 mmcfd จาก 4,396 mmcfd ใน 1H/2555 เปน 4,685 mmcfd ใน 
1H/2556 (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 โดยปริมาณความตองการกาซเพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจาก
กลุมลูกคา SPP และ GSP ราคาขายกาซธรรมชาติเฉลี่ย ใน 1H/2556 สวนใหญเพิ่มขึ้นจาก 1H/2555 ในทุกกลุมลูกคา ยกเวน กลุมลูกคา
อุตสาหกรรม 

- ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซ
ธรรมชาติ) เพิ่มขึ้นจาก 3,052,747 ตัน ใน 1H/2555 เปน 3,257,726 ตัน ใน 1H/2556 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 โดยเพิ่มขึ้นสวนใหญจาก
ผลิตภัณฑโพรเพนและอีเทน เนื่องจาก ใน 1H/2555 โรงแยกกาซฯหนวยท่ี 6 หยุดดําเนินงานเพ่ือตรวจสอบตามระยะเวลารับประกัน 
(Warranty Shutdown) จํานวน 30 วัน  

- ราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ สวนใหญปรับตัวเพิ่มขึ้นตามโครงสรางราคาท่ีอิงกับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีใน
ตลาดโลก  

    EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ใน 1H/2556 มีจํานวน 21,641 ลานบาท ซ่ึงลดลงจาก 1H/2555 จํานวน 9,302 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 30.1 สาเหตุหลักเนื่องจากกําไรจากการขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯลดลง จากตนทุนคาเน้ือกาซธรรมชาติ (Feed Cost) ที่
เพิ่มขึ้น ขณะท่ีราคาขายผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซฯเพิ่มขึ้นตามราคาปโตรเคมีแตเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีต่ํา กวาตนทุนประกอบกับมีผล
ขาดทุนจากการขาย NGV เพิ่มขึ้น ตามปริมาณขาย NGV เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้กําไรจากการขายกาซธรรมชาติแกลูกคา
อุตสาหกรรมลดลงจากราคาขายที่ปรับลดลงตามราคานํ้ามันเตาในสูตรราคา EBIT ใน 1H/2556 อยูที่ 14,864 ลานบาท ซ่ึงลดลงจาก 
1H/2555 รอยละ 38.8 ตาม EBITDA ที่ลดลง 
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  รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี ้
 

หนวย  : ตัน 
Q2/2555 Q1/2556 Q2/2556 

เพิ่ม(ลด) 
1H/2555 1H/2556 เพิ่ม (ลด) 

 YoY QoQ 
LPG 732,958  676,014  764,955  4.4% 13.2% 1,424,463  1,440,969  1.2% 

กาซอีเทน 529,631  552,450  523,314  (1.2%) (5.3%) 997,452  1,075,764  7.9% 

กาซโพรเพน 154,067  219,994  150,192  (2.5%) (31.7%) 284,564  370,186  30.1% 

กาซโซลีนธรรมชาติ 179,139  183,765  187,042  4.4% 1.8% 346,268  370,807  7.1% 

รวม 1,595,795 1,632,223  1,625,503  1.9% (0.4 %) 3,052,747  3,257,726  6.7% 

 

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงท่ีใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 
 

หนวย :เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
Q2/2555 Q1/2556 Q2/2556 

เพิ่ม(ลด) 
1H/2555 1H/2556 เพิ่ม (ลด) 

 YoY QoQ 
LPG 1/, 4/   856    920   775 (9.5%) (15.8%) 947 848 (10.5%) 

Ethylene 2/ 1,184 1,395 1,262 6.6% (9.5%) 1,218 1,329 9.1% 

Propylene 2/ 1,284 1,306 1,297 1.0% (0.7%) 1,283 1,302 1.5% 

High Density Polyethylene 2/ 1,387 1,482 1,443 4.0% (2.6%) 1,391 1,463 5.2% 

Polypropylene 2/ 1,445 1,539 1,473 1.9% (4.3%) 1,437 1,506 4.8% 

Naphtha 3/ 815    887 780 (4.3%) (12.1%) 878 834 (5.0%) 

หมายเหตุ 1/ เปนราคา Contract Price (CP) 

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia – Spot) 

 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) 

 4/ ราคา LPG ณ โรงกล่ันในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ใหคง
ราคา LPG ณ โรงกล่ัน (ราคา LPG ที่โรงแยกกาซธรรมชาติจําหนาย) ไวที่ 10.996 บาทตอกิโลกรัม อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2552 กบง.ไดเห็นชอบหลักเกณฑการกําหนดราคา ณ โรงกล่ันโดยใชอัตราแลกเปล่ียนเปนระบบลอยตัว โดยใหคงราคา LPG ณ โรง
กล่ันฯ ไวเทากับ 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน และใหเปลี่ยนแปลงขึน้ลงโดยอิงอัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ยในเดือนกอนหนา   

 

 กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

 หนวยธุรกิจนํ้ามัน 

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ป 2556 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2555 

ใน Q2/2556  หนวยธุรกิจนํ้ามัน มีรายไดจากการขาย 152,994 ลานบาท ลดลง 4,455 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.8 จาก 
Q2/2555 เปนผลมาจากราคาขายน้ํามันปรับตัวลดลง โดยราคาเฉลี่ยของน้ํามันดิบดูไบลดจาก 106.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 

Q2/2555 เปน 100.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน Q2/2556  ขณะท่ีปริมาณขายในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 149 ลานลิตรหรือรอยละ 2.5 จาก 
5,859 ลานลิตรหรือเทียบเทา 404,968 บารเรลตอวันใน Q2/2555 เปน  6,008 ลานลิตรหรือเทียบเทา 415,297 บารเรลตอวัน ทั้งน้ีสวน
ใหญเปนการเพ่ิมข้ึนในนํ้ามันกลุมดีเซล เบนซิน และน้ํามันอากาศยาน  
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EBITDA ใน Q2/2556 มีจํานวน 3,250 ลานบาท ลดลงจาก Q2/2555 จํานวน 1,423 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 30.5 โดย
ลดลงจากกําไรจากการขาย LPG และนํ้ามันอากาศยาน เชนเดียวกับ EBIT ในไตรมาสน้ีอยูที่ 2,603 ลานบาท ลดลงจํานวน 1,442 ลาน
บาท จาก EBITDA  ที่ลดลงดังกลาวขางตน 

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ป 2556 เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 1 ป 2556 

  ใน Q2/2556  หนวยธุรกิจน้ํามัน มีรายไดจากการขาย 152,994 ลานบาท ลดลง  2,707 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.7 
จาก Q1/2556  เปนผลมาจากราคาขายนํ้ามันลดลง โดยราคาเฉลี่ยของนํ้ามันดิบดูไบลดลงจาก 108.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 

Q1/2556 เหลือ 100.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน Q2/2556 ขณะท่ีปริมาณขายในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 53 ลานลิตรหรือรอยละ 0.9 จาก 
5,956 ลานลิตรหรือเทียบเทา 416,278 บารเรลตอวันใน Q1/2556 เปน 6,008 ลานลิตรหรือเทียบเทา 415,297 บารเรลตอวัน ทั้งน้ีสวน
ใหญเปนการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการขายกลุมดีเซล และเบนซิน   

EBITDA ใน Q2/2556 มีจํานวน 3,250 ลานบาท ลดลงจาก Q1/2555 จํานวน 1,739 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 34.9 โดย
ลดลงจากกําไรจากการขายกลุมอากาศยาน และเบนซิน ขณะท่ีกําไรจากการขายในกลุมธุรกิจเสริม ( non-oil business) ปรับเพิ่มขึ้น 
เชนเดียวกับ EBIT ในไตรมาสนี้อยูที่ 2,603 ลานบาท ลดลงจํานวน 1,746 ลานบาท จาก EBITDA ที่ลดลงดังกลาวขางตน 

ผลการดําเนินงานในชวงครึ่งปแรกของป 2556 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 

 ใน 1H/2556  หนวยธุรกิจนํ้ามัน มีรายไดจากการขาย 308,695 ลานบาท ลดลง 1,121 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.4 จาก 
1H/2555 เปนผลมาจากราคาขายน้ํามันลดลง โดยราคาเฉล่ียของนํ้ามันดิบดูไบลดจาก 111.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 1H/2555 เปน 
104.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 1H/2556 ขณะที่ปริมาณขายเพ่ิมข้ึน 434 ลานลิตรหรือรอยละ 3.8 จาก 11,530 ลานลิตรหรือเทียบเทา 
398,482 บารเรลตอวันใน 1H/2555 เปน 11,964 ลานลิตรหรือเทียบเทา 415,788 บารเรลตอวันใน 1H/2556  ทั้งน้ีสวนใหญเปนการ
เพิ่มข้ึนในกลุมดีเซลและเบนซิน  

EBITDA ใน 1H/2556 มีจํานวน 8,239 ลานบาท ลดลงจาก 1H/2555 จํานวน 1,365 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 14.2 โดย
ปรับลดลงจากกําไรจากการขายกลุมดีเซลและเบนซินจากตนทุนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น สงผลให EBIT ใน 1H/2556 อยูที่ 6,952 ลานบาท ลดลง
จํานวน 1,396 ลานบาท ตาม EBITDA ที่ปรับลดลงดังกลาวขางตน 

   หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

            ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ป 2556 เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 2 ป 2555 

 ใน Q2/2556 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ มีรายไดจากการขาย 376 ,245 ลานบาท ลดลง 16,327 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 4.2 จาก Q2/2555  ตามราคาขายน้ํามันที่ลดลงตามราคาน้ํามันในตลาดโลก ขณะท่ีปริมาณขายในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้น 1 ,109  
ลานลิตรหรือรอยละ 7.0 จาก 15,879 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,097,560 บารเรลตอวันใน Q2/2555 เปน 16,988 ลานลิตรหรือเทียบเทา 
1,174,215 บารเรลตอวันในไตรมาสนี้ สวนใหญเพิ่มข้ึนจากปริมาณการขายนํ้ามันดิบและคอนเดนเสทในตางประเทศ (Out-Out Trading) 

 ใน Q2/2556 EBITDA อยูที่ 273 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2555 ที่มีผลขาดทุน 344 ลานบาท  และ EBIT ซ่ึงรวมผลจาก
อัตราแลกเปล่ียนแลวมีผลกําไร 510 ลานบาท ลดลง 280 ลานบาท หรือ รอยละ 35.4 จาก Q2/2555  จากกําไรจากการขายผลิตภัณฑที่
ปรับตัวลดลงตามราคาตลาดโลก แมปริมาณขายจะปรับเพิ่มขึ้น 

 

  ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ป 2556 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2556 
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 ใน Q2/2556  หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ มีรายไดจากการขาย  376,245 ลานบาท ลดลง 26,158  ลานบาทหรือ
ลดลงรอยละ 6.5 จาก Q1/2556 เนื่องจากราคาขายน้ํามันปรับตัวลดลงตามราคาน้ํามันในตลาดโลก ขณะท่ีปริมาณขายในไตรมาสน้ี
เพิ่มข้ึน 1,109 ลานลิตรหรือรอยละ 7.0 จาก 16,612 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,160,983 บารเรลตอวันใน Q1/2556 เปน 16,988 ลานลิตร
หรือเทียบเทา 1,174,215 บารเรลตอวันในไตรมาสน้ี สวนใหญเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายคอนเดนเสทในตางประเทศ ( Out-Out 

Trading) 

 EBITDA ใน Q2/2556 มีผลกําไรจํานวน 273 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจาก Q1/2556 จํานวน 1,922 ลานบาท หากพิจารณา 
EBIT ซ่ึงรวมผลจากอัตราแลกเปล่ียนแลวมีผลกําไรในไตรมาสนี้ 510 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอนจํานวน 1,480 ลานบาท โดยหลัก
จากกําไรลดลงในผลิตภัณฑคอนเดนเสทและนํ้ามันดิบนําเขา  

 ผลการดําเนินงานในชวงครึ่งปแรกของป 2556 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 

 ใน 1H/2556 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ มีรายไดจากการขาย 778 ,648 ลานบาท ลดลง 31,037 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 3.8 จาก 1H/2555 เนื่องจากราคาขายน้ํามันปรับตัวลดลงตามราคานํ้ามันในตลาดโลก ขณะท่ีปริมาณขายในงวดน้ีเพิ่มขึ้น  
1,366 ลานลิตรหรือรอยละ 4.2 จาก 32,234 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,114,011 บารเรลตอวันใน 1H/2555 เปน 33,600 ลานลิตรหรือ
เทียบเทา 1,161,220 บารเรลตอวัน ในงวด 1H/2556  สวนใหญเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายนํ้ามันดิบและคอนเดนเสทในตางประเทศ 
(Out-Out Trading) 

 EBITDA ใน 1H/2556 มีผลขาดทุน 1,376 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึนจาก 1H/2555 จํานวน 1,316 ลานบาท ขณะท่ี EBIT ที่
รวมผลจากอัตราแลกเปล่ียนในงวดนี้มีผลกําไร 2,500 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนจาํนวน 287 ลานบาท โดยสวนใหญเปน
ผลจากกําไรจากการขายคอนเดนเสทลดลงตามสูตรโครงสรางราคา 

 ธุรกิจปโตรเคม ี

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ป 2556 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2555 

ใน Q2/2556 บริษัทยอยของ ปตท. ที่ดําเนินธุรกิจปโตรเคมีมีรายไดจากการขายจํานวน 20,639 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 
19,561 ลานบาทใน Q2/2555 หรือรอยละ 5.5  สาเหตุหลักเนื่องจากปริมาณขายผลิตภัณฑปโตรเคมีของ PTTPM (บริษัทยอยซ่ึงดําเนิน
ธุรกิจการตลาดผลิตภัณฑปโตรเคมี) เพิ่มข้ึนรอยละ 4.4 เมื่อเทียบกับ Q2/2555 ในขณะที่ราคาขายเฉล่ียลดลงรอยละ 3.9 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน และการเร่ิมดําเนินการผลิตของ PTTAC ใน Q1/2555 

EBITDA ในไตรมาสนี้มีจํานวน 224 ลานบาท ลดลงจาก 742 ลานบาท หรือรอยละ 69.8 ในขณะท่ี EBIT มีผลขาดทุน
จํานวน 82 ลานบาท ปรับลดลงจาก ใน Q2/2555 ที่มีกําไรจํานวน 547 ลานบาท เนื่องจาก Spread Margin ที่ปรับลดลง 

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ป 2556 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2556 

ใน Q2/2556 บริษัทยอยของ ปตท. ที่ดําเนินธุรกิจปโตรเคมีมีรายไดจากการขายจํานวน 20,639 ลานบาท  ลดลงจาก 
23,431 ลานบาท ใน Q1/2556 หรือลดลงรอยละ 11.9 สาเหตุหลักเนื่องจากทั้งปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑปโตรเคมีของ 
PTTPM ลดลง โดยปริมาณขายลดลงรอยละ 12.6 ในขณะที่ ราคาขายเฉล่ียผลิตภัณฑลดลงรอยละ 1.7 เมื่อเทียบกับ Q1/2556 

EBITDA ใน Q2/2556 มีจํานวน 224 ลานบาท ลดลงจาก 746 ลานบาท หรือรอยละ 70 เมื่อเทียบกับ Q1/2556 ขณะท่ี 
EBIT ใน Q2/2556 มีผลขาดทุนจํานวน 82 ลานบาท ปรับลดลงจาก Q1/2556 ที่มีกําไรจํานวน 441 ลานบาท สาเหตุหลักจาก Spread 

Margin ที่ปรับลดลงและการปดซอมบํารุงโรงปโตรเคมีของ HMC เปนเวลา 39 วัน 

 

 ผลการดําเนินงานในชวงครึง่ปแรกของป 2556 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 
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  ใน 1H/2556 บริษัทยอยของ ปตท.ที่ดําเนินธุรกิจปโตรเคมีมีรายไดจากการขายจํานวน 44,070 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 
38,670 ลานบาท หรือรอยละ 14 จาก 1H/2555 เนื่องจากปริมาณขายผลิตภัณฑปโตรเคมีของ PTTPM เพิ่มขึ้นรอยละ 9.8 เมื่อเทียบกับ 
1H/2555 ขณะที่ราคาขายปรับเพิ่มข้ึนรอยละ 0.2 รวมท้ังการเริ่มดําเนินการผลิตของ PTTAC  

EBITDA ใน 1H/2556 มีจํานวน 970 ลานบาท ลดลงจาก 1,218 ลานบาท หรือรอยละ 20.4 ขณะท่ี EBIT มีจํานวน 359 
ลานบาท ลดลงจาก 825 ลานบาทหรือรอยละ 56.5 เม่ือเทียบกับ 1H/2555 โดยเปนผลมาจาก Spread Margin ที่ลดลง ประกอบกับการปด
ซอมบํารุงของโรงปโตรเคมีของ HMC  

 ธุรกิจถานหิน 

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ป 2556 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2555 

ใน Q2/2556 มีรายไดจากการขายจํานวน 5,555 ลานบาท ลดลงจากจํานวน 7,421 ลานบาทหรือรอยละ 25.1 ใน Q2/2555 

เปนผลมาจากท้ังราคาขายถานหินเฉลี่ยและปริมาณขายท่ีลดลง โดยราคาขายเฉลี่ยลดลงรอยละ 21.4 จาก 94.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 
Q2/2555 เหลือ 74.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q2/2556 ในขณะท่ีปริมาณขายลดลงรอยละ 7.4 จาก 2.7 ลานตันใน Q2/2555 เหลือ 2.5 

ลานตันใน Q2/2556 โดยแหลง Sebuku มีปริมาณขายที่ปรับลดลงถึงรอยละ 21.6  

EBITDA ในไตรมาสน้ี ลดลง 1,375 ลานบาท จาก 2,588  ลานบาท ใน  Q2/2555 เหลือ 1,213 ลานบาทใน Q2/2556 

ในขณะท่ี  Q2/2556 EBIT มีขาดทุนจํานวน 77 ลานบาท ปรับลดลงจาก Q2/2555 ที่มีกําไรจํานวน 1,535 ลานบาท จากกําไรขั้นตน
ปรับตัวลดลงและคาใชจายเปดเหมืองใหมบริเวณแหลง Northern lease ในเหมือง Sebuku รวมถึงคาเส่ือมราคาและตัดจําหนายท่ีเพิ่มขึ้น 

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ป 2556 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2556 

ใน Q2/2556 มีรายไดจากการขายจํานวน 5,555 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.4 จาก 5,689 ลานบาทใน Q1/2556 สาเหตุหลักเปน
ผลมาจากราคาขายถานหินเฉลี่ยที่ลดลง โดยราคาขายเฉล่ียลดลงรอยละ 2.9 จาก 76.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q1/2556 เหลือ 74.3 

เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ใน Q2/2556  

EBITDA ใน Q2/2556  ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับ Q1/2556  โดยลดลงจํานวน 34 ลานบาท หรือรอยละ 2.7 จาก 1,247 ลาน
บาทใน Q1/2556 เหลือ 1,213 ลานบาท ในขณะที่ EBIT ใน Q2/2556 มีผลขาดทุนจํานวน 77 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 28 ลานบาท หรือ
เพิ่มข้ึนรอยละ 57.1 เม่ือเทียบกับ Q1/2556 ที่มีขาดทุน 49 ลานบาท สาเหตุหลักจากคาใชจายเปดพ้ืนที่เหมืองใหมบริเวณแหลง Northern 

Lease ในเหมือง Sebuku  

ผลการดําเนินงานในชวงครึ่งปแรกของป 2556 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 

ใน 1H/2556 มีรายไดจากการขายจํานวน 11,244 ลานบาท ลดลงจาก 13,249 ลานบาทใน 1H/2555 หรือลดลงรอยละ 15.1 

สาเหตุหลักเกิดจากราคาขายถานหินเฉลี่ยลดลงรอยละ 20.4 จาก 94.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 1H/2555 เปน 75.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน
ใน 1H/2556 ในขณะที่ปริมาณขายถานหินเพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 จาก 4.7 ลานตันใน 1H/2555 เปน 4.9 ลานตัน ใน 1H/2556 โดยเพิ่มขึ้นจาก
แหลง Jembayan  

 EBITDA ในงวดน้ี ลดลง 1,327 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 35 จาก 3,787 ลานบาท ใน 1H/2555 เหลือ 2,460 ลานบาทใน 
1H/2556 สาเหตุหลักจากคาใชจายเปดพ้ืนที่เหมืองใหม ในขณะท่ี EBIT ใน 1H/2556 มีขาดทุนจํานวน 126 ลานบาท ปรับลดลงจาก 
1H/2555 ที่มีกําไรจํานวน 2,009 ลานบาท จาก EBITDA ที่ลดลงดังกลาว รวมท้ังคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึน้ จํานวน 807 ลาน
บาท จากการเริ่มดําเนินการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตเดือน มิ.ย.2555 ของแหลง Northern Lease ในเหมือง Sebuku  
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1.3 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกําไรสุทธิ  

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี  2  ป 2556 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2555 

: ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 12,278 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2555 จํานวน 3,710 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 43.30 ทั้งนี้ นอกจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจของ ปตท. บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันแลว ยังเปนผลมา
จาก 

: ใน Q2/2556 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ิมขึ้น 5,749 ลานบาท จากสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวม จํานวน 4,402 ลานบาทใน Q2/2555 เปนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 1,347 ลานบาทใน Q2/2556 โดย
มีสาเหตุหลักมาจาก 

- ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจการกล่ันดีขึ้น  โดยคาการกล่ันของโรงกลั่น    (รวมผลกําไร/ขาดทุนจาก 
สตอกน้ํามันและการทํา Hedging ทั้งน้ีไมรวมหนวยกลั่นของ PTTGC) ของกลุม ปตท. เพิ่มขึ้นจาก ติดลบ 4.00 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
บารเรล ใน Q2/2555 เปน 2.02 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน Q2/2556  แมวาราคาน้ํามันดิบใน Q2/2556 จะปรับลดลงจาก 106.4 เหลือ 
100.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลหรือลดลงรอยละ  5.3  ทั้งน้ีเนื่องจากในปลาย Q2/2555 ราคานํ้ามันปรับตัวลงอยางรวดเร็ว สงผลให
เกิดผลขาดทุนจากการตีราคามูลคาสินคาคงเหลือใหเปนไปตามราคาตลาด (NRV) และขาดทุนจากสตอกน้ํามัน 

- ผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสมีผลการดําเนินงานท่ีดขีึ้น จากสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑ
และวัตถุดิบ (Spread Margin) ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากผลิตภัณฑเบนซีน เนื่องจากความตองการเพ่ิมขึ้น ภายหลังจากโรงงานคิวมีนท่ีมี
กําลังการผลิต 540,000 ตันตอปของสิงคโปรเริ่มดําเนินการผลิต นอกจากนี้ กลุมธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น 
จาก Spread Margin ที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ โดยหลักจากปริมาณสงออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมายังเอเซียลดลง  

 : ใน Q2/2556 ไมมีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนและสินทรัพย ขณะท่ีใน Q2/2555 PTTI มีการรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนใน EMG จํานวน 3,972 ลานบาท รวมท้ังการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแหลงมอนทา
ราจํานวน 3,455 ลานบาทของ ปตท.สผ. 

: ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทยอยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 3,473 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึนจาก Q2/2555 ที่มี
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 2,245 ลานบาท  

: ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กนอยเพียง 277 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.8 จาก 
4,792 ลานบาทใน Q2/2555 เปน 5,069 ลานบาทใน Q2/2556  

: ภาษีเงินไดใน Q2/2556 จํานวน 15,500 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจาก Q2/2555 จํานวน 195 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
1.2 

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ป 2556 เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 1 ป 2556 

ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ  12,278 ลานบาท ลดลงจาก Q1/2556 จํานวน 23,827 ลานบาท หรอืลดลงรอย
ละ 66.0 ทั้งน้ี นอกจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจของ ปตท. บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันดังกลาวแลว ยังเปนผลมา
จาก 

: ใน Q2/2556 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 8,805 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 86.7 จากสวนแบงกําไร
จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 10,151 ลานบาทใน Q1/2556 เปน 1,346 ลานบาทใน Q2/2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
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- ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจการกล่ันลดลง โดยคาการกลั่นของโรงกล่ัน  (รวมผลกําไร/ขาดทุนจาก 
สตอกนํ้ามันและการทํา Hedging ทั้งน้ีไมรวมหนวยกลั่นของ PTTGC) ของกลุม ปตท. ลดลงจาก 5.40 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 
Q1/2556 เหลือ 2.02 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน Q2/2556  จากสวนตางราคานํ้ามันสําเร็จรูปท่ีปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุจาก 
อุปสงคผลิตภัณฑลดลงหลังส้ินฤดูหนาวและอุปทานที่เพิ่มขึ้นหลังการหยุดซอมบํารุงของโรงกล่ันในประเทศจีน  

-  ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมีลดลง จาก Spread Margin ของผลิตภัณฑอะโรเมติกสที่ลดลง 
โดยเฉพาะพาราไซลีนที่ปรับตัวลง เม่ือเทียบกับ Q1/2556 เนื่องจากตลาดพาราไซลีนถูกกดดัน ภายหลังจากผูผลิตรายใหญหลายรายใน
จีนปรับลดกําลังการผลิต ในขณะที่กลุมธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสมีผลการดําเนินงานที่ลดลง เนื่องจากการหยุดผลิตตามแผนของโรง
โอเลฟนสหลายแหงใน Q2/2556  ในขณะท่ี Q1/2556 ไมมีการหยุดการผลิต แมวาใน Q2/2556 Spread Margin จะเพ่ิมขึ้นเกือบทุก
ผลิตภัณฑ     

: ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทยอยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 3,473 ลานบาท ในขณะท่ี Q1/2556 มีกําไรจาก
อัตราแลกเปล่ียนจํานวน 6,744 ลานบาท  

: ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้นเล็กนอยจํานวน 131 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ  2.7 จาก 
4,938 ลานบาทใน Q1/2556 เปน 5,069 ลานบาทใน Q2/2556 

: ภาษีเงินไดใน Q2/2556 จํานวน 15,500 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2556 จํานวน 5,990 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 63.0 

สวนใหญเปนผลจากภาษีเงินไดของ ปตท.สผ. ซ่ึงเกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนจากหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
จาก Q1/2556 เนื่องจากคาเงินบาทที่ออนคาลงเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ 

ผลการดําเนินงานในชวงครึ่งปแรกของป 2556 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 

ใน 1H/2556 ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 48,384 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1H/2555 จํานวน 2,281 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 5.0 โดยสวนใหญมาจากผลประกอบการท่ีดีขึ้นของ ปตท.สผ. จากท้ังปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่สูงขึ้น สวนแบง
กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีเพิ่มขึ้น รวมท้ังมีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนและสินทรัพยใน 1H/2555 

: ใน 1H/2556 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ิมขึ้น 5,503 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 91.8 จาก 5,995 ลาน
บาทใน 1H/2555 เปน 11,498 ลานบาทใน 1H/2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

- ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจการกล่ันดีขึ้น  โดยคาการกล่ันของโรงกลั่น  (รวมผลกําไร/ขาดทุนจากส
ตอกนํ้ามันและการทํา Hedging ทั้งน้ีไมรวมหนวยกลั่นของ PTTGC) ของกลุม ปตท. เพิ่มขึ้นจาก 2.13 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 
1H/2555 เปน 3.87 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 1H/2556  จากอุปสงคที่เพิ่มขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 

 

-  ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมีดีขึ้น จาก Spread Margin ของผลิตภัณฑอะโรเมติกสที่เพิ่มขึ้น
เกือบทุกผลิตภัณฑ โดยเฉพาะเบนซีน ที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากความตองการนําเขาของประเทศจีนท่ีมากขึ้น  นอกจากน้ี Spread Margin 

ของผลิตภัณฑโอเลฟนสปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ  แมวาความตองการซ้ือของตลาดโพลีเอทิลีนจะยังมีไมมาก เนื่องจากผูซ้ือเม็ด
พลาสติกยังคงมีความกังวลตอเศรษฐกิจโลก จึงควบคุมระดับสินคาคงคลังใหอยูในระดับต่ําสงผลใหราคาซ้ือขายยังคงทรงตัวอยูได  

 : ใน 1H/2555 PTTI มีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนใน EMG จํานวน 3,972 ลานบาท ในขณะท่ีปตท.สผ. 
มีขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแหลงมอนทาราจํานวน 3,455 ลานบาท 

: ใน 1H/2556 ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 3,271 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 2,585 ลานบาท จาก 
1H/2555 ที่มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 686 ลานบาท  
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: ใน 1H/2556 ปตท. และบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 744 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.0 จาก 9,263  
ลานบาทใน 1H/2555 เปน 10,007 ลานบาทใน 1H/2556  

: ภาษีเงินไดใน 1H/2556 จํานวน 25,010 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจาก 1H/2555 จํานวน 116 ลานบาท หรือคิดเปน 
รอยละ 0.5  

 

สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัรวมเปนดังนี้ 

หนวย : ลานบาท Q2/2555 Q1/2556 Q2/2556 
%เพิ่ม(ลด) 

1H/2555 1H/2556 
%เพิ่ม
(ลด) YoY QoQ 

บริษทัรวมธุรกิจการกล่ัน (5,453) 3,826 (1,237) 77.3% n.m. (222) 2,589 n.m. 

บริษทัรวมธุรกิจปโตรเคมี 666 5,837 2,294 n.m. (60.7%) 5,664 8,131 43.6% 

บริษทัรวมธุรกิจน้ํามัน 155 163 128 (17.4%) (21.5%) 305 291 (4.6%) 

บริษทัรวมธุรกิจกาซ 119 299 132 10.9% (55.9%) 171 431 n.m. 

บริษทัรวมธุรกิจอื่น 111 26 30 (73.0%) 15.4% 77 56 (27.3%) 

รวม (4,402) 10,151 1,347 n.m. (86.7%) 5,995 11,498 91.8% 
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2. การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท. และบรษิัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ฐานะการเงินของ ปตท.  และบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  
แสดงไดดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

สินทรัพย 30 มิ.ย. 56 31 ธ.ค. 55 เพ่ิม / (ลด) % เพ่ิม(ลด)
สินทรัพยหมุนเวยีน 463,311 472,146 (8,835) (1.9)

เงินลงทุนเผือ่ขาย เงินลงทุนในบริษทัรวม
และเงินลงทุนระยะยาวอื่น 248,084 250,813 (2,729) (1.1)

ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธิ 683,652 650,561 33,091 5.1

สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่นๆ 258,500 255,991 2,509 1.0

รวมสินทรัพย 1,653,547 1,629,511 24,036 1.5
หนีสิ้น
หนี้สินหมุนเวยีน 311,537 341,060 (29,523) (8.7)

เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวที่ถงึ
กําหนดชําระภายใน 1 ป) 439,762 437,344 2,418 0.6

หนี้สินไมหมุนเวยีนอื่นๆ 135,793 121,211 14,582 12.0

รวมหนีสิ้น 887,092 899,615 (12,523) (1.4)
สวนของผูถือหุน
สวนของบริษทัใหญ 638,052 604,016 34,036 5.6

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคมุ 128,403 125,880 2,523 2.0

รวมสวนของผูถือหุน 766,455 729,896 36,559 5.0
รวมหนีสิ้นและสวนของผูถือหุน 1,653,547 1,629,511 24,036 1.5

งบการเงินรวม

 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ปตท. และบริษัทยอยมีสินทรัพยมูลคารวมท้ังส้ิน 1,653,547 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินป 2555 

จํานวน 24,036 ลานบาท หรอืเพิม่ข้ึนรอยละ 1.5 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น 33,091 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 โดยหลักเปนผลมาจากการลงทุนเพ่ิมใน
สินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของ ปตท.สผ. ในโครงการบงกช โครงการซอติกา และโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 
รวมท้ังจากการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของบริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด (TSR) (กิจการท่ีควบคุม
รวมกันของบริษัท โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 ในเดือน พ.ค. 2556) 

: สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 2,509 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 สวนใหญจากการลงทุนเพ่ิมของ ปตท.สผ. 
สําหรับโครงการท่ีอยูในระยะสํารวจ ไดแก โครงการพมาเอ็ม  3 และโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน 

: สินทรัพยหมุนเวียน ลดลง 8,835 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.9 สาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
ลดลง 26,546 ลานบาท จากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของ ปตท.สผ. รวมท้ังจากการจายเงินปนผล 
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สําหรับผลประกอบการครึ่งหลังของป 2555 และการชําระคืนเงินกูยืม/หุนกูทั้งระยะส้ันและยาวของ ปตท. และ ปตท.สผ. ในขณะท่ี 
ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ และเงินลงทุนช่ัวคราว เพิ่มขึ้น 14,408 ลานบาท 1,795 ลานบาท และ 1,371 ลานบาท ตามลําดับ  

: เงินลงทุนเผื่อขาย เงนิลงทนุในบริษทัรวมและเงินลงทนุระยะยาวอื่นลดลง 2,729 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.1 สาเหตุ
หลักจากการขายเงินลงทุนใน PPCL ซ่ึงเปนบริษัทรวมท่ี ปตท. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 ใหแก PTTGC  

หน้ีสิน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ปตท.และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมจํานวน 887,092 ลานบาท ลดลงจากส้ินป 2555 จํานวน 
12,523 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.4 โดยหลักจากหน้ีสินหมุนเวียนลดลงจํานวน 29,523 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.7 ซ่ึงเปนผลจาก
ภาษีเงินไดคางจายลดลง 11,519 ลานบาท จากการจายชําระภาษีเงินได สําหรับป 2555 ของ ปตท.สผ.  นอกจากนี้ เจาหน้ีการคาและ
เจาหน้ีอื่น ลดลง 9,914 และ 6,627 ลานบาท ตามลําดับ สวนใหญจากคาใชจายคางจายในการกอสรางสินทรัพยเพื่อการผลิตของโครงการ
พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย และโครงการซอติกา ของ ปตท.สผ.ลดลง 

เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) มีจํานวน 439,762 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,418 ลานบาท 

หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 0.6 สวนใหญเปนผลมาจาก ปตท. มีเงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น 9,135 ลานบาท ในขณะท่ีมีการชําระคืนเงินกูยืมระยะ
ยาวและพันธบัตร ปตท. รวมจํานวน 2,856 ลานบาท นอกจากนี้ ปตท.สผ. มีการชําระคืนหุนกูสกุลเงินบาท จํานวน 5,000 ลานบาท ทั้งน้ี 
เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูจําแนกตามกําหนดระยะเวลาชําระคืนไดดังน้ี 

                    หนวย : ลานบาท 
กําหนดชําระคืน 

(นบัจากวนัที ่30 มิ.ย. 2556)
ปตท. ปตท.สผ. PTTI TTM(T) PTTAC HMC EnCo TSR PTTPL DCAP TTM(M) PTTNGD รวม

ภายใน 1 ป 
(30 มิ.ย. 2557)

28,369.50 11,697.13 2,653.59 700.36 660.09 559.00 450.00 149.38 275.00 130.81 56.04 100.80 45,801.70

เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป 44,807.82                       -   4,172.86 700.36 661.88 558.90 450.00 149.37 300.00 130.81 56.04 100.80 52,088.84

เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 83,948.65 54,275.72           23.34 1,854.71 1,996.83 3,505.12 1,350.00 450.80 375.00 392.44 79.40 25.20 148,277.21

เกิน 5 ป 138,538.45 45,116.59                  -   4,817.07 1,672.34                  -   1,625.00 822.79              -   221.73 160.35               -   192,974.32
รวม 295,664.42 111,089.44 6,849.79 8,072.50 4,991.14 4,623.02 3,875.00 1,572.34 950.00 875.79 351.83 226.80 439,142.07

หมายเหตุ : ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินจํานวน 620.38 ลานบาท 
 

เงินกูยืม (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตร ทั้งทีค่รบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที ่30 มิถุนายน 2556 

ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังน้ี 

                                                                                                                                                                          หนวย : ลานบาท 
เงินกูยมืระยะยาว ปตท.    ปตท.สผ.   PTTI TTM(T)    PTTAC    HMC   EnCo TSR    PTTPL    DCAP   TTM(M)   PTTNGD รวม

สกลุเงินบาท  186,498.60    19,193.11           -             -             -    2,385.66   3,875.00  1,572.34   950.00   875.79           -          226.80    215,577.30 

สกลุเงินตางประเทศ  109,165.82    91,896.33  6,849.79  8,072.50  4,991.14  2,237.36            -             -           -           -       351.83              -      223,564.77 

รวม  295,664.42  111,089.44  6,849.79  8,072.50  4,991.14  4,623.02   3,875.00  1,572.34   950.00   875.79     351.83        226.80    439,142.07 

สดัสวนเงินกูระยะยาวสกลุ
ตางประเทศตอยอดเงินกู
ระยะยาวทัง้หมด (%)

36.92% 82.72% 100.00% 100.00% 100.00% 48.40%            -             -           -           -   100.00%              -   50.91%

 
 ทั้งน้ี เงนิกูยืม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 จํานวน 6,000 ลานบาท ค้าํประกันโดยกระทรวงการคลัง  

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้นจํานวน 14,582 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.0 โดยหลักมาจากประมาณการหนี้สิน
คาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นของ ปตท.สผ. ในโครงการบงกช 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 
 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 255 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สวนของผูถือหุนมีจํานวนรวม 766,455 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินป 2555 จํานวน 36,559 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.0 จากกําไรสะสมท่ีเพิ่มขึ้น 25,706 ลานบาท จากผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทยอย สําหรับงวด 6 

เดือนแรกของป 2556 จํานวน 48,384 ลานบาท ในขณะที่มีการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการครึ่งหลังของป 2555 จํานวน 22,847 

ลานบาท   รวมท้ังองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม เพิ่มขึ้น 8 ,331 และ  2,523 ลานบาท 

ตามลําดับ 

สภาพคลอง 

สภาพคลองของ ปตท. และบริษทัยอยสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 

26,546 ลานบาท โดย ปตท. และบริษทัยอยมีเงินสดสุทธิตนงวดท่ียกมาจากป 2555 จํานวน 136,924 ลานบาท เปนผลใหเงินสดสุทธิ
ปลายงวดลดลงเทากับ 110,378 ลานบาท ทั้งน้ี รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดงัน้ี 

 

(ลานบาท)
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนนิงาน 62,532             
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (47,845)
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (42,569)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (550)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 1,886
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงระหวางงวด -สุทธิ (26,546)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 136,924
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 110,378

 
 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวน 62,532 ลานบาท มาจากกําไรสวนที่เปนของบริษทัใหญตามงบ
กําไรขาดทุนจํานวน 48,384 ลานบาท ปรบัปรุงดวยรายการกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน โดย
รายการหลักที่มีผลใหกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น ไดแก คาเส่ือมราคา คาสูญส้ิน และคาตัดจําหนายรวมจํานวน 34,950 ลานบาท ภาษีเงนิได
จํานวน 25,010 ลานบาท กําไรสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 11,086 ลานบาท และดอกเบี้ยจายจํานวน 9,120 

ลานบาท สําหรับรายการหลักทีม่ีผลใหกระแสเงินสดลดลง ไดแก สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบริษทัรวมจํานวน 11,498 ลานบาท 
และดอกเบี้ยรบัจํานวน 1,301 ลานบาท  รวมท้ังมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงานสุทธิที่มีผลใหกระแสเงินสดลดลงจํานวน  
23,305 ลานบาท และมีเงนิสดจายภาษีเงินไดและดอกเบี้ย รวมจํานวน 35,881 ลานบาท 

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมจีํานวน 47,845 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจาก 

: เงินจายลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน รวมจํานวน 59,584 ลานบาท เปนผลจากการลงทุน
เพิ่มข้ึนของ ปตท.สผ. ในสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมและสินทรัพยไมมีตัวตนรวมจํานวน  44,640 ลานบาท สวนใหญ
เปนการลงทุนในโครงการซอติกา โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการบงกช โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี และโครงการ
อาทิตย นอกจากนี้ยังรวมถึงการลงทุนในโครงการตาง ๆ  ของ ปตท. จํานวนรวม 9,804 ลานบาท โครงการหลัก ไดแก โครงการระบบทอ
เสนที่ 4 โครงการกอสรางเคร่ืองเพ่ิมความดันในทะเล และโรงผลิตไฟฟาและพลังความรอนรวม  

: เงินจายลงทุนในเงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมข้ึน 1,404 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการลงทุนในเงินฝากประจํามากกวา 3 เดือน
ของ ปตท. และ TTM(T) 
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: เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน บริษัทรวมและบริษัทอ่ืน จํานวน 946 ลานบาท จากการ
ลงทุนซ้ือธุรกิจผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ TSR จํานวน 239 ลานบาท รวมท้ัง PTT Mining Limited (PTTML) (บริษัทยอยของ 
PTTI ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100) เขาซ้ือหุนเพิ่มเติมใน Sakari Resources Limited (SAR) อีกรอยละ 0.95 ทําใหถือหุนรวมเปน
สัดสวนรอยละ 94.58 จํานวน 226 ลานบาท 

: เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว จํานวน 4,644 ลานบาท จากการขายหุนท้ังหมดของ PPCL ที่ปตท. ถืออยูใน
สัดสวนรอยละ 40 ใหแก PTTGC 

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 42,569 ลานบาท สวนใหญเปนการชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ัน และ
ระยะยาว รวมท้ังพันธบัตรของ ปตท. จํานวนทั้งส้ิน 29,235 ลานบาท การชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวของ PTTI จํานวน 
5,207 ลานบาท และการชําระคืนหุนกูสกุลบาทของ PTTEP จํานวน 4,943 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีดอกเบ้ียจายและเงินปนผลจาย 

จํานวน 10,623 และ 27,383 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะท่ีมีเงินสดรับจากการออกต๋ัวเงินจายและการเบิกเงินกูยืมระยะยาวสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ ของ ปตท. จํานวนรวม 30,410 ลานบาทและเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันของ PTTI และ PTTAC รวมจํานวน 6,347 

ลานบาท 
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 10.2.2 การวิเคราะหผลการดําเนนิงานของ ปตท. และบริษัทยอย สําหรับผลการดําเนินการป 2555 เปรียบเทียบ ป 2554 

ผลการดําเนินงานป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554 

ในป 2555 ปตท. และบริษทัยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 2,793,833 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2554 รอยละ 15.1 เปนผลมา
จากปริมาณและราคาขายผลิตภัณฑที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ราคาเฉลี่ยของนํ้ามันดบิดูไบเพ่ิมข้ึนจาก 106.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 
2554 เปน 109.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2555 (เพิ่มขึน้รอยละ 2.7) สงผลให EBITDA เพิ่มข้ึนจํานวน 16,469 ลานบาท หรือ
เพิ่มข้ึนรอยละ 7.8  ซ่ึงสวนใหญมาจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของ ปตท.สผ และหนวยธุรกิจน้ํามัน อยางไรก็ตาม ในป 2555 ปตท. มี
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 27,091 ลานบาท ลดลงรอยละ 8.1 เมื่อเทียบกบัป 2554  จากผลการดําเนินงานของ
กลุมธุรกิจการกล่ันที่ลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากการขาดทุนสตอกน้ํามัน แมวาราคาเฉล่ียของน้ํามันดิบดูไบป 2555 จะสูงกวาป 2554 
อยูรอยละ 2.7 แตเนื่องจากราคาน้ํามันในป 2555 มีความผันผวนจากปญหาวิกฤตหนี้ยุโรปที่ยังคงยืดเย้ือ และการชะลอตัวของภาวะ
เศรษฐกิจ ทําใหราคาน้ํามันดบิปรับตัวในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนเฉล่ียนอยกวาเม่ือเทียบกับปกอน ในขณะท่ีราคานํ้ามันดบิในป 2554 ปรับตัว
ในทิศทางสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิที่ประเทศญ่ีปุน ประกอบกับอุปทานตึงตัวจากเหตุการณความไม
สงบในตะวันออกกลาง จึงมีกําไรจากสตอกน้ํามันในป 2554 สวนกลุมธุรกิจปโตรเคมีมผีลการดําเนินงานที่สูงขึ้น จากปริมาณขาย
ผลิตภัณฑโอเลฟนสที่เพิ่มขึน้ เนือ่งจากในป 2555 โรงแยกกาซฯหนวยที่ 6 ของ ปตท. สามารถสงวัตถุดิบใหโรงโอเลฟนสไดใน
ปริมาณท่ีเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีครึง่ปหลังของป 2554 เกิดเหตุการณทอสงกาซธรรมชาติรั่วและน้ําทวมใหญ ทําใหโรงแยกกาซฯตองลด
กําลังการผลิต จึงทําใหสงวัตถุดบิใหโรงงานปโตรเคมีไดนอยลง แมวาสวนตางระหวางผลิตภัณฑอะโรเมติกสและวัตถุดิบปรับตัวลดลง
โดยเฉพาะผลิตภัณฑพาราไซลีนเนื่องจากความตองการของผูผลิตปลายนํ้า โดยมีโรงงานพีทีเอหลายแหงไดลดกําลังการผลิตลงจาก
ภาวะขาดทุน  

ในป 2555  ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 7,615 ลานบาทสวนใหญเกิดจากการแข็งคาของเงิน
บาทในชวงปลายป ทําใหเกิดกําไรทางบัญชีจากการแปลงคาภาระหน้ีสกุลตางประเทศเปนสกุลบาท ในขณะทีป่ 2554 มีกําไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนจํานวน 1,099 ลานบาท และในป 2555 มีคาใชจายภาษีเงนิได จํานวน 46,516 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2554 จํานวน 3,290 

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.6 อยางไรก็ตามในป 2555 ปตท.สผ. มีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแหลงมอนทารา
จํานวน 6,366 ลานบาท รวมท้ัง PTTI มีการรับรูผลขาดทนุจากการดอยคาของเงินลงทนุใน EMG จํานวน 3,972 ลานบาท สงผลใหในป 
2555 ปตท. และบริษทัยอยมีกําไรสุทธิลดลง 1,594 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.5 จากกําไรสุทธิ 106,260 ลานบาทในป 2554 (หรือคิด
เปน 37.24 บาทตอหุน) เปนกําไรสุทธิ 104,666 ลานบาทในป 2555 (หรือคดิเปน 36.64 บาทตอหุน) ทั้งน้ี กําไรสุทธิดังกลาวเปนกําไร
จากผลประกอบการของ ปตท. ประมาณรอยละ 43 อีกรอยละ 57 เปนผลประกอบการของบริษัทในเครือตามสัดสวนการลงทุน  

ผลการดําเนินงานของ ปตท.และบริษัทยอยจําแนกตามกลุมธุรกิจ 

 กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

 ธุรกิจสํารวจและผลติปโตรเลียม : บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 

ผลการดําเนินงานป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554 

ในป 2555 ปตท.สผ. มีรายไดจากการขายจํานวน 212,537 ลานบาท เพิ่มข้ึน 42,891 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 25.3 จาก
ป 2554 ซ่ึงสวนใหญเปนผลมาจากท้ังราคาขายและปริมาณขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น โดยราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินเหรยีญ
สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 16.9 จาก 55.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบในป 2554 เปน 64.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล
เทียบเทานํ้ามันดิบในป 2555 ตามราคานํ้ามันในตลาดโลกท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะทีป่ริมาณขายเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก 265,047 บารเรล
เทียบเทานํ้ามันดิบตอวันในป 2554 เปน 275,923 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวันในป 2555 โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจาก
โครงการบงกชใต จากการเริ่มผลิตตามกําหนดในสัญญาซ้ือขายในเดือนมิ.ย.55 นอกจากนี้ ปริมาณขายนํ้ามันดิบเพ่ิมขึ้นจากโครงการ
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เวียดนาม 16-1 และโครงการเอส 1 จากการเรงการผลิตจากหลุมใหม รวมท้ังจากการใชเทคนิค Beam Pump ของโครงการเอส 1 ทําให
สามารถผลิตนํ้ามันดิบไดเพิ่มข้ึน อยางไรก็ตาม ปริมาณขายกาซฯ และคอนเดนเสทของโครงการอาทิตยเหนือและโครงการอาทิตยลดลง 
จากการหยุดผลิตต้ังแตเดือน พ.ย.2554 ของโครงการอาทิตยเหนือ และปริมาณลดลงตามสัญญาซ้ือขายของโครงการอาทิตย 

EBITDA ในป 2555 จํานวน 152,098 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2554 จํานวน 33,562 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 28.3 อัน
เปนผลมาจากราคาขายและปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ดังกลาวขางตน แมวาจะมีคาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียมเพ่ิมข้ึน 4,814 

ลานบาท ตามรายไดจากการขายท่ีเพิ่มขึน้ นอกจากนี้ คาใชจายในการบริหารเพ่ิมขึ้นจากการบริจาค คาท่ีปรึกษาทางการเงนิ และคาท่ี
ปรึกษาเพ่ือซ้ือหุนบรษิัท Cove Energy Plc. 

EBIT ในป 2555 จํานวน 109,406 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวน 24,403 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 28.7 

เนื่องจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นดังกลาว แมวาคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายจะเพ่ิมขึ้น สวนใหญจากโครงการบงกชและ โครงการเอส 1 

ตามสินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ยังเพ่ิมข้ึนจากโครงการเวียดนาม 16-1 ที่มีปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากในป 2555 มี
การผลิตเต็มป และมีสินทรัพยพรอมใชงานเพิ่มขึ้น 

 

 หนวยธุรกิจกาซธรรมชาต ิ

ผลการดําเนินงานป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554 

รายไดจากการขายของ  ธุรกิจกาซ ฯ ใน ป 2555 มีจํานวน 510,684  ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 97,883 ลานบาทหรือเพิ่มข้ึน
รอยละ  23.7  จากป 2554  สาเหตุหลักจาก 

- ปริมาณจําหนายกาซธรรมชาติเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 376 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmcfd) จาก 4,161 mmcfd ในป 2554 

เปน 4,537 mmcfd ใน ป 2555 (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 9.0 โดยเพิ่มขึ้นในทุกกลุมลูกคา ยกเวน 
ลูกคา SPP รวมท้ังราคาขายกาซธรรมชาติเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทุกกลุมลูกคา    

- ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มข้ึนจาก 5,820,092 ตัน ในป 2554 เปน 6,467,981 ตัน ใน ป 2555 (ไม
รวมการขาย LPG ที่ ปตท. ซ้ือมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 6,907 ตัน ในป 2554 เพื่อนํามาขายตอ) หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 11.1 โดย
เพิ่มข้ึนในทุกผลติภัณฑ รวมท้ังราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯเฉลี่ยเพิ่มข้ึนตามราคาผลติภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลกท่ีปรับตัว
เพิ่มข้ึน 

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี ้
หนวย  : ตัน ป 2554 ป 2555 เพิ่ม(ลด) 
LPG 2,833,408 2,905,594 2.5% 

กาซอีเทน 1,797,764 2,109,234 17.3% 

กาซโพรเพน 541,583 726,424 34.1% 

กาซโซลีนธรรมชาติ 647,337 726,729 12.3% 

รวม 5,820,092 6,467,981 11.1% 
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รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงท่ีใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 

หนวย :เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ป 2554 ป 2555 เพิ่ม(ลด) 

LPG 1/, 4/ 846        916     8.3% 

Ethylene 2/ 1,184 1,229 3.8% 

Propylene 2/ 1,381 1,266 (8.3%) 

High Density Polyethylene 2/ 1,372 1,380 0.5% 

Polypropylene 2/ 1,585 1,445 (8.9%) 

Naphtha 3/ 853 863    1.2% 

หมายเหตุ 1/ เปนราคา Contract Price (CP) 

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia – Spot) 

 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) 

 4/  ราคา LPG ณ โรงกลั่นในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  (กบง.) ใหคงราคา LPG ณ โรง
กลั่น (ราคา LPG ที่โรงแยกกาซธรรมชาติจําหนาย) ไวที่ 10.6101 บาทตอกิโลกรัม อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 กบง.ได
เห็นชอบหลักเกณฑการกําหนดราคา ณ โรงกลั่นโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเปนระบบลอยตัว โดยใหคงราคา LPG ณ โรงกลั่นฯ ไวเทากับ 
332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน และใหเปลี่ยนแปลงข้ึนลงโดยอิงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในเดือนกอนหนา   

EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในงวด ป 2555 อยูที่  52,266 ลานบาท ลดลงจากงวด ป 2554 จํานวน 9,929 ลานบาทหรือ
ลดลงรอยละ 16.0 โดยหลักมาจากกําไรจากการขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯลดลง เนื่องจากตนทุน Feed  Cost  เพิ่มขึ้นรอยละ  23 ตาม
ราคานํ้ามันเตา  ขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นเล็กนอย ตามราคาตลาดของปโตรเคมีอางอิง  รวมท้ังกําไรจากการขายกาซธรรมชาติให
ลูกคาอุตสาหกรรมก็ลดลงจากตนทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้น  ยิ่งไปกวาน้ันผลขาดทุนจากการขาย NGV เพิ่มขึ้น จากปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง แมวาต้ังแต 16 ม.ค.55 รัฐบาลจะทยอยปรับเพิ่มราคาขายปลีก NGV ขณะเดียวกันก็ปรับลดการใหเงินชดเชยการขาย NGV ใน
อัตราเดียวกัน ซ่ึง ณ 31 ธ.ค.55  ราคาขายปลีก  NGV  อยูที่  10.50 บาทตอกิโลกรัม และรัฐบาลหยุดใหเงินชดเชย ( ยกเวนรถขนสง
สาธารณะที่ยังคงไดรับสวนลดในอัตรา 2 บาทตอกิโลกรัม  โดย ปตท. เปนผูรับภาระ )   ณ 31  ธ.ค. 55  รัฐบาลคงคางตองจายเงินชดเชย
ให ปตท. เปนจํานวน  5,400  ลานบาท  และ  EBIT ในงวดป 2555  อยูที่  38,684  ลานบาท ลดลง 8,308 ลานบาท  เนื่องจาก EBITDA ที่
ลดลงดังกลาวขางตน  

 กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

  หนวยธุรกิจนํ้ามัน  

ผลการดําเนินงานป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554 

  รายไดจากการขายใน ป 2555 อยูที่  607,741  ลานบาท  เพิ่มข้ึน 49,217 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.8 เปนผลมาจาก
ทั้งราคาขายและปริมาณขายท่ีเพิม่ข้ึน  ในป 2555 ราคาขายเฉล่ียเพิ่มข้ึนตามราคานํ้ามันในตลาดโลก  (ราคานํ้ามันดบิดูไบเฉลี่ยเพิม่ข้ึน
จากในป 2554 ที่ระดับ  106.2  เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล เปน 109.1  เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2555) สําหรับปริมาณขายในงวดน้ี
เพิ่มข้ึน 1,227  ลานลิตร หรือคิดเปนรอยละ  5.6 จาก 21,807 ลานลิตร หรือเทียบเทา 375,801  บารเรลตอวันใน ป 2554 เปน 23,035 ลาน
ลิตร หรือเทียบเทา 396,947 บารเรลตอวันใน ป 2555  โดยเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ  

EBITDA ใน ป 2555 อยูที่ 15,443  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด ป 2554  จํานวน 2,219 ลานบาท สวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้น
ของกําไรจากการขายผลิตภัณฑกลุมดีเซลและอากาศยาน    ขณะท่ีกําไรลดลงในกลุมนํ้ามันเตา    อีกท้ังคาใชจายในการดําเนินงานก็
เพิ่มข้ึน   EBIT ในงวดนี้อยูที่  13,101 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,320 ลานบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น  
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 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

ผลการดําเนินงานป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554 

 รายไดจากการขายใน ป 2555 อยูที่  1,635,520 ลานบาท เพิ่มขึ้น 207,968 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.6        โดย
หลักจากปริมาณขายในงวดน้ีเพิ่มขึ้น  9,197 ลานลิตร หรือคิดเปนรอยละ 15.5  จาก 59,145 ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,019,229 บารเรลตอ
วันใน ป 2554 เปน  68,342 ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,177,718 บารเรลตอวันในป 2555  ทั้งน้ีสวนใหญเปนการเพ่ิมข้ึนจากน้ํามันดิบ และ
น้ํามันสําเร็จรูปในธุรกรรมซ้ือและขายในตางประเทศ (Out-Out Trading ) 

 EBITDA ใน ป 2555 มีผลขาดทุนจํานวน 3,846 ลานบาท หากพิจารณา EBIT ซ่ึงรวมผลจากอัตราแลกเปล่ียนแลวมี
กําไรจํานวน 3,811 ลานบาท ลดลง 2,965 ลานบาท โดยหลักจากธุรกิจการคาระหวางประเทศ มีกําไรจากการขายคอนเดนเสทลดลงตาม
สูตรโครงสรางราคา นอกจากนัน้กําไรจากการขายผลิตภัณฑของบริษัท ปตท. คาสากล จํากัด ก็ลดลง 

 ธุรกิจปโตรเคม ี

ผลการดําเนินงานป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554 

ในป 2555 บริษทัยอยของ ปตท. ที่ดําเนินธุรกิจปโตรเคมีมีรายไดจากการขายจํานวน 83,825 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2554 

จํานวน 8,654 ลานบาทหรือเพิม่ข้ึนรอยละ 11.5 สาเหตหุลักเนื่องจากปริมาณขายผลิตภัณฑเฉลี่ยของ PTTPM เพิ่มข้ึนรอยละ 12.6 
ในขณะท่ีราคาขายเฉล่ียผลิตภัณฑลดลงเล็กนอยเพียงรอยละ 0.8  เมื่อเทียบกับป 2554  

EBITDA ในป 2555 มีจํานวน 2,973 ลานบาท และ EBIT มีจํานวน 1,949 ลานบาท โดย EBITDA ในงวดนี้ลดลงจํานวน 
804 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 21.3 ในขณะที่ EBIT ลดลงจํานวน 945 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 32.7 เมื่อเทียบกับป 2554 

 ธุรกิจถานหิน 

ผลการดําเนินงานป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554 

ในป 2555 ธุรกิจถานหินมีรายไดจากการขายจํานวน  28,739 ลานบาท ลดลงจาก ป 2554 จํานวน 2,073 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 6.7 เปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยลดลงรอยละ 6.6 จาก 92.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันในป 2554 เหลือ 86.8 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอตันในป 2555  ตามราคาตลาดท่ีปรบัตัวลดลงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ดีปริมาณขายเพ่ิมข้ึนรอยละ 
0.9 จาก 10.7 ลานตันในป 2554 เปน 10.8 ลานตันในป 2555 เนื่องมาจากการเร่ิมดําเนินการผลิตของแหลง Northern Lease ในเหมือง 
Sebuku ตั้งแตเดือน มิ.ย. 2555 

EBITDA ในงวดน้ีลดลง 1,665 ลานบาทหรือรอยละ 17.8 จาก 9,368 ลานบาท ในป 2554 เหลือ 7,703 ลานบาท ใน ป 
2555 เปนผลจากรายไดจากการขายท่ีลดลงดังกลาวขางตน และ EBIT ในป 2555 มีจํานวน 3,598 ลานบาท ลดลงจากป 2554 จํานวน 
3,701 ลานบาทหรือรอยละ 50.7 เนื่องจากคาเส่ือมราคาและคาตัดจาํหนายท่ีเพิ่มขึ้น จํานวน 2,037 ลานบาท เมื่อเทียบกบัปกอน จากการ
เร่ิมผลิตของแหลง Northern Lease ในเหมือง Sebuku 

 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกําไรสุทธิ  

 ผลการดําเนินงานป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554 

ในป 2555 ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 104,666 ลานบาท ลดลงจากป 2554 จํานวน 1,594 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 
1.5  แมวาผลประกอบการของ ปตท.สผ.จะเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงสวนใหญเปนผลจากราคาขายและปริมาณขายผลิตภัณฑเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น   โดย
นอกจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจของ ปตท.บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ดังกลาวขางตนแลว ยังเปนผลมาจาก 
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: ในป 2555 ปตท.สผ.มีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแหลงมอนทาราจํานวน 6,366 ลานบาทรวมท้ัง 
PTTI มีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทนุใน EMG ในป 2555 จํานวน 3,972 ลานบาท  

: ในป 2555 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 2,372 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 8.1 จาก 29,463 ลานบาท
ในป 2554 เหลือ 27,091 ลานบาทในป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

- ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจการกล่ันลดลง โดยคาการกล่ันของโรงกลั่น  (รวมผลกําไร/ขาดทุนจากส
ตอกนํ้ามันและการทํา Hedging ทั้งน้ีไมรวมหนวยกลั่นของ PTTGC) ของกลุม ปตท. ลดลงจาก 6.07 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในป 
2554 เหลือ 4.43 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในป 2555  โดยสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากสต็อกน้ํามัน แมวาราคาเฉลี่ยของนํ้ามันดิบ
ดูไบจะปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 จาก 106.2 เปน 109.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล แตเนื่องจากราคาน้ํามันในป 2555 มีความผันผวนจาก
ปญหาวิกฤตหน้ียุโรปท่ียังคงยืดเย้ือ และภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯท่ีชะลอตัวลง ทําใหราคานํ้ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นนอยกวาเม่ือเทียบ
กับปกอน  

-  สวนกลุมธุรกิจปโตรเคมีมีผลการดําเนินงานท่ีสูงขึ้น จากปริมาณขายผลิตภัณฑโอเลฟนสที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2555 
โรงแยกกาซฯหนวยที่ 6 ของ ปตท. สามารถสงวัตถุดิบใหโรงโอเลฟนสไดในปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น ในขณะทีคร่ึงปหลังของป 2554 เกิด
เหตุการณทอสงกาซธรรมชาติรั่วและนํ้าทวมใหญ ทําใหโรงแยกกาซฯตองลดกําลังการผลิตจึงทําใหสงวัตถุดิบใหโรงงานปโตรเคมีได
นอยลง แมวาสวนตางระหวางผลิตภัณฑอะโรเมติกสและวัตถุดิบปรับตัวลดลงโดยเฉพาะผลิตภัณฑพาราไซลีนเนื่องจากความตองการ
ของผูผลิตปลายน้ํา โดยมีโรงงานพีทีเอหลายแหงไดลดกําลังการผลิตลงจากภาวะขาดทุน  

  

: ในป 2555 ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 7,615 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2554 จํานวน 6,516 

ลานบาท  

: ในป 2555 ปตท. และบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงนิเพิ่มขึน้ 1,728 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 9.6 จาก 18,035 ลานบาท
ในป 2554 เปน 19,763 ลานบาทในป 2555 จากภาระหนี้ทีเ่พิ่มข้ึนจากการออกและเสนอขายหุนกู จาํนวน 500 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 
475 ลานดอลลารแคนาดา รวมท้ังการกูเงินจํานวน 950 ลานปอนดสเตอรลิงเพ่ือเขาซ้ือหุนสามัญของบริษทั Cove Energy Plc. ของ 
ปตท.สผ. 

: ภาษีเงินไดในป 2555 จํานวน 46,516 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวน 3,290 ลานบาทหรือคดิเปนรอยละ 7.6 จากภาษี
เงินไดในตางประเทศและภาษีเงนิไดปโตรเลียมท่ีเพิ่มข้ึนของ ปตท.สผ. 

สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนดังน้ี 

 

หนวย : ลานบาท ป 2554 ป 2555 %เพิ่ม(ลด) 
บริษทัรวมธุรกิจการกล่ัน 5,667 5,124 (34.1%) 

บริษทัรวมธุรกิจปโตรเคมี 13,445 8,864 8.4% 

บริษทัรวมธุรกิจนํ้ามัน 15,794 17,118 7.3% 

บริษทัรวมธุรกิจกาซ 507 544 244.0% 

บริษทัรวมธุรกิจอื่น (302) 435 584.2% 

รวม 19 130 (8.1%) 
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การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท. และบรษิัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ฐานะการเงินของ ปตท. และบรษิัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ตรวจสอบ) เปรียบเทียบกบั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  
แสดงไดดังน้ี 

                                           หนวย : ลานบาท 

สินทรัพย 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 % เพ่ิม(ลด)
สินทรัพยหมุนเวยีน 472,145 381,124                23.9 

เงินลงทุนเผือ่ขาย เงินลงทุนในบริษทัรวม
และเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธิ 653,139 601,337 8.6

สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่นๆ 256,013 178,101 43.7

รวมสินทรัพย 1,631,320 1,401,846 16.4
หนีสิ้น
หนี้สินหมุนเวยีน 341,063 280,543 21.6

เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวที่ถงึ
กําหนดชําระภายใน 1 ป) 437,382 392,303 11.5

หนี้สินไมหมุนเวยีนอื่นๆ 121,211 85,287 42.1

รวมหนีสิ้น 899,656 758,133 18.7
สวนของผูถือหุน
สวนของบริษทัใหญ 605,784 555,763 9.0

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคมุ 125,880 87,950 43.1

รวมสวนของผูถือหุน 731,664 643,713 13.7
รวมหนีสิ้นและสวนของผูถือหุน 1,631,320 1,401,846 16.4

งบการเงินรวม

250,023 241,284 3.6

 

 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปตท. และบรษิัทยอยมีสินทรัพยมูลคารวมท้ังส้ิน 1,631,320 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินป 2554 

จํานวน 229,474 ลานบาท หรือเพิม่ข้ึนรอยละ 16.4 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

: สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 91,021 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 23.9 ซ่ึงสาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้การคาเพ่ิมขึ้น 71,939 

ลานบาท และเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน 20,785 ลานบาท 

: เงินลงทุนเผ่ือขาย เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพ่ิมขึ้น 8,739 ลานบาท หรือรอยละ 3.6 สาเหตุหลัก
จากการรับรูสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมจํานวน 27,091 ลานบาท เงินปนผลรับจากบริษัทรวม จํานวน 14,634 ลานบาท แมวาจะมีการ
รับรูขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนใน EMG (บริษัทรวมของ PTTI) จํานวน 3,972 ลานบาท  

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น 51,802 ลานบาทหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 8.6 สวนใหญเปนผลมาจากการลงทุนเพ่ิมใน
สินทรัพยสุทธิเพื่อการสํารวจและผลิตของ ปตท.สผ. จํานวน 41,301 ลานบาท จากโครงการพีททีีอีพี ออสตราเลเซีย โครงการบงกช 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหน้ี 
 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 263 

โครงการอาทิตย และโครงการพมาซอติกา รวมถึงการลงทุนในทอเสนที่ 4 และงาน Offshore Compressor ของ ปตท.จํานวน 7,185 และ 
3,443 ลานบาท ตามลําดับ  

: สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 77,912 ลานบาทหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 43.7 จากสินทรัพยไมมีตัวตนและคาความนิยมท่ี
เพิ่มข้ึน 64,256 และ 18,069 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงสวนใหญมาจากการเขาซ้ือหุนสามัญของบริษัท Cove Energy Plc ของ ปตท.สผ.  ทํา
ใหไดสินทรัพยเพื่อการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากร จํานวน 64,214 ลานบาทและเกิดคาความนิยมจํานวน 17,981 ลานบาท 

หน้ีสิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ปตท.และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมจํานวน 899,656 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินป 2554 จํานวน 

141,523 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18.7 โดยเปนการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียนจํานวน 60,520 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.6 

สาเหตุหลักจากเจาหน้ีการคาและภาษีเงินไดคางจายท่ีเพิ่มขึ้นจํานวน 58,860 และ 2,995 ลานบาท ตามลําดับ  

เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) มีจํานวน 437,382 ลานบาท เพิ่มข้ึน 45,079 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.5 สวนใหญเปนผลมาจากการออกหุนกูสกุลเงินบาทจํานวน 45,000 ลานบาท รวมท้ังมีการออกหุนกูสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐจํานวน 1,100 ลานดอลลาร ในขณะที่มีการชําระคืนหุนกูและเงินกูทั้งระยะส้ันและระยะยาว จํานวน 30,094 ลานบาท 
รวมท้ัง ปตท.สผ. มีการออกหุนกู จํานวน 500 ลานดอลลารสหรัฐฯ และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน จํานวน 475 ลานดอลลารแคนาดา 
รวมท้ังส้ิน 27,640 ลานบาท  ในขณะที่มีการชําระคืนหุนกูสกุลเงนิบาท จํานวน 24,221 ลานบาท และชําระคืนเงินกูระยะส้ันจากสถาบัน
การเงิน 10,000 ลานบาท ทัง้น้ี เงนิกูยืมระยะยาวจําแนกตามกําหนดระยะเวลาชําระคืนไดดังน้ี 

                                                                                                                                                                    หนวย : ลานบาท 

กําหนดชําระคืน 

(นบัจากวนัที่ 31 ธ.ค. 2555)

ปตท. ปตท.สผ. PTTI TTM(T) PTTAC HMC EnCo PTTPL DCAP TTM(M) PTTNGD รวม

ภายใน 1 ป 
(31 ธ.ค. 2556)

29,049.90 5,009.71 2,680.27 692.49 655.38 554.79 450.00 225.00 130.81 55.17 100.80 39,604.32

เกนิ 1 ป แตไมเกนิ 2 ป 26,642.57 11,695.62 2,588.37 692.49 655.38 554.69 450.00 300.00 130.81 55.18 100.80 43,865.91

เกนิ 2 ป แตไมเกนิ 5 ป 91,406.79 51,739.29 2,828.77 1,851.41 1,966.13 2,085.49 1,350.00 525.00 392.44 78.15 75.60 154,299.07

เกนิ 5 ป 141,071.31 47,127.24            -   4,815.56 1,959.36 1,670.28 1,850.00            -   287.13 157.84         -   198,938.72

รวม 288,170.57 115,571.86 8,097.41 8,051.95 5,236.25 4,865.25 4,100.00 1,050.00 941.19 346.34 277.20 436,708.02

หมายเหตุ : ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินจํานวน 674.30 ลานบาท 
 

เงินกูยืม (รวมเงนิกู หุนกูและพันธบัตรท้ังท่ีครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 

ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังน้ี 
        

                                                                                                                                       หนวย : ลานบาท 

เงินกูยมืระยะยาว ปตท.    ปตท.สผ.   PTTI TTM(T)    PTTAC    HMC   EnCo    PTTPL    DCAP   TTM(M)   PTTNGD รวม
สกลุเงินบาท  188,101.61    24,201.02           -             -             -    2,529.95   4,100.00  1,050.00  941.19         -       277.20  221,200.97

สกลุเงินตางประเทศ  100,068.96    91,370.84  8,097.41  8,051.95  5,236.25  2,335.30            -             -          -     346.34           -    215,507.05

รวม  288,170.57  115,571.86  8,097.41  8,051.95  5,236.25  4,865.25   4,100.00  1,050.00  941.19   346.34     277.20  436,708.02

สดัสวนเงินกูระยะยาวสกลุ
ตางประเทศตอยอดเงินกู
ระยะยาวทัง้หมด (%)

34.73% 79.06% 100.00% 100.00% 100.00% 48.00%            -             -          -   100.00%           -   49.35%

 
 

ทั้งน้ี เงนิกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 จํานวน 7,000 ลานบาท ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง  
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หนี้สินไมหมนุเวียนอื่นๆ เพิ่มข้ึน 35,924 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 42.1 สาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินภาษีเงนิ
ไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 17,084 ลานบาท จากการเขาซ้ือ COVE ของ PTTEP และการประเมินหนี้สนิคาร้ือถอนระยะยาวเพิ่มขึ้น 
10,498 ลานบาท จากประมาณการคาร้ือถอนเพิ่มขึ้นของ PTTEP ในโครงการบงกช โครงการอาทิตย และโครงการคอนแทร็ค 4 

 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สวนของผูถือหุนมจีํานวนรวม 731,664 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินป 2554 จํานวน 87,951 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.7 จากกําไรสะสมท่ีเพิ่มขึ้น 70,364 ลานบาท จากผลประกอบการของ ปตท. และบริษทัยอยประจําป 2555 

จํานวน 104,666 ลานบาท ในขณะที่มีเงนิปนผลจาย จํานวน 34,261 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม เพิ่มข้ึน 37,930 ลาน
บาท 

สภาพคลอง 

สภาพคลองของ ปตท. และบรษิัทยอยสําหรับงวดปส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2555 มีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจํานวน 

20,786 ลานบาท โดย ปตท. และบริษทัยอยมีเงินสดสุทธิตนงวดท่ียกมาจากป 2554 จํานวน 116,132 ลานบาท เปนผลใหเงินสดสุทธิ
ปลายงวดคงเหลือเทากับ 136,918 ลานบาท ทั้งน้ี รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มดีังนี ้

 

จํานวน (ลานบาท)
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนนิงาน 177,401            
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (180,576)
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 27,711
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (1,354)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (2,396)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงระหวางงวด -สุทธิ 20,786
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 116,132
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 136,918

 
 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวน 177,401 ลานบาท มาจากกําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญตามงบ
กําไรขาดทุนจํานวน 104,666 ลานบาท ปรบัปรุงดวยรายการกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนนิงาน โดย
รายการหลักที่มีผลใหกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น ไดแก คาเส่ือมราคา คาสูญส้ิน และคาตัดจําหนายรวมจํานวน 65,237 ลานบาท ภาษีเงนิได
จํานวน 46,516 ลานบาท กําไรสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 20,950 ลานบาท ดอกเบ้ียจายจํานวน 18,514 ลาน
บาท และขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย จํานวน 10,386 ลานบาท สําหรับรายการหลักท่ีมผีลใหกระแสเงนิสดลดลง ไดแก สวน
แบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัรวมจํานวน 27,091 ลานบาท และดอกเบี้ยรบัจํานวน 2,888 ลานบาท  รวมท้ังมีการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยดําเนนิงานสุทธิที่มผีลใหกระแสเงินสดลดลงจํานวน  25,134 ลานบาท และมีเงินสดจายภาษีเงินไดและดอกเบี้ย จํานวน 40,788 

ลานบาท 

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมจีํานวน 180,576 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจาก 

: เงินจายลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน รวมจํานวน 116,723 ลานบาท เปนผลจากการลงทุน
เพิ่มข้ึนของ ปตท.สผ. ในสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในโครงการตางๆ จํานวน 88,677 ลานบาท ไดแก การลงทุนใน
โครงการพีททีีอีพี ออสตราเลเซีย โครงการบงกช โครงการอาทิตย และโครงการซอติกา นอกจากนี้ยังรวมถึงการลงทุนในโครงการของ 
ปตท. จํานวนรวม 20,433 ลานบาท โครงการหลักไดแก โครงการระบบทอเสนที่ 4 และงาน Offshore Compressor  
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: เงินจายสําหรับเงนิลงทนุในบริษทัยอยและบรษิัทรวม จํานวน 86,492 ลานบาท สาเหตุหลักจาก ปตท.สผ. จายซ้ือหุน
สามัญทั้งท่ีชําระแลวและยังไมไดชําระทั้งหมดในบริษทั  Cove Energy Plc.  ประกอบกับ PTTML และ PTTAPM (บริษทัยอยของ PTTI) 

จายเงินเพื่อเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน SAR จากรอยละ 45.26 เปนรอยละ 93.63 นอกจากนี้ PTTAPM ไดจายลงทนุเพื่อเพิ่มสัดสวนการถือ
หุนใน Red Island Mineral Limited (RIM) อีกรอยละ 66.50 จากเดิมรอยละ 33.50 เปนรอยละ 100 สงผลให RIM เปล่ียนสถานะจาก
บริษทัรวมเปนบรษิัทยอย ตัง้แตกมุภาพันธ 2555  

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินมจีํานวน 27,711 ลานบาท สวนใหญเปนการออกหุนกูของ ปตท. จํานวน 
78,612 ลานบาท รวมท้ังการออกหุนกูและการกูยืมเงิน (ทั้งระยะส้ันและระยะยาว) ของ ปตท.สผ. จํานวนรวมท้ังส้ิน 76,505 ลานบาท 
อยางไรก็ดี มีการไถถอนหุนกูสกุลบาทและเงินกูยืมระยะส้ัน ของ ปตท.สผ. จํานวนรวม 81,924 ลานบาท การชําระคืนหุนกู เงนิกูยืม
ระยะส้ันและระยะยาว รวมท้ังพันธบัตรของ ปตท. ทั้งส้ินจํานวน 35,043 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีเงินปนผลจาย และดอกเบ้ียจาย จํานวน 
42,306 และ 20,251 ลานบาท ตามลําดับ  

  อัตราสวนทางการเงิน  
สําหรับป 2555 อัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.24 เทา ดีขึ้นจากป 2554 จากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้นรอยละ 

18  นอกจากน้ี Cash Conversion Cycle ดีขึ้นจากปที่แลวจาก 1 วัน เปนติดลบ 1 วัน จากการท่ีสามารถบริหารสินคาคงเหลือไดอยางมี
ประสิทธิภาพทําใหอัตราการขายสินคาเฉลี่ยดีขึ้นจาก 5 วัน ในป 2554 เปน 4 วัน รวมท้ังสามารถเพ่ิมระยะเวลาการชําระหน้ีจาก 27 วัน
ในป 2554 เปน 32 วันในป 2555 แมวาจะระยะเวลาเก็บหนี้จะยาวขึ้นเล็กนอย จากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นของธุรกิจการคาระหวางประเทศท่ี
มีเทอมการชําระเงินเฉลี่ยประมาณ 30 วัน 

อัตราสวนกําไรข้ันตนในป 2555 เทากับ รอยละ 8.32 ลดลง จากป 2554 ที่ รอยละ 9.05 สวนใหญมาจากตนทุนกาซธรรมชาติ ที่
เพิ่มข้ึนรอยละ  23 ตามราคาน้ํามันเตาและผลขาดทุนจากการขาย NGV เพิ่มขึ้น จากปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อัตราสวนกําไร
สุทธิในป 2555 เทากับ รอยละ 3.69 ลดลง จากป 2554 ที่ รอยละ 4.29 สวนใหญจาก ผลการดําเนินงานท่ีลดลงของ ปตท. ในธุรกิจกาซ
ธรรมชาติและธุรกิจการคาระหวางประเทศ รวมท้ังมีสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมธุรกิจการกล่ันที่นอยลง รวมท้ังปตท.สผ. มีการรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแหลงมอนทาราจํานวน 6,366 ลานบาท รวมท้ัง PTTI มีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของเงิน
ลงทุนใน EMG จํานวน 3,972 ลานบาท แมวาปริมาณการขายเฉล่ียและราคาขายผลิตภัณฑที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสงผลใหในป 2555 ปตท. 
และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิลดลง 1,594 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.5 

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยในป 2555 เทากับ รอยละ 6.90 ลดลง จากป 2554 ที่รอยละ 8.08 ผลมาจากการลงทุนเพ่ิม
ในสินทรัพยสุทธิเพื่อการสํารวจและผลิตของ ปตท.สผ. จํานวน 41,301 ลานบาท รวมถึงการลงทุนในทอเสนท่ี 4 และงาน Offshore 

Compressor ของ ปตท.จํานวน 7,185 และ 3,443 ลานบาท ตามลําดับ และการเขาซ้ือหุนสามัญของบริษัท Cove Energy Plc ของ 
ปตท.สผ.  ในขณะที่อัตราการหมุนของสินทรัพยในป 2555 เทากับ 1.87 เทา ใกลเคียงกับปที่แลว 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนในป 2555 เทากับ 1.23 เพิ่มขึ้น จากป 2554 เทากับ 1.18 สวนใหญมากจากหน้ีสินไม
หมุนเวียนอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 35,924 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 42.1 สาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เพิ่มขึ้น 17,084 ลานบาท จากการเขาซ้ือ COVE ของ PTTEP และการประเมินหนี้สินคาร้ือถอนระยะยาวเพ่ิมขึ้น 10,498 ลานบาท จาก
ประมาณการคาร้ือถอนเพิ่มขึ้นของ PTTEP ในขณะที่ปตท. มีความสามารถการชําระดอกเบ้ียในป 2555 เปน 12.33 เทา ใกลเคียงกับปที่
แลว สําหรับอัตราสวนการจายเงินปนผลในป 2555 เทากับ รอยละ 35.48 เพิ่มข้ึนจากป 2554 เล็กนอย 

   

 ปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต 

 เศรษฐกิจโลกในชวงคร่ึงหลังของป 2556 (2H/2556) คาดวาจะขยายตัวสูงกวาคร่ึงแรกของป 2556(1H/2556)  เนื่องจาก
เศรษฐกิจของสหรัฐฯเร่ิมปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจของกลุมประเทศท่ีใชเงินสกุลยูโรเริ่มมีสัญญาณของการฟนตัว ขณะท่ี
เศรษฐกิจของกลุมประเทศกําลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม โดยเฉพาะ จีน มีแนวโนมท่ีจะรักษาระดับการขยายตัวไมใหต่ํากวา
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รอยละ 7.0 ตามนโยบายของรัฐบาล อยางไรก็ตาม ปจจัยเส่ียงท่ีตองจับตามอง คือ ปญหาเพดานหน้ีสาธารณะและความสมดุลของภาค
การคลังสหรัฐฯในระยะยาว ความคืบหนาในการจัดต้ังสหภาพธนาคารยุโรป เพื่อจัดสรรเงินทุนอัดฉีดใหกับธนาคารที่กําลังประสบ
ปญหาไดโดยตรง เพื่อลดภาระหน้ีใหกับภาครัฐบาล และปญหาสินเช่ือในภาคธนาคารเงา (Shadow Banking) ของจีน ซ่ึงเปนระบบการ
ปลอยสินเช่ือที่ไมไดอยูภายใตการกํากับดูแลและคุมครองของธนาคารกลางจีน  ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาฟองสบูตามมาได   

สําหรับแนวโนมราคานํ้ามันดิบดูไบใน 2H/2556 คาดวาจะเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 102-105 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล เนื่องจาก
ยังคงมีความไมสงบในประเทศผูผลิตนํ้ามันบริเวณตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) รวมท้ังกําลังเขาสูฤดูเฮอริเคนในสหรัฐฯ 
ซ่ึงเปนสาเหตุที่อาจทําใหเกิดปญหาอุปทานชะงักงัน (Supply Disruption) ในสวนของราคาน้ํามันสําเร็จรูปคาดวาจะเพิ่มขึ้นตามราคา
น้ํามันดิบ โดยราคาเบนซิน 95 มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มข้ึนเนื่องจาก ความตองการใชในภูมิภาคท่ียังคงอยูในระดับสูง สวนราคาดีเซลคาด
วาจะเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากมีความตองจากแถบตะวันออกกลางเพ่ือผลิตไฟฟาในชวงฤดูรอน  สําหรับคาการกลั่นของโรงกลั่นประ เภท 
Cracking อางอิงที่สิงคโปรคาดวาจะอยูที่ประมาณ 7.0-8.0 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรลตามราคานํ้ามันสําเร็จรูปที่ปรับเพ่ิมข้ึน 

ราคาผลิตภัณฑในกลุมโอเลฟนสใน 2H/2556 มีแนวโนมท่ีจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากจะมีความตองการใชผลิตพลาสติก
สําหรับภาคการเกษตรและเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑสินคาตางๆ ไวจําหนายในชวงส้ินป   ในขณะท่ีผลิตภัณฑในกลุมอะโรเมติกส 
โดยเฉพาะ ราคาเบนซีนคาดวาจะปรับลดลง จากสภาวะอุปทานลนตลาด โดยความตองการใชจากโรงงาน สไตรรีน โมโนเมอร( SM) 

ยังคงชะลอตัว  อยางไรก็ตาม ราคาพาราไซลีนคาดวาจะปรับสูงขึ้น เนื่องจากโรงงาน PTA กลับมาเพ่ิมระดับการผลิต  

เศรษฐกิจไทยใน 2H/2556 คาดวาจะขยายตัวสูงกวา 1H/2556 โดยแรงขับเคล่ือนหลักจะมาจากการบริโภคและการลงทุนของ
ภาคเอกชน อยางไรก็ตาม ปจจัยเส่ียงท่ีตองจับตามอง คือ ความผันผวนของคาเงินบาทจากการเคล่ือนยายเงินทุน  หนี้สินของภาค
ครัวเรือนท่ีเพิ่มสูงขึ้น ความลาชาในโครงการลงทุนของรัฐบาล และประเด็นความขัดแยงทางการเมือง แนวโนมการใชพลังงานของไทย
ใน Q3/2556 คาดวาจะปรับลดลง เนื่องจากเขาสูชวงฤดูฝน การคมนาคมขนสงและการทองเที่ยวจะไมสูงเทากับไตรมาสกอน  

 ความไมแนนอนในภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ความผันผวนของราคากาซธรรมชาติ น้ํามัน รวมถึงผลิตภัณฑปโตร
เคมี  ประกอบกับการกําหนดนโยบายและมาตรการดานพลังงานของภาครัฐ อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคตของ ปตท. 
ในดานตางๆ ดังนี้ 

 ความตองการใชกาซธรรมชาติ 

 ตนทุนวัตถุดิบและราคาจําหนายผลิตภัณฑทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 นโยบายควบคุมราคาพลังงาน เชน กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) และ กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

 ผลการดําเนินงานของกลุม ปตท.ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของผลการดําเนินงานของ ปตท. 

