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บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

PTT Public Company Limited 
เสนอขำย 

หุ้นกูช้นิดระบช่ืุอผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

“หุ้นกู้ไม่มีประกนัของบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที่ 2/2556 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”  
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.75 ต่อปี 

จ านวนไม่เกิน 20,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 20,000,000,000 บาท 
และมีหุ้นกูท่ี้ส ารองเพ่ือการเสนอขายเพ่ิมเติมไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นกูร้วมทั้งส้ินไม่เกิน 22,000,000,000 บาท 

โดยเสนอขายหุ้นกูใ้นกรณีทัว่ไปต่อผูล้งทุนประชาชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นกู ้PTTC13OA และ/หรือ PTTC13OB และ/หรือ PTTC13NA  
ผูล้งทุนประชาชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นกูท่ี้จดัออกโดยบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน)  ผูมี้อุปการคุณ และ ผูล้งทุนประชาชนทัว่ไป 

(โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิการจองซ้ือ ในส่วนท่ี 4 ขอ้ 3 การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร) 
 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้AAA(tha)โดยบริษทั ฟิทช์ เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูจ้ากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายขุองหุ้นกู ้

 

ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นำยทะเบียนหุ้นกู้ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลำเสนอขำย 
วนัท่ี 18 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ส าหรับผูล้งทุนประชาชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นกูชุ้ด PTTC13OA และ/หรือ PTTC13OB และ/หรือ PTTC13NA 

วนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ส าหรับผูล้งทุนประชาชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นกูท่ี้จดัออกโดยบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
และ/หรือ ผูมี้อุปการคุณของบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ส าหรับผูล้งทุนประชาชนทัว่ไปท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึงประสงคจ์ะจองซ้ือในงาน PTT Debenture Welcome Day  
ท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลเวิลด ์

วนัท่ี 25 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ส าหรับผูล้งทุนประชาชนทัว่ไป 

วนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนงัสือช้ีชวน: วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั: วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

 

ก่อนตดัสินใจลงทุนผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัผูอ้อกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ีรวมทั้งความเหมาะสมในการ
ลงทุนและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของร่างหนงัสือช้ีชวนน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงวา่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าให้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายหรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ี
เสนอขายหรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในร่างหนังสือช้ีชวนน้ีแต่อย่างใด ทั้งน้ีการรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในร่างหนังสือช้ีชวนน้ีเป็นความ
รับผิดชอบของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี 

หากหนงัสือช้ีชวนมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเท็จหรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญัผูถื้อหุ้นกูท่ี้ไดซ้ื้อตราสารหน้ีไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีร่างหนงัสือช้ี
ชวนน้ีมีผลใชบ้งัคบัมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือเจา้ของตราสารหน้ีไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทั้งน้ีภายในหน่ึงปี
นบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่หนงัสือช้ีชวนเป็นเทจ็หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาคญัส าคญัแต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 

บุคคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนังสือช้ีชวนไดท่ี้ศูนยส์ารสนเทศตลาดทุน ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาท าการของส านักงานหรือทาง 
http://www.sec.or.th 

ค ำเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจลงทุน 

http://www.sec.or.th/


 

 

Disclaimer 
 
หนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ต่อกลุ่มผูล้งทุนประชาชนทัว่ไป  เพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับการพิจารณาลงทุนใน “หุ้นกูไ้ม่มี
ประกนัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้”) ออกโดยบริษทั ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงเป็นหุ้นกู้ท่ีออกและเสนอขายในกรณีทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) บริษทัและ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งต้นหรือจดัท าขอ้มูล
ดงักล่าวข้ึนใหม่ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนหรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่บุคคลอ่ืนนอกจากตวัแทนท่ีได้รับมอบหมายจากผูล้งทุนดงักล่าว 
หนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีควรพิจารณาควบคู่กบัเอกสารท่ีแนบมา (ถา้มี) ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี นักลงทุนจะตอ้งตดัสินใจใน
การลงทุนดว้ยตวัเอง โดยใชข้อ้มลูจากหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีเป็นเพียงเอกสารประกอบขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั และ/หรือหุ้นกูร้วมถึงขอ้มูลเก่ียวกบั
ธุรกิจในปัจจุบันและผลการด าเนินงานในอดีตของบริษทัและข้อมูลคาดคะเนและแผนงานเก่ียวกับการด าเนินการของบริษัทตามท่ีระบุใน
หนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีเป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริษทัซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับการพิจารณาลงทุนในหุ้นกูท่ี้เสนอขายในคร้ังน้ี 
หนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีมีขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทวิเคราะห์และขอ้มูลอ่ืนๆ
ซ่ึงบริษทัไดพิ้จารณาจากการคาดคะเนผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัและประมาณการรายไดใ้นอนาคตท่ียงัไม่อาจก าหนดไดใ้นขณะน้ี 
นอกจากน้ี ขอ้ความในลกัษณะดงักล่าวเก่ียวกบัโอกาส โครงการด าเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทัในอนาคต ซ่ึงขอ้ความท่ีมีลกัษณะ
เป็นการคาดการณ์ในอนาคตดงักล่าวเป็นความเห็นของบริษทัในปัจจุบนัเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ซ่ึงมิไดเ้ป็นการรับรองผลประกอบการใน
อนาคตของบริษทัแต่อย่างใด  ดงันั้น ผลท่ีจะเกิดข้ึนจริงในอนาคต จึงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัจากขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่ในขอ้ความท่ีมี
ลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดงักล่าวเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ นักลงทุนจึงควรพิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการ
คาดการณ์ในอนาคตได ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายไม่รับรองหรือยืนยนัความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบหนังสือช้ีชวน
ฉบบัน้ี และขอ้มลูดงักล่าวอาจถูกเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมหรือแกไ้ขไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 

นอกจากน้ี ถึงแมว้า่ขอ้มลูท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีเป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะไม่รับผิดชอบ
ในความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีแต่อย่างใด การลงทุนในหุ้นกู้มีความเส่ียง ซ่ึงผูส้นใจลงทุนควร
พิจารณาความเส่ียงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยความรอบคอบ ผูส้นใจลงทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณของตนเองในการศึกษาบริษทัและขอ้มูลท่ีปรากฏใน
เอกสารน้ีรวมทั้งความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท่ี้ไดรั้บหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีจะตอ้งไม่ถือว่าขอ้มูลท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีเป็นการให้ค  าปรึกษา
ทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือภาษี  นักลงทุนควรปรึกษาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษีเ ก่ียวกับข้อมูลเ ก่ียวกับการลงทุนใน 
หุน้กูน้ี้ดว้ยตนเอง 

การจดัส่งหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีหรือการเสนอขายหุ้นกู้คร้ังน้ีมิไดเ้ป็นการรับรองโดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายว่าขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี
ถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ไม่วา่ในวนัท่ีออกหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีหรือภายหลงั และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ไม่ไดรั้บรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีแต่อยา่งใด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สำรบัญ 
 

                หน้ำ 

ส่วนที ่1 สรุปข้อมูลส ำคญัของตรำสำร (fact sheet)      ส่วนท่ี 1 หนา้ 1 

ส่วนที ่2 ข้อมูลสรุป (executive summary)      ส่วนท่ี 2 หนา้ 1 

ส่วนที ่3 ผู้ออกตรำสำรหนี ้

1. ขอ้มูลทัว่ไป         ส่วนท่ี 3 หนา้ 1 
2. ปัจจยัความเส่ียง         ส่วนท่ี 3 หนา้ 3 
3. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ       ส่วนท่ี 3 หนา้ 20 
4. การประกอบธุรกิจของแต่ละธุรกิจ       ส่วนท่ี 3 หนา้ 48 
5. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ       ส่วนท่ี 3 หนา้ 157 
6. ขอ้พิพาททางกฎหมาย        ส่วนท่ี 3 หนา้ 159 
7. โครงสร้างเงินทุน        ส่วนท่ี 3 หนา้ 161 
8. การจดัการ         ส่วนท่ี 3 หนา้ 167 
9. การควบคุมภายใน        ส่วนท่ี 3 หนา้ 230 
10. รายการระหวา่งกนั        ส่วนท่ี 3 หนา้ 234 
11. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน      ส่วนท่ี 3 หนา้ 300 

ส่วนที ่4 ข้อมูลเกีย่วกบักำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้      ส่วนท่ี 4 หนา้ 1 

1. รายละเอียดของหุน้กูท่ี้เสนอขาย 
2. ขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูท่ี้เสนอขาย 
3. การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 

ส่วนที ่5 กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล      ส่วนท่ี 5 หนา้ 1 

เอกสำรแนบ 1 ร่ำงข้อก ำหนดสิทธิ 

เอกสำรแนบ 2 สรุปควำมแตกต่ำงทีส่ ำคญัระหว่ำงข้อก ำหนดสิทธิฯ ตวัอย่ำง และข้อก ำหนดสิทธิของบริษัท 

เอกสำรแนบ 3 ร่ำงสัญญำแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัท 

เอกสำรแนบ 5 รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

เอกสำรแนบ 6 งบกำรเงนิ 

เอกสำรแนบ 7 รำยงำนกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถอืหุ้นกู้  
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สรุปข้อมูลส ำคญัของตรำสำร (Fact Sheet) 

ช่ือเฉพำะ: หุ้นกู้ไม่มปีระกนัของบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่2/2556 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

ช่ือผู้ออก : บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) 

ส่วนที ่1 สำระส ำคญัของตรำสำร 
ประเภทตรำสำร: หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
อตัรำดอกเบ้ียต่อปี:  อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.75 (ส่ีจุดเจ็ดหำ้) ต่อปี จ่ำยดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  
อำยตุรำสำร:  6  ปี 11 เดือน 19 วนั นบัจำกวนัออกหุน้กู ้
วนัท่ีครบก ำหนดอำย:ุ  15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563  กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด:  - ไม่มี - 
สกลุเงิน:  บำท       
มูลค่ำท่ีตรำไวต้่อหน่วย: 1,000 (หน่ึงพนั) บำท  รำคำเสนอขำยต่อหน่วย: 1,000 (หน่ึงพนั) บำท  
จ ำนวนและมูลค่ำเสนอขำย: จ ำนวนไม่เกิน 20,000,000 (ยีสิ่บลำ้น) หน่วย มูลค่ำเสนอขำยไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหม่ืนลำ้น) บำท      
จ ำนวนและมูลค่ำหุ้นกูท่ี้ส ำรองเพ่ือกำรเสนอขำยเพ่ิมเติม: จ ำนวนไม่เกิน 2,000,0000 (สองลำ้น) หน่วย มูลค่ำเสนอขำยไม่เกิน 
2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท คิดเป็นมูลค่ำหุน้กูท่ี้เสนอขำยรวมทั้งส้ินไม่เกิน 22,000,000,000 (สองหม่ืนสองพนัลำ้น) บำท 
มูลค่ำและประเภทของหลกัประกนัหรือกำรค ้ำประกนั:     -ไม่มี -           
อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำร ณ วนัเสนอขำย:  AAA(tha)  จดัอนัดบัโดย: บริษทั ฟิทช ์เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 18 
ตุลำคม พ.ศ. 2556 
 
ส่วนที ่2 ลกัษณะพเิศษและควำมเส่ียงของตรำสำร 
2.1 ลกัษณะพเิศษและควำมเส่ียงของหุ้นกู้   

 ผูถื้อหุน้กูจ้ะไดรั้บดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.75 (ส่ีจุดเจ็ดหำ้) ต่อปี ทุกๆ 6 เดือน ในวนัท่ี 15 พฤษภำคม และ 15 พฤศจิกำยน 
ของทุกปีตลอดอำยหุุ้นกู ้โดยจะช ำระดอกเบ้ียคร้ังแรกในวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 และไดรั้บช ำระเงินตน้ 1,000 บำท
ต่อหน่วย เม่ือครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ซ่ึงบริษทัจะท ำกำรจ่ำยช ำระโดยเช็คขีดคร่อมสั่ง
จ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อหุ้นกู ้หรือโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรตำมท่ีไดมี้กำรแจง้เป็นหนงัสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้
ทรำบล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 15 (สิบหำ้) วนัก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน (ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในหนงัสือช้ีชวน ส่วนท่ี 
4 หน้ำท่ี 1 ถึงหน้ำท่ี 6 หัวขอ้ 1.1 รำยละเอียดของหุ้นกูท่ี้เสนอขำย และในเอกสำรแนบ 1 ร่ำงขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและ
หนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้หวัขอ้ 9 หนำ้ท่ี 7 ถึงหนำ้ท่ี 8 วธีิกำร เวลำ และสถำนท่ีส ำหรับกำรช ำระหน้ีตำมหุน้กู)้  

 สำระส ำคญัของหลกัประกนัหรือกำรค ้ำประกนั  - ไม่มี -  

 เง่ือนไขส ำคญัท่ีแตกต่ำงจำกขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำน  สำมำรถสรุปเป็นประเดน็ส ำคญัไดด้งัน้ี 

(1) หำกมีเหตุผิดนดัใด ๆ หรือเหตุกำรณ์ท่ีอำจกลำยเป็นเหตุผิดนดั มีกำรก ำหนดหนำ้ท่ีให้ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งแจง้ดว้ยวิธีกำรท่ี
ชดัเจนและทนัเวลำมำกข้ึน คือ ใหส่้งหนงัสือบอกกล่ำวใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้นัที (ขอ้ 6.1 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ) 

สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (แบบ 69-DEBT-PO) และ
หนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพยีงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและควำมเส่ียงที่ส ำคัญของตรำสำรที่เสนอขำย  ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูล
ในหนังสือช้ีชวนโดยละเอยีดก่อนกำรตดัสินใจลงทุน 
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(2) ระบุขอ้ควำมในเหตุผิดนดัและผลของกำรผิดนดัให้มีควำมชดัเจนยิ่งข้ึนและเพ่ิมระยะเวลำในกำรแกไ้ขเหตุผิดนดัของ 
ผูอ้อกหุน้กู ้(ขอ้ 11. ของขอ้ก ำหนดสิทธิ) 

(3) ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูใ้นกำรเสนอควำมเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูว้ำ่ควรจะด ำเนินกำรอยำ่งไรใน
กรณีอ่ืนๆ ท่ีมีหรืออำจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กู ้“อยำ่งร้ำยแรง” แทน “อยำ่งมีนยัส ำคญั” (ขอ้ 13.2 (ง) 
ของขอ้ก ำหนดสิทธิ) 

อยำ่งไรก็ตำม เง่ือนไขส ำคญัดงักล่ำวไม่แตกต่ำงจำกเง่ือนไขของขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อ
หุน้กูข้องหุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2556 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 

 

2.2 ควำมเส่ียงทัว่ไป  

2.2.1 ควำมเส่ียงเกีย่วกบัผู้ออกหุ้นกู้ 

ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฎตำมหนงัสือช้ีชวน ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลผูอ้อกตรำสำรหน้ี หวัขอ้ ปัจจยัเส่ียง หนำ้ท่ี 2 ถึงหนำ้ท่ี 15  

2.2.2 ควำมเส่ียงของตรำสำร 

 ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Credit Risk)  

 คือควำมเส่ียงท่ีผูอ้อกตรำสำรจะไม่สำมำรถจ่ำยดอกเบ้ียหรือไม่สำมำรถคืนเงินตน้หรือเงินลงทุนไม่วำ่ดว้ยเหตุใดๆ และเม่ือผู ้
ออกหุน้กูห้ยดุจ่ำยดอกเบ้ียหรือเงินตน้ ก็เป็นกำรผิดนดัช ำระหน้ีหุน้กู ้(default)  ซ่ึงหำกผูอ้อกหุน้กูป้ระกำศลม้ละลำยหรือผิด
นัดช ำระหน้ีหุ้นกู ้ผูถื้อหุ้นกู้ เจ้ำหน้ีอ่ืนของบริษทัผูอ้อกหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผูถื้อหุ้นของบริษทัผูอ้อกหุ้นกู ้ ในกำร
ประเมินควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของผูอ้อกหุน้กู ้ ผูล้งทุนสำมำรถดู credit rating ท่ีจดัท ำโดยสถำบนัจดัอนัดบัควำมเส่ียง (CRA) 
ประกอบกำรตดัสินใจลงทุนได ้ ถำ้ credit rating ของหุ้นกูต้  ่ำ แสดงวำ่ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของหุ้นกูห้รือผูอ้อกหุ้นกูสู้ง 
ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บควรจะสูงดว้ยเพ่ือชดเชยควำมเส่ียงท่ีสูงของหุน้กูด้งักล่ำว   

 อยำ่งไรก็ตำม  ก่อนกำรลงทุนผูล้งทุนควรศึกษำขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัผูอ้อกหุน้กู ้ นอกจำกกำรพิจำรณำ credit 
rating ของหุน้กูห้รือบริษทัผูอ้อกหุน้กู ้ และผูล้งทุนควรติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทัผูอ้อกหุน้กูร้วมถึงกำรปรับปรุง
เปล่ียนแปลงกำรจดัอนัดบั credit rating  ไดจ้ำกเวบ็ไซตส์ ำนกังำน ก.ล.ต.  สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ หรือสมำคม
ตลำดตรำสำรหน้ีไทย 

 ควำมเส่ียงดำ้นรำคำ (Price Risk) 

เน่ืองจำก หุน้กูท่ี้เสนอขำยเป็นหุน้กูท่ี้ใหผ้ลตอบแทนประเภทอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี และจะจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำร
หน้ีไทย หำกอตัรำดอกเบ้ียในตลำดปรับตวัสูงข้ึนหลงัจำกท่ีผูล้งทุนไดล้งทุนในหุน้กูน้ี้ไปแลว้ อำจส่งผลใหมู้ลค่ำซ้ือขำยของ
หุน้กูด้งักล่ำวต่อหน่วยลดลงซ่ึงเป็นไปตำมกลไกตลำด แต่ทั้งน้ีกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดจะไม่มีผลกระทบ
ต่ออตัรำดอกเบ้ียท่ีไดก้ ำหนดไวข้องหุน้กูท่ี้เสนอขำย  

 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง (Liquidity Risk) 

คือควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผูถื้อหุน้กูป้ระสงคจ์ะขำยหุน้กูใ้นตลำดรองก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน ผูถื้อหุน้กูอ้ำจไม่สำมำรถ
ขำยหุน้กูไ้ดท้นัทีในรำคำท่ีตนเองตอ้งกำร เน่ืองจำกกำรซ้ือขำยเปล่ียนมือของตรำสำรในตลำดรองอำจมีไม่มำก  ทั้งน้ี ผูถื้อ
หุน้กูส้ำมำรถซ้ือขำยหุน้กูใ้นตลำดรอง   
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ส่วนที ่2 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั” หรือ “ปตท.”) จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2544 โดยกำรแปลงสภำพ
จำกกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัทุนรัฐวสิำหกิจ พ.ศ. 2542   

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ปตท. เป็นบริษทัพลงังำนแห่งชำติท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยปรัชญำกำรด ำเนินธุรกิจของ 
ปตท. จะมุ่งสร้ำงควำมสมดุลระหวำ่งกำรเติบโตทำงธุรกิจ และกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มควบคู่กบักำรสร้ำงสงัคมไทยใหเ้ขม้แขง็ เพื่อ
เป็นพลงัท่ีย ัง่ยนืในกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและอยูคู่่สงัคมไทยตลอดไป กำรประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นกำรลงทุนตลอดห่วงโซ่
ธุรกิจตั้งแต่ตน้น ้ ำจนถึงปลำยน ้ ำโดยมุ่งเนน้กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมต่อยอดธุรกิจ เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงทำงพลงังำนและควำมมัง่คัง่ใหก้บั
เศรษฐกิจของประเทศ โดยกำรประกอบธุรกิจของปตท. จะประกอบดว้ยธุรกิจท่ี ปตท. ด ำเนินงำนเองและธุรกิจท่ีลงทุนผำ่นบริษทัใน
กลุ่ม ปตท. ซ่ึงสำมำรถสรุปภำพรวมกำรประกอบธุรกิจไดด้งัน้ี 

ธุรกจิต้นน า้ 
หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ

ด ำเนินธุรกิจกำรจดัหำ ขนส่ง จดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติและผลิตภณัฑจ์ำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติส ำหรับยำนยนต ์ (NGV) ในสถำนีบริกำร NGV รวมทั้งกำรลงทุนในธุรกิจท่ีใชป้ระโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัก๊ำซ
ธรรมชำติผำ่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติครอบคลุมกำรจดัหำจำกแหล่งในประเทศ น ำเขำ้จำกประเทศเพ่ือน
บำ้น และในรูปของก๊ำซธรรมชำติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) ในส่วนธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ปตท. ไดล้งทุนใน
โรงแยกก๊ำซธรรมชำติเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัก๊ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทยโดยกำรแยกผลิตภณัฑต์่ำงๆ ท่ีมีมูลค่ำจำกก๊ำซธรรมชำติ
เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีในกำรพฒันำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทย รวมทั้งกำรจ ำหน่ำยเป็นก๊ำซปิโตรเลียม
เหลวหรือ LPG เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในภำคครัวเรือน อุตสำหกรรมและขนส่ง  

ธุรกจิปลายน า้ 

หน่วยธุรกจิน า้มนั 
ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีมีคุณภำพ ไดแ้ก่ น ้ ำมนัเช้ือเพลิง ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืนผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

และก๊ำซปิโตรเลียมเหลวในส่วนท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใน ภำคครัวเรือน ภำคอุตสำหกรรมและภำคขนส่ง โดยผำ่นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
2 ช่องทำงหลกั คือ ตลำดคำ้ปลีก โดยจดัจ ำหน่ำยผำ่นสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. และตลำดพำณิชย ์ โดยจดัจ ำหน่ำยผำ่นกลุ่มลูกคำ้
รำชกำร รัฐวสิำหกิจ อุตสำหกรรม อำกำศยำน เรือขนส่ง เรือประมง โรงบรรจุก๊ำซ ร้ำนคำ้ก๊ำซ กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑไ์ปยงัตลำด
ต่ำงประเทศ กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคำ้มำตรำ 7 รวมทั้งจ ำหน่ำย LPG 

หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 
ด ำเนินธุรกิจจดัหำและกำรคำ้ระหวำ่งประเทศครบวงจร ประกอบดว้ย กำรจดัหำ กำรน ำเขำ้ กำรส่งออก และกำรคำ้ระหวำ่ง

ประเทศ ครอบคลุมผลิตภณัฑต์่ำงๆ ไดแ้ก่ น ้ ำมนัดิบ คอนเดนเสท ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี (ไม่รวมผลิตภณัฑ์
พลำสติก) ตวัท ำละลำยและเคมีภณัฑ ์ รวมทั้งกำรจดัหำกำรขนส่งทั้งภำยในและภำยนอกประเทศเพ่ือสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจใหแ้ก่
บริษทัภำยในกลุ่ม ปตท. และกำรสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจภำยนอกประเทศ โดยมีเป้ำหมำยหลกัเพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงทำง
พลงังำนใหก้บัประเทศและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บั กลุ่ม ปตท. 

 
 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลสรุป 

 

 ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี 2 

ธุรกจิทีล่งทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ประกอบดว้ย 
ธุรกจิต้นน า้ 

ธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 
ปตท. ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมผำ่นบริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) หรือ ปตท.สผ. 

โดย ปตท.สผ. ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่ำงประเทศรวมทั้งลงทุนในธุรกิจท่ีต่อเน่ือง เพ่ือแสวงหำแหล่ง
ปิโตรเลียมทั้งน ้ ำมนัดิบและก๊ำซธรรมชำติในรำคำท่ีแข่งขนัไดเ้พ่ือสร้ำงควำมมัน่คงทำงพลงังำนใหก้บัประเทศ  

ธุรกจิปลายน า้ 

ธุรกจิปิโตรเคม ี
ปตท. ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีเพ่ือต่อยอดสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัก๊ำซธรรมชำติในประเทศและผลิตภณัฑจ์ำกโรงกลัน่ของ

กลุ่ม ปตท. เพ่ือสนบัสนุนกำรพฒันำอุตสำหกรรม ปิโตรเคมีของไทยในกำรผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีทดแทนกำรน ำเขำ้และสนบัสนุน
กำรขยำยตวัของภำคเศรษฐกิจท่ีส ำคญัอ่ืนๆ ท่ีใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเป็นวตัถุดิบ เช่น อุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ ์ อุตสำหกรรมรถยนต ์
อุตสำหกรรมก่อสร้ำง เป็นตน้ โดย ปตท. ด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีในสำยโอเลฟินส์และอุตสำหกรรมต่อเน่ืองแบบครบวงจร ผำ่นกำร
ร่วมทุนในบริษทัในกลุ่ม  

ธุรกจิการกลัน่ 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจกำรกลัน่เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงในกำรจดัหำผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัเช้ือเพลิงใหก้บัประเทศทดแทนกำรน ำเขำ้ 

โดยด ำเนินธุรกิจกำรกลัน่น ้ ำมนัและธุรกิจต่อเน่ืองท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ำกโรงกลัน่เป็นวตัถุดิบ ผำ่นกำรร่วมทุนในบริษทัในกลุ่ม ปตท. 
โดย ปตท. จดัหำน ้ ำมนัดิบและรับซ้ือน ้ ำมนัส ำเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีจำกบริษทัโรงกลัน่ในกลุ่ม ปตท. เพ่ือจ ำหน่ำยใหก้บั
ตลำดในประเทศและส่งออกจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ   

ธุรกจิการลงทุนต่างประเทศ 

ปตท. ด ำเนินธุรกิจพลงังำนในตำ่งประเทศเพ่ือแสวงหำแหล่งพลงังำนใหม่ๆ และแหล่งพลงังำนทดแทน เพ่ือสร้ำงควำม
มัน่คงในกำรจดัหำพลงังำนใหก้บัประเทศ และเป็นกำรต่อยอดธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัโดยอำศยัควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และ
ประสบกำรณ์ของบุคลำกรในกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดย ปตท. ลงทุนผำ่นบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั และ
บริษทั พีทีที กรีน เอน็เนอร์ย ีจ ำกดั  โดยถือหุน้ร้อยละ 100 ในทั้งสองบริษทั  



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลสรุป 

 

 ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี 3 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
รำยไดข้อง ปตท. และบริษทัยอ่ยท่ีปรำกฏในงบกำรเงินรวมส ำหรับช่วงปี 2553–2555 และ 6 เดือน ปี 2556 ส่วนใหญ่เป็น

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนั ในทำงกลบักนั ก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย ส่วนใหญ่มำจำกกลุ่ม
ธุรกิจส ำรวจและผลิตและธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ สรุปดงัน้ี  

/1  ขอ้มูลตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เร่ืองรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
/2  ขอ้มูลตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เร่ืองขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

  

ผลติภัณฑ์/บริการ 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554  

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2555  

(ตรวจสอบ) 
6 เดอืน ปี 2556 
(สอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้/1         
1. ผลติภัณฑ์ก๊าซธรรมชาต ิ 402,944 21.22 449,526 18.51 578,225 20.70 285,626  20.86  
2. ผลติภัณฑ์น า้มนั 1,363,596 71.82 1,786,905 73.59 2,025,665 72.51 992,899  72.50  
3. ผลติภัณฑ์ปิโตรเคม ี 94,730 4.99 145,628 6.00 141,633 5.07 69,837  5.10  
4. ผลติภัณฑ์สาธารณูปโภค 614 0.03 625 0.03 971 0.03 527  0.04  
5. ผลติภัณฑ์เหมอืง 24,652 1.30 30,812 1.27 28,739 1.03 11,243  0.82  
6.รายได้จากธุรกจิเสริมและอืน่ๆ 5,768 0.30 7,456 0.30 9,024 0.32 4,608  0.33  
7. รายได้ค่าบริการ 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 
ก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA)/2 

        

1. กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซ
ธรรมชาต ิ

 
     149,051 87.51 180,729 85.50 204,364 89.70 101,981  90.01  

 
87.51 

 
180,729 

 
85.50 

 
204,364 

 
89.70 

 
101,981 

 
90.01 

2. กลุ่มธุรกจิขั้นปลาย 15,678 9.20 20,292 9.60 14,570 6.39 7,833  6.91  
3. กลุ่มธุรกจิถ่านหนิ 5,362 3.15 9,368 4.43 7,703 3.38 2,460  2.17  
4.  อืน่ ๆ 49 0.03 656 0.31 1,164 0.51 564  0.50  
5.  ปรับปรุงรายการระหว่างกนั 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 
ภาษีเงนิได้ 33,961  43,226  46,516  25,010  

ก าไรสุทธิ 83,992  106,260  104,666  48,384  

ก าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน(บาท/หุ้น) 29.58  37.24  36.64  16.94  



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลสรุป 

 

 ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี 4 

กำรลงทุนในหลกัทรัพยข์อง ปตท. ผูล้งทุนควรพิจำรณำปัจจยัควำมเส่ียงหลกัท่ีเกิดจำกลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของ ปตท. 
ทั้งน้ี  นอกเหนือจำกปัจจยัควำมเส่ียงท่ีปรำกฏในเอกสำรฉบบัน้ี อำจมีควำมเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึง ปตท. ไม่อำจทรำบไดใ้นขณะน้ีหรือเป็น
ควำมเส่ียงท่ี ปตท. พิจำรณำในขณะน้ีวำ่ไม่มีผลกระทบในสำระส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. ส ำหรับขอ้มูลปัจจยัควำมเส่ียงท่ี
อำ้งอิงถึงรัฐบำลหรือขอ้มูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภำพรวม ขอ้มูลดงักล่ำวไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีเปิดเผยโดยรัฐบำลและแหล่งขอ้มูล
อ่ืนๆ โดย ปตท. มิไดต้รวจทำนขอ้มูลดงักล่ำว ดงันั้นในกำรลงทุนผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำอยำ่งรอบคอบ โดยปัจจยัควำมเส่ียงหลกัๆ 
ดงักล่ำวสำมำรถจ ำแนกไดด้งัน้ี 

1. ควำมเส่ียงทำงดำ้นกลยทุธ์ 
 1.1 ควำมเส่ียงจำกกลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจ 
 1.2 ควำมเส่ียงในกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถขององคก์รเพ่ือรองรับกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตค้วำมผนัผวนของสภำวะเศรษฐกิจ 
และโอกำสในกำรเติบโตทำงธุรกิจ 
2. ควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจ 
 2.1 ควำมเส่ียงจำกกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติ 
 2.2 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบและผลิตภณัฑข์อง ปตท. 
 2.3 ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินกำรของรัฐบำลท่ีอำจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. 
 2.4 ควำมเส่ียงจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. 
 2.5 ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
3. ควำมเส่ียงทำงดำ้นปฏิบติักำร 
 3.1 ควำมเส่ียงจำกภยนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึนไดใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ 
 3.2 ควำมเส่ียงจำกขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั 
 3.3 ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินโครงกำร 
4. ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 4.1 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของค่ำเงินบำท 
 4.2 ควำมเส่ียงจำกกำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. 
 4.3 ควำมเส่ียงจำกกำรจดัหำเงินทุนส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำมแผน 

ผูล้งทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดปัจจยัควำมเส่ียงและกำรบริหำรควำมเส่ียงไดใ้นขอ้ 2. ปัจจยัควำมเส่ียงของส่วนท่ี 3 ผูอ้อก
ตรำสำรหน้ี  

 การเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 บริษทัมีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ช่ือ  
“หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2556 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” อำย ุ6 ปี 11 เดือน 19 วนั อตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.75 (ส่ีจุดเจ็ดหำ้) ต่อปี มูลค่ำเสนอขำยรวมไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหม่ืนลำ้น) บำท ทั้งน้ี เม่ือรวมกบัมูลค่ำ
ของหุน้กูท่ี้ส ำรองเพ่ือกำรเสนอขำยเพ่ิมเติมจ ำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท มูลค่ำรวมของหุน้กูท่ี้เสนอขำยทั้งส้ินจะ
ไม่เกิน 22,000,000,000 (สองหม่ืนสองพนัลำ้น) บำท ใหแ้ก่ผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี  

1.  ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2551 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2556 (“PTTC13OA”) และ/หรือ ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2551 ชุดท่ี 1 ครบ
ก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 (“PTTC13OB”) และ/หรือ ผูถื้อหุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2546 ชุด
ท่ี 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 (“PTTC13NA”) 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลสรุป 

 

 ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี 5 

2.  ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นกูท่ี้จดัออกโดยบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และ/หรือ ผูมี้อุปกำรคุณของบริษทั ปตท. 
 จ ำกดั (มหำชน) 

3.   ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ ซ่ึงประสงคจ์ะจองซ้ือในงำน PTT Debenture Welcome Day ท่ีห้ำงสรรพสินคำ้
เซ็นทรัลเวลิด ์ 

4.   ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือผำ่นหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย 

 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นกำรลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ไป และ/หรือ เพ่ือรีไฟแนนซ์เงินกูเ้ดิม หุ้นกูท่ี้
เสนอขำยในคร้ังน้ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุน้กู ้AAA(tha) โดยบริษทั ฟิทช ์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม พ.ศ. 
2556 

(ควรอ่านรายละเอยีดข้อมูลในส่วนที ่3 และส่วนที ่4 ก่อนการตดัสินใจลงทุน) 

 

 ข้อมูลเพิม่เตมิในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้และหนงัสือช้ีชวน  

 สรุปขอ้มูลท่ีเพ่ิมเติมในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ีและหนงัสือช้ีชวนส ำหรับกำรเสนอขำย “หุ้นกูไ้ม่
มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2556 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” จำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอ
ขำยตรำสำรหน้ีและหนังสือช้ีชวนส ำหรับกำรเสนอขำย “หุ้นกู้ไม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2556 ครบ
ก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” นอกเหนือจำกขอ้มูลเก่ียวกบัหุน้กู ้ดงัน้ี  

1. ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลสรุป เพ่ิมขอ้มูลสรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 

2. ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  

2.1 หวัขอ้ 1 ขอ้มูลทัว่ไป ปรับปรุงขอ้มูล หนำ้ 1 ใหเ้ป็น ณ 30 มิถุนำยน 2556 

2.2 หวัขอ้ 2 ปัจจยัควำมเส่ียง ปรับปรุงขอ้มูลควำมเส่ียงทำงกำรเงิน ใหเ้ป็น ณ 30 มิถุนำยน 2556 

2.3 หวัขอ้ 3 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ เพ่ิมโครงสร้ำงรำยได ้ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556  

2.4 หัวขอ้ 4 กำรประกอบธุรกิจของแต่ละธุรกิจ เพ่ิมรำยละเอียดกำรประกอบธุรกิจต่ำงๆ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2556 

2.5 หวัขอ้ 6 ขอ้พิพำททำงกฎหมำย ปรับปรุงขอ้มูลขอ้พิพำทใหเ้ป็น ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 

2.6 หวัขอ้ 7 โครงสร้ำงเงินทุน ปรับปรุงขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละโครงสร้ำงผูถื้อหุน้ใหเ้ป็น ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 

2.7 หวัขอ้ 8 กำรจดักำร ปรับปรุงขอ้มูลรำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงบุคลำกรใหเ้ป็น ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 

2.8 หวัขอ้ 9 กำรควบคุมภำยใน ปรับเน้ือหำเลก็นอ้ยเพ่ือใหค้รอบคลุมและมีควำมชดัเจนมำกข้ึน 

2.9 หวัขอ้ 10 รำยกำรระหวำ่งกนั ปรับปรุงขอ้มูลรำยกำรระหวำ่งกนัใหเ้ป็นส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556  

2.10 หัวขอ้ 11 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน เพ่ิมรำยละเอียดฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 

3.  ปรับปรุงขอ้มูลในเอกสำรแนบ 4 และเอกสำรแนบ 5 ให้เป็น ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 และใส่งบกำรเงิน ส ำหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ในเอกสำรแนบ 6 

 

 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 1 

ส่วนที ่3  ผู้ออกตราสารหนี้ 

1.ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั” หรือ “ปตท.”) 
เลขทะเบียนบริษทั  : 0107544000108 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจกำรปิโตรเลียม ด ำเนินกำรอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือสนบัสนุนกำรประกอบธุรกิจ

ปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม 
ทุนจดทะเบียน :      28,572,457,250 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 2,857,245,725 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท  

(ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556) 
ทุนท่ีออกและช ำระเตม็มูลค่ำ  :      28,562,996,250 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 2,856,299,625 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท  
  (ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556) 
นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ : รำยละเอียดตำมหวัขอ้ 3.2 โครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.และบริษทัในกลุ่ม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 555 ถนนวภิำวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900  
  โทรศพัท ์0-2537-2000  โทรสำร  0-2537-3498-9  
         เวบ็ไซด ์ http://www.pttplc.com 
ฝ่ำยส่ือสำรองคก์ร : โทรศพัท ์  0-2537-2150-1  
 โทรสำร    0-2537-2169 / 0-2537-2171 

อีเมล ์ corporate@pttplc.com 
ฝ่ำยผูล้งทุนสมัพนัธ ์ : โทรศพัท ์  0-2537-3518-9    
 โทรสำร    0-2537-3948 
 อีเมล ์ir@pttplc.com 
ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ : โทรศพัท ์  0-2537-3885-6 
และเลขำนุกำร  โทรสำร    0-2537-3883 

อีเมล ์ corporatesecretary@pttplc.com 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บุคคลอ้างองิ 
นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์    บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ชั้น 4, 6-7 

อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โทรศพัท ์0-2359-1200-1 โทรสำร 0-2359-1259 
ผูส้อบบญัชี   ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน   ถนนพระรำม 6 เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ 0-2618-5803 โทรสำร 0-2618-5807 
นำยทะเบียนหุน้กูส้กลุบำท ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  ทีมบริกำรทะเบียนหลกัทรัพย ์1  

สำยปฏิบติักำรธุรกรรมกำรเงินและหลกัทรัพย ์ อำคำร 2 ชั้น 3 เลขท่ี 1060 ถนนเพชรบุรี 
แขวงมกักะสนั เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2256-2323-8 โทรสำร 0-2256-2406 
ทีมธุรกิจหลกัทรัพย ์1 ธุรกิจบริกำรหลกัทรัพย ์ เลขท่ี 9 ถนนรัชดำภิเษก  
แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์ 0-2544-3937, 0-2544-3930  โทรสำร0-2937-7662 
 

mailto:ir@pttplc.com
mailto:corporatesecretary@pttplc.com


  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 2 

สถำบนักำรเงินท่ีติดต่อประจ ำ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 333 ถนนสีลม เขตบำงรัก 
กรุงเทพฯ 

 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 35 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 
 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 1 ซอยรำษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนรำษฎร์บูรณะ 
แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 
 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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 2. ปัจจัยความเส่ียง 

ปตท. ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจำกปัจจยั
ภำยในและภำยนอก โดยถือวำ่กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัของทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  
และตอ้งมีควำมเช่ือมโยงกนัทุกระดบั จึงไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงทัว่องคก์ร (Enterprise Risk Management) ท่ี
พนักงำนทุกคนตอ้งปฏิบติัตำม และมีกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน (Risk Management and 
Internal Control Committee) ท ำหนำ้ท่ีบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด ส ำหรับควำมเส่ียงในระดบัองคก์ร
จะมีกำรบริหำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบผ่ำนคณะกรรมกำรจดักำรคณะต่ำงๆ ของ ปตท. และควำมเส่ียงในกำรปฏิบติังำนจะอยู่
ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบกำรปฏิบติังำนนั้นๆ โดยถือเป็นหนำ้ท่ีรับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจดักำร
และควบคุมควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงมีกำรระบุไวอ้ยำ่งชดัเจนในค ำบรรยำยหนำ้ท่ีงำน (Functional Description) 
ของทุกหน่วยงำน 

จำกกำรบริหำรควำมเส่ียงของ ปตท. ท่ีด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหปั้จจยัเส่ียงต่ำงๆ  ท่ีปรำกฏในปีท่ีผำ่นมำไดรั้บกำร
บริหำรจัดกำรจนสำมำรถควบคุมได้ในระดับหน่ึงรวมกับปัจจัยเส่ียงใหม่ท่ีได้ด ำเนินกำรภำยใตแ้ผนบริหำรควำมเส่ียงในปี
ปัจจุบนั ปตท. จึงท ำกำรปรับปรุงหวัขอ้ปัจจยัเส่ียงท่ีปรำกฏต่อผูล้งทุนใหส้อดคลอ้งกนั   

กำรลงทุนในหลกัทรัพยข์อง ปตท. ผูล้งทุนควรพิจำรณำปัจจยัควำมเส่ียงหลกัท่ีเกิดจำกลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของ 
ปตท. ทั้งน้ี  นอกเหนือจำกปัจจยัควำมเส่ียงท่ีปรำกฏในเอกสำรฉบบัน้ี อำจมีควำมเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึง ปตท. ไม่อำจทรำบไดใ้นขณะน้ี
หรือเป็นควำมเส่ียงท่ี ปตท. พิจำรณำในขณะน้ีวำ่ไม่มีผลกระทบในสำระส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. ส ำหรับขอ้มูลปัจจยั
ควำมเส่ียงท่ีอำ้งอิงถึงรัฐบำลหรือขอ้มูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภำพรวม ขอ้มูลดงักล่ำวไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีเปิดเผยโดยรัฐบำล
และแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ โดย ปตท. มิไดต้รวจทำนขอ้มูลดงักล่ำว ดงันั้นในกำรลงทุนผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำอยำ่งรอบคอบ โดย
ปัจจยัควำมเส่ียงหลกัๆ ดงักล่ำวสำมำรถจ ำแนกไดด้งัน้ี 

2.1 ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ์ 

2.1.1 ความเส่ียงจากกลยุทธ์การด าเนินธุรกจิ 

  กลุ่ม ปตท. ไดก้ ำหนดวิสัยทศัน์ท่ีมุ่งเนน้กำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน เพ่ือกำ้วไปสู่กำรเป็นบริษทัพลงังำนไทย
ขำ้มชำติชั้นน ำ (Thai Premier Multinational Energy Company)  ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ดงักล่ำว จึงจ ำเป็นตอ้งมี
กำรก ำหนดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีชดัเจน  และมีกำรจดัท ำแผนกลยุทธ์ของทุกหน่วยธุรกิจและบริษทัในกลุ่มให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกนั โดยมุ่งเนน้กำรรักษำควำมสำมำรถเชิงแข่งขนัและน ำควำมไดเ้ปรียบในทำงกำรแข่งขนัดงักล่ำวมำใชใ้นกำรลงทุน
ขยำยธุรกิจและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับธุรกิจ  ตลอดจนกำรขยำยธุรกิจต่ำงประเทศโดยกำรแสวงหำโอกำสในกำรลงทุนใน
ทรัพยสิ์น กำรซ้ือหรือควบรวมกิจกำรท่ีมีศกัยภำพในกำรแข่งขนัหรือสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมไดแ้ต่ประสบปัญหำในช่วงวิกฤติ 
รวมถึงโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหม่ ๆ  เช่น ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังำนทำงเลือก  ธุรกิจไฟฟ้ำ  ธุรกิจถ่ำนหิน 
ธุรกิจ Engineering and Energy Solution เป็นตน้  

 ภำยใตส้ภำวะกำรแข่งขนัทำงธุรกิจท่ีรุนแรงกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยท่ียงัมีปัจจัยควำมไม่
แน่นอน ควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำมนั ควำมคำดหวงัของผูล้งทุนและควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงอำจ
เกิดควำมเส่ียงท่ีท ำให้ ปตท. ไม่สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยและกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจดงักล่ำว อำทิ ควำมไม่แน่นอนของ
ปริมำณควำมตอ้งกำรใชพ้ลงังำน  ควำมผนัผวนของรำคำปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศและ
ธุรกิจใหม่ เป็นตน้ นอกจำกน้ีในกำรขยำยกำรลงทุนต่ำงประเทศตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียงในกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย ระเบียบ
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ขอ้บงัคบั รวมถึงนโยบำยของภำครัฐในแต่ละประเทศ กำรจดัหำเงินลงทุน และกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจ
ต่ำงประเทศ  ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของ ปตท.  และอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมคำดกำรณ์ไว ้

ดงันั้นในกำรก ำหนดและทบทวนวสิยัทศัน์ ทิศทำงและกลยทุธ์ของกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต  กลุ่ม ปตท. จึงไดจ้ดัให้
มีกำรประชุมสมัมนำระดมควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำรระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. ทุกปี ทั้งในระดบัผูบ้ริหำรสูงสุดของกลุ่ม ปตท. ท่ี
เรียกวำ่ Top Executive Thinking Session (TTS) และในกลุ่มผูบ้ริหำรระดบัสูงของ ปตท. ท่ีเรียกวำ่ Strategic Thinking Session 
(STS) เพื่อคอยติดตำม ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกับสถำนกำรณ์เศรษฐกิจและพลงังำนท่ี
เปล่ียนแปลงรวมทั้งใหส้อดคลอ้งกบัทิศทำงของอุตสำหกรรมในปัจจุบนั  ปตท. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์
และกำรบริหำรควำมเส่ียงในขั้นตอนต่ำง ๆ โดยไดมี้กำรจดัท ำแผนธุรกิจควบคู่กบัแผนบริหำรควำมเส่ียง  รวมถึงไดมี้กำรจดัท ำ
แผนธุรกิจในรูปแบบ Scenario Planning ในสถำนกำรณ์กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและระดบัรำคำน ้ ำมนัต่ำงๆ  เพ่ือใหก้ลุ่ม ปตท. มี
แผนท่ีเหมำะสมในกำรรองรับกำรเปล่ียนแปลงและควำมไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต  นอกจำกน้ี ปตท. ยงัไดมี้กำรติดตำม
ผลกำรด ำเนินกำรในทุกเดือนและมีกำรจดัประชุมผูบ้ริหำรในกลุ่มเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยทุกไตรมำส  เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่ม ปตท. และกำรหำรือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นในกำรปรับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ระยะสั้น เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจในผล
ประกอบกำรจะไดเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว  ้   รวมทั้งไดมี้กำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยธุรกิจผ่ำนทำง
คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ  อำทิ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรจัดกำร ปตท.  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   
คณะกรรมกำรแผนวสิำหกิจ  คณะกรรมกำรบริหำรจดักำรกำรเงินและบญัชีองคก์ร  เป็นตน้  

2.1.2  ความเส่ียงในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจภายใต้ความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกจิและโอกาสในการเตบิโตทางธุรกจิ  
 ควำมหลำกหลำยทำงธุรกิจ ของ ปตท. ท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นลูกโซ่ กำรขยำยกำรลงทุนไปสู่ต่ำงประเทศ และกำรลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ๆ ท ำใหเ้กิดควำมสลบัซบัซอ้นในกำรบริหำรจดักำรบริษทัในกลุ่ม ประกอบกบัภำยใตส้ภำวะเศรษฐกิจท่ียงัมีควำมผนั
ผวน อนัส่งผลต่อควำมไม่แน่นอนของควำมตอ้งกำรของตลำดและรำคำผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งต่ำงๆ ท ำให ้ ปตท. จ ำเป็นตอ้ง
จดัเตรียมบุคลำกรใหพ้ร้อมทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ เพ่ือรองรับควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ กำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ๆท่ีไม่คุน้เคย และกำรทดแทนผูบ้ริหำรท่ีจะเกษียณอำย ุรวมทั้งกำรปรับและขยำยฐำนทำงธุรกิจใหเ้หมำะสม เพ่ือสร้ำงโอกำส
และควำมสำมำรถในกำรเติบโตท่ีย ัง่ยนื ทั้งน้ี หำกกำรจดัเตรียมบุคลำกรใหมี้ควำมเช่ียวชำญ มีประสบกำรณ์ หรือมีจ ำนวนไม่
เพียงพอกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่ม ปตท. จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ รวมทั้งกำรบรรลุเป้ำหมำยในระยะยำวของ ปตท. 