 ผลการดําเนินงานของการลงทุนในตางประเทศ 

ทั้งน้ี ปตท. มีแนวทางในการบริหารงานเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากปจจัยขางตน ดังน้ี 

 ประสานงานกับกลุมผูขายและลูกคาอยางใกลชิด เพื่อติดตามความเคล่ือนไหวของการจัดหาและความตองการ
กาซธรรมชาติ สําหรับจัดทําแผนการจัดหากาซธรรมชาติในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ  และมีการทบทวน
อยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการเจรจากับกลุมผูขายและลูกคา เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาหากเกิดวิกฤติ    

 จัดต้ังทีมบริหารความเส่ียงราคา (Price Strategy and Risk Management) เพื่อวิเคราะหสถานการณความเคล่ือนไหว
ราคานํ้ามันในตลาดโลกและเขาดําเนินการบริหารความเส่ียงราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ รวมท้ังราคาซ้ือ
และราคาจําหนายนํ้ามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปรวมกันภายในกลุม ปตท.  
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 มุงเนนใหมีการบริหารจัดการองคกรในลักษณะกลุม ปตท. (PTT Group) โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
เพื่อเปนพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอยางย่ังยืนและใหเกิดการสรางมูลคารวมสูงสุดของกลุม ปตท.  ผาน
โครงการ Supply Chain Management (SCM) 

 ศึกษาและวิเคราะหในรายละเอียดดานกฎหมาย นโยบายของภาครัฐและประเด็นตางๆ ดานภาษี รวมถึงปจจัย
อื่นๆ ที่กลาวมาขางตน เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอธุรกิจ และนําผลการประเมินดังกลาวมา
ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน   
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10.3 ภาระการใหความสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในเครอื 

ณ 31 ธันวาคม 2555 ปตท. มีภาระในการใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุม รายละเอียด ดังนี้ 
                                          หนวย : ลานบาท 

   ใหความสนับสนุนแลว  

 

ยังไมไดให
ความ

สนับสนุน 

บริษัท  

สกุลเงิน 

วงเงิน ยอดเงินกู
คางชําระ 

การขยาย
วงเงิน
สินเชื่อ

ทางการคา 

อ่ืนๆ 

บริษัทในกลุม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุนนอยกวา 100% 

บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด (TTM(T)) เหรียญสหรัฐ 165 - - - 165.00 

 เหรียญสหรัฐ 16.91/1 - - - 16.91 

บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย(มาเลเซีย)จํากัด(TTM(M)) เหรียญสหรัฐ 12.95 - - - 12.95 

บริษัท เอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) บาท 1,250 580 - - - 
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) เหรียญสหรัฐ 198.77/2 - - 26.34 172.43 

เหรียญสหรัฐ 33.95/3 33.95 - - - 
บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จํากดั (BIC) บาท 1,028.00/4 - - - 1,028.00 

รวม เหรียญสหรัฐ 427.58 33.95 - 26.34 367.29 
บาท 2,278.00 580.00 - - 1,028.00 

บริษัทในกลุม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุน 100% 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) บาท 23,408 21,597.00 - - - 

บริษัท ปตท.ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) บาท 4,430.58 4,180.58 - - - 
บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTT INTER) เหรียญสหรัฐ 1,753.10/5 1,491.88 - - 211.22 

บาท 6,836/6 - - - 6,836 
บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) บาท 450 420 - - - 
บริษัท พีทีท ีแทงค เทอรมินัล จํากัด (PTT TANK) บาท 1,540 1,540 - - - 

บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTTT) บาท 36.20/7 33.48 - - - 
PTT (Lao) Co. Ltd. บาท 210 170 - - 40 
PTT Green Energy Pte Ltd. เหรียญสหรัฐ 60/8 40 - - 20 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 1,813.10 1,531.88 - - 231.22 

บาท 36,910.78 27,941.06 0.00 0.00 6,876.00 

การขยายวงเงินสินเชื่อทางการคา 
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) เหรียญสหรัฐ 100 - 94.53 - 5.47 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 2,340.68 1,565.83 94.53 26.34 603.98 

บาท 39,188.78 28,521.06 0.00 0.00 7,904.00 
/1 ตามหนังสือ Construction Cost Undertaking ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2553 ระหวาง ปตท. เปโตรนาส และ TTM(T) ท่ีกําหนดให ปตท. และเปโตรนาสในฐานะผูถือหุน
ตองใหความชวยเหลือทางการเงินตามสัดสวนการถือหุน 50 : 50 ในกรณีท่ี  TTM(T) ไมสามารถชําระคา Claims ท่ีผูรับเหมากอสรางโครงการเรียกเก็บได (วงเงิน 16.91 
ลานเหรียญสหรัฐฯเปนตัวเลขประมาณการ) และสัญญาจะส้ินสุดเม่ือ TTM(T) ชําระคา Claims กับผูรับเหมากอสรางแลวเสร็จ  
/2 ตามสัญญาการใหการสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement : SSA) เพื่อการกูเงิน Project Financing ท่ีผูถือหุนตองใหการสนับสนุนชวงการกอสราง คิด
เปนภาระของผูถือหุนสูงสุดเทากับสัดสวนการถือหุนของยอดหน้ีคงคาง คิดเปนวงเงนิ 172.43 ลานเหรียญสหรัฐฯ และไดใหการสนับสนุนในรูปแบบของเงินทุนเพิ่มเติม
แลว จํานวน 26.34 ลานเหรียญสหรัฐ 
/3  ตามสัญญาเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder Loan) ระหวาง ปตท. และบริษัท PTTAC ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 วงเงินกู 33.95 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อใหการสนับสนุนทาง
การเงินกับบริษัท PTTAC ในชวงการกอสรางโครงการ 
/4   ปตท.ไดเขารวมทุนใน BIC เมื่อ 18 สิงหาคม 2554 ทําใหมีภาระตามสัญญา SSA เพื่อการกูเงิน Project Financing ท่ีผูถือหุนตองใหการสนับสนุนชวงการกอสราง (COS) 
คิดเปนภาระของ ปตท.สูงสุดเทากับสัดสวนการถือหุนของยอดหน้ีคงคาง คิดเปนวงเงิน 1,028 ลานบาท  
/5  ตามสัญญาเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder Loan) ระหวาง ปตท. และบริษัท PTTI ลงวันท่ี 4 กันยายน 2555 วงเงินกู 718.10 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อนําไปจายชําระคืน
เงินกูตามสัญญาฉบับเดิมลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2553 และเพื่อใชเปนดอกเบ้ียจายจากสัญญากูยืมเงินฉบับน้ีในชวงท่ีผูกูยังไมมีรายได และสัญญาเงินกูลงวันท่ี 24 สิงหาคม 
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2555 วงเงิน 1,035 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อนําไปใชซ้ือหุน SAR ตามคําเสนอซ้ือหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร คาใชจายในการทําธุรกรรม และเพื่อใชเปน
ดอกเบ้ียจายจากสัญญากูยืมเงินฉบับน้ี 
/6  ตามสัญญาเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder Loan) ระหวาง ปตท. และบริษัท PTTI ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2555 วงเงินกู 6,836 ลานบาท เพื่อนําไปลงทุนในโครงการเขื่อน
และโรงไฟฟาพลังนํ้าไซยะบุรี สปป.ลาว 
/7  ตามสัญญาเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder Loan) ระหวาง ปตท. และบริษัท PTTT ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2554 และสัญญาแกไขสัญญาเงินกูคร้ังท่ี 1 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 
2555 วงเงินกู 7.42 ลานหยวน เพื่อนําไปใชเปนคาใชจายตางๆ ของสํานักงานตัวแทนท่ีประเทศจีน โดย PTTT จะชําระดอกเบ้ียและเงินกูเปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐโดยใช
อัตราแลกเปล่ียนท่ีกําหนด   
/8  ตามสัญญาเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder Loan) ระหวาง ปตท. และบริษัท PTTGE ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2555 วงเงินกู 60 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ระยะส้ันเพื่อการบริหารจัดการตามแผนงานตางๆของบริษัท PTTGE  

     
 ปตท.จะพิจารณาใหความสนับสนุนทางการเงนิในรูปของเงินกู  เงนิทุน  และ/หรือ สินเช่ือทางการคาในกรณีที่จําเปนและเปน

ประโยชนตอ ปตท.และกลุม ปตท. ในระยะยาว  ซ่ึง ปตท. มีความเช่ือวานโยบายและการดําเนินการดังกลาวจะสามารถสรางความ
แข็งแกรงใหกับบริษทัในกลุม ปตท. ได 

 

10.4   แผนการลงทุนในอนาคต 

 ปตท. มีแผนการลงทุนภายใน 5 ปขางหนา (ป 2556-2560) เปนเงินรวมประมาณ 313,391 ลานบาท โดยมีสรุปรายละเอียด
ประมาณการใชเงินรายป ดังนี้  

              หนวย : ลานบาท 

ธุรกิจ  2556 2557 2558 2559 2560  รวม  
กาซธรรมชาติ          20,615          26,037          30,417          18,583            7,245          102,897  

น้ํามันและการคาระหวางประเทศ            5,744          11,790          16,952          12,573            6,456            53,515  

แผนรวมทุนและการลงทุนในบริษัทลูก
ที่ถือหุนรอยละ 100          23,540          26,506          34,631          25,333          36,011          146,021  

สํานักงานใหญและอื่นๆ            2,719            4,445            1,862            1,128               804            10,958  

รวม          52,618          68,778          83,862          57,617          50,516          313,391  

หมายเหตุ: แผนการลงทุน 5 ป (ป 2556-2560) ไมรวมงบสํารอง (ปรับปรุงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556)  

 

คณะกรรมการ ปตท. ไดมีมติอนุมัติแผนการลงทุนใน 5 ป (ป 2556 – 2560) ทั้งน้ี การลงทุนสวนใหญของ ปตท. เปนการ
รวมทุนและลงทุนในบริษัทลูกที่ถือหุนรอยละ 100 เพื่อขยายธุรกิจพลังงานในตางประเทศ รวมท้ังการขยายความสามารถในการนําเขา
เพื่อรองรับความตองการใชกาซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น โดยการลงทุนของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ในโครงการ LNG Receiving 

Terminal ระยะท่ี 2  และการลงทุนในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ ซ่ึงมีโครงการหลักประกอบดวย โครงการทอสงกาซฯ บนบก เสนท่ี 4 
(ระยอง-แกงคอย) และโครงการทอสงกาซฯ บนบก นครสวรรคและนครราชสีมา อีกทั้งการลงทุนเพ่ือขยายคลังกาซปโตรเลียมเหลว 
(LPG) ของธุรกิจน้ํามัน เปนตน 

แหลงเงินหลักที่ ปตท. คาดวาจะนํามาใชในการลงทุนตามแผนดังกลาวขางตน จะมาจากเงนิสดจากการดําเนินงาน รวมถึง
จากการกอหนี้ทั้งระยะส้ันและระยะยาว  ทั้งน้ีแผนการลงทุนขางตนเปนแผนการลงทุนของ ปตท.เทาน้ัน ไมรวมแผนการลงทุนของ
บริษทัในเครือ อนึง่ แผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทในเครือหลักไดนําเสนอในหัวขอ 3 ลักษณะการประกอบธุรกิจของแตละธุรกิจ 

10.5 โครงการหลักในอนาคตของ ปตท. 

10.5.1 โครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) 

คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  19 มิถุนายน  2550 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ  (กพช .)   
ในการขยายระบบทอสงกาซธรรมชาติตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 - 2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) จํานวน 
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14 โครงการ โดยแบงการลงทุนเปน 3 ระยะ และการเพ่ิมการลงทุนในระบบทอเช่ือมในทะเล ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 165,077 ลาน
บาท  

ตอมาคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2553 มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. ในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย 
พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยความตองการไฟฟามีการขยายตัวที่ลดลงตามวิกฤติ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง ตอมาคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2555 มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. ในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3 (แผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) ซ่ึงมีการปรับเลื่อนโรงไฟฟานิวเคลียร
ออกไป 3 ป จากป 2566 เปนป 2569 และลดการจัดหาไฟฟาจากโรงไฟฟาถานหิน นอกจากน้ันไดกําหนดสัดสวนการรับซ้ือไฟฟา
ตางประเทศไมเกิน 15% ของกําลังผลิตทั้งหมดในระบบ ทั้งน้ีไดเพิ่มการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม (Cogeneration) 

ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงเขามาทดแทนกําลังผลิตไฟฟาในสวนที่ลดลง สงผลให  ปตท. จําเปนตองจัดทําแผนจัดหากาซธรรมชาติ
ระยะยาว และ ทบทวนรายละเอียดแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 2 เพื่อให
สอดคลองกับประมาณการความตองการกาซธรรมชาติลาสุดขางตน  

ทั้งน้ีการทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ครั้งท่ี 2 ไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 เพื่อใชเปนกรอบในการลงทุนกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติจํานวน 18 โครงการ ในวงเงิน
ลงทุนรวมทั้งส้ิน 217,372 ลานบาท โดยแบงการลงทุนเปน 3 ระยะ และการเพ่ิมการลงทุนในระบบทอเช่ือมในทะเลโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

โครงการในระยะท่ี 1   

 โครงการติดต้ังหนวยเพิ่มความดันที่ Block Valve West 7 (BVW#7) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับ
และสงกาซธรรมชาติเพิ่มเติมจากสหภาพพมา สูงสุด 1,300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซ่ึงโครงการดังกลาวแลวเสร็จในเดือน
กรกฎาคม 2549 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือและพระนครใตขนาดเสนผาศูนยกลาง 24 นิ้ว เปน
ระยะทาง 10 กิโลเมตร จากบางใหญไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือ และทอสงกาซธรรมชาติขนาดเสนผาศูนยกลาง 30 นิ้ว 
เปนระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร โดยจะเช่ือมจากทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอย ที่อําเภอไทรนอย ไปยัง
โรงไฟฟาพระนครใต มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 480 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ระบบทอสงกาซฯ 
จากไทรนอยไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือและพระนครใตกอสรางแลวเสร็จ และเริ่มสงกาซธรรมชาติไดในป 2552 และ
ไตรมาสท่ี 4 ป 2549 ตามลําดับ โครงการติดต้ังหนวยเพิ่มความดันสํารองท่ีเขตปฏิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความยืดหยุนในการสงกาซธรรมชาติจากสหภาพพมาไปยังผูใชกาซธรรมชาติใน
สวนกลาง ซ่ึงโครงการแลวเสร็จและเร่ิมดําเนินงานเมื่อตนเดือนพฤษภาคม 2549 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลและบนบก ซ่ึงประกอบดวย 

- โครงการกอสรางแทนพักทอพีอารพี (PTT Riser Platform – PRP) โครงการแลวเสร็จเม่ือตนป 2551 

- โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากแทนพักทอพีอารพี ตอไปยังจังหวัด
ระยอง เปนระยะทาง 418 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 700 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และ
จะเพ่ิมขึ้นเปน 1,900 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ภายหลังติดต้ังหนวยเพ่ิมความดันในทะเล ซ่ึงกอสรางแลวเสร็จและเร่ิม
สงกาซธรรมชาติไดเมื่อตนป 2550 
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- โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากแหลงอาทิตยไปยังแทนพักทอ 

พีอารพี เปนระยะทาง 200 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 1,500 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

โครงการแลวเสร็จและเร่ิมสงกาซธรรมชาติเมื่อตนป 2551 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว จากระยองเพ่ือเช่ือมกับระบบทอคูขนานบนบกท่ี
สถานีเพิ่มความดันบางปะกง เปนระยะทางรวม 110 กิโลเมตร ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 400 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน  และจะเ พ่ิมขึ้น เปน  1,200 ลานลูกบาศกฟุตตอวันภายหลัง ติด ต้ังหนวยเพิ่มความดัน 

บนบก ซ่ึงโครงการแลวเสร็จและเร่ิมสงกาซธรรมชาติไดตั้งแตเดือนมีนาคม 2549 

โครงการระยะที่ 2 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากแหลงเจดีเอไปยังแหลงอาทิตย เปนระยะทาง 
95 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  ซ่ึงโครงการดังกลาวแลว
เสร็จเมื่อปลายป 2551 

 โครงการติดต้ังหนวยเพ่ิมความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
สงกาซธรรมชาติสูงสุด ซ่ึงหนวยเพิ่มความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนท่ี 3 บนบก ไดกอสรางแลวเสร็จ และเร่ิม
ดําเนินการเมื่อตนป 2550 สําหรับหนวยเพิ่มความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนท่ี 3 ในทะเล คาดวาจะแลวเสร็จ
ประมาณไตรมาส 3 ป 2556 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 นิ้ว  จากโรงแยกกาซธรรมชาติ ของบริษัท TTM อําเภอ
จะนะ  ไปยังโรงไฟฟาจะนะ อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  เปนระยะประมาณ 8 กิโลเมตร  มีความสามารถในการสงกาซ
ธรรมชาติสูงสุดรวม 280 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  ซ่ึงโครงการไดเริ่มสงกาซธรรมชาติไดเมื่อส้ินป 2550 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว  จากโรงไฟฟาวังนอย (กฟผ.) อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไปยังโรงไฟฟาแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  เปนระยะประมาณ 72 กิโลเมตร  มี
ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 510 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  ซ่ึงโครงการไดเริ่มสงกาซธรรมชาติไดเมื่อป 
2549โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากจังหวัดระยอง ไปยังอําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกเสนที่ 4) เปนระยะประมาณ 300 กิโลเมตร มีความสามารถในการสง
กาซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ทั้งน้ี ปตท. ไดเริ่มดําเนินโครงการในสวนของระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติที่เช่ือมระหวาง LNG Receiving Terminal กับโรงแยกกาซธรรมชาติ ที่จังหวัดระยอง ระยะทางประมาณ 13 กม. 
แลวเสร็จและเร่ิมสงกาซธรรมชาติเม่ือเดือนกรกฎาคม 2554  สําหรับระบบทอสงกาซธรรมชาติหลัก (ระยอง – แกงคอย) 
คาดวาจะแลวเสร็จและเร่ิมสงกาซธรรมชาติไดในป 2557   

โครงการในระยะท่ี 3 

 โครงการติดตัง้หนวยเพ่ิมความดันบนระบบทอสงกาซธรรมชาติฝงตะวันตก เพื่อเพิ่มความสามารถในการสงกาซ
ธรรมชาติระบบทอสงกาซธรรมชาติฝงตะวันตก คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณประมาณป 2557 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 28 นิ้ว  จากชายแดนไทยสหภาพพมา ไปยังอําเภอทองผา
ภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  เปนระยะประมาณ 1  กิโลเมตร  มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 280  ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน  คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณประมาณกลางป 2557 
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 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 28 นิ้ว  จากอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี    ไปยังจังหวัด
นครราชสีมา เปนระยะประมาณ 150 กิโลเมตร  มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 320 ลานลูกบาศกฟุต
ตอวัน  คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณปลายป 2559 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 28 นิ้ว  จากอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ไป
ยังจังหวัดนครสวรรค  เปนระยะประมาณ 210 กิโลเมตร  มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 330 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน ซ่ึงโครงการดังกลาวแลวเสร็จประมาณปลายป 2557 

 โครงการติดตัง้สถานีเพิ่มความดันกาซธรรมชาติกลางทางบนระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบกเสนที่ 4 (Onshore #4 

Midline Compressor) เพื่อเพิ่มกําลังการสงกาซธรรมชาติของระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบกเสนที่ 4 คาดวาโครงการ
จะแลวเสร็จประมาณป 2560 

 โครงการติดตัง้หนวยผสม (Mixing) กาซธรรมชาติที่สถานีควบคมุกาซธรรมชาติ ราชบุรี – วังนอย 6  (RA#6) บนระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ ราชบุรี – วังนอย เพื่อควบคุมคุณภาพกาซธรรมชาติที่จัดหาจากฝงตะวันออก (อาวไทย และ กาซ
ธรรมชาติเหลว) และฝงตะวันตก (สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร) ที่จะจัดสงใหแกลูกคาในกลุมตางๆ  ใหมีคุณภาพที่
เหมาะสม คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณป 2557 

การเพิ่มการลงทุนในระบบทอเชื่อมในทะเล 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 18  นิ้ว จากแหลงผลิตอาทิตยเหนือสวนเพ่ิม  มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 150  ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน ซ่ึงโครงการดังกลาวแลวเสร็จเม่ือปลายป 2551 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 28 นิ้ว จากแหลงผลิตเชฟรอนสวนเพ่ิม มายังระบบทอสงกาซธรรมชาติ
เสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 48 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 330  ลานลูกบาศกฟุตตอ
วัน ซ่ึงโครงการดังกลาวแลวเสร็จเมื่อปลายป 2554 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 นิ้ว จากแหลงผลิตบงกชใตสวนเพ่ิม มายังระบบทอสงกาซธรรมชาติ
เสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 38 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 350  ลานลูกบาศกฟุตตอ
วัน ซ่ึงโครงการดังกลาวแลวเสร็จเมื่อป 2555 

แผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติดังกลาว จะชวยเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งฝง
ตะวันออกและฝงตะวันตกของ ปตท. (รวมทอสงกาซฯจากแหลงนํ้าพอง) จาก 3,680 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ณ คาความรอนจริง) (ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555) เพิ่มเปน 7,680 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ณ คาความรอนจริง) 

ทั้งน้ี ปตท. ไดดําเนินการขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอยโรงไฟฟาพระนคร
ใต และ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนกับโครงการตางๆ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ดังนี้ 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลและบนบก 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติในทะเล จากแหลงเจดีเอ - แหลงอาทิตย 

 โครงการติดตัง้หนวยเพ่ิมความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก 
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 โครงการทอสงกาซธรรมชาติวังนอย - แกงคอย 

นอกจากนี้คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดมีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนกับโครงการทอสงกาซธรรมชาติจาก
แหลงอาทิตย FPSO มายังทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 และโครงการทอสงกาซธรรมชาติไปโรงไฟฟาพระ
นครเหนือ เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2550 และโครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกเสนที่ 4 (ระยอง-แกงคอย) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 
ตามลําดับ 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดมีมติเหน็ชอบใหการสงเสริมการลงทุนของ ปตท. อีกหลายโครงการ โดยรายละเอียด
โครงการและวันที่ BOI มีมติเห็นชอบ เปนดังนี ้

 โครงการโรงแยกกาซอีเทน  (เหน็ชอบเมื่อ 17 ตุลาคม 2548) 

 โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยท่ี 6  (เห็นชอบเม่ือ 1 กุมภาพันธ 2550) 

 โครงการผลิตโรงไฟฟาระบบความรอนรวมเพ่ือผลิตไฟฟาและไอน้ํา สําหรับโรงกล่ันน้ํามันบางจาก (เห็นชอบเม่ือ
วันที่ 1 ตุลาคม  2550) 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติจากชายแดนไทยสหภาพเมียนมาร มายังสถานีควบคุมความดันกาซฯ ฝงตะวันตกที่ 
1 (BVW#1) (เหน็ชอบเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม  2555) 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติไปสูภูมิภาค – โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติ นครราชสีมา (เห็นชอบเมื่อวันท่ี 1 
สิงหาคม  2555) 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติไปสูภูมิภาค – โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติ นครสวรรค (เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม  2555) 

 

10.5.2 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
ตามท่ี พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ไดมีผลใชบังคับแลวตั้งแตวันท่ี 11 ธันวาคม 2550  

โดย ปตท. เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการกาซธรรมชาติ  ประกอบดวย ใบอนุญาตการขนสงกาซธรรมชาติทางทอผานระบบสงกาซ
ธรรมชาติ  ใบอนุญาตการจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ  และใบอนุญาตการคาปลีกกาซธรรมชาติผานระบบจําหนายกาซธรรมชาติ และ
กิจการไฟฟา ประกอบดวย ใบอนุญาตผลิตและจําหนายไฟฟาสําหรับโรงกล่ันน้ํามันบางจาก  กิจการผลิตไฟฟาเพื่อใชเองในโรงแยกกาซ
ธรรมชาติระยองและขนอม และกิจการผลิตไฟฟาเพื่อใชเองตามสถานีควบคุมกาซธรรมชาติ สงผลให การประกอบกิจการกาซธรรมชาติ
และไฟฟาของ ปตท. ถูกกํากับโดย คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ภายใต พระราชบัญญัติ  การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 
และพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  (ฉบับที่ 2) ไมใชบังคับกับการประกอบ
กิจการกาซธรรมชาติของ ปตท. อีกตอไป 

10.5.3 โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV)   

เพื่อสงเสริมการใชกาซธรรมชาติเพื่อเปนเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนสง ลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจอันเนื่องมา  
จากราคานํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสนับสนุน
ยุทธศาสตรพลังงานของประเทศ ที่สนับสนุนใหใชเชื้อเพลิงที่สามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศ ปตท.ไดเริ่มนํา NGV มาใชเปน
เช้ือเพลิงใหกับรถโดยสารประจําทาง NGV ของ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแตป 2536 และมีการขยายตลาด NGV อยาง
ตอเนื่อง 
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 นอกจากนี้ ปตท. ยังพัฒนาการใช NGV ในโครงการทดลองพัฒนากาซชีวภาพท่ีไดจากมูลสัตวเพื่อการคมนาคมจังหวัด
เชียงใหม ขนาดกําลังการผลิตกาซชีวภาพอัดหรือ Compressed Bio Methane Gas (CBG) 6 ตัน/วัน ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและ
จะสามารถดําเนินงานเชิงพาณิชยไดประมาณไตรมาสที่ 2 ป 2556 และ ปตท. ยังมีโครงการปรับปรงุสถานี CNG ใหเปนสถานี LCNG 

(Liquid to Compressed Natural Gas Station) ณ สถานีบริการ NGV สาขาสารภี จ. เชียงใหม เพื่อลดตนทนุคาขนสงในพ้ืนทีห่างไกลจาก
แนวทอกาซธรรมชาติโดยรับ LNG (Liquefied Natural Gas) จากโรงงานผลิต LNG จังหวัดสุโขทัย ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและ
เร่ิมใชงานในไตรมาสที่  4  ป  2554 โดยมียอดจําหนาย NGV ประมาณ 7-8  ตัน/วัน 

10.6  คาตอบแทนของผูสอบบญัชี 

 1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

         บริษทัฯ บริษทัยอย และกิจการท่ีควบคุมรวมกันจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก สํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน 
(สตง.) และสํานักงานสอบบัญชีอืน่ๆ ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 111,989,513 บาท  (หนึ่งรอยสิบเอ็ดลานเกาแสนแปด
หมื่นเกาพันหารอยสิบสามบาท) 

 2. คาบริการอืน่ (non-audit fee) 

       บริษัทจายคาตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแก คาธรรมเนียมในการจัดทํา Letter of Comfort และรายงานการสอบทานงบ
การเงิน เพื่อประกอบการออกหนังสือช้ีชวนในการจัดจําหนายหุนกูของบริษัทใหแก สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และ
สํานักงานสอบบัญชีอื่นๆ   ในรอบปที่ผานมา ปตท. มีการจายคาบริการดังกลาวเปนจํานวนเงินรวม 12,200,000 บาท (สิบสองลานสอง
แสนบาท) 
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สวนท่ี 3 
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีช่ือเปนภาษาอังกฤษวา PTT Public Company Limited สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี 555 

ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร 10900 โทรศัพท (66) 2537-2000 โทรสาร (66) 2537-3498-9 มีความประสงคที่จะ
เสนอขายหุนกู โดยมีมูลคารวมท้ังส้ิน 10,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนลาน) บาท ซ่ึงมีลักษณะสําคัญของหุนกูตามท่ีระบุไวขางลางน้ี 

1. รายละเอียดของหุนกูที่เสนอขายและสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกู และผูถือหุนกู 
(“ขอกําหนดสิทธิ”) และสรุปสาระสําคัญของสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู  

1.1 รายละเอียดของหุนกูที่เสนอขาย 
ผูออกหุนกู : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุนกู : หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2556 ครบกําหนดไถถอนป 
พ.ศ. 2566 

ประเภทของหุนกู : หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

จํานวนและมูลคาหุนกูทีเ่สนอขาย : หุนกูที่เสนอขายรวมจํานวน 10,000,000 (สิบลาน) หนวย คิดเปนมูลคาหุนกูรวม 

10,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนลาน) บาท  

มูลคาท่ีตราไวตอหนวย  : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท 

อายุหุนกู : 10 ป นับจากวันที่ออกหุนกู 

วันออกหุนกู : วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 5.12 (หาจุดหน่ึงสอง) ตอป ตลอดอายุหุนกู ทั้งน้ี การคํานวณ
ดอกเบี้ยหุนกูจะเปนไปตามขอ 8 ของขอกําหนดสิทธิ 

การชําระคืนเงินตน : ชําระคืนเงินตนทั้งจํานวนในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 

การชําระดอกเบี้ย : บริษัทจะชําระดอกเบี้ยหุนกูเพียงคร้ังเดียวในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู ทั้งน้ี ในกรณีที่มี
การเล่ือนวันครบกําหนดไถถอนหุนกูเพื่อใหเปนวันทําการตามท่ีกําหนดไวในขอ 9.3 ของ
ขอกําหนดสิทธินั้น ผูออกหุนกูจะชําระดอกเบี้ยเพ่ิม อีกเปนจํานวนเทากับ 0.226772 (ศูนย
จุดสองสองหกเจ็ดเจ็ดสอง) บาทตอหุนกู 1 (หน่ึง) หนวย ตอวันโดยคํานวณตามจํานวนวัน
ทั้งหมดท่ีเลื่อนออกไปจนถึง (แตไมรวม) วันครบกําหนดไถถอนหุนกูที่เลื่อนออกไป 

การคํานวณดอกเบี้ย : ในการคํานวณดอกเบี้ยหุนกู จะคํานวณจากผลรวมของ (ก) เงินตนคงคางตามมูลคาท่ีตรา
ไวของหุนกู และ (ข) ดอกเบ้ียสะสม ณ วันส้ินงวดของงวดหุนกูกอนหนาน้ี  โดยอาศัย
หลักเกณฑ 1 (หนึ่ง) ป มี 365 (สามรอยหกสิบหา) วัน และโดยการนับจํานวนวันท่ีผานไป
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จริง โดยคํานวณเร่ิมต้ังแต (โดยรวมถึง) วันออกหุนกูหรือวันส้ินงวดหุนกูกอนหนาน้ี 
(แลวแตกรณี) จนถึง (แตไมนับรวม) วันสิ้นงวดหุนกูในงวดหุนกูนั้น หรือวันครบกําหนด
ไถถอนหุนกู (แลวแตกรณี) ทั้งน้ี หากผลการคํานวณดอกเบ้ียหุนกูตอหนวยที่ไดมีจํานวน
ทศนิยมมากกวา 6 (หก) ตําแหนง ก็ใหปดเศษทศนิยมใหเหลือเพียง 6 (หก) ตําแหนง โดย
ใหปดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมากกวาหรือเทากับ 5 (หา) นอกนั้นใหปดลง ทั้งน้ี 
จํานวนดอกเบ้ียหุนกู จะเทากับ 658.360237 (หกรอยหาสิบแปดจุดสามหกศูนยสองสาม
เจ็ด) บาทตอหุนกู 1 (หนึ่ง) หนวย ทั้งน้ี การคํานวณดอกเบ้ียหุนกูจะเปนไปตามขอ 8 ของ
ขอกําหนดสิทธิ 

วิธีการชําระหนี้ตามหุนกู : 1 การชําระเงินตน 

(ก) กรณีทั่วไป  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตนตามหุนกูใหแกผูถือหุนกูผาน
นายทะเบียนหุนกูโดย เช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู 
ลงวันที่ตรงกับวันทําการท่ีตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ โดยจัดสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่
สงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนด
ชําระเงินตน / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามท่ีไดมีการแจงเปน
หนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบ
หา) วันกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ทั้งน้ี การชําระเงินตนท่ีจะทําการ
ชําระในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบหุนกูมา
เวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู ณ สํานักงานของนายทะเบียนหุนกู 
เวนแตในกรณีที่มีขอสงสัย ผูออกหุนกูและนายทะเบียนหุนกูสามารถ
ใชดุลยพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใดๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได  

(ข) กรณีที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทน  ผูออกหุนกูจะชําระ
เงินตนตามหุนกูผานนายทะเบียนหุนกูใหแกบุคคลที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยมีหนังสือแจงมายัง นายทะเบียนหุนกูวาเปนผูทรงสิทธิใน
หุนกูจํานวนตางๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุนกูไวในช่ือของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพยโดย เช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามของผูถือ
หุนกู ลงวันที่ตรงกับวันทําการท่ีตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิโดย
จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ (Air Mail) (ใน
กรณีที่สงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึง
กําหนดชําระเงินตน / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามที่ไดมีการแจง
เปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 
(สิบหา)  วันกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ทั้งน้ี การชําระเงินตนท่ีจะทํา
การชําระในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบหุน
กูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู ณ สํานักงานของนายทะเบียนหุน
กู เวนแตในกรณีที่มีขอสงสัย ผูออกหุนกูและนายทะเบียนหุนกู
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สามารถใชดุลยพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใดๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได 

2. การชําระดอกเบี้ย หรือเงินจํานวนอ่ืนใด (ถามี) 

(ก) กรณีทั่วไป  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตามขอ 9.2 ของขอกําหนดสิทธิ
ใหแกผูถือหุนกูผานนายทะเบียนหุนกูโดย เช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะ
ในนามของผูถือหุนกู ลงวันท่ีตรงกับวันทําการท่ีตองชําระเงินตาม
ขอกําหนดสิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณีย
อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผู
ถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงินดังกลาว / การโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารตามที่ไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบ
ลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน 
ทั้งน้ี ในการชําระดอกเบ้ียในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู ผูถือหุนกู
ไมจําตองนําใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู ณ สํานักงาน
ของนายทะเบียนหุนกู เวนแตในกรณีที่มีขอสงสัย ผูออกหุนกูและ
นายทะเบียนหุนกูสามารถใชดุลยพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใดๆ นํา
ใบหุนกูมาเวนคืนได 

(ข) กรณีที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทน  ผูออกหุนกูจะชําระ
เงินตามขอ 9.2 ของขอกําหนดสิทธิผานนายทะเบียนหุนกูใหแกบุคคล
ที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยมีหนังสือแจงมายังนายทะเบียนหุนกูวาเปนผู
ทรงสิทธิในหุนกูจํานวนตางๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุนกูไวใน
ช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยโดย เช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนาม
ของผูถือหุนกู ลงวันท่ีตรงกับวันทําการท่ีตองชําระเงินตามขอกําหนด
สิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ (Air 
Mail) (ในกรณีที่สงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอน
วันถึงกําหนดชําระเงินดังกลาว / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามที่ได
มีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอย
กวา 15 (สิบหา) วันกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ทั้งน้ี ในการชําระ
ดอกเบี้ยในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบหุนกู
มาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู ณ สํานักงานของนายทะเบียนหุนกู 
เวนแตในกรณีที่มีขอสงสัย ผูออกหุนกูและนายทะเบียนหุนกูสามารถ
ใชดุลยพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใดๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได 

3. หากวันครบกําหนดชําระเงินตามหุนกู (ไมวาจะเปนเงินตนหรือดอกเบี้ยหรือเงิน
จํานวนอ่ืนใด) ใหแกผูถือหุนกูไมตรงกับวันทําการ ใหเลื่อนวันชําระเงินไปเปน
วันทําการถัดไป 

การไถถอนหุนกู : การไถถอนหุนกู จะกระทําในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยการชําระเงินตนตามมูลคา
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หุนกูเพียงคร้ังเดียว พรอมทั้งดอกเบี้ยหุนกูที่จะตองชําระในขณะน้ันทั้งหมดใหแกผูถือหุนกู 

การซ้ือคืนหุนกู : บริษัทมีสิทธิซ้ือคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหลงอ่ืนๆ ไดไมวาในเวลาใดๆ ที่ราคาใดๆ ก็
ได แตหากบริษัททําคําเสนอซ้ือคืนหุนกูเปนการท่ัวไป บริษัทจะตองทําคําเสนอซ้ือคืนหุน
กูตอผูถือหุนกูทุกราย และจะตองทําการซ้ือคืนหุนกูจากผูถือหุนกูซ่ึงประสงคจะขายคืน
หุนกูทุกรายอยางเทาเทียมกันตามสัดสวนที่เสนอขาย 

สถานะของหุนกู : หุนกูเปนหนี้ของบริษัทซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกหนวย และผูถือหุนกูจะมี
สิทธิไดรับชําระหน้ีไมดอยกวาสิทธิไดรับชําระหน้ีของเจาหน้ีไมมีประกันท้ังในปจจุบัน
และในอนาคตของบริษัท เวนแตบรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหน้ีกอน 

ผูแทนผูถือหุนกู : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

การจดทะเบียนหุนกู : บริษัทจะนําหุนกูไปขอขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดเพื่อประโยชนในการอางอิงราคา 

การ ซ้ือขายหุนกู กอนวันครบ
กําหนดไถถอนหุนกู 

: ผูลงทุนสามารถซ้ือขายหุนกูไดที่ธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย หรือนิติบุคคลอื่นใด 
ที่มีใบอนุญาตคาหลักทรัพยอันเปนตราสารหน้ี หรือตลาดรองอ่ืนใด 

การจัดอันดับความนาเช่ือถือ : บริษัทจะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเ ช่ือถือหุนกูโดยสถาบันจัดอันดับความ  

นาเช่ือถือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยตลอดอายุของหุนกู ซ่ึงบริษัทไดแตงต้ังใหบริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) 

จํากัด เปนผูทําการจัดอันดับความนาเช่ือถือหุนกู โดยผลการจัดอันดับท่ีบริษัท ฟทช เรท
ติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด เผยแพรเมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยอันดับความ
นาเช่ือถือของหุนกูอยูในเกณฑ AAA (tha) ซ่ึงอันดับความนาเช่ือถือน้ีมิไดจัดขึ้นเพ่ือเปน
ขอแนะนําใหผูลงทุนทําการซ้ือ ขาย หรือถือหุนกูที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือ
เปล่ียนแปลงโดย บริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด ไดตอไป ความหมายของผล
การจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดขางทายน้ี 
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สัญลักษณที่กําหนดในการจัดอันดับตราสารหน้ีระยะยาวสําหรับประเทศไทย  
บริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด หรือ FITCH ใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับ

ความสามารถของผูออกตราสารหนี้ในการชําระดอกเบ้ีย และคืนเงินตนของตราสารหน้ีระยะยาว โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเปนอันดับ
เครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเปนอันดับต่ําสุด แตละสัญลักษณมีความหมายดังนี้ 

AAA(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘AAA(tha)’ แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย โดย
อันดับเครดิตนี้จะใหกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ี ที่คาดวาจะมีความเส่ียงของการผิดนัดชําระหน้ีต่ําท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบ
กับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหน้ีอื่นๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘AA(tha)’ จะใหกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหน้ี ที่คาดวาจะมีความเส่ียงของการผิดนัดชําระ
หนี้ที่ต่ํามากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ีอื่นๆ ในประเทศไทย โดยความเส่ียงของการผิดนัดชําระหน้ี
สําหรับอันดับเครดิตภายในประเทศท่ีระดับ ‘AA(tha)’ จะแตกตางจากความเส่ียงของการผิดนัดชําระหน้ีสําหรับอันดับเครดิต
ภายในประเทศขั้นสูงสุดเพียงเล็กนอย 

A(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘A(tha)’ จะใหกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหน้ี ที่คาดวาจะมีความเส่ียงของการผิดนัดชําระหน้ี
ที่ต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ีอื่นๆ ในประเทศไทย อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงของสถานการณ
หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลาน้ีมากกวา
ตราสารอ่ืนที่ไดรับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกวา 

BBB(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘BBB(tha)’ จะใหกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ี ที่คาดวาจะมีความเส่ียงของการผิดนัดชําระ
หนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงของ
สถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทาง
การเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารหน้ีอื่นที่ไดรับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกวา 

BB(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘BB(tha)’ จะใหกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหน้ี ที่คาดวาจะมีความเส่ียงของการผิดนัดชําระ
หนี้ที่สูงเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหน้ีอื่นๆ ในประเทศไทย การชําระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารหน้ี
เหลาน้ีภายในประเทศนั้นๆ มีความไมแนนอนในระดับหน่ึง และความสามารถในการชําระหน้ีคืนตามกําหนดเวลาจะมีความ
ออนไหวคอนขางสูงตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 
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B(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘B(tha)’ จะใหกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหน้ี ที่คาดวาจะมีความเส่ียงของการผิดนัดชําระหน้ี
ที่สูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในขณะท่ีการปฏิบัติตามขอผูกพันทาง
การเงินแมยังคงดําเนินอยูในปจจุบัน แตความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินมีอยูคอนขางจํากัด ความสามารถใน
การชําระหน้ีตามกําหนดอยางตอเนื่องน้ันไมแนนอนขึ้อยูกับสภาวะท่ีเอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรง
สําหรับตราสารหน้ีเฉพาะตัว อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘B(tha)’ อาจแสดงถึงการผิดนัดชําระหน้ีที่มีแนวโนมวาอัตราการรับชําระ
คืนอยูในระดับสูงมาก 

CCC(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘CCC(tha)’ แสดงถึงความเปนไปไดอยางสูงท่ีจะเกิดการผิดนัดชําระหน้ี ความสามารถในการปฏิบัติ
ตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรงเพียงอยางเดียว 

CC(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘CC(tha)’ แสดงถึงความเปนไปไดในการผิดนัดชําระหน้ีบางอยาง 

C(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘C(tha)’ แสดงถึงการผิดนัดชําระหน้ีที่กําลังจะเกิดข้ึน 

D(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘D(tha)’ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหน้ีซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหน้ี 

หมายเหตุ:  

คําเสริมทาย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับเครดิตเพ่ือบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย เครื่องหมาย “+” 
หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก 
ทั้งนี้ เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ ดังกลาวจะไมใชสําหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ‘AAA(tha)’ หรืออันดับที่ต่ํากวา 
‘CCC(tha)’ และจะไมใชสําหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะส้ันยกเวนระดับ ‘F1(tha)’ 

สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือ : สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือจะถูกใชเพ่ือแจงใหนักลงทุนทราบวา  

มีความเปนไปไดที่จะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความนาเช่ือถือ และแจงแนวโนมทิศทางของการเปล่ียนแปลงดังกลาว สัญญาณ
ดังกลาวอาจระบุเปน “สัญญาณบวก” ซ่ึงบงช้ีแนวโนมในการปรับอันดับความนาเช่ือถือใหสูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบงช้ีแนวโนมใน
การปรับอันดับความนาเช่ือถือใหต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีที่อันดับความนาเช่ือถืออาจจะไดรับการปรับขึ้น ปรับลงหรือ
คงที่ โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือมักจะระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาส้ันๆ 

ที่มา: บริษัท ฟทช เรทติงส (ประเทศไทย) จํากัด 
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1.2  สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดสิทธิ 
หนาท่ีของบริษัท : ตราบเทาท่ีบริษัทมีภาระตามหุนกู 

1. บริษัทจะตองสงหนังสือบอกกลาวใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยทันที เมื่อบริษัททราบวา 
(ก) มีเหตุผิดนัดตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิขอ 11.1 เกิดขึ้น 

(ข) บริษัทถูกดําเนินคดีในศาลหรือถูกกลาวหาใหเปนฝายรับผิดในกรณีพิพาทที่
อนุญาโตตุลาการจะตองวินิจฉัย  ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางร ายแรงตอ
ความสามารถในการชําระหน้ีของหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ 

รวมท้ังแจงถึงการกระทําใด ๆ ที่ผูออกหุนกูไดดําเนินการหรือเสนอที่จะดําเนินการเพ่ือ
แกไขเหตุการณดังกลาวดวย 

2. เม่ือผูแทนผูถือหุนกูรองขอไมวาเม่ือใดบริษัทจะตองสงมอบเอกสารซ่ึงลงนามโดย
กรรมการผูมีอํานาจของบริษัท (หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูมี
อํานาจ) ใหแกผูแทนผูถือหุนกูวา จากขอมูลท่ีบริษัทไดรับทราบในขณะน้ัน บริษัท
รับรองวาไมมีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณที่อาจกลายเปนเหตุผิดนัดเกิดขึ้น และไมมี
คดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่บริษัทเปนจําเลยหรือผูถูกกลาวหา (ยกเวนกรณี
ที่ไดแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทราบแลว (ถามี))  

3. หากมีกรณีที่จะตองเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุนกู บริษัทจะดําเนินการจัดหาบุคคล
เพื่อแตงต้ังใหเปนนายทะเบียนหุนกูโดยเร็วที่สุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได แตทั้งน้ี 
ตองไมเกิน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่นายทะเบียนหุนกูเดิมพนจากการปฏิบัติ
หนาท่ี และจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูเดิมแจงตอผูถือหุนกูทุกรายถึงการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว พรอมท้ังช่ือและที่อยูของนายทะเบียนหุนกูรายใหมภายใน 30 

(สามสิบ) วัน นับแตวันที่นายทะเบียนหุนกูรายใหมไดรับการแตงต้ัง 

4. หากมีกรณีที่จะตองเปลี่ยนแปลงผูแทนผูถือหุนกู บริษัทจะดําเนินการจัดหาบุคคล
เพื่อแตงต้ังใหเปนผูแทนผูถือหุนกูรายใหมโดยเร็วที่สุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได  
แตทั้งน้ี ตองไมเกิน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ผูแทนผูถือหุนกูเดิมพนจากการ
ปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงการแตงต้ังดังกลาวจะตองดําเนินการตามเง่ือนไขในขอกําหนด
สิทธิขอ 14.3 (ก) หรือ 14.3 (ข) แลวแตกรณี และผูแทนผูถือหุนกูรายใหมจะตอง
เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเปนผูแทนผูถือหุนกูตามท่ีกําหนดในประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ 

5. นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันตางๆ ที่บริษัทไดใหไว หรือทําขึ้นกอน
วันออกหุนกู บริษัทจะไมจํานอง จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ  บน
ทรัพยสินสวนท่ีสําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งท่ีมีอยูในปจจุบัน
และอนาคตตลอดเวลาท่ีหนี้หุนกูยังคงคางชําระอยู เวนแตการจํานอง จํานํา กอ
หลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ ดังกลาวจะเกิดข้ึนเนื่องจากเหตุอยางใดอยางหน่ึง 
ดังตอไปนี้ 
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(ก) การกอหลักประกัน หรือ ภาระผูกพันท่ีเกิดขึ้นเหนือทรัพยสินของบริษัท ใน
กรณีที่ทรัพยสินนั้นๆ ตกอยูภายใตสิทธิยึดหนวงตามกฎหมายของบุคคลอ่ืนที่
มีหนี้อันเปนคุณประโยชนเหนือทรัพยสินดังกลาว ทั้งน้ี จนกวาจะไดมีการ
ชําระหน้ีนั้นแลว เชน ในกรณีบริษัทฝากทรัพยสินของตนไวกับผูประกอบ
ธุรกิจรับฝากของ แลวบริษัทไมชําระหนี้คาฝากของดังกลาว ผูรับฝากของจะมี
สิทธิยึดหนวงของที่รับฝากไวจนกวาบริษัทจะชําระหน้ีนั้น 

(ข) การกอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ อันเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตามปกติ 
ทั่วไปของบริษัท 

(ค) การกอหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ ตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญา
สัมปทาน สัญญารวมทุน ใบอนุญาต การอนุญาต หรือสิทธิพิเศษท่ีคลายคลึง
กันที่บริษัทเขาทํากับหรือออกโดยรัฐบาลไทยและ/หรือหนวยงานของรัฐบาล
ไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองคกรท่ีรัฐบาล และ/หรือหนวยงาน 
และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ บุคคลทั่วไป ดังกลาวเขาถือหุน หรือเปน
หุนสวน หรือรวมลงทุน และ/หรือที่เขาทํากับ และ/หรือออกโดยรัฐบาล และ/

หรือหนวยงานของประเทศซ่ึงเปนคูคาของบริษัท หรือตามสัญญารวมการ
งานใดๆ ที่ทําขึ้นกับรัฐบาลไทย หรือหนวยงานของรัฐบาลไทย และ /หรือ
รัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองคกรที่รัฐบาล และ/หรือหนวยงาน และ/หรือ
รัฐวิสาหกิจดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน หรือรวมลงทุน และ /หรือ
รัฐบาล และ/หรือหนวยงานของประเทศซ่ึงเปนคูคาของบริษัท 

(ง) การกอหลักประกันท่ีกอขึ้นหรืออนุญาตใหกอขึ้นดวยความยินยอมลวงหนา
จากท่ีประชุมผูถือหุนกู หรือเปนการกอหลักประกันใหแกผูถือหุนกู 

6. บริษัทจะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการประกอบธุรกิจใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ คําส่ังตางๆ ที่ออก
ตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามขอผูกพันและเงื่อนไขตางๆ ของขอกําหนดสิทธิฉบับ
นี้โดยเครงครัดตลอดอายุหุนกูหรือจนกวาหุนกูทั้งหมดจะไดรับการไถถอน  

7. บริษัทจะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการดํารงไวซ่ึงสถานะของการเปนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

8. บริษัทจะไมจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุนของบริษัทในกรณีที่บริษัทผิด
นัดไมชําระดอกเบี้ยหรือผิดนัดไมชําระเงินใดๆท่ีเกี่ยวกับหุนกู   

9. ตลอดอายุหุนกู บริษัทจะไมขายหรือจําหนายจายโอนทรัพยสินใดๆ ไมวาท้ังหมด
หรือบางสวนที่สําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท เวนแต (ก) การกระทํา 
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ดังกลาวจะไมกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถในการชําระหน้ี
ตามหุนกูของบริษัทหรือ (ข) เปนการโอนกิจการทอสงกาซธรรมชาติหรือกิจการทอ
จําหนายกาซธรรมชาติ ตลอดจนทรัพยสินใดๆ ที่เกี่ยวของ  

10. บริษัทจะจัดสงสําเนางบการเงินรายป และรายงานประจําปที่เสนอตอผูถือหุนของ
บริษัทใหแกผูแทนผูถือหุนกูภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีบริษัทไดจัดสง
เอกสารดังกลาว ใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทจะจัดสง
เอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอ่ืนท่ีผูแทนผูถือหุนกูจะรองขอเปนลายลักษณอักษร
ตามสมควรและจําเปน ทั้งน้ี ภายในระยะเวลาที่ผูแทนผูถือหุนกูจะกําหนดอยาง
สมเหตุสมผล 

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด : 1.    กรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปนี้ถือเปนเหตุผิดนัดตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 

(ก) หากบริษัทผิดนัดไมชําระเงินไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ียในวันถึงกําหนดชําระ
ตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ เวนแตการผิดนัดดังกลาวมีสาเหตุจากความ
ลาชาในระบบการโอนเงิน และการผิดนัดไมชําระเงินดังกลาวยังคงมีอยูเปน
เวลา 5 (หา) วัน นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระนั้น 

(ข) บริษัทไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิในขออื่นๆ นอกจากการผิดนัดไมชําระ
เงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเชนน้ันยังคงมีอยูเปนระยะเวลา 45 (ส่ีสิบหา) วัน นับ
จากวันที่ไดมีการสงหนังสือแจงการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ 
และขอใหบริษัทแกไขการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวไปยังสํานักงานใหญ
ของบริษัทแลวโดยผูแทนผูถือหุนกู หรือผูถือหุนกูที่ถือหุนกูรวมกันไมนอย
กวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของหุนกูที่ยังมิไดทําการไถถอนท้ังหมด 

(ค) หนี้ของบริษัทซ่ึงเปนมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู หุนกู ตราสารหน้ีหรือท่ีเกิดจาก
การดําเนินการทางการเงินอ่ืนใด (เพื่อปองกันขอสงสัย ไมใหรวมถึงธุรกรรม
อนุพันธใดๆ ไมวาจะเกี่ยวของกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไมก็ตาม) (ไมวาจะ
เปนมูลหนี้ในปจจุบันหรืออนาคต เปนมูลหนี้ที่มีเงื่อนไขหรือโดยประการอื่น) 

ที่บริษัทเปนคูสัญญา หรือเปนลูกหนี้ หรือเปนผูที่มีหนาท่ีตองชําระหน้ีในฐานะ
ผูค้ําประกัน ผูรับรอง หรืออาวัลต๋ัวเงิน ถึงกําหนดชําระกอนกําหนดชําระตาม
สัญญา หรือตราสารท่ีเกี่ยวของเปนจํานวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูล
หนี้รวมกันเกินกวา 50,000,000 (หาสิบลาน) เหรียญสหรัฐ หรือ 
2,000,000,000 (สองพันลาน) บาท แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา หลังจากได
คํานึงถึงขอกําหนดเรื่องการบอกกลาว ที่ระบุไวในสัญญาหรือตราสารแลว
หรือพนระยะเวลาท่ีไดรับการผอนผันแลว 

(ง) หากบริษัทตองคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ให
ชําระเงินคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง โดยบริษัทไมชําระหน้ีดังกลาวไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคําช้ีขาดอันเปนที่สุดของ
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อนุญาโตตุลาการน้ันๆ และการไมชําระหน้ีดังกลาวมีผลกระทบอยางรายแรงตอ
ความสามารถของบริษัทในการชําระหน้ีหุนกูภายใตขอกําหนดสิทธิ 

(จ) มีการเร่ิมดําเนินการเพ่ือขอฟนฟูกิจการของบริษัทหรือเพื่อขอใหบริษัท
ลมละลายภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของ หรือไดมีคําส่ังหรือมติใดๆ โดยชอบตาม
กฎหมายใหเลิกกิจการของบริษัท หรือมีการยึด/อายัดทรัพยสินของบริษัทตามคํา
พิพากษาหรือคําส่ังโดยชอบดวยกฎหมาย และการเร่ิมดําเนินการคําพิพากษา 
คําส่ัง หรือมติใดๆ มิไดถูกยกเลิก หรือเพิกถอน หรือทําใหหมดส้ินไปภายใน 45 

(ส่ีสิบหา) วัน นับจากวันที่มีการเร่ิมดําเนินการหรือวันที่มีคําส่ังน้ันๆ 

(ฉ) บริษัทดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการหรือขอเลิกกิจการของบริษัท เวนแต 
กรณีการเลิกกิจการของบริษัทดังกลาวเปนกรณีที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ 
ซ่ึงตามขอกําหนดและเง่ือนไขของการดําเนินการดังกลาว นิติบุคคลท่ีจะคงอยู
ตอไปจะเขารับเอาหน้ีสิ้นหรือขอผูกพันทั้งหมดของบริษัทท่ีเกี่ยวกับหุนกูโดย
ชัดเจน 

2.  เม่ือเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหน่ึงตามขอ 1 หาก 

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูเห็นสมควร หรือ  

(ข) เม่ือผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือหุนกูที่ถือหุนกูหรือ
ถือหุนกูรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของหุนกูที่ยังมิไดไถถอน
ทั้งหมด หรือ  

(ค) ผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุนกู หรือ  

(ง) เปนกรณีตามขอ 1. (จ) และ (ฉ) 

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองมีหนังสือแจงไปยังบริษัทใหทําการชําระเงินตนพรอมดวย
ดอกเบ้ียตามหุนกูที่คํานวณจนถึงขณะน้ัน ซ่ึงถือเปนอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน
ใหแกผูถือหุนกูทันที โดยใหระบุกรณีที่เกิดข้ึนน้ันดวย ทั้งน้ี ผูแทนผูถือหุนกูจะตอง
ยืนยันตอบริษัทวา ในความเห็นของผูแทนผูถือหุนกู เหตุการณดังกลาวทําใหบริษัท
ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิได และมีผลกระทบอยางรายแรง
ตอผลประโยชนของผูถือหุนกู 

3. เม่ือผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัทตามขอ 2. แลว  

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูจะตองดําเนินการใหบริษัทชําระหน้ีที่คางชําระอยูตามหุนกู
ทั้งหมดโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได ซ่ึงรวมถึงการฟองรองบังคับคดี
เอากับบริษัทดวยหากสามารถกระทําไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 

(ข) ผูถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธิฟองรองบังคับชําระหนี้ตามหุนกูที่คางชําระแก
ตนเองจากบริษัทไดดวยตนเองก็ตอเมื่อหลังจาก 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่
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ผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัทตามขอ 2. แลว ยังไมมีการชําระหน้ี
ที่คางชําระแกตน และขณะท่ีผูถือหุนกูฟองคดีนั้น ผูแทนผูถือหุนกูยังมิได
ดําเนินการฟองรองบริษัทใหชําระหน้ีที่คางชําระ 

อํานาจ หนาท่ี และความ
รับผิดชอบของผูแทนผูถือหุนกู 

: 1. ผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดตอผูถือหุนกูในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเน่ืองจาก
การปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตบรรดาความเสียหายซ่ึงเกิดขึ้นแกผูถือหุนกูจากการ
ที่ผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีดวยความจงใจหรือโดย
มิไดใชความระมัดระวังตามท่ีจะพึงคาดหมายไดจากบุคคลที่ประกอบการเปน
ผูแทนผูถือหุนกู 

2. นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
ผูแทนผูถือหุนกูจะมีอํานาจ หนาท่ี และความรับผดิชอบดังตอไปน้ี 

(ก) ดําเนินการตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 2. นี้ และขออื่นๆ ของขอกําหนดสิทธิ 
ซ่ึงในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิใชดุลยพินิจของตนตามขอกําหนดสิทธิ 
ผูแทนผูถือหุนกูสามารถใชดุลยพินิจไดโดยอิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูถือหุนกูเปนหลัก 

(ข) ทําความตกลงกับบริษัทในเร่ืองตางๆ ดังตอไปน้ีโดยไมตองไดรับความยินยอม
จากท่ีประชุมผูถือหุนกู 
(1) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาท่ีเกี่ยวของกับ 

หุนกูในประเด็นซึ่งผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาจะเปนประโยชนตอผูถอืหุนกู
หรือไมทําใหสิทธิประโยชนของผูถือหุนกูดอยลง 

(2) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาท่ีเกี่ยวของกับ 
หุนกูในประเด็นที่ผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาเปนการแกไขขอผิดพลาดที่เห็นได
โดยชัดแจง 

(3) ผอนผันหรือยกเวนไมถือวากรณีที่เกิดขึ้นตามขอ 11.1 ของขอกําหนด
สิทธิในขณะใดขณะหนึ่งเปนกรณีผิดนัดท่ีจะตองดําเนินการตามขอ 11.2 

ของขอกําหนดสิทธหิากผูแทนผูถือหุนกูเหน็วาการผอนผันหรือยกเวน
ดังกลาวเปนเร่ืองทีเ่หมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนกู 
เปนหลัก 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยสินรวมท้ังหลักประกัน (ถามี) ซ่ึงผูแทนผูถือ
หุนกูจะตองรับไวแทนผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญา 
ที่เกี่ยวของกับหุนกู 

(ง) เขารวมในการประชุมผูถือหุนกูทุกคร้ังและเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุน
กูวาควรจะดําเนินการอยางไรในกรณีที่บริษัทไมปฏบิัติตามขอกําหนดสิทธิ 
หรือในกรณีอื่นๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนกูอยาง
รายแรง 
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(จ) จัดทํารายงานสงใหแกผูถือหุนกูเกี่ยวกับเร่ืองสําคัญท่ีไดดําเนินการไปตาม
อํานาจหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูโดยไมชักชา 

(ฉ) ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและไมสามารถดําเนินการแกไข
คุณสมบัติของตนใหถูกตองภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัติ
นั้น ผูแทนผูถือหุนกูจะตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือทันทีที่พนระยะเวลา
ดังกลาวเพ่ือใหบริษัทเสนอตัวบุคคลท่ีจะเขารับทําหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกู
แทนตน และจะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 12.1 (ค) ของขอกําหนดสิทธิ
โดยไมชักชา 

3. ผูแทนผูถือหุนกูจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุนกู แตผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดชอบตอบุคคลใดๆ 

สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยเช่ือถือหนังสือ
รับรองท่ีออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือความเห็น คําแนะนํา  หรือ
ขอมูลที่จัดทําโดยผูเช่ียวชาญใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยเฉพาะเจาะจง หากเปนการ
เชื่อถือดวยความสุจริต และดวยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดจากบุคคลที่
ประกอบการเปนผูแทนผูถือหุนกู แมจะปรากฏในภายหลังวาหนังสือรับรอง 
ความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลดังกลาว จะมีขอบกพรองหรือไมเปนความจริง 

การเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกู : กรณีที่จะตองทําการเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกูมีดังตอไปน้ี 

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกู และไม
สามารถแกไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแตวันท่ีขาดคุณสมบัตินั้น 

(ข) ที่ประชุมผูถือหุนกูมีมติใหเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกู เนื่องจากเห็นวาผูแทนผูถือ 
หุนกูปฏิบัติหนาท่ีไมเหมาะสมหรือบกพรองตอหนาท่ี 

(ค) เม่ือผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีฝาฝนขอกําหนดของสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู
หรือขอกําหนดสิทธิ และการฝาฝนนั้นยังคงไมไดรับการแกไขใหถูกตองภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันท่ีบริษัทไดมีหนังสือแจงใหผูแทนผูถือหุนกู
ทําการแกไข 

(ง) ผูแทนผูถือหุนกูบอกเลิกการทําหนาท่ีโดยถูกตองตามวิธีการท่ีกําหนดไวในสัญญา
แตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 

(จ) เมื่อเกิดเหตุการณอื่นๆ  ที่ทําใหสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูระงับไป  ตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 

ทั้งน้ีในระหวางท่ียังไมมีผูแทนผูถือหุนกูรายใหมปฏบิัติหนาท่ีตามขอกําหนดสิทธิไมวา
ดวยเหตุใดก็ตามผูแทนผูถือหุนกูรายเดิมจะตองรับปฏบิัตหินาท่ีเชนเดิมไปพลางกอนเพื่อ
รักษาผลประโยชนของผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธ ิ
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การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ : การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัท และท่ีประชุม
ผูถือหุนกู เวนแตการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิในเร่ืองดังน้ี 

(ก) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ /หรือสัญญาท่ีเก่ียวของกับหุนกูใน
ประเด็นซ่ึงผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาจะเปนประโยชนตอผูถือหุนกูหรือไมทําใหสิทธิ
ประโยชนของผูถือหุนกูดอยลง  

(ข) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ /หรือสัญญาท่ีเก่ียวของกับหุนกูใน
ประเด็นที่ผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาเปนการแกไขขอผิดพลาดท่ีเห็นไดโดยชัดแจง 

กฎหมายที่ใชบังคับ : ขอกําหนดสิทธิอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย 

1.3  สรุปสาระสําคัญของสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 

ช่ือสัญญา : สัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู  

คูสัญญา : บริษัท และ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ผูแทนผูถือหุนกู”) 

วันที่มีผลใชบังคับ : วันออกหุนกูเปนตนไป 

วัตถุประสงค : บริษัทมีความประสงคที่จะแตงต้ังให ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนผูถือ
หุนกู และ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะรับแตงต้ังในการเปน
ผูแทนผูถือหุนกู  

สาระสําคัญ : บริษัท และผูแทนผูถือหุนกูตกลงท่ีจะผูกพันตามขอกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน
สัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูและขอกําหนดสิทธิ บริษัทและผูแทนผูถือหุนกูมีอํานาจ 
หนาท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีระบุไวในขอกําหนดสิทธิ และสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือ
หุนกู โดยผูแทนผูถือหุนกูตองกระทําหนาท่ีดวยความระมัดระวังและดูแลรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุนกูเยี่ยงผูมีวิชาชีพพึงกระทําในกิจการเชนวาน้ัน 

คาตอบแทน : ผูแทนผูถือหุนกูจะไดรับคาตอบแทนในการรับดําเนินการในฐานะผูแทนผูถือหุนกู ตามท่ี
กําหนดไวในสัญญา  

การส้ินสุดของสัญญา : 1. เมื่อครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยบริษัทไดชําระหน้ีดอกเบี้ย เงินตน และหนี้อื่นใด
ครบถวน หรือ เมื่อมีการซ้ือคืนหุนกูทั้งหมด 

2. เม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงดังตอไปนี้  

(ก) เม่ือผูแทนผูถือหุนกูขาดคณุสมบัติในการปฏิบตัิหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกู และ
ไมสามารถแกไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแตวันท่ีขาด
คุณสมบัตินั้น 

(ข) ที่ประชุมผูถือหุนกูมีมติใหเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกู เนื่องจากเห็นวาผูแทน  

ผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีไมเหมาะสมหรือบกพรองตอหนาท่ี 
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(ค) คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงไมปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือขอกําหนดสิทธิ และการผิดสัญญาเชนน้ันยังคงมีอยู เปน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่คูสัญญาฝายท่ีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
มีหนังสือแจงใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงน้ันทําการแกไขการไมปฏิบัติตามเง่ือนไข
ดังกลาว 

3. ผูแทนผูถือหุนกูมีหนังสือลาออกจากการเปนผูแทนผูถือหุนกูโดยมีเหตุผลอัน 
สมควร 

4. เปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 

2. ขอจํากัดการโอนหุนกูที่เสนอขาย 

 เน่ืองจากหุนกูที่ออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เปนการออกและเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน และ /หรือ ผูลงทุนรายใหญ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม 
ฉบับลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งท่ีจะไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และผูออกหุนกูไดจดขอจํากัดการโอนไวกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหจํากัดการโอนหุนกูเฉพาะภายในกลุมผูลงทุนสถาบัน และ /หรือ ผูลงทุนรายใหญเทาน้ัน ดังน้ัน ผูออก
หุนกู และ/หรือ นายทะเบียนหุนกูขอสงวนสิทธิที่จะไมรับจดทะเบียนการโอนหุนกูไมวาในทอดใดๆ ใหแกบุคคลอ่ืนท่ีไมใช 
“ผูลงทุนสถาบัน” หรือ “ผูลงทุนรายใหญ” ตามคํานิยามท่ีระบุไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลกัทรัพย ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท ฉบับ
ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมท้ังที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

3. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

3.1 วิธีการเสนอขายหุนกู 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคที่จะเสนอขายหุนกู โดยมีมูลคารวมท้ังส้ิน 10,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนลาน) บาท 
ซ่ึงเปนการเสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนาย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม ลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) 
ทั้งน้ี ผูออกหุนกูมคีวามประสงคจะเสนอขายหุนกูตอผูลงทนุสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ ตามรายละเอียดและเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในสวนที่ 3 นี้ 
เพื่อประโยชนตามสวนนี้  
“ผูลงทุนสถาบัน” หมายถึง 

(1) ธนาคารแหงประเทศไทย 

(2)   ธนาคารพาณิชย 
(3)   ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  
(4)   บริษทัเงินทุน 

(5)   บริษทัเครดิตฟองซิเอร 
(6)   บริษทัหลักทรัพย 
(7)   บริษทัประกันวินาศภัย 
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(8)   บริษทัประกันชีวิต 

(9) กองทุนรวม  
(10) กองทุนสวนบคุคลซ่ึงบริษทัหลักทรัพยรับจัดการเงนิทุนของผูลงทนุตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) หรือของผู

ลงทุนรายใหญ 
(11)   กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(12)  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(13)  กองทุนประกันสังคม 

(14)  กองทุนการออมแหงชาต ิ

(15) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

(16)  ผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
(17)   ผูประกอบธุรกิจการซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา  
(18)   สถาบันการเงินระหวางประเทศ  
(19)   สถาบันคุมครองเงนิฝาก 

(20)   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
(21)  นิติบคุคลประเภทบรรษัท 

(22) นิติบคุคลซ่ึงมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
  ทั้งหมด 

(23)   ผูลงทุนตางประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (22) 

(24)  ผูจัดการกองทุนที่มีชื่อในทะเบียนผูมีคุณสมบัตเิปนผูจัดการกองทนุตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 

  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการแตงต้ังและการปฏบิัติหนาท่ีของ
  ผูจัดการกองทุน 

(25)   ผูจัดการลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผูมีคุณสมบัติเปนผูจดัการลงทุนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 

  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการแตงต้ังและการปฏบิัติหนาท่ีของ
  ผูจัดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
(26)  ผูลงทุนอืน่ใดตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

“ผูลงทุนรายใหญ” หมายถึง 

(1)  นิติบคุคลท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก) มีสวนของผูถือหุนตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวตั้งแตหนึ่งรอยลานบาทขึ้นไป 

(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแลวตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป 

(2) บุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกับคูสมรสแลวมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้ 
(ก) มีสินทรัพยสุทธิตั้งแตหาสิบลานบาทขึน้ไป ทัง้น้ี สินทรัพยดงักลาวไมนับรวมมูลคาอสังหาริมทรัพย

ซ่ึงใชเปนท่ีพักอาศัยประจําของบคุคลนัน้ 

(ข) มีรายไดตอปตั้งแตส่ีลานบาทขึ้นไป 

(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาต้ังแตสิบลานบาทขึ้นไป 
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3.2 ผูจัดการการจัดจําหนาย 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท 02 544 5740 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ เลขท่ี 35 ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 11000 

โทรศัพท 0-2208-7343-50 

3.3 เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนกู 
เงื่อนไขในการจัดจําหนายหุนกู บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจดัการการจัดจาํหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 3.2 เปนผูดําเนินการ

จัดจําหนายหุนกู ซ่ึงจะเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญ ตามจํานวนและราคาท่ีปรากฏในขอ 1 ของสวนที่ 3 นี้ 
ทั้งน้ี ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู 

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนกู บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายหุนกูสําหรับการจัดออกหุนกูมูลคารวม
ทั้งส้ิน 10,000,000 (สิบลาน) บาท ใหแกผูจัดการการจัดจําหนาย โดยเม่ือหักคาตอบแทนผูจัดการการจัดจําหนายแลว บริษัทจะไดรับ
เงินคาหุนกูที่เสนอขายเปนจํานวนเงินทั้งส้ินประมาณ 9,990,000,000 (เกาพันเการอยเกาสิบลาน) บาท  

หมายเหตุ: คาตอบแทนผูจัดการการจัดจําหนายจะคิดตามสัดสวนของหุนกูที่ออกจริง ดังนั้น จํานวนที่แสดงไวจะเปนจํานวน
ประมาณการสูงสุด 

3.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุนกู 

            คาใชจายในการจัดออกและเสนอขายหุนกูในคร้ังน้ีนอกเหนือจากขอ 3.3 (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ไดแก 

- คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับการเสนอขายหุนกู 50,000 บาท 

- คาธรรมเนียมการนําหุนกูขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 1,059,300 บาท 

- คาใชจายอื่นๆ(1) โดยประมาณ 2,535,700 บาท 

รวมคาใชจายในการเสนอขายหุนกูทั้งหมดโดยประมาณ 3,645,000 บาท 

หมายเหตุ: (1) คาใชจายอ่ืนๆ หมายถึง ส่ิงพิมพ คาท่ีปรึกษากฎหมาย คาจัดอันดับความนาเช่ือถือของหุนกู คาธรรมเนียม 

การแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูและนายทะเบียนหุนกูตลอดอายุหุนกู เปนตน 

3.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนกู 
ผูลงทุนที่ประสงคจะจองซ้ือหุนกู สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุนกูไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัด

จําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 3.2 และท่ีหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายดังกลาวท่ีมีบริการรับจองซ้ือ ภายหลัง
จากท่ีแบบแสดงรายการขอมูลตราสารหน้ีและหนังสือช้ีชวนสําหรับการเสนอขายหุนกูในคร้ังน้ีไดรับการอนุมัติจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. และมีผลบังคับใชแลว แตไมชากวาวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2556 จนถึงวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2556 ระหวางเวลา 8.30 น. -
15.30 น. ในวันทําการของผูจัดการการจัดจําหนาย  

ทั้งน้ี ผูลงทุนสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือช้ีชวนท่ียื่นตอสํานักงาน 
ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนกูครั้งน้ีไดกอนทําการจองซ้ือหุนกูจากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 
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3.6 วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซ้ือหุนกู 
(ก) จํานวนการจองซ้ือขั้นตํ่า 

 1) สําหรับผูจองซ้ือที่ เปนผูลงทุนสถาบัน จะตองจองซ้ือหุนกูขั้นต่ําจํานวน 100 (หน่ึงรอย) หนวย หรือ 
 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และจะตองเพ่ิมเปนจํานวนทวีคูณของ 10 (สิบ) หนวย หรือ 10,000 (หน่ึงหมื่น) บาท 

2) สําหรับผูจองซ้ือที่เปนผูลงทุนรายใหญ จะตองจองซ้ือหุนกูข้ันต่ําจํานวน 100 (หนึ่งรอย) หนวย หรือ 100,000 

(หนึ่งแสน ) บาท  และจะตองเ พ่ิมเปนจํานวนทวีคูณของ  100 (หนึ่งรอย)  หนวย  หรือ  100,000  

(หนึ่งแสน) บาท 

(ข)  ผูลงทุนท่ีประสงคจะจองซ้ือตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนกูใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน  
พรอมลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ (ถาม)ี โดยมีเอกสารประกอบการจองซ้ือ ดังน้ี 

1) ผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให พรอมแนบ
สําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมท้ังลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

2) ผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย ตองแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง  

3) ผูลงทุนที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ตองแนบสําเนาหนังสือแสดงความ
เปนนิติบุคคลหรือสําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยฉบับลาสุด (ที่ออกใหไมเกินหนึ่ง (1) เดือน) พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล น้ัน (ถามี) 

พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

4) ผูลงทุนท่ีเปนนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศหรือที่จดทะเบียนในตางประเทศ ตองแนบสําเนาหนังสือแสดง
ความเปนนิติบุคคลหรือสําเนาหนงัสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง
ฉบับลาสุด (ที่ออกใหไมเกินหน่ึง (1) เดือน) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคล และประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น (ถามี) พรอมแนบสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนาม
ดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

(ค) วัน เวลา และการชําระคาจองซ้ือ 

ผูประสงคจะจองซ้ือตองจัดสงเอกสารตามท่ีกําหนดขางตน พรอมเงินคาจองซ้ือครั้งเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซ้ือไปที่
สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 3.2 หรือหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายท่ีมีบริการรับจองซ้ือ โดยสามารถชําระคาจองซ้ือไดดังนี้ 
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 สําหรับผูลงทุนสถาบัน 

1) ผูลงทุนสถาบันท่ีประสงคจะจองซ้ือโดยจะชําระเงินคาจองซ้ือเปนเงินสดหรือเงินโอน สามารถจองซ้ือไดที่
ผูจัดการการจัดจําหนายท่ีระบุไวในขอ 3.2 หรือหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายดังกลาวท่ีมี
บริการรับจองซ้ือในระหวางเวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวันที่ 10 – 12 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยจะตองชําระเงิน
ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่  13 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยโอนเขาบัญชีตามช่ือบัญชีที่ระบุไวขางลางน้ี 

  “บัญชีจองซ้ือหุนกู บมจ. ปตท. คร้ังที่ 1/2556” 

2) ผูลงทุนสถาบันท่ีประสงคจะจองซ้ือโดยจะชําระเงินคาจองซ้ือเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค (เช็คท่ีธนาคารเปนผูส่ังจาย) 
ดราฟท สามารถจองซ้ือไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายท่ีระบุไวในขอ 3.2 หรือหนวยงานขายหรือสาขาของ
ผูจัดการการจัดจําหนายดังกลาวท่ีมีบริการรับจองซ้ือ ตั้งแตเวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวันท่ี 10 – 12 กันยายน 
พ.ศ. 2556 โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท จะตองลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2556 และสามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานท่ีจองซ้ือเทาน้ัน และขีดครอม ส่ังจายเขาบัญชีตามช่ือ
บัญชีที่ระบุไวขางลางน้ี 

  “บัญชีจองซ้ือหุนกู บมจ. ปตท. คร้ังที่ 1/2556” 

 สําหรับผูลงทุนรายใหญ 

1) ผูลงทุนรายใหญที่ประสงคจะจองซ้ือโดยจะชําระเงินคาจองซ้ือเปนเงินสดหรือเงินโอน สามารถจองซ้ือไดที่
ผูจัดการการจัดจําหนายท่ีระบุไวในขอ 3.2 หรือหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายดังกลาวท่ีมี
บริการรับจองซ้ือในระหวางเวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวันท่ี 10 – 12 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยในกรณีที่ชําระ
เปนเงินโอนตองโอนเขาบัญชีตามช่ือบัญชีที่ระบุไวขางลางน้ี 

  “บัญชีจองซ้ือหุนกู บมจ. ปตท. คร้ังที่ 1/2556” 

2) ผูลงทุนรายใหญที่ประสงคจะจองซ้ือโดยจะชําระเงินคาจองซ้ือเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค (เช็คท่ีธนาคารเปนผูส่ัง
จาย) ดราฟท สามารถจองซ้ือไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายท่ีระบุไวในขอ 3.2  หรือหนวยงานขายหรือสาขาของ
ผูจัดการการจัดจําหนายดังกลาวท่ีมีบริการรับจองซ้ือ ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลาปดรับเช็คเคลียรริ่งของแตละ
สาขาของผูจัดการการจัดจําหนายของวันท่ี 10 – 11 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท 
จะตองลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2556 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันกับ
ของสถานที่จองซ้ือเทาน้ัน และขีดครอม ส่ังจายเขาบัญชีตามช่ือบัญชีที่ระบุไวขางลางน้ี 

  “บัญชีจองซ้ือหุนกู บมจ. ปตท. คร้ังที่ 1/2556” 

(ง) การดําเนินการจองซ้ือจะตองปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีผูจัดการการจัดจําหนายจัดเตรียมไวในแต
ละสถานที่ 

(จ) ผูจองซ้ือที่แสดงความจํานงในการจองซ้ือ และไดดําเนินการจองซ้ือดังกลาวขางตนแลว จะขอยกเลิกการจองซ้ือและ
ขอเงินคืนไมได แตอยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจองซ้ือที่ดําเนินการไม
ครบถวนดังที่ไดกลาวไวขางตนตามท่ีระบุไวในขอ 3.8 ที่จะกลาวตอไป 
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(ฉ) ผูจองซ้ือทุกรายท่ีไดชําระเงินคาจองซ้ือหุนกูในวันจองซ้ือ จะไมมีสิทธิไดรับดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ บน
เงินคาจองซ้ือหุนกู จากบริษัทและจากผูจัดการการจัดจําหนาย (เวนแตเปนกรณีที่ระบุไวตามขอ 3.9 และ ขอ 3.10 ที่
จะกลาวตอไป) 

(ช) ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนกูกอนกําหนด หากจํานวนหุนกูมีผูจองซ้ือเขามาครบ
ตามจํานวนที่กําหนดแลว 

3.7 การจัดสรรหุนกูและวธิีการจัดสรรหุนกู  
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนกูในคร้ังน้ี จํานวน 10,000,000,000 (หน่ีงหม่ืนลาน) บาท ใหแกผูลงทุนสถาบัน และ/

หรือ ผูลงทุนรายใหญ ในแตละประเภทตามที่ระบุไวในขอ 3.1 โดยการจัดสรรหุนกูดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัด
จําหนายตามแตจะเห็นสมควร โดยอาจทําการจัดสรรหุนกูใหแกบุคคลใดจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรใหแก
บุคคลใดก็ได ทั้งน้ี ตามแตวิธีการท่ีผูจัดการการจัดจําหนายเห็นควรเพ่ือใหการเสนอขายหุนกูคร้ังน้ีประสบความสําเร็จสูงสุด 

การเสนอขายหุนกูครั้งน้ีเปนการเสนอขายท้ังจํานวนใหแกผูลงทุนสถาบันและ/หรือผูลงทุนรายใหญ โดยในกรณีของผูลงทุน
รายใหญ  จะจัดสรรหุนกูใหเฉพาะผูลงทุนรายใหญที่ไดรับรองวา ตนเปนผูที่สามารถเขาถึงและตรวจสอบขอมูลท่ีจําเปนตอการ
ตัดสินใจลงทุนในหุนกูที่จะเสนอขายไดดวยตนเอง และไมจําตองนําหลักการจัดสรรหุนกูอยางเทาเทียมกันมาใชบังคับ (fair 

allocation) ดังน้ัน การจัดสรรหุนกูในคร้ังน้ีจึงไมตองนําขอหามในการจัดสรรหลักทรัพยมาใชบังคับ (ไดรับยกเวนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ.70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ.70/2552”) ขอ 7 (1) (ก) 1. และ 6. กลาวคือ 
บุคคลดังตอไปนี้สามารถจองซ้ือและไดรับจัดสรรหุนกูที่จะเสนอขายในคร้ังน้ีได 

(กก) ผูจัดการการจัดจําหนาย กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของ
ผูจัดการการจัดจําหนาย รวมท้ัง ผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว  