ปตท. ลดควำมเส่ียงดำ้นกำรเตรียมบุคลำกร โดยใชก้ลไกกำรบริหำรสำยอำชีพ แบ่งกำรบริหำรเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
ผูบ้ริหำรระดบัเทียบเท่ำผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไป ใชก้ำรบริหำรจดักำรในรูปแบบกลุ่ม ปตท. เพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรผูบ้ริหำรระดบัสูง
ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ มีกำรคดัเลือกและจดัท ำ Potential Pool เพื่อพฒันำผูบ้ริหำรให้มีควำมพร้อมในกำรสืบทอดกำร
บริหำรตำมควำมตอ้งกำรขององคก์ร รวมทั้งยงัมีคณะผูบ้ริหำรระดบั CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกวำ่ “PTT Group Management 
Committee” เป็นผูดู้แล และกลุ่มพนกังำนระดบัต ่ำกวำ่ผูจ้ดักำรฝ่ำย เป็นกำรบริหำรจดักำรภำยในสำยงำนของ ปตท. หรือภำยใน
ของแต่ละบริษทัในเครือ โดยใชแ้นวควำมคิดกำรบริหำรสำยอำชีพเช่นเดียวกบัระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไป ดูแลโดยคณะกรรมกำรท่ี
ปรึกษำสำยอำชีพ เรียกวำ่ “Career Counseling Team”  ส ำหรับ ปตท. มีทั้งหมด 14 สำยอำชีพ แต่ละสำยอำชีพจะตอ้งจดัท ำแผน
ก ำลงัคน ก ำหนด Key Position คดัเลือกพนกังำนท่ีมีศกัยภำพสูง จดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคลและด ำเนินกำรตำมแผน เพ่ือใหม้ัน่ใจ
ได้ว่ำกลุ่ม ปตท.จะมีผูบ้ริหำรและพนักงำนท่ีมีคุณภำพและเพียงพอในระบบอย่ำงต่อเน่ือง อีกทั้ ง ปตท. ได้ก ำหนด Core 
Competency ขององคก์รเพ่ือพฒันำบุคลำกรใหมี้ขีดควำมสำมำรถรองรับกำรท ำงำนสนองตอบต่อกลยทุธ์และทิศทำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจขององคก์ร และก ำหนด Functional Competency ในแต่ละสำยอำชีพเพ่ือพฒันำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถปฏิบติังำนใน
หนำ้งำนท่ีรับผิดชอบไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ีท่ีประชุม STS (Strategic Thinking Session)  ของปตท. ไดมี้กำรระบุ 
Functional Excellence ของกลุ่ม ปตท. ท่ีตอ้งสร้ำงเสริมศกัยภำพใน 9 ดำ้น ไดแ้ก่ 1) Capital Project management  2) Operational 
Excellence 3) Business  Development 4) Marketing and Sale 5) Stakeholder management 6) Corporate Finance  7) R&D 
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/Technology , 8) HR&OE 9) Corporate Strategy  ซ่ึงสำยงำนทรัพยำกรบุคคลและผูบ้ริหำรจะก ำหนดรำยละเอียดของคุณลกัษณะ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็นของพนกังำนในแต่ละดำ้นออกมำเพ่ือน ำไปท ำแผนพฒันำรำยบุคคลให้ไดต้ำม
เป้ำหมำยพร้อมทั้งจดัเตรียมหลกัสูตรกำรฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และทิศทำงขององคก์ร เพ่ือสร้ำงเสริมศกัยภำพให้กบั
บุคลำกรต่อไป 

 
 นอกจำกน้ี ปตท. จดัให้มีกำรส ำรวจควำมผูกผนัและควำมพึงพอใจของพนกังำนท่ีมีต่อองคก์รทุกปี ผลกำรส ำรวจใน 
พ.ศ. 2555 อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบับริษทัชั้นน ำของโลก และ ปตท. ไดน้ ำผลส ำรวจในประเด็นต่ำงๆ มำวิเครำะห์เพื่อสรุปปัจจยั 
ท่ีมีผลต่อควำมผูกพนัและควำมพึงพอใจ และน ำมำจดัท ำแนวทำงกำรปรับปรุงระบบงำน ค่ำตอบแทน ระบบบริหำรทรัพยำกร
บุคคล สภำพแวดล้อมในท่ีท ำงำน ฯลฯ เพ่ือสร้ำงเสริมให้พนักงำนมีควำมผูกพนัและควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนต่อไป 
นอกจำกน้ีเพ่ือใหก้ำรปฏิบติังำนของพนกังำนทุกระดบัสอดคลอ้งในทิศทำงเดียวกนักบัเป้ำหมำยและกลยทุธ์ขององคก์ร ปตท. จึง
ไดมี้กำรบริหำรผลกำรปฏิบติังำนโดยกำรใชด้ชันีวดัผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Index: KPI) ท่ีถ่ำยทอดลงมำตำมล ำดบั
ตั้งแต่คณะกรรมกำรบริษทั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ผูบ้ริหำรระดบัต่ำงๆ และพนกังำน ซ่ึงกำรข้ึน
เงินเดือนประจ ำปีจะแตกต่ำงกนัตำมผลกำรด ำเนินงำน และพฤติกรรมกำรท ำงำนรวมทั้งควำมสำมำรถในกำรพฒันำตนเอง โดย
ก ำหนดใหมี้ผูแ้ทนพนกังำนเขำ้ร่วมรับฟังกำรช้ีแจงเหตุผลกำรประเมิน เพ่ือให้มีควำมโปร่งใสเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ำย และไม่
ก่อใหเ้กิดปัญหำดำ้นแรงงำนสมัพนัธ์ 

2.2 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

2.2.1 ความเส่ียงจากการจดัหาก๊าซธรรมชาต ิ 

 ในปีท่ีผำ่นมำ ปตท. ด ำเนินกำรเจรจำจดัหำก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมเติมจำกแหล่งต่ำงๆในประเทศ ทั้งบนบกและในอ่ำวไทย 
รวมถึงกำรเจรจำจดัหำก๊ำซธรรมชำติในรูปก๊ำซธรรมชำติเหลว หรือ Liquefied Natural Gas (LNG) จำกกลุ่มผูข้ำยในภูมิภำคต่ำงๆ   
ซ่ึงนอกจำกจะเป็นกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติเพื่อรองรับควำมตอ้งกำรใชใ้นปัจจุบนัแลว้ยงัเป็นกำรท ำสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติ
ล่วงหนำ้กบัผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติ เพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติท่ีคำดวำ่จะขยำยตวัเพ่ิมข้ึนในอนำคตตำมสภำพเศรษฐกิจ 
ทั้งน้ี ปตท. ไดเ้ร่ิมน ำเขำ้ LNG ตั้งแต่กลำงปี 2554 โดยในช่วงแรกจะเป็น Spot cargo และ/หรือ สญัญำระยะสั้น และตั้งแต่ปี 2558 
จะเร่ิมมีกำรน ำเขำ้ LNG แบบสญัญำระยะยำวจำกประเทศกำร์ตำ้ในปริมำณ 2 ลำ้นตนัต่อปี   

ในสญัญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจะมีกำรก ำหนดปริมำณกำรซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำรำยปีท่ี ปตท. จะตอ้งรับซ้ือ โดยหำกใน
ปีสัญญำใด ปตท.ไม่สำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติได้ครบตำมปริมำณขั้นต ่ำท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ ปตท. จะต้องช ำระค่ำก๊ำซ
ธรรมชำติในส่วนท่ีไม่ไดรั้บล่วงหนำ้ (Take-or-Pay) โดยท่ี ปตท. มีสิทธิรับปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่ีไดช้ ำระไปแลว้นั้นในปีต่อๆ 
ไป โดยไม่ตอ้งช ำระค่ำก๊ำซธรรมชำติอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปีท่ี ปตท. จะใชสิ้ทธิในกำรรับปริมำณก๊ำซธรรมชำติดงักล่ำว ปตท. 
จะตอ้งรับซ้ือก๊ำซธรรมชำติใหไ้ดค้รบตำมปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำตำมสญัญำในปีนั้นๆ ก่อน  

ตำมสัญญำซ้ือ LNG ประเภท Spot cargo และสัญญำระยะสั้น หำก ปตท. ไม่สำมำรถรับ LNG ไดต้ำมสัญญำ ผูข้ำยจะ
น ำ LNG ไปขำยใหลู้กคำ้รำยอ่ืน ซ่ึง ปตท. มีควำมเส่ียงท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินส่วนต่ำงรำคำให้ผูข้ำย หำกขำยไดใ้นรำคำท่ีต ่ำกวำ่สัญญำ
ท่ีท ำไวก้บั ปตท. 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ปตท. ยงัคงเหลือยอดกำรเรียกรับก๊ำซฯธรรมชำติส่วนของ Make-Up แหล่งยำดำนำเพียง
แหล่งเดียวโดยยงัมียอดเงินค่ำ Take-or-Pay คงเหลือเป็นจ ำนวน 6,287 ลำ้นบำท ซ่ึงจำกประมำณกำรควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติ 
ปตท. คำดวำ่จะสำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติในส่วนของ Make-Up ทั้งจำกแหล่งยำดำนำและเยตำกนุไดห้มดภำยในปี 2558 อน่ึง เงิน
ค่ำ Take-or-Pay ของแหล่งยำดำนำและเยตำกนุเกิดข้ึนในช่วงปี 2541 – 2544 เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำรำชบุรี
และโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรำชบุรี-วงันอ้ย  รวมถึง ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540  แต่ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินค่ำ Take-or-
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Pay ของแหล่งยำดำนำและเยตำกนุดงักล่ำว มีรำคำต ่ำกวำ่รำคำซ้ือขำยในปัจจุบนั ท ำใหมี้ก ำไรจำกส่วนต่ำงรำคำมำช่วยในกำรแบ่ง
เบำภำระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน 

อย่ำงไรก็ตำมยงัมีควำมไม่แน่นอนในภำวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อควำมตอ้งกำรใชก๊้ำซ
ธรรมชำติ น ้ ำมนั รวมถึงผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี   ประกอบกบัควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำมนัและ LNG ในปัจจุบนัและปัจจยัต่ำงๆ  ท่ี
มีผลกระทบต่อควำมตอ้งกำรใชก๊้ำซธรรมชำติ ดงันั้นจึงอำจก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของ ปตท. 
ได ้ดงัน้ี 

 ปริมำณควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติในอนำคตอำจไม่เป็นไปตำมท่ี ปตท. คำดกำรณ์  ซ่ึงหำกมีปริมำณควำมตอ้งกำรสูง
กวำ่ จะท ำให้กำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร  แต่หำกปริมำณควำมตอ้งกำรต ่ำกวำ่ อำจท ำให้เกิด
ปัญหำ Take-or-Pay จำกสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติท่ีมีอยู ่

 ก ำหนดกำรแลว้เสร็จของกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ภำยใตแ้ผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฉบบัท่ี 3 
พ.ศ.2544 - 2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) หรือกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่ๆ ท่ีจะใชก๊้ำซธรรมชำติอำจไม่เป็นไปตำมแผน  
อำจส่งผลใหแ้ผนกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติไม่สอดคลอ้งกบัปริมำณควำมตอ้งกำร  อำจก่อให้เกิด Take-or-Pay ในสัญญำ
ซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติใหม่ 

 ควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำมนัอำจท ำใหก้ำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งใหม่เขำ้มำในระบบของ ปตท. จะมีรำคำสูง ซ่ึง
อำจท ำใหค้วำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของก๊ำซธรรมชำติเม่ือเทียบกบัเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ ลดลง 

 ปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติภำยในประเทศเร่ิมลดลงและอำจส่งผลใหป้ริมำณกำรผลิตต่อวนัตำมสญัญำลดลงได ้
 กำรเจรจำจดัหำก๊ำซธรรมชำติในภูมิภำคผ่ำนทำงระบบท่อมีควำมยำกมำกข้ึน เน่ืองจำก ประเทศเพ่ือนบำ้นมีควำม

ตอ้งกำรใชก๊้ำซธรรมชำติเพ่ิมข้ึนเช่นกนั  รวมถึง ควำมไม่ชดัเจนในกำรพฒันำแหล่งก๊ำซฯจำกพ้ืนท่ีคำบเก่ียวไทย-
กมัพชูำ 

 ในบำงช่วงเวลำตลำด LNG อำจมีภำวะตึงตวั ซ่ึงคำดกำรณ์ไดย้ำก อำจท ำใหไ้ม่สำมำรถจดัหำไดต้ำมระยะเวลำและ/หรือ
คุณภำพท่ีตอ้งกำรไดใ้นช่วงเวลำท่ีตอ้งกำร และมีรำคำท่ีสูง 

 ปตท. อำจไม่สำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติในส่วนท่ีไดช้ ำระเงินล่วงหน้ำไปแลว้ (Make-Up) จำกแหล่งท่ีมี Take-or-Pay 
เดิมไดต้ำมแผน หำกควำมตอ้งกำรใชก๊้ำซธรรมชำติของประเทศลดลงมำก และ ปตท. จ ำเป็นตอ้งรับก๊ำซธรรมชำติตำม
ปริมำณผกูพนัในทุกสญัญำ     

 ควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำมนัและอตัรำแลกเปล่ียน อำจส่งผลให้รำคำก๊ำซธรรมชำติในอนำคตสูงหรือต ่ำกวำ่รำคำท่ี 
ปตท. ไดช้ ำระเงินไวล่้วงหนำ้ภำยใตเ้ง่ือนไข Take-or-Pay ซ่ึงจะท ำใหเ้กิดก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรรับก๊ำซธรรมชำติใน
ส่วนท่ีช ำระเงินล่วงหนำ้ไปแลว้ (Make-up) 

 ผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติอำจเกิดปัญหำท่ีท ำให้กำรส่งก๊ำซธรรมชำติชะงกัหรือหยุด ท ำให้ไม่สำมำรถส่งก๊ำซธรรมชำติใน
ปริมำณท่ี ปตท. เรียกขอตำมปริมำณตำมสญัญำ หรือ ไม่สำมำรถ Make-Up จำกแหล่งท่ีมี Take-or-Pay ไดต้ำมแผน 

ในกำรรองรับควำมเส่ียงของกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติและควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติ  ปตท. ไดมี้กำรติดตำมควำม
เคล่ือนไหวของกำรจดัหำและควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติ และมีกำรประสำนงำนกบักลุ่มผูข้ำยและลูกคำ้อยำ่งใกลชิ้ด เพ่ือจดัท ำ
แผนกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติในระยะยำวอยำ่งมีประสิทธิภำพ  และมีกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเจรจำกบักลุ่มผูข้ำย
และลูกคำ้ เพ่ือหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำหำกเกิดวกิฤติ    

นอกจำกน้ีท่ีผำ่นมำควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติมีสูงกวำ่ปริมำณขั้นต ่ำตำมสัญญำ  ท ำให้ ปตท. สำมำรถสะสมปริมำณ
ส่วนเกิน  ซ่ึงสำมำรถน ำมำลดปริมำณรับก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำตำมสญัญำรำยปีของ ปตท. ไดใ้นอนำคต(Carry Forward)  ตำมสิทธิ
ท่ีมีอยูใ่นสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติบำงฉบบั    
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2.2.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิและผลติภัณฑ์ของ ปตท. 

ตน้ทุนวตัถุดิบและรำคำจ ำหน่ำยผลิตภณัฑก๊์ำซธรรมชำติ คอนเดนเสท น ้ ำมนัดิบ น ้ ำมนัส ำเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตร
เคมี ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงอำ้งอิงตำมรำคำประกำศในแต่ละช่วงเวลำมีกำรเปล่ียนแปลง
ข้ึนลงตำมตลำดโลกอยำ่งผนัผวน ส่งผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรด ำเนินกำรรวมถึงค่ำกำรกลัน่ไดรั้บผลกระทบอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งน้ี
ควำมผนัผวนของรำคำปิโตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเกิดจำกปัจจยัหลำยประกำร ไดแ้ก่ 

 ภำวะเศรษฐกิจโลกและกำรด ำเนินนโยบำยทำงกำรเงินในแต่ละภูมิภำคทัว่โลก 
 กำรเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ อุปทำนและปริมำณส ำรองของก๊ำซธรรมชำติ น ้ ำมันดิบ คอนดอนเสท น ้ ำมัน

ส ำเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลำดโลก 
 เสถียรภำพทำงกำรเมืองของประเทศผูผ้ลิตและส่งออกปิโตรเลียม โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งภูมิภำคตะวนัออกกลำง ซ่ึง

เป็นผูผ้ลิตและส่งออกรำยใหญ่ 
 กำรก ำหนดนโยบำยกำรผลิตปิโตรเลียมของกลุ่ม OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)  
 กำรเขำ้ซ้ือ/ขำยตรำสำรอนุพนัธ์น ้ ำมนัของกลุ่มนกัลงทุนในตลำดซ้ือขำยล่วงหนำ้ (Forward, Futures Market)  
 สภำพภูมิอำกำศและอุบติัภยัอนัเกิดจำกภยัธรรมชำติ 
 กำรเปล่ียนแปลงคุณภำพของผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป (Specifications) ทั้งในและนอกภูมิภำค 
 กำรแข่งขนัโดยพลงังำนทดแทน 

   

 ท่ีผ่ำนมำผูบ้ริหำรกลุ่ม ปตท. ไดจ้ดัตั้งทีมบริหำรควำมเส่ียงรำคำ (Price Strategy and Risk Management) เพื่อวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ควำมเคล่ือนไหวรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลกและเขำ้ด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงรำคำวตัถุดิบและรำคำผลิตภณัฑ ์รวมทั้ง
รำคำซ้ือและรำคำจ ำหน่ำยน ้ ำมนัดิบและน ้ ำมันส ำเร็จรูปร่วมกันภำยในกลุ่ม ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภำยใต้โครงกำร 
Petrochemical and Refining Integrated Synergy Management (PRISM) ทั้งน้ี ปตท. มุ่งเนน้กำรบริหำรจดักำรอยำ่งต่อเน่ือง เป็น
ระบบและในลกัษณะกลุ่ม เพ่ือสร้ำงพลงัร่วมของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงปัจจุบนักลุ่ม ปตท. ไดด้ ำเนินกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงด้ำนรำคำ
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยกำรท ำสัญญำซ้ือขำยตรำสำรอนุพนัธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยำวระหวำ่งบริษทัคู่คำ้ ซ่ึงมีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยของรำคำ ปริมำณ และระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม และให้สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจของกลุ่ม 
ปตท. กำรเขำ้ซ้ือขำยตรำสำรอนุพนัธ์ในตลำดกำรคำ้อนุพนัธ์ทุกคร้ังจะมีกำรวิเครำะห์ขอ้มูลอยำ่งถ่ีถว้น รวมทั้งเลือกเคร่ืองมือท่ีใช้
ในกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมกบัช่วงเวลำและจุดประสงค ์เช่น เคร่ืองมือ Swap หรือ Option นอกจำกน้ีกำรด ำเนินกำรบริหำร
ควำมเส่ียงทุกคร้ังจะด ำเนินกำรตำมนโยบำยขององคก์รในแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นรำคำให้ควบคู่และสอดคลอ้งไปกบั
ปริมำณซ้ือขำยวตัถุดิบและผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ปตท. (Physical Underlying) ทั้งกำรบริหำรตน้ทุนรำคำซ้ือ และบริหำรควำมเส่ียง
รำคำขำย เพ่ือลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของรำคำท่ีมีต่อผลตอบแทนและผลประกอบกำรของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. อีกทั้ง มี
กำรจดัวำงโครงสร้ำงและกระบวนกำรในกำรก ำกบัดูแลกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงและกำรตรวจสอบถ่วงดุลท่ีสอดคลอ้งกบั
มำตรฐำนสำกล  รวมถึงกำรก ำหนดวงเงินมูลค่ำควำมเส่ียง (Value at Risk – VaR) ในกำรท ำกำรธุรกรรมกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
และให้มีกำรรำยงำนสถำนะควำมเส่ียงแก่ผูบ้ริหำรและหน่วยงำนเก่ียวขอ้งอย่ำงสม ่ำเสมอ ทั้งน้ี เพ่ือควบคุมมิให้ ปตท. และกลุ่ม 
ปตท. มีควำมเส่ียงดำ้นรำคำสูงเกินระดบัท่ีเหมำะสม 
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2.2.3 ความเส่ียงจากการด าเนินการของรัฐบาลทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของ ปตท. 

 จำกกำรท่ี ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวสิำหกิจท่ีมีรัฐบำลโดยกระทรวงกำรคลงัเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ และอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบั
ดูแลของกระทรวงพลงังำน รวมทั้งกำรท ำธุรกิจพลงังำนอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ 
(กพช.) ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ดงันั้นภำครัฐยงัคงสำมำรถก ำกบัดูแลกำร
ด ำเนินกำรใดๆ ของ ปตท. เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยพลงังำน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ กพช. สำมำรถอำศยัอ ำนำจ 
ตำมพระรำชบญัญติัฯ ในกำรเสนอแนะนโยบำยและแผนกำรบริหำรพลงังำนของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้ งก ำหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรก ำหนดรำคำพลังงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกำรบริหำรพลังงำนของประเทศ    
นอกจำกน้ีตำมพระรำชก ำหนดแกไ้ขและป้องกนัภำวะกำรขำดแคลนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2516 ไดบ้ญัญติัไวว้ำ่ เพ่ือประโยชน์ใน
กำรแกไ้ขและป้องกนัภำวะกำรขำดแคลนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ให้นำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจออกค ำสั่งเพ่ือก ำหนดมำตรกำรเก่ียวกบัเร่ือง
ต่ำงๆ  ได ้ซ่ึงรวมถึงกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัเช้ือเพลิงทุกชนิด  ดงันั้นกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรดำ้นพลงังำนของภำครัฐ อำจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  ดงัตวัอยำ่งต่อไปน้ี 

 กำรตรึงรำคำก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต ์(NGV) 
รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงทำงเลือกในภำคขนส่ง เพ่ือลดผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจ

อนัเน่ืองมำจำกรำคำน ้ ำมนัดิบและน ้ ำมนัส ำเร็จรูปในตลำดโลกไดป้รับตวัสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ลดมลภำวะต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
สนบัสนุนยทุธศำสตร์พลงังำนของประเทศ ท่ีสนบัสนุนใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีสำมำรถจดัหำไดจ้ำกแหล่งภำยในประเทศ โดย ปตท.ได้
เร่ิมน ำ NGV มำใชเ้ป็นเช้ือเพลิงให้กบัรถโดยสำรประจ ำทำง NGV ขององคก์ำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 
และภำยใตน้โยบำยของรัฐบำลท่ีจะผลกัดนั NGV เป็นเช้ือเพลิงทำงเลือก ปตท. ไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมขยำยก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง
ทำงเลือกในภำคขนส่ง ตั้งแต่ปี 2544 และไดจ้ดัท ำแผนขยำยกำรใช ้NGV เพ่ือทดแทนน ้ ำมนัเบนซินและดีเซลในภำคขนส่ง โดย
กำรลงทุนขยำยสถำนีบริกำรพร้อมกบัส่งเสริมกำรขยำยจ ำนวนรถยนตใ์ช ้NGV ให้เพ่ิมข้ึนโดยเฉพำะรถบริกำรสำธำรณะ ไดแ้ก่ 
รถแท็กซ่ี และรถโดยสำรประจ ำทำง เป็นตน้  

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตำมมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2550 ให้ ปตท. ก ำหนดรำคำ NGV ท่ี 8.50 บำทต่อ
กิโลกรัม ในปี 2550-2551 โดยให ้ปตท. สำมำรถปรับรำคำ NGV ไม่เกิน 12 บำทต่อกิโลกรัม ในปี 2552 ปรับไม่เกิน 13 บำทต่อ
กิโลกรัมในปี 2553 และปรับตำมตน้ทุนท่ีแทจ้ริงตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้ไป แต่สถำนกำรณ์รำคำน ้ ำมนัในตลำดโลกไดป้รับตวั
สูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ภำครัฐจึงไดมี้มำตรกำรบรรเทำผลกระทบดำ้นพลงังำนโดยตรึงรำคำ NGV ไวท่ี้ระดบั 8.50 บำทต่อกิโลกรัม 
จนถึงวนัท่ี 30 กันยำยน 2554 โดยจ่ำยชดเชยรำคำ NGV ในอตัรำ 2 บำทต่อกิโลกรัม และต่อมำเม่ือวนัท่ี 4 ตุลำคม 2554 
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตำมมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2554 ใหข้ยำยระยะเวลำตรึงรำคำขำยปลีก NGV ในระดบัรำคำ 
8.50 บำทต่อกิโลกรัม และคงอตัรำเงินชดเชยในอตัรำ 2 บำทต่อกิโลกรัม ต่อไปตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2554 จนถึงวนัท่ี 15 มกรำคม 
2555 เพื่อเตรียมควำมพร้อมเร่ืองบตัรเครดิตพลงังำนและกำรปรับเปล่ียนรถแท็กซ่ี  LPG เป็น NGV โดยให้มีกำรทยอยปรับข้ึน
รำคำขำยปลีก NGV เดือนละ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วนัท่ี 16 มกรำคม 2555 จนถึงธนัวำคม 2555 เพ่ือไม่ให้กระทบต่อผูใ้ช ้
NGV มำกเกินไป และให้ทยอยปรับลดอตัรำเงินชดเชยลงเดือนละ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม จ ำนวน 4 คร้ัง ตั้งแต่วนัท่ี 16 มกรำคม 
2555 - เมษำยน 2555  

จำกนโยบำยกำรตรึงรำคำดงักล่ำวประกอบกบัตน้ทุนกำรผลิตทั้งในดำ้นกำรลงทุนและรำคำซ้ือก๊ำซธรรมชำติไดป้รับเพ่ิม
สูงข้ึนตำมรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลก ส่งผลให้ ปตท. ประสบภำวะขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย NGV เพ่ิมข้ึนเป็นล ำดบั อยำ่งไรก็ตำม 
ปตท. ไดมี้กำรทบทวนแผนกำรขยำยสถำนีบริกำร NGV และกำรเพ่ิมปริมำณจ ำหน่ำย NGV หำกภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรตำมแนว
ทำงกำรแบ่งเบำภำระกำรขำดทุนตำมมติ กพช. ดงักล่ำว เพ่ือส่งเสริมกำรใช ้NGV อยำ่งมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้ NGV สำมำรถเป็น
พลงังำนทำงเลือกและเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไปอยำ่งย ัง่ยืน อย่ำงไรก็ตำม เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 
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2555 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กบง.) คร้ังท่ี 2/2555 ให้ยกเลิกมติ กบง.เม่ือ
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2554 เร่ืองแนวทำงกำรทยอยปรับข้ึนรำคำขำยปลีก NGV เดือนละ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วนัท่ี 16 
มกรำคม 2555 จนถึงธนัวำคม 2555  และเห็นชอบใหค้งรำคำขำยปลีก NGV ไวท่ี้ 10.50 บำทต่อกิโลกรัมเป็นเวลำ 3 เดือน (วนัท่ี 
16 พฤษภำคม 2555- วนัท่ี 15 สิงหำคม 2555 )โดยตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2555 ไดม้อบหมำยให ้กบง. พิจำรณำแนวทำงกำรปรับ
รำคำให้สะทอ้นตน้ทุนโดยพิจำรณำจำกแนวทำงกำรศึกษำของสถำบนัวิจยัพลงังำนจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ซ่ึงต่อมำไดมี้มติ 
กบง. คร้ังท่ี 24/2555 วนัท่ี 14 สิงหำคม 2555 ให้คงรำคำขำยปลีกก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต ์ท่ี 10.50 บำท/กิโลกรัม ตั้งแต่
วนัท่ี 16 สิงหำคม 2555 เป็นตน้ไปจนกวำ่จะไดข้อ้สรุปตน้ทุนรำคำก๊ำซ NGVของสถำบนัวจิยัพลงังำนจุฬำฯ  

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2556 ท่ีประชุม กพช. มีมติเห็นชอบกำรก ำหนดโครงสร้ำงรำคำก๊ำซธรรมชำติจำกแนวท่อ
ส ำหรับภำคขนส่ง  และมอบหมำยให้ กบง. เป็นผูพิ้จำรณำค่ำบริหำรจดักำรในกำรขำยส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแนวท่อส ำหรับภำค
ขนส่งท่ีเหมำะสมส ำหรับน ำไปใชใ้นกำรค ำนวณรำคำก๊ำซธรรมชำติจำกแนวท่อส ำหรับภำคขนส่ง โดยในวนัท่ี 1 สิงหำคม 2556 
กรมธุรกิจพลงังำนไดอ้อกประกำศเร่ืองคุณภำพก๊ำซฯ ส ำหรับ NGV ปี 2556 เพ่ือรองรับกำรขำยส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแนวท่อ
ส ำหรับภำคขนส่ง และเม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2556 ท่ีประชุม กบง. ไดมี้มติอนุมติัค่ำบริหำรจดักำรในกำรขำยส่งก๊ำซธรรมชำติจำก
แนวท่อส ำหรับภำคขนส่งท่ี 3.7336 บำท/MMBTU หรือ 0.1362 บำท/กก.  อยำ่งไรก็ตำมยงัคงมีควำมเส่ียงท่ีภำครัฐฯอำจพิจำรณำ
คงรำคำขำยปลีกก๊ำซธรรมชำติต่อไป ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. 

 กำรควบคุมรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

โครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปัจจุบนัเป็นแบบก่ึงลอยตวั โดยภำครัฐไดมี้กำรยกเลิกควบคุมรำคำขำย
ปลีก แต่ยงัคงมีกำรควบคุมรำคำ LPG  ณ โรงกลัน่น ้ ำมนัไวค้งท่ี ท่ีประมำณ 333 เหรียญสหรัฐ/ตนั ส่งผลให้รำคำขำยปลีกถูก
ก ำหนดไวท่ี้ 18.13 บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงท่ีผำ่นมำในช่วงท่ีรำคำน ้ ำมนัปรับตวัสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ส่งผลให้รำคำขำยปลีก LPG ใน
ประเทศแตกต่ำงจำกรำคำ LPG ในตลำดโลกและรำคำขำยปลีกน ้ ำมนัเช้ือเพลิงในประเทศค่อนขำ้งมำก  ส่งผลให้ปริมำณควำม
ตอ้งกำร LPG ในประเทศเพ่ิมข้ึนเกินกวำ่ก ำลงัผลิต LPG ในประเทศ  กระทรวงพลงังำนจึงมอบหมำยให ้ปตท. เป็นผูน้ ำเขำ้ LPG 
ในรำคำตลำดโลกและจ ำหน่ำยในรำคำท่ีรัฐควบคุม โดย ปตท. จะไดรั้บเงินชดเชยคืนจำกกองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิงภำยหลงั  กำร
ควบคุมรำคำ LPG ดงักล่ำวส่งผลให ้ปตท. และโรงกลัน่ในกลุ่มไม่สำมำรถจ ำหน่ำย LPG ในรำคำท่ีสะทอ้นตลำดโลกและตน้ทุน
ท่ีแทจ้ริง กำรสูญเสียโอกำสในกำรส่งออก LPG รวมทั้งควำมไม่แน่นอนของระยะเวลำในกำรท่ี ปตท. จะไดรั้บเงินชดเชยกำร
น ำเขำ้ LPG คืนอีกทั้งปริมำณน ำเขำ้ท่ีสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง อำจท ำให ้ปตท. ตอ้งลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรน ำเขำ้ LPG 
ซ่ึงทั้งหมดอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลประกอบกำรของ ปตท.  

ท่ีผ่ำนมำรัฐบำลในหลำยสมยัไดมี้ควำมพยำยำมในกำรแกไ้ขปัญหำรำคำ LPG แต่เน่ืองจำกรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลก
ปรับสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2554  กพช. ไดมี้มติให้ขยำยเวลำกำรตรึงรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำค
ครัวเรือนต่อไปจนถึงส้ินปี 2555 ขยำยระยะเวลำกำรตรึงรำคำก๊ำซ LPG ภำคขนส่งต่อไปจนถึงวนัท่ี 15 มกรำคม 2555 เพื่อเตรียม
จดัท ำบตัรเครดิตพลงังำน และปรับเปล่ียนรถแท็กซ่ี LPG เป็น NGV โดยตั้งแต่วนัท่ี 16 มกรำคม 2555 ใหท้ยอยปรับข้ึนรำคำขำย
ปลีก LPG ภำคขนส่งเดือนละ 0.75 บำทต่อกิโลกรัม จนไปสู่รำคำ LPG ท่ีผลิตไดจ้ำกโรงกลัน่น ้ ำมนั (ภำครัฐก ำหนดให้รำคำ 
LPG ท่ีผลิตไดจ้ำกโรงกลัน่น ้ ำมนั เท่ำกบัรำคำ LPG ตลำดโลกในสัดส่วนร้อยละ 76 และรำคำ LPG ณ โรงแยกก๊ำซฯ ซ่ึงถูกตรึง
ใหค้งท่ีท่ีประมำณ 333 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั ในสดัส่วนร้อยละ 24  ตั้งแต่กลำงเดือน มกรำคม 2554) และยงัไดก้ ำหนดอตัรำเงิน
ส่งเขำ้กองทุนน ้ ำมนัฯ ส ำหรับ LPG ท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี กิโลกรัมละ 1 บำท มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 
2555 เป็นตน้ไป  

อย่ำงไรก็ตำม  มติดังกล่ำวได้มีผลบังคับใช้ได้ถึงเพียงเดือนพฤษภำคม 2555   โดย  กพช. ได้มีมติเม่ือวนัท่ี 14 
พฤษภำคม 2555 ใหย้กเลิกมติ กพช. เดิมเม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2554  ท่ีจะให้ทยอยปรับรำคำ LPG ท่ีใชใ้นภำคขนส่ง  โดยให้คง
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รำคำขำยปลีก LPG ในภำคขนส่งไวท่ี้ประมำณ 21.13 บำทต่อกิโลกรัม ต่อไปอีก 3 เดือน (ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภำคม – วนัท่ี 15 
สิงหำคม 2555) หลงัจำกนั้นตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2555  ใหป้รับรำคำ LPG ภำคขนส่งให้ไม่เกินรำคำ LPG ท่ีไดจ้ำกโรงกลัน่ฯ    
ส ำหรับ LPG ท่ีใชใ้นภำคอุตสำหกรรม  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2555 ใหป้รับรำคำใหไ้ม่เกินรำคำ LPG ท่ีไดจ้ำกโรงกลัน่ฯ  ต่อมำ
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2555   กบง. ไดมี้มติใหป้รับข้ึนรำคำ LPG ภำคขนส่งข้ึนอีกเพียง 0.25 บำท/กก.  ท ำให้รำคำขำยปลีก LPG 
ภำคขนส่งเพ่ิมข้ึนเป็น 21.38 บำท/กก. มีผลตั้งแต่ 16 สิงหำคม 2555 เป็นตน้ไป จนถึงปัจจุบนั ภำครัฐยงัไม่มีกำรพิจำรณำปรับข้ึน
รำคำ LPG ภำคขนส่งอีก ในขณะท่ี LPG ท่ีใชใ้นภำคอุตสำหกรรม ซ่ึงไดมี้กำรทยอยปรับรำคำใหส้ะทอ้นรำคำ LPG ท่ีผลิตไดจ้ำก
โรงกลัน่น ้ ำมนัมำก่อนหนำ้น้ีนั้น ไดก้ ำหนดเพดำนกำรปรับรำคำขำยปลีกไวสู้งสุดไม่เกิน 30.13 บำท/กก. (ปัจจุบนั รำคำ LPG 
ภำคอุตสำหกรรมไดถู้กปรับจนเท่ำกบั 30.13 บำท/กก. ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2555) และจำกท่ีประชุม กพช. เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎำคม 
2556 มีมติปรับรำคำขำยปลีก LPG ภำคครัวเรือน ข้ึนเดือนละ 50 สตำงค์ต่อกิโลกรัม จนกว่ำจะสะท้อนตน้ทุนโรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติท่ีรำคำ 24.82 บำทต่อกิโลกรัม โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยำยน 2556 ทั้งน้ียงัมีควำมเส่ียงท่ีภำครัฐฯอำจจะ
พิจำรณำตรึงรำคำ LPG ท่ีโรงแยกก๊ำซธรรมชำติจ ำหน่ำยต่อไป ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ท่ีจะไดรั้บ
ผลกระทบเพ่ิมข้ึนจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติท่ีเป็นวตัถุดิบของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติจะสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองตำมรำคำน ้ ำมนัใน
ตลำดโลก 

 

2.2.4  ความเส่ียงจากผลการด าเนินงานของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของผลการด าเนินงานของ ปตท. 
จำกกำรท่ี ปตท. มีกำรเติบโตทำงธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองจำกกำรเขำ้ร่วมทุนในบริษทัต่ำงๆ  โดยมุ่งเนน้ให้เกิดกำรเช่ือมโยง

กนัของกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งครบวงจรจำกธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้จนถึงขั้นปลำย รวมถึงกำรลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหม่ๆ ทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ ประกอบกบัท่ีผำ่นมำบริษทัในกลุ่มไดมี้กำรซ้ือหรือควบรวมกิจกำร กำรเขำ้ร่วมลงทุน กำรขยำยก ำลงั
ผลิต และกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผลิตภณัฑ ์กำรขยำยธุรกิจดงักล่ำว ส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนของ 
ปตท. ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในกลุ่ม อยำ่งไรก็ตำม บริษทัในกลุ่มยงัตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน
จำกลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ อำทิ ควำมผนัผวนของรำคำผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ ควำมส ำเร็จในกำรส ำรวจและพฒันำแหล่ง
ปิโตรเลียม เหตุกำรณ์น ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติร่ัวไหล วฏัจกัรขำลงของธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลัน่ คู่แข่งจำกภูมิภำคตะวนัออก
กลำงท่ีมีตน้ทุนกำรผลิตต ่ำกวำ่ รวมถึงควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ  เป็นตน้ อำจส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงินของ ปตท. ทั้งน้ี เพ่ือเป็นกำรลดควำมเส่ียง ปตท. ไดมุ่้งเนน้ใหมี้กำรบริหำรจดักำรองคก์รใน
ลกัษณะกลุ่ม ปตท. (PTT Group) โดยยดึหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนกำรเติบโตทำงธุรกิจอยำ่งย ัง่ยนืและให้เกิด
กำรสร้ำงมูลค่ำรวมสูงสุดของกลุ่ม ปตท.  เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมผ่ำนโครงกำร Supply Chain Management (SCM) รวมทั้งไดมี้
กำรศึกษำกำรควบรวมกิจกำรของธุรกิจท่ีมีควำมใกลเ้คียงกนัเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม ลดตน้ทุน และน ำไปสู่กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ของกำรแข่งขนัในตลำดโลกไดม้ำกข้ึน   

ส ำหรับเหตุกำรณ์น ้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติร่ัวไหลท่ีแหล่งมอนทำรำ ประเทศออสเตรเลีย ของบริษัท พีทีทีอีพี  
ออสตรำเลเชีย ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.)  ในเดือนสิงหำคม 2552 ไดเ้กิด
เหตุกำรณ์น ้ ำมนัร่ัวไหล จำกกำรเจำะหลุมเพ่ือกำรพฒันำมอนทำรำ ซ่ึง PTTEP AA สำมำรถหยุดกำรร่ัวไหลไดเ้ม่ือตน้เดือน
พฤศจิกำยน 2552  ปัจจุบนัไดมี้ทีมงำนประจ ำโครงกำรชุดใหม่เขำ้ด ำเนินกำรบริหำรจดักำรโครงกำรอยำ่งเตม็ท่ี รวมถึงปฏิบติัตำม
แผนกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำน (Action Plan) จำกคณะกรรมกำรสอบสวนฯ  โดยไดเ้ร่ิมกำรผลิตในไตรมำสท่ี 2 ของปี 2556 

 
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมอนทารา และแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Montara Action Plan) 
ในเดือนพฤศจิกำยน 2552 กระทรวงทรัพยำกรและพลงังำนของประเทศออสเตรเลีย ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน

หำสำเหตุของเหตุกำรณ์ดงักล่ำวและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยรำยงำนของคณะกรรมกำรสอบสวนฯ ให้ขอ้เสนอแนะวำ่ให้
พิจำรณำทบทวนใบอนุญำตของ PTTEP AA ในกำรด ำเนินงำนในแหล่งมอนทำรำ 
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PTTEP AA พร้อมดว้ยผูเ้ช่ียวชำญในธุรกิจและหน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำลออสเตรเลียไดร่้วมกนัพฒันำแผนกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบติังำน เพ่ือแกไ้ขประเด็นปัญหำต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยงำนของคณะกรรมกำรสอบสวนฯ ซ่ึง PTTEP AA 
ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำนจนเสร็จส้ิน ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2554 กระทรวงทรัพยำกรและพลงังำนของ
ประเทศออสเตรเลีย ตดัสินใจไม่ด ำเนินกำรสอบสวนขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติมหรือพิจำรณำทบทวนใบอนุญำตปิโตรเลียมของ PTTEP 
AA อีกต่อไป เน่ืองจำกแผนกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำนสำมำรถแกไ้ขขอ้บกพร่องในประเด็นต่ำง ๆ ท่ีคณะกรรมกำรสอบสวนฯ 
ไดร้ะบุไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ผลกำรตดัสินน้ีมีเง่ือนไขวำ่ PTTEP AA ตอ้งด ำเนินงำนตำมแผนกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำน
ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของ Noetic  

บริษทัฯ และรัฐบำลออสเตรเลียไดร่้วมลงนำมในขอ้ตกลงร่วมกัน (Deed of Agreement) ซ่ึงจะครอบคลุมถึงกำร
ด ำเนินงำนของ PTTEP AA และแผนกำรติดตำมผลโดย Noetic โดยครอบคลุมไปจนถึงกำรท่ีเรือผลิตและกกัเก็บปิโตรเลียม 
Montara Venture จะเขำ้มำในประเทศออสเตรเลีย กำรเร่ิมกระบวนกำรผลิต และกำรผลิตอยำ่งต่อเน่ืองในระยะเวลำ 4 เดือน  

ในวนัท่ี 31 สิงหำคม 2555 ศำลเมืองดำร์วิน (Darwin Magistrates’ Court) ไดต้ดัสินให้ PTTEP AA ช ำระค่ำปรับตำม
กฎหมำยเป็นจ ำนวนเงินทั้ งส้ิน 510,000 ดอลลำร์ออสเตรเลียส ำหรับ 4 ขอ้หำท่ีอยักำรยื่นค ำฟ้อง โดยศำลไม่มีค ำสั่งให้จ่ำย
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนใดเพ่ิมเติม  

ในส่วนกำรด ำเนินกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษทัประกนัภยันั้น นบัตั้งแต่เกิดเหตุกำรณ์ฯ จนถึงส้ินไตรมำส
ท่ี 4 ปี 2555 บริษทัฯ ได้รับค่ำสินไหมทดแทนทั้งส้ิน 212 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ (ดอลลำร์ สรอ.) และอยู่ระหว่ำงกำร
เรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนในส่วนท่ีเหลือต่อไปโดยมีควำมคืบหนำ้เป็นล ำดบั 

 ส ำหรับกำรเรียกร้องค่ำชดเชยจำกเหตุกำรณ์น ้ ำมนัร่ัวไหลจำกแหล่งมอนทำรำโดยรัฐบำลอินโดนีเซียนั้น บริษทัฯยงัคง
เจรจำกับรัฐบำลอินโดนีเซียอย่ำงต่อเน่ือง โดยยึดหลกักำรท่ีจะพิสูจน์หลักฐำนและผลกระทบ (หำกมี) โดยใช้วิธีกำรทำง
วทิยำศำสตร์ต่อไป 

 
เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2556 เวลำ 06.30 น.  เกิดเหตุกำรณ์ท่อรับน ้ ำมนัดิบร่ัวในทะเลของ  PTTGC โดยไดเ้กิดเหตุท่อ

รับน ้ ำมนัดิบชนิดยืดหยุน่ (Flexible Hose) ขนำด 16 น้ิวร่ัว ซ่ึงอยูห่่ำงจำกชำยฝ่ังท่ำเรือมำบตำพุดไปทำงทิศตะวนัออกเฉียงใต้
ประมำณ 20 กิโลเมตร ขณะก ำลงัมีกำรส่งน ้ ำมนัดิบจำกเรือขนส่งน ้ ำมนัมำยงัถงัเก็บน ้ ำมนับนฝ่ังของ PTTGC ส่งผลใหมี้น ้ ำมนัดิบ
ร่ัวออกมำประมำณ 50,000 ลิตร  

PTTGC ไดค้วบคุมสถำนกำรณ์โดยกำรปิดป๊ัมและวำลว์ส่งน ้ ำมนัทนัทีเพ่ือไม่ใหมี้กำรร่ัวเพ่ิม จำกนั้นไดด้ ำเนินกำรขจดั
ครำบน ้ ำมนัในทะเลโดยกำรฉีดพน่น ้ ำยำสลำยครำบน ้ ำมนัทั้งทำงเรือและทำงอำกำศ และด ำเนินกำรเก็บครำบน ้ ำมนัท่ีข้ึนฝ่ังท่ีอ่ำว
พร้ำว เกำะเสมด็อยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีโรงกลัน่น ้ ำมนัของ PTTGC ยงัสำมำรถเดินเคร่ืองไดต้ำมปกติ  

PTTGC ไดด้ ำเนินกำรแกไ้ข ลดผลกระทบและฟ้ืนฟชุูมชนและสภำพแวดลอ้ม จำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน มีดงัน้ี 
1.       มำตรกำรระยะสั้น 

-       ก ำจดัครำบน ้ ำมนัใหแ้ลว้เสร็จ 
-       ท ำควำมสะอำดทอ้งทะเล ชำยหำด และโขดหิน 
-       ตั้งศูนยรั์บขอ้ร้องเรียน ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบเพ่ือเยยีวยำ 

2.       มำตรกำรระยะกลำง-ยำว 
-       ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภำพร่วมกบัผูเ้ช่ียวชำญ และหน่วยงำนของรัฐ  
-       จดัท ำแผนฟ้ืนฟคูวำมเสียหำยของส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติ และด ำเนินกำรตำมแผน 
-       ติดตำมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะยำว 
-        รวบรวมบทเรียนท่ีเกิดข้ึนจำกเหตุกำรณ์  และกำรรับมือกบัสถำนกำรณ์ของ PTTGC พร้อมจดัทำแนวทำง

เพ่ือกำรปรับปรุงกำรรับมือกบัเหตุกำรณ์ในลกัษณะดงักล่ำวในอนำคต 



 บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 
 

 ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 12 

นอกจำกน้ี PTTGC มีประกนัคุม้ครองควำมเสียหำยในส่วนของธุรกิจโรงกลัน่น ้ ำมนั ดงัน้ี 
 - ประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์นและธุรกิจหยดุชะงกั (Property Damage/Machinery Breakdown) 
 - ประกนัภยักำรขนส่งสินคำ้ทำงทะเล (Marine Cargo) 
 - ประกนัภยัควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก (Third Party Liability) 

ซ่ึงในขณะน้ีบริษทัประกนัภยัอยูใ่นขั้นตอนของกำรส ำรวจควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึน และจะไดป้ระเมินมูลค่ำเพ่ือพิจำรณำ
ค่ำสินไหมทดแทนส ำหรับกรมธรรมฯ์ ขำ้งตน้ ทั้งน้ีจะเป็นไปตำมเง่ือนไขกรมธรรม ์โดยทำง PTTGC ไดด้ ำเนินกำรขจดัครำบ
น ้ ำมนั บรรเทำทุกข ์และฟ้ืนฟสูภำพแวดลอ้มอยำ่งมีประสิทธิภำพเพ่ือส่งคืนสภำพแวดลอ้มกลบัสู่ธรรมชำติต่อไป ทั้งน้ี PTTGC 
จะมีกำรตั้งส ำรองค่ำใชจ่้ำยท่ีจะเกิดข้ึนและเปิดเผยค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนแลว้ในงบกำรเงินไตรมำสท่ี 3/2556 
2.2.5 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

ปตท. มีแผนกำรลงทุนดำ้นพลงังำนในต่ำงประเทศผ่ำนบริษทัในกลุ่ม  ซ่ึงจะเป็นกำรต่อยอดธุรกิจปัจจุบนัและเพ่ิม
โอกำสในกำรเติบโตในระยะยำวของ ปตท. โดยปัจจุบนั ปตท. มีนโยบำยขยำยธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองในต่ำงประเทศ ทั้งในส่วน
ธุรกิจท่ีลงทุนไปแล้ว และในธุรกิจใหม่ๆ อำทิเช่นกำรลงทุนในธุรกิจท่อก๊ำซธรรมชำติในประเทศอียิปต์ ธุรกิจไฟฟ้ำใน
สำธำรณรัฐประชำชนลำว ธุรกิจน ้ ำมนัปำลม์และธุรกิจเหมืองถ่ำนหินในประเทศอินโดนีเซีย เป็นตน้  อยำ่งไรก็ตำม ควำมเส่ียงอนั
อำจเกิดจำกกำรขยำยกำรลงทุนไปยงัต่ำงประเทศนั้น ข้ึนกบัปัจจยัหลำยประกำรไดแ้ก่ 

• ภำวะเศรษฐกิจของประเทศเป้ำหมำย รวมถึงประเทศคู่คำ้ของประเทศดงักล่ำว 
• กำรเปล่ียนแปลงดำ้นกำรปกครอง นโยบำยสนบัสนุนกำรลงทุน กฎหมำยและกฎเกณฑ์ดำ้นภำษีและดำ้นอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรลงทุน 

• ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนทำงกำรเงิน 
• ควำมผนัผวนรำคำของผลิตภณัฑใ์นตลำดสำกล 
• ขีดควำมสำมำรถขององคก์รในกำรเขำ้ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ 
• กำรลงทุนในโครงกำรท่ีมีลกัษณะเป็นกำรสร้ำงใหม่ (Greenfield) ซ่ึงมีควำมตอ้งกำรใชเ้งินลงทุนจ ำนวนมำก ใช้
เวลำยำวนำนในกำรพฒันำ อนัอำจมีผลต่อระยะเวลำคืนทุนของโครงกำร 

ในกำรบรรเทำควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ปตท. ไดมี้กำรศึกษำและวิเครำะห์ในรำยละเอียดดำ้นกฎหมำย 
นโยบำยของภำครัฐและประเด็นต่ำงๆ ดำ้นภำษี รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อธุรกิจ 
และน ำผลกำรประเมินดงักล่ำวมำประกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรลงทุน  โดยไดมี้กำรจดัระบบและหน่วยงำน
ภำยในเพื่อติดตำมประมวลผลประกอบกำรและปัจจยัควำมเส่ียงของโครงกำรท่ีลงทุนไปแลว้ รวมทั้งเร่งพฒันำขีดควำมสำมำรถ
ขององคก์รและพฒันำศกัยภำพของบุคลำกร เพื่อรองรับกำรขยำยกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนในต่ำงประเทศอยำ่งต่อเน่ือง 

ในส่วนของกำรลงทุนในบริษทั East Mediterranean Gas S.A.E. (EMG) (โครงกำรท่อก๊ำซธรรมชำติอียิปต์-อิสรำเอล)
ในสดัส่วน 25%  ผำ่นบริษทัยอ่ยคือบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (PTTI) นั้น ไดเ้กิดเหตุกำรณ์วำงระเบิดท่อก๊ำซฯ ของผู ้
จ  ำหน่ำยก๊ำซฯ ซ่ึงเป็นรัฐวิสำหกิจอียิปต ์(Egyptian Natural Gas Holding หรือ “EGAS”) รวมทั้งส้ิน 14 คร้ัง ตั้งแต่เกิดเหตุกำรณ์
ควำมไม่สงบในประเทศอียปิตต์ั้งแต่ช่วงตน้ปี 2554 เป็นตน้มำ  มีผลท ำให ้EGAS หยดุจ่ำยก๊ำซฯ แก่ EMG เป็นระยะเวลำยำวนำน
ทั้งส้ินกว่ำ 13 เดือน ซ่ึงส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั EMG  อย่ำงไรก็ดีเหตุกำรณ์ดงักล่ำวไม่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นของ EMG แต่อยำ่งใด  โดยตลอดระยะเวลำดงักล่ำว EMG ไดพ้ยำยำมด ำเนินกำรเจรจำกบั 
EGAS อยำ่งต่อเน่ือง รวมทั้ง ปตท. และ PTTI ไดข้อควำมช่วยเหลือผ่ำนกระทรวงกำรต่ำงประเทศของไทย รวมถึงเอกอคัรรำช
ฑูตไทยประจ ำกรุงไคโรในกำรผลกัดนัให ้EGAS และรัฐบำลอียปิตเ์ร่งด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำดงักล่ำวโดยเร็ว   

อยำ่งไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2555 ท่ีผำ่นมำนั้น EGAS ไดมี้หนงัสือแจง้ยกเลิกสญัญำซ้ือขำยก๊ำซฯ มำยงั EMG ซ่ึง 
EMG เห็นวำ่กำรกระท ำดงักล่ำวมิชอบดว้ยกฎหมำยและขอให ้EGAS  เพิกถอนกำรยกเลิกสญัญำดงักล่ำว โดย EMG พร้อมทั้ง ผู ้
ถือหุน้รำยอ่ืน อยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย เพ่ือพิทกัษผ์ลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ต่อไป ทั้งน้ีเพ่ือให้
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เป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลท่ีดี PTTI จึงไดมี้กำรบนัทึกค่ำใชจ่้ำยจำกกำรรับรู้กำรดอ้ยค่ำทำงบญัชี (Impairment) เพ่ิมเติมบนงบ
กำรเงินรวมของกำรลงทุนในโครงกำร EMG เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 3,972 ลำ้นบำท ในเดือน เมษำยน 2555 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
มูลค่ำยติุธรรมของมูลค่ำกำรลงทุนในโครงกำรดงักล่ำว 
 

2.3   ความเส่ียงทางด้านปฏิบัตกิาร 

2.3.1 ความเส่ียงจากภยนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในการด าเนินธุรกจิ 

จำกรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงประกอบไปดว้ยกำรส ำรวจ ผลิต ขนส่งและเก็บรักษำก๊ำซธรรมชำติ 

น ้ ำมนัดิบ รวมถึงผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและปิโตรเลียมส ำเร็จรูป ย่อมท ำให้ ปตท. มีโอกำสไดรั้บผลกระทบจำกภยัคุกคำมหลำย
ประเภท ไม่วำ่จะเป็นภยัธรรมชำติ อคัคีภยั กำรระเบิด กำรร่ัวไหล ปนเป้ือน ฟุ้ งกระจำยของสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน ภยัจำก
ควำมไม่มีเสถียรภำพทำงกำรเมือง รวมไปถึงภยัจำกกำรก่อกำรร้ำย และเหตุท่ีอนัตรำยอ่ืนๆ ท่ียำกต่อกำรคำดกำรณ์ได ้ซ่ึงอำจ
ก่อให้เกิดควำมสูญเสียอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อบุคคล ทรัพยสิ์น ส่ิงแวดลอ้ม กำรด ำเนินธุรกิจ ช่ือเสียงองค์กร ฐำนะกำรเงิน และ
โอกำสทำงธุรกิจของ ปตท. 

เพ่ือเป็นกำรลดโอกำส และผลกระทบจำกภยัคุกคำมดงักล่ำว ปตท. ก ำหนดใหมี้กำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นควำมมัน่คง 
ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม ครอบคลุมกำรปฏิบติังำน ทั้งในสภำวะปกติ ไม่ปกติ สภำวะวิกฤต รวมทั้งก ำหนด
มำตรกำรควบคุม ป้องกนั บริหำรจดักำร ติดตำม และปรับปรุงอยำ่งเป็นระบบภำยใตม้ำตรฐำนกำรจดักำรดำ้นควำมมัน่คง ควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม กลุ่ม ปตท. (PTT Group Security, Safety, Health and Environment Management 
Standard : PTT Group SSHE MS) ซ่ึงมีรำกฐำนจำกมำตรฐำนระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (มอก./OHSAS 
18001) และระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) รวมทั้งปรับปรุง เพ่ิมเติมแนวปฏิบติัให้มีควำมเหมำะสมกบัลกัษณะกำร
ประกอบธุรกิจ และวฒันธรรมของกลุ่ม ปตท. ในขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมใหทุ้กสำยงำนปฏิบติักำร และพ้ืนท่ีปฏิบติังำนไดรั้บกำร
ตรวจประเมิน และรับรองมำตรฐำนจำกสถำบนัรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.) ซ่ึงเป็นสถำบนัท่ีรับกำรยอมรับในวงกวำ้งอีก
ดว้ย 

นอกจำกน้ีเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่ใจให้กับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน ปตท. ได้มีกำรน ำระบบบริหำรควำม
ต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (Business Continuity Management System) หรือ BCMS เขำ้มำประยกุตใ์ช ้โดยไดจ้ดัท ำมำตรฐำนกำรบริหำร
ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงมีรำกฐำนจำกมำตรฐำน BS 25999 และ มอก. 22301 เป็นเสมือนบรรทดัฐำนกลำงให้
หน่วยธุรกิจ หน่วยงำนสนบัสนุน ตลอดจนบริษทัในเครือ พฒันำ และเช่ือมโยงระบบโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปกป้องกิจกรรมท่ี
สร้ำงมูลค่ำตลอดสำยโซ่ทำงธุรกิจของ ปตท. ให้สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง ไม่มีกำรหยุดชะงกั โดยในปี พ.ศ. 2555 
ปตท. มุ่งเนน้กำรพฒันำบุคลำกรเพ่ือใหมี้ศกัยภำพในกำรพฒันำ และบ ำรุงรักษำระบบดงักล่ำวอยำ่งย ัง่ยนื ทั้งน้ีระบบบริหำรควำม
ต่อเน่ืองทำงธุรกิจ ปตท. ขอบข่ำยส ำนกังำนใหญ่  ซ่ึงไดรั้บกำรรับรองระบบฯ ตำมมำตรฐำนเลขท่ี มอก. 22301-2553 เป็นแห่ง
แรกของประเทศไทยในปี 2554  นั้น ไดผ้่ำนกำรตรวจติดตำมกำรรักษำระบบ (Surveillance) คร้ังท่ี 1 ไปแลว้ เม่ือ วนัท่ี 19 และ 
20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2555 

นอกเหนือจำกกำรวำงแผนป้องกนั ตอบสนอง และฟ้ืนฟูในขำ้งตน้ ปตท. ไดมี้กำรซ้ือประกนัภยัคุม้ครองควำมเส่ียง
ส ำหรับทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจทั้งหมดตำมแนวปฏิบติัท่ีดีของบริษทัชั้นน ำในอุตสำหกรรมปิโตรเลียมและปิโตร
เคมี และไดท้ ำประกนัภยัเพ่ิมเติมในกรณีท่ีบริษทัตอ้งหยดุด ำเนินกำร (Business Interruption) แต่กำรซ้ือประกนัภยัดงักล่ำวอำจไม่
สำมำรถครอบคลุมควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนไดทุ้กประเภท เน่ืองจำกไม่มีบริษทัประกนัภยัใดรับประกนัภยัควำมเสียหำยทุก
ประเภท หรือเน่ืองจำกบำงคร้ังหำกซ้ือประกนัภยั ค่ำเบ้ียประกนัภยัส ำหรับกำรประกนัภยัควำมเสียหำยนั้นๆ จะสูงมำกจนไม่
คุม้ค่ำทำงเศรษฐกิจ และถึงแมว้ำ่ ปตท. จะเช่ือวำ่บริษทัในกลุ่มมีกำรท ำประกนัภยัตำมมำตรฐำนของอุตสำหกรรมก็ตำม ปตท. ไม่
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สำมำรถควบคุมวงเงินในกำรท ำประกนัภยัทรัพยสิ์นของกลุ่ม ปตท. ให้เพียงพอต่อควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนได ้ ดงันั้นหำกเกิด
ควำมเสียหำยในทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดท้ ำประกนัครอบคลุมเต็มมูลค่ำในจ ำนวนท่ีมีนัยส ำคญั หรือในกรณีท่ีผูรั้บประกนัภยัมีปัญหำ
ทำงกำรเงินรุนแรงหรือตอ้งเลิกกิจกำรเน่ืองจำกเหตุดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบในดำ้นลบอยำ่งร้ำยแรงต่อฐำนะทำงกำรเงินและผล
กำรด ำเนินงำนหรือโอกำสทำงธุรกิจของ ปตท. ได ้

สืบเน่ืองจำกมหำวิกฤตอุทกภยัในช่วงปลำยปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงสร้ำงควำมเสียหำยต่อภำคเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ระดบัท่ีรุนแรงท่ีสุดในรอบ 15 ปี ปตท. ไดร้วบรวมองคค์วำมรู้ ขอ้คิดเห็น ส่ิงท่ีท ำไดดี้ ตลอดจนขอ้บกพร่องมำจดัท ำฐำนขอ้มูล
โดยอำศัยแนวคิดตำมกรอบของกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge Management) และน ำมำพิจำรณำปรับปรุง
กระบวนกำรคำดกำรณ์ ป้องกนั ตอบสนอง รวมไปถึงกำรฟ้ืนฟใูนดำ้นต่ำง ๆ อยำ่งต่อเน่ือง ยกตวัอยำ่งเช่น กำรศึกษำมำตรกำรเฝ้ำ
ระวงั กำรโยกยำ้ย และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัอุทกภยั รวมถึงกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงอำคำรของ ปตท. สนญ. หรือกำรพิจำรณำ
โยกยำ้ยสถำนท่ีส ำรองขอ้มูล (Backup Site) จำกเดิมท่ีตั้งอยู ่ณ สถำบนัวิจยัฯ อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยำ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่น
ระดบัต ่ำกวำ่ระดบัน ้ ำทะเล ไปยงัสถำนท่ีซ่ึงมีควำมพร้อม และมีศกัยภำพในกำรรับมือต่อภยัคุกคำมมำกข้ึน เป็นตน้ 

เพ่ือใหบุ้คลำกรของ ปตท. ตลอดจนหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้งมีควำมพร้อมต่อสถำนกำรณ์วกิฤตท่ี
อำจเกิดข้ึนในทุกรูปแบบ ปตท. จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรฝึกซอ้มแผนฉุกเฉิน และแผนบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจประจ ำปี
เป็นอยำ่งยิง่ ในปี พ.ศ. 2555 ผูบ้ริหำร และผูแ้ทนจำก ปตท. ไดเ้ขำ้ร่วมกำรซอ้มแผนรองรับสภำวะวกิฤตดำ้นพลงังำนของ
ประเทศท่ีจดัโดยกระทรวงพลงังำนโดยสมมติสถำนกำรณ์ครอบคลุมถึงกำรปิดช่องแคบเฮอร์มุซในตะวนัออกกลำง เหตุกำรณ์
ก๊ำซธรรมชำติจำกพม่ำชะงกั และอุบติัเหตทุ่อส่งก๊ำซฯร่ัวซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยประสำนควำม
ร่วมมือกบัหน่วยงำนในสงักดัของกระทรวงพลงังำน และหน่วยงำนดำ้นพลงังำนของประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง อำทิ ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต (กฟผ.) กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ผู ้
ประกอบกิจกำรโรงกลัน่น ้ ำมนั โรงไฟฟ้ำเอกชน ตลอดจนตวัแทนส่ือมวลชนเพ่ือรักษำควำมมัน่คงของระบบไฟฟ้ำของประเทศ 
นอกจำกน้ีในแต่ละหน่วยธุรกิจ รวมถึงสำยงำนสนบัสนุน เช่น สำยงำนทรัพยำกรบุคคล สำยงำนส่ือสำรองคก์ร และกิจกำรเพ่ือ
สงัคม ยงัไดจ้ดัใหมี้กำรซอ้มแผนภำยในเพ่ือเพ่ิมควำมช ำนำญใหก้บับุคลำกรของ ปตท. ใหมี้ควำมพร้อมต่อสถำนกำรณ์ไม่คำดคิด
ในทุกรูปแบบเพ่ือให ้ปตท. สำมำรถเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื และมัน่คงตอ่ไป 

ส ำหรับเหตุกำรณ์โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 5 หยดุกำรผลิต โดยเม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2556 เกิดฝนฟ้ำคะนองอยำ่ง
หนกั และมีอุบติัเหตุฟ้ำผ่ำ ส่งผลให้อุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อนจำกไอเสียเคร่ืองยนต ์(Waste Heat Recovery Unit, WHRU) 
ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 5 ไดรั้บควำมเสียหำย ท ำให้โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 5 ไม่สำมำรถเดินเคร่ืองได ้จำก
กำรประเมินเบ้ืองตน้คำดวำ่จะใชเ้วลำซ่อมแซมประมำณ 3 - 5 เดือน ทั้งน้ี ปตท. จะบริหำรจดักำรอยำ่งเต็มประสิทธิภำพเพ่ือ
ไม่ให้กระทบต่อควำมตอ้งกำรใช ้LPG เป็นเช้ือเพลิงของประเทศ  ส่วนสำเหตุของควำมเสียหำยและผลกระทบทำงกำรเงินอยู่
ระหวำ่งกำรตรวจสอบในรำยละเอียด อน่ึง บริษทัฯ มีประกนัคุม้ครองควำมเสียหำยของทรัพยสิ์นและธุรกิจหยดุชะงกั (Property 
Damage and Business Interruption Insurance Policy) ซ่ึงในขณะน้ี ปตท. และบริษทัประกนัภยัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินมูลค่ำ
สินไหมทดแทนดงักล่ำว 

2.3.2 ความเส่ียงจากข้อบังคบัเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

  กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และควำม
ปลอดภยัในกำรส ำรวจ กำรพฒันำ กำรก่อสร้ำง กำรผลิต กำรขนส่ง และกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติ บริษทัในกลุ่ม 
ปตท. ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลัน่น ้ ำมนัก็อยูภ่ำยใตบ้งัคบัของกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและ
ควำมปลอดภยัซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเขม้งวดมำกข้ึน ซ่ึงหำกมีกำรตรำกฎหมำยท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยัข้ึนใหม่ใน
อนำคต หรือกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยวิธีกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย อำจจะท ำให้เกิดขอ้จ ำกดัต่อกำรประกอบธุรกิจของ ปตท. หรือ
อำจท ำใหต้น้ทุนในกำรส ำรวจ กำรพฒันำ กำรก่อสร้ำง กำรผลิต กำรขนส่ง และกำรจ ำหน่ำยเพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัได ้
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  ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรลงทุนต่ำงๆ  ซ่ึงรวมถึงกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และ
โรงงำนปิโตรเคมี จะตอ้งมีกำรจดัท ำรำยงำนกำรศึกษำผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) และ
ไดรั้บควำมเห็นชอบก่อนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.
2535 และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจำกน้ี ในกรณีท่ีเขำ้ข่ำยเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอยำ่ง
รุนแรงทั้ งทำงด้ำนคุณภำพส่ิงแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสุขภำพ ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง  ก ำหนดประเภท ขนำด และวิธีปฏิบติัส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอยำ่ง
รุนแรง ทั้งทำงดำ้นคุณภำพส่ิงแวดลอ้มทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ ท่ีส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชนจะตอ้งจดัท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2553 ซ่ึงออกตำมควำมในมำตรำ 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2550 จะตอ้งมีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบต่อคุณภำพส่ิงแวดลอ้มและสุขภำพของประชำชน
ในชุมชน (Environmental and Health Impact Assessment: EHIA)  และจดัให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้ งได้ให้องค์กรอิสระให้ควำมเห็นประกอบก่อนมีกำรด ำเนินโครงกำร ดงันั้นจึงอำจมีควำมเส่ียงใน
ประเด็นของระยะเวลำและเง่ือนไขกำรปฏิบัติต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำน EHIA รวมถึง
ขบวนกำรมีส่วนร่วมและกำรยอมรับของชุมชนท่ีอำจจะก่อให้เกิดควำมล่ำชำ้ของกำรด ำเนินโครงกำรให้ไม่แลว้เสร็จตำมเวลำท่ี
ก ำหนด ทั้งน้ี รวมถึงกำรยอมรับของชุมชนต่อกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ในทุก ๆ พ้ืนท่ีปฏิบติักำรในช่วงระยะเวลำด ำเนินกำร ซ่ึง
อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจและควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมรำยไดข้อง ปตท. ในอนำคต  

อย่ำงไรก็ตำม ปตท. ไดมี้กำรบริหำรควำมเส่ียงในประเด็นดงักล่ำว โดยให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งท ำกำรติดตำมและ
วิเครำะห์ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ ปตท. อนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยและขอ้บังคบัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั รวมทั้งกำรติดต่อประสำนงำนและเขำ้ร่วมในกำรให้ควำมคิดเห็นกบัหน่วยงำน
รำชกำรอยำ่งใกลชิ้ด เพ่ือน ำขอ้มูลมำวำงแผนงำนหรือก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ รองรับ ซ่ึงเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบติั
ตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัใหม่ทนัทีท่ีมีกำรประกำศใช ้และจดัให้มีกำรด ำเนินงำนมวลชนสัมพนัธ์ท่ีมุ่งเนน้กำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจแก่ประชำชนในพ้ืนท่ีอยำ่งต่อเน่ือง 

 

2.3.3 ความเส่ียงในการด าเนินโครงการ 
  ควำมส ำเร็จของกำรขยำยตวัทำงธุรกิจของ ปตท. ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั คือ กำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองของควำมตอ้งกำรใช้
ก๊ำซธรรมชำติ กำรขยำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติให้เป็นไปตำมแผนควำมตอ้งกำร กำรบริหำรกำรจดัส่งก๊ำซธรรมชำติให้ได้
คุณภำพตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติท่ีเพ่ิมข้ึน 
นอกจำกนั้นกำรขยำยตวัของธุรกิจของ ปตท. ยงัข้ึนอยูก่บัควำมสำมำรถในกำรขนส่งของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติให้ครอบคลุม
พ้ืนท่ีกำรใช ้กำรบ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติให้มีอำยุกำรใชง้ำนไดม้ำกท่ีสุด ควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติ  
ควำมส ำเร็จในกำรก่อสร้ำงโรงงำนปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงรับผลิตภณัฑจ์ำกกำรแยกก๊ำซธรรมชำติน ำไปเป็นวตัถุดิบในกำร
ผลิต และยงัครอบคลุมไปถึงกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ  ท่ีมีควำมต่อเน่ืองกนั 
  ปตท. มีแผนพฒันำกำรขยำยโครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฉบบัท่ี 3 
พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ฉบบัท่ี 2 เพ่ือรองรับกำรขยำยตวัของควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติในอนำคตท่ีสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันำก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 (แผน PDP 2553 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 
โดยไดเ้ร่ิมกำรก่อสร้ำงโครงกำรมำตั้งแต่ปี 2544 ซ่ึงโครงกำรเกือบทั้งหมดท่ีเร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงตั้งแต่ปี 2544 – 2554 ได้
ด ำเนินกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติแลว้ เช่นโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ เช่ือมต่อในทะเล จำกแหล่งก๊ำซธรรมชำติบงกชใตไ้ปยงัท่อ
ส่งก๊ำซธรรมชำติ เส้นท่ี 3 ในทะเล โดยด ำเนินกำรวำงท่อฯ แลว้เสร็จตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2554 และผูผ้ลิตก๊ำซธรรมชำติ
สำมำรถส่งก๊ำซธรรมชำติไดต้ั้งแต่เดือน กุมภำพนัธ์ 2555 ส ำหรับโครงกำรท่ีเร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้มำนั้น
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และยงัอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำรก่อสร้ำง ไดแ้ก่ โครงกำรติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติในทะเล โครงกำรท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติบนบกเส้นท่ี 4 (ระยอง – แก่งคอย) และโครงกำรติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติ หน่วยท่ี 4 ท่ีสถำนีเพ่ิมควำม
ดนัก๊ำซฯ ไทรโยค นอกจำกนั้นโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำกำรประเมินผลกระทบทำงด้ำนส่ิงแวดลอ้มและขออนุญำต
หน่วยงำนรำชกำรและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกชำยแดนไทย-สหภำพพม่ำไปยงัอ ำเภอทอง
ผำภูมิ จ.กำญจนบุรี  และ โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคนครสวรรคแ์ละนครรำชสีมำ โดยเป็นกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
บนบกจำกอ ำเภอวงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ ไปยงั จ.นครสวรรค์ เพื่อขยำยโอกำสใชพ้ลงังำนสะอำดและลดมลภำวะในภำค
ขนส่งและอุตสำหกรรม เขตภำคเหนือและภำคกลำงตอนบน และวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกอ ำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี ไป
ยัง  จ .นครรำชสีมำ เพื่อขยำยโอกำสใช้พลังงำนสะอำดและลดมลภำวะในภำคขนส่งและอุตสำหกรรม เขตภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง นอกเหนือจำกโครงกำรตำมแผนแม่บทฯแลว้ ปตท. ยงัมีโครงกำรเพ่ือลดผลกระทบต่อชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้มในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด คือ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนควำมร้อนร่วมส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ จ.ระยอง 
และโครงกำรระบบหมุนเวยีนพลงังำนควำมร้อนเหลือท้ิงกลบัคืนส ำหรับโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยท่ี 5 ซ่ึงคำดวำ่จะแลว้เสร็จ
ในปี 2557 และ 2558 ตำมล ำดบั 
  กำรพฒันำโครงกำรต่ำงๆ  อำจล่ำชำ้กว่ำแผนท่ีประมำณกำรไวจ้ำกสำเหตุหลำยประกำร เช่น กระบวนกำรจดักำรมี
ขั้นตอนมำกและท ำใหต้อ้งใชเ้วลำในกำรด ำเนินกำรเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและกฏระเบียบท่ีก ำหนดไว ้และบริษทัผูรั้บเหมำ
ด ำเนินงำนก่อสร้ำงล่ำชำ้ไม่เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด เป็นตน้ นอกจำกน้ียงัมีสำเหตุอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ท่ีไม่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของ 
ปตท. เช่น กำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมของตวับทกฎหมำย กฎระเบียบและวิธีกำร กำรขออนุมติักำรก่อสร้ำงจำกหน่วยงำนรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีตอ้งใชเ้อกสำรประกอบและขั้นตอนจ ำนวนมำกและเอกสำรท่ีขอเพ่ิมเติมก็มิไดร้ะบุไวอ้ยำ่งชดัเจน กำรด ำเนินกำรท ำ
กระบวนกำรมีส่วนร่วมล่ำชำ้อนัมีผลกระทบจำกควำมไม่พร้อมของประชำชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีจดัใหมี้กำรท ำกระบวนกำรมีส่วนร่วม
หรือผลกระทบท่ีมำจำกวกิฤตกำรณ์ต่ำงๆท่ีท ำใหป้ระชำชนไม่พร้อมท่ีจะเขำ้ร่วมท ำกระบวนกำรมีส่วนร่วมได ้เช่น อุทกภยัท่ีผ่ำน
มำ กำรไดรั้บอนุมติัรำยงำนผลกระทบส่ิงแวดลอ้มล่ำชำ้เน่ืองจำกกำรประชุมของคณะกรรมกำรผูช้  ำนำญกำรและคณะรัฐมนตรี
ไม่ไดมี้กำรประชุมตำมวำระท่ีก ำหนด กำรคดัคำ้นจำกเจำ้ของท่ีดินเอกชนในกำรเขำ้พ้ืนท่ีก่อสร้ำงวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ กำร
คดัคำ้นกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงจำกชุมชน กำรไม่อนุญำตให้เขำ้พ้ืนท่ีไปติดตั้งเช่ือมต่อท่อส่งก๊ำซธรรมชำติหรืออุปกรณ์กบัแท่น
ผลิตก๊ำซธรรมชำติของเจำ้ของแท่นผลิตก๊ำซธรรมชำติ กำรจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรจดัหำและขนส่งนำน (Long 
Lead Items) ซ่ึงกำรล่ำชำ้ของกำรจดัซ้ืออุปกรณ์ดงักล่ำวท่ีผ่ำนมำเป็นผลมำจำกควำมผนัผวนของสภำวะตลำด และวิกฤตกำรณ์
เศรษฐกิจโลก รำคำตน้ทุนของวตัถุดิบ อตัรำแลกเปล่ียน และควำมไม่แน่นอนของสภำพอำกำศ เป็นตน้  

ดงันั้นเพ่ือให้กำรบริหำรควำมเส่ียงของโครงกำรต่ำงๆ สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำรโครงกำร (เป้ำหมำย
ของกำรด ำเนินกำรโครงกำร คือ กำรด ำเนินกำรโครงกำรให้แลว้เสร็จตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดและ/หรือระยะเวลำท่ีเหมำะสมกบั
ควำมตอ้งกำรกำรใชก๊้ำซธรรมชำติ กำรด ำเนินงำนภำยใตง้บประมำณให้ไดคุ้ณภำพท่ีเหมำะสมและให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ 
กฎระเบียบต่ำงๆท่ีก ำหนด) ปตท. จึงให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรงำนท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรแลว้เสร็จของโครงกำร (Critical 
Path) เพ่ือลดระดบัควำมเส่ียงของกำรพฒันำโครงกำรให้อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมให้มำกท่ีสุด อำทิเช่น กำรจดัหำทีมงำนท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถมำปฏิบติังำนควบคุมและตรวจสอบงำนก่อสร้ำง กำรจดัเตรียมมำตรกำรในกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทุก
ขั้นตอนของกำรด ำเนินโครงกำร กำรวเิครำะห์ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำยและ
ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ กำรติดตำมกฎหมำยและกฎระเบียบใหม่ๆ ท่ีออกมำอยำ่งต่อเน่ืองและปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดควำม
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้กำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนรำชกำรเพ่ือช้ีแจงประเด็นขอ้สงสัยต่ำงๆ และน ำขอ้มูลมำ
ก ำหนดมำตรกำรรองรับ นอกจำกน้ี ปตท. ยงัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงำนสนบัสนุนโครงกำร ท ำหนำ้ท่ีวำงแผนพฒันำกระบวนกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินกำรโครงกำร ท ำกำรประชำสัมพนัธ์ช้ีแจงขอ้มูลโครงกำรอยำ่งต่อเน่ือง รวมทั้ง
กำรจัดเตรียมแผนงำนและมำตรกำรรองรับ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึน ทั้ งทำงด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัย 
ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม และมีหน่วยงำนกรรมสิทธ์ิท่ีดินในกำรติดต่อกบัเจำ้ของท่ีดินเพ่ือให้ขอ้มูลและด ำเนินกำรช ำระค่ำทดแทน



 บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 
 

 ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 17 

ท่ีดินและทรัพยสิ์นใหก้บัเจำ้ของท่ีดินเอกชนเพ่ือใหก้ระบวนกำรต่ำงๆถูกตอ้งและเป็นไปตำมพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำร
พลงังำน พ.ศ. 2550 ส ำหรับควำมเส่ียงทำงด้ำนสภำวะตลำดไดมี้กำรจดัท ำกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงดำ้นรำคำวตัถุดิบและอตัรำ
แลกเปล่ียน แต่เน่ืองจำกปัจจยัภำยนอกทำงดำ้นสงัคม เศรษฐกิจ นโยบำยรัฐ สภำวะตลำด และกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของผูถื้อ
หุ้นของบริษทัผูรั้บเหมำ รวมถึงสภำพอำกำศและอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนจำกมนุษยแ์ละธรรมชำติในปัจจุบนัมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำง
รวดเร็ว ถึงแมว้่ำ ปตท. จะมีกำรควบคุมควำมเส่ียงอย่ำงดีแต่ควำมเส่ียงจำกผลกระทบภำยนอกท่ีไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้บำงอย่ำงก็
อำจจะไม่สำมำรถควบคุมได ้
2.4   ความเส่ียงทางการเงิน  
2.4.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าเงนิบาท 

กำรเปล่ียนแปลงของค่ำเงินบำทต่อเงินสกลุเหรียญสหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงออ้มต่อรำยไดส่้วนใหญ่
ของ ปตท. แมว้ำ่รำยไดส่้วนใหญ่ของ ปตท. เป็นเงินบำท แต่จำกกำรท่ีรำคำก๊ำซธรรมชำติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี
อำ้งอิงกบัรำคำตลำดโลก ซ่ึงก ำหนดรำคำขำยเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ (US$ linked) ท ำใหร้ำยไดข้อง ปตท. ผนัผวนตำมค่ำเงิน
บำท อยำ่งไรก็ตำมกำรเปล่ียนแปลงของค่ำเงินบำทจะส่งผลกระทบต่อก ำไร (Margin) ของ ปตท. ในระดบัหน่ึง เน่ืองจำกก ำไร
ส่วนใหญ่ของ ปตท. จะถูกก ำหนดเป็นเงินบำทไวท่ี้ค่ำคงท่ี โดยมีตน้ทุนขำยท่ีเป็น สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงอิงกับรำคำ
ตลำดโลกเช่นเดียวกบัรำคำขำย 

นอกจำกน้ี ควำมผนัผวนของค่ำเงินบำท ยงัมีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนสุทธิทำงบญัชีของ ปตท. จำกกำรท่ี ปตท. และ
บริษทัย่อยมีภำระหน้ีเงินกูต้่ำงประเทศคงคำ้งอยู่ โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ปตท. และบริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมและหุ้นกู้
ต่ำงประเทศเทียบเท่ำ  223,564.77 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 50.91 ของยอดรวมเงินกูย้มืระยะยำวและหุน้กูท้ั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ย
เงินสกลุเหรียญสหรัฐฯ เท่ำกบั 6,467.60 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ เงินสกลุดอลลำร์แคนำดำ เท่ำกบั 475 ลำ้นดอลลำร์แคนำดำ และเงิน
สกุลเยน เท่ำกบั 23,000 ลำ้นเยน โดยเงินกูส้กุลเยน ปตท. ไดท้ ำกำรป้องกนัควำมเส่ียงของค่ำเงินเยนโดยใชอ้นุพนัธ์ทำงกำรเงิน 
(Participating Swap) เพ่ือแปลงภำระหน้ีสกลุเยนเป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัรำยไดท่ี้อิงกบัสกุลเหรียญสหรัฐฯ 
ซ่ึงท ำให้ ปตท. สำมำรถปิดควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของค่ำเงินเยนต่อสกุลเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ลว้เป็นส่วนใหญ่ นอกจำกน้ี
บริษทัร่วมทุนของ ปตท. ส่วนใหญ่มีเงินกูต้่ำงประเทศจ ำนวนสูง ดงันั้นจึงกล่ำวไดว้่ำควำมผนัผวนของค่ำเงินบำทต่อเงินสกุล
ต่ำงประเทศ รวมถึงนโยบำยทำงเศรษฐกิจ กำรเงินและกำรคลงัของประเทศ อำจส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผล
ประกอบกำรโดยรวมของ ปตท. ได ้

เพ่ือลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของค่ำเงินบำทดงักล่ำว ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดัโครงสร้ำงของเงินกูท่ี้เป็นเงินสกุล
ต่ำงประเทศ ให้มีสัดส่วนสมดุลกบัรำยไดท่ี้เป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหำรเงินในบญัชีเงินฝำกท่ีเป็น
สกลุต่ำงประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซ้ือ-ขำยเงินสกุลต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward) เพ่ือเตรียมกำรช ำระหน้ีเงินกู้
สกุลต่ำงๆ และธุรกรรมกำรคำ้ เช่น  ค่ำก๊ำซธรรมชำติและน ้ ำมนัดิบท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ และกำรส่งออกผลิตภณัฑ์อย่ำง
เหมำะสม นอกจำกน้ี ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำนโยบำยทำงกำรเงินและสินเช่ือ (Treasury and Credit Policy) เพื่อใชเ้ป็นแนวทำง
ในกำรบริหำรกำรเงินของ ปตท. และกลุ่มบริษทัท่ี ปตท. ถือหุ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัโดยรวมถึง
ขอ้ก ำหนดในเร่ืองกำรจดัใหมี้กำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของ ปตท. 

 
2.4.2 ความเส่ียงจากการให้การสนับสนุนทางการเงนิแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. 

  ปตท. มีกำรลงทุนโครงกำรใหม่ ขยำยธุรกิจ หรือปรับปรุงกำรด ำเนินงำน  เพ่ือให้บริษทัมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง  
และในบำงคร้ังกำรลงทุนดงักล่ำวอำจลงทุนผำ่นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่  และ/หรือ ร่วมทุนกบัพนัธมิตร (Strategic Partner) และ/หรือ 
ผำ่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงบริษทับำงแห่งยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้โครงกำร  หรือฐำนะกำรเงินไม่แขง็แกร่งเพียงพอ  ผูถื้อหุ้นรวมถึง 
ปตท. จึงยงัตอ้งให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินในช่วงกำรก่อสร้ำงโครงกำร (Cost Overrun Support)   เพ่ือให้บริษทัดงักล่ำว
สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมกลยทุธ์และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในภำพรวม   นอกจำกน้ีในบำงกรณีบริษทัอำจ
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ประสบปัญหำขำดสภำพคล่องในช่วงด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์(Cash Deficiency Support)   ซ่ึงอำจเกิดจำกเหตุสุดวิสัย  จึงมีควำม
จ ำเป็นตอ้งรับกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินจำกผูถื้อหุน้  กำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงินอำจจะเป็นไปในรูปแบบของ   (1) หน้ีดอ้ย
สิทธิ (Subordinated Debt) หรือทุน (Equity) และ/หรือ (2) กำรขยำยวงเงินสินเช่ือทำงกำรคำ้ (Trade Credit) และ/หรือ   (3) กำร
ให้เงินกูจ้ำกผูถื้อหุ้น (Shareholder Loan) และ/หรือ (4) อ่ืนๆ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ปตท. ไดใ้ห้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินแก่บริษทัในกลุ่มแลว้เป็นจ ำนวนเงิน 1,947.89 ลำ้นเหรียญสหรัฐ และ 30,387.52 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยเป็นส่วนท่ี ปตท.
ปฏิบติัตำมสญัญำเงินกูก้บัธนำคำรพำณิชย ์(Sponsor Support) ของบริษทัในกลุ่ม ปตท.ท่ี ปตท.ถือหุน้นอ้ยกวำ่ 100%  จะเป็นกำร
ให้เงินกูห้รือทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นจ ำนวน 60.29 ลำ้นเหรียญสหรัฐ และ 580 ลำ้นบำท ส่วนท่ี ปตท. ให้เงินกู ้(Shareholder 
Loan) กบับริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ี ปตท. ถือหุน้ 100% จ ำนวนเงิน 1,569.38  ลำ้นเหรียญสหรัฐ และ  27,814.11  ลำ้นบำท รวมทั้ง
ให้วงเงินสินเช่ือทำงกำรคำ้ 318.22 ลำ้นเหรียญสหรัฐและ 1,993.41 ลำ้นบำท  (ดูรำยละเอียดในหัวขอ้ 11.3 ภำระกำรให้ควำม
สนบัสนุนทำงกำรเงินแก่บริษทัในเครือ)  

ปตท. จะพิจำรณำให้ควำมสนบัสนุนทำงกำรเงินในรูปของเงินกู ้เงินทุน และ/หรือสินเช่ือทำงกำรคำ้ในกรณีท่ีจ ำเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ในระยะยำว ซ่ึง ปตท. มีควำมเช่ือวำ่นโยบำยและกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะสำมำรถ
สร้ำงควำมแขง็แกร่งอยำ่งย ัง่ยนืใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ได ้ 

ในกำรใหค้วำมสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่บริษทัในกลุ่มเหล่ำน้ี ไม่วำ่จะเป็นในรูปแบบของหน้ีดอ้ยสิทธิหรือสินเช่ือทำง
กำรคำ้หรือกำรให้เงินกูจ้ำกผูถื้อหุ้น ปตท. ไม่สำมำรถยืนยนัไดว้ำ่บริษทัเหล่ำน้ีจะสำมำรถช ำระคืนเงินให้แก่ ปตท. หรือบริษทั
เหล่ำน้ีจะไม่ประสบกบัปัญหำทำงกำรเงินอีก หรือจะไม่ตอ้งกำรกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำก ปตท. อีก ซ่ึงไม่ว่ำกรณีใดจะ
เกิดข้ึนก็ตำมอำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของ ปตท. นอกจำกน้ี หำก ปตท. หรือบริษทัในกลุ่ม
บริษทัใดบริษทัหน่ึงตกเป็นผูผ้ิดนดั (Default) ภำยใตส้ัญญำขอ้ตกลงกำรให้กำรสนบัสนุนจำกผูถื้อหุ้น อำจส่งผลให้เจำ้หน้ีบำง
รำยเรียกใหห้น้ีถึงก ำหนดช ำระโดยพลนัได ้(Acceleration) ปตท. ไม่สำมำรถยืนยนัไดว้ำ่ ปตท. จะไม่เพ่ิมสัดส่วนกำรลงทุนมำก
ข้ึน หรือเพ่ิมสัดส่วนกำรลงทุนมำกกว่ำร้อยละ 50 หรือเขำ้ควบคุมกำรบริหำรบริษทัในกลุ่มเหล่ำน้ี หำก ปตท. เห็นว่ำกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำวจะเป็นประโยชน์มำกกวำ่ กรณีท่ี ปตท. ตดัสินใจเขำ้ควบคุมกำรบริหำรบริษทัในกลุ่มเหล่ำน้ี ภำยใตม้ำตรฐำน
กำรบญัชีไทยก ำหนดให ้ปตท. จะตอ้งมีกำรรวมงบกำรเงินของบริษทัในกลุ่มเขำ้กบังบกำรเงินของ ปตท. ตั้งแต่วนัท่ีมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมดว้ย ซ่ึงกำรรวมงบกำรเงินน้ีอำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินรวมของ ปตท. 

 
2.4.3 ความเส่ียงจากการจดัหาเงนิทุนส าหรับการด าเนินการตามแผน 

ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติและธุรกิจโรงแยก
ก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมีเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูงและเป็นกำรลงทุนล่วงหนำ้ ในทำงปฏิบติัถึงแม ้ปตท. จะมีกำร
ติดตำมและบริหำรควำมเส่ียงทำงธุรกิจอย่ำงใกลชิ้ด แต่กำรใชเ้งินทุนดงักล่ำวยงัอำจคลำดเคล่ือนไปจำกแผนท่ีวำงไวเ้น่ืองจำก
หลำกหลำยปัจจยัซ่ึงอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ ปตท. เช่น กำรผนัแปรทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงไม่อำจ
คำดกำรณ์ได ้กำรเปล่ียนแปลงอุปสงคแ์ละอุปทำนของพลงังำน ก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้งรำคำก๊ำซธรรมชำติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม
และปิโตรเคมี และกำรจดัหำแหล่งเงินทุนจำกภำยนอก เป็นตน้  ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมส ำเร็จและตน้ทุนโครงกำรของ ปตท. 

ควำมสำมำรถในกำรจดัหำแหล่งเงินทุนจำกภำยนอกของ ปตท. ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลำยประกำรซ่ึงรวมถึง 
 ผลประกอบกำร ฐำนะทำงกำรเงิน และกระแสเงินสด ของ ปตท. ในอนำคต 
 สถำนกำรณ์ของตลำดเงินของโลก และประเทศไทย 
 สถำนกำรณ์กำรเมืองของประเทศไทย และภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่ำงประเทศ  
 ภำวะอุตสำหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศและภูมิภำค 
 ภำวะกำรระดมเงินทั้งจำกตลำดเงิน/ตลำดทุนทั้งในและต่ำงประเทศ  
 ตน้ทุนเงินกู ้ 
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 ซ่ึงจำกกำรประกอบธุรกิจของ ปตท. ท่ีมุ่งเนน้กำรสร้ำงควำมเติบโตอยำ่งมัน่คงในระยะยำวและกำรเป็นบริษทัท่ีมีกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ท ำให ้ปตท. มีผลประกอบกำรเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง และมีแผนงำนลงทุนเพ่ือขยำยธุรกิจอยำ่งระมดัระวงัโดย
ค ำนึงถึงแหล่งเงินทุนต่ำงๆ  โดยเฉพำะกำรจดัโครงสร้ำงเงินทุนท่ีสำมำรถด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญัต่ำงๆ  ใหอ้ยูร่ะดบัท่ี
เหมำะสมเทียบเคียงไดก้บับริษทัในอุตสำหกรรมเดียวกนั ซ่ึงจำกกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำ
เงินทุนอย่ำงต่อเน่ือง ปตท. จึงมีควำมเช่ือว่ำจะสำมำรถจดัหำเงินทุนเพ่ือกำรขยำยธุรกิจในอนำคตไดเ้พียงพอ ดว้ยตน้ทุนทำง
กำรเงินท่ีเหมำะสม 
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3.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ความเป็นมา 

กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2521 ตำมพระรำชบญัญติักำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2521 เพ่ือด ำเนินธุรกิจหลกัดำ้นปิโตรเลียมและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม อยำ่งไรก็ตำม ภำยใตส้ภำวะกำรแข่งขนัท่ีสูงข้ึน รัฐบำล
ไดเ้ล็งเห็นควำมจ ำเป็นในกำรเพ่ิมบทบำทของภำคเอกชนในกิจกำรพลงังำน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวนัท่ี 21 สิงหำคม 2544 เห็นชอบ
แผนกำรจดัตั้งบริษทัเพ่ือรองรับกำรแปรรูปกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และในวนัท่ี 25 กนัยำยน 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เร่ืองกำรแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุน้ของกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยให้จดัตั้ง ปตท.  โดยให้ภำครัฐคงสัดส่วนกำรถือหุ้นใน ปตท. 
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ให้ ปตท. คงสถำนะเป็นบริษทัน ้ ำมนัแห่งชำติและไดรั้บสิทธิพิเศษตำมสถำนะดงักล่ำว รวมทั้งให้
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมก ำกบัดูแลในดำ้นนโยบำยของ ปตท. จนกวำ่พระรำชบญัญติับรรษทัวิสำหกิจแห่งชำติจะมีผลใช้
บงัคบั จนปัจจุบนัเม่ือมีกำรปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนรัฐ ปตท. จึงมำอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของกระทรวงพลงังำน 

ปตท. แปลงสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัภำยใตพ้ระรำชบัญญติัทุนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2542 โดยไดจ้ดัตั้งบริษทั ปตท. จ ำกัด 
(มหำชน) เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2544 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20,000 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 2,000 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น
ละ 10 บำท โดยมีกระทรวงกำรคลงัเป็นผูถื้อหุน้แต่เพียงผูเ้ดียว/1/ ทั้งน้ี นบัแต่วนัจดทะเบียนจดัตั้งดงักล่ำว ปตท. ไดรั้บโอนกิจกำร สิทธิ หน้ี 
ควำมรับผิด สินทรัพย ์และพนกังำนทั้งหมดจำกกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพ่ือให้ ปตท. สำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภำพ และอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญติัทุนรัฐวสิำหกิจ พ.ศ.2542 ไดมี้กำรตรำพระรำชกฤษฎีกำเม่ือ พ.ศ.2544 ใหค้งอ ำนำจ สิทธิ 
และประโยชน์ของ ปตท. ตำมท่ีกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีอยูต่ำมพระรำชบญัญติักำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 ทั้งน้ี 
โดยก ำหนดให้อ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ดงักล่ำว ส้ินสุดลงเม่ือ ปตท. ส้ินสภำพกำรเป็นรัฐวิสำหกิจ ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยวิธีงบประมำณ 
และต่อมำเม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2550 ได้มีกำรประกำศพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จ ำกัด 
(มหำชน) (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 ในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยเน้ือหำสำระส ำคญัของพระรำชกฤษฎีกำฯ ดงักล่ำว เป็นกำรงดหรือจ ำกดัอ ำนำจ 
สิทธิ และประโยชน์บำงประกำรท่ี ปตท. ได้รับตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และก ำหนดให้อ ำนำจ สิทธิ และ
ประโยชน์ ของ ปตท. เช่น กำรส ำรวจและประกำศเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อ  กำรวำงระบบขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อ  ไปใต ้ เหนือ  
หรือขำ้มท่ีดินของบุคคลใดๆ ฯลฯ ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปเป็นของคณะกรรมกำรก ำกบักำรใชอ้  ำนำจของ
บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย ปลดักระทรวงพลงังำนเป็นประธำน ผูแ้ทนกระทรวงมหำดไทย  ผูแ้ทนส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และ
ผูท้รงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมกำร และมีผูอ้  ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำนเป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร  

นอกจำกน้ีเม่ือพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 ไดมี้ผลใชบ้งัคบัแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวำคม 2550  โดย 
ปตท. เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ประกอบดว้ย ใบอนุญำตกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อผ่ำนระบบส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ  ใบอนุญำตกำรจดัหำและคำ้ส่งก๊ำซธรรมชำติ  และใบอนุญำตกำรคำ้ปลีกก๊ำซธรรมชำติผ่ำนระบบจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ และ
กิจกำรไฟฟ้ำ ประกอบดว้ย ใบอนุญำตผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงกลัน่น ้ ำมนับำงจำก  กิจกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใชเ้องในโรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติระยองและขนอม และกิจกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใชเ้องตำมสถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติ ส่งผลให้กำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ
และไฟฟ้ำของ ปตท. ถูกก ำกบัโดย คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน ภำยใต ้พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2552 และ

                                                           
1/ ปตท. ไดรั้บยกเวน้ตำมพระรำชบญัญติัทุนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2542 มิให้น ำบทบญัญติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภำพและ

กำรจดัตั้งบริษทัมำบงัคบัใช ้
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พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  (ฉบบัท่ี 2) ไม่ใชบ้งัคบักบักำรประกอบกิจกำรก๊ำซ
ธรรมชำติของ ปตท. อีกต่อไป 

3.1 พฒันาการทีส่ าคัญในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา  

ปี 2551 

กมุภำพนัธ์  : เม่ือวนัท่ี 3 กมุภำพนัธ์ 2551 ไดมี้กำรลงนำมในบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในกำรซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) กบั
บริษทั กำตำร์แก๊ส โอเปอเรติง้ จ ำกดั เพ่ือน ำเขำ้ LNG ภำยใตส้ญัญำระยะยำวจำกประเทศกำตำ้ร์ ในปริมำณ 1 ลำ้นตนั
ต่อปี ผำ่นสถำนีรับจ่ำย LNG (LNG Receiving Terminal) ของ ปตท. ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ต  ำบลมำบตำพดุ อ ำเภอเมือง จงัหวดั
ระยอง โดยคำดวำ่จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงสถำนีแลว้เสร็จใน พ.ศ. 2554  