(ขข) กองทุนรวมท่ีมีลักษณะตามขอ 6 (3) และ 6 (4)  

3.8 การยกเลิกการจองซ้ือหุนกู 
ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจองซ้ือท่ีดําเนินการไมครบถวน ตามขอ 3.6 และ/หรือ ในกรณีที่มิได

รับการชําระเงินครบถวนจากผูจองซ้ือ ณ เวลาที่ทําการจองซ้ือหุนกูในกรณีชําระเงินโดยเงินสดหรือเงินโอน หรือในกรณีที่ผูจองซ้ือ
ชําระเงินคาจองซ้ือเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท แตผูจัดการการจัดจําหนายไมสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี
เดียวกันกับสถานที่จองซ้ือนั้นๆ ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการรับจองซ้ือหุนกูเกินกวาจํานวนหุนกูที่เสนอขายเพ่ือ
สํารองไวกรณีที่ไมสามารถเรียกชําระเงินจากผูจองซ้ือในลําดับที่จะไดรับการจัดสรรหุนกู หรือในกรณีที่ผูจองซ้ือท่ีอยูในลําดับที่จะ
ไดรับการจัดสรรหุนกูไมปฏิบัติตามวิธีการจองซ้ือ และการชําระเงินคาจองซ้ือตามท่ีระบุไวในขอ 3.6 ซ่ึง ผูจัดการการจัดจําหนาย 

จะตัดสิทธิในการไดรับการจัดสรรหุนกูของผูจองซ้ือรายน้ันๆ และจะจัดสรรหุนกูในสวนที่ตัดออกใหแกผูจองซ้ือรายถัดไป จนกวา
จะครบตามจํานวนหุนกูที่เสนอขาย 
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ผูจองซ้ือมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซ้ือหุนกูภายในวันทําการถัดไปนับจากวันที่ผูออกหุนกูแจงใหผูจัดการการจัดจําหนาย
ทราบวามีเหตุที่ทําใหผูออกหุนกูตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหุนกูหรือไมสามารถสงมอบหุนกูที่เสนอขายใหแกผูจองซ้ือได 
โดยผูจัดการการจําหนายจะตองแจงใหผูจองซ้ือทราบถึงเหตุดังกลาวภายในวันทําการเดียวกันกับวันที่ไดรับแจงจากผูออกหุนกู ทั้งน้ี 
หากเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นในวันจองซ้ือหุนกูวันสุดทายใหผูจองซ้ือที่ประสงคจะยกเลิกการจองซ้ือหุนกูตองดําเนินการยกเลิกการ
จองซ้ือหุนกูภายในวันนั้น 

3.9 วิธีคืนเงินคาจองซ้ือหุนกูในกรณีที่ผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุนกู 
 ในกรณีที่ผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบเต็มตามจํานวนที่จองซ้ือ บริษัทจะดําเนินการใหผูจัดการ
การจัดจําหนายสงคืนเงินคาจองซ้ือหุนกูในสวนที่ไมไดรับจัดสรรหรือในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซ้ือ โดยไม
มีดอกเบ้ีย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ คืนใหแกผูจองซ้ือหุนกู โดยจัดทําเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซ้ือหุนกู หรือดราฟทส่ัง
จายผูจองซ้ือหุนกู ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันปดรับการจองซ้ือหุนกูวันสุดทาย โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผู
จองซ้ือหุนกูที่ระบุไวในใบจองซ้ือหุนกู ทั้งน้ี ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนกูใหแกผูจองซ้ือไดภายใน 14 (สิบส่ี) วัน นับ
จากวันปดรับการจองซ้ือหุนกูวันสุดทาย ผูจองซ้ือดังกลาวจะมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา) ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนกูที่ตองคืนใหแกผูจองซ้ือหุนกูนั้น นับจากวันท่ีพนกําหนดระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วันดังกลาว จนถึง (แต
ไมรวม) วันที่ไดมีการชําระคืน ทั้งน้ี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คหรือดราฟท คืนเงินคาจองซ้ือหุนกูทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือโดยถูกตองแลว และผูจองซ้ือจะไม
มีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน 

3.10 วิธีคืนเงินคาจองซ้ือหุนกูในกรณีที่มีการยกเลิกการจองซื้อหุนกู 

 ในกรณีที่ผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรเนื่องจากมีการยกเลิกการจองซ้ือหุนกู บริษัทจะดําเนินการใหผูจัดการการจัดจําหนาย
สงคืนเงินคาจองซ้ือหุนกูในสวนที่มีการยกเลิกการจองซ้ือหุนกู โดยไมมีดอกเบ้ีย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ คืนใหแกผูจองซ้ือหุนกู 
โดยจัดทําเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซ้ือหุนกู หรือดราฟทส่ังจายผูจองซ้ือหุนกู ภายใน 14 (สิบส่ี) วัน นับจากวันท่ีมีการ
ยกเลิกการจองซ้ือหุนกู โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซ้ือหุนกูที่ระบุไวในใบจองซ้ือหุนกู  ทั้งน้ี ในกรณีที่ ไม
สามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนกูใหแกผูจองซ้ือไดภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่มีการยกเลิกการจองซ้ือหุนกู ผูจองซ้ือดังกลาวจะ
มีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา) ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนกูที่ตองคนืใหแกผูจองซ้ือหุนกูนัน้ 
นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันดังกลาว จนถึง (แตไมรวม) วันที่ไดมีการชําระคืน ทั้งน้ี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมี
การสงเช็คหรือดราฟท คืนเงินคาจองซ้ือหุนกูทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว  ใหถือวาผูจอง
ซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือโดยถูกตองแลว และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน 

3.11 วิธีการสงมอบหุนกู 

 บริษัทจะมอบหมายใหนายทะเบียนหุนกูจัดทําและสงมอบใบหุนกู ใหแกผูถือหุนกูตามจํานวนหุนกูที่ไดรับการจัดสรร
ภายใน 15 (สิบหา) วันทําการ นับจากวันปดรับการจองซ้ือหุนกูวันสุดทาย โดยการจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยู
ของผูจองซ้ือหุนกูที่ปรากฏอยูในใบจองซ้ือ หรือดําเนินการนําหุนกูที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันปดรับการจองซ้ือหุนกูวันสุดทาย สําหรับผูจองซ้ือที่ไดแจง
ความประสงคใหดําเนินการดังกลาวไวในใบจองซ้ือหุนกู 
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3.12 ภาระภาษีของหุนกูและผลตอบแทนอื่น 
ขอมูลในสวนนี้เปนเพียงแนวทางเก่ียวกับภาษีตามกฎหมายไทยในการลงทุนในหุนกูเทาน้ันและไมใชคําแนะนําเก่ียวกับภาษี

แตอยางใด ผูที่ประสงคจะลงทุนควรหารือกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีที่อาจจะเกิดจากการลงทุนในหุนกู รวมถึง (แต
ไมจํากัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเร่ืองภาษีทองถ่ินหรือภาษีตางประเทศใดๆ ขอมูลในสวนน้ีทําขึ้นบนพื้นฐานกฎหมายภาษีของ
ประเทศไทยโดยทั่วไปที่ใชบังคับอยู ณ วันที่มีการจัดทําเอกสารนี้ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรตอไปน้ีมิไดมีความมุงหมายท่ีจะใหเปนขอมูลครบถวนสมบูรณถึงภาระภาษีอากรท่ีเกี่ยวของกับหุน
กูแตอยางใด 

ภาระภาษีของผูที่ประสงคจะลงทุนและอัตราภาษีที่เกี่ยวของขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน ผูลงทุนเปนนิติบุคคล
ที่ไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดหรือไม ผูลงทุนเปนผูมีถิ่นท่ีอยูอยูในประเทศท่ีไดลงนามในอนุสัญญาวาดวยภาษีซอนกับประเทศ
ไทยหรือไม 

ขอมูลในสวนนี้มิไดมีวัตถุประสงคใหมีรายละเอียดครอบคลุมถึงประเด็นตางๆ เกี่ยวของกับการลงทุนในหุนกูแตอยางใด 

1. ภาษีเงินได 

กรณีที่ผูลงทุนเปนผูมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 
กรณีผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดา 

 (1) ดอกเบี้ยและผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซ้ือหุนกูซ่ึงผูลงทุนไดรับจากการลงทุนในหุนกูของบริษัทจะถูกหัก
ภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) 

 (2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู ผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนท่ีตีราคาเปนเงินไดเกินกวาท่ี
ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) 

อยางไรก็ตาม ผูลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกลาวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จายไวตาม (1) หรือ (2) ขางตน โดย
ไมตองนําดอกเบี้ย และผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซ้ือหุนกูหรือผลประโยชนที่ไดรับจากการโอนหุนกู (แลวแตกรณี) ไป
รวมกับเงินไดอื่นเพื่อคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซ่ึงมีอัตราภาษีระหวางรอยละ 5 (หา) – 37 (สามสิบเจ็ด) โดยหากผู
ลงทุนเลือกที่จะนําดอกเบ้ียและผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซ้ือหุนกูหรือผลประโยชนจากการโอนหุนกูดังกลาวไปรวม
กับเงินไดอื่นเพื่อคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาน้ัน ผูลงทุนสามารถนําภาษีหัก ณ ที่จายขางตนมาเปนเครดิตในการ
คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได 

กรณีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

ในกรณีที่ผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเปนบริษัทหาง
หุนสวนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ แตประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือ
สมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเปนองคการ 
หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แหงประมวลรัษฎากร ผูลงทุนจะมีภาระภาษีดังตอไปน้ี 
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(1) ดอกเบี้ย 

ดอกเบ้ียที่ผูลงทุนประเภทบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย หรือ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร ไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1 (หน่ึง) และตองนําดอกเบ้ียไปรวมคํานวณเปนรายได
เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยสามารถนําภาษีหัก ณ ที่จายขางตนมาเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลได 

ดอกเบี้ยที่ผูลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมาคมท่ีไมใชองคการหรือสถานสาธารณกุศลไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย
ในอัตรารอยละ 10 (สิบ) 

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

ผลประโยชนจากการโอนหุนกูที่ผูลงทุนไดรับไมตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย แตผูลงทุนจะตองนําผลประโยชนจากการ
โอนหุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาท่ีลงทุนไปรวมกับรายไดอื่นของผูลงทุนเพื่อคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล 

กรณีที่ผูลงทุนเปนผูไมมีถิน่ที่อยูในประเทศไทย 

กรณีผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดา 

ในการพิจารณาวา บุคคลธรรมดาจะถือวามีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทยหรือไมนั้น กฎหมายไทยจะไมคํานึงถึงสัญชาติ
ของผูลงทุน แตจะใชหลักเกณฑวา หากผูลงทุนน้ันอยูในประเทศไทยในชวงระยะเวลาคราวหน่ึงหรือหลายคราวรวมกัน
ตั้งแต 180 (รอยแปดสิบ) วันในปปฏิทินเดียวกันใหถือวาเปนผูมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย   

(1) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซ้ือหุนกู 

เวนแตขอกําหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซอนท่ีทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศท่ีผูลงทุนมีถิ่นที่อยูจะ
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซ้ือหุนกู ซ่ึงผูลงทุนไดรับจะถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรา
รอยละ 15 (สิบหา) 

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

เวนแตขอกําหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซอนท่ีทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศท่ีผูลงทุนมีถิ่นที่อยูจะ
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน ผลประโยชนจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนท่ีตีราคาเงินไดเกินกวาท่ีลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จายใน
อัตรารอยละ 15 (สิบหา) 

กรณีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

กรณีที่ผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ  และมิได
ประกอบกิจการหรือถือวาประกอบการในประเทศไทยหรือมิไดมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แตไดรับดอกเบี้ย 
หรือผลประโยชนจากการโอนหุนกูซ่ึงจายจากหรือในประเทศไทย ผูลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังน้ี 

(1) ดอกเบี้ย  

เวนแตขอกําหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซอนท่ีทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศท่ีผูลงทุนมีถิ่นที่อยู จะ
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน ดอกเบี้ยที่ผูลงทุนไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ของจํานวนดอกเบี้ย 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
 

 

 สวนที่ 3 หนาท่ี 23 
   

 

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

เวนแตขอกําหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซอนท่ีทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศท่ีผูลงทุนมีถิ่นที่อยูจะ
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน ผลประโยชนจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาท่ีลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย
ในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) 

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผูลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรารอยละ 0.011 (ศูนยจุดศูนยหนึ่งหน่ึง) 
(รวมถึงภาษีบํารุงทองถ่ินในอัตรารอยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะแลว) หรืออัตราอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด จากยอด
ดอกเบี้ยรับและกําไรกอนหักรายจายใดๆ จากการโอนขายหุนกู หากดอกเบี้ยหรือผลประโยชนที่ไดรับจากการโอนหุนกูถือ
เปนรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชยของผูลงทุน 

3. อากรแสตมป 

การโอนใบหุนกูไดรับยกเวนอากรแสตมป 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

 สวนที่ 4 หนาท่ี 1 
 

สวนท่ี 4 
การรับรองความถูกตองของขอมลู 

 
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีแลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการผูมีอํานาจลง

นามของผูออกตราสารหน้ี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหน้ีตามที่ ปรากฏใน
แหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนฉบับน้ี ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามี
ความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงน้ันเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในหนังสือช้ีชวน
ฉบับน้ี  

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว  
ขาพเจาไดมอบหมายให นายวิรัตน เอื้อนฤมิต หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย 
หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายวิรัตน เอื้อนฤมิต หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายไพรินทร  ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
และกรรมการผูจัดการใหญ 

 

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายวิรัตน เอื้อนฤมิต ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงินองคกร  

 
2. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 
ผูจัดการฝายผูลงทุนสัมพันธ 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
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(ราง) ขอกําหนดวาดวยสิทธแิละหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู 

หุนกูไมมีประกนัของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 

“หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566” (“หุนกู”) ออกโดยบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) (“ผูออกหุนกู”) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของผูออกหุนกู ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 และมี
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนผูถือหุนกู ผูถือหุนกูจะไดรับสิทธิตามท่ีไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกหุน
กูและผูถือหุนกูจะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธิทุกประการ และใหถือวาผูถือหุนกูไดรับทราบและเขาใจขอกําหนดตางๆ ใน
ขอกําหนดสิทธิเปนอยางดีแลว รวมท้ังไดใหความเห็นชอบกับการแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูและขอกําหนดตางๆ ในสัญญาแตงต้ัง
ผูแทนผูถือหุนกูดวย ทั้งน้ี ผูออกหุนกูจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิ สําเนาสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู และสําเนา
สัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหุนกูไว ณ สํานักงานใหญของผูแทนผูถือหุนกู และนายทะเบียนหุนกู เพื่อใหผูถือหุนกูขอตรวจสอบ
สําเนาขอกําหนดสิทธิและสัญญาตางๆ ดังกลาวไดในวันและเวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกูและนายทะเบียนหุนกู 

1. คําจํากัดความ 

คําและขอความตางๆ ที่ใชอยูในขอกําหนดสิทธิใหมีความหมายดังตอไปนี้ 
“ขอกําหนดสิทธิ” หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูสําหรับหุนกู 

“งวดหุนกู”   หมายถึง งวดของหุนกู ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางงวดหุนกูและดอกเบี้ยสะสม ตาม
เอกสารหมายเลข 3 ของขอกําหนดสิทธิ 

“ดอกเบี้ยสะสม ณ วันส้ินงวด” หมายถึง ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ณ วันสิ้นงวดหุนกูนัน้ ตามรายละเอียดท่ีระบุในตารางงวดหุนกู
และดอกเบี้ยสะสม ตามเอกสารหมายเลข 3 ของขอกําหนดสิทธิ 

“นายทะเบียนหุนกู” หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือผูที่ไดรบัแตงต้ังโดยชอบใหทําหนาท่ีเปน
นายทะเบียนหุนกูแทน 

“ผูถือหุนกู” หมายถึง ผูทรงสทิธิในหุนกูแตละจํานวนตามขอ 3.3 
“ผูแทนผูถือหุนกู” หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หรือผูที่ไดรับแตงต้ังโดยชอบใหทําหนาท่ีเปน

ผูแทนผูถือหุนกูแทน 
“ผูออกหุนกู” หรือ “บริษัท” หมายถึง บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)  

“วันครบกําหนดไถถอนหุนกู” หมายถึง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 

“วันกําหนดชําระดอกเบี้ย” หมายถึง วันที่ผูออกหุนกูจะชําระดอกเบี้ยหุนกูใหแกผูถือหุนกู ซ่ึงจะชําระเพียงคร้ังเดียวในวัน
ครบกําหนดไถถอนหุนกู 

“วันทําการ” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชยโดยทั่วไปเปดทําการในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมิใชวันเสารหรือ
วันอาทิตย 

“วันออกหุนกู” หมายถึง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 

“ศูนยรับฝากหลักทรัพย” หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคลอื่นที่ดําเนินกจิการรับ
ฝากทรัพยไดตามกฎหมายซ่ึงเขารับทําหนาท่ีแทน 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
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“สมุดทะเบียนผูถือหุนกู” หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหลงขอมูลทางทะเบียนซ่ึงบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับหุนกูและผู
ถือหุนกู เชน ช่ือและที่อยูของผูถอืหุนกู การโอน การจํานํา การอายัด การออกใบหุนกูใหมไว
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ 

“สิทธิในหุนกู” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุนกูอันรวมถึง (แตไมจํากัดเฉพาะ) สิทธิในการไดรับชําระเงินตน
และดอกเบี้ย และสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนกู 

“สัญญาแตงตั้งนายทะเบียนหุนกู” หมายถึง สัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหุนกู ลงวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2556 ระหวางผูออกหุนกู 
กับ นายทะเบียนหุนกู หรือสัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหุนกูรายใหมเพื่อทําหนาท่ีแทน (ถามี) 

“สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถอืหุนกู” หมายถึง สัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 ระหวางผูออกหุนกู กับ 
ผูแทนผูถือหุนกู หรือสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูรายใหมเพื่อทําหนาท่ีแทน (ถามี) 

“หุนกู” หมายถึง หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู ที่
ออกโดยผูออกหุนกู จํานวน 10,000,000 (สิบลาน) หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 (หนึ่ง
พัน) บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ิน 10,000,000,000 (หนึ่งหม่ืนลาน) บาท ครบกําหนดไถถอน
ป พ.ศ. 2566 โดยใชช่ือหุนกูวา “หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  
1/2556 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566” 

“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”  หมายถึง อัตราดอกเบ้ียตามท่ีกําหนดไวในขอ 2.1 บวกดวยรอยละ 2 (สอง) ตอป ทั้งน้ี หาก
ดอกเบี้ยผิดนัดดังกลาวมีอัตราสูงกวาอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตใหเรียกเก็บ
ในขณะใดๆ ใหดอกเบ้ียผิดนัดเทากับอัตราดอกเบ้ียผิดนัดสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาตใหเรียกเก็บได  

2.  ชนิดของหุนกู มูลคาท่ีตราไว อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุนกู  
2.1 หุนกูเปนหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู มีอายุ 10 ป นับจากวันออกหุนกู โดยมี 

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.12 (หาจุดหน่ึงสอง) ตอป ตลอดอายุหุนกู ทั้งน้ี การคํานวณดอกเบ้ียหุนกูจะเปนไปตามขอ 8 ของ
ขอกําหนดสิทธิ 

2.2 ในวันออกหุนกู หุนกูมีจํานวนท้ังหมด 10,000,000 (สิบลาน) หนวย มีมูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเปน
มูลคารวมหุนกูทั้งส้ิน 10,000,000,000 (หนึ่งหม่ืนลาน) บาท  

3.  ใบหุนกู สมุดทะเบียนผูถือหุนกู และผูทรงสิทธิในหุนกู 

3.1 นายทะเบียนหุนกูมีหนาท่ีตามสัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหุนกูที่จะตองออกใบหุนกูตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารหมายเลข 
2 แนบทายขอกําหนดสิทธิใหแกผูถือหุนกูทุกราย โดยในสวนของหุนกูที่ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยและจะตองลงช่ือ
ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทนในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูนั้น นายทะเบียนหุนกูจะออกใบหุนกูหรือออกใบรับเพื่อ
ใชแทนใบหุนกูตามแบบท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนดใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพย  

3.2 นายทะเบียนหุนกูมีหนาท่ีตามสัญญานายทะเบียนหุนกูที่จะตองจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู ถือหุนกูไวจนกวาหุนกู
ทั้งหมดจะไดรับการไถถอน  
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3.3 ผูทรงสิทธิในหุนกู 

(ก) ผูทรงสิทธิในหุนกูกรณีทั่วไป สิทธิในหุนกูจะตกไดแกบุคคลท่ีปรากฏช่ือเปนเจาของหุนกูจํานวนดังกลาวอยูในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนกู ณ เวลา 12.00 น. ของวันปดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหุนกู เวนแตจะไดมีการโอนหุนกูซ่ึง
สามารถใชยันกับผูออกหุนกูไดตามขอ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแลวในวันปดสมุดทะเบียนขางตน ซ่ึงสิทธิในหุนกูจะตกไดแก
ผูรับโอนหุนกู 

(ข) ผูทรงสิทธิในหุนกูกรณีที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทน สิทธใินหุนกูจะตกไดแกบุคคลที่นายทะเบียนหุนกู
ไดรับแจงเปนหนงัสือจากศูนยรับฝากหลักทรัพยวาเปนผูทรงสิทธิในหุนกูจาํนวนดังกลาวท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียน
ผูถือหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยอยู ณ เวลา 12.00 น. ของวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกู เวนแตจะมี
การคัดคานโดยชอบดวยกฎหมาย 

3.4 เมื่อศูนยรับฝากหลักทรัพยแจงตอผูออกหุนกู และ /หรือนายทะเบียนหุนกู นายทะเบียนหุนกูมีหนาท่ีตามสัญญาแตงต้ัง  
นายทะเบียนหุนกูที่จะตองออกใบหุนกูใหแกผูทรงสิทธิในหุนกูที่ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และลงทะเบียนให 
ผูทรงสิทธิในหุนกูรายดังกลาวเปนผูถือหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูตามจํานวนท่ีไดรับแจงจากศูนยรับฝากหลักทรัพย 
ทั้งน้ี เมื่อไดมีการออกใบหุนกูและลงทะเบียนดังกลาวแลว นายทะเบียนหุนกูจะแกไขจํานวนรวมของหุนกูที่ลงทะเบียนใน
สมุดทะเบียนผูถือหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยโดยหักจํานวนหุนกูที่ไดแยกไปลงทะเบียนไวในช่ือของ  
ผูทรงสิทธิในหุนกูออก สวนจํานวนรวมของหุนกูที่ปรากฏในใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูที่ออกใหแก  
ศูนยรับฝากหลักทรัพยนั้น หากนายทะเบียนไมไดทําการแกไข (ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม) ใหถือวามีจํานวนลดลงตามจํานวน
ของหุนกูที่ไดแยกไปออกใบหุนกูและลงทะเบียนไวในช่ือของผูทรงสิทธิในหุนกูดังกลาว 

4.  การโอนหุนกู 

4.1 การโอนหุนกูที่มิไดฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยใหเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี 

(ก) แบบการโอนหุนกูระหวางผูโอนและผูรับโอน  การโอนหุนกูจะสมบูรณเมื่อผูโอนหุนกูซ่ึงเปนผูที่สมุดทะเบียน 
ผูถือหุนกูระบุช่ือเปนเจาของหุนกูจํานวนท่ีจะทําการโอน หรือผูรับโอนคนสุดทายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอน
ตอเนื่องครบถวนจากผูที่ปรากฏช่ือดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดสงมอบใบหุนกูใหแกผูรับโอนโดยลงลายมือช่ือสลักหลัง
แสดงการโอนใหไวดวย 

ผลของการโอนหุนกูระหวางผูรับโอนกับผูออกหุนกู  การโอนหุนกูจะใชยันกับผูออกหุนกูไดก็ตอเม่ือผูรับโอนหุนกูอยู
ระหวางลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูโดยนายทะเบียนหุนกูไดรับคําขอลงทะเบียนการโอนหุนกู
พรอมทั้งใบหุนกูที่ผูรับโอนหุนกูไดลงลายมือช่ือเปนผูรับโอนในดานหลังของใบหุนกูนั้นครบถวนแลว 

ผลของการโอนหุนกูระหวางผูรับโอนกับบุคคลภายนอก   การโอนหุนกูจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดก็ตอเมื่อ 
นายทะเบียนหุนกูไดลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเรียบรอยแลว 

 (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุนกูจะตองกระทํา ณ สํานักงานใหญของนายทะเบียนหุนกูในวันและเวลาทําการของ  
นายทะเบียนหุนกู และจะตองทําตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนด  โดยผูขอลงทะเบียนจะตองสงมอบ 
ใบหุนกูที่ลงลายมือช่ือครบถวนตามหลักเกณฑในขอ 4.1 (ก) พรอมท้ังหลักฐานอ่ืนๆ ที่ยืนยันถึงความถูกตองและความ
สมบูรณของการโอนและการรับโอนหุนกูตามท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนดใหแกนายทะเบียนหุนกูดวย ซ่ึงนายทะเบียน
หุนกูจะลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูใหแลวเสร็จภายใน 7  (เจ็ด) วันทําการ หลังจากวันท่ี 
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นายทะเบียนหุนกูไดรับคําขอลงทะเบียนการโอนหุนกูพรอมท้ังใบหุนกูและหลักฐานอ่ืนๆ ที่จะตองสงมอบครบถวน
เรียบรอยแลว อยางไรก็ตาม หากการโอนหุนกูรายใดขัดตอกฎหมาย หรือหลักเกณฑการโอนหุนกูที่กําหนดไวใน
ขอกําหนดสิทธินี้ นายทะเบียนหุนกูมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุนกูหรือการรับรองการโอนหุนกูรายน้ันๆ 
และใหนายทะเบียนหุนกูแจงใหแกผูยื่นคําขอลงทะเบียนการโอนทราบถึงการปฏิเสธดังกลาวภายใน 3 (สาม) วันทําการ 
นับแตวันท่ีนายทะเบียนหุนกูไดรับคําขอลงทะเบียนการโอน พรอมท้ังสงคืนใบหุนกูใหแกผูขอลงทะเบียนการโอนหุนกู 

4.2 สําหรับการโอนหุนกูที่ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยนั้นใหเปนไปตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ศูนยรับฝากหลักทรัพยและหนวยงานอื่นๆ รวมท้ังศูนยซ้ือขายหลักทรัพยที่เกี่ยวของ 

4.3 ขอจํากัดในการโอนหุนกู  

 เนื่องจากหุนกูที่ออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เปนการออกและเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน และ /หรือ ผูลงทุนรายใหญ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม 
ฉบับลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมท้ังท่ีจะไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และผูออกหุนกูไดจดขอจํากัดการโอนไวกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหจํากัดการโอนหุนกูเฉพาะภายในกลุมผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญเทาน้ัน ดังน้ัน ผูออกหุน
กู และ/หรือ นายทะเบียนหุนกูขอสงวนสิทธิที่จะไมรับจดทะเบียนการโอนหุนกูไมวาในทอดใดๆ ใหแกบุคคลอ่ืนท่ีไมใช    
“ผูลงทุนสถาบัน” หรือ “ผูลงทุนรายใหญ” ตามคํานิยามท่ีระบุไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทกุประเภท ฉบับลง
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

4.4 ผูออกหุนกูจะปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเพื่อพักการโอนหุนกูเปนระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วัน (รวมวันทําการและวันหยุดทําการ
ของธนาคารพาณิชย) กอนวันกําหนดชําระเงินตน และ/หรือดอกเบ้ียแตละงวด และ/หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกู และ/
หรือวันประชุมผูถือหุนกู (แลวแตกรณี) เพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนกูในการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ขางตน ทั้งน้ี การปด
สมุดทะเบียนผูถือหุนกูจะเร่ิมต้ังแตเวลา 12.00 น. ของวันเริ่มตนระยะเวลาการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู หากวันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนกูวันแรกไมตรงกับวันทําการ ใหเลื่อนไปเปนวันทําการถัดไป 

นายทะเบียนหุนกูขอสงวนสิทธิในการแกไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูโดยไมตองไดรับความ
ยินยอมจากผูออกหุนกูหรือที่ประชุมผูถือหุนกูแตอยางใด และเปนไปตามวิธีการตามท่ีทางสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือ
หนวยงานที่กํากับดูแลอ่ืนใดที่เกี่ยวของประกาศกําหนด ทั้งน้ี การแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองไมทําใหสิทธิประโยชน
ของผูถือหุนกูดอยลง 

5.  สถานะของหุนกู 
หุนกูเปนหนี้ของผูออกหุนกูซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกหนวย และผูถือหุนกูจะมีสิทธิไดรับชําระหน้ีไมดอยกวา
สิทธิไดรับชําระหน้ีของเจาหน้ีไมมีประกันทั้งในปจจุบันและในอนาคตของผูออกหุนกู เวนแตบรรดาหน้ีที่มีกฎหมาย
คุมครองใหไดรับชําระหน้ีกอน 

6.  หนาท่ีของผูออกหุนกู 
ตราบเทาที่ผูออกหุนกูมีภาระตามหุนกู 

6.1 ผูออกหุนกูจะตองสงหนังสือบอกกลาวใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยทันที เมื่อผูออกหุนกูทราบวา 
(ก) มีเหตุผิดนัดตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิขอ 11.1 เกิดขึ้น 
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(ข) ผูออกหุนกูถูกดําเนินคดีในศาลหรือถูกกลาวหาใหเปนฝายรับผิดในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะตองวินิจฉัย ซ่ึง
อาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอความสามารถในการชําระหนี้ของหุนกูตามขอกําหนดสิทธินี้ 

รวมท้ังแจงถึงการกระทําใด ๆ ที่ผูออกหุนกูไดดําเนินการหรือเสนอที่จะดําเนินการเพ่ือแกไขเหตุการณดังกลาวดวย 

6.2 เมื่อผูแทนผูถือหุนกูรองขอไมวาเม่ือใดผูออกหุนกูจะตองสงมอบเอกสารซ่ึงลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจของผูออกหุนกู 
(หรือบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจ) ใหแกผูแทนผูถือหุนกูวา จากขอมูลที่ผูออกหุนกูไดรับทราบใน
ขณะนั้น ผูออกหุนกูรับรองวาไมมีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณที่อาจกลายเปนเหตุผิดนัดเกิดขึ้น และไมมีคดีความหรือการ
อนุญาโตตุลาการที่ผูออกหุนกูเปนจําเลยหรือผูถูกกลาวหา (ยกเวนกรณีที่ไดแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทราบแลว (ถามี))  

6.3 หากมีกรณีที่จะตองเปล่ียนแปลงนายทะเบียนหุนกู ผูออกหุนกูจะดําเนินการจัดหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหเปนนายทะเบียนหุนกู
โดยเร็วที่สุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได แตทั้งน้ี ตองไมเกิน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันท่ีนายทะเบียนหุนกูเดิมพนจากการ
ปฏิบัติหนาท่ี และจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูเดิมแจงตอผูถือหุนกูทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมท้ังช่ือและ
ที่อยูของนายทะเบียนหุนกูรายใหมภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่นายทะเบียนหุนกูรายใหมไดรับการแตงต้ัง 

6.4 หากมีกรณีที่จะตองเปล่ียนแปลงผูแทนผูถือหุนกู ผูออกหุนกูจะดําเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแตงต้ังใหเปนผูแทนผูถือหุนกูราย
ใหมโดยเร็วที่สุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได แตทั้งน้ี ตองไมเกิน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันท่ีผูแทนผูถือหุนกูเดิมพนจากการ
ปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงการแตงต้ังดังกลาวจะตองดําเนินการตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิขอ 14.3 (ก) หรือ 14.3 (ข) แลวแตกรณี 
และผูแทนผูถือหุนกูรายใหมจะตองเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเปนผูแทนผูถือหุนกูตามท่ีกําหนดในประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ 

6.5 นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันตางๆ ที่ผูออกหุนกูไดใหไว หรือทําขึ้นกอนวันออกหุนกู ผูออกหุนกูจะไมจํานอง
จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ บนทรัพยสินสวนที่สําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจของผูออกหุนกู ทั้งท่ีมีอยูใน
ปจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่หนี้หุนกูยังคงคางชําระอยู เวนแตการจํานอง จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ 
ดังกลาวจะเกิดข้ึนเนื่องจากเหตุอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ 

(ก) การกอหลักประกันหรือภาระผูกพนัที่เกิดขึ้นเหนือทรัพยสินของผูออกหุนกู ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นๆ ตกอยูภายใตสิทธิยึด
หนวงตามกฎหมายของบุคคลอ่ืนที่มีหนี้อันเปนคุณประโยชนเหนือทรัพยสินดังกลาว ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการชําระหน้ี
น้ันแลว เชน ในกรณีผูออกหุนกูฝากทรัพยสินของตนไวกับผูประกอบธุรกิจรับฝากของ แลวผูออกหุนกูไมชําระหน้ีคา
ฝากของดังกลาว ผูรับฝากของจะมีสิทธิยึดหนวงของที่รับฝากไวจนกวาผูออกหุนกูจะชําระหนี้นั้น 

(ข) การกอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผูออกหุนกู หรือเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจตามปกติทั่วไปของผูออกหุนกู 

(ค) การกอหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาสัมปทาน สัญญารวมทุน ใบอนุญาต การ
อนุญาต หรือสิทธิพิเศษท่ีคลายคลึงกันที่ผูออกหุนกูเขาทํากับหรือออกโดยรัฐบาลไทย และ/หรือหนวยงานของรัฐบาล
ไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองคกรท่ีรัฐบาล และ/หรือหนวยงาน และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ บุคคล
ทั่วไป ดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน หรือรวมลงทุน และ/หรือท่ีเขาทํากับ และ/หรือออกโดยรัฐบาล และ/หรือ
หนวยงานของประเทศซ่ึงเปนคูคาของผูออกหุนกู หรือตามสัญญารวมการงานใดๆ ที่ทําขึ้นกับรัฐบาลไทย หรือ
หนวยงานของรัฐบาลไทย และ /หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ /หรือองคกรท่ีรัฐบาล และ/หรือหนวยงาน และ/หรือ
รัฐวิสาหกิจดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน หรือรวมลงทุน และ/หรือรัฐบาล และ/หรือหนวยงานของประเทศซ่ึง
เปนคูคาของผูออกหุนกู 
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(ง) การกอหลักประกันที่กอขึ้นหรืออนุญาตใหกอขึ้นดวยความยินยอมลวงหนาจากท่ีประชุมผูถือหุนกู  หรือเปนการกอ
หลักประกันใหแกผูถือหุนกู 

6.6 ผูออกหุนกูจะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการประกอบธุรกิจใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและจะปฏิบตัิตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําส่ังตางๆ ที่ออก
ตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามขอผูกพันและเง่ือนไขตางๆ ของขอกําหนดสิทธิฉบับนี้โดยเครงครัดตลอดอายุหุนกูหรือ
จนกวาหุนกูทั้งหมดจะไดรับการไถถอน  

6.7 ผูออกหุนกูจะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการดํารงไวซ่ึงสถานะของการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  

6.8 ผูออกหุนกูจะไมจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุนของผูออกหุนกูในกรณีที่ผูออกหุนกูผิดนัดไมชําระดอกเบี้ยหรือผิด
นัดไมชําระเงินใดๆท่ีเก่ียวกับหุนกู   

6.9 ตลอดอายุหุนกู ผูออกหุนกู จะไมขายหรือจําหนายจายโอนทรัพยสินใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญที่ใชในการ
ประกอบธุรกิจของผูออกหุนกู เวนแต (ก) การกระทําดังกลาวจะไมกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถใน
การชําระหน้ีตามหุนกูของผูออกหุนกูหรือ (ข) เปนการโอนกิจการทอสงกาซธรรมชาติหรือกิจการทอจําหนายกาซธรรมชาติ  
ตลอดจนทรัพยสินใดๆ ที่เกี่ยวของ 

6.10 ผูออกหุนกูจะจัดสงสําเนางบการเงนิรายป และรายงานประจําปที่เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ใหแกผูแทนผูถือหุนกูภายใน 15 
(สิบหา) วัน นับแตวันที่ผูออกหุนกูไดจัดสงเอกสารดังกลาวใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ผูออกหุนกูจะ
จัดสงเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผูแทนผูถือหุนกูจะรองขอเปนลายลักษณอักษรตามสมควรและจําเปน ทั้งน้ี ภายใน
ระยะเวลาท่ีผูแทนผูถือหุนกูจะกําหนดอยางสมเหตุสมผล 

7. คํารับรองของผูออกหุนกู 
ผูออกหุนกูรับรองตอผูแทนผูถือหุนกูและผูถือหุนกูทุกรายวาการออกและเสนอขายหุนกูหรือการดําเนินการหรือการกระทํา
ใดๆ ของผูออกหุนกูที่เก่ียวกับการออกหุนกูเปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมายและเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติ
ที่ประชุมผูถือหุนของผูออกหุนกู รวมท้ังกฎ ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุก
ประการ และไมเปนการกระทําท่ีฝาฝนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ขอผูกพัน ขอรับรอง หรือขอสัญญาใดๆ ที่ผูออกหุนกูใหไวหรือ
มีอยูกับบุคคลอ่ืนใด 

8. ดอกเบี้ย 

8.1 ผูออกหุนกูจะชําระดอกเบ้ียในอัตราท่ีกําหนดไวในขอ 2 ในวันกําหนดชําระดอกเบ้ีย ตามรายละเอียดของงวดหุนกูและ
ดอกเบี้ยสะสม ตามเอกสารหมายเลข 3 

ในการคํานวณดอกเบี้ยหุนกู จะคํานวณจากผลรวมของ (ก) เงินตนคงคาง ตามมูลคาท่ีตราไวของหุนกู และ (ข) ดอกเบี้ยสะสม 
ณ วันสิ้นงวดของงวดหุนกูกอนหนาน้ี โดยอาศัยหลักเกณฑ 1 (หนึ่ง) ป มี 365 (สามรอยหกสิบหา) วัน และโดยการนับจํานวน
วันที่ผานไปจริง โดยคํานวณเร่ิมต้ังแต (โดยรวมถึง) วันออกหุนกู หรือวันสิ้นงวดหุนกูกอนหนาน้ี (แลวแตกรณี) จนถึง (แตไม
นับรวม) วันสิ้นงวดหุนกูในงวดหุนกูนั้น หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกู (แลวแตกรณี) ทั้งน้ี หากผลการคํานวณดอกเบี้ยหุน
กูตอหนวยที่ไดมีจํานวนทศนิยมมากกวา 6 (หก) ตําแหนง ก็ใหปดเศษทศนิยมใหเหลือเพียง 6 (หก) ตําแหนง โดยใหปดเศษ
ทศนิยมข้ึนในกรณีที่มีเศษมากกวาหรือเทากับ 5 (หา) นอกนั้นใหปดลง ทั้งน้ี จํานวนดอกเบี้ยหุนกู จะเทากับ 658.360237 (หก
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รอยหาสิบแปดจุดสามหกศูนยสองสามเจ็ด) บาทตอหุนกู 1 (หนึ่ง) หนวย  ในกรณีที่มีการเล่ือนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู
เพื่อใหเปนวันทําการตามท่ีกําหนดไวในขอ 9.3 นั้น ผูออกหุนกูจะชําระดอกเบี้ยเพิ่ม อีกเปนจํานวนเทากับ 0.226772 (ศูนยจุด
สองสองหกเจ็ดเจ็ดสอง) บาทตอหุนกู 1 (หนึ่ง) หนวย ตอวันโดยคํานวณตามจํานวนวันท้ังหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แตไม
รวม) วันครบกําหนดไถถอนหุนกูที่เลื่อนออกไป 

8.2 ในกรณีที่ผูออกหุนกูผิดนัดไมชําระเงินตน ตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ ดอกเบ้ียสําหรับเงินตนคางชําระนับจากวันถึง
กําหนดชําระจนถึง (แตไมรวม) วันที่ผูออกหุนกูทําการชําระหน้ีครบถวนใหคิดในอัตราดอกเบ้ียผิดนัด ทั้งน้ี ไมวาผูแทนผูถือ
หุนกูจะไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 11.2 แลวหรือไมก็ตาม 

ในกรณีที่หนี้ถึงกําหนดชําระโดยพลันตามขอ 11.2 ผูออกหุนกูจะตองชําระเงินตนตามหุนกูทั้งหมดพรอมดวยดอกเบี้ยสะสมท่ี
คางชําระอยูในขณะน้ันโดยดอกเบ้ียนับแตวันที่ผิดนัดไปจนถึง  (แตไมรวม) วันท่ีผูออกหุนกูทําการชําระหน้ีเสร็จส้ินให
คํานวณในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด โดยคํานวณจากเงินตนคางชําระ 

9.  วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระหน้ีตามหุนกู 

9.1 การชําระเงินตน 

(ก) กรณีทั่วไป  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตนตามหุนกูใหแกผูถือหุนกูผานนายทะเบียนหุนกูโดย เช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะ
ในนามของผูถือหุนกู ลงวันที่ตรงกับวันทําการท่ีตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน
หรือไปรษณียอากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน
ตน / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามท่ีไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 
15 (สิบหา) วันกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ทั้งน้ี การชําระเงินตนท่ีจะทําการชําระในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู  
ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู ณ สํานักงานของนายทะเบียนหุนกู เวนแตในกรณีที่มี
ขอสงสัย ผูออกหุนกูและนายทะเบียนหุนกูสามารถใชดุลยพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใดๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได  

(ข) กรณีที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทน   ผูออกหุนกูจะชําระเงินตนตามหุนกูผานนายทะเบียนหุนกูใหแก
บุคคลที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยมีหนังสือแจงมายัง  นายทะเบียนหุนกูวาเปนผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวนตางๆ ที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยโดย เช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามของผู ถือ
หุนกู ลงวันท่ีตรงกับวันทําการท่ีตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิโดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณีย
อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงินตน / การโอน
เงินเขาบัญชีธนาคารตามท่ีไดมีการแจงเปนหนงัสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา)  วัน
กอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ทั้งน้ี การชําระเงินตนที่จะทําการชําระในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู ผูถือหุนกูไมจําตอง
นําใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู ณ สํานักงานของนายทะเบียนหุนกู เวนแตในกรณีที่มีขอสงสัย ผูออกหุน
กูและนายทะเบียนหุนกูสามารถใชดุลยพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใดๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได 

9.2 การชําระดอกเบี้ย หรือเงินจํานวนอ่ืนใด (ถามี) 

(ก) กรณีทั่วไป  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตามขอ 9.2 ใหแกผูถือหุนกูผานนายทะเบียนหุนกูโดย เช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะใน
นามของผูถือหุนกู ลงวันที่ตรงกับวันทําการท่ีตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือ
ไปรษณียอากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน
ดังกลาว / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามท่ีไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอย
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กวา 15 (สิบหา) วันกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ทั้งน้ี ในการชําระดอกเบ้ียในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู ผูถือหุนกูไม
จําตองนําใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู ณ สํานักงานของนายทะเบียนหุนกู เวนแตในกรณีที่มีขอสงสัย ผู
ออกหุนกูและนายทะเบียนหุนกูสามารถใชดุลยพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใดๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได 

(ข) กรณีที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทน  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตามขอ 9.2 ผานนายทะเบียนหุนกูใหแกบุคคล
ที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยมีหนังสือแจงมายังนายทะเบียนหุนกูวาเปนผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวนตางๆ ที่ลงทะเบียนใน
สมุดทะเบียนหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยโดย เช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ลงวันท่ีตรง
กับวันทําการที่ตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ (Air Mail) 
(ในกรณีที่สงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงินดังกลาว / การโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารตามท่ีไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันกอนวันถึง
กําหนดชําระเงิน ทั้งน้ี ในการชําระดอกเบ้ียในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบหุนกูมาเวนคืน
ใหแกนายทะเบียนหุนกู ณ สํานักงานของนายทะเบียนหุนกู เวนแตในกรณีที่มีขอสงสัย ผูออกหุนกูและนายทะเบียน
หุนกูสามารถใชดุลยพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใดๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได 

9.3 หากวันครบกําหนดชําระเงินตามหุนกู (ไมวาจะเปนเงินตนหรือดอกเบ้ียหรือเงินจํานวนอ่ืนใด) ใหแกผูถือหุนกูไมตรงกับวัน
ทําการ ใหเลื่อนวันชําระเงินไปเปนวันทําการถัดไป  

10.  การไถถอนหุนกูและการซื้อคืนหุนกู 

10.1 ผูออกหุนกูจะทําการไถถอนหุนกูในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยการชําระเงินตนตามมูลคาหุนกูเพียงครั้งเดียว 

10.2 ผูออกหุนกูมีสิทธิซ้ือคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหลงอ่ืนๆ ไดไมวาในเวลาใดๆ ที่ราคาใดๆ ก็ได แตหากผูออกหุนกูทําคํา
เสนอซ้ือคืนหุนกูเปนการท่ัวไป ผูออกหุนกูจะตองทําคําเสนอซ้ือคืนหุนกูตอผูถือหุนกูทุกราย  และจะตองทําการซ้ือคืนหุนกู
จากผูถือหุนกูซ่ึงประสงคจะขายคืนหุนกูทุกรายอยางเทาเทียมกันตามสัดสวนที่เสนอขาย 

10.3 เมื่อผูออกหุนกูทําการซ้ือคืนหุนกูแลวจะมีผลทําใหหนี้ตามหุนกูดังกลาวระงับลงเน่ืองจากหนี้เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย 
และผูออกหุนกูจะนําหุนกูดังกลาวออกเสนอขายตอไปอีกมิได ซ่ึงผูออกหุนกูจะตองแจงใหนายทะเบียนหุนกูทราบเพ่ือยกเลิก
หุนกูที่ซ้ือมาดังกลาว รวมท้ังแจงเร่ืองการซ้ือคืนหุนกูใหตลาดรองท่ีมีการซ้ือขายหุนกูและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบโดยไมชักชา ทั้งน้ี จะตองเปนไปตามประกาศและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

10.4 ผูถือหุนกูไมมีสิทธิขอใหผูออกหุนกูทําการไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 

11.  เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด 

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ถือเปนเหตุผิดนัดตามขอกําหนดสิทธิ 

(ก) หากผูออกหุนกูผิดนัดไมชําระเงินไมวาเงินตนหรอืดอกเบีย้ในวันถึงกําหนดชําระตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ เวนแต
การผิดนัดดังกลาวมีสาเหตุจากความลาชาในระบบการโอนเงิน และการผิดนัดไมชําระเงินดังกลาวยังคงมีอยูเปนเวลา  
5 (หา) วัน นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระน้ัน 

(ข) ผูออกหุนกูไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิในขออ่ืนๆ นอกจากการผิดนัดไมชําระเงิน และเหตุผิดเง่ือนไขเชนนั้นยังคงมี
อยูเปนระยะเวลา 45 (ส่ีสิบหา) วัน นับจากวันท่ีไดมีการสงหนังสือแจงการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ
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และขอใหผูออกหุนกูแกไขการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวไปยังสํานักงานใหญของผูออกหุนกูแลวโดยผูแทนผูถือ
หุนกู หรือผูถือหุนกูที่ถือหุนกูรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของหุนกูที่ยังมิไดทําการไถถอนทั้งหมด  

(ค) หนี้ของผูออกหุนกู ซ่ึงเปนมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู หุนกู ตราสารหน้ีหรือท่ีเกิดจากการดําเนินการทางการเงินอ่ืนใด 
(เพื่อปองกันขอสงสัย ไมใหรวมถึงธุรกรรมอนุพันธใดๆ ไมวาจะเก่ียวของกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไมก็ตาม) (ไมวาจะ
เปนมูลหนี้ในปจจุบันหรืออนาคต เปนมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดยประการอื่น) ที่ผูออกหุนกูเปนคูสัญญา หรือเปนลูกหนี้ 
หรือเปนผูที่มีหนาท่ีตองชําระหน้ีในฐานะผูค้ําประกัน ผูรับรอง หรืออาวัลต๋ัวเงินถึงกําหนดชําระกอนกําหนดชําระตาม
สัญญาหรือตราสารที่เก่ียวของเปนจํานวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกวา 50,000,000 (หาสิบลาน) 
เหรียญสหรัฐ หรือ 2,000,000,000 (สองพันลาน) บาท แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา หลังจากไดคํานึงถึงขอกําหนดเรื่อง
การบอกกลาวท่ีระบุไวในสัญญาหรือตราสารแลวหรือพนระยะเวลาท่ีไดรับการผอนผันแลว 

(ง) หากผูออกหุนกูตองคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ใหชําระเงินครั้งเดียวหรือหลายคร้ัง 
โดยผูออกหุนกูไมสามารถชําระหน้ีดังกลาวไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคําช้ีขาดอัน
เปนที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้นๆ และการไมชําระหน้ีดังกลาวมีผลกระทบอยางรายแรงตอความสามารถของผูออก
หุนกูในการชําระหนี้หุนกูภายใตขอกําหนดสิทธินี้ 

(จ) มีการเริ่มดําเนินการเพ่ือขอฟนฟูกิจการของผูออกหุนกูหรือเพื่อขอใหผูออกหุนกูลมละลายภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
หรือไดมีคําส่ังหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายใหเลิกกิจการของผูออกหุนกู หรือมีการยึด/อายัดทรัพยสินของผูออก
หุนกูตามคําพิพากษาหรือคําส่ังโดยชอบดวยกฎหมาย และการเร่ิมดําเนินการ คําพิพากษา คําส่ังหรือมติใดๆ มิไดถูก
ยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทําใหหมดส้ินไปภายใน 45 (ส่ีสิบหา) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดําเนินการหรือวันท่ีมีคําส่ัง
นั้นๆ  

(ฉ) ผูออกหุนกูดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการหรือขอเลิกกิจการของผูออกหุนกู เวนแต กรณีการเลิกกิจการของผูออกหุนกู
ดังกลาว เปนกรณีที่เก่ียวกับการควบรวมกิจการ ซ่ึงตามขอกําหนดและเง่ือนไขของการดําเนินการดังกลาว นิติบุคคลที่
จะคงอยูตอไปจะเขารับเอาหน้ีสิ้นหรือขอผูกพันทั้งหมดของผูออกหุนกูที่เกี่ยวกับหุนกูโดยชัดเจน 

11.2 เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามขอ 11.1 หาก 

(ก)  ผูแทนผูถือหุนกูเห็นสมควร หรือ  

(ข)  เมื่อผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือหุนกูไมวารายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุนกูหรือถือหุนกู
รวมกันไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของหุนกูที่ยังมิไดไถถอนทั้งหมด หรือ  

(ค)  ผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุนกู หรือ  

(ง)  เปนกรณีตามขอ 11.1 (จ) และ (ฉ) 

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูใหทําการชําระเงินตนพรอมดวยดอกเบี้ยสะสมตามหุนกูที่คํานวณจนถึง
ขณะน้ันซ่ึงถือเปนอันถึงกําหนดชําระโดยพลันใหแกผูถือหุนกูทันที โดยใหระบุกรณีที่เกิดขึ้นน้ันดวย ทั้งน้ี ผูแทนผูถือหุนกู
จะตองยืนยันตอผูออกหุนกูวาในความเห็นของผูแทนผูถือหุนกู เหตุการณดังกลาวทําใหผูออกหุนกูไมสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในขอกําหนดสิทธินี้ไดและมีผลกระทบอยางรายแรงตอผลประโยชนของผูถือหุนกู  

11.3 เม่ือผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 11.2 แลว  
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(ก) ผูแทนผูถือหุนกูจะตองดําเนินการใหผูออกหุนกูชําระหน้ีที่คางชําระอยูตามหุนกูทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเทาท่ีจะสามารถ
กระทําได ซ่ึงรวมถึงการฟองรองบังคับคดีเอากับผูออกหุนกูดวยหากสามารถกระทําไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 

(ข) ผูถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธิฟองรองบังคับชําระหนี้ตามหุนกูที่คางชําระแกตนเองจากผูออกหุนกูไดดวยตนเองก็
ตอเมื่อหลังจาก 14 (สิบส่ี) วันนับจากวันที่ผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 11.2 แลว ยังไมมี
การชําระหน้ีที่คางชําระแกตน และขณะท่ีผูถือหุนกูฟองคดีนั้น ผูแทนผูถือหุนกูยังมิไดดําเนินการฟองรองผูออกหุนกู
ใหชําระหนี้ที่คางชําระ 

12.  การประชุมผูถือหุนกู 
12.1 ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิเรียกประชุมผูถือหุนกูไดไมวาในเวลาใดๆ แตผูแทนผูถือหุนกูจะตองเรียกประชุมผูถือ

หุนกูโดยเร็ว ซ่ึงจะตองไมเกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีผูถือหุนกูไมวารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุนกูหรือถือหุนกู
รวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของหุนกูที่ยังมิไดไถถอนทั้งหมดมีคําขอเปนหนังสือใหผูแทนผูถือหุนกูเรียกประชุม
ผูถือหุนกู หรือนับแตวันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้  

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามท่ีกําหนดไวในขอ 11.1 และในขณะน้ันผูแทนผูถือหุนกูยังมิไดสงหนังสือแจง
ไปยังผูออกหุนกูใหทําการชําระหนี้หุนกูคางชําระตามขอ 11.2 วรรคสอง 

(ข) หากมีการเสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิในสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในขอ 15.1 

(ค) หากมีกรณีที่จะตองแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูรายใหมแทนผูแทนผูถอืหุนกูรายเดิม เวนแตเปนกรณีที่มีการออกหนังสือ
เพื่อขออนุมัตเิปลี่ยนตัวผูแทนผูถอืหุนกูตาม ขอ 14.3 (ข) 

(ง) หากมีเหตุการณสําคัญซ่ึงผูแทนผูถือหุนกูหรือผูถือหุนกูไมวารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุนกูหรือถือหุนกูรวมกันไมนอย
กวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของหุนกูที่ยังมิไดไถถอนท้ังหมด (โดยหนังสือถึงผูแทนผูถือหุนกู) เห็นวาอาจกระทบตอสวน
ไดเสียของผูถือหุนกู หรือความสามารถของผูออกหุนกูในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 

12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผูถือหุนกูที่เรียกประชุมและดําเนินการประชุมโดยชอบมีผลใชบังคับและผูกพันผูถือหุนกูทุกราย  
ไมวาจะไดเขารวมประชุมหรือไมก็ตาม สวนหลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนกูนั้นจะเปนไปตามเอกสารหมายเลข 1  
แนบทายขอกําหนดสิทธิ 

12.3 ผูออกหุนกูจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดที่เกี่ยวของกับการจัดการประชุมผูถือหุนกูทั้งท่ีเรียกประชุมโดยผูออกหุนกู  
และที่เรียกประชุมโดยผูแทนผูถือหุนกู 

13.  อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูแทนผูถือหุนกู 

13.1 ผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดตอผูถือหุนกูในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตบรรดา
ความเสียหายซ่ึงเกิดขึ้นแกผูถือหุนกูจากการท่ีผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีดวยความจงใจหรือ
โดยมิไดใชความระมัดระวังตามท่ีจะพึงคาดหมายไดจากบุคคลท่ีประกอบการเปนผูแทนผูถือหุนกู 

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ผูแทนผูถือหุนกูจะมีอํานาจ หนาท่ี และ
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
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(ก) ดําเนินการตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 13.2 นี้ และขออ่ืนๆ ของขอกําหนดสิทธิ ซ่ึงในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิใช 
ดุลยพินิจของตนตามขอกําหนดสิทธิ ผูแทนผูถือหุนกูสามารถใชดุลยพินิจไดโดยอิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชนของ 
ผูถือหุนกูเปนหลัก 

(ข) ทําความตกลงกับผูออกหุนกูในเร่ืองตางๆ ดังตอไปน้ีโดยไมตองไดรับความยินยอมจากท่ีประชุมผูถือหุนกู 

(1) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาท่ีเกี่ยวของกับหุนกูในประเด็นซ่ึงผูแทนผูถือหุนกูเห็นวา
จะเปนประโยชนตอผูถือหุนกูหรือไมทําใหสิทธิประโยชนของผูถือหุนกูดอยลง  

(2) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาท่ีเกี่ยวของกับหุนกูในประเด็นที่ผูแทนผูถือหุนกูเห็นวา
เปนการแกไขขอผิดพลาดท่ีเห็นไดโดยชัดแจง 

(3) ผอนผันหรือยกเวนไมถือวากรณีที่เกิดขึ้นตามขอ 11.1 ในขณะใดขณะหน่ึงเปนกรณีผิดนัดท่ีจะตองดําเนินการ
ตามขอ 11.2 หากผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาการผอนผันหรือยกเวนดังกลาวเปนเรื่องท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูถือหุนกูเปนหลัก 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยสินรวมท้ังหลักประกัน (ถามี) ซ่ึงผูแทนผูถือหุนกูจะตองรับไวแทนผูถือหุนกูตาม
ขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกู 

(ง) เขารวมในการประชุมผูถือหุนกูทุกครั้งและเสนอความเห็นตอท่ีประชุมผูถือหุนกูวาควรจะดําเนินการอยางไรในกรณีที่ผู
ออกหุนกูไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่นๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนกูอยาง
รายแรง 

(จ) จัดทํารายงานสงใหแกผูถือหุนกูเกี่ยวกับเรื่องสําคัญท่ีไดดําเนินการไปตามอํานาจหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูโดยไมชักชา 

(ฉ) ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและไมสามารถดําเนินการแกไขคุณสมบัติของตนใหถูกตองภายใน 60 (หกสิบ) วัน
นับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผูแทนผูถือหุนกูจะตองแจงใหผูออกหุนกูทราบเปนหนังสือทันทีที่พนระยะเวลาดังกลาว
เพื่อใหผูออกหุนกูเสนอตัวบุคคลที่จะเขารับทําหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกูแทนตน และจะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 
12.1 (ค) โดยไมชักชา 

13.3 ผูแทนผูถือหุนกูจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนกู แต  
ผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดชอบตอบคุคลใดๆ สําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบตัิหนาท่ีของตนโดยเช่ือถือหนังสือ
รับรองท่ีออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของผูออกหุนกู หรือความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลที่จัดทําโดยผูเช่ียวชาญใหแก  
ผูแทนผูถือหุนกูโดยเฉพาะเจาะจง หากเปนการเช่ือถือดวยความสุจริตและดวยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดจาก
บุคคลท่ีประกอบการเปนผูแทนผูถือหุนกู แมจะปรากฏในภายหลังวาหนังสือรับรอง ความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลดังกลาว
จะมีขอบกพรองหรือไมเปนความจริง 

14.  การแตงตั้งและเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู 

14.1 ผูออกหุนกูไดแตงต้ังธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายที่เกี่ยวของและมีความเปน
อิสระ ใหทําหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกูโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแลว และใหถือวาผูถือหุนกูทุกรายยินยอมใหผูออกหุนกูแตงต้ังธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนผูถือ
หุนกู 
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14.2 กรณีที่จะตองทําการเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกูมีดังตอไปนี้ 

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกู และไมสามารถแกไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 
(หกสิบ) วัน นับแตวันท่ีขาดคุณสมบัตินั้น 

(ข) ที่ประชุมผูถือหุนกูมีมติใหเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกู เนื่องจากเห็นวาผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีไมเหมาะสมหรือ
บกพรองตอหนาท่ี 

(ค) เมื่อผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีฝาฝนขอกําหนดของสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูหรือขอกําหนดสิทธิ และการฝาฝนนั้น
ยังคงไมไดรับการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผูออกหุนกูไดมีหนังสือแจงใหผูแทนผูถือ
หุนกูทําการแกไข 

(ง) ผูแทนผูถือหุนกูบอกเลิกการทําหนาท่ีโดยถูกตองตามวิธีการท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 

(จ) เมื่อเกิดเหตุการณอื่นๆ ที่ทําใหสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูระงับไป ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูแทนผู
ถือหุนกู 

14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะตองทําการเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกู ใหผูแทนผูถือหุนกูหรือผูออกหุนกูดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(ก) เรียกประชุมผูถือหุนกูเพื่อใหลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูและแตงต้ังบุคคลอ่ืนที่เสนอโดยผูออก
หุนกูเขาทําหนาท่ีผูแทนผูถือหุนกูแทน หรือ 

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูและแตงต้ังบุคคลอื่นท่ีเสนอโดยผูออกหุนกูเขาทําหนาท่ีผูแทน 
ผูถือหุนกูแทนตอผูถือหุนกูทุกราย  ซ่ึงหากไมมีผูถือหุนกูที่ถือหุนกูหรือถือหุนกูรวมกันเกินกวารอยละ  10 (สิบ) 
ของหุนกูที่ยังมิไดไถถอนท้ังหมดย่ืนหนังสือคัดคานภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผูออกหุนกู
ออกหนังสือดังกลาว ใหถือวาผูถือหุนกูทั้งหมดอนุมัติการเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกูเปนผูแทนผูถือหุนกูที่ผูออก
หุนกูเสนอไวในหนังสือแจงน้ันแลว  

ทั้งน้ี ในระหวางท่ียังไมมีผูแทนผูถือหุนกูรายใหมปฏิบัติหนาท่ีตามขอกําหนดสิทธิไมวาดวยเหตุใดก็ตามผูแทนผูถือหุนกู 
รายเดิมจะตองรับปฏิบัติหนาท่ีเชนเดิมไปพลางกอนเพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ 

14.4 การเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกูนี้  ผูออกหุนกูจะตองขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยตามประกาศและกฎหมายท่ีเก่ียวของและใชบังคับอยูในขณะน้ันดวย ซ่ึงเม่ือผูออกหุนกูไดดําเนินการเก่ียวกับการ
แตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูรายใหมเรียบรอยแลว ผูออกหุนกูจะตองแจงใหผูถือหุนกูทราบถึงการแตงต้ังน้ันภายใน 30 (สามสิบ) 
วัน และผูแทนผูถือหุนกูเดิมจะตองทําการสงมอบทรัพยสิน เอกสาร หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของท้ังหมดใหแกผูแทนผูถือหุนกูที่
ไดรับแตงต้ังใหมโดยเร็ว และจะตองใหความรวมมือกับผูแทนผูถือหุนกูที่ไดรับแตงต้ังใหมอยางเต็มท่ีเพื่อใหการดําเนินการ
ตามหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูใหมเปนไปโดยเรียบรอย 

15.  การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ 

15.1 การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ นอกเหนือจากขอ 13.2 (ข) (1) และ 13.2 (ข) (2) ตองไดรับความเห็นชอบจากผูออก 
หุนกูและที่ประชุมผูถือหุนกู 

15.2 ผูออกหุนกูจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพ่ิมเติมใหผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิและจะจัดสงใหแกผูถือ
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หุนกูเมื่อไดรับการรองขอ 

16. การขอออกใบหุนกูฉบับใหม 
หากใบหุนกูฉบับเกาสูญหาย ฉีกขาดหรือชํารุดดวยประการใดๆ หรือในกรณีที่ผูถือหุนกูตองการใหแยกใบหุนกู หรือรวมใบ
หุนกู หรือใหออกใบหุนกูในช่ือของตน ผูถือหุนกูที่ปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูมีสิทธิยื่นคําขอใหนายทะเบียนหุนกู
ออกใบหุนกูฉบับใหม โดยจะตองชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายตามสมควรตามท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนด ในการน้ี  
นายทะเบียนหุนกูจะตองออกใบหุนกูฉบับใหมใหแกผูถือหุนกูภายใน 15 (สิบหา) วันทําการ นับแตวันท่ีนายทะเบียนหุนกูได
รับคําขอใหออกใบหุนกูฉบับใหม และเอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนด และนายทะเบียนหุนกูจะตองลงบันทึก
ในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูวามีการยกเลิกใบหุนกูฉบับเกาดวย 

17.  ผลบังคับของขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ 
ขอกําหนดสิทธินี้จะมีผลใชบังคับเริ่มในวันท่ีออกหุนกูไปจนถึงวันท่ีมีการชําระหน้ีตามหุนกูครบถวนเรียบรอยแลว โดย
ขอกําหนดสิทธินี้จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ในขอกําหนดสิทธินี้ขัดหรือแยงกับ
กฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใชบังคับตามกฎหมายกับหุนกู ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศดังกลาวบังคับกับ
หุนกูแทนขอความของขอกําหนดสิทธิเฉพาะในสวนที่ขัดหรือแยงกันนั้น 

  

 ผูออกหุนกู 

 บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 

โดย    
       (นายสุรงค บูลกุล)        
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เอกสารหมายเลข 1 

หลักเกณฑในการประชมุผูถือหุนกู 

1. การเรียกประชุม 
ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูซ่ึงประสงคจะเรียกประชุมผูถือหุนกู แลวแตกรณี จะตองดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกู
จัดสงหนังสือเรียกประชุมถึงผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกู (ในกรณีที่มิไดเปนผูขอใหเรียกประชุม) และผูถือหุนกูทุกราย 
โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไปรษณียอากาศ (Air mail) (ในกรณีที่สงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ตามรายช่ือและ
ที่อยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกู ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู ถึงผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกู (ซ่ึงมิไดเปนผูขอใหเรียก
ประชุม) และผูถือหุนกูไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน (ไมนับวันท่ีสงหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) กอนวันนัดประชุม 
หนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูจะตองระบุ วัน เวลา สถานท่ีสําหรับการประชุม วาระการประชุมและผูที่ขอใหเรียกประชุม 
ทั้งน้ี นายทะเบียนหุนกูจะตองจัดสงหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูใหแกผูถือหุนกูทุกรายตามรายช่ือและท่ีอยูซ่ึงปรากฏใน
สมุดทะเบียนผูถือหุนกูเม่ือส้ินเวลาทําการในวันทําการกอนวันนัดประชุมไมเกิน 14 (สิบส่ี) วัน 

2. ผูมีสิทธิเขารวมประชุม 

ผูมีสิทธิเขารวมในการประชุมผูถือหุนกูแตละครั้งจะประกอบดวยบุคคลตางๆ ดังตอไปนี้ 

(ก) ผูถือหุนกู ผูออกหุนกูและผูแทนผูถือหุนกู 

(ข) ผูถือหุนกูอาจแตงต้ังใหผูถือหุนกูรายอื่นหรือบุคคลใดๆ (“ผูรับมอบฉันทะ”) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได โดยจัดทําหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุนกูกําหนด ซ่ึงขอรับได ณ สํานักง านใหญของ 
นายทะเบียนหุนกู ทั้งน้ี ผูถือหุนกูจะตองจัดสงตนฉบับหนังสือมอบฉันทะใหแกนายทะเบียนหุนกูไมนอยกวา 24 (ยี่สิบส่ี) 
ช่ัวโมงกอนเวลานัดประชุม 

(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซ่ึงมีสวนเก่ียวของกับเร่ืองท่ีที่ประชุมจะพิจารณาซ่ึงไดรับการรอง
ขอจากผูออกหุนกู และ/หรือผูแทนผูถือหุนกูใหเขารวมประชุมเพ่ือทําการช้ีแจงและแสดงความเห็นตอที่ประชุม 

(ง) บุคคลใดๆ ที่ประธานในท่ีประชมุอนุญาตใหเขารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณ 

3.  องคประชุม 
3.1 ในการประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องตางๆ นอกจากที่กําหนดไวในขอ 6.3 และ 6.4 จะตองมีผูถือหุนกูตั้งแต 

2 (สอง) รายข้ึนไปซ่ึงถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของหุนกูที่ยังไมไดไถถอนท้ังหมดเขารวม
ประชุม จึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณีที่การประชุมผูถือหุนกูเปนการประชุมคร้ังใหมที่เลื่อนมาจากการประชุมคร้ังกอน
ซ่ึงไมสามารถประชุมไดเนื่องจากขาดองคประชุมตามขอ 3.1 นี้ องคประชุมสําหรับการประชุมคร้ังใหมที่เลื่อนมาน้ี  จะตอง
ประกอบดวยผูถือหุนกูตั้งแตสองรายขึ้นไปไมวาจะถือหุนกูรวมกันเปนจํานวนเทาใดก็ตามเขารวมประชุม 

3.2  การประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 6.3 จะตองมีผูถือหุนกูตั้งแตสองรายขึ้นไป
ซ่ึงถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของหุนกูที่ยังไมไดไถถอนท้ังหมดเขารวมประชุม จึงจะครบ
เปนองคประชุม ในกรณีที่การประชุมผูถือหุนกูเปนการประชุมคร้ังใหมที่เลื่อนมาจากการประชุมคร้ังกอนซ่ึงไมสามารถ
ประชุมไดเนื่องจากขาดองคประชุมตามขอ 3.2 นี้ องคประชุมสําหรับการประชุมคร้ังใหมที่เลื่อนมาน้ีจะตองประกอบดวย  
ผูถือหุนกูตั้งแตสองรายขึ้นไปซ่ึงถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของหุนกูที่ยังไมไดไถถอน
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ทั้งหมดเขารวมประชุม  

3.3 การประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 6.4 จะตองมีผูถือหุนกูตั้งแตสองรายขึ้นไป
ซ่ึงถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 66 (หกสิบหก) ของหุนกูที่ยังไมไดไถถอนทั้งหมดเขารวมประชุม จึงจะครบ
เปนองคประชุม ในกรณีที่การประชุมผูถือหุนกูเปนการประชุมครั้งใหมที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งกอนซ่ึงไมสามารถประชุม
ไดเนื่องจากขาดองคประชุมตามขอ 3.3 นี้ องคประชุมสําหรับการประชุมคร้ังใหมที่เลื่อนมาน้ีจะตองประกอบดวยผูถือหุนกู
ตั้งแตสองรายขึ้นไป ซ่ึงถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 33 (สามสิบสาม) ของหุนกูที่ยังไมไดไถถอนท้ังหมด
เขารวมประชุม 

4.  ประธานในท่ีประชุม 

ผูแทนผูถือหุนกูหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากผูแทนผูถือหุนกูจะทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม ในกรณีที่ผูที่จะทํา
หนาท่ีประธานไมมาประชุมเม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 45 (ส่ีสิบหา) นาที  ใหที่ประชุมลงมติเลือกผูถือหุนกูรายหน่ึงเปน
ประธานในที่ประชุม 

5.  การเลื่อนประชุม 
5.1 ในการประชุมผูถือหุนกูไมวาคร้ังใด หากปรากฏวาเม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 45 (ส่ีสิบหา) นาที ยังมีผูถือหุนกูเขารวมประชุม

ไมครบเปนองคประชุม ประธานในที่ประชุมจะตองส่ังเลิกประชุม โดย  

(ก)  ในกรณีที่ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูเปนผูเรียกประชุม ใหประธานในท่ีประชุมเล่ือนการประชุมผูถือหุนกูไป
ประชุมในวัน เวลา และสถานท่ีซ่ึงประธานกําหนด โดยวันนัดประชุมใหมจะตองอยูภายในระยะเวลาไมนอยกวา 7  
(เจ็ด) วัน แตไมเกิน 14 (สิบส่ี) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งน้ี เวนแต ผูออกหุนกูและผูแทนผูถือหุนกูจะตกลงกัน
ใหไมมีการเรียกประชุมใหม นอกจากน้ีเรื่องท่ีพิจารณาและลงมติในท่ีประชุมคร้ังใหมจะตองเปนเรื่องเดิมท่ีอาจ
พิจารณาไดโดยชอบในการประชุมคร้ังกอนเทาน้ัน  

(ข)  ในกรณีที่ผูถือหุนกูเปนผูรองขอใหเรียกประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหมตามท่ีกําหนดไวใน (ก) 

(ค) ในกรณีที่การประชุมซ่ึงขาดองคประชุมน้ีเปนการประชุมท่ีไดเรียกประชุมเน่ืองจากการประชุมในคร้ังกอนขาดองค
ประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหมตามท่ีกําหนดไวใน (ก) 

5.2 นายทะเบียนหุนกูจะตองจัดสงหนังสือเรียกประชุมสําหรับการประชุมคร้ังใหมที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมคร้ังกอนขาด
องคประชุมใหแกผูออกหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูและผูถือหุนกูตามรายช่ือและที่อยูซ่ึงไดเคยจัดสงหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกู
ใหในคร้ังที่ขาดองคประชุมน้ันทุกรายภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 (สาม) วัน กอนวันนัดประชุมคร้ังใหม (ไมนับวันท่ีสง
หนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูจะตองระบุวัน เวลา สถานท่ีสําหรับการประชุม 
วาระการประชุม และองคประชุมท่ีตองการสําหรับการประชุมคร้ังใหม 

6.  มติของที่ประชุม 

6.1 การลงมติในเร่ืองตางๆ ของท่ีประชุมผูถือหุนกู ใหตัดสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในท่ีประชุมกําหนด 
ซ่ึงผูถือหุนกูแตละรายจะมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนกูที่ตนถืออยู โดยใหถือวาหุนกู 1 (หนึ่ง) หนวยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงช้ีขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพ่ิมจาก
คะแนนเสียงท่ีประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะท่ีตนเปนผูถือหุนกู หรือผูรับมอบฉันทะ 
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6.2 มติของท่ีประชุมผูถือหุนกูในเร่ืองตางๆ นอกจากท่ีกําหนดไวในขอ 6.3 และ 6.4 จะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงข างมากไม
นอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนกูซ่ึงเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

6.3 มติของท่ีประชุมผูถือหุนกูในเร่ืองตางๆ ตอไปนี้จะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวารอยละ 66  (หกสิบหก) 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนกูซ่ึงเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิซ่ึงไมเกี่ยวของกับเรื่องตางๆ ที่กําหนดไวในขอ 6.4 

(ข) การเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู และการแตงต้ังบุคคลใดเปนผูแทนผูถือหุนกูรายใหม  

6.4 มติที่ประชุมผูถือหุนกูในเร่ืองตางๆ ตอไปน้ีจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวารอยละ  75 (เจ็ดสิบหา) ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนกูซ่ึงเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การชําระหน้ีตามหุนกูดวยการแปลงสภาพหุนกูเปนหุน หุนกูอ่ืน หรือทรัพยสินอื่นของผูออกหุนกูหรือบุคคลใดๆ 

(ข) การแกไขวันครบกําหนดไถถอนหุนกู หรือวันครบกําหนดชําระเงินไมวาจํานวนใดๆ ตามหุนกู  

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนเงินตน ดอกเบ้ีย และ/หรือเงินจํานวนอ่ืนใดท่ีคางชําระหรือท่ีจะตองจาย
ตามหุนกู 

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไมวาจํานวนใดๆ ที่จะตองชําระตามหุนกู 

(จ) การแกไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนกูในสวนท่ีเกี่ยวกับองคประชุม (ขอ 3.) และมติของท่ีประชุม 
(ขอ 6.) 