 : เม่ือวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2551 ไดมี้กำรลงนำมสญัญำกำรด ำเนินโครงกำรผลิตสำธำรณูปกำรและสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ ไอ
น ้ ำและน ้ ำปรำศจำกแร่ธำตุ กบับริษทับำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) โดย ปตท. จะเป็นผูล้งทุนด ำเนินโครงกำร
ผลิตสำธำรณูปกำร เพ่ือผลิตจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ ำใหก้บัหน่วยผลิตของโรงกลัน่เดิมและรองรับกำรขยำยโครงกำร 
Hydro Cracking Unit ใหม่ของบำงจำก และบำงจำกจะรับผดิชอบในกำรจดัหำพ้ืนท่ีให ้ ปตท. สร้ำงและด ำเนินกำร
โรงไฟฟ้ำไดต้ลอดอำยโุครงกำรฯ โดยโรงไฟฟ้ำจะใชร้ะบบผลิตไฟฟ้ำแบบพลงังำนร่วม Combine Heated and Power 
(CHP) ซ่ึงใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง ประกอบดว้ยเคร่ืองกงัหนัก๊ำซฯ จ ำนวน 2 ชุด มีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำรวม 25 
เมกกะวตัต ์เคร่ืองผลิตไอน ้ ำจำกไอเสีย (Heat Recovery Steam Generator) มีก ำลงัผลิต 90 ตนัต่อชัว่โมง โดยคำดวำ่จะ
เร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยไ์ด ้ภำยในไตรมำสท่ี 2 ของ พ.ศ. 2552 

 : เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2551 ไดมี้กำรลงนำมสญัญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งสิริกิต์ิ ในปริมำณไม่เกิน 3 ลำ้น
ลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั เพ่ือน ำมำใชป้ระโยชน์ในโครงกำร NGV โดยเร่ิมรับก๊ำซธรรมชำติจริง ตั้งแต่วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 
2551 และสำมำรถจะรับก๊ำซฯ ไดต้่อไป จนถึงวนัท่ีก๊ำซฯ หมดหลุม  

 : เม่ือวนัท่ี 29 กุมภำพนัธ์ 2551 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนกังำน ปตท. และพนกังำนบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมำ
ปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,173,881,250 บำท เป็น 28,181,884,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 2,818,188,425 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

มีนำคม : เม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2551 ปตท. , บริษัท Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) และบริษทั Marubeni 
Corporation (Marubeni) ไดล้งนำม Shareholders Agreement ในกำรด ำเนินโครงกำรผลิตสำร Acrylonitrile (AN) และ 
Methyl Methacrylate (MMA) ในประเทศไทย โดย ปตท. , AKCC และ Marubeni ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.5, 48.5 
และ 3 ตำมล ำดบั มูลค่ำเงินลงทุนประมำณ 760 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ มีก ำลงักำรผลิต AN 200,000 ตนัต่อปี และ MMA 
70,000 ตนัต่อปี สดัส่วนหน้ีสิน : ทุน ท่ีระดบั 1:1 สถำนท่ีตั้งโครงกำรอยูท่ี่มำบตำพุด จงัหวดัระยอง คำดวำ่จะเร่ิมผลิต
เชิงพำณิชยใ์นไตรมำสท่ี 1 พ.ศ. 2554 

 : เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2551 โครงกำรอำทิตยไ์ดเ้ร่ิมจ่ำยก๊ำซธรรมชำติเขำ้ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ท่ีอตัรำ
กำรผลิตเร่ิมแรก 80 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั และสำมำรถจ่ำยก๊ำซในอตัรำ 330 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนัไดต้ั้งแต่วนัท่ี 25 
เมษำยน 2551 
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 : เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2551 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมำ
ปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,181,884,250 บำท เป็น 28,184,770,250 บำทแบ่งออกเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 2,818,477,025 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

เมษำยน : เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 2551 ปตท. ไดเ้ขำ้ร่วมทุนกบั PTTAR และ PTTCH ในสดัส่วนร้อยละ 40, 30 และ 30 ตำมล ำดบั 
จดัตั้งบริษทั พีทีที ฟีนอล จ ำกดั (PPCL) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือก่อสร้ำงโรงงำนผลิตสำรฟีนอล (Phenol) ขนำด 
200,000 ตนัต่อปี และมีอะซีโตน (Acetone) เป็นผลิตภณัฑร์อง ขนำด 125,000 ตนัต่อปี วงเงินลงทุนโครงกำรประมำณ 
283.4 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ สดัส่วนหน้ีสินต่อทุน 1:1 คิดเป็นเงินลงทุนของ ปตท. ประมำณ 56.7 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 

พฤษภำคม : เม่ือเดือนพฤษภำคม 2551 ปตท. ไดเ้ปิดโรงงำนผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลวขนำดเล็กแห่งแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
(Small LNG Plant) ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ของ ปตท. จงัหวดัระยอง  มีก ำลงักำรผลิต 20 ตนัต่อ
วนั หรือเทียบเท่ำน ้ ำมนัดีเซลประมำณ 27,800 ลิตรต่อวนั (พลงังำนเทียบเท่ำ) โดย LNG ท่ีผลิตไดจ้ะใชเ้พื่อกำรทดลอง
หรือน ำร่องเพ่ือศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรทดแทนน ้ ำมนัดีเซลในรูปแบบต่ำงๆ ทั้งในภำคอุตสำหกรรมและกำรขนส่ง
ทำงน ้ ำ ซ่ึงหำกผลกำรทดลองและน ำร่องใช ้LNG ไดผ้ลส ำเร็จ สำมำรถใชง้ำนไดดี้และช่วยลดตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยเช้ือเพลิง
ของผูป้ระกอบกำรได้ จะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูบ้ริโภคหรือกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีมีควำมประสงค์จะใช้ก๊ำซ
ธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงแต่ไม่มีระบบท่อส่งก๊ำซฯ ผำ่น   สำมำรถพิจำรณำใช ้LNG เป็นเช้ือเพลิงทดแทนได ้ซ่ึงนอกจำก
จะช่วยลดตน้ทุนค่ำเช้ือเพลิงของผูป้ระกอบกำรฯ แลว้ ยงัช่วยให้ประเทศประหยดัเงินตรำจำกกำรน ำเขำ้น ้ ำมนัจำก
ต่ำงประเทศ 

มิถุนำยน : เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนำยน 2551 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมำ
ปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,184,770,250 บำท เป็น 28,188,783,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 2,818,878,325 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

 : เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนำยน 2551 กรมธนำรักษไ์ดมี้กำรลงนำมในสญัญำให ้ปตท. ใชท่ี้รำชพสัดุ พร้อมช ำระค่ำตอบแทน ทั้งน้ี
สืบเน่ืองจำกศำลปกครองสูงสุดไดมี้ค ำพิพำกษำเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2550 ให้ ปตท. แบ่งแยกทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเป็น
สำธำรณสมบติัของแผ่นดิน สิทธิกำรใชท่ี้ดินเหนือท่ีดินของเอกชนเพ่ือวำงระบบกำรขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อ รวมถึง
ทรัพยสิ์นท่ีประกอบกนัเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อให้แก่กระทรวงกำรคลงัโดยให้  ปตท. ยงัคงมีสิทธิใชท่ี้รำช
พสัดุดงักล่ำวต่อไป  แต่ตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นรำยไดแ้ผน่ดินตำมท่ีกระทรวงกำรคลงัก ำหนด ซ่ึง ปตท. และกรมธนำ
รักษไ์ดร่้วมกนัส ำรวจและตรวจสอบทรัพยสิ์นท่ีจะด ำเนินกำรแบ่งแยก และไดมี้กำรลงนำมบนัทึกกำรแบ่งแยกและส่ง
มอบทรัพยสิ์นดงักล่ำว เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2551 ทั้งน้ี ปตท. สำมำรถใชท้รัพยสิ์น ซ่ึงเป็นท่ีรำชพสัดุมีก ำหนดเวลำ 30 
ปี ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2551 ถึง 31 ธนัวำคม 2580 ซ่ึงปตท. จะตอ้งช ำระค่ำตอบแทนกำรใชท่ี้รำชพสัดุยอ้นหลงัไปตั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลำคม 2544 ถึง 31 ธนัวำคม 2550  

 : เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2551 ไดมี้กำรลงนำมในบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในกำรซ้ือก๊ำซฯ จำกแหล่ง M9 ในประเทศ
สหภำพพม่ำ ในปริมำณ 240 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั โดยไดเ้ร่ิมเจรจำรำยละเอียดในสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ เม่ือ 27 
สิงหำคม 2551 คำดวำ่จะลงนำมสญัญำไดภ้ำยใน พ.ศ. 2553  
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 : เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2551 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนกังำน ปตท. และพนกังำนบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมำ
ปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,188,783,250 บำท เป็น 28,190,528,250 บำทแบ่งออกเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 2,819,052,825 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

สิงหำคม : เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2551 ไดจ้ ำหน่ำยหุน้บริษทั พีทีที โพลิเมอร์มำร์เก็ตติ้ง จ ำกดั (PTTPM) จ ำนวน 100,000 หุน้คิด
เป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษทั ใหแ้ก่บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) (IRPC) ในรำคำต่อหุน้
ตำมมูลค่ำตำมบญัชี (Book Value) ของหุน้ PTTPM ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2551 คิดเป็นมูลค่ำ 58,318,438.00 บำท ทั้งน้ี 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพกำรแข่งขนัและควำมร่วมมือทำงธุรกิจภำยในกลุ่ม ปตท. ภำยหลงักำรจ ำหน่ำยหุน้ ปตท. , IRPC และ  
PTTCH จะถือหุน้ PTTPM ในสดัส่วนร้อยละ 50, 25 และ 25 ตำมล ำดบั 

กนัยำยน : เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2551 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมำ
ปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,190,528,250 บำท เป็น 28,240,478,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 2,824,047,825 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

 : เม่ือวนัท่ี 29 กนัยำยน 2551 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนกังำน ปตท. และพนกังำนบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมำ
ปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,240,478,250 บำท เป็น 28,240,566,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 2,824,056,625 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

พฤศจิกำยน :  เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2551 โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ JDA ไปอำทิตย ์ แลว้เสร็จ เร่ิมจ่ำยก๊ำซธรรมชำติเขำ้ระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ท่ีอตัรำกำรผลิต 300 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั 

ธนัวำคม : เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2551 ปตท. ไดร้ำยงำนสรุปกำรด ำเนินกำรตำมค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด คดีหมำยเลขด ำท่ี ฟ.
47/2549 และหมำยเลขแดงท่ี ฟ.35/2550 ใหส้ ำนกังำนศำลปกครองทรำบเก่ียวกบักำรส่งมอบทรัพยสิ์นของกำร
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (“การปิโตรเลยีมฯ”) ท่ีตอ้งแบ่งแยกตำมค ำพิพำกษำใหก้บักรมธนำรักษ ์ โดยในส่วนท่ีดิน
เวนคืนของกำรปิโตรเลียมฯ นั้น ปตท. ไดด้ ำเนินกำรร่วมกบักรมธนำรักษแ์ละกรมท่ีดินในกำรด ำเนินกำรจดทะเบียน
แกไ้ขและเปล่ียนแปลงรำยกำรทำงทะเบียน (โอนกรรมสิทธ์ิ) ใหก้ระทรวงกำรคลงัเสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 
2551  

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2551 ปตท. ไดย้ืน่ค  ำร้องรำยงำนสรุปกำรด ำเนินกำรตำมค ำพิพำกษำต่อศำลปกครองสูงสุด เพ่ือ
รำยงำนใหศ้ำลฯ ทรำบถึงกำรด ำเนินกำรตำมค ำพิพำกษำของผูถู้กฟ้องคดีและขอใหศ้ำลฯ พิจำรณำกำรด ำเนินกำรตำม
ค ำพิพำกษำของ ปตท. ในฐำนะผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4 และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและมีค ำสัง่ตำมท่ีศำลฯ เห็นสมควรต่อไป  

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2551 ศำลปกครองสูงสุดไดบ้นัทึกไวใ้นค ำร้องของ ปตท. ดงักล่ำวขำ้งตน้ควำมวำ่ “........ 
พิเครำะห์แลว้เห็นวำ่ ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 ถึงท่ี 4 และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ ำเนินกำรตำมค ำพิพำกษำเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้
........”   
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ปี 2552   

กมุภำพนัธ์      :       เม่ือวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2552 สญัญำกำรกลัน่ร่วม (Operating Alliance) ระหวำ่ง PTTAR และ SPRC ไดส้ิ้นสุดลง ส่งผล
ใหส้ถำนะของบริษทั อลัลำยแอนซ์ รีไฟน์น่ิง จ ำกดัส้ินสุด และทั้งสองบริษทัไดแ้ยกกำรบริหำรงำนออกจำกกนั โดยทั้ง
สองฝ่ำยตกลงจะใชทุ่้นรับน ้ ำมนัดิบทำงทะเล (SPM) ระบบท่อส่งน ้ ำมนัส ำเร็จรูปไปยงั ระบบขนส่งน ้ ำมนัทำงท่อ 
(Thappline) ท่ำเรือส่ง LPG และอุปกรณ์ผลิตก ำมะถนัเมด็ (Sulfur Palletizer) ร่วมกนัต่อไป เน่ืองจำกเป็นกำรลงทุน
ร่วมกนั 

มีนำคม : เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2552 ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จ ำกดั (PTT Tank) ทั้งน้ี เป็นไปตำมมติกำรประชุม
คณะกรรมกำร ปตท. คร้ังท่ี 9/2551 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2551 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด ำเนินกำรพฒันำพ้ืนท่ีท่ำเทียบ
เรือและคลงัเก็บผลิตภณัฑ์เหลว โดย ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ใน PTT Tank ท่ีมีทุนจดทะเบียน 1,000 ลำ้นบำท และ
ปัจจุบนัไดเ้รียกช ำระค่ำหุน้แลว้ร้อยละ 25 คิดเป็นจ ำนวนเงิน 250 ลำ้นบำท  

: เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2552 คณะกรรมกำร ปตท. ไดมี้มติอนุมติัให ้ปตท. ยกเลิกสญัญำเงินกูเ้ดิมและจดัท ำสญัญำเงินกู้
ใหม่ ภำยหลงัจำกท่ีบริษทั  เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั (ENCO) สำมำรถจดัหำเงินกูจ้ำกแหล่งภำยนอก เพื่อช ำระคืน
เงินกูจ้ำก ปตท. และ ปตท.สผ. ท่ีคำ้งอยูท่ั้งหมด โดยสญัญำเงินกูใ้หม่เป็นสญัญำเงินกูด้อ้ยสิทธิในวงเงินไม่เกิน 1,250 
ลำ้นบำท (วงเงินกูท้ั้งส้ิน 2,500 ลำ้นบำทโดยส่วนท่ีเหลือ ปตท.สผ. เป็นผูใ้หกู้ภ้ำยใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั) คิดอตัรำดอกเบ้ีย
ในเชิงพำณิชย ์ระยะเวลำเงินกู ้13 ปี 6 เดือน ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน  2552 ปตท. ไดล้งนำมในสญัญำเงินกูใ้หม่กบั 
ENCO เรียบร้อยแลว้ นอกจำกน้ียงัอนุมติัให ้ปตท. เพ่ิมทุนใน ENCO ตำมสดัส่วนถือหุน้ร้อยละ 50 เป็นจ ำนวนเงินไม่
เกิน 500 ลำ้นบำท ส่งผลให ้ENCO มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 1,800 ลำ้นบำท โดยเป็นส่วนของ ปตท. จ ำนวน 900 ลำ้น
บำทและของ ปตท.สผ. ในจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกนั 

:       เม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2552 Lints Limited, Hong Kong (Lints)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI (บริษทัยอ่ยท่ี ปตท. ถือหุน้
ในสดัส่วนร้อยละ 100) ไดล้งนำมในสญัญำซ้ือขำยหุน้ (Share Sale Agreement) กบับริษทั Straits Resources Limited 
(SRL) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยท่ี์ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือซ้ือหุน้บริษทั Straits Bulk and Industrial 
Pty Limited (SBI) (บริษทัยอ่ยท่ี SRL ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 60 ของหุน้ทั้งหมด ใน
มูลค่ำรวมทั้งส้ินไม่เกิน 335 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำประมำณ 11,838.9 ลำ้นบำท 

เมษำยน          : เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2552 Lints และ SRL ไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Condition Precedent) ของสญัญำซ้ือขำย
หุน้ส ำเร็จ Lints จึงไดช้ ำระรำคำของกำรเขำ้ซ้ือกิจกำรจ ำนวนแรก 219.87 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นประมำณ 7,822 
ลำ้นบำท) และไดรั้บโอนหุน้ SBI ในวนัดงักล่ำว 

พฤษภำคม       :     เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2552 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ อำทิตยเ์หนือ (FPSO) เร่ิมส่งก๊ำซฯ เขำ้ระบบรับก๊ำซฯ ของ 
ปตท. และไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรผลิตก๊ำซฯ เตม็ก ำลงักำรผลิต ท่ีอตัรำ 100-120 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั เม่ือกลำงเดือน 
ตุลำคม 2552 

มิถุนำยน :  เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2552 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมำ
ปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,240,566,250บำท เป็น 28,246,688,250 บำทแบ่งออกเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 2,824,668,825 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
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 :    เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2552 ค  ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เหลือทั้งหมดของ SAR ไดส้ิ้นสุดลง โดย Lints ไดรั้บกำรตอบ
รับค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 2,563,098 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.23 ของจ ำนวนหุน้ SAR 
ทั้งหมด ซ่ึงไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขของกำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ ดงันั้น จ ำนวนหุน้ทั้งหมดท่ีผูถื้อหุน้ของ SAR ให้
กำรตอบรับค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่ำว จึงถูกโอนกลบัไปยงับญัชีหลกัทรัพยข์องผูถื้อหุน้แต่ละรำยนั้นๆ เม่ือวนัท่ี 
17 มิถุนำยน 2552 ส่งผลใหจ้ ำนวนหุน้ของ SAR ทั้งหมดท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของ Lints และท่ีบุคคลซ่ึงกระท ำ
ร่วมกบั Lints (acting in concert) จึงมีจ ำนวนเท่ำเดิม คือ 514,679,220 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 47.1 ของจ ำนวน
หุน้ทั้งหมดของ SAR 

 :  เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2552 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนกังำน ปตท. และพนกังำนบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมำ
ปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,246,688,250 บำท เป็น 28,247,137,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 2,824,713,725 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท  

สิงหำคม       : เม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2552 ปตท. ลงนำมสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ (GSA) แหล่งบงกชใตก้บักลุ่มผูร่้วมทุนในฐำนะ
ผูข้ำยประกอบดว้ย บริษทั ปตท.สผ. จ ำกดั(มหำชน) บริษทั โททำล อีแอนดพี์ ไทยแลนด ์และ บริษทั บีจี เอเชียแปซิฟิก 
พีทีอี จ ำกดั ในปริมำณกำรซ้ือขำยตำมสญัญำ (Daily Contractual Quantity หรือ DCQ) เท่ำกบั 320 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อ
วนั โดยคำดวำ่จะสำมำรถเร่ิมท ำกำรผลิตได ้ประมำณช่วงระหวำ่งกลำง พ.ศ. 2555 ถึงกลำง พ.ศ. 2556 

  เม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2552 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษทัในเครือ ปตท. 
ท่ีมำปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,247,137,250 บำท เป็น 28,305,503,250 บำท แบ่งออกเป็นหุน้
สำมญัจ ำนวน 2,830,550,325 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

กนัยำยน      : เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2552 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนกังำน ปตท. และพนกังำนบริษทัในเครือ ปตท. 
ท่ีมำปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,305,503,2500 บำท เป็น 28,318,336,250 บำท แบ่งออกเป็น
หุน้สำมญัจ ำนวน 2,831,833,625 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

พฤศจิกำยน : เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2552 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษทัในเครือ ปตท. 
ท่ีมำปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,318,336,250 บำท เป็น 28,337,848,250 บำท แบ่งออกเป็นหุน้
สำมญัจ ำนวน 2,833,784,825 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

ธนัวำคม : เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2552 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไทรนอ้ย – พระนครเหนือ เร่ิมส่งก๊ำซฯ เขำ้ระบบรับก๊ำซฯ ของ 
ปตท. เพ่ือทดลองเดินเคร่ือง โดยมีควำมสำมำรถส่งก๊ำซฯ สูงสุด ท่ีอตัรำ 130 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั  

 

ปี 2553   

กมุภำพนัธ์      :       เม่ือวนัท่ี 8 กมุภำพนัธ์ 2553 PTTGE เขำ้ซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั Chancellor Oil Pte.Ltd.(CO) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึน
ในประเทศสิงคโปร์จำกผูถื้อหุน้เดิม ในสดัส่วนร้อยละ 77.56 คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 86.94 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 



  บริษทั ปตท. จ  ำกดั (มหำชน)           ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 26 
 

หรือเทียบเท่ำประมำณ 2,900 ลำ้นบำท เพ่ือด ำเนินธุรกิจปลูกปำลม์และผลิตน ้ ำมนัปำลม์ผำ่น PT. First Bornwo 
Plantation ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเพำะปลูกทำงตะวนัตกของเกำะ Kalimantan 

มีนำคม :     เม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2553 คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมคร้ังท่ี 3/2553 ไดมี้มติอนุมติัให ้ปตท. จ่ำยเงินจ ำนวน 
481.446 ลำ้นบำท ใหแ้ก่ ปตท.สผ. เพื่อกำรรับโอนกรรมสิทธ์อำคำรส ำนกังำนของ ปตท.สผ. 

 : เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2553 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมำ
ปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,350,711,250 บำท เป็น 28,354,157,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 2,835,415,725 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

 : เม่ือเดือน มีนำคม 2553 ปตท. ไดท้ดลองน ำ LNG มำใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในเรือโดยสำรคลองแสนแสบ ซ่ึงเป็นโครงกำร
ควำมร่วมมือระหวำ่ง ปตท. กบั บริษทั ครอบครัวขนส่ง (2002) จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริกำรเรือด่วนในคลองแสนแสบ
และคลองมหำนำค โดยจดัตั้งสถำนีจ่ำย LNG ให้แก่เรือโดยสำร ขนำดถงับรรจุ LNG 36,000 ลิตร จ ำนวน 2 ใบ ป๊ัม 
LNG ขนำด 120 ลิตรต่อนำที และตูจ่้ำย LNG จ ำนวน 1 หวัเติม 

พฤษภำคม : เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2553 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนกังำน ปตท. และพนกังำนบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมำ
ปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,354,157,250 บำท เป็น 28,382,883,250 บำท แบ่งออกเป็นหุน้
สำมญัจ ำนวน 2,838,288,325 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

 : เม่ือเดือน พฤษภำคม 2553 ปตท. ลงนำมในบนัทึกขอ้ตกลง “โครงกำรทดลองพฒันำก๊ำซชีวภำพท่ีไดจ้ำกมูลสตัวเ์พ่ือ
กำรคมนำคม จงัหวดัเชียงใหม่” ระหวำ่ง ปตท. และ บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์ จ ำกดั 
(มหำชน) โดย ปตท. จะรับซ้ือก๊ำซชีวภำพอดัจำกบริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ เพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยเป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์
ทดแทนกำรใชก๊้ำซ CNG ในพ้ืนท่ีห่ำงไกลแนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติและสถำนีบริกำรหลกั NGV (Mother Station) 
ควำมสำมำรถในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดั 6 ตนัต่อวนั ทดแทนกำรใชน้ ้ ำมนัดีเซล ประมำณ 6,000 ลิตรต่อวนั หรือ LPG 
ประมำณ 4,600 กิโลกรัมต่อวนั 

มิถุนำยน  : เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนำยน 2553 โครงกำรผลิตสำธำรณูปกำรเพ่ือผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ ำใหก้บัหน่วยผลิตของโรง
กลัน่น ้ ำมนับำงจำกของบริษทับำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ร่ิมจ่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ ำเชิงพำณิชย ์ โดยมีก ำลงั
ผลิตไฟฟ้ำรวม 25 เมกกะวตัต ์และก ำลงัผลิตไอน ้ ำ 90 ตนัต่อชัว่โมง 

 : เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2553 ปตท. ร่วมลงนำมบนัทึกขอ้ตกลงกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เพ่ือร่วมกนัพฒันำ
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนลมแบบทุ่งกงัหนัลม (Wind Farm) ก ำลงัผลิต 5-10 เมกะวตัต ์ในพ้ืนท่ีภำคใตแ้ละภำค
ตะวนัออก คำดวำ่จะสำมำรถผลิตเชิงพำณิชยไ์ดใ้นปี 2557 ทดแทนกำรใชน้ ้ ำมนัได ้2.26-4.53 ลำ้นลิตรต่อปี 

 : เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2553 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนกังำน ปตท. และพนกังำนบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมำ
ปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,382,883,250 บำท เป็น 28,390,661,250 บำท แบ่งออกเป็นหุน้
สำมญัจ ำนวน 2,839,066,125 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 



  บริษทั ปตท. จ  ำกดั (มหำชน)           ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 27 
 

กรกฎำคม  : เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2553 โรงแยกก๊ำซอีเทน ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยด์ว้ยก ำลงักำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 
750 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ซ่ึงจะผลิตก๊ำซอีเทนไดสู้งสุดประมำณ 630,000 ตนัต่อปี เพ่ือป้อนเป็นวตัถุดิบใหก้บัโรงอี
เทนแครกเกอร์ ของบริษทั พีทีทีโพลี เอทีลีน จ ำกดั (PTTPE) 

                         : เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2553 ปตท. และ ปตท.สผ. ไดล้งนำมสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งซอติกำ้ แปลง M9 
และบำงส่วนของแปลง M11 ในอ่ำวเมำะตะมะ สหภำพพม่ำในอตัรำ 240 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั อำยสุญัญำ 30 ปี 
ก ำหนดเร่ิมส่งก๊ำซฯปี 2556 โดยปริมำณก๊ำซฯ ท่ีปตท. รับจำกแหล่งซอติกำ้น้ี จะสำมำรถทดแทนกำรน ำเขำ้น ้ ำมนัเตำได้
ประมำณปีละ 2,400 ลำ้นลิตร ช่วยประเทศประหยดัเงินตรำต่ำงประเทศประมำณ 400,000 ลำ้นบำท ตลอดอำยสุญัญำ 

สิงหำคม :    เม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2553 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนกังำน ปตท. และพนกังำนบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมำ
ปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,390,661,250 บำท เป็น 28,424,534,250 บำท แบ่งออกเป็นหุน้
สำมญัจ ำนวน 2,842,453,425 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

 : เม่ือเดือน สิงหำคม 2553 สถำนี NGV ปตท. สำรภี จงัหวดัเชียงใหม่ ไดป้รับปรุงเป็นสถำนี LCNG (Liquid to 
Compressed Natural Gas Station) โดยใช ้ LNG จำกโรงงำนผลิต LNG หนองตูม จงัหวดัสุโขทยั เพ่ือลดตน้ทุนค่ำ
ขนส่งในพ้ืนท่ีห่ำงไกลจำกแนวท่อก๊ำซธรรมชำติ โดยเร่ิมก่อสร้ำงเดือนสิงหำคม 2553 คำดวำ่จะแลว้เสร็จเดือนมีนำคม 
2554 

กนัยำยน           :     เม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน 2553 ศำลปกครองกลำงไดมี้ค ำพิพำกษำวำ่โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยท่ี 6 และโครงกำรทำ้ยค ำ
ฟ้องอีก 23 โครงกำร ไม่ถือเป็นโครงกำรตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 
สิงหำคม 2553 คงเหลือโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิต MEG จ ำนวน 95,000 ตนัต่อปี ของบริษทั ทีโอซีไกลคอล จ ำกดั 
(TOCGC) ท่ีอยูใ่นโครงกำรตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

 : เม่ือเดือนกนัยำยน 2553 ปตท. ลงนำมบนัทึกขอ้ตกลง “โครงกำรวจิยัและสำธิตกำรปรับปรุงคุณภำพก๊ำซชีวภำพเพ่ือใช้
เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์จงัหวดัอุบลรำชธำนี” ระหวำ่ง ปตท. และบริษทั อุบล ไบโอก๊ำซ จ ำกดั เพ่ือผลิตและปรับปรุง
คุณภำพก๊ำซชีวภำพท่ีไดจ้ำกน ้ ำเสียของโรงงำนแป้งมนัส ำปะหลงัใหเ้ป็นก๊ำซชีวภำพอดัซ่ึงมีคุณสมบติัเหมำะสมต่อกำร
น ำไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในยำนยนต ์ทดแทนกำรใชก๊้ำซ CNG ในพ้ืนท่ีห่ำงไกลแนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติและสถำนีบริกำร
หลกั NGV แถบภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยบริษทัฯ มีควำมสำมำรถส่งก๊ำซชีวภำพให ้ปตท. เพ่ือใชผ้ลิตก๊ำซชีวภำพ
อดัได ้ 2,362,500 กิโลกรัมต่อปี เทียบเท่ำกำรใชน้ ้ ำมนัดีเซล 2,312,641 ลิตรต่อปี หรือ LPG 1,818,518 กิโลกรัมต่อปี   
คำดวำ่จะเร่ิมด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเชิงพำณิชยไ์ดภ้ำยในปลำย พ.ศ. 2554 

ตุลำคม : โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 6 เร่ิมด ำเนินกำรทดสอบระบบ โดยมีก ำลงักำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุด ตำมค่ำกำร
ออกแบบ (Nameplate Capacity) ท่ี 800 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั คำดวำ่จะสำมำรถด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยไ์ดภ้ำยใน
ตน้ พ.ศ. 2554 

ธนัวำคม :  เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2553  ปตท. ไดอ้อกและเสนอขำยหุน้กูส้กลุบำท อำย ุ 100 ปี (Century Bond) ใหก้บัผูล้งทุน
สถำบนัและผูล้งทุนรำยใหญ่ วงเงิน 4,000 ลำ้นบำทซ่ึงเป็นกำรออกหุน้กูท่ี้มีอำยยุำวท่ีสุดคร้ังแรกในประเทศไทยและ
สอดคลอ้งกบัควำมมุ่งมัน่ของ ปตท. ท่ีจะเป็นองคก์ร 100 ปี รวมถึงเป็นกำรเขำ้ลอ็ค (Lock-in) ตน้ทุนดอกเบ้ียในระยะ
ยำวจำกสถำนกำรณ์ท่ีภำวะดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัต ่ำแต่ควำมผนัผวนและควำมเส่ียงในตลำดเงินยงัคงอยูใ่นระดบัสูง  ทั้งน้ี
นกัลงทุนใหค้วำมสนใจลงทุนสูงเกินคำด แสดงใหเ้ห็นถึงควำมเช่ือมัน่ของนกัลงทุนท่ีมีต่อ ปตท. วำ่เป็นองคก์รท่ีมี
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วสิยัทศัน์ มีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี มีควำมยัง่ยนื สำมำรถอยูค่วบคู่และเจริญกำ้วหนำ้ไปในศตวรรษหนำ้พร้อมกบั
ประเทศไทย 

 : เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2553  ปตท. ไดเ้ขำ้ร่วมลงทุนในบริษทั บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ จ ำกดั ในสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 
23 เพ่ือพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำอุตสำหกรรมบำงกะดี  โดยลงทุนร่วมกบั บริษทั บี.กริม เอนเนอย ีคอร์ปอเรชนั จ ำกดั 
(ถือหุน้ร้อยละ 51)  และ บริษทัสวนอุตสำหกรรมบำงกะดี (ถือหุน้ร้อยละ 26) โดยโรงไฟฟ้ำอุตสำหกรรมบำงกะดี   
เป็นโรงไฟฟ้ำขนำดเลก็ (Small Power Producer: SPP) ท่ีใชข้บวนกำรผลิตพลงังำนควำมร้อนและไฟฟ้ำร่วมกนั ใชก๊้ำซ
ธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง มีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ 118 เมกะวตัต ์ก ำลงักำรผลิตน ้ ำเยน็ 3,400 ตนัควำมเยน็ ลูกคำ้ตำมสญัญำ
คือ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และลูกคำ้อุตสำหกรรมในสวนอุตสำหกรรมบำงกะดี คำดวำ่โครงกำรจะ
สำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยไ์ดภ้ำยในไตรมำสท่ี 2 พ.ศ. 2557 

 : เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2553 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนกังำน ปตท. และพนกังำนบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมำ
ปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,458,165,250 บำท เป็น 28,490,420,250 บำท แบ่งออกเป็นหุน้
สำมญัจ ำนวน 2,849,042,025 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

 

ปี 2554 

มกรำคม       :     เม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2554 โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 6 ซ่ึงเป็นโรงแยกก๊ำซฯ ท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ได้
เร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย ์ดว้ยก ำลงักำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 800  ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ซ่ึงจะผลิตก๊ำซอีเทน
ไดสู้งสุดประมำณ 630,000 ตนัต่อปี ก๊ำซโพรเพนและ LPG ประมำณ 1,030,000 ตนัต่อปี และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ 
(NGL) ประมำณ 160,000 ตนัต่อปี รวมทั้งส้ิน 1,820,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ี เพ่ือช่วยส่งเสริมกำรพฒันำอุตสำหกรรมปิโตร
เคมีของประเทศ และผลิต LPG เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรใชภ้ำยในประเทศ 

 : เม่ือวนัท่ี 11 มกรำคม 2554 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติขนำด 24 น้ิว จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ไปยงั
โรงไฟฟ้ำ IRPC ระยะทำงประมำณ 20.5 กิโลเมตร เร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติเชิงพำณิชยใ์หแ้ก่โรงไฟฟ้ำ IRPC โดยมี
ปริมำณซ้ือขำยก๊ำซตำมสญัญำ 64,000 ลำ้นลำ้นบีทียตู่อวนั 

กมุภำพนัธ์  : เม่ือวนัท่ี 11 กมุภำพนัธ์ 2554 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยงัโรงไฟฟ้ำโกลว ์ของบริษทั โกลว์ พลงังำน จ ำกดั 
(มหำชน) ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ จงัหวดัระยอง เร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติเชิงพำณิชย ์ โดยมีปริมำณซ้ือขำยก๊ำซ
ตำมสญัญำ 56,710 ลำ้นลำ้นบีทียตู่อวนั 

มีนำคม        : เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2554 PTTI เขำ้ซ้ือหุน้สำมญับริษทั Xayaburi Power Company Limited (XPCL) ผำ่นบริษทั นที ซิน
เนอร์ยี ่จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศลำว จำกบริษทั ช. กำรช่ำง จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 20,000,0001 หุน้ 
มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 200,000,010.00 บำท ในสดัส่วนร้อยละ 25 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 
999,900 บำท มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 

  : เม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม 2554 ปตท. เสนอซ้ือกิจกำรเหมืองถ่ำนหินของ SRL (ซ่ึงภำยหลงัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น International 
Coal Holdings Limit (ICH)) ผำ่นบริษทั PTTML ซ่ึงเป็นบริษทัลกูของ PTTI โดย PTTML ตกลงท่ีจะช ำระเงินใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ของ SRL ในรำคำ 1.72 เหรียญออสเตรเลียต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ำรวม 544.1 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือประมำณ 
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16,600 ลำ้นบำท ซ่ึงกำรซ้ือกิจกำรในคร้ังน้ี เป็นกำรลงทุนตำมนโยบำยในกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่ำนหินท่ี
มีคุณภำพสูงและมีศกัยภำพท่ีดีในกำรเติบโตในอนำคต 

  :  เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2554 ปตท. และ บริษทั Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) ไดเ้ขำ้ร่วมลงทุนในบริษทั 
พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จ ำกดั ในสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 50 และ 50 เพ่ือพฒันำพฒันำโครงกำรผลิต Polybutylene 
Succinate (PBS) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑพ์ลำสติกท่ียอ่ยสลำยไดโ้ดยวธีิธรรมชำติ (Biodegradable Plastic) โดยมีทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 12 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมำณ 360 ลำ้นบำท 

  : เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2554 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนกังำน ปตท. และพนกังำนบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมำปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,490,420,250 บำท เป็น 28,521,130,250 
บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 2,852,113,025 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

เมษำยน : เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2554 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ปตท. มีมติอนุมติักำรเขำ้ซ้ือหุน้ของ PTTAR และ PTTCH จำกผูถื้อหุน้
ของ PTTAR และ PTTCH ท่ีคดัคำ้นกำรควบบริษทั 

 : เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2554 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ PTTAR และ PTTCH มีมติอนุมติักำรควบบริษทั  

 : เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2554 ไดมี้กำรลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซชีวภำพอดั ท่ีไดจ้ำกมูลสัตวแ์ละน ้ ำเสียจำกฟำร์มสุกรท่ี
ผ่ำนกำรปรับปรุงคุณภำพและเพ่ิมควำมดนัเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิง NGV ส ำหรับรถยนต์  กบับริษทั ยนิูเวอร์แซล แอด
ซอร์บเบน้ท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน) ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยก๊ำซฯ ประมำณ 6 ตนัต่อวนั เทียบเท่ำปริมำณ
เช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตข์นำดเลก็ 500 คนัต่อวนั หรือรถขนส่งขนำดใหญ่ 40 คนัต่อวนั โดยสำมำรถทดแทนกำรน ำเขำ้
น ้ ำมนัดีเซลได ้2.2 ลำ้นลิตรต่อปี หรือเท่ำกบั LPG ประมำณ 1.6 พนัตนัต่อปี ช่วยประหยดัเงินตรำต่ำงประเทศได้
มำกกวำ่ 21 ลำ้นบำทต่อปี สญัญำมีระยะเวลำ 15 ปี คำดวำ่จะเร่ิมจ ำหน่ำยเชิงพำณิชยไ์ดใ้นช่วงตน้ พ.ศ. 2555 

พฤษภำคม :  เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2554 ปตท. ไดเ้ขำ้ร่วมลงทุนใน บริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกดั (NNEG) ในสดัส่วนกำรถือ
หุน้ร้อยละ 30 เพ่ือพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนร่วมในนิคมอุตสำหกรรมนวนคร โดยร่วมลงทุนกบับริษทั 
นวนคร จ ำกดั (มหำชน) (ถือหุน้ร้อยละ 30) และบริษทั ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) (ถือหุน้ร้อยละ 40) 
ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเลก็ (SPP) แบบ Cogeneration โดยใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง มีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ 127 เมกะวตัต ์
ก ำลงักำรผลิตไอน ้ ำ 15 ตนัต่อชัว่โมง โดยไฟฟ้ำท่ีผลิตไดจ้ะจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให ้กฟผ. ในปริมำณ 90 เมกะวตัต ์ ใชภ้ำยใน
โครงกำรฯ ประมำณ 7 เมกะวตัต ์และปริมำณไฟฟ้ำท่ีเหลือประมำณ 30 เมกะวตัต ์และไอน ้ ำ 15 ตนัต่อชัว่โมง จ ำหน่ำย
ใหแ้ก่ลูกคำ้โรงงำนภำยในนิคมฯ 

มิถุนำยน : เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2554 ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จ ำกดั (PTT Energy Solutions Co., 
Ltd. – PTTES)  เพ่ือใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงเทคนิควศิวกรรม ทุนจดทะเบียนเบ้ืองตน้ 150 ลำ้นบำท ช ำระแลว้ร้อย
ละ 75 โครงสร้ำงผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40 บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) บริษทั ปตท. อะโรเม
ติกส์และกำรกลัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ในสดัส่วนบริษทัละร้อยละ 20  

 : เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2554 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ Interconnecting จำก Gas Dispatching Facility (LNG) ไปยงั 
โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊ำซฯ ขนำด 36 น้ิว ระยะทำงประมำณ 12.828 กิโลเมตร และ จำกโรงแยก
ก๊ำซธรรมชำติระยองไปยงั Gas Dispatching Facility ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊ำซฯ 42 น้ิว ระยะทำงประมำณ 12.282 กิโลเมตร 
รวมระยะทำงประมำณ 25.565 กิโลเมตร ก่อสร้ำงแลว้เสร็จ และเร่ิมส่งก๊ำซจำก LNG Terminal เขำ้สู่ Super Header 



  บริษทั ปตท. จ  ำกดั (มหำชน)           ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 30 
 

เพ่ือน ำไปผสมกบัก๊ำซธรรมชำติจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติท่ี Super Header ก่อนส่งเขำ้สู่ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบน
บกฝ่ังตะวนัออก โดยมีควำมสำมำรถส่งก๊ำซธรรมชำติ 1,200 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั 

 :  เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2554 คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน มีมติเห็นชอบกำรปรับอตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ
ของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝ่ังท่ีจะนะ (พ้ืนท่ี 4) เป็นเท่ำกบั 2.5659 บำทต่อลำ้นบีทีย ู (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 
โดยแบ่งเป็นส่วนของตน้ทุนคงท่ี 2.4855 บำทต่อลำ้นบีทีย ู และส่วนของตน้ทุนผนัแปร 0.0804 บำทต่อลำ้นบีทีย ู โดย
เร่ิมเรียกเก็บจำกผูใ้ชบ้ริกำรตั้งแตเ่ดือน มิถุนำยน 2554 เป็นตน้ไป 

 :  เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2554 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนกังำน ปตท. และพนกังำนบริษทัในเครือ ปตท. 
ท่ีมำปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,521,130,250 บำท เป็น 28,543,825,250 บำท แบ่งออกเป็นหุน้
สำมญัจ ำนวน 2,854,382,525 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

กรกฎำคม  : เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2554 คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน มีมติเห็นชอบใหเ้รียกเก็บอตัรำค่ำบริกำรกำรเก็บ
รักษำและแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติจำกของเหลวเป็นก๊ำซ ส่วนของตน้ทุนคงท่ี 31.6859 บำทต่อลำ้นบีทีย ูและส่วนของ
ตน้ทุนผนัแปร 1.7050 บำทต่อลำ้นบีทีย ูโดยเร่ิมเรียกเก็บจำกผูใ้ชบ้ริกำรตั้งแต่เดือน กรกฎำคม 2554 เป็นตน้ไป 

 : เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2554 คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน มีมติเห็นชอบกำรปรับอตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซ
ธรรมชำติส่วนของตน้ทุนผนัแปรของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ังท่ีระยอง (พ้ืนท่ี 1) ระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำตินอกชำยฝ่ังท่ีขนอม (พ้ืนท่ี 2) และระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3) ประจ ำปี 2554 ท่ีอตัรำ 1.1575 
บำทต่อลำ้นบีทีย ูโดยเร่ิมเรียกเก็บจำกผูใ้ชบ้ริกำรตั้งแต่เดือน กรกฎำคม 2554 เป็นตน้ไป 

สิงหำคม : เม่ือวนัท่ี 19 สิงหำคม 2554 ปตท. ไดล้งนำมในสญัญำระหวำ่งผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) เพ่ือเขำ้ร่วมลงทุนใน
บริษทั บำงปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ ำกดั (BIC) กบั บริษทั ช. กำรช่ำง จ ำกดั (มหำชน) บริษทั ท่ีดินบำงปะอิน จ ำกดั 
และผูถื้อหุน้รำยยอ่ย ตำมล ำดบั โดยมีทุนจดทะบียน 1,370 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั 137,000,000 หุน้ มูลค่ำ
หุน้ละ 10 บำท โดย ปตท. ถือหุน้จ ำนวน 34,250,001 หุน้  

 : เม่ือวนัท่ี 22 สิงหำคม 2554 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยงับริษทัเอม็ทีพี เอชพี เจว ีจ ำกดั ในนิคมอุตสำหกรรม
เอเชีย จงัหวดัระยอง เร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติเชิงพำณิชย ์โดยมีปริมำณซ้ือขำยก๊ำซตำมสญัญำ 10,775 ลำ้นลำ้นบีทียตู่อวนั 

กนัยำยน : เม่ือวนัท่ี 6 กนัยำยน 2554 สถำนีรับจ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (Map Ta Phut LNG Terminal) ของ บริษทั พีทีที แอลเอน็จี 
จ ำกดั ซ่ึงเป็นสถำนีรับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลวแห่งแรกในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เร่ิมเปิดด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย ์ โดยมีควำมสำมำรถรับ-จ่ำย LNG ในระยะแรก 5 ลำ้นตนัต่อปี (เทียบเท่ำปริมำณก๊ำซธรรมชำติ 700 ลำ้น
ลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั) และจะสำมำรถขยำยเป็น 10 ลำ้นตนัต่อปี ในอนำคต (เทียบเท่ำปริมำณก๊ำซธรรมชำติ 1,400 ลำ้น
ลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั) โดยสถำนีรับ-จ่ำย LNG แห่งน้ี ประกอบดว้ย ถงัเก็บ LNG ขนำด 160,000 ลูกบำศกเ์มตร จ ำนวน 2 
ถงั และท่ำเรือซ่ึงมีศกัยภำพในกำรรองรับเรือบรรทุก LNG ขนำดตั้งแต่ 125,000-264,000 ลูกบำศกเ์มตร ทั้งน้ี สถำนีรับ
จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว แห่งน้ี สำมำรถพฒันำใหเ้ป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้ LNG ในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึงจะ
ส่งผลใหป้ระเทศไทยมีควำมมัน่คงทำงดำ้นพลงังำนมำกยิง่ข้ึน 

 : เม่ือวนัท่ี 28 กนัยำยน 2554 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนกังำน ปตท. และพนกังำนบริษทัในเครือ ปตท. 



  บริษทั ปตท. จ  ำกดั (มหำชน)           ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 31 
 

ท่ีมำปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,543,825,250 บำท เป็น 28,562,996,250 บำท แบ่งออกเป็นหุน้
สำมญัจ ำนวน 2,856,299,625 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

ตุลำคม : เม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเกิดจำกกำร
ควบรวมกิจกำรระหวำ่งบริษทั ปตท. เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) เพ่ือเป็นแกนน ำดำ้นธุรกิจเคมีภณัฑ ์(Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. โดยด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและกำร
กลัน่ครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ซ่ึงบริษทัไดเ้ขำ้เป็นบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มสินคำ้
อุตสำหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 21 ตุลำคม 2554 

พฤศจิกำยน : เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2554 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเช่ือมในทะเลแหล่งเชฟรอนส่วนเพ่ิม (ท่อปลำทอง 2) จำก
แหล่งก๊ำซธรรมชำติเชฟรอนส่วนเพ่ิม ไปยงัท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลเสน้ท่ี 3 ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊ำซฯ ขนำด 42 น้ิว 
ระยะทำงประมำณ 48 กิโลเมตร เร่ิมด ำเนินกำรส่งก๊ำซเชิงพำณิชย ์

 

ปี 2555 

มกรำคม       :     เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2555 ปตท. และ บริษทั ซมัซุง เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั ร่วมลงนำมสญัญำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำและ
พลงังำนควำมร้อนร่วม เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ำขนำด 25 เมกะวตัต ์ ส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ อีเทน และโรงแยกก๊ำซฯ 
หน่วยท่ี 6 จงัหวดัระยอง รวมทั้งยงัน ำควำมร้อนส่วนท่ีเหลือจำกกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ มำสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใน
กระบวนกำรผลิตของโรงแยกก๊ำซฯ อีเทน ซ่ึงช่วยเพ่ิมควำมมัน่คงทำงพลงังำนใหก้บัระบบไฟฟ้ำของโรงแยกก๊ำซฯ 
ระยอง และลดรำยจ่ำยค่ำไฟฟ้ำท่ีตอ้งซ้ือจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค คำดวำ่จะเร่ิมกำรผลิตไฟฟ้ำไดใ้นเดือนเมษำยน 
2557 

กมุภำพนัธ์     : เม่ือวนัท่ี 7 กมุภำพนัธ์ 2555 ร่วมลงนำมบนัทึกควำมร่วมมือกบั บริษทั Dynamax Petrochemical Ltd. ประเทศไตห้วนั 
เพ่ือร่วมกนัพฒันำตลำดและเพ่ิมยอดจ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน เขำ้สู่ตลำดรถยนต ์เพ่ือกำรแข่งขนัในประเทศไตห้วนั 

 : วนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2555 ร่วมลงนำมบนัทึกควำมร่วมมือระหวำ่งกบั บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) เพื่อกำร
ขำยประกนัผำ่นผูแ้ทนจ ำหน่ำยก๊ำซหุงตม้  

 : เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2555 ร่วมลงนำมสัญญำซ้ือขำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและบนัทึกควำมเขำ้ใจกำรศึกษำกำร
ให้บริกำรเติมน ้ ำมนัอำกำศยำน (Jet A-1) กบั บริษทั เช้ือไฟลำว จ ำกดั นบัเป็นกำรสร้ำงแบรนด์ และขยำยตลำดของ 
ปตท. สู่ภูมิภำคอินโดจีน 

มีนำคม  : เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม 2555 บริษทั PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ำกดั เขำ้ซ้ือหุน้ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 66.5% ของบริษทั Red Island Minerals Ltd ในประเทศออสเตรเลีย 

: เม่ือวนัท่ี 13 มีนำคม 2555 ร่วมลงนำมบนัทึกควำมร่วมมือกบักองทพัเรือ ในกำรด ำเนินโครงกำรพฒันำน ้ ำมนัเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืนส ำหรับเรือของกองทพัเรือ เพ่ือร่วมกนัวจิยั พฒันำ และทดสอบผลิตภณัฑใ์หเ้หมำะสมท่ีจะน ำไปใชก้บัเรือ
ของกองทพัเรือไดอ้ยำ่งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

 : บริษทัผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็ (DCAP) ไดด้ ำเนินโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ ำ แลว้เสร็จ และเร่ิมขยำย
ก ำลงักำรผลิตเชิงพำณิชย ์เม่ือเดือนมีนำคม 2555 ประกอบกบักำรติดตั้งเคร่ืองจกัร E-Chiller เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
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ผลิตของระบบและรองรับควำมตอ้งกำรน ้ ำเยน็ของลูกคำ้ท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให ้ ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนเป็น 94 เมกะ
วตัต ์และน ้ ำเยน็ 34,300 ตนัควำมเยน็ 

เมษำยน  : เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2555 ปตท. เร่ิมเปิดบริกำร PTT Fit Station สำขำแรกท่ีสถำนีบริกำรน ้ ำมนัสนำมเป้ำ โดยช่วงเปิด
ด ำเนินกำรมีรำยกำรส่งเสริมกำรขำย ไดแ้ก่ กำรตรวจสอบสภำพเคร่ืองยนตฟ์รี 24 รำยกำร สมคัรสมำชิก PTT Fit 
Station ฟรี ส่วนลดกำรเปล่ียนไสก้รองน ้ ำมนัเคร่ือง ลำ้งระบบแอร์ และใบปัดน ้ ำฝน หมดเขตรำยกำรส่งเสริมกำรขำย 
วนัท่ี  30 มิถุนำยน 2555 

: เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2555 บริษทั Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) และบริษทั Egyptian Natural Gas 
Holding Company (EGAS) แจง้กำรยกเลิกสญัญำซ้ือ-ขำยก๊ำซฯกบับริษทั East Mediterranean Gas S.A.E. (EMG) ซ่ึง
เป็นบริษทัร่วมของบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (PTTI) 

พฤษภำคม : เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2555 ร่วมลงนำมบนัทึกควำมร่วมมือ กบั Deltronix India Limited, India เพ่ือร่วมศึกษำแนว
ทำงกำรขยำยตลำดในประเทศอินเดีย นบัเป็นกำรขยำยตลำดผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน ปตท. อินเดียตอนใต ้ 

 : เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2555 เปิดตวัโครงกำร PTT Free Wi-Fi ในสถำนีบริกำรน ้ ำมนั โดยให้ประชำชนสมคัรและใช้
บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำย (Wi-Fi) ฟรีวนัละ 2 ชัว่โมงต่อ User โดยเปิดตวัโครงกำรแห่งแรกท่ีสถำนีบริกำรน ้ ำมนั เพ่ือ
สวสัดิกำร ร.1 รอ. ถนนวภิำวดีรังสิต ในปี 2555 ติดตั้งแลว้เสร็จจ ำนวน 311 แห่ง  

มิถุนำยน : โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ จำกแหล่งบงกชใต ้ไดด้ ำเนินกำรก่อสร้ำง และติดตั้งแท่นผลิต และอุปกรณ์กำรผลิตต่ำงๆ 
แลว้เสร็จ และไดเ้ร่ิมผลิตและส่งก๊ำซฯ เขำ้ระบบท่อส่งก๊ำซฯ ของปตท. เป็นคร้ังแรก เม่ือเดือน มีนำคม 2555 เพื่อ
ทดสอบระบบ และไดเ้ร่ิมกำรผลิตเชิงพำณิชย ์ ในเดือนมิถุนำยน 2555 โดยมีปริมำณกำรผลิตตำมสญัญำซ้ือขำยท่ี 320 
ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั และคอนเดนเสท 9,000 บำร์เรลต่อวนั และเม่ือรวมกำรผลิตก๊ำซฯจำกแหล่งบงกชใตก้บัแหล่ง
บงกชเดิม จะท ำใหก้ ำลงักำรผลิตก๊ำซฯ โดยรวมของโครงกำรบงกชมีสูงถึง 900 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั สำมำรถ
สนองตอบควำมตอ้งกำรใชก๊้ำซฯ ในประเทศไดถึ้งร้อยละ 20 

กรกฎำคม : เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2555 คณะกรรมกำร ปตท. ไดมี้มติอนุมติัให้กำรสนบัสนุนกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) (ปตท.สผ.) โดย 
1. อนุมติัให ้ปตท. ซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของ  ปตท.สผ.  จ ำนวนไม่เกิน 403,395,000 หุ้นเพ่ือคงสัดส่วนกำรถือ
หุ้นเดิมใน  ปตท.สผ.  ท่ีประมำณร้อยละ 65.29 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ ปตท.สผ.  (ก่อนกำร
จดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหผู้จ้ดัหำหุน้ส่วนเกิน (Overallotment Agent)) ในรำคำท่ี  ปตท.สผ.  เสนอขำย ซ่ึงจะพิจำรณำ
จำกกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรซ้ือหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนสถำบนั (Book Building) 
2. อนุมติัให้ผูจ้ดัหำหุ้นส่วนเกินยืมหุ้นสำมญัของ  ปตท.สผ.  ท่ีถือโดย ปตท. จ ำนวนไม่เกิน 32,162,000 หุ้น 
โดยมีวตัถุประสงค์ให้ผูจ้ ัดหำหุ้นส่วนเกินใช้เป็นกลไกในกำรรักษำเสถียรภำพของระดับรำคำหุ้น (Stabilization) 
ในช่วงระยะเวลำ 30 วนันบัแต่วนัถดัจำกวนัปิดกำรจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของ  ปตท.สผ.  
3. มอบอ ำนำจให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร หรือผูท่ี้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรมอบหมำย  มีอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมควำมจ ำเป็นเหมำะสมในกำรด ำเนินกำรตำม ขอ้ 1 และ 2 พร้อมทั้งมีอ ำนำจในกำรเจรจำ 
ปรับปรุง แก้ไข รำยละเอียดสัญญำ และลงนำมในสัญญำและเอกสำรใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมควำมจ ำเป็นเหมำะสม 
ตลอดจนกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของ   ปตท.สผ.  ในวำระท่ี ปตท. มีสิทธิออกเสียง
คะแนน 
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สิงหำคม : เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2555 ร่วมลงนำมในบนัทึกควำมร่วมมือ พฒันำตลำดหล่อล่ืนส ำหรับกลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย กบั เจเอ็กซ์ นิปปอน ออยล ์นบัเป็นกำรพฒันำองคค์วำมรู้ และเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ในกำรพฒันำ
ตลำดผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนส ำหรับกลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรมในประเทศไทย  

 : เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2555 ปตท. ร่วมกบั บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) (PTTGC) และ บริษทั พีทีที 
โพลีเอทิลีน จ ำกดั (PTTPE) ไดร่้วมลงนำมแกไ้ขสญัญำซ้ือขำยผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ไดแ้ก่ ก๊ำซอี
เทน ก๊ำซโพรเพน และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว โดยปรับสูตรรำคำซ้ือขำยผลิตภณัฑร์ะหวำ่งโรงแยกก๊ำซฯ และบริษทัใน
เครือกลุ่มปิโตรเคมี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนรำคำน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติในตลำดโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยยงัคง
อยูบ่นหลกักำรของผลตอบแทนของกำรลงทุนท่ีเท่ำเทียมกนั ทั้ง 3 ฝ่ำย เพ่ือใหส้ำมำรถรักษำควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัไวไ้ด ้โดยมีผลตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2555  

 : เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2555 บริษทั PTT Mining Limited (“PTTML”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ำกดั (“PTTI”) (บริษทัยอ่ยท่ี ปตท.ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร ปตท.ได้
ประกำศท ำค ำเสนอซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกแลว้และ/หรือท่ีจะออกเพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิกำรซ้ือหุน้ (Options) 
ทั้งหมดของบริษทั Sakari Resources Limited (“SAR” เดิมช่ือ Straits Asia Resources Limited) โดยไม่รวมหุน้ท่ีถืออยู่
หรือตกลงท่ีจะเขำ้ซ้ือแลว้ โดยมีรำคำเสนอซ้ือหุน้สำมญัของ SAR ท่ี 1.90 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุน้ 

 : เม่ือวนัท่ี 30 สิงหำคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ไดมี้มติให ้บริษทั  พีทีที ยทิูลิต้ี จ ำกดั (“PTTUT”)  และ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) จ ำกดั  (“IPT”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ ปตท. โดย ปตท. ถือหุน้ใน PTTUT และ 
IPT ในสดัส่วนร้อยละ 40 และ 20 ตำมล ำดบั ด ำเนินกำรควบบริษทั ภำยหลงักำรควบรวมกิจกำร ปตท. จะถือหุน้ใน
บริษทัใหม่ในสดัส่วนร้อยละ 30.10  ทั้งน้ี บริษทัใหม่จะมีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำเทียบเท่ำรวมทั้งส้ินประมำณ 1,357 เมกะ
วตัต ์แบ่งเป็นก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำจ ำนวน 1,038 เมกะวตัต ์และเป็นก ำลงักำรผลิตไอน ้ ำจ ำนวน 1,340 ตนัต่อชัว่โมง (ซ่ึง
เทียบเท่ำกบัก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำจ ำนวนประมำณ 319 เมกะวตัต)์ 

กนัยำยน : เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2555 ร่วมลงนำมบนัทึกควำมร่วมมือดำ้นปิโตรเลียมกบั บริษทั Denko Trading จ ำกดั เพ่ือร่วม
ศึกษำโอกำส และควำมเป็นไปไดก้ำรลงทุนท ำธุรกิจปิโตรเลียม ในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 

 : เม่ือวนัท่ี 7 กนัยำยน 2555 ลงนำมบนัทึกควำมเขำ้ใจกำรท ำธุรกิจซ้ือขำยถ่ำนหินกบั บริษทั ซิง เฮง เส็ง จำกดั เพ่ือเป็น
กำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรท ำธุรกิจซ้ือขำยถ่ำนหินร่วมกนัอยำ่งตอ่เน่ืองและยัง่ยนื 

 : เม่ือวนัท่ี 13 กนัยำยน 2555 คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบอตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ 
ส่วนของตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge : Tc) ของระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝ่ังท่ีระยอง (พ้ืนท่ี 1) ระบบท่อส่ง
ก๊ำซฯ นอกชำยฝ่ังท่ีขนอม (พ้ืนท่ี 2) และระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3)  ท่ีอตัรำ 1.3380 บำทต่อลำ้นบีทีย ู และ
เห็นชอบอตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร  ของระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝ่ังท่ีจะนะ (พ้ืนท่ี 4)   ท่ี
อตัรำ 0.0145  บำทต่อลำ้นบีทีย ูโดยใหเ้รียกเก็บอตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำว ตั้งแต่เดือนกนัยำยน 2555 เป็นตน้ไป 

ตุลำคม  : เม่ือวนัท่ี 12 ตุลำคม 2555 ปตท. ลงนำมสญัญำเพ่ิมเติมส ำหรับกำรจ ำหน่ำย Jet A-1 ใหก้บั MPPE โดยจดัส่งท่ีท่ำข้ีเหลก็ 
และ ปตท.สนบัสนุน MPPE ในกำรยกระดบัมำตรฐำนกำรเติมน ้ ำมนัอำกำศยำนท่ีสนำมบินท่ำข้ีเหลก็ใหไ้ดต้ำม 
มำตรฐำนสำกล  

 : เม่ือวนัท่ี 25 ตุลำคม 2555 ปตท. ไดอ้อกและเสนอขำยหุน้กู ้ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ มูลคำ่ 1,100 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ ใหแ้ก่นกัลงทุนสถำบนัในต่ำงประเทศประกอบดว้ย หุน้กูอ้ำย ุ 10 ปี มูลค่ำ 500 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำ
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ดอกเบ้ียคงท่ี 3.375% ต่อปี และ หุน้กูอ้ำย ุ30 ปี มูลค่ำ 600 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 4.500% ต่อปี ซ่ึงเป็น
อตัรำดอกเบ้ียต ่ำท่ีสุดเป็นประวติักำรณ์ของหุน้กูต้่ำงประเทศท่ีเคยออกและเสนอขำยโดยผูอ้อกหุน้กูจ้ำกประเทศไทย 

 : เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม 2555 เปิดสถำนีบริกำร Platinum เป็นแห่งแรก ณ หนองแต่ง กรุงเวยีงจนัทน ์  สปป.ลำว นบัเป็น
สถำนีบริกำรตำมแนวคิด PTT Life Station แห่งแรกใน สปป.ลำว และในต่ำงประเทศ เพ่ือรองรับกำรเปิดประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน 

 : เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม 2555 เปิดตวัโครงกำรตน้แบบกำรจดักำรขยะเหลือศูนย ์(Zero Waste)  ณ สถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. 
สำขำสระบุรี เป็นแห่งแรก  เพ่ือช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ โดยกำรขนถ่ำยขยะและกำรบริหำรจดักำร
ขยะ ณ แหล่งก ำเนิดอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

พฤศจิกำยน  : ระหวำ่งวนัท่ี 6-8 พฤศจิกำยน 2555 ปตท. เขำ้ร่วมงำน IATA Aviation Fuel Forum ซ่ึงเป็นงำนประชุมใหญ่ระดบัโลก
ของอุตสำหกรรมกำรบิน เพ่ือใหต้วัแทนสำยกำรบิน ผูใ้หบ้ริกำรน ้ ำมนัอำกำศยำน คู่คำ้และพนัธมิตรต่ำง ๆ ร่วมหำรือ
แนวทำงกำรด ำเนินกำรร่วมกนั 

ธนัวำคม  : โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ นวนคร-รังสิต ระยะทำงยำว 17 กิโลเมตร ก่อสร้ำงแลว้เสร็จ และเร่ิมจ่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ เขำ้ระบบไดต้ั้งแตเ่ดือนธนัวำคม 2555 ท ำใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของโรงไฟฟ้ำ โรงงำน
อุตสำหกรรมในนิคมนวนคร และนิคมบำงกระดี รวมถึงผูใ้ชร้ถ NGV ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีเพ่ิมข้ึนอยำ่ง
ต่อเน่ือง 

 : เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวำคม 2555 ปตท. ลงนำมในสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) กบับริษทั Qatar Liquefied Gas 
Company Limited (Qatargas) ประเทศกำตำร์ (โดยคณะกรรมกำรนโยบำยแห่งชำติ (กพช.) มีมติเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 4 
ตุลำคม 2555) ในปริมำณ 2 ลำ้นตนัต่อปี อำยสุญัญำ 20 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 มกรำคม 2558 โดยเป็นสญัญำซ้ือขำย LNG ระยะ
ยำวฉบบัแรกของประเทศไทย ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้ำงควำมมัน่คงดำ้นพลงังำนใหก้บัประเทศไทยในระยะยำว โดยเฉพำะ
เม่ือปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่ีผลิตไดจ้ำกอ่ำวไทยและกำรน ำเขำ้ก๊ำซธรรมชำติจำกประเทศเพ่ือนบำ้นเร่ิมท ำไดจ้ ำกดั 
ขณะท่ีปริมำณควำมตอ้งกำรใชก๊้ำซธรรมชำติในประเทศยงัคงสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

 : เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวำคม 2555 คณะกรรมกำรบริษทั SAR มีมติเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรยืน่ขอเพิกถอนหุน้ของบริษทัฯออก
จำกตลำดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ อน่ึงกำรเพิกถอนหุน้จะสมบรูณ์ เม่ือ (1) กำรยืน่ขอเพิกถอนไดรั้บกำรอนุมติัจำกตลำด
หลกัทรัพยสิ์งคโปร์  (2) ไดรั้บยกเวน้กฎของตลำดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ขอ้ 1307 เร่ืองกำรขออนุมติัท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อ
หุน้ในกำรเพิกถอนหุน้และกฎขอ้ 1309 เร่ืองกำรท ำ exist offer กบัผูถื้อหุน้ท่ีเหลืออยู ่

 : เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ไดมี้มติเห็นชอบให ้ ปตท. เขำ้ร่วมทุนโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตยใ์นบริษทั ไทย โซล่ำร์ รีนิวเอเบิล จ ำกดั (TSR) โดย ปตท. จะเขำ้ร่วมทุนใน TSR ในสดัส่วน 40% 
ดว้ยเงินลงทุนประมำณ 1,450 ลำ้นบำท ขณะท่ีบริษทั ไทย โซล่ำร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (TSE) ผูพ้ฒันำโครงกำร ถือหุน้ใน
สดัส่วน 60%  

ปี 2556 

มีนำคม       : เม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 2556 ปตท.ลงนำมสญัญำขำยก๊ำซธรรมชำติใหก้บักลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเลก็ (SPP) ไดแ้ก่ บริษทั 
Hitech cogeneration บริษทั Victory cogeneration บริษทั Thai Energy Generator โดยมีปริมำณก๊ำซท่ีจะตอ้งส่งมอบ
ตำมสญัญำใหแ้ก่ผูซ้ื้อในแต่ละวนัรวม 68 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนัท่ีค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ อำยสุญัญำ 
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25 ปี ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำน โดยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำอยำ่งมีประสิทธิภำพดว้ยระบบผลิตไฟฟ้ำ
และควำมร้อนร่วม 

 :    เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2556 ปตท. ลงนำมสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติอดั (CNG) ร่วมกบับริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บ
เบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน) (UAC) ในกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติอดัท่ีไดจ้ำกก๊ำซธรรมชำติเผำท้ิง หรือ 
Associated Gas ท่ีบริษทั UAC ไดท้ ำสญัญำรับซ้ือจำกแหล่งน ้ ำมนัดิบบูรพำ-เอ อ.กงไกลำส จ.สุโขทยั ในปริมำณ 15-
20 ตนัต่อวนั สญัญำโครงกำร 3 ปี เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยเป็นก๊ำซ NGV ส ำหรับรถยนตใ์นพ้ืนท่ีภำคเหนือ คำดวำ่จะ
ด ำเนินกำรผลิตและส่งมอบก๊ำซไดภ้ำยในเดือนตุลำคม 2556 ซ่ึงจะช่วยลดกำรน ำเขำ้น ้ ำมนัจำกต่ำงประเทศ ลดมลภำวะ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงส่งเสริมกำรใชพ้ลงังำนทดแทนและสนบัสนุนพลงังำนท่ีสำมำรถผลิตไดเ้องในประเทศอีกดว้ย 

เมษำยน : เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2556 ปตท. ร่วมกบั บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน) (UAC) 
ลงนำมสญัญำซ้ือขำยก๊ำซชีวภำพอดัส ำหรับรถยนต ์ (CBG) แห่งแรกของไทย ท่ี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยผลิตก๊ำซฯ 
CBG จำกน ้ ำเสียและมูลสตัวจ์ำกฟำร์มสุกรหมกัผสมกบัหญำ้เล้ียงชำ้ง ปริมำณผลิต 6 ตนัต่อวนั เร่ิมผลิตและส่งมอบ
ก๊ำซในเชิงพำณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2556 ช่วยลดภำระตน้ทุนกำรขนส่งก๊ำซฯ ไดก้วำ่ 2 บำทต่อกิโลกรัม รวมทั้ง 
ลดกำรใชน้ ้ ำมนัดีเซลท่ีเป็นเช้ือเพลิงในรถขนส่ง ไดก้วำ่ 3.2 แสนลิตรต่อปี คิดเป็นเงินกวำ่ 9.6 ลำ้นบำทต่อปี 

พฤษภำคม  :     เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556  ปตท. ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน PPCL ซ่ึง ปตท. ถือหุน้อยูท่ั้งหมดเป็นจ ำนวน 
                               37,008,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดใหก้บับริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั 

(มหำชน)(PTTGC) 

 : เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2556 ปตท.ลงนำมสญัญำขำยก๊ำซธรรมชำติใหก้บักลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเลก็ (SPP) ไดแ้ก่ บริษทั 
Siam Pure Rice และบริษทั Bowin Clean Energy โดยมีปริมำณก๊ำซท่ีจะตอ้งส่งมอบตำมสญัญำใหแ้ก่ผูซ้ื้อในแต่ละวนั
รวม 30 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนัท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตูอ่ลูกบำศกฟ์ตุ อำยสุญัญำ 25 ปี ซ่ึงจะช่วยพฒันำพลงังำน
สะอำด และช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำนโดยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

มิถุนำยน    :   เม่ือวนัท่ี  17 มิถุนำยน 2556  ปตท.จดัตั้งบริษทั พีทีที พีเอม็เอม็เอ จ ำกดั (PTTPMMA) ดว้ยทุนจดทะเบียน 660 ลำ้น
บำท ซ่ึงปตท.เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 100  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเมด็พลำสติก                    
Poly Methyl Methacrylate (PMMA) ขนำดก ำลงัผลิตประมำณ 40,000 ตนัต่อปี  

 : เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2556 บริษทั บำงปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ำกดั (BIC) ซ่ึงเป็นกำรร่วมทุนระหวำ่ง ปตท. บริษทั ช.
กำรช่ำง จ ำกดั (มหำชน) บริษทั ท่ีดินบำงปะอิน จ ำกดั และกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เร่ิมเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์ เพื่อผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ ำ ขนำดก ำลงัผลิตไฟฟ้ำ 119 เมกกะวตัต ์ (MW) และไอน ้ ำ 20  ตนัต่อ
ชัว่โมง  จ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ ำนวน 90 MW ส่วนท่ีเหลือจ ำหน่ำยใหลู้กคำ้ใน
เขตนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน และจ ำหน่ำยไอน ้ ำ 20 ตนัต่อชัว่โมง ใหลู้กคำ้ในเขตนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน โดย 
ปตท. เป็นผูจ้ดัหำก๊ำซธรรมชำติใหแ้ก่บริษทั BIC มีสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ 20-25 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั อำยุ
สญัญำ 25 ปี 

 : เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 โครงกำรติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 4 บนบก จงัหวดัระยอง 
ด ำเนินกำรติดตั้งแลว้เสร็จ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมแรงดนัในกำรส่งก๊ำซของโครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
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กนัยำยน    :  เม่ือวนัท่ี  4 กนัยำยน 2556  ปตท.จดัตั้งบริษทั พทีีที ออยล ์ เมียนมำร์ จ ำกดั (PTT Oil Myanmar Co.,Ltd.) ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 300,000 ลำ้นเหรียญสหรัฐ โดย ปตท.เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 100 โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ขยำยกำรลงทุนใน
ประเทศเมียนมำร์และสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ในกำรเป็นแบรนดช์ั้นน ำของภูมิภำค 

: เม่ือวนัท่ี 6 กนัยำยน 2556 ปตท.ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ จำกดั (“B.Grimm BIP 
Power”) ท่ี ปตท. ถือหุน้อยูท่ั้งหมดเป็น จำนวน 656,650 หุน้ ในสดัส่วนร้อยละ 23 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมด ใหแ้ก่ 
บริษทั บี.กริม เพำเวอร์ จำกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ B.Grimm BIP Power ในสดัส่วนร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมด โดยมี
มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยประมำณ 180 ลำ้นบำท 

:  เม่ือวนัท่ี 27 กนัยำยน 2556 คณะกรรมกำรบริษทั ปตท.  มีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั  PTT Regional Treasury Center 
(“PTT RTC”)  ในประเทศสิงคโปร์ ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ โดย ปตท. เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 100 
สอดคลอ้งกบัทิศทำงและกลยทุธ์ของ ปตท. ในกำรรวมศูนยก์ำรปฏิบติักำรทำงกำรเงินของกลุ่ม ปตท. ใหเ้ป็นไปอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด และสำมำรถรองรับกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรเงินในภำพรวมอยำ่งครบวงจร 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

ปตท. เป็นบริษทัพลงังำนแห่งชำติท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรโดยมีพนัธกิจในกำรสร้ำงควำม
มัน่คงทำงพลงังำนใหก้บัประเทศ สร้ำงควำมมัง่คัง่ทำงเศรษฐกิจ และกำรสร้ำงควำมยัง่ยนืขององคก์ร ควบคู่ไปกบักำรดูแลส่ิงแวดลอ้มและ
ส่งเสริมสงัคมไทยใหเ้ขม้แขง็  

กำรประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นกำรลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ตน้น ้ ำจนถึงปลำยน ้ ำโดย มุ่งเนน้กำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกบักำรสร้ำงนวตักรรมดำ้นพลงังำน ซ่ึงกำรประกอบธุรกิจของ ปตท. จะประกอบดว้ยธุรกิจท่ีด ำเนินงำน
เองและธุรกิจท่ีลงทุนผำ่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. สำมำรถสรุปภำพรวมกำรประกอบธุรกิจไดด้งัน้ี 

 

3.2.1 ธุรกจิทีด่ าเนินงานเอง ประกอบดว้ย 
         ธุรกจิต้นน า้ 

3.2.1.1 หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ
ด ำเนินธุรกิจกำรจดัหำ ขนส่ง จดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติและผลิตภณัฑจ์ำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ

ธรรมชำติส ำหรับยำนยนต ์(NGV) ในสถำนีบริกำร NGV รวมทั้งกำรลงทุนในธุรกิจท่ีใชป้ระโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัก๊ำซธรรมชำติ
ผำ่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติครอบคลุมกำรจดัหำจำกแหล่งในประเทศ น ำเขำ้จำกประเทศเพ่ือนบำ้น และในรูป
ของก๊ำซธรรมชำติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพ่ือใหก้ำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติเพียงพอกบัควำมตอ้งกำรท่ีขยำยตวัอยำ่ง
ต่อเน่ือง ส ำหรับกำรจดัจ ำหน่ำยครอบคลุมกำรจดัจ ำหน่ำยใหก้บัผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยใหญ่ผำ่นกำรลงทุนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ กำรจดั
จ ำหน่ำยใหก้บัลูกคำ้อุตสำหกรรมผำ่นกำรลงทุนระบบท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ และกำรจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต ์
(NGV) เพ่ือส่งเสริมกำรใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงทำงเลือกทดแทนน ้ ำมนัเบนซินและดีเซลผำ่นกำรลงทุนในสถำนีบริกำร NGV ใน
ส่วนธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ปตท. ไดล้งทุนในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัก๊ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทยโดยกำรแยก
ผลิตภณัฑต์่ำงๆ ท่ีมีมูลค่ำจำกก๊ำซธรรมชำติเพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีในกำรพฒันำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทยเพ่ือ
สนบัสนุนภำคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยเสริมสร้ำงเศรษฐกิจของไทยใหเ้ติบโต รวมทั้งกำรจ ำหน่ำยเป็นก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เพื่อ
ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในภำคครัวเรือน อุตสำหกรรมและขนส่ง  
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นอกจำกน้ีหน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติยงัไดมี้กำรลงทุนคลงัรับก๊ำซธรรมชำติเหลว ผำ่นบริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ำกดั ซ่ึง 
ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 เพื่อใหบ้ริกำรในกำรรับเรือ จดัเก็บ LNG และแปลงสภำพ LNG เป็นก๊ำซธรรมชำติ เพ่ือรองรับกำรน ำเขำ้ LNG 
ของ ปตท. และกำรลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำท่ีใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง และด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ไอน ้ ำ และ
น ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงมีบริษทัผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนร่วม จ ำกดั ท่ี ปตท. 
ถือหุน้ร้อยละ 100 เป็นผูด้  ำเนินกำร  

ธุรกิจกำรจดัหำ ขนส่ง และจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ อยูภ่ำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 
โดยมีคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำนซ่ึงพระมหำกษตัริยท์รงแต่งตั้งเป็นผูก้  ำกบัดูแล โดยธุรกิจจดัหำและโครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำย
ใหก้บัลูกคำ้กลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ำรวมทั้งกำรบริหำรกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อจะมีอตัรำผลตอบแทนคงท่ี  และธุรกิจจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติใหก้บัลูกคำ้อุตสำหกรรมส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัรำคำน ้ ำมนัเตำในตลำดโลก เพ่ือใหแ้ข่งขนัไดก้บัรำคำขำยปลีกน ้ ำมนัเตำใน
ประเทศ ในส่วนของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติจะข้ึนอยูก่บัรำคำผลิตภณัฑจ์ำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติท่ีจ ำหน่ำยเป็นวตัถุดิบใหก้บั
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัรำคำผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลำดโลก แต่ในส่วน LPG ท่ีจ  ำหน่ำยเป็นเช้ือเพลิงในประเทศ ปัจจุบนั
รัฐบำลมีนโยบำยช่วยเหลือประชำชน ในกำรลดค่ำใชจ่้ำยเช้ือเพลิงจำกผลกระทบรำคำน ้ ำมนัตลำดโลกท่ีปรับตวัสูงข้ึน โดยยงัคงควบคุม
รำคำ LPG ภำคครัวเรือนท่ีจ ำหน่ำยจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติไวท่ี้ 333 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตนั ซ่ึงต ่ำกวำ่รำคำตลำดโลก ขณะท่ี รำคำ 
NGV แมจ้ะไดป้รับรำคำข้ึนเดือนละ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม เป็นเวลำ 4 เดือน แตข่ณะเดียวกนั ภำครัฐก็ทยอยปรับลดเงินชดเชยรำคำก๊ำซฯ 
NGV ลงเดือนละ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม ต่อเน่ืองเป็นเวลำ 4 เดือนเช่นเดียวกนั ท ำใหปั้จจุบนั NGV ยงัคงถูกตรึงรำคำไวท่ี้ 10.50 บำทต่อ
กิโลกรัม จนถึงปัจจุบนั และไม่ไดรั้บเงินชดเชย NGV จำกภำครัฐอีกต่อไป         

ทั้งน้ีกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่ ร้อยละ 79 มำจำกก๊ำซธรรมชำติในประเทศ ส่วนท่ีเหลือมำจำกกำรน ำเขำ้ก๊ำซ
ธรรมชำติจำกสหภำพพม่ำ และก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG)  

 

ธุรกจิปลายน า้ 

3.2.1.2 หน่วยธุรกจิน า้มนั 
ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีมีคุณภำพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ผลิตภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑ์

เช้ือเพลิง หมำยถึง น ้ ำมนัเช้ือเพลิง ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 2) ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน หมำยถึง น ้ ำมนัหล่อล่ืน และผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนอ่ืนๆ                 
และ 3) ผลิตภณัฑใ์นธุรกิจคำ้ปลีกซ่ึงหมำยถึง ผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจคำ้ปลีก  กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมใน
ประเทศแบ่งกลุ่มลูกคำ้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มขำยปลีก (B2C) หมำยถึง ผูแ้ทนจ ำหน่ำยสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ซ่ึงในปัจจุบนัมีกำรพฒันำ
เป็นสถำนีบริกำรท่ีทนัสมยั PTT Life Station สำมำรถตอบสนอง Lifestyle ของผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ีตอ้งกำรกำรบริกำรและส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกอยำ่งครบครัน (One Stop Service)  ดว้ยธุรกิจคำ้ปลีกในสถำนีบริกำรท่ีหลำกหลำย อำทิ ร้ำนสะดวกซ้ือ ร้ำนอำหำร Café Amazon
ซ่ึงไดพ้ฒันำเป็นระบบธุรกิจแฟรนไชส์อยำ่งเตม็รูปแบบ และขยำยเครือข่ำยร้ำนคำ้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนีบริกำร มีกำรเปิด
ศูนยบ์ริกำรยำนยนต ์PTT Fit Station และบริกำรดำ้นกำรเงิน (ธนำคำร ตู ้ATM)  นอกจำกกำรจ ำหน่ำยผำ่นสถำนีบริกำรยงัมีกำรจ ำหน่ำย
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวผำ่นโรงบรรจุ ร้ำนคำ้ก๊ำซ  และกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนผำ่นร้ำนคำ้หล่อล่ืน  2) กลุ่มขำยพำณิชย ์(B2B) หมำยถึง 
กลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรม หน่วยงำนรำชกำรท่ีเป็นองคก์รภำครัฐ และภำคเอกชน ท่ีซ้ือผลิตภณัฑไ์ปใชเ้อง หรือเพ่ือด ำเนินธุรกิจ และ 3) กลุ่ม
ขำย Supply Sales หมำยถึง กลุ่มผูค้ำ้น ้ ำมนัตำมมำตรำ 7 และมำตรำ 10 ตำมพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบบัท่ี 2 
พ.ศ. 2550 ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยในตลำดต่ำงประเทศ ไดเ้ร่ิมขยำยตลำดไปสู่ต่ำงประเทศ อำทิ ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน   

นอกจำกน้ี หน่วยธุรกิจน ้ ำมนัยงัมีกำรบริหำรกำรลงทุนผำ่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ีด ำเนินธุรกิจและบริกำรท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจน ้ ำมนัทั้งในและต่ำงประเทศ อำทิ ธุรกิจคำ้ปลีกและสถำนีบริกำร ธุรกิจผสมและบรรจุน ้ ำมนัหล่อล่ืน และธุรกิจบริกำรเติมน ้ ำมนั
อำกำศยำน เป็นตน้ 
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ธุรกิจน ้ ำมนัเป็นธุรกิจกำรคำ้เสรีท่ีมีกำรแข่งขนัสูงและอยูภ่ำยใตก้ฎหมำยหลำยฉบบั เช่น พระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนั
เช้ือเพลิง พ.ศ. 2543  ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550 และพระรำชบญัญติัควบคุมน ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 เป็นตน้ โดย ปตท. เป็นหน่ึงในผูค้ำ้น ้ ำมนั
ท่ีจดทะเบียนกบักรมธุรกิจพลงังำนจ ำนวนรวม 41 รำย    (ณ มิถุนำยน 2556) นอกจำกน้ีกำรด ำเนินธุรกิจน ้ ำมนัยงัอยูภ่ำยใตก้ำรติดตำมดูแล
อยำ่งใกลชิ้ดจำกหน่วยงำนรำชกำร อำทิ ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กรมธุรกิจพลงังำน กรมกำรคำ้ภำยใน และส ำนกังำน
คณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้  

 
3.2.1.3 หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ  
ด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศอยำ่งครบวงจร ประกอบดว้ย กำรจดัหำ กำรน ำเขำ้ กำรส่งออก และกำรคำ้ระหวำ่ง

ประเทศ ครอบคลุมผลิตภณัฑต์่ำงๆ ไดแ้ก่ น ้ ำมนัดิบ คอนเดนเสท ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี (ไม่รวมผลิตภณัฑ์
พลำสติก) ตวัท ำละลำยและเคมีภณัฑ ์รวมถึง สินคำ้โภคภณัฑอ่ื์น นอกจำกน้ี ยงัมีกำรจดัหำกำรขนส่งทั้งภำยในและภำยนอกประเทศเพื่อ
สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจใหแ้ก่บริษทัภำยในกลุ่ม ปตท. และกำรสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจภำยนอก โดยมีเป้ำหมำยหลกัเพื่อสร้ำง
ควำมมัน่คงทำงพลงังำนใหก้บัประเทศ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บักลุ่ม ปตท. 

ดว้ยธุรกรรมทำงกำรคำ้ของหน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีอำจส่งผลต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ทั้งจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำมนั ควำมน่ำเช่ือถือของคูค่ำ้ ควำมปลอดภยัในกำรขนส่ง รวมถึงภยัธรรมชำติท่ีอำจเกิดข้ึน หน่วย
ธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศจึงก ำหนดใหมี้ระบบกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีครอบคลุมทุกดำ้นและเทียบเท่ำบริษทัน ้ ำมนัชั้นน ำใน
ต่ำงประเทศ  ในดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นรำคำจะมุ่งเนน้กำรลดควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำมนั ผำ่นกำรวเิครำะห์
สถำนกำรณ์ตลำดต่ำงประเทศอยำ่งใกลชิ้ดและกำรใชเ้คร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงรำคำท่ีเหมำะสม อำทิเช่น กำรซ้ือขำยในตลำด
ล่วงหนำ้และตลำดอนุพนัธ์ เป็นตน้ ในดำ้นกำรควบคุมควำมเส่ียงดำ้นธุรกรรม มีกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีทนัสมยั เพ่ือตรวจสอบ
ขอ้มูลและรำยละเอียดของทุกๆ ธุรกรรมทำงกำรคำ้ท่ีเกิดข้ึนจำกฝ่ำยปฏิบติักำรได ้ ซ่ึงในปี 2555 หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศไดเ้ร่ิม
ด ำเนินกำรปรับปรุงซอฟตแ์วร์ระบบควบคุมธุรกรรมกำรคำ้ (Trading Control System) ใหเ้ป็นระบบใหม่ท่ีเพ่ิมควำมสำมำรถในกำร
บริหำรควำมเส่ียงมำกข้ึนตำมมำตรฐำนโลก (Commodity Trading and Risk Management System) สำมำรถรองรับธุรกรรมท่ีซบัซอ้นข้ึน 
และครอบคลุมถึงโภคภณัฑอ่ื์นๆท่ีอำจจะมีกำรซ้ือขำยในอนำคต ซ่ึงเป็นกำรน ำเทคโนโลยมีำช่วยเสริมศกัยภำพทำงกำรคำ้ ทั้งในดำ้นกำร
ลดกระบวนกำรท ำงำน กำรควำมคุมควำมเส่ียงท่ีรัดกมุข้ึน และกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรคำ้ท่ีถูกตอ้งรวดเร็วยิง่ข้ึน โดยมีก ำหนดเร่ิมใช้
ระบบใหม่น้ีในช่วงตน้ปี 2557 นอกจำกน้ี มีกำรควบคุมควำมเส่ียงดำ้นผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนจำกกำรขนส่ง
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยกำรจดัหำและควบคุมกำรขนส่งผลิตภณัฑต์่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนและขอ้ก ำหนดในระดบัสำกลผำ่น
โครงกำร PTT group ship vetting 

หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ ไดจ้ดัตั้งบริษทัและตวัแทนในต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรขยำย
ตลำดกำรคำ้สำกลและมุ่งไปสู่กำรเป็นผูน้ ำธุรกิจกำรคำ้ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในระดบัสำกล ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. คำ้สำกล จ ำกดั (PTT 
International Trading Pte.Ltd: PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร์ บริษทั PTT International Trading DMCC ณ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
ส ำนกังำนตวัแทนในเมืองกวำงเจำ (PTT International Trading Guangzhou Representative) ประเทศจีน และส ำนกังำนตวัแทนในเมือง
จำกำร์ตำ (PTT International Trading Jakarta Representative) ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีธุรกรรมกำรคำ้มำกกวำ่ 50 ประเทศ ครอบคลุม
ทุกภูมิภำคทัว่โลก 
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3.2.2 ธุรกจิทีล่งทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ประกอบดว้ย 
ธุรกจิต้นน า้ 
3.2.2.1 ธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 
ปตท. ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมผำ่นบริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) หรือ 

ปตท.สผ. โดย ปตท.สผ. ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่ำงประเทศรวมทั้งลงทุนในธุรกิจท่ีต่อเน่ือง เพ่ือแสวงหำแหล่ง
ปิโตรเลียมทั้งน ้ ำมนัดิบและก๊ำซธรรมชำติในรำคำท่ีแข่งขนัไดเ้พ่ือสร้ำงควำมมัน่คงทำงดำ้นพลงังำนใหก้บัประเทศ โดย ปตท.สผ. จ ำหน่ำย
ปิโตรเลียมท่ีผลิตไดจ้ำกโครงกำรในประเทศและภูมิภำคใกลเ้คียงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก๊ำซธรรมชำติใหก้บัตลำดในประเทศเป็นหลกัโดย
จ ำหน่ำยใหก้บั ปตท. นอกจำกน้ี ปตท.สผ. ไดมี้กำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในภูมิภำคอ่ืน เช่นโครงกำรแคนำดำ 
ออยล ์ แซนด ์ เคเคดี ในทวปีอเมริกำเหนือโครงกำรเรือผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลวร่วมกบั ปตท. ในประเทศออสเตรเลีย โครงกำรโมซมับิก 
โรวมูำ ออฟชอร์ แอเรีย วนั โครงกำรโมซมับิก โรวมูำ ออนชอร์ ในประเทศโมซมับิก และโครงกำรส ำรวจต่ำงๆในประเทศเคนยำ โดย
ปิโตรเลียมท่ีผลิตไดบ้ำงส่วนจะถูกน ำกลบัมำจ ำหน่ำยในประเทศและในส่วนท่ีจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศจะสำมำรถสร้ำงรำยไดก้ลบัคืนสู่
ประเทศไทยอีกทำงหน่ึง 

ผลประกอบกำรของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลก ควำมส ำเร็จในกำรส ำรวจและกำรพฒันำ
แหล่งปิโตรเลียม และกำรบริหำรตน้ทุนในกำรส ำรวจและผลิตท่ีมีประสิทธิภำพ รวมทั้งโอกำสในกำรลงทุนและพฒันำขีดควำมสำมำรถ
ขององคก์ร 

ทั้งน้ีธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมรวมทั้งรำคำจ ำหน่ำยปิโตรเลียมอยูภ่ำยใตพ้ระรำชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
โดยมีคณะกรรมกำรปิโตรเลียมก ำกบัดูแล  

 

ธุรกจิปลายน า้ 

3.2.2.2 ธุรกจิปิโตรเคม ี
ปตท.ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัก๊ำซธรรมชำติในประเทศและผลิตภณัฑจ์ำกโรงกลัน่ของกลุ่ม 

ปตท. ซ่ึงสนบัสนุนกำรพฒันำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทยในกำรผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเพื่อทดแทนกำรน ำเขำ้ รวมถึงสนบัสนุนกำร
ขยำยตวัของภำคเศรษฐกิจท่ีส ำคญัอ่ืนๆท่ีใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเป็นวตัถุดิบ อำทิ อุตสำหกรรมรถยนต ์ อุตสำหกรรมก่อสร้ำงและ
อุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ ์ เป็นตน้ โดย ปตท. ด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจรผำ่นกำรร่วมทุนบริษทัในกลุ่ม 9 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั               
พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) (PTTGC), บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ำกดั (HMC), บริษทั พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกดั 
(PTTAC), บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (PTTPL), บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกดั (PTTPM), บริษทั พีทีที เมนเทน
แนนซ์ แอนด ์ เอนจิเนียริง จ ำกดั (PTTME) , บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่ โซลูชัน่ส์ จ ำกดั (PTTES) , บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จ ำกดั 
(PTTMCC) และบริษทั พีทีที พีเอม็เอม็เอ จ ำกดั (PTTPMMA) ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้                 
ขั้นกลำง และเมด็พลำสติกประเภทต่ำงๆ  กำรด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรตลำดเพ่ือจ ำหน่ำยเมด็พลำสติกทั้งในและต่ำงประเทศ  กำรใหบ้ริกำร
ดำ้นโลจิสติกส์ครบวงจร  และกำรใหบ้ริกำรงำนดำ้นวศิวกรรม สถำปัตยกรรม อุตสำหกรรม รวมถึงงำนซ่อมบ ำรุงแก่บริษทัในกลุ่มปตท. 
และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ  

 
3.2.2.3 ธุรกจิการกลัน่ 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจกำรกลัน่เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงในกำรจดัหำผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัเช้ือเพลิงใหก้บัประเทศทดแทนกำร

น ำเขำ้ โดยลงทุนในธุรกิจกำรกลัน่น ้ ำมนัผำ่นกำรร่วมทุนในกลุ่ม 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) (TOP), บริษทั ไออำร์
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พีซี จ ำกดั (มหำชน) (IRPC), บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ำกดั (มหำชน) (SPRC) และ บริษทั บำงจำกปิโตรเลียมจ ำกดั (มหำชน) 

(BCP) โดย ปตท. จดัหำน ้ ำมนัดิบและรับซ้ือน ้ ำมนัเช้ือเพลิงรวมถึงผลิตภณัฑ ์ปิโตรเคมีจำกกลุ่มบริษทักำรกลัน่เพ่ือจ ำหน่ำยใหก้บัตลำดใน

ประเทศและส่งออกจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ  

ผลประกอบกำรของธุรกิจกำรกลัน่ส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัค่ำกำรกลัน่ซ่ึงเป็นส่วนต่ำงของรำคำเฉล่ียของผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมท่ีกลัน่ไดห้กัดว้ยตน้ทุนน ้ ำมนัดิบเฉล่ียท่ีใชก้ลัน่ตำมรำคำตลำดโลกซ่ึงมีควำมผนัผวน  รวมถึงรำคำผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีท่ีมีกำร

ปรับข้ึนลงเป็นวฏัจกัรตำมอุปสงคแ์ละอุปทำนของตลำดโลก และมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ณ ส้ินปี 

 

3.2.2.4 ธุรกจิการลงทุนต่างประเทศ  
ปตท. ด ำเนินธุรกิจพลงังำนในต่ำงประเทศเพ่ือแสวงหำแหล่งพลงังำนใหม่ๆ และแหล่งพลงังำนทดแทน เพ่ือสร้ำงควำม

มัน่คงในกำรจดัหำพลงังำนใหก้บัประเทศ และเป็นกำรต่อยอดธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัโดยอำศยัควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ประสบกำรณ์ของ

บุคลำกร และควำมร่วมมือระหวำ่งบริษทัในกลุ่ม ปตท. ในกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ทั้งน้ี ปตท. ลงทุนผำ่นบริษทั พีทีที อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ำกดั (PTTI) และบริษทั ปตท. กรีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (PTTGE) โดย ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 ในทั้ง 2 บริษทั 

ปัจจุบนั PTTI มีกำรลงทุนธุรกิจเหมืองถ่ำนหินในสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำดำกสักำร์รวมถึงกำรร่วมทุนเพ่ือศึกษำ

ศกัยภำพแหล่งถ่ำนหินในประเทศบรูไนและกมัพชูำ  ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ ำในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และธุรกิจระบบ

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในสำธำรณรัฐอำหรับอียปิต ์ เพ่ือขนส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสำธำรณรัฐอำหรับอียปิตไ์ปยงัประเทศอิสรำเอล ส ำหรับ

บริษทั ปตท. กรีน เอนเนอร์ย ีจ ำกดั มีกำรลงทุนธุรกิจปลูกปำลม์ในประเทศอินโดนีเซีย 
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ขอ้มูล ณ วนัท่ี  30 มิถุนำยน 2556 
/1 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวม 7 บริษทั 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และกา๊ซธรรมชาต ิ

ธุรกจิปิโตรเคม ี
บจ. พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 100.00% 
บจ. พีทีที พีเอม็เอม็เอ (PTTPMMA)                         100.00% 
บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เกต็ติ้ง (PTTPM) 50.00% 
บจ. พีทีที. เอม็ซีซี ไบโอ เคม จ ำกดั (PTTMCC)          50.00% 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล (PTTGC) /1 48.89% 
บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล (PTTAC) 48.50% 
บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ (HMC) 41.44% 
บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ ์แอนด ์  
เอนจิเนียริง จ ำกดั (PTTME)  40.00% 
บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน่ส์ จ ำกดั (PTTES)          40.00% 
ธุรกจิการกลัน่ 
บมจ.ไทยออยล ์(TOP) /1                 49.10% 
บมจ.ไออำร์พีซี (IRPC) /1    38.51% 
บจ. สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟนน่ิ์ง (SPRC)   36.00% 
บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม (BCP)  /1 27.22% 
 
 

  หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจจดัหำและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  
 ธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
 ธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
 ธุรกิจท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
 ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนตร์ 

 

หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ  
 น ้ำมนัดิบ/คอนเดนเสท 
 ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี 

 

หน่วยธุรกจิน า้มัน   
* ตลำดขำยปลีก  
* ตลำดพำณิชยแ์ละต่ำงประเทศ 
* ธุรกิจหล่อล่ืน 
 

บจ. พีทีที แอลเอน็จี (PTTLNG) 100.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนร่วม จ ำกดั (CHPP) 100.00% 

บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) /1  65.29% 

บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (PTTNGD) 58.00% 
บจ. ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM (T)) 50.00% 
บจ. ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (มำเลเซีย) (TTM (M)) 50.00% 
บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ำกดั (GPSC)       30.10% 
บจ. ผลิตไฟฟ้ำและน ้ำเยน็ (DCAP)            35.00% 
บจ. ไทย โซล่ำร์ รีนิวเอเบิล (TSR)                             40.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกดั (NNEG) 30.00% 
บจ.ไทยออยลเ์พำเวอร์ (TP)  26.00% 
บจ. บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ (B.Grimm BIP) 23.00% 
บจ. รำชบุรีเพำเวอร์ (RPCL) 15.00% 
บจ.บำงปะอิน โคเจนเนอเรชัน่  (BIC) 25.00% 
 
 

ธุร
กจิ

ทีด่
 าเนิ

นง
าน
เอง
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รล
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นใ
นบ

ริษ
ัทใ
น
ก
ล
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บจ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพลก็ซ ์(Enco)                    50.00% 
 
 
 

บจ. ปตท. คำ้สำกล (PTTT)       100.00% 
 บจ. ปตท. (กมัพชูำ) (PTTCL) 100.00% 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 100.00% 
บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก (PTTRB) 100.00% 
บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั (PTT Tank)          100.00% 
บจ. ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง (TLBC) 48.95% 
Vietnam LPG Co., Ltd. (VLPG) 45.00% 
Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 40.00% 
บจ.ปิโตรเอเชีย(ประเทศไทย) (PA(Thailand)  )35.00% 
บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย (THAPPLINE) 33.19% 
PetroAsia (Huizhou) (PA (Huizhou)) 25.00% 
PetroAsia (Sanshui) (PA (Sanshui)) 25.00% 
PetroAsia (Maoming) (PA (Maoming)) 20.00% 
บจ. บริกำรน ้ำมนัอำกำศยำน (IPS) 16.67% 

บมจ. บริกำรเช้ือเพลิงกำรบินกรุงเทพ (BAFS) /1 7.06% 
บจ. ขนส่งน ้ำมนัทำงท่อ (FPT) 0.00016% 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

โครงสร้างการด าเนินธุรกจิของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม 

หน่วยธุรกจิปิโตรเคมีและการกลัน่ 

ธุรกิจอ่ืนๆ  

บมจ. ปตท.  