(ฉ) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิเพื่อใหสามารถดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามขอ (ก) ถึง (จ) ขางตน 

6.5 ผูถือหุนกูรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันๆ  

7.  รายงานการประชุมผูถือหุนกู 

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนกูใหประธานในที่ประชุมคร้ังน้ันลงนามรับรองภายใน 14 (สิบส่ี) วัน
นับจากวันประชุมและเก็บรักษาตนฉบับไวรวมท้ังจัดใหมีสําเนาเพื่อใหผูถือหุนกูตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญของผูแทนผู
ถือหุนกูในวันและเวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกู 
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เอกสารหมายเลข 2 

แบบของใบหุนกู 
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เอกสารหมายเลข 3 
ตารางงวดหุนกูและดอกเบี้ยสะสม 

งวดหุนกู* มูลคาท่ีตราไวของหุนกู 
(บาท/หนวย) 

ดอกเบี้ยสะสม ณ วันสิน้งวด 
ของงวดหุนกูกอนหนาน้ี 

(บาท/หนวย) 
ดอกเบี้ยสะสม ณ วันสิน้งวด 

(บาท/หนวย) 
13 กันยายน 2556 1,000 - - 

13 กันยายน 2556 - 13 มีนาคม 2557 1,000 -           25.389589  

13 มีนาคม 2557 - 13 กันยายน 2557 1,000           25.389589            51.855316  

13 กันยายน 2557 - 13 มีนาคม 2558 1,000           51.855316            78.561490  

13 มีนาคม 2558 - 13 กันยายน 2558 1,000           78.561490          106.399605  

13 กันยายน 2558 – 13 มีนาคม 2559 1,000         106.399605          134.645836  

13 มีนาคม 2559 - 13 กันยายน 2559 1,000         134.645836          163.931511  

13 กันยายน 2559 - 13 มีนาคม 2560 1,000         163.931511          193.483254  

13 มีนาคม 2560 - 13 กันยายน 2560 1,000         193.483254          224.287547  

13 กันยายน 2560- 13 มีนาคม 2561 1,000         224.287547          255.371705  

13 มีนาคม 2561 - 13 กันยายน 2561 1,000         255.371705          287.773364  

13 กันยายน 2561 - 13 มีนาคม 2562 1,000         287.773364          320.469401  

13 มีนาคม 2562- 13 กันยายน 2562 1,000         320.469401          354.551259  

13 กันยายน 2562 - 13 มีนาคม 2563 1,000         354.551259          389.132767  

13 มีนาคม 2563 - 13 กันยายน 2563 1,000         389.132767          424.986854  

13 กันยายน 2563 - 13 มีนาคม 2564 1,000         424.986854          461.166685  

13 มีนาคม 2564 - 13 กันยายน 2564 1,000         461.166685          498.879997  

13 กันยายน 2564 - 13 มีนาคม 2565 1,000         498.879997          536.935945  

13 มีนาคม 2565 - 13 กันยายน 2565 1,000         536.935945          576.604893  

13 กันยายน 2565 – 13 มีนาคม 2566 1,000         576.604893          616.634243  

13 มีนาคม 2566 – 13 กันยายน 2566 1,000         616.634243          658.360237  

รวมดอกเบี้ยสะสมทั้งหมด (วันครบกําหนดไถถอนหุนกู)         658.360237  
*   ในการคํานวณดอกเบ้ียหุนกู จะคํานวณเร่ิมต้ังแต (โดยรวมถึง) วันออกหุนกูหรือวันสิ้นงวดหุนกูกอนหนาน้ี (แลวแตกรณี) จนถึง (แตไมนับรวม) วันส้ิน
งวดหุนกูในงวดหุนกูนั้น หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกู (แลวแตกรณี)  



 สํา นั ก ง านก ารต รวจ เ งิ น แผ นดิ น  
Office of the Auditor General 

 

 
 

 

 
 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชี 

เสนอ  ผูถือหุนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

                      สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ  ของบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลาน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 
เร่ือง งบการเงินระหวางกาล สวนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับ
ขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ขอบเขตการสอบทาน  

                     สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410     
“การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกลาว
ประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งสวนใหญเปนผู รับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและ              
การวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ทําใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมสามารถไดความเช่ือมั่นวาจะพบเร่ืองท่ีมี
นัยสําคัญทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังน้ัน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจึงไมแสดงความเห็นตอ
ขอมูลทางการเงินระหวางกาลท่ีสอบทาน 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

 
- 2 - 

   
ขอสรุป  
                     สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาว
ไมไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทาน
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

 

 

 
                                (นางสิรินทร  พันธเกษม) 
                                    ผูตรวจเงินแผนดิน 1 

 

                                 (นางดวงพร  หมื่นนุช) 
                   ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 7 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
สํา นั ก ง านก ารต รวจ เ งิ น แผ นดิ น  
Office of the Auditor General 
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 
 
 

 

 



หนวย : บาท

หมายเหตุ 31 มนีาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 มนีาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
(ยงัไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยงัไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) (ปรบัปรงุใหม) แตสอบทานแลว)

สนิทรพัยหมนุเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 156,130,847,672 136,924,059,497 47,790,973,828 47,641,480,500
เงินลงทนุชั่วคราว 7,638,817,648 6,409,130,942 5,900,844,722 5,239,140,831
ลกูหนี้การคา 5 245,868,357,590 243,302,768,200 225,095,592,025 228,369,994,840
ลกูหนี้อ่ืน 6 35,908,105,773 35,518,711,526 32,437,252,902 20,988,783,109
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 7.1 91,210,380 96,963,625 2,061,721,742 2,121,224,194
สนิคาคงเหลอื 36,005,860,408 28,485,002,827 18,823,164,741 18,091,026,442
พัสดุคงเหลอื 13,571,821,435 13,759,453,958 3,713,483,326 3,734,419,855
สนิทรัพยหมนุเวียนอ่ืน 6,024,149,488 7,649,853,611 3,673,038,652 4,053,049,693

รวมสินทรพัยหมนุเวยีน 501,239,170,394 472,145,944,186 339,496,071,938 330,239,119,464
สนิทรพัยไมหมนุเวียน

เงินลงทนุเผ่ือขาย 10 12,984,488,210 12,972,329,762 12,873,619,179 12,871,441,684
เงินลงทนุในบริษัทรวม 9.2,9.3 245,179,272,115 235,824,954,838 120,477,974,472 120,462,724,472
เงินลงทนุในบริษัทยอย 9.3 -                          -                         134,612,831,551 134,612,831,551
เงินลงทนุในกจิการท่ีควบคมุรวมกนั 9.3 -                          -                         23,024,274,827 22,739,274,827
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 11 2,015,962,722 2,015,962,592 1,106,118,126 1,106,117,996
เงินใหกูยืมระยะยาว 7.2 309,696,206 106,876,899 73,127,936,615 74,284,940,618
อสงัหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 12 8,032,283,422 8,091,476,115 5,037,776,880 5,046,690,955
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ 13 652,338,209,690 650,560,972,746 228,419,935,441 228,705,170,547
สนิทรัพยไมมตัีวตน 14 113,611,934,329 116,869,960,206 14,448,416,345 14,656,073,704
สนิทรัพยเหมอืง 15 34,068,767,941 35,232,829,214 -                          -                          
คาความนิยม 16 44,717,679,448 46,501,137,197 -                          -                          
สนิทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 15,085,285,753 14,501,162,925 1,552,623,933 1,591,255,653
เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ 17 5,464,709,308 5,688,535,719 6,464,645,366 6,780,111,748
สนิทรัพยไมหมนุเวียนอ่ืน 28,049,471,801 28,998,888,782 21,115,993,987 21,885,369,920

รวมสินทรพัยไมหมนุเวยีน 1,161,857,760,945 1,157,365,086,995 642,262,146,722 644,742,003,675
รวมสินทรพัย 1,663,096,931,339 1,629,511,031,181 981,758,218,660 974,981,123,139

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

บรษัิท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอย

สนิทรพัย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

1



หนวย : บาท

หมายเหตุ 31 มนีาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 มนีาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
(ยงัไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยงัไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) (ปรบัปรงุใหม) แตสอบทานแลว)

หน้ีสนิหมนุเวยีน
เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 24,703,824,771 17,838,765,801 13,926,772,837 4,992,779,477
เจาหน้ีการคา 249,544,556,419 254,703,607,179 211,812,529,269 235,471,152,565
เจาหน้ีอ่ืน 29,170,247,151 32,534,053,787 16,164,389,603 20,343,923,675
เงินกูยืมระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระภายใน 1 ป 18 38,531,321,004 39,830,539,437 28,131,438,852 29,227,238,162
เงินกูยืมระยะส้ัน 8.5 -                         -                       2,008,773,239 1,552,126,783
ภาษีเงินไดคางจาย 38,677,398,127 29,350,407,478 761,206,212 -                         
ประมาณการหน้ีสนิคาร้ือถอนระยะส้ัน 20 592,391,850 635,885,605 -                         -                         
หนี้สนิหมนุเวียนอ่ืน 7,973,903,989 5,997,304,893 5,431,857,789 4,251,487,609

รวมหน้ีสนิหมนุเวียน 389,193,643,311 380,890,564,180 278,236,967,801 295,838,708,271
หน้ีสนิไมหมนุเวยีน

เจาหน้ีอ่ืนระยะยาว 8.6 631,155,194 638,934,980 643,853,403 651,714,143
เงินกูยืมระยะยาว 18 394,255,942,413 397,513,614,087 263,157,161,353 259,471,779,499
หนี้สนิภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 55,563,779,562 60,020,894,095 4,943,122,738 4,848,698,653
ภาระผูกพันผลประโยชนพนกังาน 19 6,012,591,265 5,821,286,587 2,432,057,412 2,375,240,909
ประมาณการหน้ีสนิคาร้ือถอนระยะยาว 20 32,394,743,049 33,126,533,149 -                         -                         
เงินมดัจําถงักาซ 7,469,170,118 7,270,500,508 7,469,170,118 7,270,500,508
หนี้สนิไมหมนุเวียนอ่ืน 25,130,220,100 14,332,621,408 7,227,668,631 7,245,666,733

รวมหน้ีสนิไมหมนุเวยีน 521,457,601,701 518,724,384,814 285,873,033,655 281,863,600,445
รวมหน้ีสนิ 910,651,245,012 899,614,948,994 564,110,001,456 577,702,308,716

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

หน้ีสนิและสวนของผูถอืหุน

บรษัิท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หนวย : บาท

หมายเหตุ 31 มนีาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 มนีาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถอืหุน
ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 2,857,245,725 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 2,856,299,625 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250

สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966
กําไรสะสม

จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725
ทุนสํารองเพ่ือกองทุนประกนัวินาศภัย 1,075,397,000 1,075,397,000 1,075,397,000 1,075,397,000

ยังไมไดจัดสรร 609,052,221,540 572,946,768,982 351,355,259,715 330,987,598,930
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถอืหุน (40,997,973,644) (30,637,639,547) 4,586,186,548 4,584,444,552

รวมสวนของบริษัทใหญ 629,761,018,837 604,015,900,376 417,648,217,204 397,278,814,423
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 122,684,667,490 125,880,181,811 -                        -                         

รวมสวนของผูถอืหุน 752,445,686,327 729,896,082,187 417,648,217,204 397,278,814,423
รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 1,663,096,931,339 1,629,511,031,181 981,758,218,660 974,981,123,139

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
-                          -                           -                        -                         

          (นายไพรินทร  ชโูชติถาวร)
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 มนีาคม 2556 

(นายสุรงค บูลกลุ)
ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

หน้ีสินและสวนของผูถอืหุน (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 3



หนวย : บาท

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรบัปรงุใหม)

รายไดจากการขายและการใหบริการ 699,931,933,457 692,104,826,876 630,452,878,235 638,704,698,276
ตนทนุขายและการใหบริการ 23 644,765,154,954 634,210,363,101 616,376,330,540 618,053,568,438

กําไรขัน้ตน 55,166,778,503 57,894,463,775 14,076,547,695 20,651,129,838
รายไดอ่ืน 22 3,580,986,175 4,539,683,846 11,434,586,203 10,166,487,808

กําไรกอนคาใชจาย 58,747,764,678 62,434,147,621 25,511,133,898 30,817,617,646
คาใชจายในการขาย 23 2,465,317,738 2,871,160,210 2,218,004,310 2,635,218,737
คาใชจายในการบริหาร 23 7,681,237,423 7,858,734,539 4,716,425,070 4,314,709,751
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 8.10 161,102,609 217,558,097 44,018,492 37,513,255
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลยีม 1,102,818,349 1,300,557,185 -                              -                                
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลยีม 6,720,273,284 5,923,767,748 -                              -                                
(กําไร)ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ (6,743,672,042) (2,931,308,935) (6,431,283,752) (3,192,309,516)

กําไรจากการดําเนนิงาน 47,360,687,317 47,193,678,777 24,963,969,778 27,022,485,419
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 10,151,097,162 10,396,906,660 -                              -                                

กําไรกอนตนทนุทางการเงินและภาษเีงินได 57,511,784,479 57,590,585,437 24,963,969,778 27,022,485,419
ตนทนุทางการเงิน 4,937,652,660 4,470,552,367 3,154,316,074 3,113,501,408

กําไรกอนภาษีเงินได 52,574,131,819 53,120,033,070 21,809,653,704 23,908,984,011
คาใชจายภาษีเงินได 9,510,112,056 9,430,731,090 1,441,992,919 1,899,132,161

กําไรสําหรบังวด 43,064,019,763 43,689,301,980 20,367,660,785 22,009,851,850

การแบงปนกําไร
สวนทีเ่ปนของบริษัทใหญ 36,105,452,558 37,535,073,884 20,367,660,785 22,009,851,850
สวนทีเ่ปนของสวนไดเสยีทีไ่มมอํีานาจควบคมุ 6,958,567,205 6,154,228,096 -                              -                                

43,064,019,763 43,689,301,980 20,367,660,785 22,009,851,850

กําไรตอหุนขัน้พ้ืนฐาน 21 12.64 13.14 7.13                             7.71                               

กําไรตอหุนปรับลด 21 12.64 13.14 7.13                             7.71                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บรษัิท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอย
งบกําไรขาดทนุ

สําหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวันที ่31 มนีาคม 2556 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไมไดตรวจสอบ 
แตสอบทานแลว 

4



หนวย : บาท

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)

กําไรสําหรับงวด 43,064,019,763 43,689,301,980 20,367,660,785 22,009,851,850
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:

ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย 36,221,768 1,358,917,664 2,177,495 1,361,609,241
ภาษีเงินไดเกีย่วกบัผลกําไรจากการวัดมูลคา
      เงินลงทุนเผ่ือขาย (435,499) (272,321,848) (435,499) (272,321,848)
ผลตางของอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงคางบการเงิน (15,123,770,018) (4,785,665,329) -                             -                              
สวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวม (792,534,311) (518,553,281) -                             -                              

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี (15,880,518,060) (4,217,622,794) 1,741,996 1,089,287,393
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 27,183,501,703 39,471,679,186 20,369,402,781 23,099,139,243

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 25,779,085,235 34,103,682,762 20,369,402,781 23,099,139,243
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคมุ 1,404,416,468 5,367,996,424 -                             -                              

27,183,501,703 39,471,679,186 20,369,402,781 23,099,139,243

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่ 31 มนีาคม 2556 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไมไดตรวจสอบ 
แตสอบทานแลว 

5



หนวย : บาท

สวนเกินทนุ (ขาดทนุ)
สวนแบงกําไร จากการเปลี่ยนแปลง รวมองคประกอบอื่น

ทนุทีอ่อก สวนเกิน สํารอง สํารองเพื่อกองทนุ เงินลงทนุ การแปลง (ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื่น สัดสวนการถือหุน ของสวนของ รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม
หมายเหตุ และชําระแลว มลูคาหุนสามญั ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไมไดจดัสรร เผื่อขาย คางบการเงิน ในบริษัทรวม ในบริษัทยอย ผูถือหุน ผูถือหุนบริษัทใหญ ทีไ่มมอีํานาจควบคุม สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2555 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 501,216,512,809 3,402,684,603 (9,456,058,755) 9,433,502,186 (10,499,765,224) (7,119,637,190) 555,763,111,498 87,950,264,014 643,713,375,512
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3.3 -                     -                     -                        -                      1,423,881,749 -                        (98,095,592) (2,415,411,320) -                           (2,513,506,912) (1,089,625,163) -                           (1,089,625,163)
ยอดคงเหลือทีป่รับปรุงแลว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 502,640,394,558 3,402,684,603 (9,554,154,347) 7,018,090,866 (10,499,765,224) (9,633,144,102) 554,673,486,335 87,950,264,014 642,623,750,349
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
เงินปนผลจายของบริษัทยอย -                     -                     -                        -                      -                       -                        -                        -                        -                           -                        -                             (2,985,734,557) (2,985,734,557)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                     -                     -                        -                      37,535,073,884 1,079,568,589 (3,992,406,430) (518,553,281) -                           (3,431,391,122) 34,103,682,762 5,367,996,424 39,471,679,186
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มนีาคม  2555 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 540,175,468,442 4,482,253,192 (13,546,560,777) 6,499,537,585 (10,499,765,224) (13,064,535,224) 588,777,169,097 90,332,525,881 679,109,694,978

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2556 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 571,580,295,537 4,454,171,995 (14,481,846,384) 9,312,794,225 (26,788,315,996) (27,503,196,160) 605,783,870,318 125,880,181,811 731,664,052,129
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3.3 -                     -                     -                        -                      1,366,473,445 -                        (252,387,244) (2,882,056,143) -                           (3,134,443,387) (1,767,969,942) -                           (1,767,969,942)
ยอดคงเหลือทีป่รับปรุงแลว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 572,946,768,982 4,454,171,995 (14,734,233,628) 6,430,738,082 (26,788,315,996) (30,637,639,547) 604,015,900,376 125,880,181,811 729,896,082,187
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน -                     -                     -                        -                      -                       -                        -                        -                        -                           -                        -                             (72,798,824) (72,798,824)
เงินปนผลจายของบริษัทยอย -                     -                     -                        -                      -                       -                        -                        -                        -                           -                        -                             (4,601,044,912) (4,601,044,912)
สวนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงสัดสวน
  การถือหุนในบริษัทยอย -                     -                     -                        -                      -                       -                        -                        -                        (33,966,774) (33,966,774) (33,966,774) 73,912,947 39,946,173
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                     -                     -                        -                      36,105,452,558 31,829,821 (9,565,662,833) (792,534,311) -                           (10,326,367,323) 25,779,085,235 1,404,416,468 27,183,501,703
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มนีาคม 2556 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 609,052,221,540 4,486,001,816 (24,299,896,461) 5,638,203,771 (26,822,282,770) (40,997,973,644) 629,761,018,837 122,684,667,490 752,445,686,327

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มนีาคม 2556 
งบการเงินรวม

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

ยังไมไดตรวจสอบ 
แตสอบทานแลว 
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หนวย : บาท

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถอืหุน

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น
ทนุที่ออก สวนเกิน สํารอง สํารองเพื่อกองทนุ รวม

และชําระแลว มลูคาหุนสามญั ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยงัไมไดจดัสรร เงินลงทนุเผื่อขาย สวนของผูถอืหุน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 290,592,601,966 3,424,499,924 355,683,337,769
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถอืหุนสําหรบังวด
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                          -                         -                        22,009,851,850 1,089,287,393 23,099,139,243
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2555 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 312,602,453,816 4,513,787,317 378,782,477,012

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
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถอืหุนสําหรบังวด
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                          -                         -                        20,367,660,785 1,741,996 20,369,402,781        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 351,355,259,715 4,586,186,548 417,648,217,204

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บรษิัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถอืหุน

สําหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวันที ่31 มนีาคม 2556 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมสวนของผูถอืหุนบรษิัทใหญ

ยังไมไดตรวจสอบ 
แตสอบทานแลว 
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หนวย : บาท

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ 36,105,452,558 37,535,073,884 20,367,660,785 22,009,851,850

รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
 จากกจิกรรมดําเนินงาน :

คาเส่ือมราคา คาสูญส้ิน และคาตัดจําหนาย 17,660,761,951 15,238,968,626 3,529,403,421 3,403,140,909
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย -                             58,189,001 -                          -                            
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (3,710,612) 15,263,757 (23,558,275) 2,471,387
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณเปนคาใชจาย (6,405,565) (29,908,173) (8,405,404) (39,107,404)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (10,151,097,162) (10,396,906,660) -                          -                            
กําไรสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 6,958,567,205 6,154,228,096 -                          -                            
สํารองผลประโยชนของพนักงาน 236,988,246 162,466,152 61,744,803 59,806,797
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไมเกดิขึน้จริง (1,610,613,210) (359,082,133) (3,163,751,665) (2,026,121,475)
โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ (18,257,419) (11,068,688) (17,833,756) (10,643,525)
คาใชจายในการสํารวจตัดจําหนาย 520,871,954 306,195,247 -                          -                            
สวนลดมูลคาหุนกูตัดจําหนาย 17,407,851 6,886,595 17,407,851 6,886,595
ดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงินตัดจําหนาย 7,269,648 6,187,091 5,483,176 6,026,549
คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาคงเหลอื 154,387,810 57,035,239 155,084,360 50,012,374
สํารองพัสดุสิ้นเปลอืงเส่ือมสภาพ 11,434,418 12,721,699 -                          -                            
เงินปนผลรับ (131,828,505) (124,328,504) (8,467,024,781) (6,598,087,419)
ภาษีเงินได 9,510,112,056 9,430,731,090 1,441,992,919 1,899,132,161
ดอกเบี้ยรับ (666,493,509) (828,209,495) (933,508,964) (1,386,141,764)
ดอกเบี้ยจาย 4,445,218,838 4,141,348,680 2,980,201,672 2,889,276,438
อ่ืนๆ 320,763,607 (253,913,865) -                          -                            

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย
 และหน้ีสินดําเนินงาน 63,360,830,160 61,121,877,639 15,944,896,142 20,266,503,473

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่ 31 มนีาคม 2556 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไมไดตรวจสอบ 
แตสอบทานแลว 
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หนวย : บาท

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
ลกูหนี้การคา (4,031,248,373) (56,980,714,205) 2,704,486,857 (58,240,854,782)
ลกูหนี้อ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ัน (1,253,199,918) 4,797,344,807 (3,054,101,063) (4,498,275,532)
สินคาคงเหลอื (7,628,783,915) (15,655,521,361) (887,319,090) 190,479,495
พัสดุคงเหลอื (267,436,909) (142,963,471) 1,060,855 (48,449,084)
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 892,350,042 (469,688,012) 423,995,503 (298,041,411)
เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ 223,826,412 249,879,106 315,466,383 105,958,408
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 697,361,410             (1,951,084,766) 686,839,824 (1,112,636,526)        

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจาหนี้การคา (4,172,359,628) 48,949,016,791 (22,901,686,130) 46,994,530,937
เจาหนี้อ่ืน (2,092,031,012) (7,745,248,342) (1,251,743,842) (1,562,510,909)
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (241,314,442) (649,573,080) 1,142,126,116 438,970,850
เงินมัดจําถงักาซ 198,669,610 144,741,830 198,669,610 144,741,830
เจาหนี้อ่ืนระยะยาว (1,925,944) (8,656,031) -                          (8,560,680)
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน (103,085,831) (178,568,644) (37,165,782) (27,198,508)

(17,779,178,498) (29,641,035,378) (22,659,370,759) (17,921,845,912)
เงินสดรับจากการดําเนินงาน 45,581,651,662 31,480,842,261 (6,714,474,617) 2,344,657,561
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 472,004,660 398,889,592 119,038,825 179,847,214
เงินสดจายดอกเบี้ย (3,511,381) (1,219,065) -                          -                            
เงินสดจายภาษีเงินได (2,581,871,088) (2,829,990,784) (483,852,937) (326,117,032)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกจิกรรมดําเนินงาน 43,468,273,853 29,048,522,004 (7,079,288,729) 2,198,387,743

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่ 31 มนีาคม 2556 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไมไดตรวจสอบ 
แตสอบทานแลว 
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หนวย : บาท

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
เงินจายสําหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (26,513,508,590) (27,111,278,699) (5,676,289,135) (4,439,677,925)
เงินจายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน (1,988,067,542) (2,071,509,198) (97,537,641) (65,527,515)
เงินจายสําหรับพัฒนาสินทรัพยเหมือง (740,723,142) (8,715,566) -                          -                            
เงินจายสําหรับคาเชาท่ีดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว (3,452,498) (101,164,685) (3,452,498) (35,409,790)
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (225,717,154)            (1,390,718,834)       -                          (916,560,000)           
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในกจิการที่ควบคมุรวมกนั -                             -                          (285,000,000)          -                            
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม (215,062,500)            (80,250,000)            (15,250,000)            (80,250,000)             
เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาว (222,722,464)            -                          (882,734,558)          (351,124,869)           
เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 482,195,679 228,836,334 6,167,201 1,736,861
รับคนืเงินใหกูยืมระยะยาว 25,467,301 39,359,584 25,467,301 683,663,352
เงินสดรับจากการยกเลกิสัญญาเชาในสถานีบริการนํ้ามัน 2,811,987 4,647,852 2,811,987 4,647,852
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมขึน้ (1,286,119,857) (2,044,407,523) (662,479,183) (1,100,431,282)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 179,547,308 263,188,570 537,076,350 955,716,145
เงินปนผลรับ 131,828,504 124,328,504 131,828,504 125,750,466

เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมลงทุน (30,373,522,968) (32,147,683,661) (6,919,391,672) (5,217,466,705)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่ 31 มนีาคม 2556 

งบการเงินรวม

ยังไมไดตรวจสอบ 
แตสอบทานแลว 
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หนวย : บาท

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดรับจากการออกต๋ัวเงินจาย 21,275,000,000 -                          21,275,000,000 -                            
เงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้น 1,433,246,750 323,873,617 456,646,456 -                            
เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาว 8,919,394,888 40,250,000 9,134,584,000 -                            
เงินสดรับจากการออกหุนกู -                             20,000,000,000 -                          20,000,000,000
จายคนืต๋ัวเงินจาย (12,275,000,000) -                          (12,275,000,000) -                            
จายคนืเงินกูยืมระยะส้ัน (3,530,772,890) (1,084,951,000) -                          (1,478,402,216)        
จายคนืเงินกูยืมระยะยาว (2,275,492,511) (1,039,315,654) (553,754,116) (553,486,183)
จายคนืพันธบัตร ปตท . (1,000,000,000) -                          (1,000,000,000) -                            
เงินจายคางวดตามสัญญาเชาการเงิน (34,648,820) (66,538,587) (15,040,592) (45,530,013)
เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึน้ 63,250,000 10,371,185,188 -                          -                            
เงินสดจายดอกเบี้ย (4,362,193,277) (3,897,241,874) (2,786,104,092) (2,437,828,074)
เงินปนผลจาย (7,525,936) (125,527) -                          -                            

เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 8,205,258,204 24,647,136,163 14,236,331,656 15,484,753,514

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (2,145,284,661) (479,371,213) (88,157,927) (39,980,716)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 52,063,747 (1,422,354,407) -                          -                            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึน้สุทธิ 19,206,788,175 19,646,248,886 149,493,328 12,425,693,836
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 136,924,059,497 116,144,408,857 47,641,480,500 51,340,612,291
เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 4 156,130,847,672 135,790,657,743 47,790,973,828 63,766,306,127

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่ 31 มนีาคม 2556 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไมไดตรวจสอบ 
แตสอบทานแลว 
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รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาล 

โดยผูสอบบัญชีและงบการเงิน 
 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 

หมายเหตุ หัวขอเรื่อง 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

3 นโยบายการบัญช ี

4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 

5 ลูกหนี้การคา 

6 ลูกหนี้อื่น 

7 เงินใหกูยืม 

8 รายการระหวางบุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวของกัน 

9 เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษทัรวม 

10 เงินลงทุนเผื่อขาย 

11 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

12 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

13 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

14 สินทรัพยไมมีตัวตน 

15 สินทรัพยเหมือง 

16 คาความนิยม 

17 เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ 

18 เงินกูยืมระยะยาว 

19 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

20 ประมาณการหนี้สินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต 

21 กําไรตอหุน 

22 รายไดอื่น 

23 คาใชจายจําแนกตามลักษณะ 

24 สวนงานดําเนินงาน 

25 การซ้ือธุรกิจ 

26 การดําเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคําส่ังคุมครองช่ัวคราวโครงการใน 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

27 การดําเนินการกรณีระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเลร่ัว 

28 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกดิขึ้น 

29 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 

1. ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทมหาชนจํากัดในประเทศไทย  

และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีที่อยูตามท่ีไดจดทะเบียนคือ 
 

สํานักงานใหญของบริษัทฯ ตั้งอยูเลขท่ี 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย 
 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เปนการดําเนินธุรกิจดานปโตรเลียม โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุม

รวมกันและบริษัทรวม (“กลุมบริษัท”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

ปโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจถานหิน รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24

เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 
 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

2.1 จุดมุงหมายของงบการเงินระหวางกาล 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่ไดนําเสนอคร้ังลาสุด ดังน้ัน

งบการเงินระหวางกาลจึงมุงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ เพื่อไมให

ขอมูลที่นําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลน้ีควบคู

ไปกับงบการเงินประจําปที่ไดนําเสนอครั้งลาสุด 
 

2.2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 

และตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซ่ึงหมายถึง

มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และนําเสนอ

งบการเงินระหวางกาล ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงแบบยอ  
 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึน้จากงบการเงินฉบับภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการ

ตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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3. นโยบายการบัญชี 
 

3.1 นโยบายการบัญชี 
 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน 

งบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

ยกเวนนโยบายการบัญชีดังตอไปน้ีที่นํามาใชปฎิบัติตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 
 

3.1.1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 

ภายใตมาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม กําหนดใหกิจการตองกําหนดสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน ซึ่ง

คือสกุลเงินท่ีใชในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลักซ่ึงกิจการดําเนินงาน  
 

ผูบริหารกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทเปนสกุลเงินบาท การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับน้ีไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีนําเสนอ ยกเวน

บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (TTM (T)) และ บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 

(มหาชน) (SPRC) ซ่ึงเปนกิจการท่ีควบคุมรวมกันและบริษัทรวม ตามลําดับ ไดเปลี่ยนสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงาน โดยไดนํามาปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ ขอ 3.3) 

 

3.1.2 นโยบายเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลสวนงานดําเนินงาน 
 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 สวนงาน

ดําเนินงาน ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของกลุมบริษัทท่ีผูมีอํานาจ

ตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรร

ทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  
 

3.1.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 เรื่อง การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
 

ภายใตนโยบายการบัญชีใหม เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึงความชวยเหลือที่ไมเปนตัวเงินจะรับรูเมื่อมีความ

เชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา จะปฏิบัติตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนที่กําหนดไวและจะไดรับเงินอุดหนุนนั้น 

กลุมบริษัทเลือกโดยรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดอยางเปนระบบตลอดระยะเวลาที่รับรูตนทุนท่ี  

เงินอุดหนุนนั้นจายใหเปนการชดเชย การนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาใช กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติเฉพาะเงิน

อุดหนุนท่ีมีสิทธ์ิไดรับหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนสวนหน่ึงของรายไดในงบ

กํ า ไ ร ข า ด ทุ น  แ ท น ก า ร นํ า ไ ป สุ ท ธิ จ า ก ต น ทุ น ข า ย
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการ

บัญช ีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ  
 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557  

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 1 

เรื่อง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 4 

เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 5 

เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 

เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่มเีงินเฟอรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 10 

เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 12 

เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 13 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย 

 

ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่มาตรฐานบังคับใชดังกลาวขางตน จะไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญ

ตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปที่เริ่มใช  
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 การเปล่ียนสกุลเงินที่ใชรายงานของกิจการท่ีควบคุมรวมกันและบริษัทรวม ในประเทศ 
 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (TTM (T)) และ บริษัท 

สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC) ซึ่งเปนกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม 

ตามลําดับ ของบริษัทฯ ไดเปล่ียนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานจากสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

โดยพิจารณาจากรายไดและตนทุนท่ีไดรับจากหรือใชในการดําเนินกิจการเปนหลัก ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี TTM (T) และ SPRC จึงทําการปรับปรุงงบการเงิน

ยอนหลัง และบริษัทฯไดนํางบการเงินของ TTM (T) และ SPRC ที่ไดแปลงคาเปนสกุลเงินบาทแลวมาจัดทํา

งบการเงินรวม โดยผลกระทบที่มีตองบการเงินรวมของบริษัทฯ สรุปไดดังน้ี 
 

หนวย : ลานบาท 

  งบการเงินรวม 

  เพิ่มข้ึน(ลดลง) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555   

 สินทรัพยรวม  (1,099.15) 

 หนี้สินรวม  (9.52) 

 สวนของผูถือหุน   (1,089.63) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   

 สินทรัพยรวม  (1,808.91) 

 หนี้สินรวม  (40.94) 

 สวนของผูถือหุน  (1,767.97) 

งบกําไรขาดทุน/งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 

 รายไดรวม  107.72 

 ตนทุนขาย และคาใชจายรวม  (42.47) 

 กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศ  (0.90) 

 กําไรสําหรับงวด  149.29 

 กําไรเบ็ดเสรจ็อื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี  (627.26) 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด  (477.97) 
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4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงินสด  383.35 390.94 326.39 338.01 

เงินฝากธนาคาร 

ประเภทจายคนืเมื่อทวงถาม 94,029.55 92,687.16 35,862.26 36,022.21 

เงินฝากประจํา 20,436.66 6,190.94 8,602.75 1,366.87 

ตั๋วเงินคลงั 36,409.86 26,680.63 - - 

ตั๋วสัญญาใชเงิน  1,871.86 1,060.00 - - 

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 2,999.57 9,914.39 2,999.57 9,914.39 

รวม 156,130.85 136,924.06 47,790.97 47,641.48 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.03 – 6.75 ตอป 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : อัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.10 – 6.75 ตอป)  
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5. ลูกหนี้การคา  
 

ลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

ลูกหน้ีการคา - กิจการอ่ืน 167,633.25 162,373.07 120,411.72 128,764.50 

ตั๋วเงินรบั 563.85 624.07 563.85 624.07 

 168,197.10 162,997.14 120,975.57 129,388.57 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1,729.89) (1,780.01) (625.15) (634.56) 

 ลูกหนี้การคา - กิจการอ่ืน 166,467.21 161,217.13 120,350.42 128,754.01 
     

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 79,718.54 82,408.90 105,062.56 99,939.24 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (317.39) (323.26) (317.39) (323.26) 

 ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

(หมายเหตุฯ 8.1) 79,401.15 82,085.64 104,745.17 99,615.98 

รวม 245,868.36 243,302.77 225,095.59 228,369.99 
 

โดยแยกตามอายุหนี้ไดดงัน้ี 
 

 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

ยังไมครบกําหนดชําระ 232,648.41 232,313.72 211,526.20 217,044.90 

ครบกําหนดชําระ     

  -  ไมเกิน 3 เดือน 9,320.08 6,704.86 7,134.84 4,439.94 

  -  เกิน 3 – 6 เดือน 266.44 1,767.90 202.45 1,786.99 

  -  เกิน 6 – 12 เดือน 1,702.26 2,167.80 1,597.52 2,177.45 

  -  เกิน 12 เดือน 3,978.45 2,451.76 5,577.12 3,878.53 

 247,915.64 245,406.04 226,038.13 229,327.81 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,047.28) (2,103.27) (942.54) (957.82) 

รวม 245,868.36 243,302.77 225,095.59 228,369.99 
 

ลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 ไดรวมลูกหนี้สวนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจํานวน 

35,060.89 ลานบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 : 20,282.25 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 

34,776.69 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : 20,046.44 ลานบาท) 
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6. ลูกหนี้อืน่ 
 

ลูกหน้ีอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

ลูกหน้ีอื่น 11,449.67 12,025.38 4,832.53 3,378.17 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (284.20) (287.79) (281.36) (283.92) 

ลูกหน้ีอื่น 11,165.47 11,737.59 4,551.17 3,094.25 

เงินชดเชยกองทุนน้ํามัน 

 เชื้อเพลิงคางรับ 13,080.55 11,953.71 13,080.55 11,953.71 

เงินจายลวงหนา  3,919.37 4,382.68 776.89 502.02 

ดอกเบี้ยคางรับและเงินคางรับ 2,859.06 2,441.32 426.54 209.52 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการอ่ืน 31,024.45 30,515.30 18,835.15 15,759.50 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

(หมายเหตุฯ 8.2) 4,883.66 5,003.41 13,602.10 5,229.28 

รวม 35,908.11 35,518.71 32,437.25 20,988.78 
 

เงินชดเชยกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงคางรับ ประกอบดวย เงินชดเชยสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงและกาซหุงตมท่ีผลิต

ในประเทศ น้ํามันเช้ือเพลิงและกาซหุงตมท่ีนําเขามาจากตางประเทศ และรับคืนสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ี

จําหนายไปตางประเทศ หรือจําหนายใหแกเรือเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเดินทางไปตางประเทศ รวมถึงเงิน

ชดเชยราคากาซธรรมชาติสําหรับยานยนต โดยจะไดรับเงินชดเชยและรับคืนตามอัตราท่ีคณะกรรมการ

บริหารนโยบายพลังงานกําหนด 
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7. เงินใหกูยืม 
 

7.1 เงินใหกูยืมระยะส้ัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน - กิจการอ่ืน 91.21 96.96 91.21 96.77 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน - กิจการท่ี 

 เกี่ยวของกัน (หมายเหตุฯ 8.2) - - 1,970.51 2,024.45 

รวม 91.21 96.96 2,061.72 2,121.22 
 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน - กิจการอ่ืนของบริษัทฯ เปนเงินใหกูยืมตามโครงการกรุงเทพฯฟาใสซึ่งเปนการให

เงินกูยืมแกผูประกอบการขนสงเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการติดต้ัง เปลี่ยน หรือดัดแปลงเคร่ืองยนตที่

ใช NGV เปนเช้ือเพลิง รวมถึงการซ้ือยานยนตใหมที่ใชเครื่องยนต NGV ซ่ึงเปนการสนับสนุนการใช NGV 

เปนพลังงานทดแทน โดยอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 เทากับรอยละ 0.50 ตอป 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืม เทากับรอยละ 0.50 ตอป) 
 

7.2 เงินใหกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงินใหกูยืมระยะยาว - กิจการอ่ืน 309.70 106.88 32.48 52.38 

เงินใหกูยืมระยะยาว - กิจการท่ี 

 เกี่ยวของกัน (หมายเหตุฯ 8.3) - - 73,095.46 74,232.56 

รวม 309.70 106.88 73,127.94 74,284.94 
 

เงินใหกูยืมระยะยาว - กิจการอ่ืนของบริษัทฯ เปนเงินใหกูยืมตามโครงการกรุงเทพฯฟาใส รายละเอียดตาม

หมายเหตุฯ 7.1  
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8. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีสาระสําคัญ มีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 
 

8.1 ลูกหน้ีการคา – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

บริษทัยอย - - 22,850.79 15,285.95 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 3,283.43 2,824.18 

บริษทัรวม 73,702.22 72,717.33 73,428.23 72,352.84 

บริษทัอื่นที่เกี่ยวของกัน 6,016.32 9,691.57 5,500.11 9,476.27 

รวม 79,718.54 82,408.90 105,062.56 99,939.24 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  (317.39) (323.26) (317.39) (323.26) 

ลูกหน้ีการคา – กิจการท่ี 

 เกี่ยวของกัน (หมายเหตุฯ 5) 79,401.15 82,085.64 104,745.17 99,615.98 

 

โดยแยกตามอายุหนี้ไดดงัน้ี 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

ยังไมครบกําหนดชําระ 78,920.78 81,588.90 101,582.95 96,179.75 

ครบกําหนดชําระ     

 -ไมเกิน 3 เดือน 81.37 178.94 5.52 133.75 

 - เกิน 3 – 6 เดือน 87.66 191.66 87.66 245.70 

 - เกิน 6 – 12 เดือน 272.92 153.09 273.30 201.99 

 - เกิน 12 เดือน 355.81 296.31 3,113.13 3,178.05 

รวม 79,718.54 82,408.90 105,062.56 99,939.24 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (317.39) (323.26) (317.39) (323.26) 

ลูกหน้ีการคา – กิจการท่ี 

 เกี่ยวของกัน 79,401.15 82,085.64 104,745.17 99,615.98 
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8. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

8.2 ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะส้ัน – กิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันท่ี 

31 ธันวาคม 2555 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

ลูกหน้ีอื่น     

 บริษทัยอย - - 8,180.89 235.85 

 กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 576.73 40.30 

 บริษทัรวม 4,517.50 4,433.68 4,499.48 4,430.95 

 บริษทัอื่นที่เกี่ยวของกัน 44.87 79.15 43.50 43.63 

 4,562.37 4,512.83 13,300.60 4,750.73 

 หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (16.09) (16.09) (16.09) (16.09) 

  รวม 4,546.28 4,496.74 13,284.51 4,734.64 

     

เงินจายลวงหนา     

 บริษทัยอย - - 28.87 61.01 

 บริษทัรวม 0.60 0.78 - - 

 บริษทัอื่นที่เกี่ยวของกัน 336.78 505.89 288.72 433.63 

  รวม 337.38 506.67 317.59 494.64 

รวมลูกหนี้อื่น (หมายเหตุฯ 6) 4,883.66 5,003.41 13,602.10 5,229.28 

     

เงินใหกูยืมระยะส้ัน     

 บริษทัยอย (หมายเหตุฯ 7.1) - - 1,970.51 2,024.45 
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8. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

8.2 ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะส้ัน – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันท่ี 

31 ธันวาคม 2555 (ตอ) 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกูยืมระยะส้ัน – กิจการท่ีเก่ียวของกัน มีรายละเอียดดังน้ี  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน – กิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนเงินใหกูยืมท่ีไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน  โดย ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2556 มีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 1.50 – 5.36 ตอป (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 : อัตราดอกเบ้ีย

ระหวางรอยละ 3.05 - 6.13 ตอป) 

 หนวย : ลานบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม - 4,823.82 2,024.45 5,420.99 

- ขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียน - - (53.94) (0.97) 

- สวนที่ถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ป 

(หมายเหตุฯ 8.3) - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม - 4,823.82 1,970.51 5,420.02 
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8. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

8.3 เงินใหกูยืมระยะยาว – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงินใหกูยืมระยะยาว     

 บริษทัยอย - - 72,105.16 73,197.57 

 กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 990.30 1,034.99 

รวม (หมายเหตุฯ 7.2) - - 73,095.46 74,232.56 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกูยืมระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวของกัน มีรายละเอียดดังน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินใหกูยืมระยะยาว - กิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนเงินใหกูยืมท่ีไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 

มีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 2.53 - 5.36 ตอป (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 

2.53 - 5.36 ตอป) 

 

 หนวย : ลานบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม - 5.82 74,232.56 52,697.71 

- ใหเงนิกู - - 882.74 351.12 

- รับคืนเงินกู - (5.70) - (650.00) 

- ขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียน - (0.12) (2,019.84) (604.85) 

- สวนที่ถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ป - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม - - 73,095.46 51,793.98 
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8. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

8.4 เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

บริษทัยอย - - 19,720.36 24,746.64 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 5,250.15 5,409.98 

บริษทัรวม 45,562.69 49,906.39 35,350.12 46,836.01 

บริษทัอื่นที่เกี่ยวของกัน 6,340.04 5,402.79 602.94 387.87 

รวม 51,902.73 55,309.18 60,923.57 77,380.50 
 

8.5 เจาหน้ีอื่นและเงินกูยืมระยะส้ัน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เจาหน้ีอื่น     

 บริษทัยอย - - 1,552.24 1,388.00 

 กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 10.44 4.41 

 บริษทัรวม 974.77 1,200.82 799.66 805.06 

 บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 43.64 59.49 38.91 50.30 

รวม 1,018.41 1,260.31 2,401.25 2,247.77 

     

เงินกูยืมระยะส้ัน *     

 บริษทัยอย - - 2,008.77 1,552.13 
 

* บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการสภาพคลอง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายใน 

กลุมบริษัท ซ่ึงบริษัทฯทําหนาท่ีบริหารเงินระยะส้ัน เพื่อจัดการสภาพคลองสวนเกินและสวนขาดของแตละ

บริษัทโดยวิธีการกูยืมเงินระยะส้ันระหวางกัน และคิดอัตราดอกเบ้ียซ่ึงอิงอัตราดอกเบ้ียในทองตลาด 
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8. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

8.6 เจาหน้ีอื่นระยะยาว – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

บริษทัยอย - - 0.45 0.35 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 12.24 12.43 

บริษทัรวม 16.41 16.23 16.41 16.23 

บริษทัอื่นที่เกี่ยวของกัน 614.75 622.70 614.75 622.70 

รวม 631.16 638.93 643.85 651.71 
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8. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

8.7 รายไดและคาใชจายทีเ่ปนรายการกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายได     

 คาขายสินคา     

  บริษทัยอย - - 39,220.72 40,084.61 

  กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 3,345.23 1,740.90 

  บริษทัรวม 231,817.71 267,874.87 231,162.66 267,430.97 

  บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 12,655.40 14,175.48 12,399.61 13,971.46 

     

 ดอกเบี้ยรบั     

  บริษทัยอย - - 666.29 728.06 

  กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 5.72 - 

  บริษทัรวม - 77.27 - 77.27 

     

 เงินปนผลรบั     

  บริษทัยอย - - 7,781.85 6,048.75 

  กิจการที่ควบคุมรวมกัน - - 538.34 425.01 

  บริษทัรวม - - 15.00 - 

  บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 60.00 52.50 60.00 52.50 

     

 รายไดอื่น     

  บริษทัยอย - - 186.77 158.77 

  กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 14.62 17.95 

  บริษทัรวม 934.44 1,366.62 915.40 1,349.10 

  บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 11.62 17.15 10.15 16.13 
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8. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

8.7 รายไดและคาใชจายทีเ่ปนรายการกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)  
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

คาใชจาย     

 คาซ้ือสินคา     

  บริษทัยอย - - 48,660.96 39,418.59 

  กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 10,002.87 8,014.50 

  บริษทัรวม 145,180.49 157,749.21 140,665.26 153,134.01 

  บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 16,625.68 13,599.13 1,870.46 1,775.17 

     

 ดอกเบี้ยจาย     

  บริษทัยอย - - 12.09 34.93 

     

 คาใชจายอื่น     

  บริษทัยอย - - 634.48 795.22 

  กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 0.01 - 

  บริษทัรวม 293.25 292.46 179.03 270.92 

  บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 86.12 274.15 57.89 273.81 
 

รายการกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังกลาวขางตน มิไดรวมถึงสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 

การกําหนดราคาระหวางบริษัทฯ กับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน เปนไปตามปกติของธุรกิจเชนเดียวกับท่ีกําหนด

กับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของกัน สําหรับราคาสินคาที่ซื้อจากบริษัทยอยเปนไปตามราคาขาย

ตามปกติของบริษัทยอยท่ีอางอิงจากราคาตลาดโลก  
 

8.8 ภาระผูกพันตอบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นท่ีเกี่ยวของกัน มีรายละเอียดตาม

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 28.1 
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8. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

8.9 รายการซ้ือขายนํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปท่ีไมมีการสงมอบจริงกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรักษาระดับสํารองนํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปซ่ึงไดกลับรายการในงบการเงินแลว 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสดุวันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

คาขาย     

 บริษทัรวม 311.64 1,195.98 311.64 1,195.98 

 บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 242.59 - 242.59 - 

     

คาซ้ือ     

 บริษทัรวม 311.64 1,195.98 311.64 1,195.98 

 บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 242.59 - 242.59 - 
 

8.10 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

คาตอบแทนกรรมการ     

 คาเบ้ียประชุมและโบนัส 37.33 31.04 14.58 10.67 

คาตอบแทนผูบริหาร     

 เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน 

  ระยะส้ันอื่นๆ 122.92 185.57 28.76 26.11 

 ผลประโยชนหลังออกจากงาน 0.85 0.95 0.68 0.73 

รวม 161.10 217.56 44.02 37.51 
 

ผูบริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบในการวางแผน ส่ังการ และควบคุมกิจกรรม

ตางๆ ของกิจการไมวาทางตรงหรือทางออม  
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม  
 

9.1 ขอมูลบรษิัทยอย กิจการท่ีควบคมุรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทฯ 
 

ชื่อบริษัท 

 
จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 

 

สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

   31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

บริษทัยอย     

บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) (PTTEP) 

ไทย สํารวจและผลิต 

ปโตรเลียม 

65.29 65.29 

PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) กัมพูชา การตลาดน้ํามัน 100.00 100.00 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) Cayman 

Islands 

การตลาดน้ํามัน 100.00 100.00 

PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) สิงคโปร การคาสากลนํ้ามัน 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTTNGD) ไทย กาซธรรมชาติ 58.00 58.00 

บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) ไทย กาซธรรมชาติ 100.00 100.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) ไทย การตลาดผลิตภัณฑ 

ปโตรเคมี 

50.00 50.00 

บริษทั เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

เพื่อใหเชา 

50.00 50.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) ไทย บริการดาน 

โลจิสติกส 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) ไทย รับจางบริหารงาน 

และการตลาดนํ้ามัน 

100.00 100.00 

บริษทั ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) ไทย ผลิตและจําหนายไฟฟา 

และน้ําเย็น 

100.00 100.00 

บริษัท พีททีี อินเตอรเนช่ันแนล จาํกัด (PTTI) ไทย ลงทุนในตางประเทศ 100.00 100.00 

PTT Green Energy Pte Limited (PTTGE) สิงคโปร ลงทุนในธุรกิจ 

ปาลมนํ้ามัน 

100.00 100.00 

บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด (BSA) ไทย รับจางบริหารงาน  25.00 25.00 

บริษัท พีททีี แทงค เทอรมนิัล จํากัด (PTT TANK) ไทย ทาเทียบเรือและคลัง 

ผลิตภัณฑ 

100.00 100.00 



31 

 

บริษทั ไทยลูบเบล็นดิ้ง จํากัด (TLBC) 
(บริษัทฯ และ PTTRB ถือหุนในสัดสวนรอยละ 48.95 และ 51.05 

ตามลําดับ สงผลให TLBC มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ) 

ไทย ผสมและบรรจ ุ

น้ํามันหลอล่ืน 

48.95 48.95 
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการทีค่วบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

9.1 ขอมูลบรษิัทยอย กิจการท่ีควบคมุรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทฯ (ตอ) 
 

ชื่อบริษัท 

 
จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 

 

สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

   31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน     

บริษทั ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด(TTM (T)) ไทย กาซธรรมชาติ 50.00 50.00 

Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM (M)) มาเลเซีย กาซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด (DCAP) ไทย ผลิตและจําหนายไฟฟา 

และน้ําเย็น 

35.00 35.00 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) ไทย ปโตรเคมี 48.50 48.50 

บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) ไทย ปโตรเคมี 41.44 41.44 

บริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด (PTTMCC) ไทย ปโตรเคมี 50.00 50.00 

     

บริษทัรวม     

บริษทั ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) ไทย การกล่ันน้ํามัน 49.10 49.10 

บริษทั สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิง่ จํากัด (มหาชน) (SPRC) ไทย การกล่ันน้ํามัน 36.00 36.00 

บริษทั บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) ไทย การกล่ันน้ํามัน 27.22 27.22 

บริษทั ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด (THAPPLINE) ไทย ทอขนสงนํ้ามัน 33.19 33.19 

บริษทั ปโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (PA (Thailand)) ไทย การตลาดน้ํามัน 35.00 35.00 

Vietnam LPG Co.,Ltd. (VLPG) เวียดนาม บรรจุและขาย LPG 45.00 45.00 

KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) มาเลเซีย บรรจุและขาย LPG 40.00 40.00 

บริษทั ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) ไทย ปโตรเคมีและ 

การกล่ัน 

38.51 38.51 

บริษทั ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด (IPT)* ไทย ผลิตไฟฟา - 20.00 

บริษทั ไทยออยลเพาเวอร จํากัด (TP) ไทย ผลิตและจําหนายไฟฟา 26.00 26.00 

 
 

 

 
* IPT และ PTTUT ไดควบรวมกันเปน GPSC เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2556 
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการทีค่วบคุมรวมกนัและบรษิัทรวม (ตอ) 
 

9.1 ขอมูลบรษิัทยอย กิจการท่ีควบคมุรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทฯ (ตอ) 
 

ชื่อบริษัท 

 
จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 

 

สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

   31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

บริษทัรวม (ตอ)     

บริษทั พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) ไทย ปโตรเคมี 40.00 40.00 

บริษทั พีทีที ยูทิลติี้ จํากัด (PTTUT)* ไทย ผลิตและจําหนายไฟฟา 

ไอนํ้า และนํ้า เพื่อการ

อุตสาหกรรม 

- 40.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTTICT) ไทย บริการงานส่ือสาร 

และเทคโนโลยี 

20.00 20.00 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอนจเินียริง จํากัด 

(PTTME)  

ไทย บริการบํารุงรักษา 

โรงงาน และงาน

วิศวกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร จํากัด (B.Grimm BIP)  ไทย ผลิตและจําหนายไฟฟา 23.00 23.00 

บริษทั ผลิตไฟฟานวนคร จํากัด (NNEG) ไทย ผลิตและจําหนายไฟฟา 30.00 30.00 

บริษทั พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูช่ันส จํากัด (PTTES) ไทย ใหบริการทางเทคนิค 

และดําเนินงาน 

40.00 40.00 

บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (BIC) ไทย ผลิตและจําหนาย 

ไฟฟา และไอนํ้า 

25.00 25.00 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) (PTTGC) ไทย ปโตรเคมีและการกล่ัน 48.89 48.89 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (GPSC)* ไทย ผลิตและจําหนายไฟฟา 

ไอนํ้า และนํ้า เพื่อการ

อุตสาหกรรม 

30.10 - 

 

 

 

 

 

 

 
* IPT และ PTTUT ไดควบรวมกันเปน GPSC เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2556 
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

9.2 เงินลงทุนในบริษัทรวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555  
 

หนวย : ลานบาท 

 

สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงินปนผล  

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 31 มี.ค. 

ชื่อบริษัท 

31 มี.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 2556 2555 

กลุมธุรกิจการกล่ัน         

1. TOP 49.10 49.10 11,380.83 44,885.41 11,380.83 43,084.82 - - 

2. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 17,897.84 14,770.48 17,974.17 - - 

3. BCP 27.22 27.22 5,585.26 9,545.45 5,585.26 8,934.16 - - 

4. IRPC 38.51 38.51 28,467.24 30,609.79 28,467.24 29,669.33 - - 

กลุมธุรกิจน้ํามัน         

5. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 2,352.52 2,682.35 2,193.36 - - 

6. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 - 131.25 - - - 

7. VLPG 45.00 45.00 87.35 98.65 87.35 95.18 - - 

8. KPL 40.00 40.00 21.49 - 21.49 - - - 

9. FST  25.00 25.00 0.84 1.54 0.87 1.55 - - 

กลุมธุรกิจปโตรเคมี         

10. PPCL 40.00 40.00 3,340.48 4,874.52 3,340.48 4,982.48 - - 

11. PTTME  40.00 40.00 66.40 221.15 66.40 196.40 - - 

12. PTTGC 48.89 48.89 49,562.99 122,303.92 49,562.99 116,881.10 - - 

13. PTTES 40.00 40.00 62.50 70.07 62.50 66.73 - - 
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

9.2 เงินลงทุนในบริษัทรวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ตอ) 
 

หนวย : ลานบาท 

 

สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงินปนผล  

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 31 มี.ค. 

ชื่อบริษัท 

31 มี.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 2556 2555 

กลุมธุรกิจกาซ 

ธรรมชาติ         

14. IPT - 20.00 - - 400.19 1,739.29 - - 

15. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,428.62 2,304.76 2,278.18 - - 

16. PTTUT - 40.00 - - 2,743.60 3,067.10 - - 

17. EMG 25.00 25.00 14,328.36 11,531.75 14,975.23 12,052.37 - - 

18. B.Grimm BIP 23.00 23.00 65.67 63.80 65.67 64.88 - - 

19. NNEG 30.00 30.00 72.60 63.54 72.60 65.28 - - 

20. XPCL 25.00 25.00 663.96 612.57 423.68 443.56 - - 

21. BIC 25.00 25.00 296.75 291.92 281.50 277.91 - - 

22. GPSC 30.10 - 3,143.79 5,212.24 - - - - 

23. UAQ Petroleum 30.00 - 0.01 0.01 - - - - 

กลุมธุรกิจอื่น         

24. PTTICT 40.00 40.00 60.00 212.39 60.00 236.27 30.00 - 

25. ShoreAir 50.00 50.00 15.27 115.74 14.70 105.83 - - 

    137,110.63 253,393.44 137,501.42 244,409.95   

หักคาเผ่ือการดอยคา   (11,163.52) (8,214.17) (11,660.61) (8,585.00)   

รวม   125,947.11 245,179.27 125,840.81 235,824.95 30.00 - 
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการทีค่วบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

9.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน  และบริษัทรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันที่  

31 มีนาคม 2556 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 

หนวย : ลานบาท 

 สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

วิธีราคาทุน เงินปนผล  

สําหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 31 มี.ค. 

ชื่อบริษัท 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 2556 2555 

บริษทัยอย :       

1. PTTEP 65.29 65.29 71,390.42 71,390.42 7,775.58 6,047.33 

2. PTTT 100.00 100.00 2.50 2.50 - - 

3. PTTCL 100.00 100.00 0.23 0.23 - - 

4. SBECL 100.00 100.00 1,154.81 1,154.81 - - 

5. PTTNGD 58.00 58.00 418.14 418.14 - - 

6. PTTLNG 100.00 100.00 6,403.00 6,403.00 - - 

7. PTTPM 50.00 50.00 20.00 20.00 - - 

8. EnCo 50.00 50.00 900.00 900.00 - - 

9. PTTPL 100.00 100.00 1,200.00 1,200.00 - - 

10. PTTRB 100.00 100.00 5,100.00 5,100.00 - - 

11. CHPP 100.00 100.00 316.22 316.22 - - 

12. PTTI 100.00 100.00 33,316.00 33,316.00 - - 

13. PTTGE 100.00 100.00 11,750.64 11,750.64 - - 

14. BSA 25.00 25.00 0.50 0.50 6.27 1.42 

15. PTT TANK 100.00 100.00 2,500.37 2,500.37 - - 

16. TLBC 48.95 48.95 140.00 140.00 - - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทยอย  134,612.83 134,612.83 7,781.85 6,048.75 
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม (ตอ) 
 

9.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน  และบริษัทรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันที่  

31 มีนาคม 2556 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 (ตอ) 
 

หนวย : ลานบาท 

 สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

วิธีราคาทุน เงินปนผล  

สําหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 31 มี.ค. 

ชื่อบริษัท 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 2556 2555 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน :       

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ       

17. TTM (T) 50.00 50.00 5,666.80 5,666.80 538.34 425.01 

18. TTM (M) 50.00 50.00 281.32 281.32 - - 

19. DCAP 35.00 35.00 584.50 584.50 - - 

กลุมธุรกิจปโตรเคมี       

20. PTTAC 48.50 48.50 6,909.41 6,909.41 - - 

21. HMC 41.44 41.44 9,117.12 9,117.12 - - 

22. PTTMCC 50.00 50.00 465.12 180.12 - - 

รวมเงินลงทนุในกจิการท่ีควบคุมรวมกัน 23,024.27 22,739.27 538.34 425.01 

บริษทัรวม :       

กลุมธุรกิจการกล่ัน       

23. TOP 49.10 49.10 11,380.83 11,380.83 - - 

24. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 14,770.48 - - 

25. BCP 27.22 27.22 5,585.26 5,585.26 - - 

26. IRPC  38.51 38.51 28,467.24 28,467.24 - - 

กลุมธุรกิจน้ํามัน        

27. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 2,682.35 - - 

28. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 131.25 - - 

29. VLPG 45.00 45.00 87.35 87.35 - - 

30. KPL 40.00 40.00 21.49 21.49 - - 
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการทีค่วบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

9.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน  และบริษัทรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันที่  

31 มีนาคม 2556 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 (ตอ) 
 

หนวย : ลานบาท 

 สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

วิธีราคาทุน เงินปนผล  

สําหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 31 มี.ค. 

ชื่อบริษัท 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 2556 2555 

กลุมธุรกิจปโตรเคมี       

31. PPCL 40.00 40.00 3,340.48 3,340.48 - - 

32. PTTME  40.00 40.00 66.40 66.40 - - 

33. PTTGC 48.89 48.89 48,121.52 48,121.52 - - 

34. PTTES 40.00 40.00 62.50 62.50 - - 

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ       

35. IPT - 20.00 - 400.19 - - 

36. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 - - 

37. PTTUT - 40.00 - 2,743.60 - - 

38. B.Grimm BIP 23.00 23.00 65.67 65.67 - - 

39. NNEG 30.00 30.00 72.60 72.60 - - 

40. BIC 25.00 25.00 296.75 281.50 - - 

41. GPSC 30.10 - 3,143.79 - - - 

กลุมธุรกิจอื่น       

42. PTTICT 20.00 20.00 30.00 30.00 15.00 - 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 120,630.72 120,615.47   

หัก คาเผ่ือการดอยคา (152.74) (152.74)   

รวมเงินลงทนุในบริษัทรวม 120,477.98 120,462.73 15.00 - 

รวม 278,115.08 277,814.83 8,335.19 6,473.76 
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

9.4 รายการสวนแบงในสินทรัพยสุทธิตามสัดสวนของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

ซ่ึงนํามารวมในงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงิน : 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

  หนวย : ลานบาท 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

 TTM (T) TTM (M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC TTM (T) TTM (M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC 

สินทรัพยหมุนเวียน 2,983.68 176.37 260.94 2,208.89 4,709.13 415.64 2,745.31 162.24 195.91 2,090.88 4,748.20 136.85 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 9,737.92 558.26 1,254.05 12,944.08 12,549.50 133.81 9,693.35 595.40 1,281.95 13,004.90 12,545.21 27.60 

หนี้สินหมุนเวียน (1,682.15) (94.66) (223.96) (3,344.82) (1,992.56) (106.91) (1,248.90) (98.94) (203.73) (3,243.97) (2,084.88) (3.04) 

หนี้สินไมหมุนเวียน (7,015.05) (296.29) (810.90) (5,385.85) (4,055.77) (0.05) (7,331.14) (291.16) (810.88) (5,629.23) (4,420.27) (0.04) 

สินทรัพยสุทธิ 4,024.40 343.68 480.13 6,422.30 11,210.30 442.49 3,858.62 367.54 463.25 6,222.58 10,788.26 161.37 

 

งบกําไรขาดทนุ : 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 

  หนวย : ลานบาท 

 2556 2555 

 TTM (T) TTM (M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC TTM (T) TTM (M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC 

รายได * 566.12 33.14 232.49 1,508.56 3,205.03 0.78 656.88 46.20 173.00 223.00 3,087.18 1.24 

คาใชจาย (332.01) (20.37) (215.62) (1,308.92) (2,760.56) (4.66) (346.93) (19.60) (182.65) (184.68) (2,816.38) (2.99) 

กําไร(ขาดทุน) 

กอนภาษีเงินได 234.11 12.77 16.87 199.64 444.47 (3.88) 309.95 26.60 (9.65) 38.32 270.80 (1.75) 

ภาษีเงินได 633.68 (17.90) - 0.08 (14.91) - - - - 0.08 (47.09) - 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 867.79 (5.13) 16.87 199.72 429.56 (3.88) 309.95 26.60 (9.65) 38.40 223.71 (1.75) 

 

* รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

9.5 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางงวดส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 
 

BIC 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 BIC เรียกชําระคาหุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 8 เปนเงินจํานวน 15.25 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ 

ไดชําระคาหุนดังกลาวเม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 
 

PTTMCC 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของ PTTMCC เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2556 ไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุน

จดทะเบียน 1,140 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 360 ลานบาท เปน 1,500 ลานบาท โดยการออกหุนเพิ่มทุน

จํานวน 114 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท และ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 PTTMCC เรียกชําระคาหุนเพิ่มทุน

หุนละ 5 บาท เปนจํานวนเงิน 570 ลานบาท ทั้งน้ีบริษัทฯ ไดชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการถือหุน

เปนจํานวนเงิน 285 ลานบาท เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2556 
 

IPT / PTTUT 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 GPSC ไดจดทะเบียนควบรวมบริษัทระหวาง IPT และ PTTUT กับกระทรวงพาณิชย 

สงผลให IPT และ PTTUT ส้ินสภาพการเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ไดแลกหุนสามัญท้ังหมด  

ที่ถือใน IPT และ PTTUT เปนหุนสามัญที่ออกใหมโดย GPSC  
 

GPSC 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (GPSC) เกิดจากการควบรวมบริษัทระหวางบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ 

(ประเทศไทย) จํากัด (IPT) และบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT) โดยไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อ

วันท่ี 10 มกราคม 2556 และไดกําหนดอัตราการแลกหุนของการควบรวมบริษัทใหแกผูถือหุนของ IPT 

และ PTTUT ดังน้ี 
 

  1 หุนของ IPT  ตอ 2.411560 หุนใหมใน GPSC 

  1 หุนของ PTTUT ตอ 0.635534 หุนใหมใน GPSC 
 

การควบรวมบริษัทเสร็จสมบูรณเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 โดย GPSC รับมาซึ่งธุรกิจในปจจุบันของ 

IPT และ PTTUT ซึ่งรวมถึงทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาที่ และภาระผูกพันทั้งหมดของทั้งสองบริษัท 

รวมถึงสัญญาตางๆ ที่ IPT และ PTTUT ไดทําไวกอนหนาการควบรวม ทั้งน้ี PTTUT ไดถูกระบุเปนผูซ้ือ

สําหรับการรวมธุรกิจ และงบการเงินของ GPSC ใชมูลคาตามบัญชีของ PTTUT และมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของ IPT เปนเกณฑในการบันทึกรายการ บริษัทฯไดแลกหุนสามัญทั้งหมดใน 

IPT และ PTTUT เปนหุนสามัญที่ออกใหมของ GPSC ตามอัตราการแลกหุนดังกลาวขางตน สงผลให

บริษัทฯมีสัดสวนการถือหุนใน GPSC เทากับรอยละ 30.10  
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

9.5 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางงวดส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 (ตอ) 
 

GPSC (ตอ) 

สําหรับงบการเงินรวม บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนใน GPSC ซึ่งเปนบริษัทรวมดวยวิธีสวนไดเสีย และ 

รับรูกําไรจากการเปลี่ยนสัดสวนการถือหุนจํานวน 119.45 ลานบาทในงบกําไรขาดทุน  และรับรูผล

แตกตางของเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียใน GPSC กับเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียใน IPT และ PTTUT 

ที่สูงขึ้นจํานวน 244.04 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มมูลคาสินทรัพยสุทธิของผูถูกซื้อ (IPT) ที่วัดคา และ

บันทึกดวยมูลคายุติธรรม ณ  วันควบรวมบริษัทในบัญชีสวนเกินทุนจากการควบรวมกิจการของ  

บริษัทรวมเปนสวนแบงกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 

สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนใน GPSC ดวยวิธีราคาทุน ซ่ึงเกิดจากมูลคาตาม

บัญชีรวมของ IPT และ PTTUT ณ วันท่ีเกิดการควบรวม 
 

UAQ Petroleum 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 บริษัท PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของ PTTEP ไดเขารวมลงทุนกับบริษัท Canemir Petroleum Corporation (UAQ) โดยการจัดต้ังบริษัท UAQ 

Petroleum Limited ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศฮองกง และมีทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000 เหรียญฮองกง 

โดยประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญฮองกง โดยบริษัท PTTEP FH 

เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และบริษัท UAQ เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 70 

ของทุนจดทะเบียน บริษัท UAQ Petroleum Limited มีสถานะเปนบริษัทรวมของ PTTEP  
 

PTTI 

เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2556 PTTI โดยผานบริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด (PTTIH) ซึ่งเปน

บริษัทยอยของ PTTI เขารวมลงทุนในบริษัท น้ําลิก 1 พาวเวอร จํากัด (NL1PC) เพื่อดําเนินธุรกิจโรงไฟฟา

พลังนํ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย NL1PC มีทุนจดทะเบียนเบื้องตน 200,000 

ดอลลารสหรัฐ แบงเปนหุนสามัญจํานวน 20,000 หุน มูลคาหุนละ 10 ดอลลารสหรัฐ ซึ่ง PTTIH ถือหุน

จํานวน 8,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 
 

เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 NL1PC เรียกชําระคาหุนดังกลาวเปนเงินจํานวน 16,000 ดอลลารสหรัฐ หรือ

เทียบเทา 475,403 บาท ซ่ึง PTTIH ไดชําระคาหุนดังกลาวแลวทั้งจํานวนเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

9.5 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางงวดส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 (ตอ) 
 

PTTI (ตอ) 
เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2556 บริษัท Sarkari Resources Limited (SAR) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ PTT Mining 

Limited (PTTML) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ PTTI ไดรับการอนุมัติเพิกถอนหุนออกจากตลาดหลักทรัพยสิงคโปร  
 

เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2556 PTTML ไดรับการตอบรับการขายหุน จากการทําคําเสนอซ้ือหุนสามัญจาก 

ผูถือหุนรายยอยของ SAR เปนจํานวน 10,782,618 หุน คิดเปนรอยละ 0.95 โดยมีมูลคาจายซ้ือจํานวน 

16,368,648 ดอลลารสหรัฐอเมริกา เทียบเทา 487,087,689 บาท ทําใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มจากรอยละ 93.63 

เปนรอยละ 94.58 และไดดําเนินการเพิกถอนหลักทรัพยออกจากตลาดหลักทรัพยสิงคโปรแลวเสร็จ โดยมี

สถานะเปนบริษัทมหาชนไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปรตั้งแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556 
 

XPCL 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ XPCL ครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2554 ไดมีมติใหเพิ่มทุน 

จดทะเบียน 5,750 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000 ลานบาท เปน 6,750 ลานบาท โดยการออกหุน 

เพิ่มทุนจํานวน 575 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท  
 

ในระหวางงวด XPCL เรียกชําระคาหุนเพ่ิมทุนดังกลาวจํานวน 3 ครั้ง เปนเงินจํานวน 200.03 ลานบาท ซ่ึง

บริษัท นที ซินเนอรยี่ จํากัด (NSC) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ PTTI ไดชําระคาหุนเพ่ิมทุนดังกลาวแลวทั้งจํานวน 
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

9.6 ขอมูลเพิ่มเติมในสวนของบริษัทรวม  
 

9.6.1 บริษัทฯยังไมรับรูสวนแบงผลกําไร(ขาดทุน) ของบริษัทรวมบางแหง สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 

31 มีนาคม 2556 จํานวน 0.99 ลานบาท (2555 : (0.51) ลานบาท) เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมท่ียัง

ไมรับรูของบริษัทรวมดังกลาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จํานวน 73.29 ลานบาท (ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2555 : 

75.51 ลานบาท) 
 

9.6.2 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวม (เฉพาะบริษัทรวมท่ีมีตราสารทุนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET)) คํานวณจากราคาเสนอซ้ือปจจุบันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ณ วันที่ 

ในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

บริษทัรวม 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

BCP 13,490.95 11,898.27 

IRPC 31,006.60 32,423.14 

TOP 65,607.91 67,611.21 

PTTGC 155,404.48 154,302.32 
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10. เงินลงทุนเผ่ือขาย  
 

10.1 ขอมูลเงินลงทุนเผ่ือขาย 
 

ชื่อบริษัท 

 
จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

   31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงินลงทุนเผ่ือขายของบริษัทฯ :     

เงินลงทุนในตราสารทุน     

บริษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (TIP) ไทย ประกันภัย 13.33 13.33 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรงุเทพ จํากัด (มหาชน)  

 (BAFS)  

ไทย บริการเติมนํ้ามัน

อากาศยาน 

7.06 7.06 

เงนิลงทุนในกองทุนรวม     

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี เอนเนอรจ ีฟนด (MFC Energy Fund) ไทย กองทุนรวม 32.57 32.57 

กองทุนเปดดัชนีธุรกจิพลังงานและธุรกิจปโตรเคมีและ  

 เคมีภัณฑ (FAM EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   

 

ชื่อบริษัท จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภท 

ธุรกิจ 
ถือหุนโดย สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 
    31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงินลงทุนเผ่ือขายของ PTTEP :      

เงินลงทุนในตราสารทุน      

Wentworth Resources Limited (WRL) แคนาดา สํารวจแหลง

น้ํามัน และ 

กาซธรรมชาติ 

COVE 2.42 2.42 

      

เงินลงทุนเผ่ือขายของ PTTI :      

เงินลงทุนในตราสารทุน      

Xanadu Mines Ltd. (XML) 

 

มองโกเลีย 

 

สํารวจแหลงแร 

 

SET 12.37 12.37 
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10. เงินลงทุนเผ่ือขาย (ตอ) 
 

10.2 เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

หนวย :ลานบาท 

ชื่อบริษัท 

สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

งบการเงินรวม งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

เงินปนผล 

สําหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 31 มี.ค. 

 
31 มี.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 

31 มี.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 

31 มี.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 2556 2555 

เงินลงทุนในตราสารทุน         

 TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 - - 

 BAFS 7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 - - 

 WRL 2.42 2.42 36.59 41.95 - - - - 

 XML 12.37 12.37 215.08 224.79 - - - - 

รวมเงินลงทนุในตราสารทุน   587.67 602.74 336.00 336.00   

เงินลงทุนในกองทุนรวม         

 MFC Energy Fund 32.57 32.57 504.89 504.89 504.89 504.89 - - 

 FAM EPIF   6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 71.83 71.83 

รวมเงินลงทนุในกองทุนรวม   6,804.89 6,804.89 6,804.89 6,804.89   

         

รวมเงินลงทนุเผ่ือขายกอนปรับ 

 มูลคาเงินลงทุน   7,392.56 7,407.63 7,140.89 7,140.89   

คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน    5,591.93 5,564.70 5,732.73 5,730.55   

  รวม   12,984.49 12,972.33 12,873.62 12,871.44 71.83 71.83 
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11. เงินลงทุนระยะยาวอืน่  
 

11.1 ขอมูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
 

ชื่อบริษัท จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 

 

สัดสวนเงนิลงทุน 

(รอยละ) 

   31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทฯ :     

บริษทั ปโตรเอเซีย (Huizhou) จํากัด (PA(Huizhou)) จีน การตลาดน้ํามัน 25.00 25.00 

บริษัท ปโตรเอเซีย (Maoming) จํากัด (PA (Maoming)) จีน การตลาดน้ํามัน 20.00 20.00 

บริษัท ปโตรเอเซีย (Sanshui) จํากัด (PA (Sanshui)) จีน การตลาดน้ํามัน 25.00 25.00 

บริษทั ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด (FPT)* ไทย ทอขนสงนํ้ามัน - - 

บริษทั บริการนํ้ามันอากาศยาน จาํกัด (IPS) ไทย บริการเติมนํ้ามัน 

อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร จํากัด (RPCL) ไทย ผลิตไฟฟา 15.00 15.00 

บริษัท คัลเลอรวิช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (Corpus) ไทย  ผลิตเสนดายสําเร็จรูป 0.48 0.48 

บริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด (TSR)** ไทย ผลิตไฟฟาพลังงาน 

แสงอาทิตย 

- - 

 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของ PTTT :     

KIC Oil Terminals Sdn Bhd (KOT) มาเลเซีย บริการดานโลจิสติกส 10.00 10.00 

Kadriah Integrated Facilities Sdn Bhd (KIF) มาเลเซีย บริการดานโลจิสติกส 10.00 10.00 

Kadriah I Ltd (K I) มาเลเซีย บริการดานโลจิสติกส 10.00 10.00 

Kadriah II Sdn Bhd (K II) มาเลเซีย บริการดานโลจิสติกส 10.00 10.00 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของ HMC :     

บริษทั ระยองโอเลฟนส จํากัด (ROC) ไทย ปโตรเคมี 5.91 5.91 

บริษทั บาเซล แอดวานซ โพลีโอเลฟนซ 

(ประเทศไทย) จํากัด (BAPT) 

ไทย ปโตรเคมี 2.07 2.07 

 

* ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สัดสวนเงินลงทุนรอยละ 0.00016 

** ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สัดสวนเงินลงทุนรอยละ 0.00001 
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11. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (ตอ) 
 

11.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

หนวย :ลานบาท 

ชื่อบริษัท 

สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

งบการเงินรวม งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

เงินปนผล 

สําหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 31 มี.ค. 

 

31 มี.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 

31 มี.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 

31 มี.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 2556 2555 

เงินลงทุนระยะยาวอืน่   

1. PA (Huizhou) 25.00 25.00 15.16 15.16 15.16 15.16 - - 

2. FPT* - - - - - - - - 

3. IPS 16.67 16.67 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 

4. RPCL 15.00 15.00 1,098.75 1,098.75 1,098.75 1,098.75 60.00 52.50 

5. ROC 5.91 5.91 909.84 909.84 - - - - 

6. BAPT 2.07 2.07 18.19 18.19 - - - - 

7. PA (Maoming) 20.00 20.00 14.83 14.83 14.83 14.83 - - 

8. PA (Sanshui) 25.00 25.00 6.06 6.06 6.06 6.06 - - 

9. KOT 10.00 10.00 102.98 107.63 - - - - 

10. KIF 10.00 10.00 42.68 44.60 - - - - 

11. K I 10.00 10.00 214.50 224.19 - - - - 

12. K II 10.00 10.00 57.34 59.93 - - - - 

13. Corpus 0.48 0.48 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 

14 TSR** - - - - - - - - 

รวมเงินลงทนุซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน   2,480.95 2,499.80 1,135.42 1,135.42   

หัก คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน    (464.99) (483.84) (29.30) (29.30)   

รวม   2,015.96 2,015.96 1,106.12 1,106.12 60.00 52.50 

 

* ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สัดสวนเงินลงทุนรอยละ 0.00016 จํานวน 44 หุน เปนเงินจํานวน 220 บาท 

** ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สัดสวนเงินลงทุนรอยละ 0.00001 จํานวน 3 หุน เปนเงินจํานวน 130 บาท 
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11. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (ตอ) 
 

11.3 รายการสําคัญที่เกิดขึน้ในระหวางงวดส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 
 

TSR 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 12/2555 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขารวมทุน

โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ในบริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด (TSR) ที่สัดสวนรอยละ 40 

โดยมีวงเงินรวมทุน 1,450 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาระหวางผูถือหุนและสัญญาจองซ้ือหุนกับ

บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (TSE) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 และ เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2556 

TSE ไดเรียกชําระคาหุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 130 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ไดชําระคาหุนดังกลาวแลวทั้งจํานวน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 สงผลใหบริษัทฯ มีเงินลงทุนเปนจํานวน 3 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.00001 

 



49 

 

12. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน อาคารและสวน

ปรับปรุงอาคาร 

งานระหวาง

กอสราง 

รวม 

ราคาทุน     

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 4,421.68 5,439.68 1.11 9,862.47 

 -  เพิ่มข้ึน - 0.13 5.64 5.77 

 -  โอนเปลี่ยนประเภท - 1.74 (1.79) (0.05) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 4,421.68 5,441.55 4.96 9,868.19 
 

คาเส่ือมราคาสะสม     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - (1,770.99) - (1,770.99) 

 -  คาเสื่อมราคาสําหรับงวด - (64.92) - (64.92) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 - (1,835.91) - (1,835.91) 

ราคาตามบัญช ี     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 4,421.68 3,668.69 1.11 8,091.48 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 4,421.68 3,605.64 4.96 8,032.28 
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12. อสังหาริมทรัพยเพือ่การลงทุน (ตอ) 
 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มีรายละเอียดดังน้ี (ตอ) 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน อาคารและสวน

ปรับปรุงอาคาร 

งานระหวาง

กอสราง 

รวม 

ราคาทุน     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 4,421.68 1,781.54 1.11 6,204.33 

 -  เพิ่มข้ึน - - 5.64 5.64 

 -  โอนเปลี่ยนประเภท - 1.74 (1.79) (0.05) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 4,421.68 1,783.28 4.96 6,209.92 

คาเสื่อมราคาสะสม     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - (1,157.64) - (1,157.64) 

 -  คาเสื่อมราคาสําหรับงวด - (14.50) - (14.50) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 - (1,172.14) - (1,172.14) 

ราคาตามบัญช ี     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 4,421.68 623.90 1.11 5,046.69 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 4,421.68 611.14 4.96 5,037.78 
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13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ มีรายละเอียดดังน้ี 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดิน อาคาร เคร่ืองจักร สินทรัพยเพื่อ สินทรัพย งานระหวาง รวม 

  และสวน และ การสํารวจ อื่นๆ กอสราง  

  ปรับปรุง อุปกรณ และผลิต    

  อาคาร  ปโตรเลียม    

ราคาทุน        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 6,707.97 45,854.79 346,190.47 558,912.90 17,839.59 45,215.29 1,020,721.01 

- ซ้ือสินทรัพย 54.67 37.77 434.29 31,447.88 256.27 2,869.82 35,100.70 

- ตนทนุการกูยืม - - - - - 252.71 252.71 

- โอนเปลี่ยนประเภท 2,015.97 1,187.13 11,799.08 - (1,623.91) (14,093.10) (714.83) 

- ขายและจําหนาย - (50.99) (59.92) (44.56) (13.33) (2.86) (171.66) 

- ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิ (57.59) (171.39) (1,044.25) (25,504.71) (281.72) (66.24) (27,125.90) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 8,721.02 46,857.31 357,319.67 564,811.51 16,176.90 34,175.62 1,028,062.03 

คาเส่ือมราคาสะสม        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - (16,153.93) (117,714.16) (221,510.77) (8,027.91) - (363,406.77) 

- คาเส่ือมราคาสําหรับงวด - (563.36) (3,662.60) (11,536.69) (329.33) - (16,091.98) 

- โอนเปลี่ยนประเภท - (18.62) 18.88 - 1.86 - 2.12 

- ขายและจําหนาย - 7.40 36.94 - 12.21 - 56.55 

- ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิ - 66.27 368.16 9,737.39 20.69 - 10,192.51 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 - (16,662.24) (120,952.78) (223,310.07) (8,322.48) - (369,247.57) 

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (78.42) (4.69) (259.28) (6,410.88) - - (6,753.27) 

- ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิ - - - 277.02 - - 277.02 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 (78.42) (4.69) (259.28) (6,133.86) - - (6,476.25) 

ราคาตามบัญช ี        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 6,629.55 29,696.17 228,217.03 330,991.25 9,811.68 45,215.29 650,560.97 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 8,642.60 30,190.38 236,107.61 335,367.58 7,854.42 34,175.62 652,338.21 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุมบริษัทมีสินทรัพยที่อยูในภาระค้ําประกัน เปนเงินจํานวน 12,756.49 ลานบาท 
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13. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ (ตอ) 
 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ มีรายละเอียดดังน้ี (ตอ) 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน อาคาร เคร่ืองจักร สินทรัพย งานระหวาง รวม 
  และสวน และ อื่นๆ กอสราง  

  ปรับปรุง อุปกรณ    

  อาคาร     

ราคาทุน       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 3,983.47 27,342.43 276,399.36 10,369.78 29,472.83 347,567.87 

- ซ้ือสินทรัพย - 20.76 266.53 63.67 2,289.24 2,640.20 

- ตนทนุการกูยืม - - - - 252.71 252.71 

- โอนเปลี่ยนประเภท 315.64 11.68 180.84 17.08 (503.15) 22.09 

- ขายและจําหนาย - (7.13) (33.44) (2.59) - (43.16) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 4,299.11 27,367.74 276,813.29 10,447.94 31,511.63 350,439.71 

คาเส่ือมราคาสะสม       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - (11,372.90) (100,644.85) (6,502.68) - (118,520.43) 

- คาเส่ือมราคาสําหรับงวด - (273.04) (2,676.91) (247.25) - (3,197.20) 

- โอนเปลี่ยนประเภท - 0.03 (0.04) - - (0.01) 

- ขายและจําหนาย - 6.07 32.41 1.66 - 40.14 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 - (11,639.84) (103,289.39) (6,748.27) - (121,677.50) 

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (78.42) (4.70) (259.15) - - (342.27) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 (78.42) (4.70) (259.15) - - (342.27) 

ราคาตามบัญช ี       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 3,905.05 15,964.83 175,495.36 3,867.10 29,472.83 228,705.17 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 4,220.69 15,723.20 173,264.75 3,699.67 31,511.63 228,419.94 
 

ตนทุนการกูยืมท่ีไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ในงบการเงินรวมมีจํานวน 

252.71 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : 838.62 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 252.71 

ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : 759.24 ลานบาท) กลุมบริษัทใชอัตราการต้ังขึ้นเปนทุนรอยละ 4.70 (ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2555 : รอยละ 1.70 - 4.80) 
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13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ตอ) 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน ซ่ึงรวมอยูในสินทรัพย

อื่นๆ ไดแก สินทรัพยประเภทยานพาหนะ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

ราคาทุน 1,161.53 1,125.79 910.75 867.93 

หัก คาเส่ือมราคาสะสม (387.25) (346.91) (296.00) (263.06) 

ราคาตามบัญช ี 774.28 778.88 614.75 604.87 
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14. สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตน มีรายละเอียดดังน้ี 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 

คอมพิวเตอร 

ซอฟตแวร 

สิทธิการใช สินทรัพยในการ

สํารวจและประเมิน

คาแหลงทรัพยากร 

สินทรัพย 

ไมมีตัวตนอ่ืน 

รวม 

ราคาทุน      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 6,364.26 18,763.90 97,427.18 3,883.79 126,439.13 

 -  เพิ่มข้ึน 181.18 - 1,260.17 28.67 1,470.02 

 -  โอนเปลี่ยนประเภท 13.08 11.19 - 88.91 113.18 

 -  ขายและจําหนาย (0.69) - (113.07) - (113.76) 

 -  ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (114.39) 63.87 (4,220.34) (167.26) (4,438.12) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 6,443.44 18,838.96 94,353.94 3,834.11 123,470.45 

คาตัดจําหนายสะสม      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (1,999.60) (6,074.78) - (1,315.34) (9,389.72) 

 -  คาตัดจําหนายสําหรับงวด (151.64) (128.20) - (58.91) (338.75) 

 -  โอนเปลี่ยนประเภท (0.42) - - - (0.42) 

 -  ขายและจําหนาย 0.31 - - - 0.31 

 -  ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 32.10 7.40 - 20.30 59.80 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 (2,119.25) (6,195.58) - (1,353.95) (9,668.78) 

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - - (105.77) (73.68) (179.45) 

 -  ขาดทุนจากการดอยคา - - - (18.33) (18.33) 

 -  ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - 4.55 3.49 8.04 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 - - (101.22) (88.52) (189.74) 

ราคาตามบัญช ี      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 4,364.66 12,689.12 97,321.41 2,494.77 116,869.96 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 4,324.19 12,643.38 94,252.72 2,391.64 113,611.93 
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14. สินทรัพยไมมีตัวตน (ตอ) 
 

สินทรัพยไมมีตัวตน มีรายละเอียดดังน้ี (ตอ) 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

คอมพิวเตอร 

ซอฟตแวร 

สิทธิการใช สินทรัพย 

ไมมีตัวตนอ่ืน 

รวม 

ราคาทุน     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 3,135.85 18,340.45 51.55 21,527.85 

 -  เพิ่มข้ึน 7.76 - - 7.76 

 -  โอนเปลี่ยนประเภท 8.29 10.20 - 18.49 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 3,151.90 18,350.65 51.55 21,554.10 

คาตัดจําหนายสะสม     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (947.07) (5,873.16) (51.55) (6,871.78) 

 -  คาตัดจําหนายสําหรับงวด (114.95) (118.95) - (233.90) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 (1,062.02) (5,992.11) (51.55) (7,105.68) 

ราคาตามบัญช ี     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2,188.78 12,467.29 - 14,656.07 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 2,089.88 12,358.54 - 14,448.42 
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15. สินทรัพยเหมือง 
 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยเหมือง มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 หนวย : ลานบาท 

  งบการเงินรวม 

ราคาทุน   

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  47,373.28 

 -  เพิ่มข้ึน  875.59 

 -  โอนเปลี่ยนประเภท  683.37 

 -  จําหนาย  (10.05) 

 -  ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  (2,072.10) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556  46,850.09 

คาตัดจําหนายสะสม   

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  (12,060.23) 

 -  คาตัดจําหนายสําหรับงวด  (1,185.83) 

 -  จําหนาย  0.80 

 -  ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  540.58 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556  (12,704.68) 

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย   

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  (80.22) 

 -  ผลตางจากการแปลงคา  3.58 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556  (76.64) 

ราคาตามบัญช ี   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  35,232.83 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556  34,068.77 
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16. คาความนิยม 
 

การเปล่ียนแปลงในคาความนิยม มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 2556 2555 

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม  46,501.14 28,432.57 

- เพิ่มข้ึน - 711.32 

- โอนเปลี่ยนประเภท (56.43) - 

- ขาดทนุจากการดอยคา - (40.01) 

- ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิ (1,727.03) (196.44) 

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 44,717.68 28,907.44 

 

17. เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ 

 

การเปล่ียนแปลงในเงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 5,688.54 7,346.23 6,780.11 8,495.57 

- Make-up Right (223.83) (249.88) (315.46) (105.96) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 5,464.71 7,096.35 6,464.65 8,389.61 
 

บริษัทฯ ไดจายเงินคาซ้ือกาซลวงหนาสําหรับปริมาณกาซท่ียังไมสามารถรับมอบไดตามปริมาณขั้นตํ่าท่ีระบุ

ในสัญญาซ้ือขายกาซ (Take-or-Pay) ซ่ึงบริษัทฯ มีสิทธิที่จะรับกาซท่ีไดชําระเงินลวงหนาไปแลวในปสัญญา

ตอๆไป (Make-up Right) โดยไมมีกําหนดเวลา  
 

ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซประกอบดวยเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซจาก

แหลงยาดานาในประเทศสหภาพพมาซึ่งเปนยอดคงเหลือสําหรับปริมาณกาซท่ียังไมสามารถรับมอบได

ของป 2543 
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18. เงินกูยืมระยะยาว 
 

เงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงินกูยืม - สกุลบาท 2,220.16 3,195.18 1,000.00 2,000.00 

เงินกูยืม - สกุลบาทจาก สนพ. 177.14 191.59 177.14 191.59 

เงินกูยืม - สกุลตางประเทศ 6,333.11 6,654.56 2,208.57 2,308.31 

หุนกู - สกุลบาท 29,553.83 29,559.71 24,550.00 24,550.00 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 247.08 229.50 195.73 177.34 