บจ. บิซิเนสเซอร์วิสเซสอลัไลแอนซ ์(BSA)       25.00% 
บมจ. ทิพยประกนัภยั (TIP) /1                            13.33% 
บจ.พีทีทีไอซีที โซลูชัน่ส์ (PTTICT)                  20.00% 

 

บจ. พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล (PTTI)         100.00%                    
บจ. ปตท. กรีนเอน็เนอร์ยี่ (PTTGE)          100.00%  
 
 
 

ธุรกิจลงทุนต่ำงประเทศ  
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3.3 โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์  

ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ 
การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2553  
(ปรับปรุงใหม่)  

ปี 2554 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2555 
(ตรวจสอบ) 

6 เดอืน ปี 2556  
(สอบทาน) 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. ผลิตภณัฑก์๊ำซฯ บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ)  328,457.44 16.96 379,772.34 15.34 473,042.64 16.62 244,031.22 17.55 

 
บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจน ้ำมนัและหน่วยธุรกิจ
กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ)  68,409.13 3.53 60,085.70 2.43 91,229.81 3.21 35,000.60 2.52 

 บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  /1 72,138.38 3.73 74,865.50 3.02 94,781.65 3.33 49,543.61 3.56 
 บจ. ปตท. จ  ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (PTTNGD) 58.00 5,739.38 0.30 7,422.83 0.30 8,690.18 0.31 4,833.43 0.35 
 บจ. ผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนร่วม (CHPP) 100.00 149.58 0.01 157.49 0.01 174.86 0.01 94.11 0.01 
 หัก รำยไดค้่ำก๊ำซส่วนท่ี PTTEP ขำยให้ บมจ. ปตท.   (71,950.15) (3.71) (72,778.30) (2.94) (89,693.85) (3.15) (47,877.13) (3.44) 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ก๊าซฯ   402,943.77 20.82 449,525.56 18.16 578,225.29 20.33 285,625.84 20.55 

2. ผลิตภณัฑน์ ้ำมนั 
บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจน ้ำมนัและหน่วยธุรกิจ
กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ) 

 1,212,017.53 62.58 1,574,696.71 63.62 1,769,343.68 62.18 849,287.92 61.07 

 บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) /1 65,010.06 3.36 91,000.14 3.68 113,069.79 3.97 57,256.24 4.12 

 
หัก รำยไดค้่ำน ้ำมนัดิบส่วนท่ี ปตท.สผ. ขำยให้ 
บมจ. ปตท.  

 (50,034.25) (2.58) (66,586.62) (2.69) (74,056.06) (2.60) (39,873.51) (2.87) 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 77,084.47 3.98 124,965.17 5.05 148,385.84 5.21 93,246.07 6.70 
 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 100.00 4,246.83 0.22 6,770.38 0.27 7,977.18 0.28 3,974.61 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 9,964.58 0.72 
 บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก (PTTRB)  100.00 32,418.84  1.67 36,527.72  1.47  38,772.21  1.36 19,042.78 1.37 

รวมรายได้จากผลติภัณฑ์น ้ามัน   1,363,596.49 70.40 1,786,905.31 72.19 2,025,665.02 71.18 992,898.69 71.39  
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3.3 โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์ (ต่อ) 

ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ ปี 2553  
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2554 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2555 
(ตรวจสอบ) 

6 เดอืน ปี 2556  
(สอบทาน) 

การถือหุ้น
ของบริษัท 

  

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

3. ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
 

บมจ.ปตท. (หน่วยธุรกิจน ้ำมนัและหน่วยธุรกิจ
กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ) 

 48,674.18 2.51 71,752.67 2.90 59,374.79 2.09 26,347.37 1.89 

 บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตต้ิง (PTTPM)  50.00 39,295.41 2.03 63,458.11 2.56 70,916.80 2.49 36,122.92 2.60 

 บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ (HMC) 41.44 6,760.58 0.35 10,417.14 0.42 10,721.30 0.38 5,092.38 0.37 

 บจ.พีทีที อำซำฮี เคมิคอล (PTTAC) 48.50 - - - - 620.39 0.02 2,274.26 0.16 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี    94,730.17 4.89 145,627.92 5.88 141,633.28 4.98 69,836.93 5.02 

4. ผลติภณัฑ์เหมือง บจ.พทีีที อนิเตอร์เนช่ันแนล (PTTI) 100.00 24,652.15 1.27 30,811.91 1.24 28,738.50 1.01 11,243.62 0.81 

5. ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  PTT Green Energy Pte.Limited (PTTGE) 100.00 151.28 0.01 356.84 0.01 1,246.14 0.04 234.03 0.02 

บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ (BSA ) 25.00  -     -     -     -     4.59   -    - - 

รวมรายได้จากผลติภัณฑ์อืน่ๆ   151.28 0.01 356.84 0.01 1,250.73 0.04 234.03 0.02 

6. รำยไดส้ำธำรณูปโภค บจ. ผลิตไฟฟ้ำและน ้ำเยน็ (DCAP) 35.00 586.68 0.03 584.19 0.02 926.45 0.03 502.63 0.04 

 บจ. เอนเนอร์ยี ่คอมเพล็กซ์ (EnCo) 50.00 27.35  -               40.47  0.01  44.54   -    24.05 - 

รวมรายได้จากสาธารณูปโภค    614.03 0.03 624.66 0.03 970.99 0.03 526.68 0.04 
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3.3  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์ (ต่อ) 

ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ ปี 2553 
 (ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2554 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2555 
(ตรวจสอบ) 

6 เดอืน ปี 2556  
(สอบทาน) 

การถือ
หุ้นของ
บริษัท 

  

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

7. รำยไดจ้ำกธุรกิจเสริม บมจ.ปตท.(หน่วยธุรกิจน ้ำมนัและหน่วยธุรกิจ
กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ) 

 
1,490.78 0.08 1,903.30 0.08 3,207.89 0.11 1,970.59 0.14 

 บจ.ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก (PTTRB) 100.00 4,125.87 0.21 4,099.25 0.17 4,564.07 0.16 2,401.49 0.17 

 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 100.00  -     -     -     -    1.15  -    1.57 - 

รวมรายได้จากธุรกจิเสริม   5,616.65 0.29 6,002.55 0.25 7,773.11 0.27 4,373.65 0.31 

8.รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร  
  

บมจ.ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
(PTTEP)  

1/ 3,507.29 0.18 3,780.18 0.15 4,685.26 0.17 2,282.41 0.16 

 
บจ.ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) 
(TTM(T)) 

50.00 1,449.67 0.07 1,638.39 0.07 1,716.42 0.06 829.84 0.06 

 
Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn.Bhd. 
(TTM(M)) 

50.00 86.16  -    147.65 0.01 145.96 0.01 71.54 (0.00) 

 บจ.พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 100.00 399.55 0.02 926.36 0.04 1,123.84 0.04 568.17 0.04 

 บจ.เอนเนอร์ยี ่คอมเพล็กซ์ (ENCO) 50.00 352.58 0.02  518.42   0.02   553.69  0.02 278.88 0.02 

 บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ (BSA ) 25.00 347.17 0.02 685.86  0.03  685.81 0.02 396.24 0.03 

 บจ.ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก (PTTRB) 100.00 235.21 0.01 213.80 0.01 305.71 0.01 178.20 0.01 

 บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั ( PTT TANK) 100.00  -     -    360.68 0.01 359.45 0.01 196.73 0.01 

รวมรายได้จากการให้บริการ   6,377.63 0.32 8,271.34 0.34 9,576.14 0.34 4,802.01 0.33 

รวมรายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

  
1,898,682.17 98.03 2,428,126.09 98.10 2,793,833.06 98.18 1,369,541.45 98.47 
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3.3  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์ (ต่อ) 
 

ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ 
การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2553  
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2554 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2555 
(ตรวจสอบ) 

6 เดอืน ปี 2556  
(สอบทาน) 

 ล้านบาท 
ร้อย
ละ 

ล้านบาท 
ร้อย
ละ 

ล้านบาท 
ร้อย
ละ 

ล้านบาท ร้อยละ 

9.  อืน่ๆ 

  
  

  
  

        
    9.1 รำยไดอ่ื้นๆ 13,025.89 0.67 16,575.26 0.67 17,178.95 0.60 6,383.91 0.46 

9.2 ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 

 6,361.93  0.33  1,099.42  0.04  7,614.72  0.27                             
3,270.91  0.24 

รวมรายได้อืน่     19,387.82 1.00 17,674.68 0.71 24,793.67 0.87 9,654.82 0.70 

10. ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
    

18,815.96 0.97 29,463.28 1.19 27,091.05 0.95 11,497.60 0.83 

รวมรายได้     1,936,885.95 100.00 2,475,264.05 100.00 2,845,717.78 100.00 1,390,693.87 100.00 
 
หมำยเหตุ : 1/ บมจ.ปตท.ถือหุ้นใน PTTEP ปี 2553  ในสดัส่วนร้อยละ 65.34 ในขณะท่ี ปี 2554 2555 และงวด 6 เดือนปี 2556 ถือหุ้นในสดัส่วนท่ีเท่ำกนัคือร้อยละ 65.29      

2/ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2554 เป็นตน้ไป PTTEP ไดเ้ปล่ียนสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนจำกสกุลเงินบำทเป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ รวมทั้ง PTTI ไดเ้ปล่ียนสกุลเงินฯ เช่นเด่ียวกบักรณีของ PTTEP ตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 เป็นตน้ไป ซ่ึงถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
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3.4  กลยุทธ์และทิศทางการด าเนินธุรกจิของกลุ่ม ปตท.  
กลุ่ม ปตท. ไดก้ ำหนดวสิยัทศัน ์ ท่ีมุ่งเนน้กำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื เพ่ือกำ้วไปสู่กำรเป็นบริษทัพลงังำนไทยขำ้ม

ชำติชั้นน ำ หรือ “Thai premier multinational energy company” ดว้ยกลยทุธ์กำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืใน 3 ดำ้นหลกั ไดแ้ก่ กำร

ปรับปรุงกำรบริหำรจดักำรเพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งควำมเป็นเลิศ (High Performance Organization: HPO) ควบคู่ไปกบักำรก ำกบัดูแล

กิจกำรท่ีดี (Corporate Governance: CG) และควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และรักษำส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social 

Responsibility: CSR)  

ในปี 2555  กลุ่ม ปตท. ไดก้ ำหนดทิศทำงและกลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย ทิศทำงและกลยทุธ์ของหน่วยธุรกิจ

และหน่วยสนบัสนุนของกลุ่ม ปตท.  และทิศทำงและกลยทุธ์ใหม่ๆ ท่ีจดัท ำผำ่นคณะท ำงำนร่วมของกลุ่ม ปตท. (Taskforce) เพื่อ

มุ่งสู่ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจพลงังำนอยำ่งย ัง่ยนืในอนำคต ไดแ้ก่ ทิศทำงกลยทุธ์ดำ้นเทคโนโลย ี (Technology Roadmap) ทิศทำง

กลยทุธ์ดำ้นธุรกิจสีเขียวท่ีย ัง่ยนื (Green Roadmap) ทิศทำงกลยทุธ์กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในดำ้นปฏิบติักำร  ทิศทำงกลยทุธ์กำร

จดัหำก๊ำซธรรมชำติในประเทศอยำ่งบูรณำกำร และทิศทำงกลยทุธ์กำรเตรียมควำมพร้อมเขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยเร่ิม

จำกทิศทำงกลยทุธ์กำรลงทุนในประเทศเมียนมำร์   ทั้งน้ีเป้ำหมำยของทิศทำงกลยทุธ์ใหม่ๆ ของกลุ่ม ปตท. สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

- ทศิทางกลยุทธ์ด้านเทคโนโลย ี (Technology Roadmap): กลุ่ม ปตท. ไดก้ ำหนดเป้ำหมำยท่ีจะเป็นบริษทัท่ีมีกำรเติบโต

อยำ่งย ัง่ยนืบนพ้ืนฐำนของกำรน ำเทคโนโลยมีำเป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรเพ่ิมพนูทรัพยำกรทดแทนและกำร

แสวงหำทรัพยำกรธรรมชำติใหม่ๆ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัธุรกิจ 

- ทศิทางกลยุทธ์ด้านธุรกจิสีเขียวทีย่ัง่ยนื (Green Roadmap): องคป์ระกอบส ำคญัท่ีจะท ำให ้ปตท. สำมำรถด ำเนินธุรกิจ

ใหเ้ติบโตอยำ่งย ัง่ยนืในระยะยำว คือ กำรด ำเนินธุรกิจสีเขียวอยำ่งครบวงจร  ดงันั้น ปตท. จึงไดก้ ำหนดวถีิสีเขียว

ของ ปตท. (PTT Green Way) โดยมุ่งเนน้กำรด ำเนินงำนใน 3 ดำ้น ไดแ้ก่ กำรพฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Product) กำรบริหำรจดักำรกระบวนกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำน (Process) และ

กำรสร้ำงควำมตระหนกัในกำรรักส่ิงแวดลอ้ม (Public awareness) 
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PTT Group Value Chain   

                                                                                     



     บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 48 

4.  การประกอบธุรกจิของแต่ละธุรกจิ 

4.1  กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ 
ณ ปัจจุบนั ปตท. และบริษทัในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซธรรมชำติ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจก๊ำซธรรมชำติอยำ่ง

ครบวงจรเพียงรำยเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมตั้งแต่กำรส ำรวจและผลิต กำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติ  กำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำง
ท่อ กำรแยกก๊ำซธรรมชำติ และกำรจดัจ ำหน่ำย รวมถึงกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับก๊ำซธรรมชำติทั้ งในและ
ต่ำงประเทศ  และกำรพฒันำธุรกิจใหม่ และยงัเป็นผูด้  ำเนินกำรจดัหำ ขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ และ
ด ำเนินธุรกิจแยกก๊ำซธรรมชำติรำยใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

แผนภาพแสดงการประกอบธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาตขิองกลุ่ม ปตท. 
 

 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ 

ในประเทศ 
โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ 

    การสาํรวจและผลิต 

ปิโตรเลียมและจดัหากา๊ซฯ 

     

ธุรกิจจดัจาํหน่ายกา๊ซฯ ธุรกิจท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ธุรกิจโรงแยกกา๊ซฯ ธุรกิจระบบท่อจดั

จาํหน่ายกา๊ซฯ และธุรกิจ NGV 

/2 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ

ต่างประเทศ 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ 

ในสหภาพพม่าและนําเขา้ 

LNG 

 

หน่วยควบคุมจุด 
กลัน่ตวัของ 

ก๊าซธรรมชาติ 

ลกูคา้ 

กา๊ซธรรมชาติ 

กา๊ซธรรมชาติ 
/3 

 
• กฟผ.  . 
• ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 
• ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
• ลกูคา้ อุต สาหกรรม 

• ลกูคา้ปิโตรเคมี 

• ลกูคา้อุตสาหกรรม 
• หน่วยธุรกิจน้ํามนั 

กา๊ซธรรมชาติ 

กา๊ซธรรมชาติ 

กา๊ซปิโตรเลียมเหลว 

กา๊ซอีเทน 

กา๊ซโพร เพน 

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

กา๊ซโซ ลีน ธรรมชาติ 

  
         
      

  .  

อุปกรณร์วมกา๊ซธรรมชาติ 

  NGV 

/1 บมจ. ปตท.ดาํเนินการสาํรวจแลผลิตปิโตรเลียมผ่าน ปตท.สผ. , ปตท. ดาํเนินการจดัหากา๊ซธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศและนําเขา้ LNG  
/2

 ปตท. ดาํเนินการเอง 
/3

 หมายถึงกา๊ซธรรมชาติส่วนท่ีเหลือจากการแยกเอาผลิตภณัฑต่์างๆออกไปแลว้ ซ่ึงมีกา๊ซมีเทนเป็นองคป์ระกอบหลกั 
 

/1 
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบดว้ย 
4.1.1 ธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 
 ปตท. ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่ำนบริษทัย่อย ได้แก่ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ปตท. ถือหุ้นใน ปตท.สผ. สัดส่วนร้อยละ 65.29 ของทุนท่ีออกและ
ช ำระแลว้ของ ปตท.สผ. ซ่ึงส่งผลใหก้ลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊ำซธรรมชำติอยำ่งครบวงจร  
 ในกำรประกอบธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่ำงประเทศ ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขวิธีกำรให้
สัมปทำนของประเทศนั้นๆ เช่น ในกำรลงทุนต่ำงประเทศ อำจเป็นรูปแบบ Production Sharing Agreement/Contract หรือ 
Services Agreement โดยปัจจุบนั ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เวียดนำม กัมพูชำ อินโดนีเซีย โอมำน อัลจีเรีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนำดำ โมซัมบิก และเคนยำ ส่วนกำรลงทุน
ภำยในประเทศไทย ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงไดก้ ำหนดรำยละเอียดและขั้นตอนกำร
ยื่นขอและอนุมติัสัมปทำน (Concession) กำรยกเลิกแปลงส ำรวจ ระยะเวลำผลิตปิโตรเลียมตำมสัมปทำน รวมถึงก ำหนด
ผลตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ ท่ีรัฐพึงได้ในฐำนะท่ีเป็นเจำ้ของทรัพยำกรปิโตรเลียม  โดยผลตอบแทนดังกล่ำวอำจอยู่ในรูป
ค่ำภำคหลวง ภำษีเงินไดปิ้โตรเลียม และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เป็นตน้ 
4.1.1.1 การลงทุน 

ปตท.สผ. มีกำรลงทุนในโครงกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมจ ำนวนทั้งหมด 45 โครงกำร เป็นโครงกำรลงทุนใน
ประเทศไทย จ ำนวน 16 โครงกำร  ลงทุนในพ้ืนท่ีพฒันำร่วม 1 โครงกำร พ้ืนท่ีคำบเก่ียว 1 โครงกำร และลงทุนในต่ำงประเทศ 27
โครงกำร ไดแ้ก่ กำรลงทุนในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้16 โครงกำร ทวีปแอฟริกำ 6 โครงกำร ทวีปออสตรำเลเซีย 3 โครงกำร 
ตะวนัออกกลำง 1 โครงกำร และ ทวีปอเมริกำเหนือ 1 โครงกำร สัดส่วนกำรร่วมทุนของ ปตท.สผ. และบริษทัย่อยในแต่ละ
โครงกำร เป็นดงัน้ี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556) 
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โครงการ 
ลกัษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะด าเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน
(%) 

(1)  ในประเทศไทย   
 1. โครงการบงกช ผูด้  าเนินการ ผลิต 44.45 
 2. โครงการเอส 1 ผูด้  าเนินการ ผลิต 100 
 3. โครงการพีทีทีอีพี 1 ผูด้  าเนินการ ผลิต 100 
 4. โครงการบี 6/27 ผูด้  าเนินการ ผลิต 60 
 5. โครงการอาทิตย ์ ผูด้  าเนินการ ผลิต 80 
 6. โครงการแอล 22/43 ผูด้  าเนินการ ส ารวจ 100 
 7. โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 ผูด้  าเนินการ ส ารวจ 100 
 8. โครงการแอล 21, 28 และแอล 28/48 ผูด้  าเนินการ ส ารวจ 70 
 9. โครงการอี 5 ผูร่้วมทุน ผลิต 20 
 10. โครงการคอนแทร็ค 3 ผูร่้วมทุน ผลิต 5 
 11. โครงการคอนแทร็ค 4 ผูร่้วมทุน ผลิต 45 
 12. โครงการจี 4/43 ผูร่้วมทุน ผลิต 21.38 
 13. โครงการสินภูฮ่อม  ผูร่้วมทุน ผลิต 20 
 14. โครงการบี 8/32 & 9A/1 ผูร่้วมทุน ผลิต 25 
 15. โครงการเอ 4, 5 และ 6/48 ผูด้  าเนินการ ส ารวจ 100   
 16. โครงการจี 4/48 ผูร่้วมทุน ผลิต 5 
(2)  ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย   
 ประเทศสหภาพพม่า    
 17. โครงการพม่าซอติกา้/2 ผูด้  าเนินการ พฒันา 80 
 18. โครงการพม่า/2 แปลง M3 ผูด้  าเนินการ ส ารวจ 100 
 19. โครงการพม่า/2 แปลง M11 ผูร่้วมทุน ส ารวจ 45 
 20. โครงการยาดานา (M5, M6) ผูร่้วมทุน ผลิต 25.50 
 21.  โครงการเยตากุน (M12,M13,M14) ผูร่้วมทุน ผลิต 19.32 
 22. โครงการ PSC-G และ EP-2 ผูร่้วมทุน ส ารวจ 90 
 ประเทศอินโดนีเซีย    
 23.โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ผูร่้วมทุน ส ารวจ 28.33 
 24.โครงการอินโดนีเซีย เซาท ์มานดา้ร์ ผูด้  าเนินการ ส ารวจ 34 
 25.โครงการอินโดนีเซีย มาลุนดา้ ผูด้  าเนินการ ส ารวจ 100 
 26.โครงการอินโดนีเซีย ซาดงั ผูร่้วมทุน ส ารวจ 30 
 27.โครงการอินโดนีเซีย เซาท ์ซาการี ผูร่้วมทุน ส ารวจ 20 
 ประเทศเวยีดนาม    
 28. โครงการเวยีดนาม 9-2 ผูร่้วมด าเนินการ ผลิต 25 
 29. โครงการเวยีดนาม 16-1 ผูร่้วมด าเนินการ ผลิต 28.5 
 30. โครงการเวยีดนามบี และ 48/95 ผูร่้วมทุน ส ารวจ 8.5 
 31.โครงการเวยีดนาม 52/97 ผูร่้วมทุน พฒันา 7 
  

 
   



     บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 51 

โครงการ 
ลกัษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะด าเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน
(%) 

 ประเทศกมัพชูา    
 32. โครงการกมัพชูาบี ผูด้  าเนินการ ส ารวจ 33.33 
 พ้ืนท่ีคาบเก่ียว    
 33. โครงการจี 9/43 ผูด้  าเนินการ ส ารวจ 100 
 พ้ืนท่ีพฒันาร่วม    
 34. โครงการพ้ืนท่ีพฒันาร่วม ไทย-มาเลเซีย บี17 ผูร่้วมด าเนินการ ผลิต 50 
 ประเทศนิวซีแลนด ์    
 35.โครงการนิวซีแลนด ์เกรทเซาธ์ ผูร่้วมทุน ส ารวจ 18 
(3)  ต่างประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย   
 รัฐสุลต่านโอมาน    
 36. โครงการโอมาน 44 ผูด้  าเนินการ ผลิต 100 
 ประเทศแคนาดา    
 37. โครงการแคนาดา ออยล ์แซนด ์เคเคดี  ผูร่้วมทุน ผลิต 40 
 ประเทศแอลจีเรีย    
 38. โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ผูร่้วมด าเนินการ พฒันา 35 
 39. โครงการ แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ผูด้  าเนินการ ส ารวจ 24.5 
 ประเทศออสเตรเลีย    
 40. โครงการออสเตรเลีย ดบัเบิ้ลย ูเอ-423-พี ผูร่้วมทุน ส ารวจ 30 
 41. โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ผูด้  าเนินการ ผลิต 100 
  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอ

ซี/แอล 7, เอซี/แอล 8, เอซี/พี 33, เอซี/พี 34 
เอซี/พี 40 และเอซี/พี 54) 

ผูด้  าเนินการ ผลิต/ส ารวจ 100 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลงเอ
ซี/แอล 1, เอซี/แอล 2 และ เอซี/แอล 3) 

ผูด้  าเนินการ ผลิต 89.69 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอ
ซี /อาร์แอล 7) 

ผูด้  าเนินการ ส ารวจ 100 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  (แปลง เอ
ซี/อาร์แอล 4 (Tenacious)) 

ผูด้  าเนินการ ส ารวจ 100 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  (แปลง เอ
ซี/พี 24) 

ผูด้  าเนินการ ส ารวจ 90 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  (แปลง เอ
ซี/อาร์แอล 5 (Tenacious), แปลง เอซี/อาร์
แอล 6 (Audacious), เอซี/พี 4, เอซี/อาร์แอล 
4 (ไม่รวม Tenacious), เอซี/อาร์แอล 5 (ไม่
รวม Tenacious), เอซี/อาร์แอล 6 (ไม่รวม 
Audacious) และเอซี/พี 17 

ผูด้  าเนินการ ส ารวจ 50 
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โครงการ 
ลกัษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะด าเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการร่วม
ทุน(%) 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี/
พี 32) 

ผูด้  าเนินการ ส ารวจ 35 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  (แปลง 
ดบัเบิ้ลย ูเอ 396 พี และ ดบัเบิ้ลย ูเอ 397 พี 

ผูร่้วมทุน ส ารวจ 20 

 ประเทศสาธารณรัฐโมซมับิก    
 42. โครงการโมซมับิก โรวมู่า ออฟชอร์ แอเรีย วนั ผูร่้วมทุน ส ารวจ 8.5 
 43.โครงการโมซมับิก โรวมู่า ออนชอร์ แอเรีย ผูร่้วมทุน ส ารวจ 10 
 ประเทศเคนยา    
 44. โครงการเคนยา L10A 

       โครงการเคนยา L10B 
ผูร่้วมทุน ส ารวจ 25 

15 
 45. โครงการเคนยา L5, L7, L11, L11B, L12 ผูร่้วมทุน ส ารวจ 10 

/1 PTTEPO ถือหุ้นในบริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั และบริษทั บี 8/32 พำร์ทเนอร์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อสมัปทำนในโครงกำร 
/2 มีกำรจดักลุ่มโครงกำรใหม่โดยโครงกำรพม่ำซอติกำ้ประกอบดว้ยแปลงสัมปทำน เอ็ม 9 และเอ็ม 11 (เฉพำะพ้ืนท่ีดำ้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเอ็ม 11) 
ส่วนโครงกำรพม่ำ เอม็ 3 เอ็ม 7 และ เอ็ม 11 ไม่รวมพ้ืนท่ีดำ้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเอม็ 11,  เม่ือ 1 กุมภำพนัธ์ 2555 ไดท้  ำกำรยติุและคืนสมัปทำนเอม็ 7 
ให้กบัพม่ำแลว้ 
 

นอกจากน้ี ปตท.สผ. ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ดงัน้ี  
 ร่วมลงทุนร้อยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพ่ือด าเนินโครงการท่อขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติยาดานา 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 19.32 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพ่ือด าเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติเยตากนุ 
 ร่วมลงทุนกบั ปตท. โดยถือหุ้นเท่ากนัร้อยละ 50 ในบริษทั เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จ ากดั (Energy Complex 
Company Limited) เพ่ือก่อสร้างอาคารส านกังานส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจดา้นพลงังาน  
 ร่วมลงทุนกบับริษทัในกลุ่ม ปตท. ประกอบดว้ย ปตท. ปตท.สผ. บริษทั ปตท. โกลบอลเคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) และ บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ในสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 20 เท่ากนัทุกบริษทั ยกเวน้บริษทั 
ปตท.  
โกลบอลเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 40 เพ่ือจดัตั้งบริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จ ากดั 
เพื่อสร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางดา้น ICT สนบัสนุนใหเ้กิดความเช่ือมโยงในกลุ่มธุรกิจใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึนและตอบสนองทิศทางและกลยทุธ์ของบริษทัในกลุ่ม ปตท. 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 13.11 ในบริษทั Erawan 2 FSO Bahamas Ltd. เพ่ือด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าเรือ FSO 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 15.67 ในบริษทั เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จ ากดั เพื่อด าเนินฐานสนับสนุนการปฏิบติัการ
ปิโตรเลียม ท่าเรือ และ คลงัสินคา้ 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 50 ในบริษทั Shoreair Pty Limited เพื่อด าเนินฐานปฏิบติัการทางเดินอากาศ ในโครงการ พี
ทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 50 ในบริษทั Troughton Island Pty Ltd เพื่อด าเนินฐานปฏิบติัการทางเดินอากาศส ารอง ใน
โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 
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4.1.1.2 ปริมาณส ารองปิโตรเลยีม  
 ปริมาณส ารองพิสูจน์แลว้ หมายถึง ปริมาณส ารองปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตได้จากแหล่งกักเก็บท่ีคน้พบแลว้ โดย
ประเมินไดอ้ยา่งมัน่ใจพอสมควรจากขอ้มูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม ซ่ึง ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุก
รอบปีโดยนกัธรณีวทิยาและวศิวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อใหไ้ดต้วัเลขท่ีไดม้าตรฐาน โดยปริมาณส ารอง
ปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้ในรายงานน้ีจะรวมถึงปริมาณสุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจา้ของ
แหล่งปิโตรเลียม 
ปตท.สผ. จะไม่ถือวา่ปริมาณส ารองท่ีส ารวจพบทั้งหมดเป็นปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ จนกวา่จะมีการท าสญัญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติหรือคอนเดนเสทกบัลูกคา้ และ ปตท.สผ. อาจปรับปริมาณส ารองปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้เพ่ิมข้ึนเม่ือ ปตท.สผ. คาด
วา่ปริมาณส ารองส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนสามารถน ามาใชไ้ดอ้ย่างแน่นอน ภายใตก้ารด าเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ ซ่ึง
นโยบายการประเมินปริมาณส ารองดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวทางของ U.S. Society of Petroleum Engineers ในดา้นการ
ประเมินปริมาณส ารองส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน แต่การประเมินปริมาณส ารองพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. จะเขม้งวดกวา่เน่ืองจากจะปรับ
ปริมาณส ารองส่วนเพ่ิมต่อเม่ือมีการท าสญัญาซ้ือขายปิโตรเลียมแลว้เท่านั้น ทั้งน้ี ปริมาณส ารองพิสูจน์แลว้รวมทุกโครงการ
ของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย  ณ  ปี 2553 – ปี 2555  เป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาร์เรลเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ 
ปริมาณส ารองพสูิจน์แล้ว ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ในประเทศ 
ต่างประเทศ 

612 
431 

541 
428 

501 
400 

รวม 1,043 969 901 
 
ปริมาณส ารองพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คิดเป็นปริมาณนา้มนัดิบและคอนเดนเสท 263 

ลา้นบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 4,182 พนัลา้นลูกบาศกฟ์ตุ หรือรวมทั้งหมดเป็น 901 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านา้มนัดิบ 
 
4.1.1.3 ผลการด าเนินงาน 
 (1)  การผลิต 
 ใน 6 เดือน ปี 2556 อตัราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ยคิดเป็น 331,502 บาร์เรลเทียบเท่า
น ้ ามนัดิบต่อวนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ประมาณ 18,200 บาร์เรลเทียบเท่านา้มนัดิบต่อวนั หรือคิดเป็นร้อยละ 5.81 ทั้งน้ีปริมาณ
การผลิตเฉล่ียรวมทุกโครงการในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี      
                         หน่วย  : บาร์เรลเทียบเท่าน ้ ามนัดิบต่อวนั 
ปริมาณการผลติ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

รวมทุกโครงกำร 304,023 301,367 313,293 331,502 
 

(2)   การจดัจ าหน่าย 
 ผลิตภณัฑ์ท่ี ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยท ำกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยมี 5 ชนิด คือ น ้ ำมนัดิบ ก๊ำซธรรมชำติ ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว คอนเดนเสทและบิทูเมน โดย ปตท. เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย (คิดเป็นร้อยละ 
84 ของผลิตภณัฑ์ของ ปตท.สผ. ใน 6 เดือน ปี 2556) ส ำหรับกำรซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ ปตท. ไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ
ธรรมชำติระยะยำวกบั ปตท.สผ. อำยสุัญญำประมำณ 25-30 ปี มีกำรก ำหนดปริมำณซ้ือขำยขั้นต ่ำเป็นรำยปี ส่วนกำรซ้ือขำย
น ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสทจะอิงรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลกซ่ึงมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบัน ้ ำมนัดิบท่ีผลิตได ้เพ่ือให้สำมำรถ
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สะทอ้นมูลค่ำของผลิตภณัฑไ์ดใ้กลเ้คียงกบัรำคำตลำด โดย ปตท. ท ำสัญญำซ้ือขำยน ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสทกบั ปตท.สผ. 
เช่นเดียวกนั 
 ณ 30 มิถุนำยน 2556 ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑร์วมทั้ง 5 ชนิด ประมำณ 292,102  บำร์เรล
เทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนั เพ่ิมข้ึน 16,179 บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนั เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมำณขำยในปี 2555 ท่ี 
275,923  บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนั โดยปริมำณขำยท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำยน ้ ำมนัดิบและบิทูเมนของ
โครงกำรเอส 1 โครงกำรเวยีดนำม 16-1 และโครงกำรแคนำดำ ออยล ์แซนด์ เคเคดี  ทั้งน้ี ปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ต่
ละชนิดของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี 
 

ผลติภัณฑ์ ปี 2553  ปี 2554   ปี 2555   6 เดอืน ปี 2556 

น ้ำมนัดิบ (พนับำร์เรลต่อวนั) 39.58 38.79 52.41 59.68 

ก๊ำซธรรมชำติ (ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั) 1,155.95 1,142.71 1,125.80 1,166.46 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (เมตริกตนัตอ่วนั) 199.15 236.42 253.37 260.78 

คอนเดนเสท (พนับำร์เรลต่อวนั) 36.61 35.39 33.67 36.38 

บิทูเมน (พนับำร์เรลต่อวนั) - 3.88 6.52 5.90 
รวมทุกผลิตภณัฑ ์
(บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนั) 

264,575 265,047 275,923 292,102 

รำคำขำยผลิตภณัฑโ์ดยเฉล่ีย 
(เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบ) 

44.83 55.49 64.86 66.09 

 
 (3) กำรบริหำร 
 ปตท. บริหำรกำรลงทุนใน ปตท.สผ. โดยร่วมเป็นคณะกรรมกำร ปตท.สผ. เพ่ือใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีในกำรก ำหนดนโยบำย
และก ำกบัดูแลกำรด ำเนินกิจกำรของ ปตท.สผ. ภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำร ปตท.สผ. ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 14 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหำรของ ปตท.จ ำนวน 3 คน นอกจำกน้ี ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของ ปตท.สผ. ยงัไดรั้บเลือกจำกผูบ้ริหำรของปตท. ดว้ย  
 (4) กำรเงิน 

ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท.สผ.  ในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี     
              หน่วย : ลำ้นบำท 

** งบกำรเงินปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 ท่ีน ำเสนอในสกุลเงินบำท มำจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีจดัท ำข้ึนโดยมีสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 

งบการเงนิ ปี 2553** ปี 2554** ปี 2555** 6 เดอืน ปี 2556** 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบริกำร  
รำยไดร้วม 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 
ก ำไร (ขำดทุน) 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 

109,082 
110,998 
80,076 
30,922 

สินทรัพยร์วม 
หน้ีสินรวม 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

322,430 
159,371 
163,059 

447,842 
247,818 
200,024 

601,513 
273,409 
328,104 

617,680 
265,816 
351,864 
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 (5) ผลดา้นปฏิบติัการ 
 ท่ีผ่ำนมำ ปตท.สผ.ไดติ้ดตำมภำวะเศรษฐกิจและรำคำน ้ ำมนัอย่ำงใกลชิ้ด และทบทวนแผนกำรด ำเนินงำน ตลอดจน
แผนกำรลงทุน ให้สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศำสตร์ รวมทั้งกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและกำรพฒันำศกัยภำพเพ่ือกำรเติบโตอยำ่ง
ย ัง่ยนื ซ่ึงสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนไดด้งัน้ี 

ด้านการส ารวจ  

ปตท.สผ. ไดด้ ำเนินกิจกรรมกำรส ำรวจในโครงกำรต่ำงๆทั้งในประเทศไทยและโครงกำรต่ำงประเทศอยำ่งต่อเน่ือง 
เพ่ือประเมินศกัยภำพและเพ่ิมปริมำณส ำรองปิโตรเลียมของโครงกำร โดยใน 6 เดือน ปี 2556 ปตท.สผ. มีกำรด ำเนินกิจกรรม
ส ำรวจในโครงกำรต่ำงๆ อำทิ 

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  เสร็จส้ินกำรส ำรวจคล่ืนไหวสะเทือนสำมมิติและกำรเจำะหลุมประเมินผล 
Maple-2 ในแหล่ง Cash-Maple ซ่ึงตั้งอยูใ่นทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลียในเดือนกรกฎำคมปี 2555 โดยพบก๊ำซธรรมชำติ
เพ่ิมเติมจำกหลุม Cash-2 ท่ีขดุไปเม่ือปลำยปี 2554 โดยมีอตัรำกำรไหลของก๊ำซธรรมชำติประมำณ 30 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั 
และคอนเดนเสท 696 บำร์เรลต่อวนั ขณะน้ีอยูร่ะหวำ่งกำรศึกษำทำงธรณีวิทยำและธรณีฟิสิกส์ วิศวกรรม รวมถึงวิเครำะห์
ศกัยภำพเชิงพำณิชยแ์ละทำงเลือกในกำรพฒันำโครงกำร โดยโครงกำรมีแผนขุดเจำะส ำรวจและหลุมประเมินผลเพ่ิมเติมใน
ปลำยปี 2556 หรือตน้ปี 2557 

โครงการพม่าเอ็ม 3 ซ่ึงตั้งอยูใ่นอ่ำวเมำะตะมะ ทำงตอนใตข้องเมืองยำ่งกุง้ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ใน
ไตรมำสท่ี 2 ปี 2556 โครงกำรไดเ้สร็จส้ินกำรเจำะหลุมประเมินผลหลุมท่ี 3 จำกจ ำนวน 4 หลุมตำมแผนงำนในปี 2556 
ปัจจุบนัโครงกำรไดเ้ร่ิมท ำกำรเจำะหลุมประเมินผลหลุมท่ี 4 เพ่ือพิสูจน์ศกัยภำพเชิงพำณิชยอ์ยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ปตท.สผ. อยู่
ในระหว่ำงกำรรอกำรอนุมติัจำกรัฐบำลสหภำพเมียนมำร์ ส ำหรับกำรร่วมทุนของ Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 
(MOECO) ร้อยละ 20 โดย ปตท.สผ. ยงัจะคงเป็นผูด้  ำเนินกำรและถือสิทธิกำรร่วมทุนในสดัส่วนร้อยละ 80 ในแปลงน้ี  

โครงการพม่าเอ็ม 11 ซ่ึงเป็นแปลงน ้ ำลึกตั้งอยู่ในอ่ำวเมำะตะมะ ทำงตอนใตข้องเมืองย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์ โครงกำรไดรั้บกำรต่อระยะเวลำส ำรวจพิเศษอีก 1 ปี (ตุลำคม 2556-ตุลำคม 2557) ปัจจุบนัอยูใ่นระหวำ่ง
กำรเตรียมงำนเจำะหลุมส ำรวจน ้ ำลึกจ ำนวน 1 หลุม โดยคำดวำ่จะเร่ิมงำนเจำะหลุมดงักล่ำวไดใ้นคร่ึงหลงัของปี 2556 

โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ขณะน้ีอยู่ในระหว่ำงศึกษำและวิเครำะห์ทำงธรณีวิทยำเพ่ือประเมินศกัยภำพทำง
ปิโตรเลียม และเตรียมกำรขดุเจำะหลุมส ำรวจหลุมท่ี 2 และหลุมท่ี 3 (หลุมส ำรวจน ้ ำต้ืน)   ซ่ึงมีแผนเร่ิมตน้ด ำเนินกำรขุดเจำะ
ประมำณไตรมำส 4 ปี 2556 

โครงการแอลจเีรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ไดด้ ำเนินกำรเจำะหลุมส ำรวจในระยะแรกเสร็จส้ินทั้งหมด 9 หลุม คน้พบน ้ ำ
มนัดิบและก๊ำซธรรมชำติถึง 8 หลุม ขณะน้ีอยูร่ะหวำ่งส ำรวจระยะเวลำท่ี 2 (พฤษภำคม 2556 – พฤษภำคม 2558) ซ่ึงมี
แผนกำรในกำรส ำรวจคล่ืนไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และเจำะหลุมส ำรวจและหลุมประเมินผลเพ่ิมเติม 

โครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรีย วนั โครงกำรไดด้ ำเนินกำรเจำะหลุมส ำรวจและประเมินผลอยำ่งต่อเน่ือง 
เพ่ือประเมินศกัยภำพเพ่ิมเติมของแหล่ง โดยในไตรมำสท่ี 2 ปี 2556 โครงกำรไดเ้สร็จส้ินกำรเจำะหลุมส ำรวจจ ำนวน 2 
หลุม  ไดแ้ก่ Orca-1 และ Linguado-1  ซ่ึงมีกำรคน้พบก๊ำซธรรมชำติในหลุมส ำรวจ Orca-1  แต่ไม่มีกำรพบศกัยภำพเชิง
พำณิชยใ์นหลุมส ำรวจ Linguado-1  อย่ำงไรก็ตำมโครงกำรมีแผนจะด ำเนินกำรเจำะหลุมประเมินเพ่ิมเติม เพ่ือประเมิน
ปริมำณส ำรองในเชิงพำณิชยต์่อไปในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556 
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ด้านการพฒันาโครงการ  

ปตท.สผ. ไดเ้ร่งพฒันำโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือให้บริษทัฯสำมำรถเร่ิมกำรผลิตปิโตรเลียมไดต้ำมแผนกำรด ำเนินกำรของ
บริษทัฯ อำทิ 

ปตท.สผ. ไดเ้ร่งพฒันำโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือให้บริษทัฯ สำมำรถเร่ิมกำรผลิตปิโตรเลียมไดต้ำมแผนกำรด ำเนินกำรของ
บริษทัฯ อำทิ 

โครงการพม่าซอติก้า ตั้งอยู่ในอ่ำวเมำะตะมะ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เม่ือตน้ปี 2555 บริษทั ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (ปตท.สผ.อ.) ไดมี้กำรลงนำมในสัญญำร่วมทุน (Joint Operating Agreement) กบั Myanmar Oil 
and Gas Enterprise (MOGE) โดย MOGE เขำ้ถือสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงกำรซอติกำ้ ซ่ึงเป็นไปตำมสัญญำ Production 
Sharing Contract ทั้งน้ี ปตท.สผ.อ. ถือสดัส่วนร้อยละ 80 และยงัคงเป็นผูด้  ำเนินกำรในโครงกำรน้ีต่อไป ปัจจุบนัโครงกำรอยู่
ระหวำ่งกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงเฟส 1A โดยไดเ้สร็จส้ินกำรติดตั้งแท่นหลุมผลิตจ ำนวน 3 แท่น และเสร็จส้ินกำรวำงท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติระหวำ่งแท่นผลิตและท่อส่งก๊ำซธรรมชำติหลกั ขณะน้ีอยูใ่นระหวำ่งกำรก่อสร้ำงแท่นผลิตกลำงและระบบท่อ
ส่งก๊ำซธรรมชำติในพ้ืนท่ีนอกชำยฝ่ังและบนบก รวมทั้งกำรเจำะหลุมผลิต โดยคำดวำ่จะสำมำรถเร่ิมกำรผลิตเชิงพำณิชยไ์ด้
ในไตรมำสแรกปี 2557 

โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี  โครงกำรได้เสร็จส้ินกำรเจำะหลุมผลิตท่ี  5 จำกทั้ งหมด 12 หลุม ตำม
แผนงำนระยะแรกตั้งแต่เดือนกุมภำพนัธ์ 2556 ขณะน้ียงัอยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนินกำรในส่วนของกำรก่อสร้ำงกระบวนกำร
ผลิตและระบบท่อขนส่ง (EPC 1) รวมถึงงำนก่อสร้ำงท่ีพกัอำศยัและสำธำรณูปโภค (EPC2) ในพ้ืนท่ีพฒันำ โดย ปตท.สผ. 
คำดวำ่จะสำมำรถเร่ิมกำรผลิตไดภ้ำยในคร่ึงหลงัของปี 2557 

โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ในส่วนของแหล่ง Leismer ไดเ้สร็จส้ินกำรออกแบบในส่วนของกำรขยำย
ก ำลงักำรผลิต ซ่ึงมีเป้ำหมำยเพ่ือเพ่ิมอตัรำกำรผลิตใหเ้ป็น 40,000 บำร์เรลต่อวนั และอยูร่ะหวำ่งขั้นตอนกำรเตรียมสญัญำกำร
จำ้งส ำหรับ Front End Engineering Design (FEED) ซ่ึงคำดวำ่จะอนุมติัภำยในไตรมำส 3 ปี 2556 เช่นเดียวกบัแหล่ง Corner 
ท่ีคำดว่ำจะท ำ FEED ส ำหรับก ำลงักำรผลิตท่ี 40,000 บำร์เรลต่อวนัแลว้เสร็จไดใ้นเดือนกนัยำยน 2556 ในขณะเดียวกนั 
ปตท.สผ. ยงัคงท ำงำนร่วมกบัผูด้  ำเนินกำร เพ่ือจะให้กำรออกแบบโครงกำรและงบประมำณของโครงกำรเป็นไปอย่ำง
เหมำะสม 

โครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรีย วัน บริษทั PTTEP Africa Investment Limited หรือ PTTEP AI (บริษทั
ยอ่ยของ ปตท.สผ.) ประสบควำมส ำเร็จในกำรซ้ือบริษทั Cove ในเดือนสิงหำคมปี 2555 ท ำให้ PTTEP AI มีสัดส่วนในกำร
ร่วมทุนร้อยละ 8.5 ในโครงกำรโมซมับิก โรวมู่ำ ออฟชอร์ แอเรีย วนั โดยมีบริษทั Anadarko เป็นผูด้  ำเนินกำร 

โครงกำรโมซัมบิก โรวมู่ำ ออฟชอร์ แอเรีย วนั เป็นแหล่งก๊ำซธรรมชำติขนำดใหญ่ ในประเทศโมซมับิก ซ่ึงไดมี้
กำรส ำรวจและคน้พบก๊ำซธรรมชำติแลว้ โดยคำดวำ่จะมีปริมำณส ำรอง (Resources) กวำ่ 65 ลำ้นลำ้นลูกบำศก์ฟุต (Trillion 
Cubic Feet - TCF) และมีศกัยภำพในกำรพฒันำไปสู่กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) หลงัจำกท่ี 
PTTEP AI ไดเ้ขำ้เป็นผูร่้วมทุน ทำงโครงกำรฯ ไดมี้ควำมคืบหนำ้ท่ีส ำคญัในกำรพฒันำ โดยกลุ่มบริษทัร่วมทุนไดจ้ดัจำ้งบ
ริษทัรับเหมำเพื่อให้ออกแบบทำงวิศวกรรม (Front End Engineering Design: FEED) 2 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นกำรก่อสร้ำง
โรงงำนผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลวบนบก และดำ้นกำรติดตั้งอุปกรณ์กำรผลิตและท่อส่งก๊ำซนอกชำยฝ่ัง 

นอกจำกน้ี Anadarko ซ่ึงเป็นผูด้  ำเนินกำรในโครงกำรโมซมับิก โรวมู่ำ ออฟชอร์ แอเรีย วนั ไดท้ ำขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
(HOA: Heads of Agreement) กบับริษทั Eni ซ่ึงเป็นผูด้  ำเนินกำรของโครงกำรโมซมับิก โรวมู่ำ ออฟชอร์ แอเรีย โฟร์ โดยจะ
ประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนพฒันำแหล่งก๊ำซธรรมชำติ นอกชำยฝ่ัง และร่วมมือกันวำงแผนและพฒันำกำรก่อสร้ำง
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โรงงำนผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลวบนบก (Liquefied Nataral Gas, LNG) ท่ีเขตอุตสำหกรรม Cape Afugi ในเมือง Cabo 
Delgado ทำงตอนเหนือของประเทศโมซัมบิก ซ่ึงปัจจุบนัโครงกำรอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรพฒันำแหล่งก๊ำซธรรมชำตินอก
ชำยฝ่ังดงักล่ำว 

 ด้านการผลติ  

ปตท.สผ. มีกำรด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือรักษำก ำลงักำรผลิตในปัจจุบนั และเพ่ิมก ำลงักำรผลิตจำกโครงกำร
ใหม่ๆ อำทิ 

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  ปัจจุบันโครงกำรได้เ ร่ิมผลิตน ้ ำมันดิบจำกแหล่งมอนทำรำและส่งเข้ำ
กระบวนกำรแผลิตของเรือ FPSO (Floating Production Storage and Offloading) Montara Venture เม่ือตน้เดือนมิถุนำยน 
2556 โดยระบบกำรผลิตจำกแท่นหลุมผลิตและระบบเรือ FPSO เร่ิมท ำงำนคงท่ีเม่ือ 12 มิถุนำยน 2556 ทั้งน้ี ปตท.สผ. คำดวำ่
อตัรำกำรผลิตเร่ิมแรกจะเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองเป็น 21,000 บำร์เรลต่อวนั และจะเพ่ิมเป็นประมำณ 30,000  บำร์เรลต่อวนั เม่ือ
กำรกำรเจำะหลุมผลิตเพ่ิมอีก 1 หลุม ซ่ึงคำดวำ่จะแลว้เสร็จในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556 นอกจำกน้ีไดเ้ร่ิมจ ำหน่ำยน ้ ำมนัดิบ
คร้ังแรกในเดือนสิงหำคม 2556 

ส่วนกำรด ำเนินกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษทัประกนัภยันั้น นบัตั้งแต่เกิดเหตุกำรณ์ฯ จนถึงไตรมำส 2 
ปี 2556  ปตท.สผ. ไดรั้บค่ำสินไหมทดแทนทั้งส้ิน 212 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ (ดอลลำร์ สรอ.) และขณะน้ีอยูร่ะหวำ่ง
กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนในส่วนท่ีเหลือต่อไป โดย ปตท.สผ. คำดวำ่จะไดรั้บภำยในปีช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556  

ส ำหรับกำรเรียกร้องค่ำชดเชยจำกเหตุกำรณ์น ้ ำมนัร่ัวไหลจำกแหล่งมอนทำรำโดยรัฐบำลอินโดนีเซียนั้น ปตท.สผ. 
ยงัคงเจรจำกบัรัฐบำลอินโดนีเซียอยำ่งต่อเน่ือง โดยยดึหลกักำรท่ีจะพิสูจน์หลกัฐำนและผลกระทบ (หำกมี) โดยใชว้ธีิกำรทำง
วทิยำศำสตร์ต่อไป 

โครงการบงกช เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนำยน 2555 แหล่งบงกชใต ้สำมำรถผลิตก๊ำซธรรมชำติไดท่ี้ 320 ลำ้นลูกบำศก์ฟุต
ต่อวนัตำมท่ีก ำหนดในสญัญำซ้ือ-ขำยกบัผ ปตท. และผลิตคอนเดนเสทไดท่ี้ระดบั 9,000 บำร์เรลต่อวนั ส ำหรับแหล่งบงกช
เหนือ เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2555 สำมำรถสร้ำงสถิติกำรผลิตคอนเดนเสทไดสู้งสุดท่ีปริมำณ 25,019 บำร์เรลต่อวนั และเม่ือ
วนัท่ี 5 สิงหำคม 2555 ยงัเป็นวนัท่ีแหล่งบงกชเหนือ ประสบควำมส ำเร็จในกำรผลิตคอนเดนเสทไดค้รบ 100 ลำ้นบำร์เรล 
โดยในปี 2555แหล่งบงกชเหนือ สำมำรถผลิตก๊ำซธรรมชำติเฉล่ียอยูท่ี่ประมำณ 596 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั 

สำมำรถผลิตก๊ำซธรรมชำติไดท่ี้ 320 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนัตำมท่ีก ำหนดในสญัญำซ้ือ-ขำยกบั ปตท. และผลิตคอน
เดนเสทไดท่ี้ระดบั 9,000 บำร์เรลต่อวนั ส ำหรับแหล่งบงกชเหนือ เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2555 สำมำรถสร้ำงสถิติกำรผลิต
คอนเดนเสทไดสู้งสุดท่ีปริมำณ 25,019 บำร์เรลต่อวนั และเม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2555 ยงัเป็นวนัท่ีแหล่งบงกชเหนือ ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรผลิตคอนเดนเสทไดค้รบ 100 ลำ้นบำร์เรล โดยในปี 2555แหล่งบงกชเหนือ สำมำรถผลิตก๊ำซธรรมชำติ
เฉล่ียอยูท่ี่ประมำณ 596 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั 

โครงการเอส1 มีอตัรำกำรผลิตน ้ ำมนัดิบสูงสุดอยูท่ี่ 35,176 บำร์เรลต่อวนัในเดือนธนัวำคม 2555 ซ่ึงเป็นสถิติกำร
ผลิตน ้ ำมนัดิบท่ีสูงสุดตั้งแต่โครงกำรเร่ิมด ำเนินกำร โดยมีอตัรำกำรผลิตน ้ ำมนัดิบเฉล่ียในปี 2555 อยู่ท่ีประมำณ 28,000 
บำร์เรลต่อวนั 

โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี แหล่ง Leismer มีปริมำณกำรผลิต Bitumen ในไตรมำสท่ี 2 ปี 2556 เฉล่ีย 
14,000 บำร์เรลต่อวนั ปัจจุบนัโครงกำรไดเ้สร็จส้ินกำรขุดเจำะหลุมคู่ (หลุมอดัไอน ้ ำและหลุมผลิต) เพื่อกำรผลิตของ Well 
pad ท่ี 5ในเดือนมิถุนำยน 2556 โดยท่ีกำรก่อสร้ำงยงัคงด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง และคำดว่ำจะแลว้เสร็จและพร้อมเขำ้สู่
กระบวนกำรผลิตไดใ้นไตรมำสแรก ปี 2557 
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โครงการโอมาน 44 มีกำรคน้พบน ้ ำมนัดิบเพ่ิมเติมจำกกำรเจำะหลุมพฒันำและหลุมประเมินผลจำกแหล่งมูร์ฮำเมียร์
และแหล่งใหม่ทำงตอนใตข้องโครงสร้ำงชำมส์-อี (Shams-E South) โดยในปี 2555 โครงกำรโอมำน 44 มีอตัรำกำรผลิตน ้ ำ
มนัดิบและคอนเดนเสทเฉล่ียประมำณ 2,960 บำร์เรลต่อวนั และก๊ำซธรรมชำติ 42 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ส ำหรับในเดือน
มิถุนำยน 2556 มีอตัรำกำรผลิตน ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสทเฉล่ียประมำณ 3,900 บำร์เรลต่อวนั และก๊ำซธรรมชำติเฉล่ีย 41 
ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมอตัรำกำรผลิตของโครงกำร 

โครงการเวยีดนาม 16-1 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2555 แท่นหลุมผลิตท่ี 2 (Wellhead Platform : WHP-H4) ของแหล่ง
เทจัก๊จัง๋ (Te Giac Trang Field) ไดเ้ร่ิมท ำกำรผลิตอยำ่งเป็นทำงกำร ท ำให้สำมำรถเพ่ิมกำรผลิตน ้ ำมนัดิบจำก 41,000 บำร์เรล
ต่อวนัเป็นประมำณ 55,000 บำร์เรลต่อวนั โดยในไตรมำสท่ี 2 ปี 2556 โครงกำรมีอตัรำกำรผลิตน ้ ำมนัดิบเฉล่ีย 46,293 
บำร์เรลต่อวนั และก๊ำซธรรมชำติ 28.3 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั และในไตรมำสท่ี 2 น้ียงัประสบควำมส ำเร็จในกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถในกำรผลิตของ FPSO ท่ีระดับกำรผลิตน ้ ำมันดิบ 60,000 บำร์เรลต่อวนั โดยคำดว่ำจะมีกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถในกำรผลิตของ FPSO ท่ีระดบักำรผลิตน ้ ำมนัดิบ 70,000 บำร์เรลต่อวนัในไตรมำสท่ี 3 ปี 2556 

ด้านการบริหารและกลัน่กรองการลงทุน 

  ปตท.สผ. ได้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองในด้ำนกำรบริหำรและกลั่นกรองกำรลงทุน (Portfolio 
Management) อำทิ กำรหำผูร่้วมทุนในโครงกำรพม่ำ เอม็ 3 และ เอ็ม 11 เม่ือตน้ปี 2556 โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้กำรลงทุนมี
ควำมเหมำะสมทั้งในดำ้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่โครงกำรและกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีกำรศึกษำ วิเครำะห์ปัจจยัและ
ผลกระทบในกำรลงทุนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใหท้นักบัสภำวะกำรเปล่ียนแปลงทำงสงัคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองท่ีเกิดข้ึน เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำและตดัสินใจลงทุน รวมทั้งมีกำรทบทวนกลุ่มประเทศเป้ำหมำย (Focused Countries) ในกำรขยำยกำร
ลงทุน โดยจดักลุ่มประเทศตำมโอกำส ควำมเหมำะสมและใหส้อดคลอ้งกบัทิศทำงและเป้ำหมำยท่ีบริษทัตั้งไว ้โดยวิเครำะห์
จำกปัจจัยต่ำงๆ อำทิ ศักยภำพทำงปิโตรเลียม ปัจจัยทำงภูมิศำสตร์ กำรแบ่งผลประโยชน์กับภำครัฐ ควำมเส่ียงทั้ งด้ำน
กำรเมืองและกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั 
 
4.1.1.4 แผนการลงทุนในอนาคต 
 ปตท.สผ. ไดป้ระมำณกำรรำยจ่ำยลงทุน (Capital Expenditure) และรำยจ่ำยด ำเนินงำน (Operating Expenditure) ของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อย ในช่วงปี 2556 – ปี 2560 รวม 5 ปี เป็นเงินทั้งส้ินประมำณ 24,671 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 
(ดอลลำร์ สรอ.) ซ่ึงมีกำรปรับปรุงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ และแผนงำนล่ำสุดทั้งน้ีประมำณกำร
รำยจ่ำยลงทุนและรำยจ่ำยด ำเนินงำน มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

        หน่วย  :  ลำ้นดอลลำร์ สรอ. 
 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2556- ปี 2560 

รำยจ่ำยลงทุน 3,949 3,134 2,962 2,312 2,410 14,767 
รำยจ่ำยด ำเนินงำน 1,860 1,851 1,837 1,984 2,372 9,904 
รำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 5,809 4,985 4,799 4,296 4,782 24,671 
 
 ปตท.สผ. คำดวำ่ตวัเลขประมำณกำรขำยปิโตรเลียมเฉล่ียต่อวนั (จำกโครงกำรปัจจุบนั) ระหวำ่งปี 2556- ปี 2560 มี
รำยละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย  :  พนับำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนั 
 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมเฉล่ีย 310 340 335 325 339 
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4.1.2 หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ 
 ปตท. ประกอบกิจกำรเก่ียวกบัธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ท่ีครอบคลุม 5 ธุรกิจยอ่ย ไดแ้ก่   

(1) ธุรกิจจดัหำและตลำดก๊ำซธรรมชำติ รับผิดชอบจดัหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งก๊ำซธรรมชำติทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศเพ่ือจ ำหน่ำยใหก้บัลูกคำ้ โดยมีผูใ้ชก๊้ำซธรรมชำติรำยใหญ่ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตไฟฟ้ำ 

(2) ธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบด ำเนินกำร บ ำรุงรักษำ และพฒันำระบบ
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ  

(3) ธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ รับผิดชอบด ำเนินกำรและพฒันำธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ซ่ึงในปัจจุบนัมี
จ ำนวนทั้งส้ิน 6 โรง   

(4) ธุรกิจท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (Distribution Pipeline) รับผิดชอบด ำเนินกำรและพฒันำระบบท่อจดั
จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติซ่ึงเป็นท่อย่อยท่ีต่อเช่ือมจำกระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) ไปยงัลูกค้ำ
อุตสำหกรรม เพ่ือจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติใหก้บัลูกคำ้อุตสำหกรรมต่ำงๆ  

(5) ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต ์(Natural Gas for Vehicles) รับผิดชอบกำรขยำยสถำนีบริกำร NGV และ
กำรส่งเสริมกำรขยำยกำรใชก๊้ำซธรรมชำติในภำคกำรขนส่ง เพ่ือให้ก๊ำซธรรมชำติเป็นทำงเลือกเช้ือเพลิงในดำ้นขนส่งท่ีมี
รำคำถูกกวำ่น ้ ำมนั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือช่วยลดภำระค่ำใชจ่้ำยเช้ือเพลิงใหก้บัผูบ้ริโภคและลดปัญหำมลภำวะทำง
อำกำศท่ีทวคีวำมรุนแรงข้ึน  

 ส ำหรับปี 2555 ปตท. มีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑก๊์ำซธรรมชำติ จ ำนวน 578,225 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 
128,699  ลำ้นบำท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.6 จำกปี 2554 ท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑก๊์ำซธรรมชำติ จ ำนวน 449,526 
ลำ้นบำท (รำยละเอียดตำมโครงสร้ำงรำยไดข้อง ปตท. และบริษทัยอ่ยแบ่งตำมสำยผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้ท่ี 3.3) 
 
4.1.2.1 ธุรกจิการจดัหาและตลาดก๊าซธรรมชาต ิ
การจดัหาก๊าซธรรมชาต ิ
 กำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. อยูใ่นควำมรับผิดชอบของธุรกิจจดัหำและตลำดก๊ำซธรรมชำติ โดย ปตท. เป็นผูซ้ื้อ
ก๊ำซธรรมชำติจำกผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติภำยใตส้ัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติซ่ึงปัจจุบนัมีอยูท่ั้งส้ิน 15 ฉบบั แบ่งเป็นสัญญำซ้ือก๊ำซ
ธรรมชำติในประเทศจ ำนวน 12 ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งบงกช, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่ง
ไพลิน, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแปลง B8/32/1 , สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งน ้ ำพอง, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำก
แหล่ง MTJDA แปลง A-18 , สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งอำทิตย,์ สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่ง MTJDA แปลง 
B-17&C-19 และ B-17-01 , สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งสินภูฮ่อม, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งยโูนแคล 123 
(ส่วนเพ่ิม)/2, สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติแหล่งสิริกิต์ิ (พ้ืนท่ีลำนกระบือ), สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติแหล่งสิริกิต์ิ (พ้ืนท่ี
หนองตูม เอ) , สญัญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งบงกชใต้/3 และสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งต่ำงประเทศอีกจ ำนวน 3 
ฉบับ ได้แก่ สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งยำดำนำ สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งเยตำกุน และสัญญำซ้ือก๊ำซ
ธรรมชำติจำกแหล่งซอติกำ้ แปลง M9 ในสหภำพพม่ำ/4 
 
หมายเหตุ : 
/1    ประกอบดว้ยแหล่งทำนตะวนั รำชพฤกษ ์ เบญจมำศ เบญจมำศนอร์ท  มะลิวณัย ์ จำมจุรี  นอร์ทจำมจุรี ชบำ  ลนัตำ 
/2 เร่ิมซ้ือขำยก๊ำซฯวนัท่ี 5 พ.ค. 2553 ในปริมำณเร่ิมตน้ท่ี 680 ลำ้นลูกบำศกฟุ์ตต่อวนั และทยอยเพิ่มข้ึนเป็น 1,010 ลำ้นลูกบำศกฟุ์ตต่อวนัเม่ือวนัท่ี 17 พ.ย. 
2554 และจะเพิ่มข้ึนเป็น 1,240  ลำ้นลูกบำศกฟุ์ตต่อวนัในวนัท่ี 24 เม.ย.  2555 
/3 มีกำรลงนำมสญัญำ เม่ือวนัท่ี 30 ก.ค. 2552 มีปริมำณซ้ือขำยก๊ำซฯวนัละ 320 ลำ้นลูกบำศกฟุ์ตต่อวนั เร่ิมส่งก๊ำซฯไดต้ำมสญัญำฯ เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนำยน 
2555   
/4 มีกำรลงนำมสญัญำ เม่ือวนัท่ี 30 ก.ค. 2553 มีปริมำณซ้ือขำยก๊ำซฯวนัละ 240 ลำ้นลูกบำศกฟุ์ตต่อวนั คำดวำ่จะเร่ิมส่งก๊ำซฯไดใ้นปี 2557 
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 ทั้งน้ี กำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ส่วนใหญ่จะมำจำกแหล่ง/แปลงสมัปทำนก๊ำซธรรมชำติในประเทศ โดยมี
ปริมำณและสดัส่วนกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี  
 

แหล่ง/แปลงสัมปทาน 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 

ในประเทศ       

1,272 27.0 - ยโูนแคล 1,2,3 956 23.6 966 23.1 1,281 28.1 
- บงกช/บงกชใต ้ 581 14.3 588 14.1 766 16.8 897 19.0 
- ไพลิน 366 9.0 374 8.9 377 8.3 380 8.0 
- ทำนตะวนั/เบญจมำศ 187 4.6 167 4.0 134 2.9 128 2.7 
- น ้ำพอง/ภูฮ่อม 104 2.6 97 2.3 106 2.3 129 2.7 
- MTJDA 602 14.8 722 17.2 707 15.5 673 14.3 
-   สิริกิต์ิ 2 0.1 7 0.2 9 0.2 14 0.3 
-   อำทิตย ์ 406 10.0 332 7.9 222 4.9 213 4.5 
รวมการจัดหาในประเทศ 3,204 79.0 3,253 77.7 3,602 79.0 3,706 78.5 
ต่างประเทศ         

407 8.6 - ยำดำนำ 434 10.7 426 10.2 423 9.3 
- เยตำกุน 419 10.3 404 9.7 397 8.7 380 8.1 
-  LNG   101 2.4 139 3.0 226 4.8 
รวมการจัดหาจากต่างประเทศ 853 21.0 931 22.3 959 21.0 1,013 21.5 
รวมการจัดหาทั้งหมด 4,058 100.0 4,184 100.0 4,561 100.0 4,719 100.0 

รำคำซ้ือก๊ำซธรรมชำติเฉล่ีย 
(บำท/ลำ้นบีทีย)ู 

196.4 213.8 261.2 270.9 

 หมำยเหตุ   :       ปริมำณก๊ำซธรรมชำติค ำนวณ ณ ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทีย ูต่อ 1 ลูกบำศกฟุ์ต  

 
เงือ่นไขหลกัของสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ 

สญัญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติระหวำ่ง ปตท. และผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติ มีอำยสุญัญำประมำณ 25-30 ปี โดยคู่สญัญำตกลงท่ี
จะซ้ือและขำยก๊ำซธรรมชำติกนั ณ จุดส่งมอบตำมสัญญำ เช่น ปำกหลุม หรือจุดส่งมอบอ่ืนๆ แลว้แต่สัญญำก ำหนดใน
ปริมำณ คุณภำพและควำมดนั ตำมท่ีไดต้กลงกนัไว ้

ผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติมีหน้ำท่ีจดัเตรียมควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเพ่ือให้ ปตท. สำมำรถเรียกรับก๊ำซ
ธรรมชำติสูงสุดไดถึ้งร้อยละ 110 - 125 ของปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำรำยวนั (Contractual Delivery Capacity หรือ 
CDC) แลว้แต่สัญญำ ในขณะท่ี ปตท. จะตอ้งรับก๊ำซธรรมชำติให้ไดต้ำมปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำรำยวนั (Daily 
Contracted Quantity หรือ DCQ) อีกทั้ง ปตท. ยงัมีสิทธิซ้ือก๊ำซธรรมชำติในปริมำณท่ีเกินกวำ่ CDC ท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำได ้
หำกผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติสำมำรถผลิตและส่งมอบได ้
 อยำ่งไรก็ตำม หำกในปีสัญญำใด ปตท.ไม่สำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติตำมปริมำณขั้นต ่ำไดค้รบตำมท่ีก ำหนดส ำหรับปี
สญัญำนั้น (Annual Contracted Quantity หรือ ACQ) ปตท. จะตอ้งช ำระค่ำก๊ำซธรรมชำติในปริมำณท่ีมิไดรั้บ (Take-or-Pay) 
โดยมีสิทธิรับก๊ำซธรรมชำติส ำหรับปริมำณท่ีไดช้ ำระไปแลว้ในปีต่อๆ ไป โดยไม่มีก ำหนดเวลำ และไม่ตอ้งช ำระค่ำก๊ำซ
ธรรมชำติในส่วนนั้นอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปีท่ี ปตท. จะใชสิ้ทธิในกำรรับก๊ำซธรรมชำติส ำหรับปริมำณท่ีไดช้ ำระไปแลว้
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ดงักล่ำว ปตท. จะตอ้งรับซ้ือก๊ำซธรรมชำติให้ไดค้รบตำมปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำตำมสัญญำส ำหรับปีนั้นๆ ก่อน 
ในทำงกลบักนั กรณีท่ี ปตท.ซ้ือก๊ำซธรรมชำติเกินกวำ่ปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำของปีสัญญำใดๆ ปตท. จะสำมำรถน ำ
ปริมำณก๊ำซธรรมชำติส่วนเกินนั้นแต่ไม่รวมส่วนท่ีเกินกว่ำ CDC ตำมสัญญำ (Carry-Forward) ไปหักลดปริมำณซ้ือก๊ำซ
ธรรมชำติขั้นต ่ำในปีสัญญำต่อๆ ไปไดใ้นปริมำณไม่เกินร้อยละ 15 หรือร้อยละ 20 แลว้แต่สัญญำ ของปริมำณซ้ือก๊ำซ
ธรรมชำติขั้นต ่ำในปีสญัญำดงักล่ำว โดยสิทธิดงักล่ำวในปริมำณก๊ำซธรรมชำติส่วนเกินนั้นๆ จะส้ินสุดภำยในระยะเวลำ 5 ปี 
นบัจำกปีท่ีเกิดก๊ำซ Carry-Forward  
 ในกรณีท่ีผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติไม่สำมำรถส่งมอบก๊ำซธรรมชำติให้กบั ปตท. ไดค้รบตำมปริมำณท่ี ปตท. เรียกรับจำก
ผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติในแต่ละวนั (Shortfall) ปตท. จะช ำระค่ำก๊ำซธรรมชำติตำมปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่ีรับจริง โดยมีสิทธิ
ไดรั้บส่วนลดร้อยละ 20-25 ส ำหรับรำคำของปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่ีขำดส่งในเดือนนั้น หรือเดือนถดัไป หรือปีถดัไป 
แลว้แต่สัญญำ ทั้งน้ี เม่ือส้ินปีสัญญำ ปตท. สำมำรถน ำปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่ีผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติขำดส่งไปลดปริมำณซ้ือ
ก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำรำยปีของ ปตท. ได ้
 ส ำหรับรำคำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติท่ีก ำหนดในสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจะมีกำรก ำหนดรำคำฐำนเร่ิมตน้ (Initial Base 
Price) ซ่ึงเป็นรำคำคงท่ี โดยมีสูตรปรับรำคำซ่ึงก ำหนดสูตรรำคำสูงสุดและรำคำต ่ำสุดเพ่ือคุม้ครองผูซ้ื้อและผูข้ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ โดยสูตรปรับรำคำก๊ำซธรรมชำติประกอบด้วยปัจจัยต่อไปน้ี คือ รำคำน ้ ำมนัเตำก ำมะถนัปำนกลำงในตลำด
สิงคโปร์ อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ และดชันีทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ เช่น ดชันีรำคำขำยส่งของประเทศไทย และดชันี
รำคำผูผ้ลิตของสหรัฐอเมริกำส ำหรับธุรกิจน ้ ำมนัและก๊ำซ เป็นตน้ ทั้งน้ี ระยะเวลำในกำรปรับรำคำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ
ดงักล่ำวจะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละสญัญำ กล่ำวคือ ทุก 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แลว้แต่สญัญำ รำคำซ้ือขำยก๊ำซ
ธรรมชำติน้ีจะส่งผ่ำน (Pass Through) ไปให้กบัลูกคำ้ในกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ำซ่ึงซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำก ปตท. ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้
หลกัตำมสูตรรำคำในสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติ ส่งผลให้ควำมเส่ียงของ ปตท. จำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำซ้ือขำยก๊ำซ
ธรรมชำติอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขำ้งต ่ำ 
 สญัญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติทุกสญัญำมีขอ้ก ำหนดเร่ืองเหตุสุดวสิยัซ่ึงเป็นกรณีท่ี ปตท. หรือผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติสำมำรถยก
เป็นเหตุในกำรท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสญัญำได ้ซ่ึงเหตุสุดวสิยัท่ีก ำหนดในสญัญำดงักล่ำวหมำยรวมถึงเหตุกำรณ์ใดๆ 
ท่ีเกิดข้ึนโดยคู่สัญญำไม่สำมำรถควบคุมได ้นอกจำกน้ี สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติบำงฉบบัไดก้ ำหนดให้กรณีท่ี ปตท. ไม่
สำมำรถรับซ้ือก๊ำซธรรมชำติไดอ้นัเน่ืองจำกมีเหตุสุดวสิยัเกิดข้ึนกบัลูกคำ้ของ ปตท. จนเป็นเหตุให้ลูกคำ้ดงักล่ำวไม่สำมำรถ
รับซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำก ปตท. ได ้ซ่ึงในกำรน้ี ปตท. จะอำ้งเหตุสุดวิสัยดงักล่ำวไดต้่อเม่ือ ปตท. จะตอ้งลดปริมำณรับก๊ำซ
ธรรมชำติจำกผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติท่ีเก่ียวขอ้งทุกรำยลงตำมสดัส่วนกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติท่ีลดลง 
 
สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาตจิะส้ินสุดลงเมือ่เกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
 (1) ส้ินสุดระยะเวลำตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ หรือ (2) เม่ือระยะเวลำตำมสัมปทำนส้ินสุดลง (เฉพำะกรณีแหล่งก๊ำซ
ธรรมชำติในประเทศ) หรือ (3) เม่ือปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติในแหล่งดงักล่ำวหมดลง  
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การจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ
 ปตท. จดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่ใหก้บักลุ่มลูกคำ้ผูผ้ลิตไฟฟ้ำ ไดแ้ก่ กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระ และผูผ้ลิตไฟฟ้ำ
รำยเลก็โดยตรงผำ่นระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline)  
 
  ปริมำณกำรส่งก๊ำซธรรมชำติใหก้บัลูกคำ้กลุ่มต่ำงๆ (รวมปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่ีใชใ้นโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
ของ ปตท.) ในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

กลุ่มลูกค้า 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

ล้านล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 

1. กฟผ. 1,344 33.3 1,146 27.6 1,328 29.2 1,367 29.1 
2. ผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระ 943 23.3 866 20.9 922 20.3 858 18.3 
3. ผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเลก็ 475 11.8 485 11.7 427 9.4 569 12.1 
4. ลูกคำ้อุตสำหกรรม/1 628 15.5 783 18.9 909 20.0 929 19.8 
5. โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 650 16.1 867 20.9 958 21.1 970 20.7 
รวม 4,040 100.0 4,147 100.0 4,544 100 4,693 100.0 

ท่ีมำ : ปตท. 

หมำยเหตุ : ปริมำณก๊ำซธรรมชำติค  ำนวณ ณ ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียู ต่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต  และค ำนวณโดยใช้จ  ำนวนวนัตำมปี
ปฏิทิน 
/1 รวมก๊ำซธรรมชำติท่ีจ  ำหน่ำยให้กบับริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ  ำกดั และก๊ำซธรรมชำติในภำคขนส่ง 

 
 โดยทัว่ไป โครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กบักลุ่มลูกคำ้ผูผ้ลิตไฟฟ้ำจะประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ รำคำ
เน้ือก๊ำซธรรมชำติ และอตัรำค่ำผำ่นท่อ รำยละเอียด ดงัน้ี 
(1) ราคาเนือ้ก๊าซธรรมชาต ิ
  รำคำเน้ือก๊ำซธรรมชำติ คือ ผลรวมของรำคำเฉล่ียของเน้ือก๊ำซธรรมชำติท่ี ปตท. รับซ้ือจำกผูข้ำยก๊ำซ
ธรรมชำติและค่ำตอบแทนในกำรจดัหำและตลำดก๊ำซธรรมชำติ  
  ส ำหรับค่ำตอบแทนในกำรจัดหำและตลำดก๊ำซธรรมชำติซ่ึงครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยและควำมเส่ียงในกำร
ด ำเนินกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติและกำรตลำดนั้นมีอตัรำแตกต่ำงกนัข้ึนอยูก่บัประเภทของลูกคำ้ผูซ้ื้อก๊ำซธรรมชำติ ปัจจุบนั 
ค่ำตอบแทนในกำรจดัหำและตลำดก๊ำซธรรมชำติส ำหรับ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระเท่ำกบัร้อยละ 1.75 ของรำคำเฉล่ียของ
เน้ือก๊ำซธรรมชำติท่ี ปตท. รับซ้ือจำกผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติ ทั้ งน้ีค่ำตอบแทนท่ีคิดจำก กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระดงักล่ำว
จะตอ้งไม่เกิน 2.15 บำท/ลำ้นบีทีย ูส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็กซ่ึงซ้ือก๊ำซธรรมชำติในปริมำณท่ีต ่ำกวำ่ลูกคำ้สองกลุ่มแรกนั้น 
ปตท. จะคิดค่ำตอบแทนดงักล่ำวในอตัรำร้อยละ 9.33 ของรำคำเฉล่ียของเน้ือก๊ำซธรรมชำติท่ี ปตท.รับซ้ือจำกผูข้ำยก๊ำซ
ธรรมชำติจำกแหล่ง/แปลงสมัปทำนต่ำงๆ ทั้งน้ี ค่ำตอบแทนท่ีคิดจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็กดงักล่ำวจะตอ้งไม่เกิน 11.48 บำท/
ลำ้นบีทีย ู
(2)  อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ 
  อตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนแรกได้แก่ ค่ำบริกำรส่วนของตน้ทุนคงท่ี 
(Demand Charge) ซ่ึงค ำนวณจำกตน้ทุนกำรลงทุนและค่ำใชจ่้ำยคงท่ีในกำรด ำเนินกำร โดยก ำหนดให้มีอตัรำผลตอบแทน
กำรลงทุนในส่วนของทุน(Internal Rate of Return on Equity) เท่ำกบัร้อยละ 18 ส ำหรับระบบท่อส่งก๊ำซปัจจุบนัและ ร้อยละ 
12.5 ส ำหรับระบบท่อส่งก๊ำซตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ท่อส่งก๊ำซไปยงัโรงไฟฟ้ำจะนะ 
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และระบบท่อเช่ือมจำกแหล่งสินภูฮ่อมมำยงัระบบท่อน ้ ำพอง และส่วนท่ีสองได้แก่ ค่ำบริกำรส่วนของตน้ทุนผนัแปร 
(Commodity Charge)  ซ่ึงค ำนวณจำกตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรผนัแปร (Variable Cost) ของกำรใหบ้ริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติ 
  ในกำรก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติส ำหรับกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กบัลูกคำ้แต่ละรำยนั้น
ข้ึนอยูก่บัพ้ืนท่ีกำรใชก๊้ำซธรรมชำติของลูกคำ้ ดงัน้ี 
 พ้ืนท่ี 1 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ังท่ีระยอง 
 พ้ืนท่ี 2 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ังท่ีขนอม 
 พ้ืนท่ี 3 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝ่ัง 
 พ้ืนท่ี 4 ระบบท่อส่งก๊ำซบนฝ่ังท่ีจะนะ 
 พ้ืนท่ี 5 ระบบท่อส่งก๊ำซบนฝ่ังท่ีน ้ ำพอง 
  กำรค ำนวณอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ ซ่ึงได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2550 โดยส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน (สนพ.)  
และ ปตท. ไดเ้สนออตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเพ่ือให้คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน (กกพ.)  พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ  โดยอตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ เป็นดงัต่อไปน้ี 
 

อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Demand Charge เป็นดงัน้ี 
                         หน่วย : บาท/ลา้นบีทีย ู  

โซน ระบบท่อ 
อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนคงท่ี  (Demand Charge) 
1 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ังท่ีระยอง 8.5899 (ก) 

2 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ังท่ีขนอม 14.2177 (ก) 

3 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝ่ัง 12.0654 (ก) 

4 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝ่ังท่ีจะนะ 2.4855 (ข) 

5 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝ่ังท่ีน ้ ำพอง 1.1299 (ค) 

 
อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Commodity Charge ดงัน้ี 

                         หน่วย : บาท/ลา้นบีทีย ู  

พืน้ที่ ระบบท่อ 
อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนผันแปร  (Commodity Charge) 

1 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ังท่ีระยอง 

1.3380 (ง) 2 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ังท่ีขนอม 

3 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝ่ัง 

4 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝ่ังท่ีจะนะ 0.0145 (ง) 

5 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ังท่ีน ้ าพอง 0.0000 (จ) 
หมำยเหตุ: พ้ืนท่ี 5 ก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ 
(ก) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 เมษำยน 2552 เป็นตน้ไป 
(ข) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือน มิถุนำยน 2554 เป็นตน้ไป 
(ค) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือน กรกฎำคม 2555 เป็นตน้ไป 
(ง) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือน กนัยำยน 2555 เป็นตน้ไป 
(จ) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือน มกรำคม 2555 เป็นตน้ไป 
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 ผูซ้ื้อก๊ำซธรรมชำติในส่วนของ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระตอ้งช ำระค่ำผ่ำนท่อในส่วนของ Demand Charge ตำม
ปริมำณก๊ำซธรรมชำติตำมท่ีก ำหนดในสัญญำแมจ้ะซ้ือก๊ำซธรรมชำติสูงหรือต ่ำกว่ำปริมำณดงักล่ำวก็ตำม ส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้ำ
รำยเลก็จะช ำระค่ำผำ่นท่อในส่วนของ Demand Charge ตำมปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่ีรับจริง ทั้งน้ี ตอ้งไม่ต ่ำกวำ่ปริมำณขั้นต ่ำ
ตำมท่ีก ำหนดในปีสญัญำนั้นๆ นอกจำกน้ี ยงัไดก้ ำหนดใหมี้กำรปรับเปล่ียนอตัรำค่ำผ่ำนท่อเป็นระยะ (Periodic Adjustment) 
โดยสำมำรถทบทวนกำรค ำนวณอตัรำค่ำผ่ำนท่อทุก 5 ปี หรือในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคญัเพื่อด ำรงไวซ่ึ้ง
อตัรำผลตอบแทนเงินลงทุนในส่วนทุนของผูถื้อหุ้นตำมท่ีไดรั้บอนุมติั นอกจำกน้ี ในทุกๆ ปี อตัรำค่ำผ่ำนท่อในส่วนของ 
Commodity Charge สำมำรถปรับเปล่ียนตำมดชันี (Index Adjustment) อีกดว้ย  
 
4.1.2.2 ธุรกจิระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
 เม่ือผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติไดส่้งมอบก๊ำซธรรมชำติให้กบั ปตท. ท่ีจุดส่งมอบแลว้ ก๊ำซธรรมชำติทั้งหมดจะถูกส่งไปยงั
ลูกคำ้ต่ำงๆ โดยผำ่นระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ทั้งน้ี กำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
จะอยูใ่นควำมรับผิดชอบของหน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
 ณ วนัท่ี  30 มิถุนำยน 2556 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีควำมยำวรวมประมำณ  
3,752 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดว้ยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกควำมยำวประมำณ  1,512 กิโลเมตร และระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติในทะเลควำมยำวประมำณ  2,240 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (Distribution Pipeline) อีก
ประมำณ 511 กิโลเมตร) โดยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. จะต่อเช่ือมแหล่งก๊ำซธรรมชำติต่ำงๆ ในอ่ำวไทย และท่อ
ส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งยำดำนำและเยตำกนุ สหภำพพม่ำ ท่ีชำยแดนไทย-สหภำพพม่ำ เขำ้กบัผูผ้ลิตไฟฟ้ำ โรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติ และลูกคำ้อุตสำหกรรม ภำยในระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ยงัประกอบดว้ย หน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของ
ก๊ำซธรรมชำติ (Dew Point Control Unit) และอุปกรณ์รวมก๊ำซธรรมชำติ (Common Header) ซ่ึงเป็นกระบวนกำรเพื่อควบคุม
คุณภำพก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งต่ำงๆ ในอ่ำวไทยใหมี้ค่ำควำมร้อนคงท่ีเป็นหน่ึงเดียวและมีคุณภำพเดียวกนัทั้งระบบ  
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ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
ความยาวรวม 

(กโิลเมตร) 
ขนาดท่อ 

(นิว้) 
ความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซ
ธรรมชาต/ิ (ล้าน ลบ.ฟุต/วนั) 

ปีทีเ่ร่ิม 
ด าเนินงาน 

รายละเอยีด 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินทะเล      

เอรำวณั-โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง (ท่อสำยประธำน) 415 34 850 2524 
เป็นระบบท่อจำกแท่นเอรำวณัในอ่ำวไทยไปยงัโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
ระยอง ต ำบลมำบตำพุด จงัหวดัระยอง 

แหล่งบงกช-เอรำวณั (ท่อสำยประธำน) 171 32 635 2539 เป็นระบบท่อจำกแหล่งบงกชในอ่ำวไทยท่ีเช่ือมกบัแท่นเอรำวณั 

เอรำวณั-โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง (ท่อคู่ขนำน) 418 36 1,180 2539-2540 
เป็นระบบท่อคู่ขนำนจำกแท่นเอรำวณัไปยงัโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง 
ต ำบลมำบตำพุด จงัหวดัระยอง 

เอรำวณั-โรงไฟฟ้ำขนอม  161 24 210 2539 
เป็นระบบท่อจำกแท่นเอรำวณัไปยงัโรงไฟฟ้ำขนอม จงัหวดั
นครศรีธรรมรำช 

แหล่งอำทิตย-์โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง (ท่อเสน้ท่ี 3) 606 42 1,900 /3 2550 
เป็นระบบท่อเสน้ท่ี 3 จำกแหล่งก๊ำซฯ อำทิตย ์ไปยงัโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
ระยอง ต ำบลมำบตำพุด จงัหวดัระยอง 

แหล่งเจดีเอ-แหล่งอำทิตย ์ 95 42 1,000 /3 2551 เป็นระบบท่อเสน้ท่ี 3 จำกแหล่งก๊ำซฯ เจดีเอ ไปยงัแหล่งอำทิตย ์

แหล่งเชฟรอนส่วนเพิ่ม (ปลำทอง 2)-ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเสน้ท่ี 3 ในทะเล 48 28 330 2554 
เป็นระบบท่อจำกแหล่งก๊ำซฯ เชฟรอนส่วนเพิ่ม (ปลำทอง 2) ไปยงัระบบ
ท่อส่งก๊ำซฯ เสน้ท่ี 3  ในทะเล  

แหล่งบงกชใต-้ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเสน้ท่ี 3 ในทะเล 38 24 350 2555 
เป็นระบบท่อจำกแหล่งก๊ำซฯ บงกชใต ้ไปยงัระบบท่อส่งก๊ำซฯ เสน้ท่ี 3 
ในทะเล 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตบินบก      

โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง-โรงไฟฟ้ำบำงปะกง (ท่อสำยประธำน) 104 28 540 2524 
เป็นระบบท่อจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบลมำบตำพุด จงัหวดั
ระยอง ไปยงัโรงไฟฟ้ำบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

โรงไฟฟ้ำบำงปะกง-โรงไฟฟ้ำพระนครใต ้(ท่อสำยประธำน) 57 28 n.a. /2 2524 
เป็นระบบท่อจำกโรงไฟฟ้ำบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ไปยงัโรงไฟฟ้ำ
พระนครใต ้จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

บำงพลี-สระบุรี (ท่อสำยประธำน) 99 24 280 2524 
เป็นระบบท่อจำกอ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร ไปยงั  
โรงปูนซิเมนตข์อง บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย ท่ีอ ำเภอท่ำหลวง จงัหวดัสระบุรี 

แหล่งน ้ำพอง-โรงไฟฟ้ำน ้ำพอง 3.5 16 140 2533 เป็นระบบท่อจำกแหล่งน ้ำพอง ไปยงัโรงไฟฟ้ำน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น 

โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง-โรงไฟฟ้ำบำงปะกง (ท่อคู่ขนำน) 105 28 660 2539 
เป็นระบบท่อคู่ขนำนจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบลมำบตำพุด 
จงัหวดัระยอง ไปยงัโรงไฟฟ้ำบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
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ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
ควำมยำวรวม 
(กิโลเมตร) 

ขนำดท่อ 
(น้ิว) 

ควำมสำมำรถสูงสุดในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ/1 
(ลำ้น ลบ.ฟุต/วนั) 

ปีท่ีเร่ิม 
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียด 

บำงปะกง-โรงไฟฟ้ำวงันอ้ย (ท่อคู่ขนำน) 101 36 860 2539 
เป็นระบบท่อคู่ขนำนจำกสถำนีเพิ่มควำมดนับำงปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรำ ไปยงัโรงไฟฟ้ำวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกชำยแตนไทยและสหภำพเมียนมำร์-
โรงไฟฟ้ำรำชบุรี 

238 42 1,300 2541 

เป็นระบบท่อจำกจุดรับมอบก๊ำซธรรมชำติชำยแดนไทยและ
สหภำพเมียนมำร์ ท่ีบำ้นอีต่อง จงัหวดักำญจนบุรี เพื่อน ำก๊ำซ
ธรรมชำติจำกโครงกำรยำดำนำและเยตำกุน ไปยงัโรงไฟฟ้ำ
รำชบุรี จงัหวดัรำชบุรี 

รำชบุรี-วงันอ้ย 154 30 330 2543 เป็นระบบท่อท่ีเช่ือมต่อระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบริเวณสถำนี
วดัปริมำณก๊ำซธรรมชำติรำชบุรีเขำ้กบัระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติบำงปะกง-โรงไฟฟ้ำวงันอ้ย (ท่อคู่ขนำน) ท่ีสถำนีวดั
ปริมำณก๊ำซธรรมชำติวงันอ้ย 

โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง-โรงไฟฟ้ำบำงปะกง  (ท่อเสน้ท่ี 3) 110 36 1,200 /3 2549 เป็นระบบท่อเสน้ท่ี 3 จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบล
มำบตำพุด จงัหวดัระยอง ไปยงัโรงไฟฟ้ำบำงปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรำ 

โรงไฟฟ้ำวงันอ้ย-โรงไฟฟ้ำแก่งคอย 72 36 510 /1 2549 เป็นระบบท่อจำกโรงไฟฟ้ำวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ 
ไปยงัโรงไฟฟ้ำแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติ 
 #RA6 – โรงไฟฟ้ำพระนครใต ้

70 30 300 /1 2550 เป็นระบบท่อจำกสถำนีควบคุมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติ #RA6 
ไปยงัโรงไฟฟ้ำพระนครใต ้จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกชำยฝ่ังทะเล – โรงไฟฟ้ำจะนะ 8 20 250 /1 2550 เป็นระบบท่อจำกชำยฝ่ังทะเล จงัหวดั สงขลำ อ ำเภอจะนะ ไปยงั
โรงไฟฟ้ำจะนะ จงัหวดัสงขลำ 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยงัโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ 8 24 150 /1 2552 เป็นระบบท่อจำกระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติหลกัโรงไฟฟ้ำพระ
นครใต ้ ไปยงัโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ จงัหวดันนทบุรี 

 

/1 ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเป็นควำมสำมำรถเฉพำะของท่อแต่ละเสน้เท่ำนั้น และข้ึนอยุก่บัองคป์ระกอบของก๊ำซธรรมชำติ                                                                                                                                                                 

 /2 ไม่สำมำรถระบุควำมสำมำรถสูงสุดในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติได ้เน่ืองจำกมีกำรส่งก๊ำซธรรมชำติทั้งไปและยอ้นกลบั (Reverse Flow) 
/3 ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดภำยหลงักำรติดตั้งเคร่ืองเพิ่มควำมดนัก๊ำซธรรมชำติ 
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4.1.2.3 ธุรกจิโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ
 นอกจำก ปตท. จะจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติใหก้บัลูกคำ้โดยตรงแลว้ ปตท. ไดน้ ำก๊ำซธรรมชำติบำงส่วนผ่ำนเขำ้โรงแยก
ก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้กับก๊ำซธรรมชำติและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำรแยกสำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บอนชนิดต่ำงๆ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีส ำคญัในก๊ำซธรรมชำติ ผลิตภณัฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. 
ประกอบดว้ย ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงตม้) และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ นอกจำกน้ี ยงัมีผลพลอยได้
จำกกำรแยกก๊ำซธรรมชำติ คือ ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในอุตสำหกรรมต่ำงๆได้ ทั้ งน้ี 
ผลิตภณัฑจ์ำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติและวตัถุประสงคใ์นกำรน ำไปใชแ้สดงตำมตำรำงขำ้งล่ำงน้ี 
 

 
 ปัจจุบนั ปตท. เป็นผูป้ระกอบกำรธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติรำยใหญ่ในประเทศไทย โดยมีโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
ทั้งส้ิน 6 โรง และในปี 2554 โครงกำรโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 6 ขนำดก ำลงักำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 800 ลำ้น
ลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ซ่ึงเป็นโครงกำรใหม่ของ ปตท. ไดด้ ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยไ์ดต้ั้งแต่มกรำคม 2554 ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กบัก๊ำซธรรมชำติท่ีจดัหำเพ่ิมเติมไดจ้ำกอ่ำวไทยผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 ท ำให้ปัจจุบนั
โรงแยกก๊ำซธรรมชำติทั้งหมดของ ปตท. มีควำมสำมำรถแยกก๊ำซธรรมชำติตำมค่ำกำรออกแบบ (Nameplate Capacity) ได ้
รวม 2,660  ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั โดยโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 1 มีควำมสำมำรถแยกก๊ำซธรรมชำติได ้350 ลำ้นลูกบำศก์ฟุต
ต่อวนั โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 2 และ 3  (รวมส่วนท่ีไดเ้พ่ิมจำกโรงแยกก๊ำซอีเทน)  มีควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติ
รวม 750 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั  และโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 5  530 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ตำมล ำดบั ซ่ึงโรงแยกก๊ำซฯ 
หน่วยท่ี 1-3 , 5 และ 6 น้ี ตั้งอยูท่ี่ต  ำบลมำบตำพดุ อ ำเภอเมือง จงัหวดัระยอง ส ำหรับโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 4  ตั้งอยูท่ี่
อ  ำเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมรำช มีควำมสำมำรถแยกก๊ำซธรรมชำติได ้230 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ทั้งน้ี ปี 2555 โรงแยก
ก๊ำซฯ หน่วยท่ี 1 ใชค้วำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติคิดเป็นร้อยละ  104  โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 2 และ 3 (รวมโรงแยก
ก๊ำซอีเทน) ใชค้วำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติไดร้้อยละ  102 และโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 5 ใชค้วำมสำมำรถในกำร
แยกก๊ำซธรรมชำติร้อยละ     105  และโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 6  ใชค้วำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติร้อยละ  91 
เน่ืองจำกเม่ือตน้ปี 2555 มีกำรหยดุกำรเดินกำรผลิตเพ่ือท ำกำรตรวจสอบเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ภำยหลงัท่ีโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 6 
ได้เดินกำรผลิตไปแลว้ประมำณ 1 ปี   ตำมล ำดับ ส ำหรับโรงแยกก๊ำซ ฯ หน่วยท่ี 4 ได้ใช้ควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซ
ธรรมชำติคิดเป็นร้อยละ  72  เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติของโรงไฟฟ้ำขนอมในปัจจุบนัไม่สำมำรถรองรับปริมำณ
ก๊ำซธรรมชำติท่ีไดจ้ำกโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 4 เม่ือมีกำรผลิตเต็มท่ีได ้ซ่ึงหำกควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติในอนำคตสูงข้ึน 
โรงแยกก๊ำซ ฯ หน่วยท่ี 4 จะสำมำรถเพ่ิมกำรผลิตได ้ทั้งน้ี ปตท.ไดท้ ำกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโรงแยกก๊ำซฯ อย่ำง
ต่อเน่ือง ท ำให้ปัจจุบนัโรงแยกก๊ำซฯ ทั้งหมดของ ปตท. มีควำมสำมำรถแยกก๊ำซฯ สูงสุดไดจ้ริง (Processing Capacity) ท่ี
ระดบั 2,740 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั  (ค ำนวณท่ีกำรเดินเคร่ืองของโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 4 เฉล่ียท่ีร้อยละ 75) 
  

ผลติภัณฑ์ วัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ 
ก๊ำซอีเทน เป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 
ก๊ำซโพรเพน เป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
(ก๊ำซหุงตม้) 

เป็นเช้ือเพลิงในครัวเรือน ยำนพำหนะ โรงงำนอุตสำหกรรม และเป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรม ปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ เป็นวตัถุดิบส ำหรับป้อนเขำ้โรงกลัน่น ้ำมนัเพ่ือผลิตน ้ำมนัส ำเร็จรูป และเป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรม ปิโตรเคมีขั้นตน้ 
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สดัส่วนของผลิตภณัฑต์่างๆ ท่ีผลิตไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี 

  

ผลติภัณฑ์ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

ก๊ำซอีเทน (ตนั) 1,163,396 1,798,090 2,109,100 1,075,312 
ก๊ำซโพรเพน (ตนั) 332,484 591,879 780,464 414,375 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงตม้) (ตนั) 2,270,993 2,777,001 2,843,906 1,374,554 
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ /1  (ตนั) 355,401 448,324 487,656 237,508 
รวม 4,122,274   5,615,294   6,221,126 3,101,749 

ท่ีมา   :   ปตท. 