รวม 38,531.32 39,830.54 28,131.44 29,227.24 
 

เงินกูยืมระยะยาว 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงินกูยืม - สกุลบาท 28,345.81 29,203.17 21,000.00 21,500.00 

เงินกูยืม - สกุลบาทจาก สนพ. 66.52 105.82 66.52 105.82 

เงินกูยืม - สกุลตางประเทศ 71,386.23 67,630.24 25,195.68 17,466.33 

หุนกู - สกุลบาท 158,946.43 158,945.52 139,754.20 139,754.20 

หุนกู - สกุลตางประเทศ 135,097.21 141,184.06 76,808.22 80,294.32 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 413.74 444.80 332.54 351.11 

รวม 394,255.94 397,513.61 263,157.16 259,471.78 
 

 

เงินกูยืมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จํานวน 6,000.00 ลานบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 : 

7,000.00 ลานบาท) ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง  
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18. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

18.1 เงินกูยืม 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูยืม – สกุลบาท และสกุลตางประเทศ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 

มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 หนวย : ลาน 

 งบการเงินรวม 

 สกุลเงิน  

 บาท 

ดอลลาร 

สหรัฐ เยนญ่ีปุน 

ดอลลาร 

แคนาดา 

รวมเทียบเทา 

บาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 32,695.76 1,689.22 23,000.00 475.00 106,980.56 

- กูเพิ่ม - 310.00 - - 9,134.58 

- ชําระคืน (1,886.51) (46.60) - - (3,275.49) 

- กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน - - - - (3,973.02) 

- ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - (343.76) 

- อื่นๆ 0.38 0.13 - - 6.10 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 30,809.63 1,952.75 23,000.00 475.00 108,528.97 

- สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (2,397.30) (129.58) - - (8,730.41) 

เงินกูยืมระยะยาว 28,412.33 1,823.17 23,000.00 475.00 99,798.56 
 

 

 หนวย : ลาน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลเงิน  

 บาท 

ดอลลาร 

สหรัฐ เยนญ่ีปุน 

รวมเทียบเทา 

บาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 23,797.41 375.00 23,000.00 43,572.05 

- กูเพิม่ - 310.00 - 9,134.58 

- ชําระคืน (1,553.75) - - (1,553.75) 

- กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน - - - (1,504.97) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 22,243.66 685.00 23,000.00 49,647.91 

- สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (1,177.14) (75.00) - (3,385.71) 

เงินกูยืมระยะยาว 21,066.52 610.00 23,000.00 46,262.20 
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18. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

18.1 เงินกูยืม (ตอ) 
 

เงินกูยืมสกุลตางประเทศ 
 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัทฯลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงิน 3 ราย จํานวน 310 ลานดอลลาร

สหรัฐ ที่อัตราดอกเบ้ียลอยตัว รอยละ LIBOR บวก 1.78 ตอป ชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน ระยะเวลากู 5 ปนับจาก

วันเบิกเงินกู โดยในวันท่ี 27 มีนาคม 2556 บริษัทฯไดเบิกเงินกูดังกลาวเต็มจํานวน 
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18. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

18.2 หุนกู 
 

หุนกู ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 หนวย : ลาน 

 งบการเงินรวม 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

 บาท 

ดอลลาร 

สหรัฐ บาท 

ดอลลาร 

สหรัฐ 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ     

- สกุลดอลลารสหรัฐ 132,265.48 4,500.49 138,224.49 4,500.05 

- สกุลบาท 188,500.26 - 188,505.23 - 

หุนกูมีหลักประกนัไมดอยสิทธิ     

- สกุลดอลลารสหรัฐ 2,831.73 96.62 2,959.57 96.62 

รวม 323,597.47 4,597.11 329,689.29 4,596.67 

สวนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป (29,553.83) - (29,559.71) - 

หุนกูระยะยาว 294,043.64 4,597.11 300,129.58 4,596.67 
 

 

 หนวย : ลาน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

 บาท 

ดอลลาร 

สหรัฐ บาท 

ดอลลาร 

สหรัฐ 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ     

- สกุลดอลลารสหรัฐ 76,808.22 2,608.30 80,294.32 2,608.86 

- สกุลบาท 164,304.20 - 164,304.20 - 

รวม 241,112.42 2,608.30 244,598.52 2,608.86 

สวนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป (24,550.00) - (24,550.00) - 

หุนกูระยะยาว 216,562.42 2,608.30 220,048.52 2,608.86 
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18. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

18.3 หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 
 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน      

- ภายใน 1 ป 272.87 256.75 213.96 195.77 

- เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 430.62 463.60 344.45 363.83 

คาใชจายทางการเงินในอนาคต (42.67) (46.05) (30.14) (31.15) 

มูลคาปจจบุันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 660.82 674.30 528.27 528.45 

มูลคาปจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน     

- หนี้สินหมนุเวียน  247.08 229.50 195.73 177.34 

- หนี้สินไมหมนุเวียน 413.74 444.80 332.54 351.11 

รวม 660.82 674.30 528.27 528.45 
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19. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 

รายการกระทบยอดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ณ วันที่ 1 มกราคม  5,821.29 5,500.00 2,375.24 2,387.40 

ตนทุนบริการปจจบุัน 181.67 109.38 37.18 35.99 

ตนทุนดอกเบี้ย 55.16 53.00 24.56 23.81 

ขาดทนุจากการคํานวณตาม 

หลักคณิตศาสตรประกันภัย 0.16 0.08 - - 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิ (11.54) (0.97) - - 

รายจายท่ีเกิดขึ้นจริง (34.15) (34.81) (4.92) (31.40) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 6,012.59 5,626.68 2,432.06 2,415.80 
 

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 

 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ตนทุนบริการปจจบุัน 181.67 109.38 37.18 35.99 

ตนทุนดอกเบี้ย  55.16 53.00 24.56 23.81 
ขาดทนุจากการคํานวณตาม 

หลักคณิตศาสตรประกันภัย 0.16 0.08 - - 

รวม 236.99 162.46 61.74 59.80 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ตนทุนขาย 23.92 30.47 8.06 8.03 
คาใชจายขาย 6.25 11.04 5.60 10.76 
คาใชจายบริหาร 205.97 120.00 47.40 40.28 
คาตอบแทนผูบริหาร 0.85 0.95 0.68 0.73 

รวม 236.99 162.46 61.74 59.80 
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20. ประมาณการหนี้สินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต 
 

การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสินคารื้อถอนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต (Decommissioning Costs) 

มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 33,762.42 

- ประมาณการหนี้สินเพ่ิมขึ้น 700.95 

- ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียน (1,459.93) 

- ใชไปในระหวางงวด (16.31) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 32,987.13 

- สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (592.39) 

- สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป 32,394.74 
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21. กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 

มีรายละเอียดดังน้ี 
 

งบการเงินรวม 

 กําไรตอหุนขัน้พ้ืนฐาน กําไรตอหุนปรับลด 

 2556 2555 2556 2555 

กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 36,105,452,558 37,535,073,884 36,105,452,558 37,535,073,884 

ปรับปรุงกําไร (บาท) - - - (6,242,747) 
 

กําไรท่ีใชในการคํานวณกําไรตอหุน (บาท)  36,105,452,558 37,535,073,884 36,105,452,558 37,528,831,137 

     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใช 

คํานวณกําไรตอหุน (หุน) 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 

ผลกระทบจากการแปลงใบสําคญั 

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ (หุน)   - - 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

ปรับลด (หุน)   2,856,299,625 2,856,299,625 

     

กําไรตอหุน (บาท / หุน) 12.64 13.14 12.64 13.14 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กําไรตอหุนขัน้พ้ืนฐาน กําไรตอหุนปรับลด 

 2556 2555 2556 2555 

กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 20,367,660,785 22,009,851,850 20,367,660,785 22,009,851,850 

     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใช 

คํานวณกําไรตอหุน (หุน) 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 

ผลกระทบจากการแปลงใบสําคญั 

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ (หุน)   - - 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

ปรับลด (หุน)   2,856,299,625 2,856,299,625 

     

กําไรตอหุน (บาท / หุน) 7.13 7.71 7.13 7.71 
 



66 

 

22. รายไดอื่น 
 

รายไดอื่นสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายไดคาขนสง 1,153.23 1,465.76 1,202.57 1,500.14 

เงินปนผลรบั 131.83 124.33 8,467.02 6,598.09 

ดอกเบี้ยรบั 666.48 828.20 933.51 1,386.14 

เงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกูของ 

 เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ 0.31 64.83 0.31 64.83 

อื่น ๆ 1,629.14 2,056.56 831.18 617.29 

รวม 3,580.99 4,539.68 11,434.59 10,166.49 
 

เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูของเงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ (Take-or-Pay) เปนเงินชดเชยที่บริษัทฯ ไดรับจาก 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และกลุมลูกคาผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) เพื่อลดภาระดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ี

บริษัทฯไดกูมาเพ่ือจายเงินลวงหนาคาซ้ือกาซ  
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23. คาใชจายจําแนกตามลักษณะ 
 

คาใชจายจําแนกตามลักษณะที่สําคัญ  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มี

รายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

การเปล่ียนแปลงในสินคา 

 สําเร็จรูป และงานระหวางทํา (2,281.96) 287.18 (818.10) (32.19) 

ซ้ือสินคา และวัตถุดิบใชไป 618,900.24 607,183.27 610,343.96 610,396.36 

คาใชจายพนักงาน 3,919.41 3,744.38 1,918.80 1,788.36 

คาจางบุคคลภายนอก 1,250.18 1,562.44 1,315.31 1,381.93 

คาขนสง 2,446.17 4,536.80 938.89 2,339.06 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 17,660.76 15,238.97 3,529.40 3,403.14 

คาซอมแซม 1,441.82 1,164.81 612.87 548.30 

คาสาธารณูปโภค 4,246.63 3,371.65 3,608.06 3,089.63 
 
 

24. สวนงานดําเนินงาน 
 

สวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของกลุมบริษัทฯท่ีจัดทําใหกับผูมีอํานาจ

ตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน ซ่ึงเปนผูตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและ

ประเมินผลงานการดําเนินงานของสวนงานดําเนินงาน 
 

เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน กลุมบริษัทจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภัณฑและบริการ กลุมบริษัทจําแนกสวนงานตามธุรกิจหลักไดดังนี้ 
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24. สวนงานดําเนินงาน (ตอ) 
 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

1. ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 

ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมท้ังในประเทศและตางประเทศ  โดยเปนผูดําเนินการ และรวม

ลงทุนกับบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมช้ันนํา ทั้งน้ีโครงการในประเทศสวนใหญตั้งอยูในบริเวณ 

อาวไทย โครงการในตางประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และตะวันออกกลาง 

2. ธุรกิจกาซธรรมชาติ 

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหา ขนสง จัดจําหนายกาซธรรมชาติ และดําเนินธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ  

โดยนําผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติไปเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและใชเปนเช้ือเพลิง

ในภาคครัวเรือน ขนสงและอุตสาหกรรม 
 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย  

1. ธุรกิจน้ํามัน 

ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและน้ํามันหลอล่ืนท้ังในและตางประเทศ ภายใตการจัดหา 

จัดสง และการปฏิบัติการของระบบ รับ เก็บ จาย ที่มีประสิทธิภาพ และดําเนินธุรกิจคาปลีกในสถานีบริการ 

2. ธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

ดําเนินธุรกิจนําเขา สงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเคมี รวมทั้งผลิตภัณฑอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ รวมถึงมีการดําเนินการบริหารความเส่ียงจากการคานํ้ามัน และการจัดหาการขนสงผลิตภัณฑ

ระหวางประเทศ 

3. ธุรกิจปโตรเคมี 

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีหลัก (Main Petrochemical Products) และผลิตภัณฑ 

พลอยได (By Products) โดยครอบคลุมตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อสนองความตองการของ

กลุมอุตสาหกรรมและกลุมผูบริโภค  

4. ธุรกิจการกล่ัน 

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันปโตรเลียมสําเร็จรูปใหแกลูกคาท้ังในและตางประเทศ

ดําเนินธุรกิจกล่ันน้ํามันและธุรกิจปโตรเคมีที่ใชผลิตภัณฑจากโรงกล่ันเปนวัตถุดิบ 
 

ธุรกิจถานหิน 

ดําเนินธุรกิจเหมืองถานหิน โดยทําการสํารวจ ผลิตและจําหนายถานหินในตางประเทศ  
 

การดําเนินงานอ่ืนของกลุมบริษัทสวนใหญประกอบดวย สวนงานอื่นๆซ่ึงไมมีสวนงานใดเปนสวนงานท่ี

ตองรายงานแยกตางหาก 
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24. สวนงานดําเนินงาน (ตอ) 
 

งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 

         หนวย : ลานบาท 

 

ปโตรเลียมข้ันตนและ  

กาซธรรมชาติ 

ปโตรเลียมขั้นปลาย 

 

ถานหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบัญชี

ระหวางกัน 

รวม 

 

สํารวจ 

และผลิต

ปโตรเลียม 

กาซ

ธรรมชาติ 

 

น้ํามัน 

 

 

การคา

ระหวาง

ประเทศ 

ปโตรเคมี 

 

 

การกลั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาย - นอกกิจการ 9,879.19 125,327.95 154,783.68 380,362.32 23,423.33 - 5,689.28 466.18 - 699,931.93 

 - ระหวางกัน 44,807.22 6,426.01 917.15 22,040.31 7.52 - - 487.97 (74,686.18) - 

ขายสุทธ ิ 54,686.41 131,753.96 155,700.83 402,402.63 23,430.85 - 5,689.28 954.15 (74,686.18) 699,931.93 

กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน* 49,169.69 14,183.14 6,873.91 (1,950.40) 1,179.68 - 2,045.56 222.16 (399.54) 71,324.20 

EBITDA  40,323.94 12,630.93 4,989.14 (1,648.79) 746.02 - 1,246.51 (1,146.78) 236.68 57,377.65 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 11,630.24 3,366.74 640.16 2.83 305.36 - 1,295.56 420.43 (0.56) 17,660.76 

EBIT  28,693.70 9,264.19 4,348.98 (1,651.62) 440.66 - (49.05) (1,567.21) 237.24 39,716.89 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน 

 บริษัทรวม - 299.52 162.68 - 5,836.90 3,826.18 - 25.82 - 10,151.10 

ดอกเบ้ียรับ          666.48 

รายไดอ่ืน-สุทธิ          233.64 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน          6,743.67 

ตนทุนทางการเงิน          (4,937.65) 

EBT          52,574.13 

ภาษีเงินได          (9,510.11) 

กําไรสําหรับงวด          43,064.02 

การแบงปนกําไร           

สวนที่เปนของบริษัทใหญ          36,105.45 

สวนที่เปนของสวนไดเสีย 

 ที่ไมมีอํานาจควบคุม          6,958.57 

กําไรสําหรับงวด          43,064.02 

    *กําไรข้ันตน ไมรวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายในตนทุนขาย 



70 

 

24. สวนงานดําเนินงาน (ตอ) 
 

งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 

         หนวย : ลานบาท 

 ปโตรเลียมข้ันตนและ 

กาซธรรมชาติ 

ปโตรเลียมขั้นปลาย 

 

ถานหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบัญชี

ระหวางกัน 

รวม 

 สํารวจ 

และผลิต

ปโตรเลียม 

กาซ

ธรรมชาติ 

 

น้ํามัน 

 

 

การคา

ระหวาง

ประเทศ 

ปโตรเคมี 

 

 

การกลั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาย - นอกกิจการ 12,484.80 112,421.05 150,279.75 391,509.71 19,103.12 - 5,827.80 478.60 - 692,104.83 

 - ระหวางกัน 36,053.30 5,376.70 2,087.25 25,603.43 5.25 - - 398.29 (69,524.22) - 

ขายสุทธ ิ 48,538.10 117,797.75 152,367.00 417,113.14 19,108.37 - 5,827.80 876.89 (69,524.22) 692,104.83 

กําไรข้ันตน* 43,662.12 18,419.81 7,053.98 100.44 840.93 - 2,010.54 190.47 (539.67) 71,738.62 

EBITDA  35,641.81 15,963.34 4,930.91 284.43 475.61 - 1,199.31 180.52 (12.09) 58,663.84 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 10,032.42 3,331.03 628.40 3.29 197.34 - 724.98 322.09 (0.58) 15,238.97 

EBIT  25,609.39 12,632.31 4,302.51 281.14 278.27 - 474.33 (141.57) (11.51) 43,424.87 

สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงิน

ลงทุนในบริษัทรวม - 52.24 149.91 - 4,997.68 5,231.15 (73.15) 39.08 - 10,396.91 

ดอกเบ้ียรับ          828.20 

รายไดอ่ืน-สุทธิ          9.29 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน          2,931.31 

ตนทุนทางการเงิน          (4,470.55) 

EBT          53,120.03 

ภาษีเงินได          (9,430.73) 

กําไรสําหรับงวด          43,689.30 

การแบงปนกําไร           

สวนที่เปนของบริษัทใหญ          37,535.07 

สวนที่เปนของสวนไดเสีย 

 ที่ไมมีอํานาจควบคุม          6,154.23 

กําไรสําหรับงวด          43,689.30 

 
   *กําไรข้ันตน ไมรวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายในตนทุนขาย 
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24. สวนงานดําเนินงาน (ตอ) 
 

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 

 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 

ราคาระหวางกลุมธุรกิจใชราคาตลาดตามปกติ ยกเวนราคาระหวางกลุมธุรกิจภายในบริษัทฯใชราคาตลาด

สุทธิจากคาบริหารคลังปโตรเลียมและคาดําเนินการ 
 

EBITDA หมายถึงกําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายรวมท้ังคาใชจาย

อื่นและรายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
 

EBIT หมายถึงกําไรกอนตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดรวมท้ังคาใชจายอ่ืนและรายไดอื่นท่ีไมเกี่ยวของ

กับการดําเนินงาน 

         หนวย : ลานบาท 

 

ปโตรเลียมข้ันตนและ  

กาซธรรมชาติ 
ปโตรเลียมขั้นปลาย 

 

ถานหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบัญชี

ระหวางกัน 

รวม 

 

สํารวจ 

และผลิต

ปโตรเลียม 

กาซ

ธรรมชาติ 

 

นํ้ามัน 

 

 

การคาระหวาง

ประเทศ 

 

ปโตรเคมี 

 

 

การกล่ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพยของสวนงาน 578,302.53 368,953.65 104,649.02 149,206.31 41,727.21 - 52,844.63 107,149.02 - 1,402,832.37 

สินทรัพยระหวางกัน 20,767.54 2,855.20 1,621.67 6,484.84 479.00 - - 38,426.94 (70,635.19) - 

เงินลงทุนในบริษัทรวม - 11,990.29 2,452.71 - 127,399.60 102,938.48 - 398.19 - 245,179.27 

รวมสินทรัพยตามสวนงาน 599,070.07 383,799.14 108,723.40 155,691.15 169,605.81 102,938.48 52,844.63 145,974.15 (70,635.19) 1,648,011.64 

สินทรัพยที่ไมไดปนสวน          15,085.29 

สินทรัพยรวม           1,663,096.93 

           

         หนวย : ลานบาท 

 

ปโตรเลียมขั้นตนและ 

กาซธรรมชาติ 
ปโตรเลียมขั้นปลาย 

 

ถานหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบัญชี

ระหวางกัน 

รวม 

 

สํารวจ 

และผลิต

ปโตรเลียม 

กาซ

ธรรมชาติ 

 

นํ้ามัน 

 

 

การคาระหวาง

ประเทศ 

 

ปโตรเคมี 

 

 

การกล่ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพยของสวนงาน 562,201.57 358,631.72 103,795.80 156,385.85 40,948.37 - 56,388.73 100,832.88 - 1,379,184.92 

สินทรัพยระหวางกัน 26,412.29 2,655.76 1,233.81 5,545.69 281.49 - - 30,469.20 (66,598.24) - 

เงินลงทุนในบริษัทรวม - 11,403.55 2,290.09 - 122,126.72 99,662.48 - 342.11 - 235,824.95 

รวมสินทรัพยตามสวนงาน 588,613.86 372,691.03 107,319.70 161,931.54 163,356.58 99,662.48 56,388.73 131,644.19 (66,598.24) 1,615,009.87 

สินทรัพยที่ไมไดปนสวน          14,501.16 

สินทรัพยรวม           1,629,511.03 
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25. การซื้อธุรกิจ  
 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ PTTI ไดลงทุน

เพิม่ใน Red Island Minerals Limited (RIM) โดยเพ่ิมสัดสวนการถือหุนอีกรอยละ 66.50 จากเดิมรอยละ 33.50 

เปนรอยละ 100 สงผลให RIM เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยของ PTTI โดย RIM จดทะเบียนที่

ประเทศออสเตรเลีย และประกอบธุรกิจรวมทุนกับรัฐบาลมาดากัสการในการสํารวจและพัฒนาเหมืองถานหิน 
 

PTTAPM ไดชําระราคาของการเพ่ิมสัดสวนการถือหุนใน RIM จํานวน 44.86 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ

ประมาณ 1,361.09 ลานบาท  

 

รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาและคาความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดังตอไปนี้ 

 หนวย : ลานบาท 

ส่ิงตอบแทนที่ใชในการซ้ือ 3,121.97 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ (2,410.65) 

คาความนิยม 711.32 
 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชในการซ้ือมีดังตอไปนี้ 

 หนวย : ลานบาท 

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียกอนการเปล่ียนแปลงสัดสวน 1,514.83 

กําไรจากการตีมูลคาใหมของมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสีย 274.34 

เงินสดจาย 885.38 

ส่ิงตอบแทนทีค่าดวาจะตองจาย 447.42 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชในการซ้ือ 3,121.97 
 

 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดังนี ้

 หนวย : ลานบาท 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 3.41 

ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อืน่ 9.39 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 4.09 

สินทรัพยเหมือง 4,245.73 

สินทรัพยอื่น 0.09 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอืน่ (39.10) 

เงินกูยืม (355.87) 

หนี้สินภาษีเงินไดรอตดับัญชี (878.29) 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ 2,989.45 

หัก สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (578.80) 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ 2,410.65 

บวก คาความนิยม (หมายเหตุฯ 16) 711.32 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 3,121.97 
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25. การซื้อธุรกิจ (ตอ) 
 

เงินสดจายเพ่ือเปล่ียนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย 

 หนวย : ลานบาท 

เงินสดจาย  885.38 

ส่ิงตอบแทนทีค่าดวาจะตองจาย 447.42 

สวนเกินของสิ่งตอบแทนทีค่าดวาจะตองจาย 31.70 

1,364.50 

หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดของบริษทัยอย (3.41) 

เงินสดท่ีใชไปในการซ้ือธุรกิจ 1,361.09 
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25. การซื้อธุรกิจ (ตอ) 
 

เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 PT Separi Energy (SE) บริษัทยอยของ Sakari Resources Ltd. (SAR) ซ่ึงเปน

บริษัทยอยของ PTTI ทําการเขาซื้อ Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB)  ในสัดสวนรอยละ 100 โดย

บริษัทดังกลาวดําเนินธุรกิจ Infrastructure และอยูใกลกับเหมือง Jembayan ทําใหไดสิทธิบนท่ีดิน ซ่ึงชวยให

การขนสงถานหินสะดวกและประหยัดย่ิงขึ้น ทั้งน้ี SE ไดชําระเงินคาซ้ือกิจการจํานวน 1.09 ลานดอลลารสหรัฐ 

หรือประมาณ 34.66 ลานบาท  
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาและคาความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดังตอไปนี้ 

 หนวย : ลานบาท 

ส่ิงตอบแทนที่ใชในการซ้ือ  70.81 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ (0.16) 

คาความนิยม 70.65 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชในการซ้ือมีดังตอไปนี้ 

 หนวย : ลานบาท 

เงินสดจาย 34.66 

ส่ิงตอบแทนทีค่าดวาจะตองจาย 36.15 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชในการซ้ือ 70.81 
 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดังนี ้

 หนวย : ลานบาท 

สินทรัพยอื่น 0.16 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ 0.16 

บวก คาความนิยม 70.65 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 70.81 
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 SE อยูระหวางการทบทวนหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิเพิ่มเติม ซ่ึงมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่แสดงขางตนจะถูกปรับปรุงเม่ือการปนสวนราคาจายซ้ือเริ่มแรกเสร็จสมบูรณ 
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26. การดําเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคําส่ังคุมครองชั่วคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2552 สมาคมตอตานสภาวะโลกรอนกับพวกรวม 43 ราย (ผูฟองคดี) ไดยื่นฟองหนวยงาน

รัฐ 8 หนวยงานตอศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) เปนคดีหมายเลขดําท่ี 908/2552 พรอมกับย่ืนคํารองขอใหศาลฯ 

มีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข ช่ัวคราวกอนการพิพากษา โดยขอใหระงับโครงการ

ลงทุน 76 โครงการในพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 
 

วันที่ 29 กันยายน 2552 ศาลฯ มีคําส่ังเพ่ือบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษา โดยใหผูถูกฟองคดีทั้งแปด

ส่ังระงับโครงการ 76 โครงการทายคําฟองไวเปนการช่ัวคราวจนกวาศาลฯจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง

เปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน  ยกเวนโครงการที่ไดรับใบอนุญาตกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550) หรือโครงการที่ไมไดกําหนดใหเปนประเภท

โครงการท่ีตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 โดยโครงการท่ีอยูภายใตคําส่ังระงับ 

ดังกลาวขางตนเปนโครงการของกลุมบริษัทจํานวน 25 โครงการ ซ่ึงในจํานวนน้ีเปนโครงการของบริษัทฯ 

จํานวน 3 โครงการ  
 

วันที่ 16 ตุลาคม 2552 กลุมบริษัทในฐานะผูมีสวนไดเสียไดยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังศาลฯ ตอศาลปกครองสูงสุด 
 

วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําส่ังคํารองที่ 592/2552 แกคําส่ังศาลฯ โดยใหผูถูกฟองคดีทั้ง

แปดส่ังระงับโครงการหรือกิจกรรมทายคําฟองไวเปนการช่ัวคราว ยกเวน 11 โครงการท่ีศาลปกครองสูงสุด

เห็นวาเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีไมนาจะกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงอยางชัดเจน แตเปนโครงการ

หรือกิจกรรมที่มุงควบคุมหรือบําบัดมลพิษหรือติดต้ังอุปกรณเพิ่มเติม ซ่ึงในจํานวนน้ีเปนโครงการของกลุม

บริษัท 7 โครงการ โดยแบงเปนโครงการของบริษัทฯ 1 โครงการและโครงการของบริษัทอ่ืนในกลุม 6 

โครงการ คงเหลือโครงการของบริษัทฯท่ียังอยูภายใตคําส่ังระงับโครงการของศาลฯ 2 โครงการ 

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2552 พนักงานอัยการยื่นคําใหการปฏิเสธขอกลาวหาตามคําฟองทั้งหมด 
 

วันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลฯมีคําพิพากษาคดี สรุปไดวาใหเพิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทาย

คําฟองท่ีถูกกําหนดใหเปนโครงการประเภทท่ีอาจสงผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ซ่ึงยังดําเนินการไม

ครบถวนตาม มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยใหมีผลนับแตวันที่มีคําพิพากษาน้ี ซ่ึง

กลุมบริษัทมีโครงการท่ีเขาขายลักษณะดังกลาว 1 โครงการ 
 

วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ผูฟองคดีทั้ง 43 รายยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลฯตอศาลปกครองสูงสุด และตอมา 

ผูถูกฟองคดีทั้งแปดโดยพนักงานอัยการเจาของสํานวนไดยื่นคําแกอุทธรณแลวเมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2553 

ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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27. การดําเนินการกรณรีะบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเลรั่ว 
 

บริษัทฯไดวาจางบริษัทผูรับเหมาแหงหน่ึงดําเนินงานกอสรางวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเล และจากการ

ดําเนินงานดังกลาว บริษัทผูรับเหมาไดกระทําละเมิดและผิดสัญญา กอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ซ่ึง

บริษัทฯไดรวบรวมขอเท็จจริงตางๆ ที่เกี่ยวของสงไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอใหพิจารณาฟองรอง

ดําเนินคดีเรียกรองคาเสียหายตางๆจากบริษัทผูรับเหมา และพนักงานอัยการไดยื่นคําฟองตอศาลแพงแลว 

ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลแพง 
 

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีสาระสําคัญ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

28.1 ภาระผูกพันตอบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวของกัน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

28.1.1 กลุมบริษัทไดใหการสนับสนุนเงินกูแกบริษัทยอยและบริษัทรวมหลายแหงในวงเงิน 90,262.20 

ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุมบริษัทไดจายเงินกูใหแกบริษัทยอยและบริษัทรวม

ดังกลาวไปแลวรวมท้ังส้ิน 75,708.48 ลานบาท คงเหลือวงเงินจํานวน 14,553.72 ลานบาท 
 

28.1.2 บริษัทฯ มีภาระผูกพันภายใตสัญญาการใหสินเช่ือทางการคากับบริษัทยอยในตางประเทศโดยการ

ขยายระยะเวลาการชําระหน้ีคาวัตถุดิบ จํานวน 100 ลานดอลลารสหรัฐ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 

บริษัทยอยดังกลาวไดใชวงเงินสินเช่ือทางการคาไปแลวจํานวน 94.53 ลานดอลลารสหรัฐ คงเหลือ

วงเงิน 5.47 ลานดอลลารสหรัฐหรือประมาณ 161.08 ลานบาท 
 

28.1.3 บริษัทฯไดทําสัญญาใหความสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กับกิจการท่ี

ควบคุมรวมกัน 3 แหง เปนจํานวนเงินเทากับภาระเงินกูที่กิจการท่ีควบคุมรวมกันท้ัง  3 แหง มีกับ

เจาหนี้เงินกูสถาบันการเงิน ทั้งนี้ภายใตสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มี

ภาระผูกพันเปนจํานวนเงิน 376.44 ลานดอลลารสหรัฐหรือประมาณ 11,085.25 ลานบาท 
 

28.1.4 บริษัทฯไดทําสัญญาใหความสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กับบริษัทรวม

แหงหน่ึง เปนจํานวนเงินเทากับภาระเงินกูที่บริษัทรวมมีกับเจาหน้ีเงินกูสถาบันการเงิน ทั้งน้ีภายใต

สัญญาดังกลาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเปนจํานวนเงิน 1,028 ลานบาท 
 

28.1.5 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาระหวางผูถือหุน (Shareholder Agreement) ที่จะตองจายชําระคาหุน

ตามสัดสวนการถือหุนจํานวนหลายฉบับโดย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯมีภาระผูกพันตาม

สัญญาดังกลาวคงเหลือ เปนจํานวนเงิน 3,364.06 ลานบาท 
 

 

 



77 

 

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ตอ) 
 

28.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน – กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชาจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคต

ตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ีไมสามารถยกเลิกได ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มี

รายละเอียดดังน้ี 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

     

- ไมเกิน 1 ป 2,889.80 3,310.17 141.23 199.86 

- เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2,425.41 3,193.63 303.79 325.96 

- เกินกวา 5 ป 4,389.54 4,581.85 739.83 759.39 

รวม 9,704.75 11,085.65 1,184.85 1,285.21 
 

28.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนในงบการเงินรวมจํานวน 2,007.61 ลานบาท 

ซ่ึงในจํานวนนี้รวมสวนที่เกิดจากการมีสวนไดเสียในกิจการท่ีควบคุมรวมกันจํานวน 983.31 ลานบาท  
 

28.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันซ่ึงเปนเลตเตอรออฟเครดิตท่ีธนาคารออกใหในงบการเงินรวม

จํานวน 25,774.73 ลานบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 18,504.58 ลานบาท 
 

28.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุมบริษัทมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเปนหนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee) 

ในงบการเงินรวมจํานวน 954.81 ลานบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 106.43 ลานบาท 
 

28.6 บริษัทรวมแหงหน่ึงมีสัญญาขายผลิตภัณฑใหแกบริษัทฯ เพื่อนําไปขายตอใหแกบริษัทจดทะเบียนแหงหน่ึง 

โดยสัญญามีกําหนดระยะเวลา 15 ป ซ่ึงครบกําหนดสัญญาในวันที่ 31 มกราคม 2555 กอนครบกําหนด

สัญญา บริษัทรวมดังกลาวไดแจงไมตออายุสัญญากับบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีความจําเปนตองแจงไมตออา ยุ

สัญญากับบริษัทจดทะเบียนดังกลาว ซ่ึงเปนการแจงลวงหนาตามเง่ือนไขและขอกําหนดในสัญญา โดยเมื่อ

วันท่ี 3 ธันวาคม 2552 บริษัทจดทะเบียนดังกลาวไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ

เรียกรองใหบริษัทฯ และบริษัทรวมในฐานะผูขายและผูผลิตใหปฏิบัติตามสัญญาโดยขายผลิตภัณฑใหแก

บริษัทจดทะเบียนดังกลาว หรือใหรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทน 
 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553 บริษัทรวมไดยื่นคํารองตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอใหจําหนายขอพิพาทใน

สวนของบริษัทรวมออก ซ่ึงสถาบันอนุญาโตตุลาการไดมีคําส่ังใหจําหนายขอพิพาทในสวนของบริษัทรวมออก 
 

บริษัทฯไดมอบคดีใหสํานักงานอัยการสูงสุดย่ืนคําคัดคานแกคดี ซ่ึงพนักงานอัยการไดยื่นคําคัดคานตอ

สถาบันอนุญาโตตุลาการใหแกบริษัทฯ แลวเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2553 โดยปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนการ

ดําเนินการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
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28.7 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 บริษัทผูรับเหมากอสรางโครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกรายหน่ึง ไดยื่นคํา

เสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกรองคาจางคางชําระและคาเสียหายจากการดําเนินงานใน

โครงการดังกลาวจากบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯเห็นวา การใชสิทธิเรียกรองดังกลาวไมเปนไปตามกระบวนการและ

ขั้นตอนท่ีตกลงกันไวในสัญญาอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯจึงไดคัดคานการย่ืนคําเสนอขอพิพาทของบริษัท

ผูรับเหมา รวมท้ังไดตั้งขอสงวนสิทธ์ิในการคัดคานประเด็นที่บริษัทผูรับเหมาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนด

ในสัญญาอนุญาโตตุลาการไวแลว ตอมาหลังจากยื่นคําเสนอขอพิพาทนี้ บริษัทผูรับเหมาไดถูกศาลลมละลาย

กลางมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด เปนผลใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียวมีอํานาจในการดําเนินคดี

เก่ียวกับทรัพยสินของบริษัทผูรับเหมา ซ่ึงเจาพนักงานพิทักษทรัพยก็ไดเขาดําเนินการขอพิพาทนี้แทนบริษัท

ผูรับเหมาแลว โดยบริษัทฯไดยื่นคําคัดคานปฏิเสธขอเรียกรองของบริษัทผูรับเหมา พรอมท้ังย่ืนขอเรียกรอง

แยง เรียกรองคาเสียหายจากบริษัทผูรับเหมาดวย และไดมีการแตงต้ังคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือช้ีขาดขอพิพาท

แลว ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ สวนในคดีลมละลาย บริษัทฯไดยื่นคําขอรับ

ชําระหน้ีตามที่กฎหมายกําหนดแลว 
 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 บริษัทผูรับเหมาโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบัน

อนุญาโตตุลาการเปนอีกขอพิพาทหน่ึง เรียกรองคาวาจาง และคาเสียหายจากการดําเนินงานกอสรางวางทอสง

กาซธรรมชาติอีกโครงการหนึ่ง ซ่ึงบริษัทฯ เห็นวา การใชสิทธิเรียกรองดังกลาวไมเปนไปตามกระบวนการ 

และขั้นตอนที่ตกลงกันไวในสัญญา อนุญาโตตุลาการ จึงไดคัดคานและต้ังขอสงวนสิทธิ์ในการคัดคานไวอีก

เชนกัน โดยบริษัทฯ ไดยื่นคําคัดคานปฏิเสธขอเรียกรองของบริษัทผูรับเหมา พรอมท้ังย่ืนขอเรียกรองแยง 

เรียกรองคาเสียหายจากบริษัทผูรับเหมาดวย และไดมีการแตงต้ังคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือช้ีขาดขอพิพาทแลว 

ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 
 

28.8 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 มูลนิธิยามเฝาแผนดินกับพวกรวม 6 คน ไดยื่นฟองบริษัทฯ และกระทรวงการคลัง

ตอศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) กลาวหาวาการดําเนินการแปรรูป การกระจายหุน รวมท้ังการประเมินราคา

สินทรัพยของบริษัทฯเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงขอใหศาลฯพิพากษาวาการขายหุนตกเปนโมฆะและ

ใหขายใหม และใหหุนในโรงกล่ันน้ํามันที่บริษัทฯ ถือตกเปนของแผนดินหรือขอใหระงับการผูกขาดโดยส่ัง

ใหบริษัทฯขายหุนในโรงกลั่นน้ํามัน และขอใหสาธารณสมบัติอันไดมาจากอํานาจตามกฎหมายมหาชนตกเปน

ของแผนดิน หรือขอใหระงับการผูกขาดโดยส่ังใหบริษัทฯขายโรงแยกกาซ ซ่ึงบริษัทฯไดปฏิเสธขอกลาวหา

โดยส้ินเชิง และบริษัทฯโดยพนักงานอัยการผูรับมอบอํานาจไดยื่นคําใหการตอศาลแลว ปจจุบันคดีอยูระหวาง

การพิจารณาของศาลฯ 
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28.9 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย พีทีวาย จํากัด (PTTEP AA) ไดรับเอกสาร

เรียกรองคาชดเชยความเสียหายจากเหตุการณน้ํามันและกาซธรรมชาติรั ่วไหล  ในแหลงมอนทารา 

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากรัฐบาลอินโดนีเซีย  ตอมาวันท่ี 1 กันยายน 2553 PTTEP AA ไดยื่น

หนังสือปฏิเสธการเรียกรองคาชดเชยความเสียหายตอรัฐบาลอินโดนีเซียเนื่องจากเอกสารการเรียกรอง

คาชดเชยความเสียหายซ่ึงไดรับจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ไมมีหลักฐานชัดเจนทางวิทยาศาสตรที่พิสูจนใหเห็น

ถึงความเสียหายดังกลาว ทั้งน้ีปจจุบันยังอยูในระหวางการหารือกับรัฐบาลอินโดนีเซียเกี่ยวกับบันทึกความ

เขาใจสําหรับแนวทางในการดําเนินการรวมกัน โดยในขณะน้ียังไมมีขอสรุปใดๆ 
 

29. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

 

29.1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 บริษัทฯ เขาลงทุนในประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยจัดตั้ง

บริษัท พีทีที ออยล เมียนมาร จํากัด เพื่อบริหารจัดการและดําเนินธุรกิจน้ํามัน ในประเทศสาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมาร โดยบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 
 

29.2 เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2556 บริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด (TSR) เรียกชําระคาหุนเพ่ิมทุน เปนจํานวน

เงิน 400 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดชําระคาหุนดังกลาวเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 
 

29.3 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผล

สําหรับผลประกอบการป 2555 ในอัตราหุนละ 13.00 บาท คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 37,131.77 ลานบาท 

โดยเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2555 บริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก

ของป 2555 ในอัตราหุนละ 5.00 บาท จํานวน 2,855,194,951 หุน คิดเปนเงินจํานวน 14,275.97 ลานบาท 

คงเหลือเงินปนผลท่ีจะจายสําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของป 2555 ในอัตราหุนละ 8.00 บาท 

จํานวน 2,855,859,678 หุน คิดเปนเงินจํานวนประมาณ 22,855.80 ลานบาท บริษัทจายเงินปนผลที่เหลือ

ดังกลาวในวันที่ 30 เมษายน 2556 
 

29.4 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหดําเนินการจําหนายเงินลงทุน

ทั้งหมดใน PPCL ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุนอยูเปนจํานวน 37,008,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวนหุน

ทั้งหมด ใหกับบริษัท PTTGC ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญใน PPCL ดวยสัดสวนรอยละ 60 โดยมีมูลคาการจําหนาย

ประมาณ 4,976 ลานบาท  
 

29.5 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหขายบริษัท Yannarie Solar Pty, Ltd. 

(YSP) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ PTTAPM เนื่องจากไมไดเกี่ยวของกับธุรกิจพลังงานของกลุมบริษัท โดย YSP 

ครอบครองสิทธิการเชาพ้ืนที่เพื่อทําเหมืองเกลือ (Solar Salt) บริเวณชายฝงดานตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย  
 

29.6 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อนุมัติใหออกงบการเงินในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 
 

________________________ 



 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
Office of the Auditor General 

 

 
 

 
 
 

รายงานของผูสอบบัญชี 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท  ปตท. จํากัด (มหาชน) 

  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  และของเฉพาะบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและ
หมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  
ที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก 
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาวจากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติ
ตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยาง
สมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม 

 

 



 

 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
Office of the Auditor General 
วันท่ี 22 กุมภาพันธ  2556 
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  การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึง    
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของ
กับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงิน
โดยรวม 

  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ความเห็น 

        สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้       
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย  และของ     
เฉพาะบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน
เฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน  โดยถูกตอง
ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  

 
(นางสาวจิราภรณ  พิริยะกิจไพบูลย) 

ผูตรวจเงินแผนดิน 1 

 

(นางดวงพร   หมื่นนุช) 
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 7 



หนวย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 1 มกราคม 2554
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 136,917,577,894 116,132,117,868 135,801,054,025
เงินลงทุนชั่วคราว 5 6,405,302,251 10,961,666,994 21,783,590,159
ลูกหนี้การคา 6 243,300,644,734 171,361,544,041 140,348,479,080
ลูกหนี้อ่ืน 7 35,520,717,849 32,624,973,453 18,804,843,203
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 8.1 96,963,625 5,006,179,535 285,638,781
สินคาคงเหลือ 10 28,485,002,827 26,000,290,599 31,230,659,162
พัสดุคงเหลือ 11 13,769,077,213 13,160,269,665 11,075,117,504
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 7,649,998,825 5,877,116,368 4,569,328,505

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 472,145,285,218 381,124,158,523 363,898,710,419
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 13 12,972,329,762 11,680,416,176 13,590,595,650
เงินลงทุนในบริษัทรวม 12.3, 12.5 235,034,571,212 227,853,520,238 203,619,749,358
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 2,015,962,592 1,749,852,705 2,179,358,395
เงินใหกูยืมระยะยาว 8.2 106,876,899 145,763,221 5,878,369,498
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 15 8,091,476,115 8,345,289,339 8,731,933,121
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 16 653,138,674,911 601,337,460,869 495,593,644,685
สินทรัพยไมมีตัวตน 17 116,870,005,670 52,613,597,500 21,721,243,689
สินทรัพยเหมือง 18 35,232,829,214 33,179,840,150 31,304,574,286
คาความนิยม 19 46,501,137,197 28,432,570,328 17,704,596,466
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 20 14,501,162,925 19,318,398,602 16,445,171,918
เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ 21 5,688,535,719 7,346,227,917 8,304,595,071
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 22 29,021,092,631 28,718,977,098 37,367,248,590

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,159,174,654,847 1,020,721,914,143 862,441,080,727
รวมสินทรัพย 1,631,319,940,065 1,401,846,072,666 1,226,339,791,146

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สินทรัพย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม

1



หนวย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 1 มกราคม 2554
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 23 17,838,765,801 15,520,544,127 8,593,725,864
เจาหน้ีการคา 254,703,608,891 195,843,431,422 155,496,663,214
เจาหน้ีอ่ืน 32,504,958,179 35,911,904,802 33,341,169,566
เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 25 39,833,822,187 54,978,773,584 28,562,249,019
เงินกูยืมระยะส้ัน 9.5 -                              -                            7,944,914,750
ภาษีเงินไดคางจาย 29,350,407,478 26,355,835,574 27,038,394,342
ประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอนระยะส้ัน 27 635,885,605 2,312,666,525 3,753,368,515
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 24 6,029,136,347 4,599,110,120 4,900,481,992

รวมหนี้สินหมุนเวียน 380,896,584,488 335,522,266,154 269,630,967,262
หน้ีสินไมหมุนเวียน

เจาหน้ีอ่ืนระยะยาว 9.6 638,934,980 671,712,624 705,231,528
เงินกูยืมระยะยาว 25 397,548,501,456 337,324,118,300 342,369,945,516
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 20 60,020,894,095 42,936,685,814 19,404,687,075
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 26 5,821,317,852 5,500,022,657 5,147,705,729
ประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอนระยะยาว 27 33,126,533,149 22,628,852,001 22,151,780,423
เงินมัดจําถังกาซ 7,270,500,508 6,567,504,468 6,038,460,073
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 28 14,332,621,408 6,981,535,136 5,670,773,882

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 518,759,303,448 422,610,431,000 401,488,584,226
รวมหนี้สิน 899,655,887,936 758,132,697,154 671,119,551,488

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม

2



หนวย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 1 มกราคม 2554
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 2,857,245,725 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 29.1 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 2,856,299,625 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 29.2 28,562,996,250 28,562,996,250
หุนสามัญ 2,849,042,025 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 28,490,420,250

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 29.2 29,211,131,966 29,211,131,966 27,585,429,566
กําไรสะสม

จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย 30.1 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725
ทุนสํารองเพ่ือกองทุนประกันวินาศภัย 30.2 1,075,397,000 1,034,861,938 1,005,090,857

ยังไมไดจัดสรร 571,580,295,537 501,216,512,809 427,778,670,978
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (27,503,196,160) (7,119,637,190) (8,755,729,275)

รวมสวนของบริษัทใหญ 605,783,870,318 555,763,111,498 478,961,128,101
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 125,880,181,811 87,950,264,014 76,259,111,557

รวมสวนของผูถือหุน 731,664,052,129 643,713,375,512 555,220,239,658
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,631,319,940,065 1,401,846,072,666 1,226,339,791,146

0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

-                            -                            -                           

          (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร)
ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน

งบการเงินรวม

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(นายสุรงค บูลกุล)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

3



หนวย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 47,641,480,500 51,340,612,291
เงินลงทุนชั่วคราว 5 5,239,140,831 9,758,576,305
ลูกหนี้การคา 6 228,369,994,840 157,057,537,383
ลูกหนี้อ่ืน 7 20,988,783,109 16,744,092,815
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 8.1 2,121,224,194 5,540,512,739
สินคาคงเหลือ 10 18,091,026,442 18,862,996,073
พัสดุคงเหลือ 11 3,734,419,855 4,111,583,529
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4,053,049,693 1,484,676,958

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 330,239,119,464 264,900,588,093
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 13 12,871,441,684 11,421,510,900
เงินลงทุนในบริษัทรวม 12.4 120,462,724,472 120,212,474,472
เงินลงทุนในบริษัทยอย 12.4 134,612,831,551 73,278,181,513
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 12.4 22,739,274,827 22,739,274,827
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 1,106,117,996 1,106,117,996
เงินใหกูยืมระยะยาว 8.2 74,284,940,618 52,837,646,611
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 15 5,046,690,955 5,099,303,532
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 16 228,705,170,547 219,160,024,975
สินทรัพยไมมีตัวตน 17 14,656,073,704 13,865,968,171
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 20 1,591,255,653 1,807,794,853
เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ 21 6,780,111,748 8,495,573,306
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 22 21,885,369,920 20,763,637,935

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 644,742,003,675 550,787,509,091
รวมสินทรัพย 974,981,123,139 815,688,097,184

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย
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หนวย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 23 4,992,779,477        -                          
เจาหน้ีการคา 235,471,152,565    162,392,716,091
เจาหน้ีอ่ืน 20,343,923,675      24,611,844,294
เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 25 29,227,238,162      30,472,118,302
เงินกูยืมระยะส้ัน 9.5 1,552,126,783        6,094,303,584
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 24 4,251,487,609        3,510,666,798

รวมหนี้สินหมุนเวียน 295,838,708,271 227,081,649,069
หน้ีสินไมหมุนเวียน

เจาหน้ีอ่ืนระยะยาว 9.6 651,714,143 685,031,224
เงินกูยืมระยะยาว 25 259,471,779,499 213,299,643,983
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 20 4,848,698,653 4,961,286,309
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 26 2,375,240,909 2,387,397,715
เงินมัดจําถังกาซ 7,270,500,508 6,567,504,468
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 28 7,245,666,733 5,022,246,647

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 281,863,600,445 232,923,110,346
รวมหนี้สิน 577,702,308,716 460,004,759,415

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หนวย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 2,857,245,725 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 29.1 28,572,457,250 28,572,457,250

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 2,856,299,625 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 29.2 28,562,996,250 28,562,996,250

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 29.2 29,211,131,966 29,211,131,966
กําไรสะสม

จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย 30.1 2,857,245,725 2,857,245,725
สํารองเพ่ือกองทุนประกันวินาศภัย 30.2 1,075,397,000 1,034,861,938

ยังไมไดจัดสรร 330,987,598,930 290,592,601,966
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 4,584,444,552 3,424,499,924

รวมสวนของผูถือหุน 397,278,814,423 355,683,337,769
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 974,981,123,139 815,688,097,184

0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

          (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร)
ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

(นายสุรงค บูลกุล)
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หนวย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
(ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการขายและการใหบริการ 32 2,793,833,064,402 2,428,126,086,338 2,553,500,963,463 2,197,555,053,912
ตนทุนขายและการใหบริการ 34 2,561,317,279,824 2,208,363,397,907 2,486,053,951,930 2,118,188,516,700

กําไรขั้นตน 232,515,784,578 219,762,688,431 67,447,011,533 79,366,537,212
รายไดอ่ืน 33 17,178,951,470 16,575,262,797 43,069,889,381 38,950,511,050

กําไรกอนคาใชจาย 249,694,736,048 236,337,951,228 110,516,900,914 118,317,048,262
คาใชจายในการขาย 34 9,836,174,202 10,439,074,390 8,608,202,057 9,187,616,934
คาใชจายในการบริหาร 34 38,476,388,287 33,953,331,102 21,797,578,365 19,743,394,464
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 9.10 736,061,829 655,097,732 143,173,165 125,084,349
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม 6,629,826,119 6,615,168,228 -                             -                             
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม 35 26,392,710,685 22,026,323,717 -                             -                             
คาใชจายอ่ืน 34 10,434,293,165 5,771,606,793 -                             46,342,898
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (7,614,724,624) (1,099,418,074) (10,647,543,359) (1,289,377,071)

กําไรจากการดําเนินงาน 164,804,006,385 157,976,767,340 90,615,490,686 90,503,986,688
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 12.5 27,091,048,627 29,463,278,887 -                             -                             

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 191,895,055,012 187,440,046,227 90,615,490,686 90,503,986,688
ตนทุนทางการเงิน 36 19,762,720,441 18,035,273,540 12,402,014,028 12,742,469,877

กําไรกอนภาษีเงินได 172,132,334,571 169,404,772,687 78,213,476,658 77,761,516,811
คาใชจายภาษีเงินได 20 46,516,384,313 43,225,663,100 3,516,449,476 4,327,513,869

กําไรสําหรับป 125,615,950,258 126,179,109,587 74,697,027,182 73,434,002,942

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 104,665,812,946 106,260,331,748 74,697,027,182 73,434,002,942
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 20,950,137,312 19,918,777,839 -                             -                             

125,615,950,258 126,179,109,587 74,697,027,182 73,434,002,942

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 31 36.64 37.24 26.15                          25.74                         

กําไรตอหุนปรับลด 31 36.64 37.23 26.15                          25.73                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หนวย : บาท

2555 2554 2555 2554
(ปรับปรุงใหม)

กําไรสําหรับป 125,615,950,258 126,179,109,587 74,697,027,182 73,434,002,942
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย 1,340,441,012 (1,282,535,477) 1,449,930,785 (1,216,188,313)
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคา
      เงินลงทุนเผ่ือขาย (289,986,157) 792,918,984 (289,986,157) 792,918,984
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน (6,679,014,195) 10,544,692,231 -                           -                        
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวม (120,707,961) 6,085,576,668 -                           -                        

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป-สุทธิจากภาษี (5,749,267,301) 16,140,652,406 1,159,944,628 (423,269,329)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 119,866,682,957 142,319,761,993 75,856,971,810 73,010,733,613

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 100,570,804,748 119,253,521,121 75,856,971,810 73,010,733,613
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 19,295,878,209 23,066,240,872 -                           -                        

119,866,682,957 142,319,761,993 75,856,971,810 73,010,733,613

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หนวย : บาท

สวนแบงกําไร สวนเกินทุน(ขาดทุน)จาก รวมองคประกอบอื่น
ทุนทีอ่อก สวนเกิน สํารอง สํารองเพื่อกองทุน การแปลง เงินลงทุน (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น การเปลี่ยนแปลงสัดสวน ของสวนของ รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยงัไมไดจัดสรร คางบการเงิน เผื่อขาย ในบริษัทรวม การถือหุนในบริษัทยอย ผูถือหุน ผูถือหุนบริษัทใหญ ทีไ่มมีอํานาจควบคุม สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2554 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 428,455,273,592 (15,789,257,061) 3,894,375,831 3,347,925,518 857,332,064 (7,689,623,648) 480,703,836,342 76,710,028,248 557,413,864,590
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3.2 -                     -                    -                 -                         (676,602,614) (1,068,540,578) 2,434,951 -                              -                               (1,066,105,627) (1,742,708,241) (450,916,691) (2,193,624,932)
ยอดคงเหลือทีป่รับปรุงแลว 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 427,778,670,978 (16,857,797,639) 3,896,810,782 3,347,925,518 857,332,064 (8,755,729,275) 478,961,128,101 76,259,111,557 555,220,239,658
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
การเพิ่มหุนสามัญ 72,576,000 1,625,702,400 -                 -                         -                      -                      -                 -                              -                               -                             1,698,278,400 231,447,360 1,929,725,760
สํารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย -                     -                    -                 29,771,081             (29,771,081) -                      -                 -                              -                               -                             -                          -                            -                       
เงินปนผลจาย -                     -                    -                 -                         (32,792,718,836) -                      -                 -                              -                               -                             (32,792,718,836) -                            (32,792,718,836)
เงินปนผลจายของบริษัทยอย -                     -                    -                 -                         -                      -                      -                 -                              -                               -                             -                          (7,835,422,087) (7,835,422,087)
สวนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน
  การถือหุนในบริษัทยอย -                     -                    -                 -                         -                      -                      -                 -                              (11,357,097,288) (11,357,097,288) (11,357,097,288) (3,771,113,688) (15,128,210,976)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                     -                    -                 -                         106,260,331,748 7,401,738,884 (494,126,179) 6,085,576,668 -                               12,993,189,373 119,253,521,121 23,066,240,872 142,319,761,993
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม  2554 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 501,216,512,809 (9,456,058,755) 3,402,684,603 9,433,502,186 (10,499,765,224) (7,119,637,190) 555,763,111,498 87,950,264,014 643,713,375,512

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2555 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 500,929,192,499 (9,418,416,748) 3,400,641,676 9,433,502,186 (10,090,941,546) (6,675,214,432) 555,920,213,946 88,028,360,086 643,948,574,032
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3.2 -                     -                    -                 -                         287,320,310 (37,642,007) 2,042,927 -                              (408,823,678) (444,422,758) (157,102,448) (78,096,072) (235,198,520)
ยอดคงเหลือทีป่รับปรุงแลว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 501,216,512,809 (9,456,058,755) 3,402,684,603 9,433,502,186 (10,499,765,224) (7,119,637,190) 555,763,111,498 87,950,264,014 643,713,375,512
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป
สํารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย -                     -                    -                 40,535,062 (40,535,062) -                      -                 -                              -                               -                             -                          -                            -                       
การเพิ่มหุนสามัญของบริษัทยอย -                     -                    -                 -                         -                      -                      -                 -                              -                               -                             -                          32,040,909,963 32,040,909,963
ตนทุนการไดมาซึ่งหุนสามัญของบริษัทยอย -                     -                    -                 -                         -                      -                      -                 -                              (423,936,298) (423,936,298) (423,936,298) (225,412,276) (649,348,574)
การเพิ่มหุนกูดอยสิทธิทีม่ีลักษณะคลายทุน 39 -                     -                    -                 -                         -                      -                      -                 -                              -                               -                             -                          4,981,947,515 4,981,947,515
ดอกเบีย้จายสําหรับหุนกูดอยสิทธิทีม่ีลักษณะคลายทุน -                     -                    -                 -                         -                      -                      -                 -                              -                               -                             -                          (146,621,437) (146,621,437)
เงินปนผลจาย 40 -                     -                    -                 -                         (34,261,495,156) -                      -                 -                              -                               -                             (34,261,495,156) -                            (34,261,495,156)
เงินปนผลจายของบริษัทยอย -                     -                    -                 -                         -                      -                      -                 -                              -                               -                             -                          (8,232,165,797) (8,232,165,797)
สวนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน
  การถือหุนในบริษัทยอย -                     -                    -                 -                         -                      -                      -                 -                              (15,864,614,474) (15,864,614,474) (15,864,614,474) (9,784,618,380) (25,649,232,854)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                     -                    -                 -                         104,665,812,946 (5,025,787,629) 1,051,487,392 (120,707,961) -                               (4,095,008,198) 100,570,804,748 19,295,878,209 119,866,682,957
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 571,580,295,537 (14,481,846,384) 4,454,171,995 9,312,794,225 (26,788,315,996) (27,503,196,160) 605,783,870,318 125,880,181,811 731,664,052,129

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ของงบการเงินนี้

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

9



หนวย : บาท

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถอืหุน

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น
ทนุทีอ่อก สวนเกิน สํารอง สํารองเพื่อกองทนุ รวม

หมายเหตุ และชําระแลว มลูคาหุนสามญั ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไมไดจัดสรร เงินลงทนุเผื่อขาย สวนของผูถอืหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2554 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 249,981,088,941 3,847,769,253 313,767,044,592
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถอืหุนสําหรับป
การเพิ่มหุนสามัญ 72,576,000 1,625,702,400 -                          -                        -                             -                                1,698,278,400
สํารองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภัย 30.2 -                          -                             -                          29,771,081 (29,771,081) -                                -                            
เงินปนผลจาย -                          -                             -                          -                        (32,792,718,836) -                                (32,792,718,836)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                          -                             -                          -                        73,434,002,942 (423,269,329) 73,010,733,613
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม  2554 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 290,592,601,966 3,424,499,924 355,683,337,769

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2555 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 290,592,601,966 3,424,499,924 355,683,337,769
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถอืหุนสําหรับป
สํารองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภัย 30.2 -                          -                             -                          40,535,062 (40,535,062) -                                -                            
เงินปนผลจาย 40 -                          -                             -                          -                        (34,261,495,156) -                                (34,261,495,156)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                          -                             -                          -                        74,697,027,182 1,159,944,628 75,856,971,810
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถอืหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมสวนของผูถอืหุนบริษัทใหญ
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หนวย : บาท

2555 2554 2555 2554
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ 104,665,812,946 106,260,331,748 74,697,027,182 73,434,002,942

รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
 จากกจิกรรมดําเนินงาน :

คาเส่ือมราคา คาสูญส้ิน และคาตัดจําหนาย 65,237,426,006 55,315,463,928 13,905,144,688 15,907,757,701
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 10,385,781,857 5,771,606,793 (48,511,308) (893,136,283)
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 148,249,612 73,432,947 55,533,141 (19,395,401)
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน -                             (993,858,274) -                          (1,417,514,904)
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณเปนคาใชจาย 146,745,968 461,008,276 107,435,821 399,092,166
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (27,091,048,627) (29,463,278,887) -                          -                            
กําไรสําหรับปสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคมุ 20,950,137,312 19,918,777,839 -                          -                            
สํารองผลประโยชนของพนักงาน 629,330,786 635,319,966 239,226,789 232,152,324
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไมเกดิขึน้จริง 349,384,738 (496,831,078) (2,406,831,059) 2,926,456,635
(โอนกลบั)หนี้สงสัยจะสูญ 466,479,267 (355,394,890) (88,968,115) (259,082,266)
คาใชจายจายลวงหนาตัดจาย 98,161,253 26,688,944 -                          -                            
คาใชจายในการสํารวจตัดจําหนาย 2,945,387,459 4,598,349,506 -                          -                            
สวนลดมูลคาหุนกูตัดจําหนาย 30,454,460 27,546,380 30,454,460 27,546,380
ดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงินตัดจําหนาย 26,206,097 26,753,594 24,184,273 25,705,588
คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาคงเหลอื 205,798,371 328,815,977 181,795,000 288,973,253
(โอนกลบั)สํารองพัสดุสิ้นเปลอืงเส่ือมสภาพ 3,400,844 (47,765,599) (8,639,427) (47,765,599)
เงินปนผลรับ (375,948,431) (599,857,149) (29,844,650,570) (24,783,995,843)
ภาษีเงินได 46,516,384,313 43,225,663,100 3,516,449,476 4,327,513,869
ดอกเบี้ยรับ (2,887,677,291) (3,477,062,411) (5,075,113,911) (4,873,459,757)
ดอกเบี้ยจาย 18,513,539,594 17,370,075,179 11,718,346,239 12,245,706,241
อ่ืนๆ (141,766,539) (24,334,107) -                          600,000

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย
 และหน้ีสินดําเนินงาน 240,822,239,995 218,581,451,782 67,002,882,679 77,521,157,046

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หนวย : บาท

2555 2554 2555 2554
(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
ลกูหนี้การคา (72,516,541,112) (30,065,420,436) (71,844,326,963) (8,381,564,230)
ลกูหนี้อ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ัน 532,164,390 (9,325,966,345) (1,221,042,208) (2,975,386,531)
สินคาคงเหลอื (2,762,890,154) 4,949,763,571 586,918,369 (10,549,084,919)
พัสดุคงเหลอื (1,521,361,736) (1,822,653,254) (242,231,566) (666,531,240)
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (555,709,139) (2,802,508,329) (925,542,568) 662,877,334
เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ 1,657,692,198 7,786,823,006 1,715,461,558 8,577,154,953
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (659,609,650)            (3,215,138,331) (1,288,705,522) (2,795,051,931)

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจาหนี้การคา 56,004,766,248 19,017,730,900 74,273,410,849 18,219,327,281
เจาหนี้อ่ืน (5,010,207,713) 13,514,599,130 (5,257,195,168) 1,113,951,798
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (2,640,689,181) 150,978,207 (1,825,589,127) 197,879,989
เงินมัดจําถงักาซ 702,996,040 529,044,395 702,996,040 529,044,395
เจาหนี้อ่ืนระยะยาว 48,308,590 (33,949,713) -                          (34,421,297)
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 1,587,106,012 851,902,662 1,946,218,853 364,871,857

(25,133,975,207) (464,794,537) (3,379,627,453) 4,263,067,459
เงินสดรับจากกจิกรรมดําเนินงาน 215,688,264,788 218,116,657,245 63,623,255,226 81,784,224,505
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 2,501,069,768 1,432,298,032 1,447,186,807 502,943,090
เงินสดจายดอกเบี้ย (5,382,788) (189,538,807) -                          -                            
เงินสดจายภาษีเงินได (40,782,461,897) (42,073,678,921) (3,725,187,858) (9,655,026,600)

เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน 177,401,489,871 177,285,737,549 61,345,254,175 72,632,140,995

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หนวย : บาท

2555 2554 2555 2554
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
เงินจายสําหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (114,763,115,078) (107,967,743,787) (20,256,848,524) (24,502,316,887)
เงินจายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน (1,960,827,440) (4,160,250,202) (161,772,784) (186,299,135)
เงินจายสําหรับพัฒนาสินทรัพยเหมือง (112,759,944) (62,084,455) -                          -                            
เงินจายสําหรับคาเชาท่ีดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว (54,964,413) (321,210,220) (54,964,413) (213,934,430)
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (85,995,375,468)       (15,124,081,842)     (61,334,650,038)    (28,233,475,300)      
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในกจิการที่ควบคมุรวมกนั -                             (57,615,905,098)     -                          (671,652,415)           
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม (496,127,345)            (4,251,686,896)       (250,250,000)          (4,004,497,324)        
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในกจิการอ่ืน (266,109,886)            -                          -                          -                            
เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะสั้น -                             (231,617,235)          (1,223,819,600)       (35,385,019)             
เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาว (54,500,600)              -                          (50,570,089,877)    (4,097,257,304)        
เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 242,424,915 62,745,278 14,133,153 60,097,531
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว -                             1,973,345,386 -                          1,973,345,386
รับคนืเงินใหกูยืมระยะสั้น 4,823,819,000 8,370,825 4,825,725,880 -                            
รับคนืเงินใหกูยืมระยะยาว 115,976,818 948,575,962 27,409,248,729 2,916,605,962
เงินสดรับจากการยกเลกิสัญญาเชาในสถานีบริการนํ้ามัน 26,186,232 18,108,253 26,186,232 18,108,253
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 4,662,419,199 10,800,315,199 4,519,401,076 11,118,566,398
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 2,344,970,067 4,033,942,734 3,881,711,717 6,074,064,381
เงินปนผลรับ 10,911,912,732 11,607,769,912 26,000,025,304 24,514,295,843

เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมลงทุน (180,576,071,211) (160,281,406,186) (67,175,963,145) (15,269,734,060)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หนวย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 32,694,120,671 260,723,781 -                          72,576,000
เงินสดรับจากสวนเกนิมูลคาหุน -                             1,625,702,400 -                          1,625,702,400
เงินสดรับจากการออกหุนกูที่มีลกัษณะคลายทุน 4,718,810,526 -                          -                          -                            
เงินสดรับจากการออกต๋ัวเงินจาย 4,960,924,228 4,520,000,000 4,960,924,228 4,520,000,000
เงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้น 61,001,120,315 2,330,539,611 -                          3,529,521,184
เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาว 16,343,493,856 20,705,965,693 -                          8,284,000
เงินสดรับจากการออกหุนกู 93,249,806,801 21,283,797,651 78,612,333,781 -                            
จายคนืต๋ัวเงินจาย -                             (4,520,000,000) -                          (4,520,000,000)
จายคนืเงินกูยืมระยะส้ัน (64,636,409,525) (2,972,264,686) (4,542,176,800) -                            
จายคนืเงินกูยืมระยะยาว (6,803,162,705) (5,816,441,810) (3,807,597,682) (4,258,538,938)
จายคนืพันธบัตร ปตท . (3,000,000,000) (8,000,000,000) (3,000,000,000) (8,000,000,000)
จายคนืหุนกู (47,720,721,506) (14,749,338,905)     (23,500,000,000) (14,749,338,905)
เงินจายคางวดตามสัญญาเชาการเงิน (274,161,194) (226,328,699) (192,871,858) (193,643,205)
เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (266,848,956) (330,190,000) -                          -                            
เงินสดจายดอกเบี้ย (20,250,566,087) (18,540,690,124) (12,166,139,100) (12,628,273,267)
เงินปนผลจาย (42,305,707,482) (41,101,866,962) (34,261,495,156) (32,786,500,568)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 27,710,698,942 (45,530,392,050) 2,102,977,413 (67,380,211,299)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (1,354,111,608) 1,516,895,926 28,599,766 47,398,828

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (2,396,545,968) 7,340,228,604 -                          -                            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง)สุทธิ 20,785,460,026 (19,668,936,157) (3,699,131,791) (9,970,405,536)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 116,132,117,868 135,801,054,025 51,340,612,291 61,311,017,827
เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 4 136,917,577,894 116,132,117,868 47,641,480,500 51,340,612,291

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผูสอบบัญชีและงบการเงิน 

 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2555 

 

หมายเหตุ หัวขอเรื่อง 

  

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 นโยบายการบัญช ี

4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

5 เงินลงทุนช่ัวคราว 

6 ลูกหนี้การคา 

7 ลูกหนี้อื่น 

8 เงินใหกูยืม 

9 รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

10 สินคาคงเหลือ 

11 พัสดุคงเหลือ 

12 เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษทัรวม 

13 เงินลงทุนเผื่อขาย 

14 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

15 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

17 สินทรัพยไมมีตัวตน 

18 สินทรัพยเหมือง 

19 คาความนิยม 

20 ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

21 เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ 

22 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

23 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

24 หนี้สินหมนุเวียนอื่น 

25 เงินกูยืมระยะยาว 

26 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

27 ประมาณการหนี้สินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต 

28 หนี้สินไมหมนุเวียนอื่น 

29 ทุนเรือนหุน 

 



16 

 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2555 

 

หมายเหตุ หัวขอเรื่อง 

  

30 เงินสํารอง 

31 กําไรตอหุน 

32 รายไดจากการขายและใหบริการ 

33 รายไดอื่น 

34 คาใชจายจําแนกตามลักษณะ 

35 คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม 

36 ตนทุนทางการเงิน 

37 ขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงาน 

38 การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

39 หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน 

40 เงินปนผลจาย 

41 การซ้ือธุรกิจ 

42 สิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน 

43 การดําเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคําส่ังคุมครองช่ัวคราวโครงการใน 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

44 การดําเนินการกรณีระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเลร่ัว 

45 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกดิขึ้น 

46 เหตุการณอื่นๆ 

47 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2555 
 

1. ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทมหาชนจํากัดในประเทศไทย  

และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีที่อยูตามท่ีไดจดทะเบียนคือ 
 

สํานักงานใหญของบริษัทฯ ตั้งอยูเลขท่ี 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย 
 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เปนการดําเนินธุรกิจดานปโตรเลียม โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุม

รวมกันและบริษัทรวม (“กลุมบริษัท”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

ปโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจถานหิน รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 37

เรื่องขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทมีการดําเนินงานใน 29 ประเทศ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554: 26 ประเทศ) 
 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปของประเทศไทยภายใต

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ.2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2535 
 

การจัดรายการในงบการเงินเปนไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง “กําหนดรายการยอท่ีตองมีใน

งบการเงิน พ.ศ. 2554” ลงวันที่ 28 กันยายน  พ.ศ. 2554 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม 

แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นดวยขอสมมติฐานท่ีวาผูใชงบการเงินมีความเขาใจ

หลักการและวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทย หลักการบัญชีที่ใชอาจแตกตางไปจากหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปซ่ึงใชในประเทศอื่น 
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2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน (ตอ) 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาของ

องคประกอบของงบการเงิน ยกเวนรายการบัญชีบางประเภทซ่ึงใชมูลคายุติธรรมในการวัดมูลคาตามท่ีได

อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

รายการที่มีสาระสําคัญซึ่งเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน ไดถูกตัด

รายการในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษ 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแสดงเปนหลักลานบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืน 
 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินท่ีเปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมี

การตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 

3. นโยบายการบัญชี 
 

3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางบัญชี

ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ  
 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20  เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ 

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความ

เก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน  

 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 เรื่อง ภาษีเงินได-การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่

ไมไดคิดคาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม  

 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 เรื่อง ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือของผูถือหุน 

 แนวทางปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง การโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงนิ 

 



19 

 

3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางบัญชี

ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (ตอ) 
 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557  

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 4 

เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 12 

เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 13 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

 

ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี ซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 และวันท่ี 1 มกราคม 2557 ดังกลาวขางตน ยกเวน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ซ่ึงกลุมบริษัทไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช

ดังกลาวขางตน จะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปที่เริ่มใช 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ กําหนดใหกิจการตองกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน ซึ่งคือสกุลเงินที่ใชใน

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลักซ่ึงกิจการดําเนินงานอยู  การนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติ

ในป 2556 จะไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีนําเสนอ 

ยกเวนบริษัทยอยในประเทศ 2 บริษัทที่ไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช ไดแก บริษัท ปตท.

สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP) และบริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTTI) 

โดยไดนํามาถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 และวันที่ 1 มกราคม 2555 ตามลําดับ  (รายละเอียดตาม

หมายเหตุฯ ขอ 3.2) 
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.2 การเปล่ียนสกุลเงินที่ใชรายงานของบริษัทยอยในประเทศ 
 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ( PTTI) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ 

ไดเปล่ียนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานจากสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยพิจารณาจากรายได

และตนทุนท่ีไดรับจากหรือใชในการดําเนินกิจการเปนหลัก ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดังกลาวถือเปนการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี PTTI จึงทําการปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง และบริษัทฯไดนํางบการเงินของ 

PTTI ที่ไดแปลงคาเปนสกุลเงินบาทแลวมาจัดทํางบการเงินรวม โดยผลกระทบท่ีมีตองบการเงินรวมของ

บริษัทฯ สรุปไดดังน้ี 
 

หนวย : ลานบาท 

  งบการเงินรวม  

  เพิ่มข้ึน(ลดลง)  

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554    

 สินทรัพยรวม  (2,769.41)  

 หนี้สินรวม  (575.78)  

 สวนของผูถือหุน   (2,193.63)  

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554    

 สินทรัพยรวม  (566.02)  

 หนี้สินรวม  (330.82)  

 สวนของผูถือหุน  (235.20)  

งบกําไรขาดทุน/งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 รายไดรวม  (64.13)  

 ตนทุนขาย และคาใชจายรวม  (1,178.70)  

 กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศ  (166.40)  

 ภาษีเงินได  (4.95)  

 กําไรสําหรับป  953.12  

 กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษี  1,077.04  

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  2,030.16  
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

3.3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 

และเงินลงทุนระยะส้ันอื่นที่มีสภาพคลองซ่ึงมีระยะเวลาครบกําหนดภายในสามเดือน สวนเงินเบิกเกินบัญชี

และเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ไดแสดงเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

3.3.2 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ 
 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญพิจารณาจาก

ลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได โดยประมาณจากจาํนวนหนี้ที่คงเหลืออยู ณ วันส้ินงวดตามประวัติ

การชําระเงินและสถานะทางการเงินของลูกหนี้ในปจจุบัน รวมท้ังพิจารณาจากอัตรารอยละตามอายุหนี้

ของยอดลูกหนี้ ณ วันส้ินงวด หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นรับรูในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของ

คาใชจายในการบริหาร  
 

3.3.3 สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือแสดงมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา โดยราคาทุน

คํานวณตามเกณฑถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ราคาทุนของสินคาคงเหลือ ประกอบดวยตนทุนทั้งหมดในการซ้ือ 

คาใชจายตางๆ  ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อ สวนลดรับ สวนลดตามปริมาณการซื้อ รวมถึงเงินนําสง

หรือเงินรับชดเชยจากภาษีและกองทุนตางๆ สวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับน้ันคํานวณจากราคาโดยประมาณ

ที่คาดวาจะขายตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูป และคาใชจายใน

การขายที่เกี่ยวของ  และรับรูสวนของมูลคาสุทธิที่จะไดรับที่ต่ํากวาราคาทุนในงบกําไรขาดทุนภายใต

หัวขอตนทุนขาย กลุมบริษัทจะรับรูคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาเม่ือสินคาเกา ลาสมัย หรือเส่ือมคุณภาพ  
 

3.3.4 พัสดุคงเหลือ 
 

พัสดุคงเหลือแสดงดวยราคาทุนซ่ึงคํานวณตามเกณฑถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก  หักดวยสํารองคาเผ่ือพัสดุ

เสื่อมสภาพและลาสมัยสําหรับพัสดุที่เสื่อมสภาพ ลาสมัย หรือไมไดใชงาน 
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ)  
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัทใหญ การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือบริษัทใหญมีอํานาจ

ควบคุมผานการออกเสียงท้ังทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ

บริษัทนั้นเพ่ือไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบ

การเงินรวมนับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุดลง 
 

กลุมบริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบัติตามวิธีซื้อ ตนทุนการรวมธุรกิจวัดมูลคาดวย

จํานวนรวมท้ังส้ินของมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให มูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอําน าจควบคุมใน

บริษัทของผูถูกซ้ือและมูลคายุติธรรมของสวนไดเสียที่มีอยู ณ วันซ้ือ (หากการรวมธุรกิจเกิดขึ้นเปนขั้นๆ)  

 ในการรวมธุรกิจแตละคร้ัง กลุมบริษทัจะวัดมูลคาของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ

ดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซ้ือตามสัดสวนของหุนที่ถือโดย

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมน้ัน  

 กรณีการรวมธุรกิจที่ดําเนินการเปนขั้นๆ  กลุมบริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียที่ถืออยูกอนหนา

การรวมธุรกิจใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือและรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นใน

งบกําไรขาดทุน 

 ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือ ยกเวนตนทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุน

บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 

กลุมบริษัทวัดมูลคาของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหน้ีสินที่รับมาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทยอยโดยที่ไมไดทําใหกลุมบริษัทสูญเสียอํานาจในการ

ควบคุม กลุมบริษัทบันทึกรายการเปล่ียนแปลงดังกลาวภายใตหัวขอรายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงของสวน

ของผูถือหุนบริษัทยอยในสวนของผูถือหุน  
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีราคาทุน 
 

รายช่ือบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12.1 และ 12.2  
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.6 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

บริษัทรวมเปนกิจการท่ีกลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ โดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบาย

ดังกลาว  
 

กลุมบริษัทใชวิธีซ้ือเปนวิธีการบัญชีสําหรับการบันทึกการไดมาซ่ึงบริษัทรวม ตนทุนการซ้ือบริษัทรวมท่ี

สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดของบริษัทรวมเฉพาะสวนที่เปนของกลุมบริษัท

จะบันทึกเปนคาความนิยมซ่ึงรวมอยูในมูลคาตามบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม  
 

งบการเงินรวมของกลุมบริษัทไดรวมสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียนับจาก

วันที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญจนถึงวันท่ีการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญส้ินสุดลง รายการกําไรหรือรายการ

ขาดทุนท่ียังไมไดเกิดขึ้นระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมจะถูกตัดบัญชีเทาท่ีกลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน

บริษัทรวมน้ัน เวนแตมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันดังกลาวเกิดการดอยคา 
 

กลุมบริษัทรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมตามสัดสวนที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน

กําไรขาดทุนของบริษัทรวม เงินปนผลที่กลุมบริษัทไดจากบริษัทรวมจะนําไปหักจากมูลคาตามบัญชี

ของเงินลงทุน 
 

กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวมอีกตอไป หากสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทใน

บริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวม เวนแตกลุมบริษัทได

ค้ําประกันหรือมีภาระผูกพันในหน้ีสินตามกฎหมายหรือตองจายชําระหน้ีแทนบริษัทรวม   
 

เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีราคาทุนและแสดงในงบการเงินรวม

โดยใชวิธีสวนไดเสีย  
 

รายช่ือบริษัทรวมของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12.1 และ 12.2  
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.7 เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
 

กิจการท่ีควบคุมรวมกันเปนกิจการท่ีกลุมบริษัทมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลง

ไวในสัญญา กิจการท่ีควบคุมรวมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดสวน ซ่ึงเปนวิธีที่กลุมบริษัท

รวมสวนแบงสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และกระแสเงินสดของกิจการท่ีควบคุมรวมกันไวในแตละ

รายการในงบการเงิน นับตั้งแตวันท่ีมีการรวมควบคุมจนถึงวันท่ีการรวมควบคุมส้ินสุดลง  
 

กลุมบริษัทรับรูสวนไดเสียของกลุมบริษัทที่อยูในรายการกําไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย ใหกับ

กิจการท่ีควบคุมรวมกันเฉพาะสวนท่ีเปนสวนไดเสียของผูรวมคาอ่ืน หากกิจการท่ีควบคุมรวมกันน้ันยังเปน

เจาของสินทรัพยน้ันอยู และสําหรับกรณีที่เปนการซ้ือสินทรัพยจากกิจการท่ีควบคุมรวมกัน กลุมบริษัทจะ

ไมรับรูสวนแบงของตนในกําไรหรือขาดทุนที่กิจการที่ควบคุมรวมกันไดรับจากการขายสินทรัพย 

จนกวากลุมบริษัทจะขายสินทรัพยนั้นใหกับบุคคลอื่น อยางไรก็ตามกรณีที่เปนการขายหรือซื้อสินทรัพย

ที่ดอยคาจากกิจการท่ีควบคุมรวมกัน กลุมบริษัทรับรูผลขาดทุนทันที 
 

เงินลงทนุในกิจการทีค่วบคุมรวมกนั แสดงในงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยใชวิธีราคาทุน  
 

รายช่ือกิจการท่ีควบคุมรวมกันของกลุมบริษทัไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ12.1 และ 12.2  
 

3.3.8 เงินลงทุนอื่น 
 

กลุมบริษัทไดจัดประเภทเงินลงทุนซ่ึงมิไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการท่ี

ควบคุมรวมกัน เปนเงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมที่เปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดถูกจัดประเภทเปน

เงินลงทุนเผ่ือขาย และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคายุติธรรมและรับรูผลตางท่ีเปล่ียนแปลงไป

เปนรายการกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย  ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู

จํานวนสะสมในบัญชีเงินลงทุนเผ่ือขายในสวนของผูถือหุน   
 

เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดจะถูกจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไปและแสดง

ในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุน สุทธิจากคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการ

ลดลงของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนอยางเปนสาระสําคัญ โดยกลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของ

เงินลงทุนเม่ือมีขอบงช้ีวาเงินลงทนุนั้นอาจมีการดอยคาเกิดข้ึน ถาราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาท่ี

คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะบันทึกอยูในงบกําไรขาดทุนทันที 



25 

 

3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.8 เงินลงทุนอื่น (ตอ) 
 

ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางเงินสดสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน

นั้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน และเมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิด

เดียวกันเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักจาก

จํานวนท้ังหมดท่ีถือไว 
 

3.3.9 บุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก

ควบคุมโดยบริษัทฯ หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึง บริษัทที่ทํา

หนาท่ีถือหุน บริษัทยอย และกิจการท่ีเปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน รวมถึงมีสวนไดเสียในบริษัทฯ ซ่ึงมี

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ หรือมีอํานาจควบคุมรวม นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมาย

รวมถึงบริษัทรวม  กิจการรวมคา ผูบริหารสําคัญ และกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงกิจการที่ผูบริหาร

สําคัญ หรือกรรมการของบริษัทฯมีอํานาจควบคุม หรือมีอํานาจควบคุมรวม หรือมีอิทธิพลอยางมี

สาระสําคัญทั้งน้ีไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 
 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ แตละรายการ บริษัทฯ 

คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
 

3.3.10 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 

กลุมบริษัทแปลงคารายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีเกิดขึ้นใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วันท่ีที่เกิดรายการ และแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบ

แสดงฐานะการเงินใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กําไรและ

ขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจายชําระท่ีเปนเงินตราตางประเทศและที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและ

หนี้สินท่ีเปนตัวเงินดังกลาว จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน  
 

กลุมบริษัทแปลงคางบการเงินของบริษัทยอย และกิจการท่ีควบคุมรวมกันที่จัดทํางบการเงินเปนเงินตรา

ตางประเทศเปนเงินบาทโดยแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินดวยอัตราปด ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

และแปลงคางบกําไรขาดทุนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางงวด  ผลตางที่เกิดขึ้นจากการแปลง

คารายการดังกลาว รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงจํานวนสะสม ภายใตหัวขอองคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุนในสวนของผูถือหุน 
 

เมื่อกลุมบริษัทจาํหนายหนวยงานในตางประเทศ จึงจะบันทึกผลตางซ่ึงแสดงภายใตสวนของผูถือหุนเปน

สวนหน่ึงของกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหนวยงานในตางประเทศน้ัน  



26 

 

3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.11 ตนทุนการกูยืม 
 

ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดจากการกูยืม โดยตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของกับ

การไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข จะรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพย

ดังกลาว จนกระทั่งการดําเนินการสวนใหญที่จําเปนในการเตรียม การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยให

อยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามประสงคเสร็จสิ้นลง ในกรณีที่เงินกูยืมเกิดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อกอสรางหรือ

ผลิตสินทรัพย จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยนั้นเปนตนทุนการกูยืมท่ีเกิดจริงใน

ระหวางปของเงินกูนั้นหักดวยรายไดที่เกิดจากการนําเงินกูดังกลาวไปลงทุนเปนการช่ัวคราว กรณีที่เงินกูยืมมี

วัตถุประสงคทั่วไป กลุมบริษัทใชอัตราตั้งขึ้นเปนทุนคูณดวยรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินทรัพย ในการปนสวน

ตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย 
 

ตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ 
 

3.3.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา โดยราคาทุน

รวมถึงรายจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงเพ่ือใหสินทรัพยอยูในสถานท่ีและสภาพที่พรอมใชงาน และประมาณการ 

คาร้ือถอน การขนยายและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึงเปนภาระผูกพันที่เกิดจากการไดหรือใช

สินทรัพยนั้น  
 

คาซอมแซมและคาบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทนุในระหวางงวดบญัชีที่เกิดรายการขึ้น สวนตนทุนของ

การปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้นอยางสําคัญ ตนทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแทนสวนประกอบของรายการ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ กลุมบริษัทจะรับรูตนทุน

ดังกลาวไวเปนสวนหนึ่งของราคาตามบัญชีของสินทรัพย ทั้งน้ีสําหรับกรณีที่มีการเปล่ียนแทน กลุมบริษัท

จะตัดมูลคาตามบัญชีของสวนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนออก 
 

การกําหนดคาเส่ือมราคา กลุมบริษัทพิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเม่ือแตละสวนประกอบนั้นมี

สาระสําคัญ 
 

มูลคาคงเหลือของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณมีการประมาณการดวยมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับในปจจุบันจาก

สินทรัพยนั้น หากมีอายุและสภาพท่ีคาดวาจะเปนเม่ือส้ินสุดอายุการใหประโยชน และทบทวนมูลคาคงเหลือ 

อายุการใหประโยชน และวิธีการคิดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยอยางนอยทุกส้ินป 
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 
 

คาเ สื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน 

โดยประมาณของสินทรัพยแตละประเภทดังตอไปนี้ 
 

อาคาร และสวนปรับปรุงอาคาร 5 – 30 ป 

เครื่องจักร และอุปกรณ 5 – 40 ป 

สินทรัพยอื่นๆ 5 – 10 ป 
 

ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางกอสราง 
 

กําไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณเกิดจากการเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการขาย

กับมูลคาคงเหลือตามบัญชี ณ วันจําหนาย โดยไดรวมอยูในการคํานวณกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน  
 

สินทรัพยเพื่อการสํารวจและการผลิตปโตรเลียม 
 

กลุมธุรกิจประเภทท่ีดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียม บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยที่ใชเพื่อการสํารวจและ

การผลิตปโตรเลียมโดยใชวิธีผลสําเร็จของงาน (The Successful Efforts Method) ซ่ึงมีนโยบายการบัญชีดังน้ี 
 

ตนทุนสินทรัพย 

ตนทุนของสินทรัพยประกอบดวย ตนทุนท้ังหมดเพ่ือการไดมาซ่ึงสิทธิในผลผลิตปโตรเลียมหรือตนทุนใน

การไดมาในสัดสวนของสินทรัพย รวมถึงตนทุนคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต 
 

ตนทุนเพ่ือการขุดเจาะปโตรเลียมของหลุมสํารวจจะถูกบันทึกเปนสินทรัพยและจะเปลี่ยนเปนทรัพยสิน

ของโครงการท่ีพบปริมาณสํารองท่ีพิสูจนแลว เมื่อมีการสํารวจพบปริมาณสํารองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย 

แตจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการพิสูจนวาไมพบปริมาณ

สํารองหรือพบแตไมเพียงพอในเชิงพาณิชย 
 

รายจายสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส ตลอดจนคาสงวนพื้นที่ในชวงก ารสํารวจบันทึกเปน

คาใชจายในงวดท่ีเกิดในงบกําไรขาดทุน 
 

รายจายเพื่อการพัฒนา ทั้งในสวนของสินทรัพยที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวรวมถึงตนทุนของหลุมพัฒนา

ที่ไมประสบความสําเร็จจะถูกบันทึกไวเปนสินทรัพย 
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 
 

คาเส่ือมราคา 

คาเสื่อมราคาของตนทุนการไดมาซึ่งสิทธิในผลผลิตปโตรเลียมคํานวณโดยวิธีสัดสวนของผลผลิต  

(Unit of Production) ตลอดอายุของปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) คาเสื่อมราคาของ

ตนทุนหลุมสํารวจ การพัฒนา เครื่องมือและอุปกรณตางๆ รวมถึงตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต 

ยกเวนโครงการท่ียังไมสําเร็จคํานวณโดยวิธีสัดสวนของผลผลิต ตลอดอายุของปริมาณสํารองที่พิสูจน

แลว (Proved Reserves) หรือปริมาณสํารองที่พิสูจนและพัฒนาสําเร็จ (Proved Developed Reserves)  

กลุมบริษัทรับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการของปริมาณสํารองโดยวิธีเปลี่ยนทันที

เปนตนไป 
 

ปริมาณสํารองท่ีพิสูจนแลวและปริมาณสํารองท่ีพิสูจนและพัฒนาสําเร็จคํานวณโดยวิศวกรของกลุมบริษัท 

และจากขอมูลท่ีไดรับจากกิจการท่ีควบคุมรวมกัน  
 

รายจายสวนท่ีสํารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใตสัญญาแบงปนผลผลิต 
 

กลุมธุรกิจประเภทที่ดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียม  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายจายสวนท่ีสํารองแทน

รัฐบาล (Carried Cost) ภายใตสัญญาแบงปนผลผลิต โดยมีนโยบายการบัญชีดังนี้ 
 

ภายใตสัญญาแบงปนผลผลิตที่มีรัฐบาลเปนผูรวมทุนบางสัญญา กลุมผูรวมทุนอื่นที่ไมใชรัฐบาลมีขอ

ผูกพันท่ีจะตองจายตนทุนในชวงระยะเวลาสํารวจทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงตนทุนในสวนของรัฐบาลจนกวาจะ

ไดรับอนุมัติพื้นที่พัฒนาปโตรเลียม (First Development Area) ตนทุนในชวงระยะเวลาสํารวจที่กลุมผู

รวมทุนจายแทนรัฐบาลดังกลาว (Carried Cost) เปนไปตามสัดสวนที่ตกลงกัน ทั้งนี้ เมื่อโครงการไดทํา

การผลิตแลว กลุมผูรวมทุนจะไดรับคืน Carried Cost ในรูปของการแบงปนผลผลิตปโตรเลียมตามวิธีการ

ที่ไดตกลงกันโดยปราศจากดอกเบี้ย กลุมบริษัทไดบันทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรม

ปโตรเลียม ภายใตวิธีผลสําเร็จของงาน ซึ่งสวนใหญบันทึกเปนรายการภายใตสินทรัพยเพื่อการสํารวจ

และผลิตปโตรเลียมในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมในงบกําไรขาดทุน 

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  16 
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.13 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา  ซึ่ง

ราคาทุนรวมถึงรายจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาสินทรัพย  
 

กลุมบริษัทใชวิธีราคาทุนสําหรับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน โดยแนวทางราคาทุนน้ัน

เปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดในนโยบายบัญชีหัวขอ “ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ” 
 

คาเ สื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน

โดยประมาณของสินทรัพยซ่ึงอยูระหวาง 5 - 30 ป และไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพย

ระหวางกอสราง 
 

3.3.14 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคา  คาตัดจําหนาย

บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 

กลุมบริษัทบันทึกตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยนั้น ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ สวนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการอ่ืนกลุมบริษัทบันทึกตนทุนเร่ิมแรก

ของสินทรัพยนั้นตามราคาทุน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวย สิทธิในการใชคอมพิวเตอรซอฟตแวร สิทธิในการใชสินทรัพย เชน

ทอขนสงกาซ สินทรัพยในการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากร  และสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนๆ เชน 

สิทธิในการดําเนินงานอ่ืน สิทธิบัตร และสัญญาซ้ือขายกับลูกคา (Customer Contract) 
 

สินทรัพยในการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากร เปนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีกลุมธุรกิจประเภทท่ี

ดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียมบันทึกโดยใชราคาทุน และเม่ือมีการสํารวจพบปริมาณสํารองท่ี

เพียงพอในเชิงพาณิชย สินทรัพยภายใตโครงการน้ันจะถูกโอนไปเปนสินทรัพยของโครงการท่ีพบปริมาณ

สํารองท่ีพิสูจนแลว และมีวิธีวัดมูลคาภายหลังตามวิธีการท่ีระบุไวในหมายเหตุฯ 3.3.12 ที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ สวนโครงการท่ีพิสูจนวาไมพบปริมาณสํารองหรือพบแตไมเพียงพอในเชิงพาณิชย สินทรัพยภายใต

โครงการน้ันจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนถูกตัดจําหนายและบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน โดยวิธีเสนตรงตามอายุการให

ประโยชนซ่ึงอยูระหวาง 5 - 30 ป ยกเวนสัญญาซ้ือขายกับลูกคา(Customer Contract) ถูกตัดจําหนายตาม

ประมาณการปริมาณขาย  
 

กลุมบริษัททบทวนมูลคาคงเหลือ และอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนอยางนอยทุกส้ินป  
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.15 สินทรัพยเหมือง 
 

กลุมธุรกิจประเภทถานหิน จะบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยที่ใชเพื่อการสํารวจและการผลิตถานหินซ่ึง

ประกอบดวย สิทธิในเหมืองถานหิน และคาใชจายในการสํารวจและพัฒนาเหมืองรอตัดบัญชี ดังน้ี 
 

สิทธิในเหมืองถานหิน 

สิทธิในเหมืองถานหินประกอบดวย  ตนทุนทั้งหมดเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิในเหมืองถานหิน และรวมถึง

ตนทุนคาสํารวจและพัฒนาพ้ืนที่เหมืองถานหิน 
 

คาใชจายในการสํารวจและพัฒนาเหมืองรอตัดบัญชี 

คาใชจายในการสํารวจบันทึกเปนตนทุนสินทรัพย (คาใชจายในการสํารวจรอตัดบัญชี) ตามพ้ืนที่ที่จะ

กอใหเกิดประโยชน คาใชจายเหลาน้ีจะประกอบไปดวยตนทุนทางตรงสุทธิ เชน คาสิทธิบัตร คาใชจายในการ

สํารวจทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส และไมรวมคาโสหุยทั่วไปและคาใชจายในการบริหารท่ีไมเกี่ยวของ

โดยตรงกับพื้นที่ที่จะกอใหเกิดประโยชน โดยมีเงื่อนไขตอไปน้ี 
 

ก) ตนทุนสินทรัพยนั้นคาดวาจะไดรับคืนเมื่อพื้นที่นั้นไดรับการพัฒนาแลวเสร็จและเริ่มการทําเหมือง 

หรือจากการขายพื้นท่ีสํารวจ  
 

ข) กิจกรรมการสํารวจในพื้นท่ีที่จะกอใหเกิดประโยชนยังไมถึงขั้นที่สามารถประเมินถึงความมีอยูจริงของ

ปริมาณสํารองในเชิงพาณิชยไดอยางสมเหตุสมผล และกิจกรรมการสํารวจยังดําเนินอยูโดยตอเนื่อง 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของรายจายในการสํารวจขึ้นอยูกับความสําเร็จและประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่จะ

ไดรับ ซ่ึงในกรณีที่พิจารณาแลววาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจนอยหรือคาดวาจะไมไดรับผลประโยชน

เชิงเศรษฐกิจ รายจายในการสํารวจรอตัดบัญชีดังกลาวจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายทั้งจํานวนใน

งบกําไรขาดทุนทันที  
 

สวนรายจายเพ่ือการพัฒนาเหมืองและตนทุนในการพัฒนาพื้นท่ีกอนท่ีจะทําการผลิต จะถูกบันทึกไวเปน

สินทรัพยเหมือง หากเขาเง่ือนไขและมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาจะสามารถกอใหเกิดประโยชน

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  
 

คาตัดจําหนาย 

คาตัดจําหนายของสิทธิในเหมืองถานหิน คํานวณโดยใชวิธีสัดสวนของผลผลิต (Unit of production) ที่ขุดได 
 

คาใชจายในการสํารวจและพัฒนาเหมืองรอตัดบัญชี จะเริ่มตัดจําหนายเมื่อเริ่มผลิตถานหินในเชิงพาณิชย 

โดยใชวิธีสัดสวนของผลผลิต (Unit of production) 
 

ปริมาณสัดสวนของผลผลิตและอายุของสัมปทานเหมืองถานหิน จะถูกประมาณและสอบทานโดยกลุมบริษัท  
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.16 คาความนิยม 
 

กลุมบริษัทบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนท่ีสูงกวา

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุนการ

รวมธุรกิจ กลุมบริษัทจะรับรูสวนท่ีสูงกวาเปนกําไรในงบกําไรขาดทุน 
 

กลุมบริษัทแสดงคาความนิยมดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคา

ความนิยมทุกปหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอบงช้ีของการดอยคาเกิดขึ้น  
 

เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา กลุมบริษัทจะปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ

ใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)ที่คาดวาจะไดรับ

ประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ และกลุมบริษัทจะทําการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวย

ของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)  

หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตํ่ากวามูลคาตามบัญชี กลุมบริษัท 

จะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน และกลุมบริษัทไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคา

ไดในอนาคต 
 

3.3.17 สัญญาเชาการเงิน – กลุมบริษัทเปนผูเชา 
 

สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนมายัง

กลุมบริษัทถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝ ายทุนตามมูลคาปจจุบันสุทธิ

ของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายตามสัญญาเชา หรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

โดยจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายจะปนสวนระหวางหน้ีสินและคาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ย

คงที่ตอหนี้สินคงคางอยู ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะแสดงรวมอยูในเงินกูระยะยาว 

สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที ่ไดมาจากสัญญาเชา

การเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยนั้น หรือตามอายุของสัญญาเชา

แลวแตระยะเวลาใดจะส้ันกวา  
 

3.3.18 สัญญาเชาดําเนินงาน – กลุมบริษทัเปนผูเชา 
 

สัญญาเชาสินทรัพยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชาจะจัดเปน

สัญญาเชาดําเนินงาน เงินท่ีตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน โดยใชวิธี

เสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาน้ัน  
 

คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับท่ีตองจายใหแก  

ผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกน้ันเกิดขึ้น  
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.19 เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซตามสัญญา Take or Pay 
 

บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติกับผูขาย ซ่ึงมีการกําหนดปริมาณการรับกาซธรรมชาติ (กาซฯ) 

ขั้นต่ําในแตละป (Annual Minimum Quantity) หากในปสัญญาใด บริษัทฯไมสามารถรับกาซฯไดครบตาม

ปริมาณขั้นตํ่าท่ีกําหนดไวในสัญญา บริษัทฯ จะตองชําระคาซ้ือกาซฯลวงหนาสําหรับปริมาณกาซในสวนท่ี 

ไมสามารถรับได (Take or Pay) โดยหลังจากสิ้นปสัญญาในแตละป บริษัทฯ และผูขายจะทําการตกลง  

และยอมรับในปริมาณกาซฯท่ีจะนํามาใชในการคํานวณคา Take or Pay สําหรับปสัญญาน้ันตามหลักเกณฑ

และเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งน้ีบริษัทฯ มีสิทธิที่จะรับกาซฯที่ไดชําระเงินลวงหนาไปแลวนั้นในป

สัญญาตอๆไป (Make up) โดยตองรับกาซฯใหครบตามปริมาณรับกาซฯขั้นตํ่าสําหรับปสัญญานั้นๆกอน 

บริษัทฯ บันทึกรายการชําระคาซ้ือกาซฯภายใตสัญญาน้ีเปนเงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ 
 

3.3.20 การดอยคาของสินทรัพย 
 

กลุมบริษัทประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังน้ี 

 คาความนิยมเปนรายป  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ หรือ สินทรัพยไมมีตัวตน เมื่อมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา 
 

กลุมบริษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

หรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา  ซึ่งในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย 

กลุมบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปน

มูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของ

เงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู และในการ

ประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย  กลุมบริษัทใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที ่สุดซึ่ง

เหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจาํนวนเงินท่ีคาดวาจะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุน

ในการจําหนาย โดยการจําหนายน้ันผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ

ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเก่ียวของกัน  
 

กลุมบริษัทรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.21 ประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต 
 

กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต (Decommissioning Costs) เมื่อมีความ

เปนไปไดคอนขางแนที่จะเกิดภาระผูกพันอันเปนผลเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต และสามารถประมาณการ

จํานวนเงินที่ตองจายไดอยางสมเหตุสมผล 
 

กลุมบริษัทรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการของตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต ซึ่ง

ตนทุนดังกลาวไดรวมเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม และตัดจําหนายโดย

วิธีสัดสวนของผลผลิตของปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว ประมาณการหนี้สินคารื้ อถอนอุปกรณการผลิต

ไดรับการสอบทานและประเมินขึ้นโดยวิศวกรของกลุมบริษัทและดุลยพินิจของฝายบริหาร  
 

3.3.22 ภาระหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 
 

ภาระผูกพันของกลุมบริษัทเก่ียวกับผลประโยชนของพนักงานรับรูและวัดมูลคาผลประโยชนของพนักงาน 

แตละประเภทดังน้ี  

1. ผลประโยชนของพนักงานระยะส้ัน รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ  

2. ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงิน บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดต้ัง

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯจายสมทบให

เปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินท่ี

บริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิด

รายการ  

3. ผลประโยชนหลังออกจากงาน  – โครงการผลประโยชน ใชเทคนิคการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตรประกันภัย  และคิดลดผลประโยชน โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณ

การไว (Projected unit credit method) เพื่อกําหนดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน  ตนทุน

บริการปจจุบัน ตนทุนบริการในอดีต โดยรับรูเปนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู

เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  ทั้งนี้หากมีผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทันที  

4. ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน  ใชเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย คิดลดโดยวิธีคิดลดผลประโยชนแตละหนวยที่ประมาณการไว  (Projected unit credit 

method) เพื่อกําหนดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน และตนทุนบริการปจจุบัน ตนทุนบริการใน

อดีต โดยรับรูเปนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน ทั้งน้ี

หากมีผลกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยรับรูเปนคาใชจายในงบ

กําไรขาดทุนทันที  
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.22 ภาระหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน(ตอ) 
 

5. ผลประโยชนเมื่อเลิกจางรับรูเปนหนี้สิน และคาใชจายเม่ือแสดงชัดเจนวาผูกพันกับรายการใด

รายการหนึง่ดังน้ี  

 เลิกจางพนักงานหรือกลุมของพนกังานกอนวันเกษียณตามปกติ  

 ใหขอเสนอเพื่อสนบัสนุนใหมีการออกจากงานดวยความสมัครใจของพนักงาน 
 

3.3.23 ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดปจจุบนั 

กลุมบริษัทคํานวณภาษีเงินไดสําหรับกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามเกณฑที่กําหนด ไว

ในประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2532 

และภาษีเงินไดนิติบุคคลในตางประเทศอ่ืนๆ ที่กลุมบริษัทไดไปลงทุน  
 

ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชําระซ่ึงคํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตรา

ภาษีที่ประกาศใช ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเก่ียวกับรอบบัญชีที่คํานวณภาษีเงินได ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตั้งเต็มจํานวนตามวิธีบันทึกหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเกิดจากผลตาง

ช่ัวคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินกับมูลคาท่ีแสดงอยูในงบการเงิน ผลตางช่ัวคราวสวนใหญ

เกิดจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ขาดทุนสะสมยกมาของบริษัทยอย  

เงินลงทุนเผื่อขาย รวมถึงผลแตกตางระหวางมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่ไดมาจากการ

รวมธุรกิจและฐานภาษี 
 

อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินใชเปนอัตราในการคํานวณภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะรับรูเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษี

เพียงพอตอการนําจํานวนผลแตกตางช่ัวคราวน้ันมาใชประโยชน และจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทาง

ภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 

กลุมบริษัทจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเก่ียวของกับ

รายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  
 

สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะหักกลบกันไดก็ตอเมื่อมีสิทธิตามกฎหมายและสินทรัพย

และหนี้สินภาษีเงินไดดังกลาวเก่ียวของกับหนวยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน 
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.24 การรับรูรายได 
 

กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการขายเม่ือสงมอบสินคาหรือไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปน

เจาของใหกับผูซื้อแลว สวนรายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จ

ของงาน ซ่ึงรายไดที่รับรูดังกลาวแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 

รายไดอื่นรับรูตามเกณฑดังตอไปน้ี 
 

ดอกเบี้ยรบั - รับรูตามสัดสวนของระยะเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของสินทรัพย 

คาสิทธ ิ - รับรูตามเกณฑที่ไดตกลงหรือสัญญาท่ีไดทําไว 

เงินปนผล - รับรูเมื่อมีสิทธิไดรบัเงินปนผล 
 

รายไดนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน รับรูตามเกณฑคงคาง 
 

3.3.25 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร ที่ เปนของผูถือหุนสามัญ  ดวยจํานวนหุนสามัญ

ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางป  
 

กําไรตอหุนปรับลด  บริษัทฯมีสมมติฐานวาสิทธิเลือกซื้อหุนสามัญของกลุมบริษัทที่ใหแกกรรมการ 

ผูบริหารและพนักงานทั้งสิ้นไดแปลงเปนหุนสามัญ เปนผลใหกําไรของกลุมบริษัทที่รับรูในงบการเงิน

ของบริษัทฯไดปรับปรุงดวยอัตราสวนในการถือหุนที่ลดลงเนื่องจากการใชสิทธิดังกลาวและคํานวณ

จํานวนหุนเทียบเทาปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาเฉลี่ยของหุนสามัญของบริษัทฯในระหวางงวด) 

และราคาตามสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหุนน้ัน เพื่อกําหนดจาํนวนหุนสามัญที่ตองบวกเพิ่มกับหุนสามัญที่ถือ

โดยบุคคลภายนอกในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด  
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.26 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
 

กลุมบริษัทบันทึกโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุน ณ วันใหสิทธิตามมูลคายุติธรรม

ของสิทธิซ้ือหุน โดยบันทึกเปนคาใชจายตามอายุของสิทธิซ้ือหุน และแสดงบัญชีสวนทุนจากการจายโดยใช

หุนเปนเกณฑในสวนของผูถือหุน ซ่ึงในการประมาณมูลคายุติธรรมของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑดังกลาว 

ตองใชดุลยพินิจในการวัดมูลคา รวมท้ังสมมติฐานตางๆที่เหมาะสม เชน อายุของสิทธิซ้ือหุน ความผันผวน

ของราคาหุน และอัตราเงินปนผล เปนตน 
 

3.3.27 เครื่องมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืมระยะส้ัน  เงินลงทุนเผ่ือขาย เงินลงทุนระยะยาวอื่น  

และเงินใหกูยืมระยะยาว  หนี้ สินทางการเงินที่แสดงอยูในงบ แสดงฐานะการเงินประกอบดวย  

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น เงินกูยืมระยะสั้น

และเงินกูยืมระยะยาว นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับแตละรายการไดแสดงเปดเผยแยกไวในแตละ

หัวขอท่ีเกี่ยวของ 
 

กลุมบริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงิน เพื่อลดความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ อัตราดอกเบ้ียและราคาตลาดของนํ้ามันและผลิตภัณฑกาซ โดยเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญมีดังน้ี 

 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชในการปองกันความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน โดยกําหนดอัตราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศท่ีจะไดรับหรือตองจายชําระ สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะรับรูใน

งบการเงิน ณ วันทําสัญญา คาธรรมเนียมสวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนาจะตัดจําหนายตลอดอายุของสัญญา 
 



37 

 

3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.27 เครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 
 

สัญญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบี้ย 
 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยเปนเคร่ืองมือทางการเงินที่ใชในการปองกันความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการปองกันความเส่ียง โดยสัญญา

แลกเปล่ียนน้ีไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีกําหนดไวในสัญญา

แลกเปล่ียนนั้นๆ กําไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา หรือจากการชําระคืนเงินกูยืมกอนกําหนดบันทึกไว

ในงบกําไรขาดทุน 
 

สัญญาซ้ือขายราคาน้ํามันลวงหนา 
 

สัญญาซ้ือขายราคานํ้ามันลวงหนาเปนสัญญาที่ทําขึ้นเพ่ือปองกันความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน้ํามัน

ในตลาดโลกตามสัญญาซ้ือขายนํ้ามันท่ีไดตกลงไว โดยมีการกําหนดราคาที่จะซ้ือขายในอนาคตและจะรับรู

ผลตางท่ีเกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุนเมื่อครบกําหนดสัญญา 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียง ไดอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 38 เรื่องการเปดเผยขอมูล

สําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3.3.28 การประมาณการและขอสมมติฐานท่ีสําคัญ 
 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผู บริหารไดพิจารณาใชประมาณการ และ 

ขอสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบตอการรายงานสินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย 
 

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับ

ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน และในงวดอนาคต  

ที่ไดรับผลกระทบ 
 

ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอสมมติฐานท่ีสําคัญและท่ีมาของความไมแนนอนในการประมาณการซ่ึงอาจมีผล  

ตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินที่รายงานในงบการเงินมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.28 การประมาณการและขอสมมติฐานท่ีสําคัญ (ตอ) 
 

ประมาณการหนี้สนิ  
 

กลุมบริษัทรับรูประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกลุมบริษัทมีภาระผูกพันในปจจุบันซ่ึงเกิด

จากเหตุการณในอดีตโดยมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะทําใหกลุมบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรที่มี

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ือจายชําระภาระผูกพันนั้น และสามารถประมาณมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ 
 

กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต (Decommissioning costs) เมื่อมีความ

เปนไปไดคอนขางแนที่จะเกิดภาระผูกพันอันเปนผลเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีตและสามารถประมาณการ

จํานวนเงินที่ตองจายไดอยางสมเหตุสมผล โดยกลุมบริษัทจะรับรูประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอนอุปกรณการ

ผลิต (Decommissioning costs) ดวยจํานวนประมาณการของตนทุนคาร้ือถอนอุปกรณการผลิตท่ีสรางเสร็จ

พรอมใชงาน ตนทุนดังกลาวไดรวมเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม และ

ตัดจําหนายโดยวิธีสัดสวนของผลผลิตของปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว ประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอนอุปกรณ

การผลิตไดรับการสอบทานและประเมินขึ้นโดยวิศวกรของกลุมบริษัทและดุลยพินิจของฝายบริหาร 
 

การประมาณการหน้ีสินขึ้นอยูกับสถานการณในปจจุบัน ไดแก ขอบังคับตางๆ เทคโนโลยี และระดับราคา 

ดังนั้นผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากท่ีประมาณการและตั้งขอสมมติฐานไว 
 

ภาษีเงินได 
 

กลุมบริษัทมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดในหลายประเทศ ในการประมาณหน้ีสินภาษีเงินไดตองใชดุลยพินิจ

อยางเปนสาระสําคัญ เนื่องจากมีรายการคาและการคํานวณจํานวนมากที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของ

กลุมบริษัท 
 

กลุมบริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดที่คาดวาจะเกิดโดยใชเกณฑการประมาณการภาษีสวนเพ่ิมท่ีจะถึงกําหนด

ชําระ ผลแตกตางระหวางภาษีเงินไดที่ชําระจริงกับประมาณการจะกระทบตอภาษีเงินไดและภาษีเงินได

รอตัดบัญชีในงวดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะรับรู เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่กลุมบริษัทจะมีกําไร

ทางภาษีเพียงพอตอการนําจํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน  ซึ่งสมมติฐานเกี่ยวกับกําไรทางภาษี 

ในอนาคตท่ีถูกกําหนดขึ้นมีความไมแนนอน อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะกระทบตอการรับรูสินทรัพยภาษี

เงินไดรอการตัดบัญชี 
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.28 การประมาณการและขอสมมติฐานท่ีสําคัญ (ตอ) 
 

การประมาณปรมิาณสํารองปโตรเลียม 
 

ปริมาณสํารองปโตรเลียมเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการประเมินการลงทุนในโครงการตางๆของกลุม

ธุรกิจประเภทที่ดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียม รวมถึงการทดสอบการดอยคา การเปลี่ยนแปลงใน

ปริมาณสํารองท่ีพิสูจนแลว ซึ่งจะมีผลกระทบตอมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิและคาเสื่อมราคา  

ที่คํานวณตามวิธีสัดสวนของผลผลิต  
 

ปริมาณสํารองปโตรเลียมท่ีพิสูจนแลว คือ ปริมาณของปโตรเลียมท่ีสามารถผลิตในเชิงพาณิชย ณ วันที่

กําหนดใดๆ โดยมีความแนนอนสูง ภายใตเงื่อนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปจจุบัน รวมถึง

กฎระเบียบของรัฐ โดยปริมาณสํารองปโตรเลียมท่ีพิสูจนแลวจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกปโดย

นักธรณีวิทยาและวิศวกรแหลงกักเก็บปโตรเลียมของกลุมบริษัท 
 

ตนทุนการสํารวจปโตรเลียม  
 

กลุมธุรกิจประเภทที่ดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียม มีตนทุนเพื่อการขุดเจาะปโตรเลียมของหลุม

สํารวจที่บันทึกเปนสินทรัพยและมีอายุมากกวา 12 เดือนจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน

เวนแต (1) พบปริมาณสํารองท่ีพิสูจนแลว หรือ (2) พบปริมาณสํารองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชยและ 

มีแผนงานสํารวจ  และประเมินในอนาคต ซ่ึงในการตัดสินใจวาจะตัดจําหนายตนทุนเพื่อการขุดเจาะ

ปโตรเลียมท่ีบันทึกเปนสินทรัพยและมีอายุมากกวา 12 เดือนหรือไมนั้น จําเปนตองใชขอสมมติฐานในการ

ประเมินเงื่อนไขภายใตสถานการณปจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานในรอบระยะเวลา

บัญชีภายหลังตนทุนเพื ่อการขุดเจาะปโตรเลียมท่ีบันทึกเปนสินทรัพยดังกลาวก็จะถูกตัดจําหนายเปน

คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  
 

การดอยคาของสนิทรัพย  
 

กลุมบริษัทไดมีการพิจารณาตั้งคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมี เหตุการณหรือสถานการณบงช้ีวา

ราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงหมายถึงจํานวนท่ีสูงกวาระหวางราคาขายสุทธิเทียบ

กับมูลคาจากการใชงาน (ซึ่งคํานวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) ราคาตามบัญชีจะถูก

ปรับลดใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนและสวนปรับลดจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน ทั้งนี้รายการ

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมท่ีกลุมบริษัทรับรูในงวดกอนจะถูกกลับรายการ  

หากประมาณการท่ีใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนไดเปล่ียนแปลงไป  
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3. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

3.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 
 

3.3.28 การประมาณการและขอสมมติฐานท่ีสําคัญ (ตอ) 
 

การดอยคาของสนิทรัพย (ตอ) 
 

กลุมบริษัทกําหนดใหปริมาณการผลิตที่คาดวาจะผลิตไดใน อนาคต (สําหรับธุรกิจสํารวจและผลิต

ปโตรเลียม) เปนปจจัยสําหรับทดสอบการดอยคา เนื่องจากกลุมบริษัทเช่ือวาเปนขอบงช้ีที่เหมาะสมที่สุด

สําหรับการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับสําหรับการวัดมูลคาจากการใชงาน ซ่ึงปริมาณ

การผลิตที่คาดวาจะผลิตไดในอนาคตประกอบดวยปริมาณสํารองท่ีพิสูจนแลวรวมถึงปริมาณที่คาดวาจะเปน

ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวในอนาคต  
 

การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดสําหรับการพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยนั้น ขึ้นกับปจจัย

ตางๆ ไดแก ปริมาณการผลิตท่ีคาดวาจะผลิตไดในอนาคต ราคาขายในอนาคต อุปสงคและอุปทานในตลาด 

ปจจัยความเส่ียง อัตรากําไรข้ันตน สวนอัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดใน

อนาคตนั้นขึ้นกับตนทุนเงินลงทุนของหนวยสินทรัพย 
 

3.3.29 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
 

วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนนั้น เพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชน

ตอผูมีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพ่ือลดตนทุนทางการเงินของทุน 
 

3.3.30 ขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจ โดยมิไดนําเสนอขอมูลทางการเงิน

จําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตร เนื่องจากสวนงานอื่น ยกเวนสวนงานในประเทศไทย มีรายได ผลการ

ดําเนินงานและสินทรัพยของสวนงานตํ่ากวารอยละ 10 ของรายไดรวม ผลการดําเนินงานรวมและ

สินทรัพยรวมของทุกสวนงานรวมกัน 
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4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินสด  3,897.35 453.47 338.01 213.95 

เงินฝากธนาคาร 

ประเภทจายคนืเมื่อทวงถาม 89,174.27 68,058.06 36,022.21 21,892.01 

เงินฝากประจํา 6,190.94 19,649.05 1,366.87 15,600.00 

ตั๋วเงินคลงั 26,680.63 13,066.89 - - 

ตั๋วสัญญาใชเงิน  1,060.00 5,770.00 - 4,500.00 

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  9,914.39 9,134.65 9,914.39 9,134.65 

รวม 136,917.58 116,132.12 47,641.48 51,340.61 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.10 – 6.75 

ตอป (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 : อัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.10 – 6.00 ตอป)  
 

5. เงินลงทุนชั่วคราว 
 

เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินฝากประจํา 6,156.54 4,305.56 5,219.40 4,032.61 

พันธบัตร 229.02 1,136.37 - 206.23 

ตั๋วสัญญาใชเงิน  - 5,500.00 - 5,500.00 

เงินลงทุนทั่วไป 19.74 19.74 19.74 19.74 

รวม 6,405.30 10,961.67 5,239.14 9,758.58 
 

เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.37 – 3.80 ตอป (ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2554 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.80 – 4.15 ตอป) 
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6. ลูกหนี้การคา  
 

ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลูกหนี้การคา - กิจการอ่ืน 162,370.94 107,875.52 128,764.50 81,012.79 

ตั๋วเงินรับ 624.07 1,037.59 624.07 1,037.59 

 162,995.01 108,913.11 129,388.57 82,050.38 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1,780.01) (1,850.13) (634.56) (724.45) 

 ลูกหนี้การคา - กิจการอ่ืน 161,215.00 107,062.98 128,754.01 81,325.93 
     

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 82,408.90 64,643.44 99,939.24 76,076.49 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (323.26) (344.88) (323.26) (344.88) 

 ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

(หมายเหตุฯ 9.1) 82,085.64 64,298.56 99,615.98 75,731.61 

รวม 243,300.64 171,361.54 228,369.99 157,057.54 
 

โดยแยกตามอายุหนี้ไดดงัน้ี 
 

 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ยังไมครบกําหนดชําระ 232,311.59 168,337.87 217,044.90 151,499.13 

ครบกําหนดชําระ     

  -  ไมเกิน 3 เดือน 6,704.86 2,222.92 4,439.94 1,903.45 

  -  เกิน 3 – 6 เดือน 1,767.90 638.46 1,786.99 437.52 

  -  เกิน 6 – 12 เดือน 2,167.80 492.93 2,177.45 331.90 

  -  เกิน 12 เดือน 2,451.76 1,864.37 3,878.53 3,954.87 

 245,403.91 173,556.55 229,327.81 158,126.87 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,103.27) (2,195.01) (957.82) (1,069.33) 

รวม 243,300.64 171,361.54 228,369.99 157,057.54 
 

ลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ไดรวมลูกหนี้สวนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจํานวน 

20,282.25 ลานบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 : 15,525.16 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 

20,046.44 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 15,362.08 ลานบาท) 
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7. ลูกหนี้อืน่ 
 

ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลูกหนี้อื่น 12,024.87 12,315.98 3,378.17 3,085.77 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (287.79) (341.68) (283.92) (334.92) 

ลูกหนี้อื่น 11,737.08 11,974.30 3,094.25 2,750.85 

เงินชดเชยกองทุนน้ํามัน 

 เชื้อเพลิงคางรับ 11,953.71 11,657.36 11,953.71 11,627.05 

เงินจายลวงหนา  4,385.21 6,163.78 502.02 570.00 

ดอกเบี้ยคางรับและเงินคางรับ 2,441.31 1,623.27 209.52 233.85 

ลูกหนี้อื่น - กิจการอ่ืน 30,517.31 31,418.71 15,759.50 15,181.75 

ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

(หมายเหตุฯ 9.2 ) 5,003.41 1,206.26 5,229.28 1,562.34 

รวม 35,520.72 32,624.97 20,988.78 16,744.09 
 

เงินชดเชยกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงคางรับ ประกอบดวย เงินชดเชยสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงและกาซหุงตมท่ีผลิต

ในประเทศ น้ํามันเช้ือเพลิงและกาซหุงตมท่ีนําเขามาจากตางประเทศ และรับคืนสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงท่ี

จําหนายไปตางประเทศ หรือจําหนายใหแกเรือเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเดินทางไปตางประเทศ  รวมถึงเงิน

ชดเชยราคากาซธรรมชาติสําหรับยานยนต โดยจะไดรับเงินชดเชยและรับคืนตามอัตราท่ีคณะกรรมการ

บริหารนโยบายพลังงานกําหนด 
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8. เงินใหกูยืม 
 

8.1 เงินใหกูยืมระยะส้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน - กิจการอ่ืน 96.96 182.36 96.77 119.52 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน - กิจการท่ี 

 เกี่ยวของกัน (หมายเหตุฯ 9.2) - 4,823.82 2,024.45 5,420.99 

  รวม 96.96 5,006.18 2,121.22 5,540.51 
 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน - กิจการอ่ืนของบริษัทฯ เปนเงินใหกูยืมตามโครงการกรุงเทพฯฟาใสซึ่งเปนการให

เงินกูยืมแกผูประกอบการขนสงเพ่ือใชเปนเงินทนุหมุนเวียนในการติดตั้ง เปลี่ยน หรือดัดแปลงเคร่ืองยนตทีใ่ช 

NGV เปนเช้ือเพลิง รวมถึงการซ้ือยานยนตใหมที่ใชเคร่ืองยนต NGV ซ่ึงเปนการสนับสนุนการใช NGV เปน

พลังงานทดแทน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เทากับรอยละ 0.50 ตอป 
 

8.2 เงินใหกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินใหกูยืมระยะยาว - กิจการอ่ืน 106.88 139.94 52.38 139.94 

เงินใหกูยืมระยะยาว - กิจการท่ี 

 เกี่ยวของกัน (หมายเหตุฯ 9.3) - 5.82 74,232.56 52,697.71 

  รวม 106.88 145.76 74,284.94 52,837.65 
 

เงินใหกูยืมระยะยาว - กิจการอ่ืนของบริษัทฯ เปนเงินใหกูยืมตามโครงการกรุงเทพฯฟาใส รายละเอียดตาม

หมายเหตุฯ 8.1  
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9. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีสาระสําคัญ มีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 
 

9.1 ลูกหนี้การคา – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

บริษทัยอย - - 15,285.95 10,991.18 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 2,824.18 751.86 

บริษทัรวม 72,717.33 59,798.70 72,352.84 59,651.81 

บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 9,691.57 4,844.74 9,476.27 4,681.64 

รวม 82,408.90 64,643.44 99,939.24 76,076.49 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  (323.26) (344.88) (323.26) (344.88) 

ลูกหนี้การคา – กิจการท่ี 

 เกี่ยวของกัน (หมายเหตุฯ 6) 82,085.64 64,298.56 99,615.98 75,731.61 

 

โดยแยกตามอายุหนี้ไดดงัน้ี 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ยังไมครบกําหนดชําระ 81,588.90 64,141.37 96,179.75 72,427.41 

ครบกําหนดชําระ     

 -ไมเกิน 3 เดือน 178.94 108.14 133.75 107.89 

 - เกิน 3 – 6 เดือน 191.66 135.24 245.70 133.70 

 - เกิน 6 – 12 เดือน 153.09 175.11 201.99 174.91 

 - เกิน 12 เดือน 296.31 83.58 3,178.05 3,232.58 

รวม 82,408.90 64,643.44 99,939.24 76,076.49 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (323.26) (344.88) (323.26) (344.88) 

ลูกหนี้การคา – กิจการท่ี 

 เกี่ยวของกัน 82,085.64 64,298.56 99,615.98 75,731.61 
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9. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

9.2 ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะส้ัน – กิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลูกหนี้อื่น     

 บริษทัยอย - - 235.85 414.76 

 กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 40.30 22.82 

 บริษทัรวม 4,433.68 624.53 4,430.95 623.11 

 บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 79.15 245.42 43.63 46.16 

 4,512.83 869.95 4,750.73 1,106.85 

 หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (16.09) (16.09) (16.09) (16.09) 

  รวม 4,496.74 853.86 4,734.64 1,090.76 

     

เงินจายลวงหนา     

 บริษทัยอย - - 61.01 153.98 

 บริษทัรวม 0.78 0.68 - - 

 บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 505.89 351.72 433.63 317.60 

  รวม 506.67 352.40 494.64 471.58 

รวมลูกหนี้อื่น (หมายเหตุฯ 7) 5,003.41 1,206.26 5,229.28 1,562.34 

     

เงินใหกูยืมระยะส้ัน     

 บริษทัยอย - - 2,024.45 597.17 

 บริษทัรวม - 4,823.82 - 4,823.82 

  รวม (หมายเหตุฯ 8.1) - 4,823.82 2,024.45 5,420.99 
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9. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

9.2 ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะส้ัน – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 (ตอ) 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกูยืมระยะส้ัน – กิจการท่ีเก่ียวของกัน มีรายละเอียดดังน้ี  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน – กิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนเงินใหกูยืมท่ีไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน  โดย ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2555 มีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 3.05 - 6.13 ตอป (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 : อัตราดอกเบ้ีย

ระหวางรอยละ 4.00 - 7.25 ตอป) 

 หนวย : ลานบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 2554 2555 2554 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 4,823.82 - 5,420.99 500.00 

- ใหเงนิกู - - 1,223.82 71.79 

- รับคืนเงินกู (4,823.82) (226.23) (4,825.73) (2,220.85) 

- กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน - - (5.63) - 

- สวนที่ถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ป 

(หมายเหตุฯ 9.3) - 5,050.05 211.00 7,070.05 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม - 4,823.82 2,024.45 5,420.99 
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9. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

9.3 เงินใหกูยืมระยะยาว – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินใหกูยืมระยะยาว     

 บริษทัยอย - - 73,197.57 52,697.71 

 กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 1,034.99 - 

 บริษทัรวม - 5.82 - - 

  รวม (หมายเหตุฯ 8.2) - 5.82 74,232.56 52,697.71 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกูยืมระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวของกัน มีรายละเอียดดังน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินใหกูยืมระยะยาว - กิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนเงินใหกูยืมท่ีไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

มีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 2.53 - 5.36 ตอป ( ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 

3.46 - 5.58 ตอป ) 

 

 หนวย : ลานบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 2554 2555 2554 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 5.82 5,753.88 52,697.71 55,302.26 

- ใหเงนิกู - - 50,570.09 5,163.53 

- รับคืนเงินกู (5.71) (698.37) (27,298.98) (698.03) 

- กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน (0.11) 0.36 (1,525.26) - 

- สวนที่ถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ป - (5,050.05) (211.00) (7,070.05) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม - 5.82 74,232.56 52,697.71 
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9. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

9.4 เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

บริษทัยอย - - 24,746.64 13,381.95 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 5,409.98 5,093.66 

บริษทัรวม 49,906.39 40,834.31 46,836.01 39,028.26 

บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 5,402.79 4,450.62 387.87 337.42 

 รวม 55,309.18 45,284.93 77,380.50 57,841.29 
 

9.5 เจาหน้ีอื่นและเงินกูยืมระยะส้ัน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เจาหน้ีอื่น     

 บริษทัยอย - - 1,388.00 1,313.44 

 กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 4.41 4.02 

 บริษทัรวม 1,200.82 747.94 805.06 589.66 

 บริษทัอื่นทีเ่กี่ยวของกัน 59.49 117.96 50.30 116.51 

  รวม 1,260.31 865.90 2,247.77 2,023.63 

     

เงินกูยืมระยะส้ัน *     

 บริษทัยอย - - 1,552.13 6,094.30 
 

* บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการสภาพคลอง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายใน 

กลุมบริษัท ซ่ึงบริษัทฯทําหนาท่ีบริหารเงินระยะส้ัน เพื่อจัดการสภาพคลองสวนเกินและสวนขาดของแตละ

บริษัทโดยวิธีการกูยืมเงินระยะส้ันระหวางกัน และคิดอัตราดอกเบ้ียซ่ึงอิงอัตราดอกเบ้ียในทองตลาด 
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9. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

9.6 เจาหน้ีอื่นระยะยาว – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

บริษทัยอย - - 0.35 0.17 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 12.43 13.15 

บริษทัรวม 16.23 17.21 16.23 17.21 

บริษทัอื่นทีเ่กี่ยวของกัน 622.70 654.50 622.70 654.50 

 รวม 638.93 671.71 651.71 685.03 
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9. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

9.7 รายไดและคาใชจายทีเ่ปนรายการกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

รายได     

 คาขายสินคา     

  บริษทัยอย - - 154,708.72 107,139.32 

  กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 9,983.99 6,651.42 

  บริษทัรวม 931,934.69 873,320.98 929,732.25 871,692.85 

  บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 59,568.72 48,602.82 57,538.67 46,828.44 

     

 ดอกเบี้ยรบั     

  บริษทัยอย - - 2,866.21 2,906.87 

  กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 12.39 - 

  บริษทัรวม 170.36 342.17 170.36 342.17 

     

 เงินปนผลรบั     

  บริษทัยอย - - 12,902.97 11,579.28 

  กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 2,009.50 1,774.27 

  บริษทัรวม - - 14,556.23 10,921.66 

  บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 304.12 528.03 304.12 436.96 

     

 รายไดอื่น     

  บริษทัยอย - - 2,134.30 765.17 

  กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 72.03 66.77 

  บริษทัรวม 3,483.80 5,485.96 3,016.49 5,482.18 

  บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 102.75 74.71 95.20 69.73 
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9. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

9.7 รายไดและคาใชจายทีเ่ปนรายการกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)  
 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

คาใชจาย     

 คาซ้ือสินคา     

  บริษทัยอย - - 202,994.51 151,913.76 

  กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 34,761.92 30,115.02 

  บริษทัรวม 642,117.45 596,441.85 622,477.10 577,506.58 

  บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 57,139.11 49,455.00 6,548.04 6,089.91 

     

 ดอกเบี้ยจาย     

  บริษทัยอย - - 112.53 77.55 

     

 คาใชจายอื่น     

  บริษทัยอย - - 3,194.52 1,335.02 

  กิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 0.75 3.70 

  บริษทัรวม 1,769.35 1,323.17 1,679.42 1,243.46 

  บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 996.81 894.49 969.65 855.12 
 

รายการกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังกลาวขางตน มิไดรวมถึงสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 

การกําหนดราคาระหวางบริษัทฯ กับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน เปนไปตามปกติของธุรกิจเชนเดียวกับที่กําหนด

กับบุคคลหรือกิจการอื่นที ่ไมเกี ่ยวของกัน สําหรับราคาสินคาที่ซื้อจากบริษัทยอยเปนไปตามราคาขาย

ตามปกติของบริษัทยอยที่อางอิงจากราคาตลาดโลก  
 

9.8 ภาระผูกพันตอบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวของกันมีรายละเอียดตาม

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 45.1 
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9. รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

9.9 รายการซ้ือขายนํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปที่ไมมีการสงมอบจริงกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรักษาระดับสํารองนํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปซ่ึงไดกลับรายการในงบการเงินแลว 
 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

คาขาย     

 บริษทัรวม 7,134.37 6,729.79 7,134.37 6,729.79 

 บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 987.51 914.44 987.51 914.44 

     

คาซ้ือ     

 บริษทัรวม 7,134.37 6,729.79 7,134.37 6,729.79 

 บริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 987.51 914.44 987.51 914.44 
 

9.10 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

คาตอบแทนกรรมการ     

 คาเบ้ียประชุมและโบนัส 133.34 122.94 41.44 40.16 

คาตอบแทนผูบริหาร     

 เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน 

  ระยะส้ันอื่นๆ 599.10 527.29 98.97 80.93 

 ผลประโยชนหลังออกจากงาน 3.62 4.87 2.76 3.99 

รวม 736.06 655.10 143.17 125.08 
 

ผูบริหาร หมายถึง บุคคลที่มีอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบในการวางแผน ส่ังการ และควบคุมกิจกรรม

ตางๆ ของกิจการไมวาทางตรงหรือทางออม  
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10. สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลิตภัณฑน้ํามัน 20,469.00 19,918.86 13,243.41 15,512.90 

ผลิตภัณฑกาซ 4,707.16 3,261.99 4,704.14 3,061.94 

ผลิตภัณฑปโตรเคมี 1,782.78 1,939.40 - - 

อื่น ๆ 2,024.80 1,190.46 635.70 598.58 

 28,983.74 26,310.71 18,583.25 19,173.42 

หัก คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสุทธิที่ 

 จะไดรบัและสํารองเส่ือมสภาพ (498.74) (310.42) (492.22) (310.42) 

รวม 28,485.00 26,000.29 18,091.03 18,863.00 
 

ในป 2555 กลุมบริษัทไดรับรูมูลคาท่ีลดลงของสินคาคงเหลือใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับในงบการเงิน

รวมจํานวน 232.84 ลานบาท (ป 2554 : 75.99 ลานบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 226.32 ลานบาท  

(ป 2554 : 75.99 ลานบาท) และกลับรายการมูลคาท่ีลดลงของสินคาคงเหลือใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับใน

งบการเงินรวมจํานวน 75.99 ลานบาท (ป 2554 : 22.92 ลานบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 75.99 ลานบาท 

(ป 2554 : 21.45 ลานบาท) นอกจากน้ีกลุมบริษัทไดตั้งสํารองสินคาเส่ือมสภาพในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 265.90 ลานบาท (ป 2554 : 234.43 ลานบาท) 
 

สินคาคงเหลือดังกลาวขางตนมิไดรวมสินคาสํารองตามกฎหมาย ซ่ึงไดแสดงไวภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22 
 

11. พัสดุคงเหลือ 
 

พัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

อะไหล อุปกรณ และอ่ืนๆ 13,852.02 13,242.03 3,739.54 4,125.34 

หัก สํารองพัสดุเส่ือมสภาพ (82.94) (81.76) (5.12) (13.76) 

รวม 13,769.08 13,160.27 3,734.42 4,111.58 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม  
 

12.1 ขอมูลบรษิัทยอย กิจการท่ีควบคมุรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทฯ 
 

ชื่อบริษัท 

 

จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 

 

สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

   2555 2554 

บริษทัยอย     

บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) (PTTEP) 

ไทย สํารวจและผลิต 

ปโตรเลียม 

65.29 65.29 

PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) กัมพูชา การตลาดน้ํามัน 100.00 100.00 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) Cayman 

Islands 

การตลาดน้ํามัน 100.00 100.00 

PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) สิงคโปร การคาสากลนํ้ามัน 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTTNGD) ไทย กาซธรรมชาติ 58.00 58.00 

บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) ไทย กาซธรรมชาติ 100.00 100.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) ไทย การตลาดผลิตภัณฑ 

ปโตรเคมี 

50.00 50.00 

บริษทั เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

เพื่อใหเชา 

50.00 50.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) ไทย บริการดาน 

โลจิสติกส 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) ไทย รับจางบริหารงาน 

และการตลาดนํ้ามัน 

100.00 100.00 

บริษทั ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) ไทย ผลิตและจําหนายไฟฟา 

และน้ําเย็น 

100.00 100.00 

บริษัท พีททีี อินเตอรเนช่ันแนล จาํกัด (PTTI) ไทย ลงทุนในตางประเทศ 100.00 100.00 

PTT Green Energy Pte Limited (PTTGE) สิงคโปร ลงทุนในธุรกิจ 

ปาลมนํ้ามัน 

100.00 100.00 

บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด (BSA) ไทย รับจางบริหารงาน  25.00 25.00 

บริษัท พีททีี แทงค เทอรมนิัล จํากัด (PTT TANK) ไทย ทาเทียบเรือและคลัง 

ผลิตภัณฑ 

100.00 100.00 

บริษทั ไทยลูบเบล็นดิ้ง จํากัด (TLBC) 
(บริษัทฯ และ PTTRB ถือหุนในสัดสวนรอยละ 48.95 และ 51.05 

ตามลําดับ สงผลให TLBC มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ) 

ไทย ผสมและบรรจ ุ

น้ํามันหลอล่ืน 

48.95 48.95 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการทีค่วบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.1 ขอมูลบรษิัทยอย กิจการท่ีควบคมุรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทฯ (ตอ) 
 

ชื่อบริษัท 

 

จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 

 

สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

   2555 2554 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน     

บริษทั ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด(TTM(T)) ไทย กาซธรรมชาติ 50.00 50.00 

Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM (M)) มาเลเซีย กาซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด (DCAP) ไทย ผลิตและจําหนายไฟฟา 

และน้ําเย็น 

35.00 35.00 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) ไทย ปโตรเคมี 48.50 48.50 

บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) ไทย ปโตรเคมี 41.44 41.44 

บริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด (PTTMCC) ไทย ปโตรเคมี 50.00 50.00 

     

บริษทัรวม     

บริษทั ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) ไทย การกล่ันน้ํามัน 49.10 49.10 

บริษทั สตารปโตรเลียมรีไฟนนิ่ง จํากัด (SPRC) ไทย การกล่ันน้ํามัน 36.00 36.00 

บริษทั บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) ไทย การกล่ันน้ํามัน 27.22 27.22 

บริษทั ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด (THAPPLINE) ไทย ทอขนสงนํ้ามัน 33.19 33.19 

บริษทั ปโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (PA (Thailand)) ไทย การตลาดน้ํามัน 35.00 35.00 

Vietnam LPG Co.,Ltd. (VLPG) เวียดนาม บรรจุและขาย LPG 45.00 45.00 

KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) มาเลเซีย บรรจุและขาย LPG 40.00 40.00 

บริษทั ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) ไทย ปโตรเคมีและ 

การกล่ัน 

38.51 38.51 

บริษทั ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด (IPT) ไทย ผลิตไฟฟา 20.00 20.00 

บริษทั ไทยออยลเพาเวอร จํากัด (TP) ไทย ผลิตและจําหนายไฟฟา 26.00 26.00 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการทีค่วบคุมรวมกนัและบรษิัทรวม (ตอ) 
 

12.1 ขอมูลบรษิัทยอย กิจการท่ีควบคมุรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทฯ (ตอ) 
 

ชื่อบริษัท 

 

จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 

 

สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

   2555 2554 

บริษทัรวม (ตอ)     

บริษทั พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) ไทย ปโตรเคมี 40.00 40.00 

บริษทั พีทีที ยูทิลติี้ จํากัด (PTTUT) ไทย ผลิตและจําหนายไฟฟา 

ไอนํ้า และนํ้า เพื่อการ

อุตสาหกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTTICT) ไทย บริการงานส่ือสาร 

และเทคโนโลยี 

20.00 20.00 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอนจเินียริง จํากัด 

(PTTME)  

ไทย บริการบํารุงรักษา 

โรงงาน และงาน

วิศวกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร จํากัด (B.Grimm BIP)  ไทย ผลิตและจําหนายไฟฟา 23.00 23.00 

บริษทั ผลิตไฟฟานวนคร จํากัด (NNEG) ไทย ผลิตและจําหนายไฟฟา 30.00 30.00 

บริษทั พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูช่ันส จํากัด (PTTES) ไทย ใหบริการทางเทคนิค 

และดําเนินงาน 

40.00 40.00 

บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (BIC) ไทย ผลิตและจําหนาย 

ไฟฟา และไอนํ้า 

25.00 25.00 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) (PTTGC) ไทย ปโตรเคมีและการกล่ัน 48.89 48.92 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมูลบรษิัทยอย กิจการทีค่วบคมุรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน  
 

ชื่อบริษัท 

 

จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 

 

ถือหุนโดย 

 

สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอย ของ PTTEP:      

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

(PTTEPI) 

ไทย ปโตรเลียม PTTEP 100.00 100.00 

PTTEP Offshore Investment Company Limited 

(PTTEPO) 

Cayman 

Islands 
ปโตรเลียม PTTEP 

PTTEPI 

75.00 

25.00 

75.00 

25.00 

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited  

(PTTEP SV) 

Cayman 

Islands 
ปโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited  

(PTTEP KV) 

Cayman 

Islands 
ปโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Hoang – Long Company Limited  

(PTTEP HL) 

Cayman 

Islands 
ปโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Hoan – Vu Company Limited 

(PTTEP HV) 

Cayman 

Islands 
ปโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) Cayman 

Islands 
ปโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG) Cayman 

Islands 
ปโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.(ประเทศไทย) จาํกัด (PTTEPT)* ไทย ปโตรเลียม PTTEPI 100.00 100.00 

บริษทั พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด 

(PTTEP Services) 

ไทย ใหบริการ PTTEP 
PTTEPI 

25.00 

75.00 

25.00 

75.00 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จํากัด (PTTEPS) ไทย ปโตรเลียม PTTEP 
PTTEPO 

51.00 

49.00 

51.00 

49.00 

PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) Cayman 

Islands 
ปโตรเลียม PTTEP OM 100.00 100.00 

PTTEP Merangin Company Limited  

(PTTEPM)** 

Cayman 

Islands 

ปโตรเลียม PTTEPO - 100.00 

 

* เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 PTTEPT ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยและอยูระหวางการชําระบัญชี 
** PTTEPM ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับรัฐบาลหมูเกาะเคยแมนและชําระบัญชีแลวเสร็จเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554  
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมูลบรษิัทยอย กิจการทีค่วบคมุรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (ตอ) 
 

ชื่อบริษัท 

 

จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ ถือหุนโดย สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอย ของ PTTEP (ตอ) :      

PTTEP Bahrain Company Limited (PTTEP BH)  Cayman 

Islands 
ปโตรเลียม PTTEP OM 100.00 100.00 

PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH) Cayman 

Islands 
ปโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID) Cayman 

Islands 
ปโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Bengara I Company Limited (PTTEPB) Cayman 

Islands 
ปโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.โครงการไทย จํากัด  

(PTTEP TP)* 

ไทย ปโตรเลียม PTTEPT - 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.อันดามัน จํากัด (PTTEPA) ไทย ปโตรเลียม PTTEPS 100.00 100.00 

PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI) 

(เดิมชื่อ : PTTEP Egypt Company Limited  

(PTTEP EG))   

Cayman 

Islands 

ปโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR) Cayman 

Islands 

ปโตรเลียม PTTEP AI 100.00 100.00 

PTTEP Sidi Abd El Rahman Company Limited  

(PTTEP SAER) 

Cayman  

Islands 

ปโตรเลียม PTTEP AI 100.00 100.00 

PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AU)  ออสเตรเลีย ปโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Bangladesh Limited (PTTEP BD) Cayman 

Islands  

ปโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)  

(เดิมชื่อ: PTTEP Myanmar Limited (PTTEP MYA)) 

Cayman 

Islands 

ปโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) Cayman 

Islands 

ปโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)  Cayman 

Islands 

ปโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

 

* PTTEP TP ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยและชําระบัญชีแลวเสร็จเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมูลบรษิัทยอย กิจการทีค่วบคมุรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (ตอ) 
 

ชื่อบริษัท 

 

จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 

 

ถือหุนโดย สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอย ของ PTTEP (ตอ) :      

PTTEP Australia Perth Pty Limited  

(PTTEP AP)  

ออสเตรเลีย ปโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

Andaman Transportation Limited (ATL)  Cayman 

Islands 

ทอขนสงกาซ PTTEPO - 100.00 

PTTEP International Holding Company Limited  

(PTTEP IH) 

Cayman 

Islands 

ปโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline  

Company Limited (PTTEP SVPC)  

Cayman 

Islands 

ทอขนสงกาซ PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP FLNG Holding Company Limited 

(PTTEP FH) 

ฮองกง ปโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

JV Shore Base Limited (JV Shore Base)  

(เดิมชื่อ:PTTEP Brazil Holding Limited (PTTEP BR)) 

Cayman 

Islands 

ปโตรเลียม 

 

PTTEP IH 100.00 100.00 

PTTEP Netherland Holding Limited 

(PTTEP NL)  

Cayman   

Islands 

ปโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

JV Marine Limited (JV Marine) 

 

Cayman 

Islands   

ปโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

PTTEP South Mandar Limited  

(PTTEP SMD)  

Cayman 

Islands 

ปโตรเลียม  PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)  Cayman 

Islands  

ปโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)  Cayman 

Islands 

ปโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)  Cayman 

Islands 

ปโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. 

(PTTEP NC)  

เนเธอรแลนด ปโตรเลียม PTTEP IH 

PTTEP NL 

0.00005 

99.99995 

0.00005 

99.99995 

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)  แคนาดา  ปโตรเลียม  PTTEP NC 100.00 100.00 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมูลบรษิัทยอย กิจการทีค่วบคมุรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (ตอ) 
 

ชื่อบริษัท 

 

จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ ถือหุนโดย สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอย ของ PTTEP (ตอ) :      

PTTEP Canada International Finance Limited  

(PTTEP CIF) 

แคนาดา ปโตรเลียม PTTEP NC 100.00 100.00 

PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA) Cayman 

Islands  

ปโตรเลียม PTTEP 100.00 100.00 

PTTEP Australia Offshore Pty Limited  

(PTTEP AO) 

ออสเตรเลีย ปโตรเลียม PTTEP AU 100.00 100.00 

PTTEP Australia Browse Basin Pty Limited 

(PTTEP AB) 

ออสเตรเลีย ปโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia International Finance Pty Ltd  

(PTTEP AIF) 

ออสเตรเลีย ปโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AA) ออสเตรเลีย ปโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited 

(PTTEP AT) 

ออสเตรเลีย ปโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Finance) Pty Ltd 

(PTTEP AAF) 

ออสเตรเลีย ปโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Petroleum) Pty Ltd 

(PTTEP AAP) 

ออสเตรเลีย ปโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

Tullian Pty Ltd (PTTEP AAT) ออสเตรเลีย ปโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Operation) Pty Ltd 

(PTTEP AAO) 

ออสเตรเลีย ปโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 

(PTTEP AAA) 

ออสเตรเลีย ปโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Staff) Pty Ltd  

(PTTEP AAS) 

ออสเตรเลีย ปโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

Cove Energy Public Company Limited (COVE) อังกฤษ ปโตรเลียม PTTEP AI 100.00 - 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมูลบรษิัทยอย กิจการทีค่วบคมุรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน  
 

 

ชื่อบริษัท 

 

จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ ถือหุนโดย สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอย ของ PTTEP (ตอ) :      

Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore  

Limited 

ไซปรัส ปโตรเลียม COVE 100.00 - 

Cove Energy East Africa Limited ไซปรัส ปโตรเลียม COVE 100.00 - 

Cove Energy Mozambique Rovuma Offshore  

Limited 

ไซปรัส ปโตรเลียม COVE 100.00 - 

Cove Mozambique Terra Limitada โมซัมบิก ปโตรเลียม COVE 100.00 - 

Cove Mozambique Energia Limitada โมซัมบิก ปโตรเลียม COVE 100.00 - 

Cove Energy Kenya Limited เคนยา ปโตรเลียม COVE 100.00 - 

บริษทัยอย ของ PTTCL:      

PTT (Lao) Co., Ltd (PTT Lao) 

(เดิมชื่อ: Houakhong Trading Company Limited) 

ลาว การตลาด

น้ํามัน 

PTTCL 100.00 100.00 

บริษทัยอย ของ SBECL:      

PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) ฟลิปปนส การตลาด 

น้ํามัน 

SBECL 100.00 100.00 

PTT Philippines Corporation (PTTPC) ฟลิปปนส การตลาด 

น้ํามัน 

SBECL 100.00 100.00 

บริษทัยอย ของ PTTT:      

PTT International Trading DMCC 

(PTTT DMCC) 

สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส 

การคาสากล 

น้ํามัน 

PTTT 100.00 100.00 

บริษทัยอย ของ PTTNGD:      

บริษทั อมตะ จดัจําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 

(AMATA NGD) 

ไทย กาซธรรมชาติ PTTNGD 80.00 80.00 

บริษทัยอย ของ PTTPM:      

Polymer Marketing DMCC Company Limited  

(PM DMCC) 

สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส 

การตลาด

ผลิตภัณฑ 

ปโตรเคมี 

PTTPM 100.00 100.00 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมูลบรษิัทยอย กิจการทีค่วบคมุรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (ตอ) 
 

 

ชื่อบริษัท จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ ถือหุนโดย สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอย ของ PTTRB:      

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRM) ไทย บริหารสถานี

บริการนํ้ามัน

PTTRB 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.บริการธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRS) ไทย 

 

บริหาร

บุคคลากร 

PTTRB 100.00 100.00 

บริษทั ไทยลูบเบล็นดิ้ง จํากัด (TLBC) ไทย ผสมและบรรจุ

น้ํามันหลอล่ืน 

PTTRB 

PTT 

51.05 

48.95 

51.05 

48.95 

บริษทัยอย ของ PTTI:      

PTT Mining Limited (PTTML)  ฮองกง ลงทุนใน

บริษทัอื่น 

PTTI 100.00 100.00 

International Coal Holdings Pty Ltd (ICH) 

 

ออสเตรเลีย ลงทุนใน

บริษทัอื่น 

PTTML 100.00 100.00 

PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd (PTTAPM)  

 

ออสเตรเลีย ลงทุนในธุรกิจ

เหมือง 

PTTML 

ICH 

- 

100.00 

60.00 

40.00 

Yannarie Solar Pty Ltd (YSP) ออสเตรเลีย เหมืองเกลือ PTTAPM 100.00 100.00 

Straits (Brunei) Pte Ltd (Straits (Brunei)) สิงคโปร 

 

ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

PTTAPM 100.00 100.00 

Sakari Resources Ltd.(SAR) 

(เดิมชื่อ : Straits Asia Resources Ltd) 

 

สิงคโปร ลงทุนใน 

ธุรกิจเหมือง

ถานหิน 

PTTAPM 

PTTML 
45.88 

47.75 

45.40 

- 

Red Island Minerals Limited (RIM) ออสเตรเลีย ลงทุนใน 

บริษทัอืน่ 

PTTAPM 100.00 - 

Yoxford Holdings เมอริเชียส ลงทุนใน 

บริษทัอืน่ 

RIM 100.00 - 

Madagascar Consolidated Mining SA (MCM) มาดากัสการ เหมืองถานหิน Yoxford  

Holdings 

80.00 - 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมูลบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (ตอ) 
 

ชื่อบริษัท จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ ถือหุนโดย สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอย ของ PTTI (ตอ) :      

Tiger Energy Trading Pte Ltd (TET) สิงคโปร การตลาดเหมือง 

ถานหิน 

SAR 100.00 100.00 

SAR Resources (Australia) Pty Ltd (SARA) ออสเตรเลีย บริหารบุคลากร SAR 100.00 100.00 

Sakari Asia Energy Pte Ltd (SAEnergy) 

(เดิมชื่อ:Straits Asia Energy Pte Ltd) 

สิงคโปร ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

SAR 100.00 100.00 

Reyka Wahana Digdjaya Pte Ltd (RWD) สิงคโปร ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

SAR 100.00 100.00 

Sakari Energy Trading Pte Ltd (SET) 

(เดิมชื่อ:Straits Energy Trading Pte Ltd) 

สิงคโปร ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

SAR 100.00 100.00 

Sakari Marine & Infrastructure Pte Ltd (SMI) 

(เดิมชื่อ: Straits Marine & Infrastructure Pte Ltd) 

สิงคโปร Marine  

Engineering 

SAR 100.00 100.00 

PT Straits Consultancy Services (SCS) อินโดนเีซีย ใหบริการ 

บริหารงาน 

SAR 

SMI 

99.00 

1.00 

99.00 

1.00 

PT Bahari Perdana Persada (BPPD) อินโดนเีซีย ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

SAR 100.00 100.00 

PT Bahari Putra Perdana (BPPN) อินโดนเีซีย ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

BPPD 100.00 100.00 

PT Reyka Wahana Digdjaya (RWD) อินโดนเีซีย ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

BPPN 100.00 100.00 

PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) อินโดนเีซีย เหมืองถานหิน SAR 

RWD 

80.00 

20.00 

80.00 

20.00 

PT Bumi Borneo Metalindo (BBM) อินโดนเีซีย ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

BCS 100.00 100.00 

PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN) อินโดนเีซีย อุปกรณ 

ลําเลียงและ 

ขนสงถานหิน 

BBM 100.00 100.00 

PT Kuda Perdana Pertewi (KPP) อินโดนเีซีย เหมืองถานหิน  BCS 100.00 100.00 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมูลบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (ตอ) 
 

ชื่อบริษัท จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ ถือหุนโดย สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอย ของ PTTI (ตอ):       

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN) อินโดนเีซีย ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

BCS 100.00 100.00 

PT Karbon Mahakam (KM) อินโดนเีซีย เหมืองถานหิน BPN 100.00 100.00 

PT Metalindo Bumi Raya (MBR) อินโดนเีซีย เหมืองถานหิน BPN 100.00 100.00 

PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN) อินโดนเีซีย ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

BCS 100.00 100.00 

PT Separi Energy (SE) อินโดนเีซีย ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

BCN 100.00 100.00 

PT Jembayan Muarabara (JMB) อินโดนเีซีย เหมืองถานหิน SE 100.00 100.00 

PT Kemilau Rindang Abadi (KRA) อินโดนเีซีย เหมืองถานหิน SE 100.00 100.00 

PT Arzara Baraindo Energitama (ABE) อินโดนเีซีย เหมืองถานหิน SE 100.00 100.00 

PT Cakrawala Abadi Jaya (CAJ) อินโดนเีซีย ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

BCN 100.00 100.00 

PT Sakti Utama Luas (SUL) อินโดนเีซีย ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

BCN 100.00 100.00 

Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB) อินโดนเีซีย ธุรกิจ  

Infrastructure 

BCN 

SE 

99.00 

1.00 

- 

- 

PT Makassar Prima Coal (MPC) อินโดนเีซีย เหมืองถานหิน SUL 70.00 70.00 

PTT International Holding Limited (PTTIH) ฮองกง ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

PTTI 100.00 100.00 

PTT International Investment Limited (PTTII) ฮองกง ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

PTTIH 100.00 100.00 

PTT International (Singapore) (PTT Inter(Sing)) สิงคโปร ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

PTTII 100.00 100.00 

บริษทั นที ซินเนอรยี่ จํากัด (NSC) ไทย ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

PTTI 100.00 100.00 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคมุรวมกัน และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมูลบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน  
 

ชื่อบริษัท จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ ถือหุนโดย สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอย ของ PTTGE :      

Sabran Brothers Pte. Ltd. (Sabran) สิงคโปร ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

PTTGE 100.00 100.00 

Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. (KTP) สิงคโปร ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

Sabran 100.00 100.00 

PT Az-Zhara  อินโดนเีซีย ปาลมนํ้ามัน Sabran 95.00 95.00 

PTT Green Energy (Hong Kong) Limited 

(PTTGE HK) 

ฮองกง จัดหาเงินทุน Sabran 100.00 100.00 

PTT GE Netherlands Coop.U.A (PTTGE Coop) เนเธอรแลนด ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

Sabran 100.00 100.00 

PT Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) อินโดนเีซีย ปาลมนํ้ามัน KTP 95.00 95.00 

PT Taringin Perkasa (PT. TP) อินโดนเีซีย ปาลมนํ้ามัน PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sampuraga (PT. SMS) อินโดนเีซีย ปาลมนํ้ามัน PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sejahtera Kobar (PT. SMSK) อินโดนเีซีย ปาลมนํ้ามัน PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Mirza Pratama Putra (PT. MPP) อินโดนเีซีย ปาลมนํ้ามัน PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Landen Roslia Mandiri (PT. LRM) อินโดนเีซีย ปาลมนํ้ามัน PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Lamandau Sawit Lestari (PT. LSL) อินโดนเีซีย ปาลมนํ้ามัน PT Az-Zhara 95.00 95.00 

บริษทั ปตท.กรีน เอ็นเนอรยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ไทย ใหบริการ 

บริษทัในเครือ 

PTTGE BV 
Sabran 

PTTGE 

50.00 

25.00 

25.00 

50.00 

25.00 

25.00 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมูลบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (ตอ) 
 

ชื่อบริษัท จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ ถือหุนโดย สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอย ของ PTTGE (ตอ) :      

PTT GE Services Netherlands BV (PTTGE BV) เนเธอรแลนด จัดหาเงินทุน PTTGE Coop 100.00 100.00 

กิจการที่ควบคุมรวมกันของ PTTGE BV :      

PT Kalpataru Sawit Plantation  อินโดนีเซีย ปาลมนํ้ามัน PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Kutai Sawit Plantation  อินโดนีเซีย ปาลมนํ้ามัน PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Sawit Khatulistiwa Plantation  อินโดนีเซีย ปาลมนํ้ามัน PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Kutai Inti Utama อินโดนีเซีย ปาลมนํ้ามัน PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Kota Bangun Plantation  อินโดนีเซีย ปาลมนํ้ามัน PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Mahakam Sawit Plantation  อินโดนีเซีย ปาลมนํ้ามัน PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Malaya Sawit Khatulistiwa  อินโดนีเซีย ปาลมนํ้ามัน PTTGE BV 75.00 75.00 

บริษทัยอย ของ BSA :      

บริษทั สปอรต เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด 

(SSA) 

ไทย บริการจัดการ 

การแขงขัน

กีฬา 

BSA 100.00 100.00 

บริษทัยอย ของ TTM (T) :      

TTM Sukuk Berhad (TTMT SPV) มาเลเซีย จัดหาเงินทุน TTM(T) 100.00 100.00 

      

กิจการท่ีควบคุมรวมกันของ PTTEP :      

Carigali - PTTEPI Operating Company Sdn Bhd. 

(CPOC)   

มาเลเซีย ปโตรเลียม PTTEPI 50.00 50.00 

Moattama Gas Transportation Company  

(MGTC) 

เบอรมิวดา ทอขนสงกาซ PTTEPO 25.50 25.50 

Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) Cayman 

Islands 

ทอขนสงกาซ PTTEPO 19.3178 19.3178 

Orange Energy Limited (Orange) ไทย ปโตรเลียม PTTEPO 53.9496 53.9496 

B8/32 Partners Limited (B8/32 Partners) ไทย ปโตรเลียม PTTEPO 25.0009 25.0009 

Andaman Transportation Limited (ATL) Cayman 

Islands 

ทอขนสงกาซ PTTEPO 80.00 - 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมูลบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (ตอ) 
 

ชื่อบริษัท 

 

จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 

 

ถือหุนโดย สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

    2555 2554 

กิจการท่ีควบคุมรวมกันของ PTTEP (ตอ) :      

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮองกง ปโตรเลียม PTTEP FH 

PTT Inter 

(Sing) 

50.00 

50.00 

50.00 

50.00 

Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan2) บาฮามาส ปโตรเลียม  JV Marine 13.11 13.11 

KKD Oil Sands Partnership (KOSP)  

(เดิมชื่อ : Statoil Canada Partnership (SCP)) 

แคนาดา ปโตรเลียม PTTEP CA 40.00 40.00 

Leismer Aerodrome Limited (LAL) แคนาดา ใหบริการ PTTEP CA 32.00 40.00 

Groupement Bir Seba (GBRS) แอลจีเรีย ปโตรเลียม PTTEP AG 35.00 35.00 

NST Supply Base Company Limited (NST) ไทย ปโตรเลียม JV Shore  

Base 

15.67 - 

กิจการท่ีควบคุมรวมกันของ PTTI :      

FEE (Bru) Pte Ltd (FEEBRU) สิงคโปร เหมืองถานหิน Straits (Brunei) 35.00 35.00 

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮองกง ปโตรเลียม PTT Inter  

(Sing) 

PTTEP FH 

50.00 

 

50.00 

50.00 

 

50.00 

กิจการท่ีควบคุมรวมกันของ PTTGE :       

Chancellor Oil Pte. Ltd.(Chancellor) สิงคโปร ลงทุนใน 

บริษทัอื่น 

PTTGE 77.56 77.56 

บริษัทยอยของ Chancellor :       

PT First Borneo Plantations (PT. FBP) อินโดนีเซีย ปาลมนํ้ามัน Chancellor 95.00 95.00 

PT Borneo International Anugerah (PT. BIA) อินโดนีเซีย ปาลมนํ้ามัน PT. FBP 95.00 95.00 

PT Wahana Hamparan Hijau (PT. WHH) อินโดนีเซีย ปาลมนํ้ามัน PT. FBP 95.00 95.00 

PT Mitra Kapuas Agro (PT. MKA) อินโดนีเซีย ปาลมนํ้ามัน PT. FBP 95.00 95.00 

PT Berkah Sawit Abadi (PT. BSA) อินโดนีเซีย ปาลมนํ้ามัน PT. FBP 95.00 95.00 

PT Kapuas Bio Agro (PT. KBA) อินโดนีเซีย ปาลมนํ้ามัน PT. FBP 95.00 95.00 

PT Khatulistiwa Agro Abadi (PT. KAA) อินโดนีเซีย ปาลมนํ้ามัน PT. FBP 95.00 95.00 



69 

 

12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมูลบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (ตอ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทนุรอยละ 

   2555 2554 

โครงการของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)   

บงกช ไทย บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 44.4445 44.4445 

อาทิตย ไทย บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 80.00 80.00 

อาทิตยเหนือ ไทย บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) - 100.00 

คอนแทร็ค 4  

(เดิมช่ือ: ไพลิน) 

ไทย บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 45.00 45.00 

สินภูฮอม  

(แปลง E5 North) 

ไทย บริษทั เฮสส (ไทยแลนด) จํากัด 20.00 20.00 

เอส 1 ไทย บริษทั ปตท. สผ. สยาม จํากัด 25.00 25.00 

คอนแทร็ค 3  

(เดิมช่ือ:ยูโนแคล 3) 

ไทย บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 5.00 5.00 

อี 5 ไทย บริษทั เอ็กซอนโมบิล เอ็กซโพลเรช่ัน แอนด  

โพรดักช่ัน โคราช อิงค 

20.00 20.00 

แอลจีเรีย ฮาสสิ 

เบอร ราเคซ 

แอลจีเรีย บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 24.50 24.50 

   

โครงการของบริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTTEPI)   

ยาดานา สหภาพพมา Total E&P Myanmar 25.50 25.50 

เยตากุน สหภาพพมา Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd. 19.31784 19.31784 

พีทีทีอีพี 1 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 100.00 100.00 

จี 4/43 ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด 21.375 21.375 

จี 9/43 ไทย-กัมพูชา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 100.00 100.00 

แอล 22/43 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 100.00 100.00 

แอล 53/43 และ 

แอล 54/43 

ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 100.00 100.00 

จี 4/48 ไทย บริษทั เชฟรอน ปตตานี จํากัด 5.00 5.00 
 



70 

 

 

12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมลูบรษิัทยอย กิจการท่ีควบคมุรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (ตอ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทนุรอยละ 

   2555 2554 

โครงการของบริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTTEPI) (ตอ)   

อาทิตย (G 9/48) ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - 80.00 

บงกช (G 12/48) ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 44.4445 44.4445 

แอล 21 และ28/48  ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 70.00 70.00 

แอล 29/48 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - 70.00 

เอ 4, 5 และ 6/48 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 100.00 100.00 

คอนแทร็ค 3 

(G 6/50) 

ไทย บริษทั เชฟรอน ปโตรเลียมประเทศไทย จํากัด 5.00 5.00 

คอนแทร็ค 4 

(G 7/50) 

ไทย บริษทั เชฟรอน ปโตรเลียมประเทศไทย จํากัด 45.00 45.00 

อาทิตย (G 8/50) ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 80.00 80.00 

กัมพูชา บี กัมพูชา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 33.333334 33.333334 

ซอติกา สหภาพพมา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 80.00 80.00 

พมา เอ็ม 3  สหภาพพมา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 100.00 100.00 

พมา เอ็ม 11 สหภาพพมา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 45.00 100.00 

พมา เอ็ม 7 สหภาพพมา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - 100.00 

พื้นที่รวมพัฒนา 

ไทย-มาเลเซีย-บี 17 

ไทย-

มาเลเซีย 

Carigali-PTTEPI Operating Company Sendirian Berhad 50.00 50.00 

   

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร อินเวสทเมนต จํากัด (PTTEPO)   

บี 8/32 และ 9 เอ * ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด 25.0010 25.0010 

   

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี เซาทเวสต เวียดนาม จํากัด (PTTEP SV)   

เวียดนาม 52/97 เวียดนาม Chevron Vietnam (Block 52), Ltd. 7.00 7.00 

   

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี คิมลอง เวียดนาม จํากัด (PTTEP KV)   

เวียดนาม บี และ 48/95 เวียดนาม Chevron Vietnam (Block B), Ltd. 8.50 8.50 
 

* PTTEPO ถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรย่ี จํากัด และบริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด ซึ่งเปนผูถือสัมปทานในโครงการ 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมูลบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (ตอ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทนุรอยละ 

   2555 2554 

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี ฮองลอง จํากัด (PTTEP HL)   

เวียดนาม 16-1 เวียดนาม Hoang Long Joint Operating Company 28.50 28.50 

   

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี ฮอนวู จํากัด (PTTEP HV)   

เวียดนาม 9-2 เวียดนาม Hoan-Vu Joint Operating Company 25.00 25.00 

   

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี โอมาน จํากัด (PTTEP OM)   

โอมาน 44 โอมาน บริษทั พีทีทีอีพี โอมาน จํากัด 100.00 100.00 

   

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี อัลจีเรีย จํากัด (PTTEP AG)   

แอลจีเรีย 433 เอ  

และ 416บ ี

แอลจีเรีย Groupement Bir Seba  35.00 35.00 

   

โครงการของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด (PTTEPS)   

สินภูฮอม 

(แปลง EU-1) 

ไทย บริษทั เฮสส (ไทยแลนด) จํากัด 20.00 20.00 

บี 6/27 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จํากัด 60.00 60.00 

เอส 1 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จํากัด 75.00 75.00 

   

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี ออสเตรเลีย ออฟชอร พีทีวาย จํากัด (PTTEP AO)   

ออสเตรเลีย  

ดับเบิ้ลยู เอ 423 พี 

ออสเตรเลีย Murphy Australia Oil Pty Ltd. 30.00 30.00 

   

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี บาหเรน จํากัด (PTTEP BH)   

บาหเรน 2 บาหเรน บริษทั พีทีทีอีพี บาหเรน จํากัด - 100.00 

   

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี โรมมานา จํากัด (PTTEPR)   

โรมมานา อียิปต Sipetrol International S.A. - 30.00 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมูลบรษิัทยอย กิจการทีค่วบคมุรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (ตอ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทนุรอยละ 

   2555 2554 

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี เซไม ทู จํากัด (PTTEP SM)   

อินโดนเีซีย เซไมทู อินโดนเีซีย Murphy Semai Oil Co.,Ltd 28.33 28.33 

   

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี ซิดิ อับ เอล รามาน จํากัด (PTTEP SAER)   

ซิดิ อับ เอล  

รามานออฟชอร 

อียิปต Edison International SPA 30.00 30.00 

   

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี เซาธ เอเชีย จํากัด (PTTEP SA)   

พมาพีเอสซี จี และ 

อีพี 2 

สหภาพพมา บริษทั พีทีทีอีพี เซาธ เอเชีย จํากัด 90.00 - 

   

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี นิวซีแลนด จํากัด (PTTEP NZ)   

นิวซีแลนด เกรทเซาธ นิวซีแลนด Shell GSB Limited 18.00 18.00 

   

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี เซาท มานดาร จํากัด (PTTEP SMD)   

อินโดนเีซีย เซาท  

มานดาร 

อินโดนเีซีย บริษทั พีทีทีอีพี เซาท มานดาร จํากัด 34.00 34.00 

   

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี มาลุนดา จํากัด (PTTEP ML)   

อินโดนเีซีย มาลุนดา อินโดนเีซีย บริษทั พีทีทีอีพี มาลุนดา จํากัด 100.00 100.00 

   

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี ซาดัง จํากัด (PTTEP SD)   

อินโดนเีซีย ซาดัง อินโดนเีซีย Talisman Sadang B.V. 30.00 30.00 

   

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี เซาท ซาการี จํากัด (PTTEP SS)   

อินโดนเีซีย เซาท  

ซาการี 

อินโดนเีซีย Talisman South Sageri B.V. 20.00 20.00 

   

โครงการของบริษัท พีททีีอีพี แคนาดา จํากัด (PTTEP CA)   

แคนาดา ออยล  

แซนด เคเคดี 

แคนาดา Statoil Canada Ltd 40.00 40.00 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมูลบรษิัทยอย กิจการทีค่วบคมุรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (ตอ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทนุรอยละ 

   2555 2554 

โครงการของกลุมบริษัท โคฟ เอนเนอรยี่ จํากัด (COVE)   

โมซัมบิก โรวูมา  

ออฟชอร แอเรีย วัน 

โมซัมบิก Anadarko Mozambique Area 1 Limitada 8.50 - 

โมซัมบิก โรวูมา  

ออนชอร 
โมซัมบิก Anadarko Mozambique Area 1 Limitada 10.00 - 

เคนยา แอล 10 เอ เคนยา BG Kenya Limited 25.00 - 

เคนยา แอล 10 บี   เคนยา BG Kenya Limited 15.00 - 

เคนยา แอล 5, แอล 7, 

แอล 11 เอ, แอล 11 บ ี

และ แอล 12 

เคนยา Anadarko Kenya Company 10.00 - 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมูลบรษิัทยอย กิจการทีค่วบคมุรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (ตอ) 
 

โครงการของกลุมบรษิัท พีทีทีอพีี ออสเตรเลีย เพิรธ พีทีวาย จํากัด (PTTEP AP) 

พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ออสเตรเลีย  

รายละเอียดบริษัทผูดําเนินการและสัดสวนการรวมทุนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย มีดังตอไปน้ี 

แปลง บริษัทผูดําเนินการ สัดสวนการรวมทนุรอยละ 

  2555 2554 

เอซี/แอล 7, เอซี/ แอล 8, เอซี/ พี 33,  

เอซี/ พี 34 เอซี/ พี 40 และเอซี/พี 54 

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 100.00 

เอซี/ แอล 1, เอซี/ แอล 2 และเอซี/ แอล 3 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 89.6875 89.6875 

เอซี/ อารแอล 7 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 100.00 

เอซี /พี 24 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 90.00 90.00 

เอซี/ อารแอล 4 (Tenacious) PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 100.00 

เอซี/ อารแอล 6 (Audacious),  

เอซี/พี 4, เอซี/ อารแอล 4 (ไมรวม    

Tenacious), เอซี/ อารแอล 5,  

เอซี/ อารแอล 6 (ไมรวม Audacious) 

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 50.00 50.00 

เอซ/ีพี 32  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd - 35.00 

เอซ/ีพี 17 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 50.00 

ดับเบิ้ลยู เอ 396 พี และดับเบ้ิลยู เอ 397 พี Woodside Energy Limited 20.00 20.00 

ดับเบิ้ลยู เอ 378 พี Woodside Energy Limited - 20.00 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.2 ขอมูลบรษิัทยอย กิจการทีค่วบคมุรวมกัน และบริษัทรวม ของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (ตอ) 
 

ชื่อบริษัท 

 

จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ ถือหุนโดย สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

    2555 2554 

บริษทัรวมของ PTTEP :      

บริษทั เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) ไทย การพาณิชย PTTEP 50.00 50.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTTICT) ไทย บริการงาน 

ส่ือสารและ 

เทคโนโลยี 

PTTEP 20.00 20.00 

บริษทัรวมของกลุมบริษทั PTTEP AP * ออสเตรเลีย ใหบริการ PTTEP AAO 50.00 50.00 

บริษทัรวมของ SBECL :      

FST Aviation Services Limited (FST) ฮองกง บริการเติม

น้ํามัน 

อากาศยาน 

PTTPC 25.00 25.00 

บริษทัรวม ของ PTTI :       

East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) อียิปต ทอขนสงกาซ PTTI 25.00 25.00 

Red Island Minerals Ltd (RIM)** ออสเตรเลีย ลงทุนใน 

บริษทัอืน่ 

PTTAPM - 33.50 

Xayaburi Power Company Limited (XPCL) ลาว โรงไฟฟา 

พลังนํ้า 

NSC 25.00 25.00 

 

           * บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP ไดแก ShoreAir Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd 

           ** เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.3 เงินลงทุนในบริษัทรวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  
 

หนวย : ลานบาท 

 

สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 2555 2554 เงินปนผล 

ชื่อบริษัท 2555 2554 วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 2555 2554 

กลุมธุรกิจการกล่ัน         

1. TOP 49.10 49.10 11,380.83 43,084.82 11,380.83 39,274.55 2,504.12 2,704.45 

2. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 17,183.79 14,770.48 21,573.08 6,057.67 - 

3. BCP 27.22 27.22 5,585.26 8,934.16 5,585.26 8,249.06 505.91 426.69 

4. IRPC 38.51 38.51 28,467.24 29,669.33 28,467.24 30,366.79 314.79 1,416.55 

กลุมธุรกิจน้ํามัน         

5. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 2,193.36 2,682.35 1,659.74 - - 
6. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 - 131.25 - - - 
7. VLPG 45.00 45.00 87.35 95.18 87.35 119.12 33.75 - 
8. KPL 40.00 40.00 21.49 - 21.49 - - - 
9. FST  25.00 25.00 0.87 1.55 0.84 1.42 - - 
กลุมธุรกิจปโตรเคมี         

10. PPCL 40.00 40.00 3,340.48 4,982.48 3,340.48 4,940.00 - - 
11. PTTME  40.00 40.00 66.40 196.40 66.40 205.98 28.40 27.20 
12. PTTGC 48.89 48.92 49,562.99 116,881.10 49,562.99 104,910.14 5,037.51 6,359.97* 

 

 

* ประกอบดวยเงินปนผลของ PTTAR และ PTTCH จํานวน 2,600.03 ลานบาทและ 3,759.94 ลานบาท ตามลําดับ 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.3 เงินลงทุนในบริษัทรวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  
 

หนวย : ลานบาท 

 

สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 2555 2554 เงินปนผล 

ชื่อบริษัท 2555 2554 วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 2555 2554 

กลุมธุรกิจกาซ 

ธรรมชาติ         

13. IPT 20.00 20.00 400.19 1,739.29 400.19 1,648.32 - - 

14. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,278.18 2,304.76 2,258.96 146.12 73.06 

15. PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 3,067.10 2,743.60 2,773.36 5.76 - 

16. EMG 25.00 25.00 14,975.23 12,052.37 15,493.25 12,474.48 - - 

17. B.Grimm BIP 23.00 23.00 65.67 64.88 31.17 30.86 - - 

18. NNEG 30.00 30.00 72.60 65.28 24.60 23.59 - - 

19. XPCL 25.00 25.00 423.68 443.56 260.19 246.72 - - 

20. BIC 25.00 25.00 281.50 277.91 113.75 113.44 - - 

กลุมธุรกิจถานหิน         

21. RIM  - 33.50 - - 1,642.72 1,541.56 - - 

กลุมธุรกิจอื่น         

22. PTTICT 40.00 40.00 60.00 236.27 60.00 144.41 - - 

23. PTTES 40.00 40.00 62.50 66.73 62.50 63.06 - - 

24. ShoreAir 50.00 50.00 14.70 105.83 15.21 94.02 - - 

    137,501.42 243,619.57 139,248.90 232,712.66   

หักคาเผ่ือการดอยคา   (11,660.61) (8,585.00) (8,019.54) (4,859.14)   

รวม   125,840.81 235,034.57 131,229.36 227,853.52 14,634.03 11,007.92 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการทีค่วบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.4 เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2555 และ 2554  
 

หนวย : ลานบาท 

 สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

วิธีราคาทุน เงินปนผล 

ชื่อบริษัท 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

บริษทัยอย :       

1. PTTEP 65.29 65.29 71,390.42 11,131.33 12,116.33 11,032.58 

2. PTTT 100.00 100.00 2.50 2.50 - - 

3. PTTCL 100.00 100.00 0.23 0.23 - - 

4. SBECL 100.00 100.00 1,154.81 1,154.81 - - 

5. PTTNGD 58.00 58.00 418.14 418.14 774.30 493.00 

6. PTTLNG 100.00 100.00 6,403.00 6,403.00 - - 

7. PTTPM 50.00 50.00 20.00 20.00 - - 

8. EnCo 50.00 50.00 900.00 900.00 - - 

9. PTTPL 100.00 100.00 1,200.00 1,200.00 - - 

10. PTTRB 100.00 100.00 5,100.00 5,100.00 - - 

11. CHPP 100.00 100.00 316.22 316.22 - - 

12. PTTI 100.00 100.00 33,316.00 33,157.00 - - 

13. PTTGE 100.00 100.00 11,750.64 10,834.08 - - 

14. BSA 25.00 25.00 0.50 0.50 1.42 - 

15. PTT TANK 100.00 100.00 2,500.37 2,500.37 - - 

16. TLBC 48.95 48.95 140.00 140.00 10.92 7.70 

รวมเงินลงทนุในบริษัทยอย  134,612.83 73,278.18 12,902.97 11,533.28 

 

หมายเหตุ : ในระหวางป 2554 RBA จายเงินปนผล จํานวน 46.00 ลานบาท และไดจดทะเบียนเลิกบริษัทและชําระบัญชีแลวเสร็จ 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.4 เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน  และบริษัทรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2555 และ 2554 (ตอ) 
 

หนวย : ลานบาท 

 สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

วิธีราคาทุน เงินปนผล 

ชื่อบริษัท 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน :       

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ       

17. TTM (T) 50.00 50.00 5,666.80 5,666.80 1,388.37 - 

18. TTM (M) 50.00 50.00 281.32 281.32 - - 

19. DCAP 35.00 35.00 584.50 584.50 - - 

กลุมธุรกิจปโตรเคมี       

20. PTTAC 48.50 48.50 6,909.41 6,909.41 - - 

21. HMC 41.44 41.44 9,117.12 9,117.12 621.13 1,774.27 

22. PTTMCC 50.00 50.00 180.12 180.12 - - 

รวมเงินลงทนุในกจิการท่ีควบคุมรวมกัน 22,739.27 22,739.27 2,009.50 1,774.27 

บริษทัรวม :       

กลุมธุรกิจการกล่ัน       

23. TOP 49.10 49.10 11,380.83 11,380.83 2,504.12 2,704.45 

24. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 14,770.48 6,057.67 - 

25. BCP 27.22 27.22 5,585.26 5,585.26 505.91 426.69 

26. IRPC  38.51 38.51 28,467.24 28,467.24 314.79 1,416.55 

กลุมธุรกิจน้ํามัน        

27. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 2,682.35 - - 

28. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 131.25 - - 

29. VLPG 45.00 45.00 87.35 87.35 33.75 - 

30. KPL 40.00 40.00 21.49 21.49 - - 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการทีค่วบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.4 เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 และ 2554 (ตอ) 
 

หนวย : ลานบาท 

 สัดสวนเงินลงทุน 

 (รอยละ) 

วิธีราคาทุน เงินปนผล  

 

ชื่อบริษัท 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

กลุมธุรกิจปโตรเคมี       

31. PPCL 40.00 40.00 3,340.48 3,340.48 - - 

32. PTTME  40.00 40.00 66.40 66.40 28.40 27.20 

33. PTTGC 48.89 48.92 48,121.52 48,121.52 4,959.71 6,273.71* 

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ       

34. IPT 20.00 20.00 400.19 400.19 - - 

35. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 146.12 73.06 

36. PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 2,743.60 5.76 - 

37. B.Grimm BIP 23.00 23.00 65.67 31.17 - - 

38. NNEG 30.00 30.00 72.60 24.60 - - 

39. BIC 25.00 25.00 281.50 113.75 - - 

กลุมธุรกิจอื่น       

40. PTTICT 20.00 20.00 30.00 30.00 - - 

41. PTTES 40.00 40.00 62.50 62.50 - - 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 120,615.47 120,365.22   

หัก คาเผ่ือการดอยคา (152.74) (152.74)   

รวมเงินลงทนุในบริษัทรวม 120,462.73 120,212.48 14,556.23 10,921.66 

รวม 277,814.83 216,229.93 29,468.70 24,229.21 

 

*ประกอบดวยเงินปนผลของ PTTAR และ PTTCH จํานวน 2,600.03 ลานบาท และ 3,673.68 ลานบาทตามลําดับ 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการทีค่วบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.5 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

12.5.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 2555 2554 

ณ วันที่ 1 มกราคม  227,853.52 203,619.75 

-  สวนแบงกําไรขาดทุน  27,091.05 29,463.28 

-  เงินปนผลรบั (14,634.03) (11,007.92) 

-  โอนเปลี่ยนประเภท (1,514.83) 585.60 

-  เงินลงทนุเพิ่ม 413.74 4,251.49 

-  ขายเงินลงทุน - (973.86) 

-  กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกดิขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 5.89 (2.27) 

-  ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (174.20) 570.17 

-  สวนเกินทุนจากการควบรวมกิจการของบริษทัรวม   (17.93) 6,026.49 

-  ดอยคาเงินลงทุน (3,972.32) (4,675.23) 

-  อื่น ๆ (16.32) (3.98) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  235,034.57 227,853.52 
 

12.5.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม ซ่ึงบันทึกโดย  

วิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 2555 2554 

ณ วันที่ 1 มกราคม  216,229.93 182,372.55 

-  เงินลงทนุเพิ่ม 61,584.90 32,909.63 

-  ขายเงินลงทุน - (555.83) 

-  โอนเปลี่ยนประเภท - 585.60 

-  ปรับเงินลงทุน - 939.47 

-  ดอยคาเงินลงทุน - (21.49) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 277,814.83 216,229.93 



82 

 

12. เงินลงทนุในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.6 รายการสวนแบงในสินทรัพยสุทธิตามสัดสวนของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของกิจการที่ควบคุม

รวมกัน ซ่ึงนํามารวมในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ : 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

  หนวย : ลานบาท 

 2555 2554 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PTTMCC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PTTMCC 

สินทรัพยหมุนเวียน 2,744.65 162.24 195.91 2,090.88 4,748.20 136.85 3,318.28 122.56 115.76 1,597.05 3,922.08 170.83 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 12,293.30 595.40 1,281.95 13,004.90 12,545.21 27.60 13,146.17 622.59 1,302.00 12,333.11 12,511.04 8.55 

หนี้สินหมุนเวียน (1,254.92) (98.94) (203.73) (3,243.97) (2,084.88) (3.04) (1,232.54) (85.72) (207.22) (1,950.21) (1,567.74) (3.42) 

หนี้สินไมหมุนเวียน (7,366.06) (291.16) (810.88) (5,629.23) (4,420.27) (0.04) (8,298.64) (358.17) (794.26) (5,420.67) (5,055.13) - 

สินทรัพยสุทธิ 6,416.97 367.54 463.25 6,222.58 10,788.26 161.37 6,933.27 301.26 416.28 6,559.28 9,810.25 175.96 

 

งบกําไรขาดทนุ : 
 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

  หนวย : ลานบาท 

 2555 2554 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PTTMCC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PTTMCC 

รายได * 2,513.02 158.25 928.37 849.55 12,969.68 4.21 1,977.20 140.21 584.92 (247.47) 12,862.89 3.48 

คาใชจาย (1,640.94) (91.88) (881.40) (1,186.57) (11,174.97) (18.80) (1,753.98) (98.40) (656.28) (191.43) (10,197.84) (7.53) 

กําไร(ขาดทุน) 

กอนภาษีเงินได 872.08 66.37 46.97 (337.02) 1,794.71 (14.59) 223.22 41.81 (71.36) (438.90) 2,665.05 (4.05) 

ภาษีเงินได - - - 0.31 (194.22) - - - - 0.01 (426.38) - 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 872.08 66.37 46.97 (336.71) 1,600.49 (14.59) 223.22 41.81 (71.36) (438.89) 2,238.67 (4.05) 

 

* รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.7 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

BIC 

ในระหวางป 2555 BIC เรียกชําระคาหุนเพ่ิมเติมท้ังหมด 6 คร้ัง เปนจํานวนเงินรวม 167.75 ลานบาท ซ่ึง

บริษัทฯ ไดชําระคาหุนดังกลาวแลวทั้งจํานวน 
 

PTTGE 

เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2555 PTTGE ไดเรียกชําระคาหุนเพ่ิมทุนจํานวน 30 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ

ประมาณ 916.56 ลานบาท ทั้งน้ีบริษัทฯไดชําระคาหุนเพ่ิมทุนดังกลาวเม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555 
 

RIM 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ PTTI ได

ลงทุนเพ่ิมใน Red Island Minerals Limited (RIM) โดยเพ่ิมสัดสวนการถือหุนอีกรอยละ 66.50 จากเดิมรอยละ 

33.50 เปนรอยละ 100 สงผลให RIM เปล่ียนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ 

ขอ 41 การซ้ือธุรกิจ) 
 

B.Grimm BIP 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ B.Grimm BIP ครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2555 ไดมีมติใหเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 135.50 ลานบาท เปน 285.50 ลานบาท โดยการออก

หุนเพ่ิมทุนจาํนวน 1.50 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท และเรียกชําระคาหุนเต็มมูลคา ทั้งน้ีบริษัทฯไดชําระ

คาหุนเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนการถือหุนเปนจํานวนเงิน 34.50 ลานบาท เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2555  
 

PTTGC 

ในระหวางป พนักงาน PTTGC มีการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 

(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  31 ผลจากการใชสิทธิดังกลาวสงผลใหเกิด

กําไรจํานวน 19.28 ลานบาท ซึ่งรับรูในงบกําไรขาดทุน และสงผลใหสัดสวนเงินลงทุนของบริษัทฯใน 

PTTGC ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ลดลงเหลือเทากับรอยละ 48.89 
 

NNEG 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของ NNEG ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ไดมีมติใหเพิ่มทุน

จดทะเบียน 80 ลานบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 82 ลานบาท เปน 162 ลานบาท โดยการออกหุนเพิ่มทุน 

จํานวน 8 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท และเรียกชําระคาหุนเต็มมูลคา ทั้งน้ีบริษัทฯไดชําระคาหุนเพ่ิมทุน 

ดังกลาวตามสัดสวนการถือหุนเปนจํานวนเงิน 24 ลานบาท เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2555 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของ NNEG คร้ังท่ี 4/2555 เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2555 ไดมีมติใหเพิ่มทุนจด

ทะเบียน 80 ลานบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 162 ลานบาท เปน 242 ลานบาท โดยการออกหุนเพิ่มทุน 

จํานวน 8 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท และเรียกชําระคาหุนเต็มมูลคา ทั้งน้ีบริษัทฯไดชําระคาหุนเพ่ิมทุน 

ดังกลาวตามสัดสวนการถือหุนเปนจํานวนเงิน 24 ลานบาท เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 
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12. เงินลงทนุในบริษัทยอย กิจการทีค่วบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.7 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 (ตอ) 
 

PTTI 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 PTTI ไดทําการประเมินการดอยคาเงินลงทุนใน East Mediterranean Gas Company 

(EMG) เพิ่มเติม เนื่องจาก Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) และ Egyptian Natural Gas 

Holding Company (EGAS) ซ่ึงเปนคูสัญญาในการซ้ือขายกาซฯ จากประเทศอียิปตไปยังประเทศอิสราเอล  

ไดแจงยกเลิกสัญญาซื้อขายกาซฯ ระหวาง EGPC/EGAS กับ EMG ซึ่งสงผลให EMG ไมสามารถ

ดําเนินการสงกาซฯใหกับลูกคาไดตามสัญญา ทาง PTTI จึงทําการทดสอบการดอยคา และรับรูขาดทุนจาก

การดอยคาเงินลงทุนดังกลาวเพ่ิมเติมในไตรมาส 2 ป 2555 จํานวน 3,972.32 ลานบาท สงผลใหคาเผ่ือการ

ดอยคาเงินลงทุนใน EMG ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 8,585.00 ลานบาทในงบการเงินรวม 
 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 PT Separi Energy (SE) บริษัทยอยของ Sakari Resources Ltd. (SAR) ซ่ึงเปน

บริษัทยอยของ PTTI ทําการเขาซ้ือ Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB) ในสัดสวนรอยละ 100 

(รายละเอียดตามหมายเหตุฯ ขอ 41 การซ้ือธุรกิจ) 
 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 PTTI เรียกชําระคาหุนเพ่ิมทุน เปนจํานวนเงิน 159 ลานบาท ทั้งน้ีบริษัทฯไดชําระ

คาหุนเพิ่มทุนดังกลาวเม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2555 
 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของ PTTI ครั้งที่ 8/2555 ไดมีมติอนุมัติการควบรวม

บริษัทยอย 2 แหง International Coal Holdings Pty Ltd (ICH) และ PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd 

(PTTAPM) โดยให PTT Mining Limited (PTTML) ขายหุน 60% ใน PTTAPM ที่ถืออยู ใหแก ICH 
 

เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 PTTML ไดขายหุน 60% ใน PTTAPM ที่ถืออยูใหแก ICH ดวยราคา 571.82 

ลานดอลลารออสเตรเลีย หรือเทียบเทา 18,327.60 ลานบาท 
 

เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการ PTTI คร้ังท่ี 11/2555 ไดมีมติอนุมัติให PTT Mining Limited 

(PTTML) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ PTTI เปนผูทําคําเสนอซ้ือหุนของ Sakari Resources Ltd. (SAR) เพื่อทําการ

เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน SAR โดยประกาศทําคําเสนอซ้ือหุนท้ังหมดในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร และ

รายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 

 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ซ่ึงเปนวันส้ินสุดการเสนอซ้ือหุนสามัญของ Sakari Resources Limited (SAR) 

บริษัทยอยของ PTT Mining Limited (PTTML) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ PTTI โดย PTTML ไดรับการตอบรับ

ขายหุนจากการเสนอซ้ือดังกลาวและจากการซ้ือผานตลาดหลักทรัพย ทําใหมีสัดสวนการถือหุนใน SAR 

ทั้งโดยตรงและโดยออมเปนจํานวนทั้งหมด 1,025,053,511 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 90.15 ของจํานวนหุน

ทั้งหมด และ PTTML ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดําเนินการเพิกถอนหุน SAR ออกจากตลาดหลักทรัพย

สิงคโปร  
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการทีค่วบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.7 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 (ตอ) 
 

PTTI (ตอ) 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัท SAR มีมติเห็นชอบใหดําเนินการย่ืนขอเพิกถอนหุนของ

SAR ออกจากตลาดหลักทรัพยสิงคโปร และรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 

ธันวาคม 2555 
 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 บริษัท PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท 

International Coal Holdings Pty Ltd. (ICH) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท PTT Mining Limited (PTTML) ซ่ึง

เปนบริษัทยอยของ PTTI ไดเขาซ้ือหุนสามัญของ Sakari Resources Limited (SAR) ตอจาก PTTML ตามมติ

ที่ประชุมผูถือหุนของ PTTAPM ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 โดย PTTAPM ไดทําการซ้ือหุน SAR ตั้งแต

วันท่ี 3 ธันวาคม 2555 จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2555 จํานวนท้ังหมด 7,076,763 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 

0.62 สงผลให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 PTTML มีสัดสวนการถือหุนใน SAR ทั้งโดยตรงและโดยออมเปน

จํานวนทั้งหมด 1,064,632,540 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.63  
 

XPCL 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ XPCL ครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ไดมีมติใหเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน 5,750 ลานบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000 ลานบาท เปน 6,750 ลานบาท โดยการออก

หุนเพิ่มทุนจํานวน 575 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท  
 

ในระหวางป 2555 XPCL เรียกชําระคาหุนเพ่ิมทุนดังกลาวจํานวน 5 ครั้ง คิดเปนจํานวน 1.68 บาทตอหุน  

รวมเปนเงิน 241.50 ลานบาท ซ่ึง NSC ไดชําระคาหุนเพ่ิมทุนดังกลาวแลวทั้งจํานวน 

 

 



86 

 

 

12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการทีค่วบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.7 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 (ตอ) 
 

SPRC 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ SPRC คร้ังท่ี 3/2555 เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2555 ไดมีมติใหแปรสภาพ

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด เปน บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดย SPRC ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 
 

PTTEP 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ PTTEP 

ไดเขาซื้อบริษัท Cove Energy Plc (COVE) ในสาธารณรัฐโมซัมบิก (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ ขอ 41 

การซ้ือธุรกิจ) 
 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ PTTEP ครั้งที่ 1/2555 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนโดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 650 ลานหุน ซ่ึงมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยทําการเสนอ

ขายหุนแบบเฉพาะเจาะจงใหกับผูถือหุนเดิม (Preferential public offering) ในราคาหุนละ 142 บาท 
 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไดรับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนของ PTTEP จํานวน 424,359,789 หุน เปนเงิน

จํานวน 60,259,090,038 บาท สงผลใหบริษัทฯ ยังคงสัดสวนการถือหุนใน PTTEP ที่ประมาณรอยละ 65.29 

ซ่ึงบริษัทฯ ไดชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวทั้งจํานวนแลวเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.8 ขอมูลเพิ่มเติมในสวนของบริษัทรวม 
 

12.8.1 รายการสินทรัพยสุทธิและผลการดําเนินงานของบริษัทรวมตามสัดสวนของบริษัท ฯโดยแสดงขอมูล

ตามกลุมธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ : 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 

  หนวย : ลานบาท 

 2555 2554 

 กาซธรรมชาติ น้ํามัน ปโตรเคมี การกลั่น อื่นๆ กาซธรรมชาติ น้ํามัน ปโตรเคมี การกลั่น อื่นๆ 

สินทรัพยหมุนเวียน 4,834.22 907.15 82,184.04 98,958.10 394.78 4,742.97 900.99 54,407.83 89,054.58 305.87 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 11,509.24 2,271.70 140,764.62 89,190.16 105.67 11,391.67 2,215.24 137,283.60 84,542.00 92.85 

หน้ีสินหมุนเวียน (1,151.53) (436.61) (35,848.30) (43,280.78) (265.23) (2,335.32) (414.50) (30,319.47) (35,376.98) (211.61) 

หน้ีสินไมหมุนเวียน (4,939.33) (554.82) (65,663.94) (44,845.86) (45.48) (6,234.85) (992.96) (54,548.60) (36,934.91) (48.72) 

สินทรัพยสุทธิ 10,252.60 2,187.42 121,436.42 100,021.62 189.74 7,564.47 1,708.77 106,823.36 101,284.69 138.39 

 

งบกําไรขาดทนุ : 
 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 

  หนวย : ลานบาท 

 2555 2554 

 กาซธรรมชาติ น้ํามัน ปโตรเคมี การกลั่น อื่นๆ กาซธรรมชาติ น้ํามัน ปโตรเคมี การกลั่น อื่นๆ 

รายได 12,094.98 2,201.59 287,176.96 475,467.57 637.14 10,344.71 1,927.84 117,795.32 580,664.59 439.33 

คาใชจาย (11,557.43) (1,530.15) (269,654.42) (464,988.86) (571.29) (9,786.13) (1,287.83) (105,999.34) (558,003.22) (388.93) 

กําไร(ขาดทุน) กอน 

ภาษีเงินได 537.55 671.44 17,522.54 10,478.71 65.85 558.58 640.01 11,795.98 22,661.37 50.40 

ภาษีเงินได 39.22 (129.91) (684.42) (1,614.34) (15.50) (86.84) (138.41) (889.17) (4,675.17) (14.26) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 576.77 541.53 16,838.12 8,864.37 50.35 471.74 501.60 10,906.81 17,986.20 36.14 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกนั และบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.8 ขอมูลเพิ่มเติมในสวนของบริษัทรวม (ตอ) 
 

12.8.2 บริษัทฯยังไมรับรูสวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)ของบริษัทรวมบางแหง สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

จํานวน (3.25) ลานบาท (2554 : (7.68) ลานบาท) เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมท่ียังไมรับรูของบริษัท

รวมดังกลาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 75.51 ลานบาท (ณ วันที่ 31ธันวาคม 2554 : 72.29 ลานบาท) 
 

12.8.3 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวม (เฉพาะบริษัทรวมท่ีมีตราสารทุนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET)) คํานวณจากราคาเสนอซ้ือปจจุบันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ณ วันท่ีใน 

งบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

บริษทัรวม 2555 2554 

BCP 11,898.27 7,045.27 

IRPC 32,423.14 32,108.35 

TOP 67,611.21 58,596.38 

PTTGC 154,302.32 134,463.45 
 

12.8.4 สัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกันและบริษัทรวม ที่มีสัดสวนอํานาจในการออกเสียง

ตางจากสัดสวนของความเปนเจาของ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : รอยละ 

บริษทั สัดสวนอํานาจในการออกเสียง สัดสวนของความเปนเจาของ 

บริษทัยอย   

BSA 57.14 100.00 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน   

HMC 42.10 41.44 

บริษทัรวม   

THAPPLINE 35.20 33.15 
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13. เงินลงทุนเผ่ือขาย  
 

13.1 ขอมูลเงินลงทุนเผ่ือขาย 
 

ชื่อบริษัท 

 

จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

   2555 2554 

เงินลงทุนเผ่ือขายของบริษัทฯ :     

เงินลงทุนในตราสารทุน     

บริษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (TIP) ไทย ประกันภัย 13.33 13.33 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรงุเทพ จํากัด (มหาชน)  

 (BAFS)  

ไทย บริการเติมนํ้ามัน

อากาศยาน 

7.06 7.06 

เงนิลงทุนในกองทุนรวม     

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี เอนเนอรจ ีฟนด (MFC Energy Fund) ไทย กองทุนรวม 32.57 32.57 

กองทุนเปดดัชนีธุรกจิพลังงานและธุรกิจปโตรเคมีและ  

 เคมีภัณฑ (FAM EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   

 

ชื่อบริษัท จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภท 

ธุรกิจ 

ถือหุนโดย สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

    2555 2554 

เงินลงทุนเผ่ือขายของ PTTEP :      

เงินลงทุนในตราสารทุน      

Wentworth Resources Limited (WRL) แคนาดา สํารวจแหลง

น้ํามัน และ 

กาซธรรมชาติ 

COVE 2.42 - 

      

เงินลงทุนเผ่ือขายของ PTTI :      

เงินลงทุนในตราสารทุน      

Xanadu Mines Ltd. (XML) 

 

มองโกเลีย 

 

สํารวจแหลงแร 

 

SET 12.37 13.18 
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13. เงินลงทุนเผ่ือขาย (ตอ) 
 

13.2 เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

หนวย :ลานบาท 

ชื่อบริษัท 

สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

งบการเงินรวม งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

เงินปนผล 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

เงินลงทุนในตราสารทุน         

 TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 10.00 70.00 

 BAFS 7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 24.12 21.96 

 WRL 2.42 - 41.95 - - - - - 

 XML 12.37 13.18 224.79 232.57 - - - - 

รวมเงินลงทนุในตราสารทุน   602.74 568.57 336.00 336.00   

เงินลงทุนในกองทุนรวม         

 MFC Energy Fund 32.57 32.57 504.89 504.89 504.89 504.89 - - 

 FAM EPIF   6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 71.83 71.83 

รวมเงินลงทนุในกองทุนรวม   6,804.89 6,804.89 6,804.89 6,804.89   

         

รวมเงินลงทนุเผ่ือขายกอนปรับ 

 มูลคาเงินลงทุน   7,407.63 7,373.46 7,140.89 7,140.89   

คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน    5,564.70 4,306.96 5,730.55 4,280.62   

  รวม   12,972.33 11,680.42 12,871.44 11,421.51 105.95 163.79 
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13. เงินลงทุนเผ่ือขาย (ตอ) 
 

13.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเผื่อขาย มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ณ วันที่ 1 มกราคม  11,680.42 13,590.60 11,421.51 13,223.30 

- เงินลงทุนเพิ่ม 42.05 24.80 - - 

- โอนเปลี่ยนประเภท  - (585.60) - (585.60) 

- คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน 1,256.26 (1,270.48) 1,449.93 (1,216.19) 

- ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิ (6.40) (78.90) - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  12,972.33 11,680.42 12,871.44 11,421.51 
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14. เงินลงทุนระยะยาวอืน่  
 

14.1 ขอมูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
 

ชื่อบริษัท จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 

 

สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

   2555 2554 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทฯ :     

บริษทั ปโตรเอเซีย (Huizhou) จํากัด (PA(Huizhou)) จีน การตลาดน้ํามัน 25.00 25.00 

บริษัท ปโตรเอเซีย (Maoming) จํากัด (PA (Maoming)) จีน การตลาดน้ํามัน 20.00 20.00 

บริษัท ปโตรเอเซีย (Sanshui) จํากัด (PA (Sanshui)) จีน การตลาดน้ํามัน 25.00 25.00 

บริษทั ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด (FPT)* ไทย ทอขนสงนํ้ามัน - 2.76 

บริษทั บริการนํ้ามันอากาศยาน จาํกัด (IPS) ไทย บริการเติมนํ้ามัน 

อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร จํากัด (RPCL) ไทย ผลิตไฟฟา 15.00 15.00 

บริษัท คัลเลอรวิช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (Corpus) ไทย  ผลิตเสนดายสําเร็จรูป 0.48 0.48 

 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกนั 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของ PTTT :     

KIC Oil Terminals Sdn Bhd (KOT) มาเลเซีย บริการดานโลจิสติกส 10.00 10.00 

Kadriah Integrated Facilities Sdn Bhd (KIF) มาเลเซีย บริการดานโลจิสติกส 10.00 10.00 

Kadriah I Ltd (K I) มาเลเซีย บริการดานโลจิสติกส 10.00 10.00 

Kadriah II Sdn Bhd (K II) มาเลเซีย บริการดานโลจิสติกส 10.00 10.00 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของ HMC :     

บริษทั ระยองโอเลฟนส จํากัด (ROC) ไทย ปโตรเคมี 5.91 5.91 

บริษทั บาเซล แอดวานซ โพลีโอเลฟนซ 

(ประเทศไทย) จํากัด (BAPT) 

ไทย ปโตรเคมี 2.07 2.07 

 

*ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สัดสวนเงินลงทุนรอยละ 0.00016 
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14. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (ตอ) 
 

14.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

หนวย :ลานบาท 

ชื่อบริษัท 

สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) 

งบการเงินรวม งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

เงินปนผล 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

เงินลงทุนระยะยาวอืน่   

1. PA (Huizhou) 25.00 25.00 15.16 15.16 15.16 15.16 - - 

2. FPT* - 2.76 - 44.00 - 44.00 - - 

3. IPS 16.67 16.67 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 

4. RPCL 15.00 15.00 1,098.75 1,098.75 1,098.75 1,098.75 270.00 345.00 

5. ROC 5.91 5.91 909.84 643.73 - - - 91.07 

6. BAPT 2.07 2.07 18.19 18.19 - - - - 

7. PA (Maoming) 20.00 20.00 14.83 14.83 14.83 14.83 - - 

8. PA (Sanshui) 25.00 25.00 6.06 6.06 6.06 6.06 - - 

9. KOT 10.00 10.00 107.63 111.36 - - - - 

10. KIF 10.00 10.00 44.60 46.15 - - - - 

11. K I 10.00 10.00 224.19 231.94 - - - - 

12. K II 10.00 10.00 59.93 61.99 - - - - 

13. Corpus 0.48 0.48 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 

รวมเงินลงทนุซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน   2,499.80 2,292.78 1,135.42 1,179.42   

หัก คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน    (483.84) (542.93) (29.30) (73.30)   

รวม   2,015.96 1,749.85 1,106.12 1,106.12 270.00 436.07 

 

*ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สัดสวนเงินลงทุนรอยละ 0.00016 จํานวน 44 หุน เปนเงินจํานวน 220 บาท 
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14. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ (ตอ) 
 

14.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ณ วันที่ 1 มกราคม  1,749.85 2,179.35 1,106.12 1,106.12 

- เงินลงทุนเพิ่ม 266.11 - - - 

- จําหนายเงินลงทุน (44.00) - (44.00) - 

- คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุน 44.00 (438.84) 44.00 - 

- ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิ - 9.34 - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2,015.96 1,749.85 1,106.12 1,106.12 
 

 

14.4 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

ROC 

เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2555 HMC ไดซื้อหุนสามัญใหมของ ROC ตามสัดสวนการลงทุนเดิม จํานวน 6,421,156 หุน 

มูลคาหุนละ 100 บาท โดยคิดเปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 642 ลานบาท ซ่ึง  HMC ไดชําระคาหุนดังกลาว

ครบถวนแลวภายในป 2555 (บริษัทฯรับรูเงินลงทุนตามสัดสวนการถือหุนเปนจํานวนเงิน 266.11 ลานบาท) 
 

FPT 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ศาลลมละลายกลางมีคําส่ังเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของ FPT และผูบริหารแผน

ไดดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ สงผลใหบริษัทฯ มีเงินลงทุนคงเหลือจํานวน 44 หุน คิดเปนเงินจํานวน 

220 บาท และคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.00016 ทั้งน้ีบริษัทฯ ไดตั้งคาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนทั้งจํานวนแลว 
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15. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน อาคารและสวน

ปรับปรุงอาคาร 

งานระหวาง

กอสราง 

รวม 

ราคาทุน     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 4,421.68 5,490.53 - 9,912.21 

 -  เพิ่มข้ึน - 6.48 10.05 16.53 

 -  โอนเปลี่ยนประเภท - (43.81) (8.94) (52.75) 

 -  จําหนาย - (13.52) - (13.52) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 4,421.68 5,439.68 1.11 9,862.47 
 

คาเสื่อมราคาสะสม     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - (1,566.92) - (1,566.92) 

 -  คาเสื่อมราคาสําหรับป - (266.54) - (266.54) 

 -  โอนเปลี่ยนประเภท - 50.42 - 50.42 

 -  จําหนาย - 12.05 - 12.05 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - (1,770.99) - (1,770.99) 

ราคาตามบัญชี     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 4,421.68 3,923.61 - 8,345.29 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 4,421.68 3,668.69 1.11 8,091.48 
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15. อสังหาริมทรัพยเพือ่การลงทุน (ตอ) 
 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มีรายละเอียดดังน้ี (ตอ) 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน อาคารและสวน

ปรับปรุงอาคาร 

งานระหวาง

กอสราง 

รวม 

ราคาทุน     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 4,421.68 1,837.69 - 6,259.37 

 -   เพิ่มข้ึน - 2.41 10.05 12.46 

 -   โอนเปลี่ยนประเภท - (45.31) (8.94) (54.25) 

 -   จําหนาย - (13.25) - (13.25) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 4,421.68 1,781.54 1.11 6,204.33 

คาเสื่อมราคาสะสม     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - (1,160.07) - (1,160.07) 

 -   คาเส่ือมราคาสําหรับป - (60.04) - (60.04) 

 -   โอนเปลี่ยนประเภท - 50.42 - 50.42 

 -   จําหนาย - 12.05 - 12.05 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - (1,157.64) - (1,157.64) 

ราคาตามบัญช ี     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 4,421.68 677.62 - 5,099.30 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 4,421.68 623.90 1.11 5,046.69 

 

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงบการเงินรวมเทากับ  17,823.53 ลานบาท  

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 11,286.02 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการ เทากับ 13,241.72 ลานบาท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 7,537.65 ลานบาท) 



97 

 

16. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ มีรายละเอียดดังน้ี 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดิน อาคาร เคร่ืองจักร สินทรัพยเพื่อ สินทรัพย งานระหวาง รวม 

  และสวน และ การสํารวจ อื่นๆ กอสราง  

  ปรับปรุง อุปกรณ และผลิต    

  อาคาร  ปโตรเลียม    

ราคาทุน        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 5,823.25 43,726.53 338,681.25 481,626.47 14,761.89 34,550.88 919,170.27 

- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 41) - - 60.82 - 1,567.42 - 1,628.24 

- ซ้ือสินทรัพย 992.45 451.10 3,116.34 94,560.13 2,086.39 23,048.22 124,254.63 

- ตนทุนการกูยืม - - - - - 838.62 838.62 

- โอนเปลี่ยนประเภท 25.54 1,954.46 8,782.31 2,749.05 (24.14) (13,182.76) 304.46 

- ขายและจําหนาย (4.41) (107.17) (342.26) (2,804.55) (276.56) (2.04) (3,536.99) 

- ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิ (68.56) (140.41) (353.57) (17,218.20) (274.75) (37.51) (18,093.00) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 6,768.27 45,884.51 349,944.89 558,912.90 17,840.25 45,215.41 1,024,566.23 

คาเส่ือมราคาสะสม        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - (14,117.11) (105,027.54) (190,770.15) (6,937.86) - (316,852.66) 

- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 41) - - (4.87) - - - (4.87) 

- คาเส่ือมราคาสําหรับป - (2,165.24) (14,344.13) (40,281.99) (1,327.85) - (58,119.21) 

- โอนเปลี่ยนประเภท - (34.60) (30.24) - 31.81 - (33.03) 

- ขายและจําหนาย - 91.78 254.86 1,278.61 185.61 - 1,810.86 

- ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิ - 60.85 181.29 8,262.76 19.72 - 8,524.62 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - (16,164.32) (118,970.63) (221,510.77) (8,028.57) - (364,674.29) 

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (81.27) (9.59) (255.24) (634.05) - - (980.15) 

- ขาดทุนจากการดอยคา (78.42) (0.04) (16.42) (6,134.03) - - (6,228.91) 

- กลับรายการขาดทุนจากการดอยคา 81.27 4.94 12.38 219.79 - - 318.38 

- ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิ - - - 137.41 - - 137.41 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (78.42) (4.69) (259.28) (6,410.88) - - (6,753.27) 

ราคาตามบัญช ี        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 5,741.98 29,599.83 233,398.47 290,222.27 7,824.03 34,550.88 601,337.46 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 6,689.85 29,715.50 230,714.98 330,991.25 9,811.68 45,215.41 653,138.67 
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16. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ (ตอ) 
 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ มีรายละเอียดดังน้ี (ตอ) 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน อาคาร เคร่ืองจักร สินทรัพย งานระหวาง รวม 
  และสวน และ อื่นๆ กอสราง  

  ปรับปรุง อุปกรณ    

  อาคาร     

ราคาทุน       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 3,788.62 26,412.10 269,436.61 9,320.10 16,651.12 325,608.55 

- ซ้ือสินทรัพย 164.16 214.45 1,814.24 385.66 20,110.82 22,689.33 

- ตนทุนการกูยืม - - - - 759.24 759.24 

- โอนเปลี่ยนประเภท 30.69 817.75 5,337.31 742.50 (8,048.35) (1,120.10) 

- ขายและจําหนาย - (101.87) (188.80) (78.48) - (369.15) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 3,983.47 27,342.43 276,399.36 10,369.78 29,472.83 347,567.87 

คาเส่ือมราคาสะสม       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - (10,306.07) (90,247.25) (5,549.23) - (106,102.55) 

- คาเส่ือมราคาสําหรับป - (1,104.25) (10,564.10) (1,006.07) - (12,674.42) 

- โอนเปลี่ยนประเภท - (52.56) (9.38) 10.68 - (51.26) 

- ขายและจําหนาย - 89.98 175.88 41.94 - 307.80 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - (11,372.90) (100,644.85) (6,502.68) - (118,520.43) 

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (81.27) (9.60) (255.11) - - (345.98) 

- ขาดทนุจากการดอยคา (78.42) (0.04) (16.42) - - (94.88) 

- กลับรายการขาดทุนจากการดอยคา 81.27 4.94 12.38 - - 98.59 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (78.42) (4.70) (259.15) - - (342.27) 

ราคาตามบัญช ี       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 3,707.35 16,096.43 178,934.25 3,770.87 16,651.12 219,160.02 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 3,905.05 15,964.83 175,495.36 3,867.10 29,472.83 228,705.17 
 

ตนทุนการกูยืมท่ีไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ในงบการเงินรวมมีจํานวน 838.62 

ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 1,137.23 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 759.24 ลานบาท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 : 301.16 ลานบาท) กลุมบริษัทใชอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนระหวางรอยละ 1.70 - 4.80 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : รอยละ 1.63 - 5.58) 



99 

 

16. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ตอ) 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน ซ่ึงรวมอยูในสินทรัพยอื่นๆ ไดแก 

สินทรัพยประเภทยานพาหนะ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ราคาทุน 1,125.79 996.40 867.93 825.21 

หัก คาเส่ือมราคาสะสม (346.91) (254.10) (263.06) (157.68) 

ราคาตามบัญช ี 778.88 742.30 604.87 667.53 
 

ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย พีทีวาย จํากัด (PTTEP AA) ซ่ึง

เปนบริษัทยอยของ PTTEP รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแหลงมอนทารา จํานวน 204 ลาน

ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 6,365.54 ลานบาท เนื่องจากมีขอบงช้ีจากตนทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น และการ

เลื่อนแผนการผลิตซ่ึงคาดวาจะสามารถเริ่มผลิตไดภายในไตรมาส 1 ป 2556 ทั้งน้ีมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

ไดคํานวณจากมูลคายุติธรรม หักตนทุนในการขายซ่ึงใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสดตามอายุของโครงการ

โดยประมาณการกระแสเงินสด ไดใชขอมูลการผลิตท่ีอิงจากปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว  (Proved reserve) 

และปริมาณสํารองท่ีคาดวาจะพบ (Probable reserve) รวมท้ังประมาณการตางๆ และขอสมมติฐานท่ีสําคัญ 

เชน ราคานํ้ามัน อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ อัตราคิดลด และรายจายฝายทุน เปนตน 
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16. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ตอ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 PTTEP มีรายจายสวนที่สํารองแทนรัฐบาลตางประเทศ (Carried Costs) แสดงเปน

รายการภายใตสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมและสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ ในงบแสดงฐานะ

การเงิน และคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมในงบกําไรขาดทุน สําหรับโครงการตางๆ ดังนี้ 

 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล 

 สินทรัพยเพ่ือการสํารวจ สินทรัพย คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม 

 และผลิตปโตรเลียม ไมหมุนเวียนอ่ืนๆ (ยอดสะสมต้ังแตป 2545 ถึง 

 31 ธันวาคม 2555) 

เวียดนาม 52/97 - 30.90 - 

เวียดนาม บี และ 48/95 - 32.34 - 

เวียดนาม 16-1 790.91 - 1,268.59 

เวียดนาม 9-2 1,016.26 - 791.82 

แอลจีเรีย 433เอ และ 416บี 248.28 - 412.37 

แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ 1,051.34 - 259.38 

พมา พีเอสซี-จี และ อีพี-2 10.95 - 5.22 

โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร  

 แอเรีย วัน 

804.85 - 141.21 

โมซัมบิก โรวูมา ออนชอร 0.77 - 18.40 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินสํารองจายแทนรัฐบาลของโครงการเวียดนาม 16-1 และโครงการเวียดนาม 9-2 

ไดรับคืนครบจํานวนแลวในรูปของการแบงปนผลผลิตปโตรเลียมตามสัดสวนรวมทุน (Recoupment) 
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17. สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตน มีรายละเอียดดังน้ี 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 

คอมพิวเตอร 

ซอฟทแวร 

สิทธิการใช สินทรัพยในการ

สํารวจและประเมิน

คาแหลงทรัพยากร 

สินทรัพย 

ไมมีตัวตนอ่ืน 

รวม 

ราคาทุน      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 3,740.34 18,648.76 35,097.72 3,487.46 60,974.28 

 -  ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 41) - - 64,214.49 - 64,214.49 

 -  เพิ่มข้ึน 1,325.40 69.41 4,154.22 135.26 5,684.29 

 -  โอนเปลี่ยนประเภท 1,365.51 54.98 (2,749.05) 328.78 (999.78) 

 -  ขายและจําหนาย (0.36) (18.18) (1,764.06) (2.20) (1,784.80) 

 -  ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (63.80) 8.93 (1,526.14) (65.51) (1,646.52) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 6,367.09 18,763.90 97,427.18 3,883.79 126,441.96 

คาตัดจําหนายสะสม      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (1,551.34) (5,568.30) - (1,070.83) (8,190.47) 

 -  คาตัดจําหนายสําหรับป (474.95) (513.87) - (260.87) (1,249.69) 

 -  โอนเปลี่ยนประเภท 0.16 (2.80) - - (2.64) 

 -  ขายและจําหนาย 0.36 15.99 - 2.20 18.55 

 -  ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 23.39 (5.80) - 14.16 31.75 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (2,002.38) (6,074.78) - (1,315.34) (9,392.50) 

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - - (110.51) (59.70) (170.21) 

 -  ขาดทุนจากการดอยคา - - - (16.21) (16.21) 

 -  กลับรายการขาดทุนจากการดอยคา - - 1.04 - 1.04 

 -  ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - 3.70 2.23 5.93 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - - (105.77) (73.68) (179.45) 

ราคาตามบัญช ี      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2,189.00 13,080.46 34,987.21 2,356.93 52,613.60 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 4,364.71 12,689.12 97,321.41 2,494.77 116,870.01 
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17. สินทรัพยไมมีตัวตน (ตอ) 
 

สินทรัพยไมมีตัวตน มีรายละเอียดดังน้ี (ตอ) 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

คอมพิวเตอร 

ซอฟทแวร 

สิทธิการใช สินทรัพย 

ไมมีตัวตนอ่ืน 

รวม 

ราคาทุน     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 1,521.76 18,330.62 51.55 19,903.93 

 -  เพิ่มข้ึน 253.85 0.28 - 254.13 

 -  โอนเปลี่ยนประเภท 1,360.24 9.55 - 1,369.79 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 3,135.85 18,340.45 51.55 21,527.85 

คาตัดจําหนายสะสม     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (595.30) (5,391.11) (51.55) (6,037.96) 

 -  คาตัดจําหนายสําหรับป (351.78) (482.05) - (833.83) 

 -  โอนเปลี่ยนประเภท 0.01 - - 0.01 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (947.07) (5,873.16) (51.55) (6,871.78) 

ราคาตามบัญช ี     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 926.46 12,939.51 - 13,865.97 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2,188.78 12,467.29 - 14,656.07 
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18. สินทรัพยเหมือง 
 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยเหมือง มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 หนวย : ลานบาท 

  งบการเงินรวม 

ราคาทุน   

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  41,970.17 

 -  ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 41)  4,245.73 

 -  เพิ่มข้ึน  2,694.96 

 -  โอนเปลี่ยนประเภท  184.83 

 -  จําหนาย  (321.56) 

 -  ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  (1,400.85) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  47,373.28 

คาตัดจําหนายสะสม   

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  (8,790.33) 

 -  คาตัดจําหนายสําหรับป  (3,619.90) 

 -  โอนเปลี่ยนประเภท  (0.14) 

 -  ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  350.14 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  (12,060.23) 

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย   

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  - 

 -  ขาดทุนจากการดอยคา  (80.22) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  (80.22) 

ราคาตามบัญช ี   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  33,179.84 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  35,232.83 
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19. คาความนิยม 
 

การเปล่ียนแปลงในคาความนิยม มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม  28,432.57 17,704.60 

- เพิ่มข้ึน (หมายเหตุฯ 41)  19,051.36 10,453.38 

- โอนเปลี่ยนประเภท - (70.51) 

- ขาดทนุจากการดอยคา (231.51) (53.73) 

- ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิ (751.28) 398.83 

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 46,501.14 28,432.57 
 

 

20. ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

กลุมบริษัทเสียภาษีเงินไดตามรายละเอียดดังน้ี 
 

 อัตรารอยละ 

ภาษีเงินไดจากการประกอบธุรกิจปโตรเลียมในประเทศไทย 

ตามพระราชบัญญัติภาษีเงนิไดปโตรเลียม พ.ศ.2514 และ พ.ศ.2532 50 

ภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรของบริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 23 

ภาษีเงินไดนติิบคุคลในตางประเทศ 5 - 55 

ภาษีเงินไดจากการใชประโยชนในทรัพยากรปโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย 40 
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20. ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 

20.1 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี 14,501.16 19,318.40 1,591.26 1,807.79 

หนี้สินภาษีเงนิไดรอตดับัญชี (60,020.89) (42,936.69) (4,848.70) (4,961.29) 

 (45,519.73) (23,618.29) (3,257.44) (3,153.50) 
 

20.2 ภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

และ 2554 ประกอบดวย 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ภาษีเงินได :      

ภาษีเงินไดปปจจบุัน 45,549.51 41,724.45 4,073.32 4,274.77 

ภาษีเงินไดของปกอนที่รบัรูใน  

ปปจจบุัน (1,219.13) 704.39 (370.83) 451.57 

 44,330.38 42,428.84 3,702.49 4,726.34 

     

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :     

การเปลี่ยนแปลงของผลตางช่ัวคราว 3,199.84 (3,309.53) (186.04) (90.50) 

การลดอัตราภาษีเงินได * - 40.35 - (308.33) 

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจาก  

การแปลงคาฐานภาษี  (1,013.84) 4,066.00 - - 

 2,186.00 796.82 (186.04) (398.83) 

รวม 46,516.38 43,225.66 3,516.45 4,327.51 
 

* ตามประกาศพระกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร  

ฉบับท่ี 530 พ.ศ.2554 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2554 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล ซ่ึงสงผลตอการวัดมูลคา

ของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในงบการเงิน ประกอบกับทางสภาวิชาชีพบัญชีไดออก  

คําช้ีแจงเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาวโดยเห็นวาอัตราภาษีที่คาดไดคอนขาง

แนนอนที่ควรนํามาวัดมูลคาสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีควรเปนอัตรารอยละ 23 สําหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีป 2555 และรอยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2556 เปนตนไป ซ่ึงผลกระทบ  

จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาวกลุมบริษัทฯ รับรูเขางบกําไรขาดทุน 
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20. ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 

20.3 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วันที่ 

1 ม.ค.2555 

งบกําไร

ขาดทุน 

สวนของ 

ผูถือหุน 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค.2555 

     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :      

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ 106.71 19.12 - 125.83 

สินคาคงเหลือ 49.64 4.57 - 54.21 

เงินลงทุน 5.86 - - 5.86 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 393.81 (358.66) 11.19 46.34 

สินทรัพยไมมีตัวตน 139.81 1.44 - 141.25 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 607.23 (59.52) (2.80) 544.91 

ขาดทุนสะสมยกไป 9,285.89 (72.92) (344.85) 8,868.12 

ภาษีเงินไดจากการใชประโยชนใน 

ทรัพยากรปโตรเลียมในออสเตรเลีย 7,463.48 (3,755.20) (2,154.26) 1,554.02 

อื่นๆ 1,265.97 2,031.17 (136.52) 3,160.62 

 19,318.40 (2,190.00) (2,627.24) 14,501.16 

     

หนี้สินภาษีเงนิไดรอตดับัญชี :     

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 39,908.86 3,519.74 16,897.97 60,326.57 

ลูกหนี้อื่น 2,533.99 (141.83) (6.88) 2,385.28 

เงินลงทุนเผื่อขาย 856.13 - 289.98 1,146.11 

เงินกูยืม 1,147.97 (227.74) - 920.23 

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจาก 

การแปลงคาฐานภาษี (4,133.06) (819.18) 97.19 (4,855.05) 

อื่นๆ 2,622.80 (2,334.99) (190.06) 97.75 

 42,936.69 (4.00) 17,088.20 60,020.89 
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20. ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 

20.3 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังน้ี (ตอ) 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วันที่ 

1 ม.ค.2554 

งบกําไรขาดทนุ 

 

สวนของ 

ผูถือหุน 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค.2554 

     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :      

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ 460.66 (354.05) 0.10 106.71 

สินคาคงเหลือ 18.46 31.18 - 49.64 

เงินลงทุน 8.79 (2.93) - 5.86 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (512.35) 930.46 (24.30) 393.81 

สินทรัพยไมมีตัวตน 215.20 (75.39) - 139.81 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 721.41 (118.47) 4.29 607.23 

ขาดทุนสะสมยกไป 7,367.52 2,044.00 (125.63) 9,285.89 

ภาษีเงินไดจากการใชประโยชนใน 

ทรัพยากรปโตรเลียมในออสเตรเลีย 5,575.51 1,532.00 355.97 7,463.48 

อื่นๆ 2,589.97 (1,615.35) 291.35 1,265.97 

 16,445.17 2,371.45 501.78 19,318.40 

     

หนี้สินภาษีเงนิไดรอตดับัญชี :     

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 16,930.50 3,169.00 19,809.36 39,908.86 

ลูกหนี้อื่น 2,268.62 265.37 - 2,533.99 

เงินลงทุนเผื่อขาย 1,649.05 - (792.92) 856.13 

เงินกูยืม 1,779.37 (631.40) - 1,147.97 

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจาก 

การแปลงคาฐานภาษี (7,117.77) 3,247.00 (262.29) (4,133.06) 

อื่นๆ 3,894.92 (2,881.70) 1,609.58 2,622.80 

 19,404.69 3,168.27 20,363.73 42,936.69 
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20. ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 

20.3 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังน้ี (ตอ) 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วันที่ 

1 ม.ค.2555 

งบกําไรขาดทนุ 

 

สวนของ 

ผูถือหุน 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค.2555 

     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :      

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ 106.71 19.12 - 125.83 

สินคาคงเหลือ 49.64 4.57 - 54.21 

เงินลงทุน 5.86 - - 5.86 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 756.36 (219.04) - 537.32 

สินทรัพยไมมีตัวตน 139.81 1.44 - 141.25 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 482.67 (7.62) - 475.05 

อื่นๆ 266.74 (15.00) - 251.74 

 1,807.79 (216.53) - 1,591.26 

     

หนี้สินภาษีเงนิไดรอตดับัญชี :     

ลูกหนี้อื่น 2,533.99 (143.24) - 2,390.75 

เงินลงทุนเผื่อขาย 856.13 - 289.98 1,146.11 

เงินกูยืม 1,147.97 (227.74) - 920.23 

อื่นๆ 423.20 (31.59) - 391.61 

 4,961.29 (402.57) 289.98 4,848.70 
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20. ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 

20.3 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังน้ี (ตอ) 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วันที่ 

1 ม.ค.2554 

งบกําไรขาดทนุ 

 

สวนของ 

ผูถือหุน 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค.2554 

     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :      

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ 452.02 (345.31) - 106.71 

สินคาคงเหลือ 18.46 31.18 - 49.64 

เงินลงทุน 8.79 (2.93) - 5.86 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 181.71 574.65 - 756.36 

สินทรัพยไมมีตัวตน 215.20 (75.39) - 139.81 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 694.35 (211.68) - 482.67 

อื่นๆ 403.65 (136.91) - 266.74 

 1,974.18 (166.39) - 1,807.79 

     

หนี้สินภาษีเงนิไดรอตดับัญชี :     

ลูกหนี้อื่น 2,268.62 265.37 - 2,533.99 

เงินลงทุนเผื่อขาย 1,649.04 - (792.91) 856.13 

เงินกูยืม 1,779.37 (631.40) - 1,147.97 

อื่นๆ 622.38 (199.18) - 423.20 

 6,319.41 (565.21) (792.91) 4,961.29 
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21. เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 7,346.23 8,304.60 8,495.57 9,743.47 

- เพิ่มข้ึน - 282.43 - 282.43 

- Make-up Right (1,657.69) (1,240.80) (1,715.46) (1,530.33) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  5,688.54 7,346.23 6,780.11 8,495.57 
 

บริษัทฯ ไดจายเงินคาซ้ือกาซลวงหนาสําหรับปริมาณกาซท่ียังไมสามารถรับมอบไดตามปริมาณขั้นตํ่าท่ีระบุ

ในสัญญาซ้ือขายกาซ (Take-or-Pay) ซ่ึงบริษัทฯ มีสิทธิที่จะรับกาซท่ีไดชําระเงินลวงหนาไปแลวในปสัญญา

ตอๆไป (Make-up Right) โดยไมมีกําหนดเวลา  
 

ทั้งน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซประกอบดวยเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซจาก

แหลงยาดานาในประเทศสหภาพพมาซึ่ง เปนยอดคงเหลือสําหรับปริมาณกาซท่ียังไมสามารถรับมอบได

ของป 2543-2544 
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22. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินประกันและมัดจํา 705.23 714.87 43.85 43.98 

เงินจายลวงหนา 8,345.19 9,489.49 3,852.71 4,015.26 

สินคาคงเหลือ-สํารองตามกฎหมาย 17,936.44 16,698.38 17,936.44 16,698.38 

คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี 723.25 804.12 - - 

อื่นๆ 1,310.98 1,012.12 52.37 6.02 

รวม 29,021.09 28,718.98 21,885.37 20,763.64 
 

พระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 ไดจัดกลุมบริษัทเปนผูคานํ้ามันตามมาตรา 7 แหง

พระราชบัญญัตินี้และเพ่ือปองกันและแกไขการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ได

กําหนดใหผูคานํ้ามันตามมาตรา 7 ตองสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงตามชนิดและปริมาณตามที่อธิบดีกรมธุรกิจ

พลังงานเปนผูกําหนด ซ่ึงปจจุบันไดสํารองใชตามอัตรารอยละ 5 ของปริมาณกําหนดคา ซ่ึงไดแจงไวกับ

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

ในป 2555 และป 2554 กลุมบริษัทไมมีการรับรูมูลคาท่ีลดลงของสินคาคงเหลือ-สํารองตามกฎหมายให

เทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ เนื่องจากราคาทุนตํ่ากวา 
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23. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 

0.95 – 6.45 ตอป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.16 - 4.85 ตอป) 
 

24. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 5,052.36 3,003.79 4,054.52 2,573.85 

เงินประกันตามสัญญา 6.39 80.01 - - 

อื่นๆ 970.39 1,515.31 196.97 936.82 

รวม 6,029.14 4,599.11 4,251.49 3,510.67 
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25. เงินกูยืมระยะยาว 
 

เงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินกูยืม - สกุลบาท 3,195.18 5,025.33 2,000.00 4,000.00 

เงินกูยืม - สกุลบาทจาก สนพ. 191.59 214.35 191.59 214.35 

เงินกูยืม - สกุลตางประเทศ 6,657.84 4,246.05 2,308.31 2,593.25 

หุนกู - สกุลบาท 29,559.71 45,296.32 24,550.00 23,500.00 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 229.50 196.72 177.34 164.52 

รวม 39,833.82 54,978.77 29,227.24 30,472.12 
 

เงินกูยืมระยะยาว 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินกูยืม - สกุลบาท 29,203.17 32,251.00 21,500.00 23,500.00 

เงินกูยืม - สกุลบาทจาก สนพ. 105.82 297.42 105.82 297.42 

เงินกูยืม - สกุลตางประเทศ 67,651.03 62,231.56 17,466.33 21,422.30 

หุนกู - สกุลบาท 158,945.52 146,521.98 139,754.20 119,304.20 

หุนกู - สกุลตางประเทศ 141,198.16 95,513.07 80,294.32 48,321.77 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 444.80 509.09 351.11 453.95 

รวม 397,548.50 337,324.12 259,471.78 213,299.64 
 

 

เงินกูยืมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 7,000.00 ลานบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 : 

10,205.86 ลานบาท) ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง  
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25. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป และเงินกูยืมระยะยาว ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

จําแนกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยไดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 38,505.18 47,702.09 17,655.50 24,072.24 

อัตราดอกเบี้ยคงที ่ 398,877.14 344,600.80 271,043.52 219,699.52 

รวม 437,382.32 392,302.89 288,699.02 243,771.76 
 

อัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

พันธบัตร ปตท. 5.07%-7.83% 5.07%-7.83% 5.07%-7.83% 5.07%-7.83% 

เงินกูยืม - สกุลบาท 3.04%-5.22% 3.87%-5.80% 3.04%-4.36% 3.87%-3.93% 

เงินกูยืม - สกุลบาทจาก สนพ. 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 

เงินกูยืม - สกุลตางประเทศ     

- ดอลลารสหรัฐ 1.59%-6.05% 0.77%-6.05% 1.59%-3.09% 0.77%-4.19% 

- เยนญ่ีปุน 4.45% 4.45% 4.45% 4.45% 

- ดอลลารแคนาดา 3.00%-3.40% - - - 

หุนกู - สกุลบาท 3.20%-7.40% 3.00%-7.40% 3.20%-7.40% 3.20%-7.40% 

หุนกู - สกุลตางประเทศ 1.38%-6.35% 1.38%-5.88% 1.38%-5.88% 1.38%-5.88% 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 3.33%-6.25% 3.33%-7.28% 3.33%-5.10% 3.33%-5.10% 
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25. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

25.1 เงินกูยืม 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูยืม – สกุลบาท และสกุลตางประเทศ สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555 มี

รายละเอียดดังน้ี 
 

 หนวย : ลาน 

 งบการเงินรวม 

 สกุลเงิน  

 บาท 

ดอลลาร 

สหรัฐ เยนญ่ีปุน 

ดอลลาร 

แคนาดา 

รวมเทียบเทา 

บาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 37,788.10 1,807.38 23,000.00 - 104,265.71 

- กูเพิ่ม 147.35 38.58 - 475.00 15,792.75 

- ชําระคืน (5,241.13) (157.31) - - (9,803.16) 

- กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน - - - - (2,994.89) 

- ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - (266.48) 

- อื่นๆ 1.44 0.57 - - 10.70 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 32,695.76 1,689.22 23,000.00 475.00 107,004.63 

- สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (3,386.77) (129.58) - - (10,044.61) 

เงินกูยืมระยะยาว 29,308.99 1,559.64 23,000.00 475.00 96,960.02 
 

 

 หนวย : ลาน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลเงิน  

 บาท 

ดอลลาร 

สหรัฐ เยนญ่ีปุน 

รวมเทียบเทา 

บาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 28,011.77 456.47 23,000.00 52,027.32 

- ชําระคืน (4,214.36) (81.47) - (6,807.60) 

- กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน - - - (1,647.67) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 23,797.41 375.00 23,000.00 43,572.05 

- สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (2,191.59) (75.00) - (4,499.90) 

เงินกูยืมระยะยาว 21,605.82 300.00 23,000.00 39,072.15 
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25. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

25.1 เงินกูยืม (ตอ) 
 

เงินกูยืมสกุลบาท 
 

ในระหวางปกิจการท่ีควบคุมรวมกันแหงหน่ึงไดเบิกเงินกูยืมจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งจํานวน 421 ลาน

บาท (บริษัทฯรับรูเงินกูตามสัดสวนการถือหุนเปนจํานวน 147.35 ลานบาท) อายุเงินกู 10 ป อัตราดอกเบ้ีย

เทากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 6 เดือนบวกสวนเพ่ิม 
 

เงินกูยืมสกุลตางประเทศ 
 

เมื่อเดือนมีนาคม และเมษายน 2555 PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF) ไดลงนามใน

สัญญาเงินกูแบบไมมีหลักประกันกับสถาบันการเงินเปนวงเงินรวม 300 ลานดอลลารแคนาดา และ 75 ลาน

ดอลลารแคนาดาตามลําดับ อายุเงินกู 5 ป โดยมี PTTEP เปนผูค้ําประกันเงินกูทั้งจํานวน ทั้งน้ีเมื่อเดือน

พฤษภาคม 2555 PTTEP CIF ไดเบิกเงินกูดังกลาวเต็มจํานวนแลว และในเดือนสิงหาคม 2555 PTTEP CIF  

ไดลงนามในสัญญาเงินกูแบบไมมีหลักประกันกับสถาบันการเงินเปนวงเงินรวม 100 ลานดอลลารแคนาดา   

อายุเงินกู 7 ป โดยมี PTTEP เปนผูค้ําประกันเงินกูทั้งจํานวน ทั้งนี้เมื่อเดือนกันยายน 2555 PTTEP CIF ไดเบิก

เงินกูดังกลาวเต็มจํานวนแลว 
 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 กิจการท่ีควบคุมรวมกันแหงหน่ึงไดเขาทําสัญญา Shareholder Loan Agreement 

กับผูถือหุน วงเงิน 70 ลานดอลลารสหรัฐ อัตราดอกเบ้ียรอยละ LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงท่ีตอป กําหนด

ชําระคืนเงินกูยืมทั้งจํานวนภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ตอมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 กิจการท่ี

ควบคุมรวมกันดังกลาวไดเบิกเงินกูเปนจํานวนเงิน 35 ลานดอลลารสหรัฐ และเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 

กิจการท่ีควบคุมรวมกันดังกลาวไดเบิกเงินกูสวนที่เหลือเปนจํานวนเงิน 35 ลานดอลลารสหรัฐ (บริษัทฯรับรู

เงินกูทั้งหมดตามสัดสวนการถือหุนเปนจํานวน 33.95 ลานดอลลารสหรัฐ) 
 

เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2555 บริษัทยอยแหงหน่ึงของ PTTI ไดเขาทําสัญญาเงินกู กับสถาบันการเงินตางประเทศ

แหงหนึ่ง เปนจํานวน 25 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทา 784.03 ลานบาท อายุเงินกู 3 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 

LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ตอป 
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25. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

25.1 เงินกูยืม (ตอ) 
 

เงินกูยืม-สกุลบาท 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไดทํารายการเพื่อปองกันความเสี่ยงทางการเงินจากอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูระยะยาว-สกุลบาทบางสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วันที่กู สกุลเงิน 

เงินตน

(หนวย:ลาน) 

อัตราดอกเบี้ย 

รอยละ (ตอป) 

ตามสัญญาเงินกู 

กําหนดชําระคืน 

ดอกเบี้ย 

กําหนดชําระคืน 

เงินตน เครื่องมือปองกันความเสี่ยง 

อัตราดอกเบี้ย รอยละ 

(ตอป) 

ตามสัญญาปองกัน

ความเสี่ยง 

เงื่อนไขของเครื่องมือปองกันความ

เสี่ยง 
         

28/04/2552 บาท 5,000 อัตราลอยตัว 

6M THBFIX  

บวกอัตรารอยละคงที่ 

ทุกงวดครึ่งป ทยอยชําระคืนเงินตน 

ทุกงวดครึ่งป และ 

งวดสุดทายในวันที่ 

30 มีนาคม 2562 

-ในป  2553 บริษัทฯ  ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

(Interest Rate Swap: IRS) ซึ่งมีผลตอรอบการจายดอกเบี้ยตั้งแต

วันที่ 30 มิถุนายน 2553 จนถึงวันครบกําหนดชําระคืนเงินตน 

-ในป 2555 คูสัญญาไดใชสิทธิ์ในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจาก

อัตราลอยตัวรอยละ 6M THBFIX บวกอัตรารอยละคงที่ เปน 

อัตราคงที่รอยละ 4.355 ตอป 

อัตราคงที่รอยละ 

4.355 ตอป 

- 

         

29/06/2552 บาท 7,000 อัตราลอยตัว 

6M THBFIX  

บวกอัตรารอยละคงที่ 

ทุกงวดครึ่งป ทยอยชําระคืนเงินตน 

ทุกงวดครึ่งป และ 

งวดสุดทายในวันที่ 

30 มีนาคม 2562 

ในป 2555 บริษัทฯ ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (IRS) ซึ่ง

มีผลตอรอบการจายดอกเบี้ยตั้งแตวันที่  9 พฤศจิกายน 2555 

จนถึงวันครบกําหนดชําระคืนเงินตน 

อัตราลอยตัว 

6M THBFIX 

บวกอัตรารอยละคงที่ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

ดังกลาว มีเงื่อนไขใหคูสัญญามีสิทธิ 

1 ครั้ง ในวันที่ 30 ธันวาคม 2555 ใน

การเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตรา

ลอยตัวรอยละ 6M THBFIX บวก

อัตรารอยละคงที่  เปนอัตราคงที่ 

รอยละ 3.95 ตอป 
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25. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

25.1 เงินกูยืม (ตอ) 
 

เงินกูยืม-สกุลตางประเทศ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไดทํารายการเพื่อปองกันความเสี่ยงทางการเงินจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับเงินกูระยะยาว-สกุลเงินตางประเทศบางสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วันที่กู สกุลเงิน 

เงินตน

(หนวย:ลาน) 

อัตราดอกเบี้ย 

รอยละ (ตอป) 

ตามสัญญาเงินกู 

กําหนดชําระคืน 

ดอกเบี้ย 

กําหนดชําระคืน 

เงินตน เครื่องมือปองกันความเสี่ยง 

อัตราดอกเบี้ย รอยละ 

(ตอป) 

ตามสัญญาปองกัน

ความเสี่ยง 

เงื่อนไขของเครื่องมือปองกันความ

เสี่ยง 
         

05/04/2549 เยนญี่ปุน 23,000 4.45 ของเงินตนสกุล 

ดอลลารสหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งป ครบกําหนดชําระคืน 

เงินตนในวันที่ 

7 เมษายน 2579 

ในป 2551 บริษัทฯทําสัญญา Participating SWAP (P-SWAP) 

สําหรับเงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินเยนญี่ปุนเพื่อลดระดับความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอสกุล

เยนญี่ปุน ซึ่งเปนสัญญาสิทธิเลือกซื้อเงินตราตางประเทศสกุล

เยนญี่ปุน จํานวน 23,000 ลานเยน ซึ่งตามเงื่อนไขในสัญญาสิทธิ

ดังกลาว ณ ภาวะตลาดปจจุบัน บริษัทฯสามารถเลือกซื้อเงินสกุล

เยนญี่ปุนจํานวนดังกลาวไดดวยจํานวนเทียบเทา 196.94 ลาน

ดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้บริษัทฯมีคา premium ที่เกิดขึ้นจากสัญญา

ดังกลาวประมาณรอยละ 1.38 ตอป  

อัตราคงที่ประมาณ 

1.38 ของเงินตนสกุล 

ดอลลารสหรัฐ 

(คา premium) 

จํ านวนเ งินสกุลดอลลารสห รัฐ

เทียบเทาที่ใชในการซื้อเงินสกุลเยน

ญี่ปุน ขึ้นอยูกับชวงอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางสกุลดอลลารสหรัฐ  และ

สกุลเยนญี่ปุน 
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25. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

25.1 เงินกูยืม (ตอ) 
 

เงินกูยืม-สกุลตางประเทศ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไดทํารายการเพื่อปองกันความเสี่ยงทางการเงินจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับเงินกูระยะยาว-สกุลเงินตางประเทศบางสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตอ) 

 

วันที่กู สกุลเงิน 

เงินตน

(หนวย:ลาน) 

อัตราดอกเบี้ย 

รอยละ (ตอป) 

ตามสัญญาเงินกู 

กําหนดชําระคืน 

ดอกเบี้ย 

กําหนดชําระคืน 

เงินตน เครื่องมือปองกันความเสี่ยง 

อัตราดอกเบี้ย รอยละ 

(ตอป) 

ตามสัญญาปองกัน

ความเสี่ยง 

เงื่อนไขของเครื่องมือปองกันความ

เสี่ยง 
         

14/11/2549 ดอลลาร

สหรัฐ 

75* อัตราลอยตัว LIBOR 

บวกอัตรารอยละคงที่

ของเงินตนสกุล

ดอลลารสหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งป ทยอยชําระคืน 

เงินตนทุกงวดครึ่งป 

และชําระคืนเงินตน 

งวดสุดทายในวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2556 

-ในป 2551 บริษัทฯทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (IRS) จาก

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ 

-ในป 2552 บริษัทฯทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย  (Basis 

Swap) บนเงินกูยืมระยะยาว 300 ลานดอลลารสหรัฐ โดยเปนการ

แลกเปลี่ยนระหวางอัตราดอกเบี้ย LIBOR อายุ 1 เดือนบวกอัตรา

รอยละคงที่ตอป กับอัตราดอกเบี้ย LIBOR อายุ 6 เดือน โดย

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะสิ้นสุดอายุสัญญาใน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 

-ในป 2553 บริษัทฯทําสัญญาขยายอายุสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย (Basis Swap) จนครบกําหนดอายุเงินกูในวันที่  30 

พฤศจิกายน 2556 

อัตราคงที่ระหวาง 

2.85-3.35 ของเงินตน 

สกุลดอลลารสหรัฐ 

บางสวนของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ยดั งกลาว  คู สัญญามี สิทธิ  

1 ครั้ง ที่จะยกเลิกจากอัตราดอกเบี้ย

คงที่เปนอัตราลอยตัวแบบเดิม และ

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวรอยละ LIBOR 

ลบอัตรารอยละคงที่ตอป 

 

* ในป 2549 มีเงินกูจํานวน 300 ลานดอลลารสหรัฐ และไดชําระคืนแลวในป 2553 – 2555 ปละ 75 ลานดอลลารสหรัฐ รวมจํานวน 225 ลานดอลลารสหรัฐ 
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25. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

25.1 เงินกูยืม (ตอ) 
 

เงินกูยืม-สกุลตางประเทศ (ตอ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไดทํารายการเพื่อปองกันความเสี่ยงทางการเงินจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับเงินกูระยะยาว-สกุลเงินตางประเทศบางสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตอ) 
 

วันที่กู สกุลเงิน 

เงินตน

(หนวย:ลาน) 

อัตราดอกเบี้ย 

รอยละ (ตอป) 

ตามสัญญาเงินกู 

กําหนดชําระคืน 

ดอกเบี้ย 

กําหนดชําระคืน 

เงินตน เครื่องมือปองกันความเสี่ยง 

อัตราดอกเบี้ย รอยละ 

(ตอป) 

ตามสัญญาปองกัน

ความเสี่ยง 

เงื่อนไขของเครื่องมือปองกันความ

เสี่ยง 
         

25/05/2553 ดอลลาร

สหรัฐ 

300 อัตราลอยตัว LIBOR 

 บวกอัตรารอยละคงที่ 

ตอปของเงินตนสกุล 

ดอลลารสหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งป ครบกําหนดชําระคืน

เงินตนในวันที่ 

25 พฤษภาคม 2558 

-ในป 2553 บริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (IRS) 

-ในป 2554 คูสัญญาของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย  (IRS) 

สําหรับเงินกูบางสวนจํานวน 100 ลานดอลลารสหรัฐ ไดใชสิทธิ

ในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราลอยตัว LIBOR บวกอัตรา

รอยละคงที่ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.756 ตอป ซึ่งจะ

มีผลตออัตราดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2554  

-ในป 2555 บริษัทฯไดปรับโครงสรางการบริหารความเสี่ยง

สําหรับเงินกูบางสวนจํานวน 50 ลาน ดอลลารสหรัฐ 

อัตราคงที่ระหวาง 

1.585-2.989 ของ 

เงินตนสกุล 

ดอลลารสหรัฐ 

- 
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25. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

25.2 หุนกู 
 

หุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 หนวย : ลาน 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

 บาท 

ดอลลาร 

สหรัฐ บาท 

ดอลลาร 

สหรัฐ 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ     

- สกุลดอลลารสหรัฐ 138,224.49 4,500.05 92,472.15 2,911.17 

- สกุลบาท 188,505.23 - 191,818.30 - 

หุนกูมีหลักประกันไมดอยสิทธิ     

- สกุลดอลลารสหรัฐ 2,973.67 96.62 3,040.92 96.62 

รวม 329,703.39 4,596.67 287,331.37 3,007.79 

สวนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป (29,559.71) - (45,296.32) - 

หุนกูระยะยาว 300,143.68 4,596.67 242,035.05 3,007.79 
 

 

 หนวย : ลาน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

 บาท 

ดอลลาร 

สหรัฐ บาท 

ดอลลาร 

สหรัฐ 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ     

- สกุลดอลลารสหรัฐ 80,294.32 2,608.86 48,321.77 1,518.03 

- สกุลบาท 164,304.20 - 142,804.20 - 

รวม 244,598.52 2,608.86 191,125.97 1,518.03 

สวนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป (24,550.00) - (23,500.00) - 

หุนกูระยะยาว 220,048.52 2,608.86 167,625.97 1,518.03 
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25. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

25.2 หุนกู (ตอ) 
 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 บริษัทฯ ไดเสนอขายหุนกูครั้งท่ี 1/2555 ประเภทไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ 

แกผูลงทุนทั่วไป จํานวน 2 ชุด มูลคา 20,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

เงื่อนไข หุนกูชุดท่ี 1 หุนกูชุดท่ี 2 

มูลคาเสนอขาย (ลานบาท) 1,950.53 18,049.47 

อายุหุนกู (ป) 3 ป 8 เดอืน 20 วัน 6 ป 9 เดอืน 19 วัน 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (รอยละตอป) 3.80 

ปที่ 1-4 : 4.00 
 

ปที่ 5-6 : 4.40 
 

ระยะเวลาท่ีเหลือ : 5.50 

งวดดอกเบี้ย 
ชําระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน 

ในวันที่ 15 ก.พ. และ 15 ส.ค. (ชําระคร้ังแรกในวันท่ี 15 ส.ค. 2555) 

วันออกหุนกู 27 มกราคม 2555 

วันครบกําหนดไถถอน 17 ตุลาคม 2558 15 พฤศจิกายน 2561 

 
 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ไดเสนอขายหุนกูคร้ังท่ี 2/2555 ประเภทไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ 

แกผูลงทุนทั่วไป มูลคา 15,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

เงื่อนไข รายละเอียด 

มูลคาเสนอขาย (ลานบาท) 15,000.00 

อายุหุนกู (ป) 6 ป 11 เดือน 24 วัน 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (รอยละตอป) ปที่ 1-4 : 4.10 , ระยะเวลาท่ีเหลือ : 5.10 

งวดดอกเบี้ย 
ชําระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน 

ในวันที่ 15 พ.ค. และ 15 พ.ย. (ชําระคร้ังแรกในวันที่ 15 พ.ย. 2555) 

วันออกหุนกู 21 พฤษภาคม 2555 

วันครบกําหนดไถถอน 15 พฤษภาคม 2562 
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25. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

25.2 หุนกู (ตอ) 
 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯ ไดเสนอขายหุนกูคร้ังท่ี 3/2555 ประเภทไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ

แกผูลงทุนทั่วไปมูลคา 10,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

เงื่อนไข รายละเอียด 

มูลคาเสนอขาย (ลานบาท) 10,000.00 

อายุหุนกู (ป) 6 ป 9 เดอืน 15 วัน 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (รอยละตอป) ปที่ 1-4 : 4.10 , ระยะเวลาท่ีเหลือ : 5.10 

งวดดอกเบี้ย 
ชําระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน 

ในวันที่ 15 พ.ค. และ 15 พ.ย. (ชําระคร้ังแรกในวันที่ 15 พ.ย. 2555) 

วันออกหุนกู 31 กรกฎาคม 2555 

วันครบกําหนดไถถอน 15 พฤษภาคม 2562 
 
 

เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2555 บริษัทฯไดขายหุนกูไมมีหลักประกัน และไมดอยสิทธ์ิแกนักลงทุนสถาบันใน

ตางประเทศ จํานวน 2 ชุด วงเงินรวม 1,100 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ จํานวน 33 ,913.33 ลานบาทโดยมี

รายละเอียดดังน้ี  
 

เงื่อนไข หุนกูชุดท่ี 1 หุนกูชุดท่ี 2 

มูลคาเสนอขาย 

(ลานดอลลารสหรัฐ) 
500.00 600.00 

อายุหุนกู (ป) 10 ป 30 ป 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (รอยละตอป) 3.375 4.5 

งวดดอกเบี้ย ชําระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน ในวันที่ 25 เม.ย. และ 25 ต.ค. 

วันออกหุนกู 25 ตุลาคม 2555 25 ตุลาคม 2555 

วันครบกําหนดไถถอน 25 ตุลาคม 2565 25 ตุลาคม 2585 

 
 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF)  ไดเสนอขายหุนกู

ไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ มูลคา 500 ลานดอลลารสหรัฐ อายุหุนกู 30 ป อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 6.35 

ตอป โดยมี PTTEP เปนผูค้ําประกันหุนกูทั้งจํานวน 
 

 

 



124 

 

25. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

25.2 หุนกู (ตอ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไดทํารายการเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยดวยการทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยสําหรับหุนกู 

สกุลบาทและสกุลตางประเทศบางสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

วันที่

จําหนาย สกุลเงิน 

เงินตน

(หนวย:ลาน) 

อัตราดอกเบี้ย 

รอยละ (ตอป) 

ตามสัญญาเงินกู 

กําหนดชําระ 

ดอกเบี้ย 

กําหนดชําระคืน 

เงินตน เครื่องมือปองกันความเสี่ยง 

อัตราดอกเบี้ย รอยละ (ตอป) 

ตามสัญญาปองกันความเสี่ยง เงื่อนไขของเครื่องมือปองกันความเสี่ยง 
         

22/06/2550 เยน

ญี่ปุน 

36,000 2.71 

ของเงินตนสกุล 

เยนญี่ปุน 

ทุกงวดครึ่งป ครบกําหนดไถถอน

ทั้งจํานวนในวันที่ 

29 มิถุนายน 2560 

ในป 2550 บริษัทฯทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

(Cross Currency Swap: CCS) เปนหุนกูสกุล

ดอลลารสหรัฐ  จํานวนเทียบเทา 290.51 ลาน

ดอลลารสหรัฐ  

อัตราลอยตัว LIBOR บวกอัตรา 

รอยละคงที่ตอป หรืออัตราคงที่ 5.5 

ของเงินตนสกุลดอลลารสหรัฐ ซึ่ง 

ขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ย LIBOR 

และอัตราคงที่ระหวาง 4.98-5.37 

ของเงินตนสกุลดอลลารสหรัฐ 

บางสวนของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ยดังกลาว คูสัญญามีสิทธิ 1 ครั้งที่

จะเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ เปน

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวรอยละ LIBOR 

บวกอัตรารอยละคงที่ตอป 

         

14/12/2550 บาท 3,053.80 ปที่ 1-3 : 5.00  

ปที่ 4-7 : 5.95 

ของเงินตนสกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งป ครบกําหนดไถถอน

ทั้งจํานวนในวันที่ 

14 ธันวาคม 2557 

ในป 2551 บริษัทฯทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

(CCS)  เปนหุนกู สกุลดอลลารสหรัฐ  จํ านวน

เทียบเทา 90 ลานดอลลารสหรัฐ 

อัตราคงที่ระหวาง 4.74-4.75 

ของเงินตนสกุลดอลลารสหรัฐ 

- 

         

25/02/2553 บาท 2,636 4.10 

ของเงินตนสกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งป ครบกําหนดไถถอน

ทั้งจํานวนในวันที่ 

25 กุมภาพันธ 2560 

ในป 2553 บริษัทฯทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

(CCS)  เปนหุนกู สกุลดอลลารสหรัฐ  จํ านวน

เทียบเทา 79.45 ลานดอลลารสหรัฐ 

อัตราลอยตัว LIBOR 

บวกอัตรารอยละคงที่ตอปของ 

เงินตนสกุลดอลลารสหรัฐ 

- 

         

25/02/2553 บาท 4,000 4.50 

ของเงินตนสกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งป ครบกําหนดไถถอน

ทั้งจํานวนในวันที่ 

25 กุมภาพันธ 2565 

ในป 2553 บริษัทฯทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

(CCS)  เปนหุนกู สกุลดอลลารสหรัฐ  จํ านวน

เทียบเทา 120.55 ลานดอลลารสหรัฐ 

อัตราลอยตัว LIBOR 

บวกอัตรารอยละคงที่ตอปของ 

เงินตนสกุลดอลลารสหรัฐ 

- 
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25. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

25.2 หุนกู (ตอ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไดทํารายการเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยดวยการทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยสําหรับหุนกู 

สกุลบาทและสกุลตางประเทศบางสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตอ) 
 

วันที่

จําหนาย สกุลเงิน 

เงินตน

(หนวย:ลาน) 

อัตราดอกเบี้ย 

รอยละ (ตอป) 

ตามสัญญาเงินกู 

กําหนดชําระ 

ดอกเบี้ย 

กําหนดชําระคืน 

เงินตน เครื่องมือปองกันความเสี่ยง 

อัตราดอกเบี้ย รอยละ (ตอป) 

ตามสัญญาปองกันความเสี่ยง เงื่อนไขของเครื่องมือปองกันความเสี่ยง 

         

29/11/2553 บาท 3,000 3.2 

ของเงินตนสกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งป ครบกําหนดไถถอน

ทั้งจํานวนในวันที่ 

14 ธันวาคม 2557 

ในป 2554 บริษัทฯทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

(CCS)  เปนหุนกู สกุลดอลลารสหรัฐ  จํ านวน

เทียบเทา 99 ลานดอลลารสหรัฐ 

อัตราคงที่ 1.375 ของเงินตน 

สกุลดอลลารสหรัฐ 

- 

         

29/11/2553 บาท 3,000 ปที่ 1-4 : 3.20  

ปที่ 5-6 : 4.20 

ปที่เหลือ : 5.00 

ของเงินตนสกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งป ครบกําหนดไถถอน

ทั้งจํานวนในวันที่ 

14 ธันวาคม 2560 

-ในป 2554 บริษัทฯทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

(CCS)  เปนหุนกูสกุลดอลลารสหรัฐ  จํ านวน

เทียบเทา  99 ลานดอลลารสหรัฐ  โดยสัญญา

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะสิ้นสุดอายุ

สัญญาในวันที่ 14 ธันวาคม 2557 

-ในป 2555 บริษัทฯ ทําการปรับโครงสรางสัญญา

แลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Restructure Cross Currency 

Swap) โดยสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินดังกลาวจะ

สิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่หุนกูครบกําหนดไถถอน 

อัตราคงที่ตั้งแต 

ปที่ 3-4 : 1.375  

ปที่ 5-6 : 2.64 

ปที่เหลือ : 3.44 

ของเงินตนสกุลดอลลารสหรัฐ 

- 
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25. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

25.3 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน      

- ภายใน 1 ป 256.75 222.30 195.77 186.38 

- เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 463.60 535.58 363.83 477.24 

คาใชจายทางการเงนิในอนาคต (46.05) (52.07) (31.15) (45.15) 

มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 674.30 705.81 528.45 618.47 

มูลคาปจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน     

- หนี้สินหมนุเวียน  229.50 196.72 177.34 164.52 

- หนี้สินไมหมนุเวียน 444.80 509.09 351.11 453.95 

รวม 674.30 705.81 528.45 618.47 
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25. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

25.4 กําหนดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 2555 

 

เงินกู 

สกุลเงิน 

บาท 

เงินกูยืม 

สนพ. 

สกุลเงินบาท 

เงินกู 

สกุลเงิน 

ตางประเทศ 

หุนกู 

สกุลเงิน 

บาท 

หุนกู 

สกุลเงิน 

ตางประเทศ 

หนี้สินตาม

สัญญาเชา

การเงิน รวม 

ภายใน 1 ป 3,195.18 191.59 6,657.84 29,559.71 - 229.50 39,833.82 

เกิน 1 - 2 ป 3,770.11 96.64 4,257.61 17,641.82 18,099.73 302.73 44,168.64 

เกิน 2 - 5 ป 15,427.47 9.18 46,616.83 55,710.53 36,535.05 142.07 154,441.13 

เกิน 5 ป 10,005.59 - 16,776.59 85,593.17 86,563.38 - 198,938.73 

รวม 32,398.35 297.41 74,308.87 188,505.23 141,198.16 674.30 437,382.32 
 

 

 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 2554 

 

เงินกู 

สกุลเงิน 

บาท 

เงินกูยืม 

สนพ. 

สกุลเงินบาท 

เงินกู 

สกุลเงิน 

ตางประเทศ 

หุนกู 

สกุลเงิน 

บาท 

หุนกู 

สกุลเงิน 

ตางประเทศ 

หนี้สินตาม

สัญญาเชา

การเงิน รวม 

ภายใน 1 ป 5,025.33 214.35 4,246.05 45,296.32 - 196.72 54,978.77 

เกิน 1 - 2 ป 3,170.75 191.59 5,282.85 41,275.79 - 176.09 50,097.07 

เกิน 2 - 5 ป 14,036.25 105.83 40,200.46 54,206.21 44,415.46 333.00 153,297.21 

เกิน 5 ป 15,044.00 - 16,748.25 51,039.98 51,097.61 - 133,929.84 

รวม 37,276.33 511.77 66,477.61 191,818.30 95,513.07 705.81 392,302.89 
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25. เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

25.4 กําหนดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี (ตอ) 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 

 

เงินกู 

สกุลเงิน 

บาท 

เงินกูยืม 

สนพ. 

สกุลเงินบาท 

เงินกู 

สกุลเงิน 

ตางประเทศ 

หุนกู 

สกุลเงิน 

บาท 

หุนกู 

สกุลเงิน 

ตางประเทศ 

หนี้สินตาม

สัญญาเชา

การเงิน รวม 

ภายใน 1 ป 2,000.00 191.59 2,308.31 24,550.00 - 177.34 29,227.24 

เกิน 1 - 2 ป 2,500.00 96.64 - 5,946.20 18,099.73 244.77 26,887.34 

เกิน 2 - 5 ป 12,000.00 9.18 9,233.25 55,710.53 14,453.83 106.34 91,513.13 

เกิน 5 ป 7,000.00 - 8,233.08 78,097.47 47,740.76 - 141,071.31 

รวม 23,500.00 297.41 19,774.64 164,304.20 80,294.32 528.45 288,699.02 
 

 

 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 

 

เงินกู 

สกุลเงิน 

บาท 

เงินกูยืม 

สนพ. 

สกุลเงินบาท 

เงินกู 

สกุลเงิน 

ตางประเทศ 

หุนกู 

สกุลเงิน 

บาท 

หุนกู 

สกุลเงิน 

ตางประเทศ 

หนี้สินตาม

สัญญาเชา

การเงิน รวม 

ภายใน 1 ป 4,000.00 214.35 2,593.25 23,500.00 - 164.52 30,472.12 

เกิน 1 - 2 ป 2,000.00 191.59 2,387.39 24,550.00 - 164.27 29,293.25 

เกิน 2 - 5 ป 10,400.00 105.83 9,549.57 54,206.20 21,878.40 289.68 96,429.68 

เกิน 5 ป 11,100.00 - 9,485.34 40,548.00 26,443.37 - 87,576.71 

รวม 27,500.00 511.77 24,015.55 142,804.20 48,321.77 618.47 243,771.76 
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26. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 

รายการกระทบยอดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ณ วันที่ 1 มกราคม  5,500.02 5,147.71 2,387.40 2,314.50 

ตนทุนบริการปจจบุัน 418.05 436.95 143.98 140.06 

ตนทุนดอกเบี้ย 216.72 198.38 95.25 92.09 

กําไรจากการคํานวณตาม 

หลักคณิตศาสตรประกันภัย (5.44) (0.01) - - 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิ (5.01) (56.33) - - 

รายจายท่ีเกิดขึ้นจริง (303.02) (226.68) (251.39) (159.25) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5,821.32 5,500.02 2,375.24 2,387.40 
 

 

คาใชจายท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 

 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ตนทุนบริการปจจบุัน 418.05 436.95 143.98 140.06 

ตนทุนดอกเบี้ย  216.72 198.38 95.25 92.09 
กําไรจากการคํานวณตาม 

หลักคณิตศาสตรประกันภัย (5.44) (0.01) - - 

รวม 629.33 635.32 239.23 232.15 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ตนทุนขาย 84.59 123.11 33.04 30.40 
คาใชจายขาย 25.26 42.15 22.06 41.06 
คาใชจายบริหาร 515.86 465.04 181.37 156.70 
คาตอบแทนผูบริหาร 3.62 5.02 2.76 3.99 

รวม 629.33 635.32 239.23 232.15 
 



130 

 

26. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 

 

ขอสมมติฐานหลักในการประเมิน 
 

 ขอสมมติฐานดานการเงินของกลุมบริษัท 
 

 อัตรารอยละตอป 

อัตราคิดลด 3.60 – 6.10 

อัตราเงินเฟอ 2.00 - 3.00 
 

 ขอสมมติฐานดานประชากรศาสตรของกลุมบริษัท 
 

ขอสมมติฐานเก่ียวกับการมรณะ อัตรามรณะอางอิงตามตารางมรณะปพุทธศักราช 2540 (TMO97) 

ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 

27. ประมาณการหนี้สินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต 
 

การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสินคาร้ือถอนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต (Decommissioning Costs) มี

รายละเอียดดังน้ี 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 24,941.52 

- ประมาณการหนี้สินเพ่ิมขึ้น 12,857.90 

- ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียน (785.47) 

- ใชไปในระหวางป (3,249.65) 

- การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น (1.88) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 33,762.42 

- สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (635.89) 

- สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป 33,126.53 
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28. หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 
 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ประมาณการหนี้สินคาตอบแทน 

การตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม 5,457.89 - - - 

เงินประกันตามสัญญา 1,475.08 1,161.88 1,086.03 798.72 

รายไดรอรับรู 308.98 349.63 308.98 346.34 

เงินรบัลวงหนาอ่ืน 194.86 205.08 194.87 205.07 

หนี้สินระยะยาว Make up 5,655.79 3,672.12 5,655.79 3,672.12 

อื่นๆ 1,240.02 1,592.83 - - 

รวม 14,332.62 6,981.54 7,245.67 5,022.25 
 

หนี้สินระยะยาว Make up เกิดจากผลตางของราคากาซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่บริษัทฯ ไดชําระลวงหนา

แลวกับราคากาซธรรมชาติ ณ วันท่ีรับกาซจริงท่ีเกินกวาภาระดอกเบ้ียเงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซสําหรับ

ปริมาณกาซในสวนท่ีไมสามารถรับได  (Take or Pay) ซ่ึงตองจัดสรรใหหนวยงานตางๆ ที่รวมรับภาระ

ดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนจากการจายเงินลวงหนาของคากาซแหลงยาดานา 
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29. ทุนเรือนหุน 
 

29.1 ทุนเรือนหุน – ทุนจดทะเบียน 
 

 มูลคาหุน จํานวนหุนสามัญที่จดทะเบียน มูลคาหุนสามัญที่จดทะเบียน 

 (บาทตอหุน) (หุน) (บาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 10 2,857,245,725 28,572,457,250 
 

29.2 ทุนเรือนหุน – ทุนที่ออกและชําระแลว 
 

 จํานวนหุนสามัญที่

ออกและชําระเต็ม

มูลคาแลว 

มูลคาหุนสามัญที่

ออกและชําระเต็ม

มูลคาแลว 

สวนเกินมูลคาหุน รวม 

 (หุน) (บาท) (บาท) (บาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 
 

30. เงินสํารอง 
 

30.1 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไว

เปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวน  

ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายนี้ไมสามารถนําไปจัดสรรได  ทั้งน้ีบริษัทฯได

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 
 

30.2 สํารองเพ่ือกองทุนประกันวินาศภัย 
 

การเปล่ียนแปลงในสํารองเพ่ือกองทุนประกันวินาศภัย มีรายละเอียดดังน้ี 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 1,034.86 1,005.09 1,034.86 1,005.09 

จัดสรรระหวางป 40.54 29.77 40.54 29.77 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,075.40 1,034.86 1,075.40 1,034.86 
 

กองทุนประกันวินาศภัยจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการรับประกันภัยเฉพาะในธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิที่ไดจากผลการดําเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯในแตละปสมทบ 

เขากับเงินกองทุน 
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31. กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

มีรายละเอียดดังน้ี 
 

งบการเงินรวม 

 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน กําไรตอหุนปรับลด 

 2555 2554 2555 2554 

กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 104,665,812,946 106,260,331,748 104,665,812,946 106,260,331,748 

ปรับปรุงกําไร (บาท) - - (17,806,237) (611,224) 
 

กําไรท่ีใชในการคํานวณกําไรตอหุน (บาท)  104,665,812,946 106,260,331,748 104,648,006,709 106,259,720,524 

     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใช 

คํานวณกําไรตอหุน (หุน) 2,856,299,625 2,853,013,472 2,856,299,625 2,853,013,472 

ผลกระทบจากการแปลงใบสําคญั 

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ (หุน)   - 945,441 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

ปรับลด (หุน)   2,856,299,625 2,853,958,913 

     

กําไรตอหุน (บาท / หุน) 36.64 37.24 36.64 37.23 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน กําไรตอหุนปรบัลด 

 2555 2554 2555 2554 

กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 74,697,027,182 73,434,002,942 74,697,027,182 73,434,002,942 

     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใช 

คํานวณกําไรตอหุน (หุน) 2,856,299,625 2,853,013,472 2,856,299,625 2,853,013,472 

ผลกระทบจากการแปลงใบสําคญั 

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ (หุน)   - 945,441 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

ปรับลด (หุน)   2,856,299,625 2,853,958,913 

     

กําไรตอหุน (บาท / หุน) 26.15 25.74 26.15 25.73 
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31. กําไรตอหุน (ตอ) 
 

PTTGC 
 

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงาน PTTGC มีรายละเอียดดังน้ี 
 

วันที่ออกและ 

เสนอขาย 

ใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิทธิ 

(บาทตอหุน) 

 

 

 

อัตราการใชสิทธิ 

ใบสําคัญแสดง

สิทธิตอหุนสามัญ 

 

 

จํานวนหุนที่ถูก

ใชสิทธ ิ

(ลานหุน) 

 

 

จํานวนหุน

คงเหลือเพื่อ

รองรับการใช

สิทธิ 

(ลานหุน) 

กําหนดการใชสิทธิ

ครั้งสุดทาย 

 

 

 

19 ตุลาคม 2554 46.32 1 : 0.2590478 2.86 0.60 19 ตุลาคม 2559 
 
 

32. รายไดจากการขายและการใหบรกิาร 
 

รายไดจากการขายและการใหบรกิาร สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลิตภัณฑน้ํามัน 2,025,665.02 1,786,905.31 1,917,296.72 1,676,252.48 

ผลิตภัณฑกาซ 578,225.29 449,525.56 573,495.13 447,556.07 

ผลิตภัณฑปโตรเคมี 141,633.28 145,627.92 59,374.79 71,753.38 

ผลิตภัณฑเหมือง 28,738.50 30,811.91 - - 

ผลิตภัณฑอ่ืนๆ 1,250.73 1,453.81 - - 

รายไดสาธารณูปโภค 970.99 624.66 - - 

รายไดจากธุรกิจเสริม 7,773.11 6,002.55 3,334.32 1,993.12 

รายไดจากการใหบริการ 9,576.14 7,174.37 - - 

รวม 2,793,833.06 2,428,126.09 2,553,500.96 2,197,555.05 
 

รายไดจากการขายและการใหบริการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ไดรวมรายไดจากการขาย

ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจํานวน 186,179.61 ลานบาท และ 107,630.57 ลานบาท 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 184,786.32 ลานบาท และ 106,755.32 ลานบาท ตามลําดับ 
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33. รายไดอื่น 
 

รายไดอื่น สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

รายไดคาขนสง 3,886.69 3,486.61 4,013.00 3,584.63 

เงินปนผลรบั 375.95 599.86 29,844.65 24,784.00 

ดอกเบี้ยรบั 2,887.69 3,477.06 5,075.12 4,873.46 

เงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกูของ 

 เงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ 260.76 269.61 260.76 269.61 

อื่น ๆ 9,767.86 8,742.12 3,876.37 5,438.81 

รวม 17,178.95 16,575.26 43,069.90 38,950.51 
 

เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูของเงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซ (Take-or-Pay) เปนเงินชดเชยท่ีบริษัทฯ ไดรับจาก 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และกลุมลูกคาผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) เพื่อลดภาระดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ี

บริษัทฯไดกูมาเพ่ือจายเงินลวงหนาคาซ้ือกาซ  
 

34. คาใชจายจําแนกตามลักษณะ 
 

คาใชจายจําแนกตามลักษณะที่สําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

การเปล่ียนแปลงในสินคา 

 สําเร็จรูป และงานระหวางทํา 489.18 (9,878.01) 89.85 (9,583.69) 

ซ้ือสินคา และวัตถุดิบใชไป 2,447,361.72 2,120,813.92 2,455,771.38 2,095,669.17 

คาใชจายพนักงาน 15,518.20 13,756.09 7,513.52 6,996.57 

คาจางบุคคลภายนอก 7,201.02 6,567.97 6,091.62 5,078.85 

คาขนสง 15,503.45 14,726.87 6,071.74 7,370.15 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 65,237.43 55,315.46 13,905.14 15,907.76 

คาซอมแซม 5,832.14 5,792.79 2,942.80 3,352.02 

คาสาธารณูปโภค 16,659.56 12,039.73 13,904.91 10,575.07 

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย* 

(หมายเหตุฯ 16, 17 และ 19) 

6,461.97 657.54 - 24.85 

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน* 

(หมายเหตุฯ 12.7) 

3,972.32 5,114.07 - 21.49 

*  คาใชจายอ่ืนตามงบกําไรขาดทุน 
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35. คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม 
 

คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

มีรายละเอียดดังน้ี 
 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

คาภาคหลวง 25,819.14 21,687.99 

ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ 573.57 338.33 

รวม 26,392.71 22,026.32 
 
 

36. ตนทุนทางการเงิน 
 

ตนทุนทางการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ดอกเบี้ยจาย :     

 เงินกูยืมจากสถาบันการเงนิ 3,302.90 2,862.30 1,242.27 1,392.39 

 พันธบัตรและหุนกู 14,191.92 14,197.61 10,506.53 10,880.82 

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 33.30 27.62 24.18 23.75 

 อื่นๆ 1,042.08 312.18 - 0.04 

ตนทุนทางการเงินอื่น 1,192.52 635.56 629.03 445.47 

รวม 19,762.72 18,035.27 12,402.01 12,742.47 
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37. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

บริษัทฯ นําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจ โดยมิไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนก

ตามสวนงานทางภูมิศาสตร เนื่องจากสวนงานอื่น ยกเวนสวนงานในประเทศไทย มีรายได ผลการดําเนินงาน

และสินทรัพยของสวนงานต่ํากวารอยละ 10 ของรายไดรวม ผลการดําเนินงานรวม และสินทรัพยรวมของ 

ทุกสวนงานรวมกัน 
 

งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 

         หนวย : ลานบาท 

 

ปโตรเลียมขั้นตนและ  

กาซธรรมชาติ 

ปโตรเลียมขั้นปลาย 

 

ถานหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบัญชี

ระหวางกัน 

รวม 

 

สํารวจ 

และผลิต

ปโตรเลียม 

กาซ

ธรรมชาติ 

 

น้ํามัน 

 

 

การคา

ระหวาง

ประเทศ 

ปโตรเคมี 

 

 

การกลั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาย - นอกกิจการ 48,786.78 484,696.50 601,650.10 1,543,684.64 83,741.80 - 28,738.50 2,534.74 - 2,793,833.06 

 - ระหวางกัน 163,749.91 25,987.09 6,091.39 91,835.61 83.66 - - 1,813.04 (289,560.70) - 

ขายสุทธ ิ 212,536.69 510,683.59 607,741.49 1,635,520.25 83,825.46 - 28,738.50 4,347.78 (289,560.70) 2,793,833.06 

กําไรข้ันตน* 190,639.50 64,678.29 25,002.21 (2,990.45) 4,787.45 - 10,631.55 859.35 (1,859.36) 291,748.54 

EBITDA  152,097.70 52,265.95 15,443.15 (3,845.84) 2,972.53 - 7,703.02 1,163.81 41.82 227,842.14 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 42,691.79 13,587.98 2,342.56 14.62 1,024.03 - 4,105.42 1,473.38 (2.35) 65,237.43 

EBIT  109,405.91 38,677.97 13,100.59 (3,860.46) 1,948.50 - 3,597.60 (309.57) 44.17 162,604.71 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน 

 บริษัทรวม - 435.33 543.52 - 17,117.70 8,864.38 - 130.12 - 27,091.05 

ดอกเบ้ียรับ          2,887.68 

รายได(คาใชจาย)อ่ืน          (8,303.11) 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน          7,614.72 

ตนทุนทางการเงิน          (19,762.72) 

EBT          172,132.33 

ภาษีเงินได          (46,516.38) 

กําไรสําหรับป          125,615.95 

การแบงปนกําไร           

สวนที่เปนของบริษัทใหญ          104,665.81 

สวนที่เปนของสวนไดเสีย 

 ที่ไมมีอํานาจควบคุม          20,950.14 

กําไรสําหรับป          125,615.95 

    *กําไรข้ันตน ไมรวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายในตนทุนขาย 
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37. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         หนวย : ลานบาท 

 

ปโตรเลียมขั้นตนและ  

กาซธรรมชาติ 
ปโตรเลียมขั้นปลาย 

 

ถานหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบัญชี

ระหวางกัน 

รวม 

 

สํารวจ 

และผลิต

ปโตรเลียม 

กาซ

ธรรมชาติ 

 

นํ้ามัน 

 

 

การคาระหวาง

ประเทศ 

 

ปโตรเคมี 

 

 

การกล่ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพยของสวนงาน 562,201.57 361,231.01 99,581.06 156,385.85 45,163.11 - 56,388.73 100,832.88 - 1,381,784.21 

สินทรัพยระหวางกัน 26,412.29 2,655.76 1,026.07 5,545.69 489.23 - - 30,469.20 (66,598.24) - 

เงินลงทุนในบริษัทรวม - 11,403.55 2,290.09 - 122,059.99 98,872.10 - 408.84 - 235,034.57 

รวมสินทรัพยตามสวนงาน 588,613.86 375,290.32 102,897.22 161,931.54 167,712.33 98,872.10 56,388.73 131,710.92 (66,598.24) 1,616,818.78 

สินทรัพยที่ไมไดปนสวน          14,501.16 

สินทรัพยรวม           1,631,319.94 

           

หนี้สินของสวนงาน 224,765.27 89,677.59 46,982.42 135,500.55 21,626.56 - 14,837.04 306,245.57 - 839,635.00 

หนี้สินระหวางกัน 1,466.88 38,110.78 9,998.10 9,866.08 3,803.92 - - 3,352.48 (66,598.24) - 

รวมหนี้สินตามสวนงาน 226,232.15 127,788.37 56,980.52 145,366.63 25,430.48 - 14,837.04 309,598.05 (66,598.24) 839,635.00 

หนี้สินที่ไมไดปนสวน          60,020.89 

หนี้สินรวม          899,655.89 

รายจายฝายทุน 96,745.28 19,021.70 2,513.86 13.24 1,033.78 - 4,094.50 4,917.39 - 128,339.75 
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37. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
 

 
 
 
 

         หนวย : ลานบาท 

 ปโตรเลียมขั้นตนและ 

กาซธรรมชาติ 

ปโตรเลียมขั้นปลาย 

 

ถานหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบัญชี

ระหวางกัน 

รวม 

 สํารวจ 

และผลิต

ปโตรเลียม 

กาซ

ธรรมชาติ 

 

น้ํามัน 

 

 

การคา

ระหวาง

ประเทศ 

ปโตรเคมี 

 

 

การกลั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาย - นอกกิจการ 30,280.90 389,722.88 550,109.25 1,350,437.26 75,162.29 - 30,811.91 1,601.60 - 2,428,126.09 

 - ระหวางกัน 139,364.92 23,077.66 8,415.00 77,115.24 8.24 - - 1,307.74 (249,288.80) - 

ขายสุทธ ิ 169,645.82 412,800.54 558,524.25 1,427,552.50 75,170.53 - 30,811.91 2,909.34 (249,288.80) 2,428,126.09 

กําไรข้ันตน* 150,571.05 76,695.10 20,751.02 3,805.14 5,052.04 - 13,412.31 992.08 (1,346.64) 269,932.10 

EBITDA  118,534.66 62,194.56 13,224.24 3,289.95 3,777.44 - 9,367.88 656.37 327.97 211,373.07 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 33,531.66 15,202.79 2,443.71 13.30 883.51 - 2,068.64 1,174.18 (2.33) 55,315.46 

EBIT  85,003.00 46,991.77 10,780.53 3,276.65 2,893.93 - 7,299.24 (517.81) 330.30 156,057.61 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน 

 บริษัทรวม - (302.25) 507.37 - 15,793.97 13,445.39 (61.66) 80.46 - 29,463.28 

ดอกเบ้ียรับ          3,477.06 

รายไดอ่ืน-สุทธิ          (2,657.33) 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน          1,099.42 

ตนทุนทางการเงิน          (18,035.27) 

EBT          169,404.77 

ภาษีเงินได          (43,225.66) 

กําไรสําหรับป          126,179.11 

การแบงปนกําไร           

สวนที่เปนของบริษัทใหญ          106,260.33 

สวนที่เปนของสวนไดเสีย 

 ที่ไมมีอํานาจควบคุม          19,918.78 

กําไรสําหรับป          126,179.11 

 
   *กําไรข้ันตน ไมรวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายในตนทุนขาย 
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37. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตอ) 
 

 
 

ราคาระหวางกลุมธุรกิจใชราคาตลาดตามปกติ  ยกเวนราคาระหวางกลุมธุรกิจภายในบริษัทฯใชราคาตลาด

สุทธิจากคาบริหารคลังปโตรเลียมและคาดําเนินการ 
 

EBITDA หมายถึงกําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายรวมท้ังคาใชจายอื่น

และรายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
 

EBIT หมายถึงกําไรกอนตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดรวมท้ังคาใชจายอ่ืนและรายไดอื่นท่ีไมเกี่ยวของ

กับการดําเนินงาน 
 
 
 

         หนวย : ลานบาท 

 

ปโตรเลียมขั้นตนและ 

กาซธรรมชาติ 
ปโตรเลียมขั้นปลาย 

 

ถานหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบัญชี

ระหวางกัน 

รวม 

 

สํารวจ 

และผลิต

ปโตรเลียม 

กาซ

ธรรมชาติ 

 

นํ้ามัน 

 

 

การคาระหวาง

ประเทศ 

 

ปโตรเคมี 

 

 

การกล่ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพยของสวนงาน 415,476.18 333,350.25 89,893.46 111,035.45 42,062.81 - 49,497.24 113,358.76 - 1,154,674.15 

สินทรัพยระหวางกัน 15,136.03 4,711.80 1,506.22 5,213.99 75.23 - - 30,822.47 (57,465.74) - 

เงินลงทุนในบริษัทรวม - 14,710.58 1,780.28 - 110,056.12 99,463.48 1,541.57 301.49 - 227,853.52 

รวมสินทรัพยตามสวนงาน 430,612.21 352,772.63 93,179.96 116,249.44 152,194.16 99,463.48 51,038.81 144,482.72 (57,465.74) 1,382,527.67 

สินทรัพยที่ไมไดปนสวน          19,318.40 

สินทรัพยรวม           1,401,846.07 

           

หนี้สินของสวนงาน 215,080.78 65,642.48 42,683.87 97,380.17 21,094.21 - 14,943.40 258,371.10 - 715,196.01 

หนี้สินระหวางกัน 1,470.06 32,526.41 10,001.65 6,259.62 2,051.84 - - 5,156.16 (57,465.74) - 

รวมหนี้สินตามสวนงาน 216,550.84 98,168.89 52,685.52 103,639.79 23,146.05 - 14,943.40 263,527.26 (57,465.74) 715,196.01 

หนี้สินที่ไมไดปนสวน          42,936.69 

หนี้สินรวม          758,132.70 

รายจายฝายทุน 72,835.45 22,640.56 2,574.46 2,168.59 4,910.81 - 2,907.93 3,114.49 - 111,152.29 
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37. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

กลุมบริษัทจําแนกสวนงานตามธุรกิจหลักไดดังน้ี 
 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

1.  ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 

ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมท้ังในประเทศและตางประเทศ  โดยเปนผูดําเนินการและรวม

ลงทุนกับบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมช้ันนํา ทั้งน้ีโครงการในประเทศสวนใหญตั้งอยูในบริเวณอาวไทย

โครงการในตางประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และตะวันออกกลาง 

2.  ธุรกิจกาซธรรมชาติ 

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหา ขนสง จัดจําหนายกาซธรรมชาติ และดําเนินธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ  

โดยนําผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติไปเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและใชเปนเช้ือเพลิง

ในภาคครัวเรือน ขนสงและอุตสาหกรรม 
 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย  

1.  ธุรกิจน้ํามัน 

ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและนํ้ามันหลอล่ืนท้ังในและตางประเทศ ภายใตการจัดหา 

จัดสง และการปฏิบัติการของระบบ รับ เก็บ จาย ที่มีประสิทธิภาพ และดําเนินธุรกิจคาปลีกในสถานีบริการ 

2.  ธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

ดําเนินธุรกิจนําเขา สงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเคมี รวมทั้งผลิตภัณฑอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ รวมถึงมีการดําเนินการบริหารความเส่ียงจากการคานํ้ามัน และการจัดหาการขนสงผลิตภัณฑ

ระหวางประเทศ 

3.  ธุรกิจปโตรเคมี 

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีหลัก (Main Petrochemical Products) และผลิตภัณฑ 

พลอยได (By Products) โดยครอบคลุมตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ เพื่อสนองความตองการของ

กลุมอุตสาหกรรมและกลุมผูบริโภค  

4.  ธุรกิจการกล่ัน 

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันปโตรเลียมสําเร็จรูปใหแกลูกคาท้ังในและตางประเทศ 

ดําเนินธุรกิจกล่ันน้ํามันและธุรกิจปโตรเคมีที่ใชผลิตภัณฑจากโรงกล่ันเปนวัตถุดิบ 
 

ธุรกิจถานหิน 

ดําเนินธุรกิจเหมืองถานหิน โดยทําการสํารวจ ผลิตและจําหนายถานหินในตางประเทศ 
 
 

การดําเนินงานอ่ืนของกลุมบริษัทสวนใหญประกอบดวย สวนงานอื่นๆซ่ึงไมมีสวนงานใดเปนสวนงานที่ตอง

รายงานแยกตางหาก 
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38. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมอืทางการเงิน 
 

บริษัทฯ ตองเผชิญกับความเส่ียงทางการเงินที่สําคัญไดแก ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

อัตราดอกเบ้ีย ราคานํ้ามันในตลาดโลก บริษัทฯมีรายการซ้ือขาย และกูยืมเงินบางสวนที่เปนเงินตรา

ตางประเทศ รวมท้ังการกูยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินงานซ่ึงตองจายอัตราดอกเบ้ียทั้งแบบคงที่และแบบ

ลอยตัว ดังนั้น ฝายบริหารของบริษัทฯจึงทํารายการตราสารอนุพันธ เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  

กลยุทธที่ใชในการปองกันความเส่ียงไดแก การทําสัญญาซ้ือและขายเงินตราตางประเทศลวงหนา สัญญา

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย  และสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตรา

ตางประเทศ สวนความเส่ียงจากราคานํ้ามันในตลาดโลกไดมีการปองกันโดยการทําสัญญาซ้ือขายราคานํ้ามัน

ลวงหนา  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ราคานํ้ามันในตลาดโลกตองรายงานตอ

ผูบริหารเกี่ยวกับรายละเอียดของตนทุน ราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทรวมถึงสัญญาซ้ือและ

ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา และสัญญาซ้ือขายราคานํ้ามันลวงหนาท่ียังคงคางอยู โดยครอบคลุมถึงในเร่ือง

ดังตอไปนี้ 

-ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

-ความเส่ียงจากสกุลเงิน 

-ความเส่ียงจากสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 

-ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

-ความเส่ียงจากความผันผวนของราคานํ้ามัน 

-ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
 

38.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศ 

 

กลุมบริษัทไดทําสัญญาซ้ือและขายเงินตราตางประเทศลวงหนา โดยมี ราคาตามบัญชีและอัตราแลกเปลี่ยน

ตามสัญญาซ้ือและขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ดังนี้ 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

สัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา     

อัตรา 30.5700 – 30.8850 บาท = 1 USD 33,793.45 - 33,793.45 - 

อัตรา 30.8850 – 31.7815 บาท = 1 USD - 29,738.75 - 29,738.75 

     

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา     

อัตรา 30.5200 – 32.0870 บาท = 1 USD 22,077.78 - 19,278.24 - 

อัตรา 30.0187 – 32.0800 บาท = 1 USD - 20,680.76 - 17,957.97 
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38. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 
 
 

38.2 ความเส่ียงจากสกุลเงิน 
 

บริษัทฯไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบของสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราตางประเ ทศ 

(Participating SWAP) โดยคิดเปนสกุลเงินเยน 23,000 ลานเยน ซ่ึงตามเง่ือนไขในสัญญาสิทธิดังกลาว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

     

23,000 ลานเยน ตอ 196.94 ลานดอลลารสหรัฐ 6,061.42 6,269.07 6,061.42 6,269.07 

     
 

ทั้งน้ีสัญญาสิทธิดังกลาวมีอายุครบกําหนดชําระเกิน 5 ป ทั้งจํานวน 
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38. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 
 

38.3 ความเส่ียงจากสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 
 

กลุมบริษัทไดมีการทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย โดยมีเงื่อนไขตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน

และอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ดังตอไปน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

- 36,000 ลานเยน ตอ 290.51 ลานดอลลารสหรัฐ 8,941.17 9,247.49 8,941.17 9,247.49 

- 3,053.80 ลานบาท ตอ 90 ลานดอลลารสหรัฐ 2,769.98 2,864.87 2,769.98 2,864.87 

- 2,636 ลานบาท ตอ 79.45 ลานดอลลารสหรัฐ 2,445.13 2,528.90 2,445.13 2,528.90 

- 4,000 ลานบาท ตอ 120.55 ลานดอลลารสหรัฐ 3,710.37 3,837.48 3,710.37 3,837.48 

- 3,000 ลานบาท ตอ 98.81 ลานดอลลารสหรัฐ 3,041.00 - 3,041.00 - 

- 3,000 ลานบาท ตอ 99.66 ลานดอลลารสหรัฐ 3,067.53 - 3,067.53 - 

- 6,000 ลานบาท ตอ 198.47 ลานดอลลารสหรัฐ - 6,317.80 - 6,317.80 

- 300 ลานริงกิต ตอ 96.50 ลานดอลลารสหรัฐ 2,973.67 3,040.92 - - 

- 24,200 ลานบาท ตอ 800.13 ลานดอลลารสหรัฐ 24,201.03 - - - 

- 18,300 ลานบาท ตอ 603.36 ลานดอลลารสหรัฐ - 18,296.76 - - 

- 3,500 ลานบาท ตอ 115.78 ลานดอลลารสหรัฐ - 3,499.56 - - 

- 11,700 ลานบาท ตอ 389.50 ลานดอลลารสหรัฐ - 11,692.65 - - 

- 5,000 ลานบาท ตอ 165.89 ลานดอลลารสหรัฐ - 5,033.15 - - 

- 2,500 ลานบาท ตอ 82.92 ลานดอลลารสหรัฐ - 2,500.00 - - 

- 10,000 ลานบาท ตอ 329.88 ลานดอลลารสหรัฐ - 10,000.00 - - 

- 5,000 ลานบาท ตอ 161.81 ลานดอลลารสหรัฐ - 4,995.13 - - 

รวม 51,149.88 83,854.71 23,975.18 24,796.54 
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38. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 
 

38.3 ความเส่ียงจากสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (ตอ) 
 

ซ่ึงสามารถวิเคราะหอายุของสัญญาไดดังนี ้
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 5,009.72 31,796.32 - - 

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 32,703.85 26,377.27 20,264.81 9,182.67 

เกิน 5 ป 13,436.31 25,681.12 3,710.37 15,613.87 

รวม 51,149.88 83,854.71 23,975.18 24,796.54 
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38. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 
 

38.4 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

กลุมบริษัทไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย โดยมีเงื่อนไขตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ดังตอไปน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจากอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัวเปนดอกเบี้ยคงทีใ่นสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ * 24,828.42 19,211.19 11,541.56 14,324.36 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจากอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวใน

อัตราที่ลดลงในสกุลเงินบาท ** 7,000.00 5,000.00 7,000.00 5,000.00 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจากอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงทีใ่นสกุล

เงินบาท *** 5,000.00 - 5,000.00 - 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจากอัตรา

ดอกเบี้ยคงทีเ่ปนอัตราดอกเบี้ยคงท่ีที่ลดลงใน

สกุลเงินบาท 2,500.00 2,500.00 - - 

รวม 39,328.42 26,711.19 23,541.56 19,324.36 
 

* มีเงื่อนไขใหคูสัญญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียจากอัตราคงท่ี เปนอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 

** บางสวนของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย มีเงื่อนไขใหคูสัญญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียจากอัตราลอยตัวเปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

***  คูสัญญาใชสิทธิในป 2555 ในการเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 
 

ซ่ึงสามารถวิเคราะหอายุของสัญญาไดดังนี้ 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 4,902.62 2,439.69 2,308.31 2,387.39 

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 25,767.96 14,143.48 15,233.25 12,936.97 

เกิน 5 ป 8,657.84 10,128.02 6,000.00 4,000.00 

รวม 39,328.42 26,711.19 23,541.56 19,324.36 
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38. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 
 

38.5 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคานํ้ามัน 
 

กลุมบริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายราคานํ้ามันลวงหนา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีปริมาณนํ้ามันตามสัญญา

ดังกลาวซึ่งจะครบกําหนดภายในเดือนธันวาคม 2556 จํานวน 10.32 ลานบารเรล ทั้งในงบการเงินรวม

และ งบการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 117.13 ลานบารเรลในงบการเงินรวม

และ งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
 

38.6 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอกําหนดในการ

ใหสินเช่ือซ่ึงจะทําใหเกิดความเสียหายทางการเงินแกบริษัทฯ ทั้งน้ีบริษัทฯไดมีการบริหารความเส่ียงโดย

ปรับนโยบายการใหสินเช่ือแกลูกคาใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน โดยพัฒนาเคร่ืองมือบริหาร

สินเช่ือตางๆ รวมกับธนาคารเพื่อใหการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือกับลูกคาสําหรับซ้ือผลิตภัณฑจาก ปตท. อาทิ 

โครงการ Dealer Financing การจัดทําประกันภัยลูกหนี้การคา (Trade Credit Insurance) และการใหบริการ

เติมนํ้ามันดวยบัตร (Payment card และ Fleet card) เพื่อลดความเส่ียงจากการใหสินเช่ือของบริษัทฯ พรอมท้ัง

กําหนดแนวทางการปองกันและลดความเส่ียง รวมถึงกําหนดใหมีการจัดระดับประเมินความนาเช่ือถือ

สําหรับคูคาท้ังหมดของบริษัทฯ 
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38. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 
 

38.7 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  
 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกลุมบริษัท สวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน ซ่ึงมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวใกลเคียงกับราคาตามบัญชี  
 

กลุมบริษัทจะคํานวณมูลคายุติธรรมของเงินกูระยะยาวและหุนกูที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีโดยใชวิธีสวนลด

กระแสเงินสดซ่ึงใชอัตราคิดลดท่ีมีเงื่อนไขการกูยืมใกลเคียงกัน และสําหรับสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย  สัญญาสิทธิเลือกซื้อเงินตราตางประเทศ  สัญญา

แลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาซื้อขายราคานํ้ามันลวงหนา  จะแสดงมูลคายุติธรรมตามที่ธนาคารซึ่ง

เปนคูสัญญาของกลุมบริษัทคํานวณใหโดยอางอิงตามราคาตลาด ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

เงินกูยืมระยะยาว - สกุลบาท 32,398.34 33,104.17 37,276.33 38,219.81 

เงินกูยืมระยะยาว - สกุลตางประเทศ 74,308.87 74,650.03 66,577.27 67,586.86 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ - สกุลบาท 188,505.23 198,061.34 191,818.30 202,083.71 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ 

 - สกุลตางประเทศ 138,224.49 150,062.77 92,472.15 97,291.70 

หุนกูมีหลักประกันไมดอยสิทธิ 

 - สกุลตางประเทศ 2,973.67 2,973.67 3,040.92 3,040.92 

สัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา - (30.89) - 308.33 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - 2,976.07 - 2,458.82 

สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราตางประเทศ - (21.41) - 89.96 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบี้ย - 4,114.34 - 4,191.56 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย - (994.63) - (947.66) 

สัญญาซ้ือขายราคานํ้ามันลวงหนา - (11.12) - 89.86 
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38. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมอืทางการเงิน (ตอ) 

 

38.7 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

เงินกูยืมระยะยาว - สกุลบาท 23,500.00 24,205.83 27,500.00 28,443.48 

เงินกูยืมระยะยาว - สกุลตางประเทศ 19,774.64 21,160.70 24,015.55 25,025.15 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ - สกุลบาท 164,304.20 173,410.56 142,804.20 152,584.44 

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ 

 - สกุลตางประเทศ 80,294.32 83,680.83 48,321.77 50,965.50 

สัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา - (30.89) - 308.33 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - 183.34 - (305.50) 

สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราตางประเทศ - (21.41) - 89.96 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบี้ย - 4,577.06 - 7,170.13 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย - (340.86) - (530.49) 

สัญญาซ้ือขายราคานํ้ามันลวงหนา - (11.12) - 89.96 

     
 

39. หุนกูดอยสิทธิท่ีมลีักษณะคลายทนุ 
 

เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2555 PTTEP ไดออกและจําหนายหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนมูลคา 5,000 ลานบาท 

โดยหุนกูดังกลาวเปนหุนกูระยะยาวที่ไมมีหลักประกัน ไมสามารถแปลงสภาพได และไมมีกําหนดชําระคืน

เงินตน โดยจะมีการจายชําระคืนเงินตนเพียงคร้ังเดียวเม่ือจดทะเบียนเลิกกิจการ หรือเมื่อใชสิทธิในการไถถอน

หุนกูกอนกําหนดตามเงื่อนไขที่ระบุไว อัตราดอกเบี้ยคงท่ีแบบขั้นบันได รอยละ 5.85-7.85 ตอป ตามอายุของ

หุนกูดอยสิทธิ กําหนดการจายชําระดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส ทั้งนี้สามารถเลื่อนการชําระดอกเบี้ยไดตาม

ดุลยพินิจโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง และดอกเบ้ียคางชําระดังกลาวจะถูกสะสมไวโดยไมมีการคิดดอกเบ้ียให

สําหรับสวนของดอกเบ้ียคางชําระ ทั้งน้ีหากมีการเล่ือนการชําระดอกเบ้ีย PTTEP จะไมสามารถประกาศ

จายเงินปนผล รวมท้ังไมสามารถชําระดอกเบ้ีย หรือแจกจายสินทรัพยใดๆ ใหแกผูถือหลักทรัพยของ PTTEP 

ที่มีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกับหรือดอยกวาหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนนี้ และจะไมทําการ  

ไถถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือซื้อคืนซึ่งหลักทรัพยของ PTTEP ที่มีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกับหรือ 

ดอยกวาหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน  บริษัทฯรับรูหุนกูดังกลาวรวมอยูในสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ

ควบคุมในงบแสดงฐานะการเงิน 



150 

 

40. เงินปนผลจาย 
 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผล

สําหรับผลประกอบการป 2554 ในอัตราหุนละ 13.00 บาท คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 37,119.13 ลานบาท 

โดยเม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2554 บริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก

ของป 2554 ในอัตราหุนละ 6.00 บาท จํานวน 2,854,189,126 หุน คิดเปนเงินจํานวน 17,125.13 ลานบาท 

คงเหลือเงินปนผลที่จะจายอีกดังน้ี 
 

เงินปนผล สําหรับงวดผลการดําเนินงาน อัตราการจาย จํานวนหุน จํานวนเงินรวม วันที่จาย 

 เงินปนผล (หุน) (ลานบาท) 

  (บาท/หุน)    

ประจําป 2554 1 ก.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554 7.00 2,855,074,343 19,985.52 30 เม.ย. 2555 
 
 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 8/2555 ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล

สําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของป 2555 ดังนี้ 
 

เงินปนผล สําหรับงวดผลการดําเนินงาน อัตราการจาย จํานวนหุน จํานวนเงินรวม วันที่จาย 

 เงินปนผล (หุน) (ลานบาท) 

  (บาท/หุน)    

ระหวางกาล 1 ม.ค. 2555 - 30 มิ.ย. 2555 5.00 2,855,194,951 14,275.97 21 ก.ย. 2555 
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41. การซื้อธรุกิจ  
 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 PTTGE Services Netherlands BV (PTTGE BV) ไดเขาซ้ือกิจการรวมคาของ

กลุม PT Kalpataru Investama (PT KPI) จํานวน 7 บริษัทในสัดสวนรอยละ 75 โดยบริษัทดังกลาวดําเนิน

ธุรกิจปาลมนํ้ามันในประเทศอินโดนีเซีย  
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาและคาความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดังตอไปน้ี 

 หนวย : ลานบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชในการซ้ือ (เงินสดจาย) 2,932.08 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ (2,336.47) 

คาความนิยม  595.61 
 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดังนี ้

 หนวย : ลานบาท 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 0.76 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  2,705.26 

เงินจายลวงหนา 13.79 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 23.59 

หนี้สินหมนุเวียนอื่น (15.07) 

หนี้สินไมหมนุเวียนอื่น (391.86) 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ 2,336.47 

บวก คาความนิยม 595.61 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 2,932.08 

หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด (0.76) 

เงินสดท่ีใชไปในการซ้ือธุรกิจ 2,931.32 
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41. การซื้อธุรกิจ (ตอ) 
 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ PTTI ไดลงทุน

เพิ่มใน Red Island Minerals Limited (RIM) โดยเพ่ิมสัดสวนการถือหุนอีกรอยละ 66.50 จากเดิมรอยละ 33.50 

เปนรอยละ 100 สงผลให RIM เปล่ียนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยของ PTTI โดย RIM จดทะเบียนที่

ประเทศออสเตรเลีย และประกอบธุรกจิรวมทุนกับรัฐบาลมาดากัสการในการสํารวจและพัฒนาเหมืองถานหิน 
 

PTTAPM ไดชําระราคาของการเพ่ิมสัดสวนการถือหุนใน RIM จํานวน 44.86 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ

ประมาณ 1,361.09 ลานบาท  
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาและคาความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดังตอไปนี้ 

 หนวย : ลานบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชในการซ้ือ 3,113.29 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ (2,410.65) 

คาความนิยม 702.64 
 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชในการซ้ือมีดังตอไปนี้ 

 หนวย : ลานบาท 

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียกอนการเปล่ียนแปลงสัดสวน 1,514.83 

กําไรจากการตีมูลคาใหมของมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสีย 274.34 

เงินสดจาย 885.38 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจาย 438.74 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชในการซ้ือ 3,113.29 
 

 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดังนี ้

 หนวย : ลานบาท 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3.41 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ 9.39 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุฯ16) 4.09 

สินทรัพยเหมือง (หมายเหตุฯ18) 4,245.73 

สินทรัพยอื่น 0.09 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอืน่ (39.10) 

เงินกูยืม (355.87) 

หนี้สินภาษีเงนิไดรอตดับัญชี (878.29) 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ 2,989.45 

หัก สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (578.80) 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ 2,410.65 

บวก คาความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 702.64 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 3,113.29 
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41. การซื้อธุรกิจ (ตอ) 
 

เงินสดจายเพ่ือเปล่ียนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย 

 หนวย : ลานบาท 

เงินสดจาย  885.38 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจาย 438.74 

สวนเกินของสิ่งตอบแทนทีค่าดวาจะตองจาย 40.38 

1,364.50 

หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดของบริษทัยอย (3.41) 

เงินสดท่ีใชไปในการซ้ือธุรกิจ 1,361.09 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 PTTAPM อยูระหวางการทบทวนหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิเพิ่มเติม ซ่ึง

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่แสดงขางตนจะถูกปรับปรุงเมื่อการปนสวนราคาจายซ้ือเร่ิมแรกเสร็จสมบูรณ 
 
 
 
 



154 

 

41. การซื้อธุรกิจ (ตอ) 
 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 PT Separi Energy (SE) บริษัทยอยของ Sakari Resources Ltd. (SAR) ซ่ึงเปน

บริษัทยอยของ PTTI ทําการเขาซื้อ Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB)  ในสัดสวนรอยละ 100 โดย

บริษัทดังกลาวดําเนินธุรกิจ Infrastructure และอยูใกลกับเหมือง Jembayan ทําใหไดสิทธิบนที่ดิน ซ่ึงชวยให

การขนสงถานหินสะดวกและประหยัดย่ิงขึ้น ทั้งน้ี SE ไดชําระเงินคาซ้ือกิจการจํานวน 1.09 ลานดอลลารสหรัฐ 

หรือประมาณ 34.66 ลานบาท  
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาและคาความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดังตอไปนี้ 

 หนวย : ลานบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชในการซ้ือ  70.81 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ (0.16) 

คาความนิยม 70.65 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชในการซ้ือมีดังตอไปนี้ 

 หนวย : ลานบาท 

เงินสดจาย 34.66 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจาย 36.15 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชในการซ้ือ 70.81 
 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดังนี ้

 หนวย : ลานบาท 

สินทรัพยอื่น 0.16 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ 0.16 

บวก คาความนิยม (หมายเหตุฯ 19)  70.65 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 70.81 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 SE อยูระหวางการทบทวนหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิเพิ่มเติม  ซ่ึง

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่แสดงขางตนจะถูกปรับปรุงเมื่อการปนสวนราคาจายซ้ือเร่ิมแรกเสร็จสมบูรณ 
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41. การซื้อธุรกิจ (ตอ) 
 

เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการ PTTI คร้ังท่ี 11/2555 ไดมีมติอนุมัติให PTT Mining Limited 

(PTTML) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ PTTI เปนผูทําคําเสนอซ้ือหุนของ Sakari Resources Ltd. (SAR) เพื่อทําการ

เพิ่มสัดสวนการถือหุนเกินรอยละ 50 ใน SAR โดยประกาศทําคําเสนอซ้ือหุนท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย

สิงคโปร และรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 PTTML มีสัดสวนการถือหุนใน SAR เพิ่มขึ้นรอยละ 48.36 (จํานวน 549,953,320 หุน 

มูลคาจายซ้ือเทากับ 1,033.58 ลานดอลลารสิงคโปร หรือประมาณ 25,456.15 ลานบาท) ทําใหเพิ่มสัดสวนการ

ถือหุนจากเดิมรอยละ 45.27 เปนรอยละ 93.63 (จํานวน 1,064,632,540 หุน) 
 
 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

 หนวย : ลานบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชในการซ้ือ 25,456.15 

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคุมท่ีไดรบั (9,784.62) 

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการลงทุนในบริษทัยอย 15,671.53 
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41. การซื้อธุรกิจ (ตอ) 
 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 PTTEP ไดประกาศความประสงคในการทําคําเสนอซ้ือหุนสามัญที่ชําระแลว

และยังไมไดชําระท้ังหมดของ Cove Energy Plc. (COVE) ซ่ึงจดทะเบียนอยูในตลาด Alternative Investment 

Market (AIM) ในตลาดหลักทรัพยลอนดอน (London Stock Exchange) ที่ราคา 240 เพนซตอหุน ซ่ึงคิดเปน

มูลคาท้ังหมด 1,221.40 ลานปอนดสเตอรลิง โดย COVE มีสินทรัพยหลัก คือ การถือครองสัดสวนรอยละ 8.5 

ในโครงการ Rovuma Offshore Area 1 ซ่ึงเปนแหลงกาซธรรมชาติขนาดใหญ ในสาธารณรัฐโมซัมบิก ทั้งน้ี 

PTTEP ไดทําการซ้ือหุนผาน PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI) ซ่ึงเปนบริษทัยอย โดยในวันที่ 

5 ตุลาคม 2555 PTTEP AI มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 
 

การเขาซ้ือหุนทั้งหมดของ COVE ครั้งน้ีมีผลทําให PTTEP ไดรับสิทธิในการถือสัดสวนทางออมรอยละ 10 

ในแปลงสํารวจ Rovuma Onshore ในสาธารณรัฐโมซัมบิก และสัดสวนทางออมในการรวมทุนรอยละ 10 ถึง

รอยละ 25 ในแปลงสํารวจน้ําลึกอีก 7 แปลงในสาธารณรัฐเคนยา ซ่ึงไดแก Offshore Kenya Blocks L5, L7, 

L10A, L10B, L11A, L11B และ L12 นอกจากน้ัน PTTEP ยังไดบริษัทยอยซ่ึง COVE ถือสัดสวนเงินลงทุน

ดังตอไปนี้ 
 

ชื่อบริษัท  
ประเทศที่ 

จดทะเบียน  
ประเภทธุรกิจ 

สัดสวนเงิน

ลงทุน 

Cove Energy East Africa Limited  ไซปรัส 
สํารวจแหลงนํ้ามันและ

กาซธรรมชาติ  
100 

Cove Energy Mozambique Rovuma  

 Onshore Limited 
ไซปรัส 

สํารวจแหลงนํ้ามันและ

กาซธรรมชาติ  
100 

Cove Energy Mozambique Rovuma 

 Offshore Limited 
ไซปรัส 

สํารวจแหลงนํ้ามันและ

กาซธรรมชาติ  
100 

Cove Mozambique Terra Limitada  โมซัมบิก 
สํารวจแหลงนํ้ามันและ

กาซธรรมชาติ  
100 

Cove Mozambique Energia Limitada  โมซัมบิก 
สํารวจแหลงนํ้ามันและ

กาซธรรมชาติ  
100 

Cove Energy Kenya Limited เคนยา 
สํารวจแหลงนํ้ามันและ

กาซธรรมชาติ  
100 
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41. การซื้อธุรกิจ (ตอ) 
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาและคาความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดังตอไปนี้ 

 หนวย : ลานบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชในการซ้ือ 60,408.52 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ (42,428.00) 

คาความนิยม 17,980.52 
 

สินทรัพยและหนี้สินที่เกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดังนี้ 

 หนวย : ลานบาท 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  1,359.35 

ลูกหนี้อื่น 366.26 

พัสดุคงเหลือ 214.32 

ลูกหนี้จากการรวมทุน  109.60 

เงินลงทุนเผ่ือขาย (หมายเหตุฯ 13) 42.05 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ (หมายเหตุฯ 16) 51.86 

สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ  (หมายเหตุฯ 17) 64,214.49 

คาใชจายคางจาย (5,541.58) 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (488.89) 

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  (17,899.46) 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ  42,428.00 

คาความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 17,980.52 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 60,408.52 

หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  (1,359.35) 

เงินสดท่ีใชไปในการซื้อธุรกิจ  59,049.17 
 

คาความนิยมจากการซ้ือธุรกิจจํานวน 17,980.52 ลานบาท เกิดจากการรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดจําหนาย

จํานวน 17,899.46 ลานบาท ซ่ึงเปนผลตางของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิกับมูลคาของสินทรัพยสุทธินี้

บนฐานภาษี ซึ่งไมไดถูกปรับเปนมูลคายุติธรรม ทั้งนี้ คาความนิยมสวนที่เหลือจํานวน 81.06 ลานบาท 

เกิดจากผลประโยชนที่บริษัทจะไดรับจากการเขาดําเนินการในแอฟริกา 
 

คาความนิยมท้ังหมดที่เกิดขึ้นนี้ไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินไดของ PTTEP 
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42. สิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน 
 

บริษัทฯไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตพระราชบัญญัติสงเสริ ม

การลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการดังนี้ 

โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยท่ี 5 

กิจการขนสงทางทอสายประธานทอเสนที่ 3 

กิจการขนสงทางทอไทรนอยถงึโรงไฟฟาพระนครใต 

กิจการขนสงกาซทางทอไปโรงไฟฟาสงขลา 

โรงแยกกาซอีเทน 

โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยท่ี 6 

กิจการทอยอยสงกาซฯไปสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

โครงการโรงไฟฟาระบบความรอนรวมเพ่ือผลิตไฟฟาและไอนํ้าสําหรับโรงกล่ันน้ํามันบางจาก 

โครงการทอสงกาซฯไปโรงไฟฟาพระนครเหนือ 

โครงการทอสงกาซฯระยอง -แกงคอย 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดานพลังงานและส่ิงแวดลอม 

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก 
 

ซ่ึงไดรับสิทธิประโยชนโดยสังเขปดังน้ี  

ไดรับยกเวนภาษีอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการสงเสริม การลงทุนพิจารณา

อนุมัติ 

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 

3 ป และ 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ 
 

ทั้งน้ีในระหวางป 2555 บริษัทฯ ไดใชสิทธิประโยชนดังกลาวสําหรับโรงแยกกาซอีเทน โรงแยกกาซ

ธรรมชาติหนวยท่ี 6 โครงการโรงไฟฟาระบบความรอนรวมเพ่ือผลิตไฟฟาและไอนํ้าสําหรับโรงกลั่นนํ้ามัน

บางจาก  
 

 

 



159 

 

42. สิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน (ตอ) 
 

รายไดจากการขายแยกตามกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการลงทุน สําหรับป

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

กิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 144,982.16 139,690.29 

กิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุน 2,408,518.80 2,057,864.76 

รวม 2,553,500.96 2,197,555.05 
 

บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันบางบริษัท ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขป ดังตอไปน้ี 
 

PTTPL ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศดวยระบบท่ีทันสมัย 

ประเภท 7.7 โดยไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณา

อนุมัติ และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ เปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจาก

การประกอบกิจการ 
 

CHPP ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น ประเภท 7.1 โดยไดรับยกเวนภาษีอากร

ขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ เปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ 
 

LNG ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการขนถายกาซธรรมชาติเหลว  ประเภท 7.1 โดยไดรับยกเวน

ภาษีอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังไดรับการ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ เปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบ

กิจการ และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ  50 

ของอัตราปกติมีกําหนด 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

HMC ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภัณฑเคมีจากปโตรเลียม ซ่ึงไดรับยกเวนภาษีอากรตางๆ

หลายประการ รวมท้ังการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการท่ี

ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน และไดรับลดหยอน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมีกําหนด 5 ป 

นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
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42. สิทธิประโยชนตามบตัรสงเสริมการลงทุน (ตอ) 

 

TTM-T ไดรับการสงเสริมการลงทุน สําหรับกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพ้ืนฐาน ประเภท 7.1 กิจการ

ขนสงมวลชนและสินคาขนาดใหญประเภท 7.2 และกิจการในสวนที่เกี่ยวกับการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 

ประเภท 7.7 โดยไดรับยกเวนภาษีอากรตาง ๆ หลายประการ รวมท้ังไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

DCAP ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพ้ืนฐาน ประเภท 7.1 โดยไดรับ

ยกเวนภาษีอากรตาง ๆ หลายประการ รวมท้ังไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ เปน

ระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ 
 

PTTAC ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิต Acrylonitrile , Ammonium Sulfure และ Methyl 

Methacrylate โดยไดรับยกเวนภาษีอากรตาง ๆ หลายประการ รวมท้ังไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

สําหรับกําไรสุทธิ เปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ 
 

TANK ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการขนถายสินคาสําหรับเรือเดินทะเลประเภท 7.1 กิจการ

สาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐาน ซ่ึงไดรับยกเวนภาษีอากรตางๆหลายประการ รวมท้ังการไดรับยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 

มีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติ

บุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมีกําหนด 5 ป นับจากวันท่ี

พนกําหนดระยะเวลาท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

PTTPM ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการศูนยจัดหาจัดซ้ือช้ินสวนและผลิตภัณฑระหว างประเทศ 

ประเภท 7.8 กิจการศูนยจัดหาจัดซ้ือช้ินสวนและผลิตภัณฑระหวางประเทศ (International Procurement 

Office – IPO) ซ่ึงไดรับยกเวนเฉพาะอากรขาเขาจากการนําเคร่ืองจักร วัตถุดิบและวัสดุที่จําเปนท่ีตองนําเขา

จากตางประเทศ แตไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

ในฐานะที่กลุมบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุน กลุมบริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดตางๆ 

ตามท่ีระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 
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43. การดําเนินการกรณศีาลปกครองกลางมีคําส่ังคุมครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2552 สมาคมตอตานสภาวะโลกรอนกับพวกรวม 43 ราย(ผูฟองคดี) ไดยื่นฟองหนวยงาน

รัฐ 8 หนวยงานตอศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) เปนคดีหมายเลขดําท่ี 908/2552 พรอมกับย่ืนคํารองขอใหศาลฯ 

มีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข ช่ัวคราวกอนการพิพากษา โดยขอใหระงับโครงการ

ลงทุน 76 โครงการในพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 
 

วันที่ 29 กันยายน 2552 ศาลฯ มีคําส่ังเพ่ือบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษา โดยใหผูถูกฟองคดีทั้งแปด

ส่ังระงับโครงการ 76 โครงการทายคําฟองไวเปนการช่ัวคราวจนกวาศาลฯจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง

เปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน  ยกเวนโครงการท่ีไดรับใบอนุญาตกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550) หรือโครงการที่ไมไดกําหนดใหเปนประเภท

โครงการท่ีตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 โดยโครงการ ท่ีอยูภายใตคําส่ังระงับ   

ดังกลาวขางตนเปนโครงการของกลุมบริษัทจํานวน  25 โครงการ ซ่ึงในจํานวนนี้เปนโครงการของบริษัทฯ 

จํานวน 3 โครงการ  
 

วันที่ 16 ตุลาคม 2552 กลุมบริษัทในฐานะผูมีสวนไดเสียไดยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังศาลฯ ตอศาลปกครองสูงสุด 
 

วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําส่ังคํารองท่ี 592/2552 แกคําส่ังศาลฯ โดยใหผูถูกฟองคดีทั้ง

แปดส่ังระงับโครงการหรือกิจกรรมทายคําฟองไวเปนการช่ัวคราว ยกเวน 11 โครงการท่ีศาลปกครองสูงสุด

เห็นวาเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีไมนาจะกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงอยางชัดเจน แตเปนโครงการ

หรือกิจกรรมที่มุงควบคุมหรือบําบัดมลพิษหรือติดต้ังอุปกรณเพิ่มเติม  ซ่ึงในจํานวนน้ีเปนโครงการของกลุม

บริษัท 7 โครงการ โดยแบงเปนโครงการของบริษัทฯ 1 โครงการและโครงการของบริษัทอ่ืนในกลุม 6 

โครงการ คงเหลือโครงการของบริษัทฯท่ียังอยูภายใตคําส่ังระงับโครงการของศาลฯ 2 โครงการ 

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2552 พนักงานอัยการย่ืนคําใหการปฏิเสธขอกลาวหาตามคําฟองทั้งหมด 
 

วันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลฯมีคําพิพากษาคดี สรุปไดวาใหเพิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทาย

คําฟองท่ีถูกกําหนดใหเปนโครงการประเภทท่ีอาจสงผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ซ่ึงยังดําเนินการไม

ครบถวนตาม มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ  พ.ศ. 2550 โดยใหมีผลนับแตวันท่ีมีคําพิพากษาน้ี ซ่ึง

กลุมบริษัทมีโครงการท่ีเขาขายลักษณะดังกลาว 1 โครงการ 
 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2553 ผูฟองคดีทั้ง 43 รายย่ืนอุทธรณคําพิพากษาของศาลฯตอศาลปกครองสูงสุด และตอมา    

ผูถูกฟองคดีทั้งแปดโดยพนักงานอัยการเจาของสํานวนไดยื่นคําแกอุทธรณแลวเมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2553 

ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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44. การดําเนินการกรณรีะบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเลรั่ว 
 

บริษัทฯไดวาจางบริษัทผูรับเหมาแหงหน่ึงดําเนินงานกอสรางวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเล และจากการ

ดําเนินงานดังกลาว บริษัทผูรับเหมาไดกระทําละเมิดและผิดสัญญา กอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ซ่ึง

บริษัทฯไดรวบรวมขอเท็จจริงตางๆ ที่เกี่ยวของสงไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอใหพิจ ารณาฟองรอง

ดําเนินคดีเรียกรองคาเสียหายตางๆจากบริษัทผูรับเหมา และพนักงานอัยการไดยื่นคําฟองตอศาลแพงแลว  

ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลแพง 
 

45. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีสาระสําคัญ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

45.1 ภาระผูกพันตอบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษทัอื่นท่ีเกี่ยวของกัน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

45.1.1 กลุมบริษัทไดใหการสนับสนุนเงินกูแกบริษัทยอยและบริษัทรวมหลายแหงในวงเงิน  84,464.52 

ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทไดจายเงินกูใหแกบริษัทยอยและบริษัทรวม

ดังกลาวไปแลวรวมท้ังส้ิน 76,858.68 ลานบาท คงเหลือวงเงินจํานวน 7,605.84 ลานบาท 
 

45.1.2 บริษัทฯ มีภาระผูกพันภายใตสัญญาการใหสินเช่ือทางการคากับบริษัทยอยในตางประเทศโดยการ

ขยายระยะเวลาการชําระหน้ีคาวัตถุดิบ จํานวน 100 ลานดอลลารสหรัฐ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

บริษัทยอยดังกลาวไดใชวงเงินสินเช่ือทางการคาไปแลวจํานวน 94.53 ลานดอลลารสหรัฐ คงเหลือ

วงเงิน 5.47 ลานดอลลารสหรัฐหรือประมาณ 168.35 ลานบาท 
 

45.1.3 บริษัทฯไดทําสัญญาใหความสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กับกิจการท่ี

ควบคุมรวมกัน 3 แหง เปนจํานวนเงินเทากับภาระเงินกูที่กิจการท่ีควบคุมรวมกันท้ัง  3 แหง มีกับ

เจาหนี้เงินกูสถาบันการเงิน ทั้งนี้ภายใตสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มี

ภาระผูกพันเปนจํานวนเงิน 367.29 ลานดอลลารสหรัฐหรือประมาณ 11,304.27 ลานบาท 
 

45.1.4 บริษัทฯไดทําสัญญาใหความสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กับบริษัทรวม

แหงหน่ึง เปนจํานวนเงินเทากับภาระเงินกูที่บริษัทรวมมีกับเจาหน้ีเงินกูสถาบันการเงิน ทั้งน้ีภายใต

สัญญาดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเปนจํานวนเงิน 1,028 ลานบาท 
 

45.1.5 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาระหวางผูถือหุน (Shareholder Agreement) ที่จะตองจายชําระ

คาหุนตามสัดสวนการถือหุนจํานวนหลายฉบับโดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีภาระ

ผูกพันตามสัญญาดังกลาวคงเหลือ เปนจํานวนเงิน 3,379.31 ลานบาท 
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45. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ตอ) 
 

45.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน – กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชาจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคต

ตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ีไมสามารถยกเลิกได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

     

- ไมเกิน 1 ป 3,310.17 2,376.22 199.86 225.23 

- เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 3,193.63 4,829.45 325.96 406.52 

- เกินกวา 5 ป 4,581.85 5,062.27 759.39 872.26 

รวม 11,085.65 12,267.94 1,285.21 1,504.01 
 

45.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันซึ่งเปนเลตเตอรออฟเครดิตที่ธนาคารออกใหใน 

งบการเงินรวมจํานวน 28,032.78 ลานบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 25,340.76 ลานบาท 
 

45.4 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเปนหนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee) 

ในงบการเงินรวมจํานวน 1,106.16 ลานบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 103.12 ลานบาท 
 

45.5 บริษัทรวมแหงหน่ึงมีสัญญาขายผลิตภัณฑใหแกบริษัทฯ เพื่อนําไปขายตอใหแกบริษัทจดทะเบียนแหงหน่ึง 

โดยสัญญามีกําหนดระยะเวลา 15 ป ซ่ึงจะครบกําหนดสัญญาในวันท่ี 31 มกราคม 2555 กอนครบกําหนด

สัญญา บริษัทรวมดังกลาวไดแจงไมตออายุสัญญากับบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีความจําเปนตองแจงไมตออายุ

สัญญากับบริษัทจดทะเบียนดังกลาว ซ่ึงเปนการแจงลวงหนาตามเง่ือนไขและขอกําหนดในสัญญา โดยเม่ือ

วันที่ 3 ธันวาคม 2552 บริษัทจดทะเบียนดังกลาวไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกรอง

ใหบริษัทฯ และบริษัทรวมในฐานะผูขายและผูผลิตใหปฏิบัติตามสัญญา  โดยขายผลิตภัณฑใหแกบริษัทจด

ทะเบียนดังกลาว หรือใหรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทน 
 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553 บริษัทรวมไดยื่นคํารองตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอใหจําหนายขอพิพาทใน

สวนของบริษัทรวมออก ซ่ึงสถาบันอนุญาโตตุลาการไดมีคําส่ังใหจําหนายขอพิพาทในสวนของบริษัทรวมออก 
 

บริษัทฯไดมอบคดีใหสํานักงานอัยการสูงสุดย่ืนคําคัดคานแกคดี ซ่ึงพนักงานอัยการไดยื่นคําคัดคานตอ

สถาบันอนุญาโตตุลาการใหแกบริษัทฯ แลวเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2553 โดยปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนการ

ดําเนินกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 
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45.6 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 บริษัทผูรับเหมากอสรางโครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกรายหน่ึง  ไดยื่นคํา

เสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกรองคาจางคางชําระและคาเสียหายจากการดําเนินงานใน

โครงการดังกลาวจากบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯเห็นวา การใชสิทธิเรียกรองดังกลาวไมเปนไปตามกระบวนการและ

ขั้นตอนท่ีตกลงกันไวในสัญญาอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯจึงไดคัดคานการย่ืนคําเสนอขอพิพาทของบริษัท

ผูรับเหมา รวมท้ังไดตั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคัดคานประเด็นท่ีบริษัทผูรับเหมาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด

ในสัญญาอนุญาโตตุลาการไวแลว ตอมาหลังจากย่ืนคําเสนอขอพิพาทน้ี บริษัทผูรับเหมาไดถูกศาลลมละลายกลาง

มีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด เปนผลใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียวมีอํานาจในการดําเนินคดีเกี่ยวกับ

ทรัพยสินของบริษัทผูรับเหมา ซ่ึงเจาพนักงานพิทักษทรัพยก็ไดเขาดําเนินการขอพิพาทนี้แทนบริษัทผูรับเหมา

แลว โดยบริษัทฯไดยื่นคําคัดคานปฏิเสธขอเรียกรองของบริษัทผูรับเหมา พรอมท้ังย่ืนขอเรียกรองแยง 

เรียกรองคาเสียหายจากบริษัทผูรับเหมาดวย และไดมีการแตงต้ังคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อช้ีขาดขอพิพาท

แลว ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ สวนในคดีลมละลาย บริษัทฯไดยื่นคําขอรับ

ชําระหนี้ตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 
 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 บริษัทผูรับเหมาโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบัน

อนุญาโตตุลาการเปนอีกขอพิพาทหนึ่ง เรียกรองคาวาจาง และคาเสียหายจากการดําเนินงานกอสรางวางทอสง 

กาซธรรมชาติอีกโครงการหน่ึง ซ่ึงบริษัทฯ เห็นวา การใชสิทธิเรียกรองดังกลาวไมเปนไปตามกระบวนการ 

และขั้นตอนที่ตกลงกันไวในสัญญา อนุญาโตตุลาการ จึงไดคัดคานและต้ังขอสงวนสิทธ์ิในการคัดคานไวอีก

เชนกัน โดยบริษัทฯ ไดยื่นคําคัดคานปฏิเสธขอเรียกรองของบริษัทผูรับเหมา พรอมทั้งย่ืนขอเรียกรองแยง 

เรียกรองคาเสียหายจากบริษัทผูรับเหมาดวย และไดมีการแตงต้ังคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อช้ีขาดขอพิพาท

แลว ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 
 

45.7 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 มูลนิธิยามเฝาแผนดินกับพวกรวม 6 คน ไดยื่นฟองบริษัทฯ และกระทรวงการคลัง

ตอศาลปกครองกลาง(ศาลฯ) กลาวหาวาการดําเนินการแปรรูป การกระจายหุน รวมท้ังการประเมินราคา

สินทรัพยของบริษัทฯเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงขอใหศาลฯพิพากษาวาการขายหุนตกเปนโมฆะและ

ใหขายใหม และใหหุนในโรงกล่ันน้ํามันที่บริษัทฯ ถือตกเปนของแผนดินหรือขอใหระงับการผูกขาดโดยส่ัง

ใหบริษัทฯขายหุนในโรงกล่ันนํ้ามัน และขอใหสาธารณสมบัติอันไดมาจากอํานาจตามกฎหมายมหาชนตก

เปนของแผนดิน หรือขอใหระงับการผูกขาดโดยส่ังใหบริษัทฯขายโรงแยกกาซ ซ่ึงบริษัทฯไดปฏิเสธขอ

กลาวหาโดยส้ินเชิง และบริษัทฯโดยพนักงานอัยการผูรับมอบอํานาจไดยื่นคําใหการตอศาลแลว ปจจุบันคดี

อยูระหวางการพิจารณาของศาล 
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45.8 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย พีทีวาย จํากัด (PTTEP AA) ไดรับเอกสาร

เรียกรองคาชดเชยความเสียหายจากเหตุการณน้ํามันและกาซธรรมชาติรั่วไหล ในแหลงมอนทารา โครงการ

พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากรัฐบาลอินโดนีเซีย  ตอมาวันท่ี 1 กันยายน 2553 PTTEP AA ไดยื่นหนังสือ

ปฏิเสธการเรียกรองคาชดเชยความเสียหายตอรัฐบาลอินโดนีเซียเนื่องจากเอกสารการเรียกรองคาชดเชยความ

เสียหายซ่ึงไดรับจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ไมมีหลักฐานชัดเจนทางวิทยาศาสตรที่พิสูจนใหเห็นถึงความเสียหาย

ดังกลาว ทั้งน้ีปจจุบันยังอยูในระหวางการหารือกับรัฐบาลอินโดนีเซียเกี่ยวกับบันทึกความเขาใจสําหรับ

แนวทางในการดําเนินการรวมกัน โดยในขณะน้ียังไมมีขอสรุปใดๆ 
 

46. เหตุการณอื่นๆ 
 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ภายในโรงกล่ันน้ํามันบางจาก ถนนสุขุมวิท 64 เกิดเหตุติดไฟที่หอแยกน้ํามันกาด

ในหนวยกลั่นน้ํามันดิบท่ี 3 ขนาดกําลังการผลิต 80,000 บารเรลตอวัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัท

ประกันภัยไดมีการดําเนินการชดใชสินไหมเบ้ืองตน ผูบริหารของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

(BCP) คาดวาจะไดรับชดเชยผลเสียหายท่ีเหลือจากการประกันท้ังหมด 
 

47. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

 

47.1 การควบรวมระหวางบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด ได

ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2556 โดยมีช่ือบริษัทใหมวา บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ 

จํากัด โดยบริษัทฯ จะมีสัดสวนการถือหุนในสัดสวนรอยละ 30.10 
 

47.2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 บริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (PTTI) ซ่ึงเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 100 โดยผานบริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล โฮลดิ้ง จํากัด (PTTIH) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ 

PTTI เขารวมลงทุนในบริษัท น้ําลิก 1 พาวเวอร จํากัด (NL1PC) เพื่อดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังนํ้าในประเทศ

สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย NL1PC มีทุนจดทะเบียนเบ้ืองตน 200,000 ดอลลารสหรัฐ 

แบงเปนหุนสามัญจํานวน 20,000 หุน (มูลคาหุนละ 10 ดอลลารสหรัฐ) ซ่ึง PTTIH ถือหุนจํานวน 8,000 หุน 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 
 

47.3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2556 ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอท่ีประชุมสามัญ

ผูถือหุนเพื่ออนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 2555 ในอัตราหุนละ 13.00 บาท ซ่ึงบริษัทฯไดจายเงินปนผล

ระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 5.00 บาท เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2555 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุฯ 40 

ดังนั้นคงเหลือเงินปนผลที่จะจายอีกในอัตราหุนละ 8.00 บาท คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 22,850 ลานบาท 

ทั้งน้ีการอนุมัตใิหจายเงินปนผลดังกลาวจะไดนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ของบริษทัฯ

เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

47.4 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติใหออกงบการเงินในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2556 
 

________________________ 