/1  ไม่รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  

 
ส ำหรับปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑต์่ำงๆ ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี     

ผลติภัณฑ์ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

ก๊ำซอีเทน (ตนั) 1,162,884 1,797,764 2,109,233 1,075,764 
ก๊ำซโพรเพน (ตนั) 268,203    541,584 726,426 370,186 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงตม้) /1 (ตนั) 2,533,783  2,840,313  2,905,594  1,422,087 
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ /2(ตนั) 537,019   647,337  726,728 370,807 
รวม 4,501,889  5,826,998  6,467,981 3,238,844 

        ท่ีมา : ปตท. 
 /1   รวมกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ี ปตท. ซ้ือมำจำกผูผ้ลิตปิโตรเคมีเพ่ือน ำมำขำยต่อ ใน ปี 2553 จ  ำนวน 212,098 ตนั และ ปี  
2554 จ  ำนวน 6,907 ตนั และ ปี 2555 ไม่มีกำรซ้ือมำจำกผูผ้ลิตปิโตรเคมีเพ่ือน ำมำขำยต่อ และ ม.ค.-มิ.ย. 2556  ไม่มีกำรซ้ือมำจำก
ผูผ้ลิตปิโตรเคมีเพื่อน ำมำขำยต่อ 
 /2   รวมก๊ำซโซลีนธรรมชำติท่ีไดจ้ำกหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊ำซธรรมชำติ (Dew Point Control Unit) 

 

 รำคำจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติให้กบัลูกคำ้ปิโตรเคมีจะเป็นไปตำมสูตรรำคำท่ีตกลงกบัลูกคำ้เป็น
รำยๆ ไป โดยส่วนใหญ่จะอำ้งอิงกบัรำคำผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลำดโลก ยกเวน้รำคำขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีจ ำหน่ำยใน
ประเทศผ่ำนธุรกิจน ้ ำมนัของ ปตท. ยงัคงรำคำขำยตำมท่ีภำครัฐก ำหนดไว ้ส ำหรับรำคำก๊ำซโซลีนธรรมชำติ ซ่ึงส่งออกผ่ำน
ธุรกิจน ้ ำมนัของ ปตท. จะอิงกบัรำคำแนฟทำในตลำดโลก 
 
4.1.2.4     ธุรกจิท่อจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ
 นอกจำกกำรจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่ใหก้บักลุ่มลูกคำ้ผูผ้ลิตไฟฟ้ำแลว้ ปตท. ยงัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติใหก้บั
ลูกคำ้อุตสำหกรรมโดยตรงผำ่นระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) และท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
(Distribution Pipeline) ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 มีจ ำนวนลูกคำ้อุตสำหกรรมทั้งส้ิน 330 รำย  
 ส ำหรับโครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติใหก้บัลูกคำ้อุตสำหกรรมจะแตกต่ำงจำกโครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติใหก้บักลุ่มลูกคำ้ผูผ้ลิตไฟฟ้ำ กล่ำวคือ ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ค่ำก๊ำซธรรมชำติตำมปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่ี
ใชจ้ริงในแต่ละเดือน และค่ำใชท่้อตำมปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่ีไดแ้จง้ไวก้บั ปตท. เป็นกำรล่วงหนำ้ (Capacity Charge) ทั้งน้ี 
ค่ำก๊ำซธรรมชำติดงักล่ำวถูกก ำหนดใหแ้ข่งขนัไดก้บัรำคำเช้ือเพลิงทดแทนอ่ืนๆ คือ น ้ ำมนัเตำ 
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4.1.2.5    ธุรกจิก๊าซธรรมชาตสิ าหรับยานยนต์   
เพ่ือส่งเสริมกำรใชก๊้ำซธรรมชำติเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงทำงเลือกในภำคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจอนั

เน่ืองมำจำกรำคำน ้ ำมนัดิบและน ้ ำมนัส ำเร็จรูปในตลำดโลกไดป้รับตวัสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
สนบัสนุนยทุธศำสตร์พลงังำนของประเทศ ท่ีสนบัสนุนใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีสำมำรถจดัหำไดจ้ำกแหล่งภำยในประเทศ ปตท.ได้
เร่ิมน ำ NGV มำใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหก้บัรถโดยสำรประจ ำทำง NGV ของ องคก์ำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแตปี่ 2536 
และมีกำรขยำยตลำด NGV อยำ่งต่อเน่ือง ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2556  มียำนยนตท่ี์ใช ้NGV ประมำณ 413,007  คนั โดยมีสถำนี
บริกำรก๊ำซ NGV ท่ีเปิดใหบ้ริกำรแลว้ 486 สถำนี ประกอบดว้ยสถำนีบริกำรในกรุงเทพและปริมณฑลจ ำนวน 244 สถำนี และ
ต่ำงจงัหวดัจ ำนวน 242 สถำนี และยอดจ ำหน่ำย NGV เฉล่ีย 6 เดือน ปี 2556 ประมำณ 304  ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุ/วนั 
 
4.1.3 ธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ 

ปตท. ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊ำซธรรมชำติผ่ำนบริษทัในเครืออ่ืนๆ จ ำนวน 12 บริษทั เพ่ือช่วยส่งเสริมให้
กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊ำซธรรมชำติอยำ่งครบวงจร ดงัน้ี 
 
4.1.3.1 บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากดั (PTT NGD) 

บริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหวำ่ง ปตท. กบั Suez-Tractebel S.A. แห่งประเทศ 
เบลเยีย่ม และบริษทั ทุนลดำวลัย ์จ ำกดั จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2539 เพ่ือด ำเนินธุรกิจพฒันำและก่อสร้ำง
ระบบท่อย่อยเพ่ือขนส่งก๊ำซธรรมชำติและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กบัลูกคำ้ในเขตอุตสำหกรรมรอบกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 บริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั มีทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 500 ลำ้นบำท 
โดย ปตท. ถือหุน้อยูร้่อยละ 58 ของทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 

ในกำรประกอบธุรกิจ บริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด เป็นผูล้งทุนสร้ำงระบบท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ (Distribution Pipeline) โดยใชท่้อเหล็กและท่อ High Density Polyethylene (HDPE) ซ่ึงเช่ือมต่อจำกระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท.ไปยงัลูกคำ้ในเขตอุตสำหกรรมรอบกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยมี 
ปตท. เป็นผูใ้ห้ควำมช่วยเหลือในกำรจดัหำท่ีดินตลอดจนสิทธิในกำรใช้ท่ีดินเพ่ือกำรก่อสร้ำงระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ  

(1) กำรจดัหำ 
 ปตท. เป็นผูจ้ดัหำก๊ำซธรรมชำติทั้งหมดให้กบับริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั โดยมีสัญญำซ้ือขำย

ก๊ำซธรรมชำติระยะยำวของแต่ละพ้ืนท่ี อำยุสัญญำ 10 ปี และมีโครงสร้ำงรำคำก๊ำซธรรมชำติท่ีประกอบดว้ยรำคำเน้ือก๊ำซ
ธรรมชำติ อตัรำค่ำผำ่นท่อ และค่ำตอบแทนในกำรจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 
 วนัท่ี  30 มิถุนำยน 2556 บริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั มีระบบท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติเพ่ือ

ขนส่งก๊ำซธรรมชำติเป็นเครือข่ำยครอบคลุมพ้ืนท่ีอุตสำหกรรม 11 แห่ง ไดแ้ก่ นิคมอุตสำหกรรมบำงปู พ้ืนท่ีอุตสำหกรรม
บริเวณบำงปูใหม่ นิคมอุตสำหกรรมบำงพลี นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบงั พ้ืนท่ีอุตสำหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสำหกรรม
โรจนะ นิคมอุตสำหกรรมนวนคร เมืองอุตสำหกรรมเทพำรักษ ์นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน สวนอุตสำหกรรมบำงกะดี และ
นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติกบัลูกคำ้มีอำยสุญัญำ 5 - 7 ปี ซ่ึงรำคำก๊ำซ
ธรรมชำติจะถูกก ำหนดใหส้ำมำรถแข่งขนัไดก้บัเช้ือเพลิงทดแทน คือ น ้ ำมนัเตำหรือก๊ำซหุงตม้ โดย 6 เดือน ปี 2556 บริษทั 
ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั มีปริมำณจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติปริมำณ   49.82 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั  เพ่ิมข้ึน 15.9% 
จำกปี 2555 โดยท่ีปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี 
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การจดัจ าหน่าย ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 
ปริมำณ (ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั) 44.72 44.66 43.00 49.82 

จ ำนวนลูกคำ้ (รำย) 197 213 229 229 
  
 นอกจำกน้ี บริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั ไดเ้พ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ โดยกำรร่วม

ทุนในสดัส่วนร้อยละ 80 ในบริษทั อมตะ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั (AMATA NGD) เพ่ือด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบท่อ
จดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติใหก้บัลูกคำ้ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี 

 (3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำร

ทั้งหมด 13 คน (ต ำแหน่งว่ำง 1 ต ำแหน่ง) ท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำก ปตท. จ ำนวน 7 คน(รวมประธำนกรรมกำร) นอกจำกน้ี 
ปตท. ไดม้อบหมำยใหผู้บ้ริหำรจำก ปตท. เขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของบริษทั ฯ ซ่ึงรวมต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรดว้ย 

(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั ในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี 

         หน่วย  :  ลำ้นบำท 
งบการเงนิ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 5,227 5,634 6,319 3,602 
รำยไดร้วม 5,304 6,003 6,748 3,833 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 4,320 4,625 5,370 3,115 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 984 1,379 1,378 718 
สินทรัพยร์วม 3,385 3,475 3 ,584 3,578 
หน้ีสินรวม 1,980 1,542 1,607 1,583 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,405 1,933 1,976 1,995 

  
4.1.3.2 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด (TTM (T)) และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. 
Bhd.  
                 (TTM (M))  
 ปตท. และ Petronas บริษทัน ้ ำมนัแห่งประเทศมำเลเซีย ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (TTM (T)) ข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 กมุภำพนัธ์ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM (M)) 
ข้ึนในประเทศมำเลเซีย เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2543 โดย TTM (T) จะด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อจำก
พ้ืนท่ีพฒันำร่วมไทย-มำเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มำใชป้ระโยชน์ในประเทศไทย และ
ส่งไปยงัชำยแดนไทย-มำเลเซีย รวมทั้งใหบ้ริกำรแยกก๊ำซธรรมชำติ ท่ีจงัหวดัสงขลำ และขนส่ง LPG ทำงท่อจำกจงัหวดั
สงขลำไปยงัชำยแดนไทย-มำเลเซีย ส่วน TTM (M) จะด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
ทำงท่อจำกชำยแดนไทย-มำเลเซีย ไปใชป้ระโยชน์ในประเทศมำเลเซีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 TTM (T) มีทุนท่ีออกและ
ช ำระแลว้ 11,333.60 ลำ้นบำท และ TTM (M) มีทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 52.8 ลำ้นริงกิต (มำเลเซีย) โดยมี ปตท. และ Petronas 
ถือหุน้ใน สดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนท่ีช ำระแลว้เท่ำกนัทั้งสองบริษทั 
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(1) ลกัษณะของโครงกำร แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะที ่ 1 : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2549  
- ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเสน้ผำ่ศูนยก์ลำง 34 น้ิว จำกแปลงเอ 18 ในพ้ืนท่ีเจดีเอไปท่ี อ ำเภอจะนะ 

จงัหวดัสงขลำ รวมเป็นระยะทำง 267 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดประมำณวนัละ 1,020 ลำ้น
ลูกบำศกฟ์ตุ   

- ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเสน้ผำ่ศูนยก์ลำง 36 น้ิว จำกอ ำเภอจะนะ จงัหวดัสงขลำ ไปยงัชำยแดนไทย-มำเลเซีย 
ท่ีอ ำเภอสะเดำ จงัหวดัสงขลำ รวมเป็นระยะทำง 89 กิโลเมตร และวำงต่อไปเช่ือมเขำ้กับระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ 
Petronas ในรัฐเคดำห์ ประเทศมำเลเซีย รวมเป็นระยะทำง 9 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดประมำณ
วนัละ 750 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุ 

- โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 1 มีขนำดควำมสำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติวนัละ 425 ลำ้นลูกบำศก์ฟุต ให้บริกำร
แยกก๊ำซธรรมชำติท่ีน ำข้ึนฝ่ังท่ีจงัหวดัสงขลำ โดยมีควำมสำมำรถในกำรผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  ปีละ 166,800 ตนั  และ
ก๊ำซธรรมชำติเหลวปีละ 43,000 ตนั  

- วำงท่อส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 8 น้ิว จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 1 ขนำนไปกบั
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจนถึงชำยแดนไทย-มำเลเซีย ท่ีอ ำเภอสะเดำ จงัหวดัสงขลำ รวมเป็นระยะทำง 89 กิโลเมตร และวำงท่อ
ต่อไปถึงเมือง Prai ในรัฐปีนงั ประเทศมำเลเซีย รวมเป็นระยะทำง 150 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซปิโตรเลียม
เหลวสูงสุดประมำณวนัละ 1,166 ตนั 

ระยะที ่ 2 : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี  2551 
- วำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำด 42 น้ิว จำกแปลง A-18 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 ของ 

ปตท. เป็นระยะทำง 61.5 กิโลเมตร  และ ไดเ้ร่ิมจดัส่งก๊ำซธรรมชำติเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวำคม 2551 
- ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งก๊ำซ MTJDA แปลง B17 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำด 42 น้ิว 

จำกแปลง A-18 ก่อสร้ำงแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2552  ปัจจุบนัไดท้ ำกำรจดัส่งก๊ำซจำกแปลง MTJDA-B17  เขำ้สู่
ระบบแลว้  และ ปตท. เป็น ผูจ้องใชบ้ริกำรทั้งระบบ 

(2) กำรบริกำร 
 บริษทั  ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกดั  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ให้บริกำร

ขนส่งก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและให้บริกำรแยกก๊ำซธรรมชำติแก่ลูกคำ้ของบริษทัเพียง 2 รำยคือ ปตท. และ 
Petronas  ซ่ึงทั้ง 2 รำยเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยมีสัญญำให้บริกำร (Service Agreement) ระหวำ่งกนั บริษทัไดใ้ห้บริกำร
ขนส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลและบนบกแลว้ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2549 โดยเป็นก๊ำซธรรมชำติท่ีผ่ำนกระบวนกำรบ ำบดัจำก
หน่วยแยกก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด ์และใหบ้ริกำรแยกก๊ำซฯ และขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทำงท่อตั้งแต่ 14  เมษำยน 2549 
และไดข้ยำยบริกำรขนส่งก๊ำซฯ เชิงพำณิชย ์ให ้ปตท. ไปยงัโรงไฟฟ้ำจะนะ จ ำนวน 131 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนัตั้งแต่ไตรมำส
ท่ี 3  ปี 2551  และต่อมำไดเ้พ่ิมอีก 7 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน ปี 2554 เพ่ือส่งไปยงัสถำนีหลกัส ำหรับ
ใหบ้ริกำรก๊ำซ NGV ในพ้ืนท่ีภำคใต ้ส ำหรับท่อส่งก๊ำซฯจำกแหล่งก๊ำซ MTJDA-A18 ซ่ึงเช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊ำซเส้นท่ี 3 ของ 
ปตท. ไดเ้ร่ิมวำงท่อตั้งแต่ ธนัวำคม 2549 สำมำรถบริกำรขนส่งก๊ำซได ้300 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั และเร่ิมขนส่งก๊ำซฯเม่ือ
ปลำยปี 2551 ปัจจุบนัไดเ้ร่ิมเปิดบริกำรเชิงพำณิชยท่์อส่งก๊ำซจำกแหล่งก๊ำซ MTJDA-B17 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊ำซเส้นท่ี 3 ของ 
ปตท. เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2553 สำมำรถขยำยบริกำรขนส่งก๊ำซไดอี้ก 300 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั กำรขยำยบริกำรขนส่งก๊ำซ
ฯดังกล่ำว นอกจำกจะมีรำยได้เพ่ิม ยงัช่วยให้ ปตท. จัดหำก๊ำซฯ ได้เพียงพอกับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ เป็นกำรสร้ำง
เสถียรภำพและเพ่ิมควำมมัน่คงดำ้นพลงังำนให้ประเทศไทยดว้ย  

ทั้งน้ี ใน ปี 2556 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน มีรำยละเอียดกำรใหบ้ริกำรดงัน้ี  
 กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ (Feed Gas) (แปลง A18)                          943  ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั 
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 กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ (Feed Gas) (แปลง B17)                          304  ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั 
 กำรส่งมอบก๊ำซเช้ือเพลิง (Sales Gas)                                          455  ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั 
 กำรส่งมอบก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG)                                  71,446  เมตริกตนั 
 กำรส่งมอบก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL)                                  31,551 เมตริกตนั 
 
 (3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษทั ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกดั  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. 

Bhd.  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 6 คน ปตท.เป็นผูแ้ต่งตั้งจ ำนวน 3 คน นอกจำกน้ี ปตท. ได้
มอบหมำยให้ผูบ้ริหำรจำก ปตท. ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของทั้งสองบริษทั (ปัจจุบนักรรมกำรท่ีแต่งตั้งจำก Petronas ด ำรง
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทั โดยต่ำงฝ่ำยจะสลบักำรด ำรงต ำแหน่งน้ีครำวละ 3 ปี) 

(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกดั ปี 2553 -  6 เดือน ปี 2556  มีดงัน้ี  
                         หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงิน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 4,280  4,819 4,563 2,245 
รำยไดร้วม 4,300  4,838 4,617 2,257 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 2,318  4,190 2,801 1,727 

ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 1,982    648 1,815 530 
สินทรัพยร์วม  33,121  32,929 30,076 

17,241 
12,835 

 29,760 
หน้ีสินรวม  19,701  19,133  17,472 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 13,420  13,796 12,288 

    

 ผลกำรด ำเนินงำนของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556  มีดงัน้ี 
                                                                                                                                                    หน่วย : ลำ้นริงกิต 

งบการเงิน 

ปี 2553 
(1 เม.ย.-31 ธ.ค. 

2553) 

ปี 2554 
(1 เม.ย.-31 ธ.ค. 

2554) 

ปี 2555 
 

6 เดอืน ปี 2556 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 20.31  22.26 28.99 14.74 
รำยไดร้วม  28.43  22.96 34.42         16.70 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี)  (19.71)  (20.79) (22.32) (12.66) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ  8.72 2.17  12.10 4.04 
สินทรัพยร์วม 150.15   148.48 149.04 157.33 
หน้ีสินรวม  103.10  99.26 84.02 91.96 
ส่วนของผูถื้อหุน้  47.05  49.22 65.02 65.37 
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4.1.3.3 บริษัท ผลติไฟฟ้าและน า้เยน็ จ ากดั (DCAP) 
 บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็ จ ำกดั (DCAP)  เป็นบริษทัร่วมทุนระหวำ่ง ปตท. กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) และ กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) มีสัดส่วนกำรถือหุ้นอยูท่ี่ร้อยละ 35 35 และ 30 ตำมล ำดบั จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือ
วนัท่ี 2 เมษำยน 2546 เพ่ือด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็ใหก้บับริษทัท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) และ
ลูกคำ้อ่ืนๆ ภำยในบริเวณสนำมบินสุวรรณภูมิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 บริษทั DCAP มีทุนจดทะเบียน 1,670 ลำ้นบำท   

 (1) ลกัษณะของโครงกำร 
  โครงกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็ (District Cooling System and Power Plant) ส ำหรับท่ำอำกำศยำน

สุวรรณภูมิของบริษทั DCAP เป็นโครงกำรท่ีสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัก๊ำซธรรมชำติ โดยกำรใชก๊้ำซธรรมชำติมำเป็นเช้ือเพลิงใน
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และน ำพลังงำนควำมร้อนท่ีเหลือมำผลิตไอน ้ ำ แล้วน ำไอน ้ ำท่ีได้มำใช้ประโยชน์ในกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำเพ่ิมเติม ส่วนไอน ้ ำท่ีเหลือน ำมำใชป้ระโยชน์ในกำรผลิตน ้ ำเยน็ (Chilled Water) เพื่อใชใ้นระบบปรับอำกำศ จึง
เป็นกำรใชพ้ลงังำนอยำ่งคุม้ค่ำ และเป็นกำรลดมลภำวะทำงอำกำศ 

- บริษทั DCAP มีหน่วยผลิต Utilities ดงัน้ี 
 โรงไฟฟ้ำ Cogeneration มีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำดว้ยระบบ Combined Cycle รวมประมำณ 95 เมกกะ

วตัต ์(MW)  
 หน่วยผลิตน ้ ำเยน็แบบ Steam Absorption Chiller (SAC) มีก ำลงักำรผลิตน ้ ำเยน็ติดตั้งรวมประมำณ 

21,300  Refrigerant Ton (RT)  
 หน่วยผลิตน ้ ำเยน็แบบใชไ้ฟฟ้ำ (Electric Chiller) มีก ำลงักำรผลิตติดตั้งน ้ ำเยน็รวมประมำณ 8,000  

Refrigerant Ton (RT) 
- วำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติขนำด 8 น้ิว จำกระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. บริเวณถนนก่ิงแกว้–ลำดกระบงั 

เขำ้สู่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิควำมยำว 2 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรขนส่ง ก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 25 
ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุ/วนั (MMSCFD) 

(2) ควำมกำ้วหนำ้ 
  บริษทั DCAP เร่ิมผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็ใหก้บัอำคำรตำ่งๆ ภำยในพ้ืนท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

ตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนำคม 2549 และในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวนัท่ี 13 ตุลำคม 2552 มีมติอนุมติัโครงกำรขยำย
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของบริษทั DCAP ซ่ึงจะท ำใหก้ ำลงัผลิตไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนอีก 45 MW โดย DCAP ไดด้ ำเนินติดตั้งเคร่ือง Gas 
Turbine เคร่ืองท่ี 1 แลว้เสร็จวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2554 และเปล่ียนเคร่ือง Gas Turbine เคร่ืองท่ี 2 แลว้เสร็จวนัท่ี 15 มีนำคม 
2555  ส่งผลใหก้ ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำในปี 2555  เพ่ิมข้ึนเป็น 95 MW 

(3) กำรจดัหำเช้ือเพลิง 
 บริษทั DCAP ใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็โดย ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหำก๊ำซธรรมชำติ

ใหแ้ก่บริษทั DCAP ทั้งหมด มีสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำท่ีปริมำณวนัละ 7 MMSCFD มีอำยสุญัญำ 25 ปี 
(4) กำรจดัจ ำหน่ำย 
 กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑข์องบริษทั DCAP ประกอบดว้ย 

- จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กบับริษทั กำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) (ทอท.) ซ่ึงมีสัญญำซ้ือขำย
ไฟฟ้ำระหวำ่งกนั จ ำนวน 50 MW 

- จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ภำยใตส้ัญญำรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก                          
ประเภทสญัญำ Non-Firm ในปริมำณไฟฟ้ำส่วนเหลือหลงัจำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ ทอท. แลว้  

- จ ำหน่ำยน ้ ำเยน็ส ำหรับระบบปรับอำกำศและไอน ้ ำใหก้บัลูกคำ้รำยต่ำงๆ ดงัน้ี 
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 อำคำรผูโ้ดยสำรท่ำอำกำศยำนของ ทอท., อำคำร Airport Operation Building (AOB),  อำคำร Airport 
Information Management System (AIMS) มีสญัญำซ้ือขำยน ้ ำเยน็ปริมำณรวม 12,500 RT 
 อำคำร Catering บริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงมีสัญญำซ้ือขำยน ้ ำเยน็ 6,600  RT  และไอน ้ ำ 8.6 
ตนัต่อชัว่โมง (Ton/hr.) 
 บริษทั โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จ ำกดั มีสัญญำซ้ือขำยน ้ ำเยน็ปริมำณรวม 1,500 RT และไอน ้ ำ
ประมำณ 2 Ton/hr.  
 สถำนีรถไฟฟ้ำ ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ปริมำณน ้ ำเยน็รวม 700 RT 

 (5) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษทั DCAP ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 7 คน เป็นผูบ้ริหำรจำกปตท. 

จ ำนวน 2 คน นอกจำกน้ี ปตท.ไดม้อบหมำยใหผู้บ้ริหำรจำก ปตท. เขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ดว้ย 
(6) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั บริษทั DCAP ในปี 2553 – 6เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี  
     หน่วย : ลำ้นบำท   

งบการเงนิ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 
รำยไดร้วม 1,681 

 
1,679 2,652 1,443.13 

ค่ำใชจ่้ำยรวม 1,705 
 

1,883 2,518 1,302.19 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ  (24) (204) 134 140.94 
สินทรัพยร์วม 2,770 

 
4,055 4,222 4,207.88 

หน้ีสินรวม 1,888 
 

2,866 2,899 2,743.40 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 882 1,189 1,323 1,464.48 

 

 
4.1.3.4  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั (RPCL) 
 คณะกรรมกำร ปตท. เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2547 มีมติอนุมติัให้ ปตท. เขำ้ร่วมทุนในบริษทั รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกดั 
(RPCL) ในสดัส่วนร้อยละ 15 โดยเขำ้ซ้ือหุ้นท่ีรำคำมูลค่ำท่ีตรำไว ้(Par Value) หุ้นละ 100 บำท ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 บริษทั 
RPCL มีทุนท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 7,325 ลำ้นบำท  
 บริษทั RPCL จดัตั้งข้ึนเพ่ือประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย
เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระ (Independent Power Producer: IPP) มีโรงไฟฟ้ำแบบพลงัควำมร้อนร่วมท่ีใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง 
(Natural Gas Fired Combined-Cycle Power Plant) จ ำนวน 2 หน่วย มีก ำลงัผลิตหน่วยละ 700 เมกะวตัต ์ (MW)  รวมเป็น 1,400 
MW โครงกำรตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนักบัโรงไฟฟ้ำของบริษทั ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี จ ำกดั และท ำกำรขอบำ้นเลขท่ีใหม่ ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 
245 หมู่ท่ี 6 ต  ำบลบำ้นไร่ อ ำเภอด ำเนินสะดวก จงัหวดัรำชบุรี โดยลงนำมสัญญำเช่ำท่ีดิน (Land Lease Agreement: LLA) กบั 
บริษทั ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2547 
 เร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยส่์วนของโรงไฟฟ้ำหน่วยท่ี 1 และหน่วยท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2551 และ 1 มิถุนำยน 2551 
ตำมล ำดบั  

(1) กำรจดัหำเช้ือเพลิง 
บริษทั RPCL ใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหำก๊ำซธรรมชำติให้แก่ บริษทั 

RPCL ทั้งหมด โดยมีสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติท่ีปริมำณ 280 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั (MMSCFD) (ท่ีประมำณกำรค่ำควำมร้อน 
850 บีทียตู่อ 1 ลูกบำศกฟ์ตุ) อำยสุญัญำ 25 ปี 
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(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 
  บริษทั RPCL จ ำหน่ำยไฟฟ้ำท่ีผลิตไดท้ั้งหมดให ้กฟผ. ภำยใตส้ญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement: PPA) 

ฉบบัลงวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2547 อำยสุญัญำ 25 ปีนบัตั้งแต่เร่ิมจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบของ กฟผ. ส ำหรับหน่วยท่ี 1 ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มีนำคม 2551 และหน่วยท่ี 2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2551   

 (3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษทั RPCL ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 12 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. 

จ ำนวน 2 คน 
(4)   กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั RPCL ในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี 

     หน่วย  :  ลำ้นบำท   
งบการเงนิ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดร้วม 19,650 18,912 20,127 9,611.42 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 15,725 16,416 16,720 7,341.20 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 3,925 2,496 3,407 1,686.27 
สินทรัพยร์วม 30,150 28,931 27,880 29,674.36 
หน้ีสินรวม 18,987 17,572 14,913 15,421.83 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 11,163 11,359 12,966 14,252.53 

 
4.1.3.5 บริษัท พทีที ีแอลเอน็จ ีจ ากดั (PTT LNG) 

คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2547 มีมติให ้ปตท. จดัตั้ง บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ำกดั โดย 
ปตท. ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ในระยะเร่ิมตน้ และ ปตท. จะหำพนัธมิตรร่วมทุนในภำยหลงั โดย ปตท. เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ทั้งน้ี ปตท. 
ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 สิงหำคม 2547 เพ่ือประกอบกิจกำรใหบ้ริกำร/จดักำรเก่ียวกบักำรปฏิบติักำรและ
บ ำรุงรักษำท่ำเรือ Terminal รับผลิตภณัฑ ์ LNG และหน่วยเปล่ียนสถำนะ LNG เป็นก๊ำซธรรมชำติ (LNG Re-gasification & 
Receiving Terminal) ขนำดประมำณ 5 ลำ้นตนัต่อปีในระยะท่ี 1 และจะเพ่ิมขนำดเป็นประมำณ 10 ลำ้นตนัต่อปีในระยะท่ี 2 โดย
บริษทัจะคิดค่ำบริกำรในรูป Throughput & Service Fee และ ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหำและน ำเขำ้ LNG ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 
บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ำกดั มีทุนจดทะเบียน 6,403 ลำ้นบำทซ่ึงเรียกช ำระแลว้เตม็จ ำนวน 

(1) ลกัษณะของโครงกำร 
โครงกำร LNG Receiving Terminal ประกอบดว้ย ท่ำเทียบเรือขนถ่ำย LNG ถงัเก็บส ำรอง LNG (LNG Storage Tank) 

และหน่วยเปล่ียนสถำนะ LNG เป็นก๊ำซ (LNG Re-gasification Unit) ขนำดประมำณ 5 ลำ้นตนัต่อปี ในระยะท่ี 1 และสำมำรถเพ่ิม
ขนำดเป็นประมำณ 10 ลำ้นตนัตอ่ปี ในระยะท่ี 2  

(2) ควำมกำ้วหนำ้ 
 บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ำกดั ไดด้ ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมของโครงกำร และไดจ้ดัหำท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีโครงกำร

พฒันำท่ำเรืออุตสำหกรรมระยะ 2 นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ จงัหวดัระยอง ส ำหรับเป็นสถำนท่ีก่อสร้ำงโครงกำรโดยไดเ้ร่ิมกำร
ด ำเนินงำนขดุลอกและถมพ้ืนท่ีโครงกำรตั้งแตเ่ดือนกนัยำยน 2550 และงำนแลว้เสร็จในเดือนมีนำคมปี 2552 และ เร่ิมงำนก่อสร้ำง 
LNG Receiving Terminal ตั้งแตเ่ดือนกมุภำพนัธ์ 2551 โดยกำรก่อสร้ำงโครงกำรระยะท่ี 1 แลว้เสร็จ และท ำกำรเดินเคร่ืองจกัรเพ่ือ
ทดสอบระบบ (Commissioning) ในไตรมำสท่ี 2 ปี 2554 โดยเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยใ์นเดือนกนัยำยน 2554 ขณะน้ีอยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินโครงกำร ระยะท่ี 2  เพื่อรองรับแผนกำรน ำเขำ้ LNG ของ ปตท. โดยคำดวำ่ โครงกำรจะแลว้เสร็จในปี 2560 
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 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.)ใน
หลกักำรใหค้่ำบริกำรสถำนี LNG อนัประกอบดว้ย กำรใหบ้ริกำรรับเรือน ำเขำ้ LNG ขนถ่ำย เก็บรักษำและแปลงสภำพจำก
ของเหลวเป็นก๊ำซ และขนส่งเขำ้ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. เป็นส่วนหน่ึงของรำคำ LNG  

 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2553 กพช. ไดมี้มติเห็นชอบนโยบำยและแนวทำงกำรค ำนวณรำคำ LNG และอตัรำค่ำบริกำร
สถำนี LNG (LNG Receiving Terminal Tariff) ตำมท่ีส ำนกันโยบำยและแผนพลกังำน (สนพ.) ศึกษำและน ำเสนอ 

 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำนมีมติเห็นชอบอตัรำคำ่บริกำรเก็บรักษำและ
แปรสภำพจำกของเหลวเป็นก๊ำซ 

 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน 2554 บริษทัฯ ไดล้งนำมสญัญำใหบ้ริกำรสถำนีรับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (Terminal Use 
Agreement) ร่วมกบั ปตท. ระยะเวลำสญัญำ 40 ปี โดยเร่ิมเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์ตั้งแต่วนัท่ี 6 กนัยำยน 2554 ท่ีผำ่นมำ 

เม่ือวนัท่ี 4 ตุลำคม 2555 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบโครงกำร LNG Receiving Terminal ระยะท่ี 2 ตำมมติ
คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) โดยใหบ้ริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ำกดั เป็นผูด้  ำเนินกำร 

(3) กำรบริกำร 
 บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ำกดั จะใหบ้ริกำร/จดักำร LNG Receiving Terminal และคิดค่ำบริกำรรับจ่ำยและส ำรองก๊ำซ

ธรรมชำติเหลว (Throughput & Service Fee) โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหำและน ำเขำ้ LNG 
(4) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำร บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ำกดั ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 5 คน เป็นผูบ้ริหำรของปตท. 4  คนและเป็น

ผูแ้ทนจำกกระทรวงกำรคลงั 1 คน ซ่ึงไดรั้บกำรเสนอช่ือจำก ปตท. ในฐำนะผูท้รงคุณวฒิุ 
(5) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั PTTLNG ในปี 2554- 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี 

                           หน่วย  :  ลำ้นบำท 
งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี2556 

รำยไดร้วม 552 1,755 1,499 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 1,105 2,561 1,274 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (553) (806) 225 
สินทรัพยร์วม 30,582 26,572 26,771 
หน้ีสินรวม 25,082 21,879 21,853 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 5,500 4,693 4,918 

               

4.1.3.6  บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จ ากดั (TP) 
  คณะกรรมกำร ปตท. เม่ือวนัท่ี 21 ตุลำคม 2548 มีมติอนุมติัให้ ปตท.ซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ไทยออยล ์เพำเวอร์ จ ำกดั
(TP)  จำกบริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (บริษทัยอ่ยของบริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
(ปตท.สผ.อ.)) ซ่ึงถืออยูท่ั้งหมดในสดัส่วนร้อยละ 26 เป็นมูลค่ำ 2,300 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2548  โดย ปตท.ไดรั้บโอน
หุน้สำมญัของบริษทั TP จำกบริษทั ปตท.สผ.อ. ณ วนัท่ี 30  มิถุนำยน 2556 บริษทั TP มีทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 2,810 ลำ้นบำท   
  บริษทั TP เป็นผูด้  ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ ำในโครงกำรผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (Small Power 
Producer: SPP) โดยเป็นโรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรชัน่ ใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง (Combined-Cycle  
Co-generation Power Plant) มีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ 118 เมกะวตัต ์(MW) และผลิตไอน ้ ำ 220 ตนัต่อชัว่โมง (T/hr.) เร่ิมด ำเนินกำร
เชิงพำณิชย ์ (COD) เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2541 นอกจำกน้ีบริษทั TP เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 56 ในบริษทัผลิตไฟฟ้ำอิสระ 
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(ประเทศไทย) จ ำกดั (IPT) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP) มีขนำดก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ 700 MW (ปัจจุบนั IPT ไดค้วบ
รวมกบับริษทั PTTUT เป็นบริษทั GPSC เม่ือ 10 มกรำคม 2556) 
 กำรซ้ือหุน้บริษทั TP สอดคลอ้งกบัทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงให้ควำมส ำคญักบักำรลงทุนในธุรกิจก๊ำซ
ธรรมชำติและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊ำซธรรมชำติ ในขณะท่ีสนับสนุนให้ ปตท.สผ. ให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกิจตน้น ้ ำ 
(Upstream) คือธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหลกั และกำรเขำ้ลงทุนดังกล่ำวมีควำมเส่ียงต ่ำ เน่ืองจำกทั้ งบริษทั TP 
และ IPT มีกำรด ำเนินกิจกำรอยู่แลว้ และมีสัญญำระยะยำวกบัลูกคำ้ อำยุสัญญำ 25 ปี ซ่ึงประกอบดว้ยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และลูกคำ้ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) (ไทยออยล)์ จึงเป็นกิจกำรท่ีมีควำมมัน่คง 

(1) กำรจดัหำเช้ือเพลิง 
บริษทั TP ใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ  โดย  ปตท. เป็นผูจ้ดัหำก๊ำซธรรมชำติให้แก่บริษทั TP 

ทั้งหมด มีสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติท่ีปริมำณ 28 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั (MMSCFD) อำยสุญัญำ 25 ปี นอกจำกน้ี โรงไฟฟ้ำของ
บริษทั TP สำมำรถใชเ้ช้ือเพลิงส ำรองคือน ้ ำมนัดีเซลแทนก๊ำซธรรมชำติได ้ โดยจะมีกำรชดเชยส่วนต่ำงของรำคำเช้ือเพลิงตำม
สญัญำ  

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 
กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑข์องบริษทั TP ประกอบดว้ย 
 - จ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟผ.จ ำนวน 41 MW  ภำยใตส้ญัญำกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำระยะยำว อำยสุัญญำ 25 ปีนบัจำกCOD ส่วน

ท่ีเหลือจ ำหน่ำยใหลู้กคำ้ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั ไทยออยล ์     
- จ ำหน่ำยไอน ้ ำ จ ำนวนประมำณ 180 T/hr. ใหลู้กคำ้ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั ไทยออยล ์
 (3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษทั TP ณ วนัท่ี 30  มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 8 คน โดย เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. 

จ ำนวน 2 คน  
(4)  กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั TP ในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี  

 หน่วย  :  ลำ้นบำท    
งบการเงนิ/1 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดร้วม 3,852 4,362 4,952 2,464 
ค่ำใชจ่้ำยรวม 3,566 3,968 4,585 (2,047) 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 286 394 367 179 
สินทรัพยร์วม 5,034 4,970 5034 4,651 
หน้ีสินรวม 578 401 661 660 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 4,456 4,569 4,373 3,991 

/1 งบเฉพำะบริษทั TP ไม่รวมบริษทัในเครือ (บริษทั IPT) 

 
4.1.3.7  บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (CHPP) 
  คณะกรรมกำร ปตท. คร้ังท่ี 10/2549 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลำคม 2549 มีมติอนุมติัให้ด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็โดย
ระบบพลงังำนร่วม (Combined Heat and Power) ส ำหรับศูนยร์ำชกำรกรุงเทพมหำนคร ถนนแจง้วฒันะ (ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
“ศูนยร์ำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ ธนัวำคม ๒๕๕๐”: ศูนยร์ำชกำรฯ) และต่อมำท่ีประชุมคณะกรรมกำร ปตท. คร้ังท่ี 
6/2550 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2550 ไดมี้มติอนุมติัจดัตั้ง บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนร่วม จ ำกดั (Combined Heat and Power 
Producing Company Limited : CHPP) เพ่ือด ำเนินโครงกำรดงักล่ำว โดยบริษทั CHPP ไดจ้ดทะเบียนบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 
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2550 ทุนจดทะเบียน 500 ลำ้นบำท และปัจจุบนั ปตท. เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 100 ณ วนัท่ี 30  มิถุนำยน 2556 บริษทั CHPP มีทุนจด
ทะเบียนช ำระแลว้ 316.22 ลำ้นบำท  

(1) ลกัษณะของโครงกำร 
 โครงกำรศูนยร์ำชกำรฯโดยใชร้ะบบกำรผลิตพลงังำนควำมร้อนและไฟฟ้ำร่วมกนั เพ่ือจ ำหน่ำยพลงังำนควำมเยน็ให้กบั

บริษทั ธนำรักษพ์ฒันำสินทรัพย ์จ ำกดั (ธพส.) ส ำหรับศูนยร์ำชกำรฯ และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กบักำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) โดยมี
หน่วยผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็ ดงัน้ี  

 หน่วยผลิตไฟฟ้ำ โดยใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง มี Gas Turbine Generator และ Gas Compressor จ ำนวนอยำ่งละ 2 
หน่วย มีขนำดก ำลงักำรผลิต 9.2 MW   

 หน่วยผลิตน ้ ำเยน็ มีก ำลงักำรผลิตน ้ ำเยน็รวม 12,000 RT แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ  
1.  ระบบผลิตน ้ ำเยน็ดว้ยควำมร้อนท่ีไดจ้ำกกำรผลิตไฟฟ้ำ มี Absorption Chiller ขนำด 3,000 RT จ ำนวน  2 หน่วย   
2.  ระบบผลิตน ้ ำเยน็ดว้ยไฟฟ้ำมี Electric Chiller ขนำด 2,000 RT จ ำนวน 2 หน่วย และ ขนำด 1,000 RT จ ำนวน 2 หน่วย  
  นอกจำกน้ียงัมีระบบสะสมควำมเยน็ดว้ย Chilled Water Thermal Storage Tanks  ภำยในอำคำรศูนยร์ำชกำรฯ โซน A 

ขนำด Storage Tank AM 7,500 m3 และ โซน B ขนำด Storage Tank AM 15,000 m3 โดยเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์(COD) ในส่วน
กำรผลิตน ้ ำเยน็โดยใชไ้ฟฟ้ำ (ระบบ Electric Chiller) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2552 และ Commissioning ระบบผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำ
เยน็โดยใชก๊้ำซธรรมชำติแลว้เสร็จ เม่ือ 28 เมษำยน 2554 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนร่วม ส ำหรับศูนยเ์อนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) ไดรั้บอนุมติักำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม 2554 โดยมีงบประมำณโครงกำรประมำณ 521 ลำ้นบำท เพ่ือจ ำหน่ำยพลงังำนควำมเยน็ให้กบับริษทั เอน
เนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้บักำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) โดยมีหน่วยผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็ ดงัน้ี  

 หน่วยผลิตไฟฟ้ำ โดยใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง มี Gas Engine ขนำดก ำลงักำรผลิต 6-7 MW  
 หน่วยผลิตน ้ ำเยน็ มีก ำลงักำรผลิตน ้ ำเยน็รวม 6,600 - 6,700 RT แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ  
1.  ระบบผลิตน ้ ำเยน็ดว้ยควำมร้อนท่ีไดจ้ำกกำรผลิตไฟฟ้ำ มี Absorption Chiller จ ำนวน 2 หน่วย  ก ำลงักำรผลิตประมำณ 

1,200-1,300 RT  
2.  ระบบผลิตน ้ ำเยน็ดว้ยไฟฟ้ำมี Electric Chiller ขนำด 1,000 RT จ ำนวน 4 หน่วย และ ขนำด 500 RT จ ำนวน 2 หน่วย ขนำด 

400 RT จ ำนวน 1 ชุด 
ทั้งน้ี ปัจจุบนักำรก่อสร้ำงและด ำเนินกำรโครงกำรอยูร่ะหวำ่งชะลอกำรด ำเนินโครงกำร  
 (2)  กำรจดัหำเช้ือเพลิง 
 บริษทั CHPP ใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็ โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหำก๊ำซธรรมชำติให้แก่

บริษทั CHPP ทั้งหมด มีสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติท่ีปริมำณ 1 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั (MMSCFD) (ท่ีประมำณกำรค่ำควำมร้อน 
1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบำศกฟ์ตุ)  อำยสุญัญำ 10 ปี 

(3) กำรจดัจ ำหน่ำย 
 กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑข์องบริษทั CHPP  ประกอบดว้ย 
 - จ ำหน่ำยพลงังำนควำมเยน็ส ำหรับระบบปรับอำกำศให้อำคำรศูนยร์ำชกำรฯ โดยท ำสัญญำซ้ือขำยพลงังำน ควำมเยน็

จ ำนวน 7,500 RT กบั ธพส. มีอำยสุัญญำ 30 ปี ทั้งน้ีควำมตอ้งกำรพลงังำนควำมเยน็ของศูนยร์ำชกำรฯ ประจ ำปี 2555 อยูท่ี่ 7,000 
RT 

 - จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้ กฟน. โดยท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ กำรรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (ส ำหรับกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกระบบ Cogeneration) (VSPP) กบั กฟน. ท่ีขนำด 6.4 MW มีอำยสุญัญำ 5 ปี 
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(4)  กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท  CHPP ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 มีจ ำนวน 3 คนเป็นผู ้บริหำรจำก ปตท. 2 คน  และ 

กระทรวงกำรคลงั 1 คน 
(5) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั CHPP ในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี  

                       หน่วย : ลำ้นบำท   
งบการเงนิ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดร้วม 152 162 175 96 
ค่ำใชจ่้ำยรวม 100 124 149 76 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 52 38 26 20 
สินทรัพยร์วม 879 950 924 899  
หน้ีสินรวม 525 512 460 415  
ส่วนของผูถื้อหุน้ 354 438 464 484  

 
 
4.1.3.8 บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั (NNEG) 

คณะกรรมกำร ปตท. คร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2554 มีมติอนุมติัให ้ปตท. เขำ้ร่วมลงทุนกบั บมจ.นวนคร (NNCL) 
และ บมจ.ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี โฮลด้ิง (RATCH) เพ่ือด ำเนินกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วม เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 
นวนคร ขนำดก ำลงัผลิต 127 เมกกะวตัต ์(MW) ในวงเงินร่วมทุนของ ปตท. 435 ลำ้นบำท โดย ปตท. ไดล้งนำมสญัญำร่วมลงทุน 
ฉบบัลงวนัท่ี 30 เมษำยน 2554 มีสดัส่วนกำรร่วมทุน คือ ปตท. ร้อยละ 30 บริษทั NNCL ร้อยละ 30 และ RATCH ร้อยละ 40   
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556  บริษทั NNEG  มีทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 302 ลำ้นบำท  

(1) ลกัษณะของโครงกำร 
บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั เป็นโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ท่ีใชก้ระบวนกำรผลิตพลงังำน

ควำมร้อนและไฟฟ้ำร่วมกนั (Combined Heat and Power) โดยใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง มีก ำลงักำรติดตั้งประมำณ 127 MW 
และเสนอขำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเป็น SPP- Firm 90 MW และมีก ำลงัผลิตไอน ้ ำ 15 Ton/Hr โดยอุปกรณ์หลกัประกอบดว้ย Gas 
Turbine Generator (GTG) , Steam Turbine (ST), Electric Chiller/Absorption Chiller (E/A-Chiller) และ Heat Recovery Steam 
Generator (HRSG) 

(2)  ควำมกำ้วหนำ้ 
 -  เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2556  บริษทั NNEG ไดเ้รียกช ำระทุนเพ่ิมเติมจำก 242 ลำ้นบำท เป็น 302 ลำ้นบำท 
 -  บริษทั NNEG มีแผนด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำร ในช่วงป 2557-2559 และคำดวำ่จะเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์(COD) 

ไดป้ลำยไตรมำส 2 ปี 2559  
(3) กำรจดัจ ำหน่ำย 
 กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์NNEG ประกอบดว้ย 
 -  จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ ำนวน 90 MW ส่วนท่ีเหลือจ ำหน่ำยให้ลูกคำ้ในเขต

ส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร 
 -  จ ำหน่ำยไอน ้ ำจ ำนวนประมำณ 15 Ton/Hr ใหลู้กคำ้ในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร 
(4)  กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษทั NNEG วนัท่ี 30 มิถุนำยน  2556  มีจ ำนวน 11 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. 3 คน 
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(5) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั NNEG ในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี  
                           หน่วย : ลำ้นบำท 

                         
   

 

 
 
4.1.3.9 บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั (BIC) 

คณะกรรมกำร ปตท. คร้ังท่ี 5/2554 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2554 มีมติอนุมติัให ้ปตท. เขำ้ร่วมลงทุนกบั บริษทั ช.กำร
ช่ำง จ ำกดั (มหำชน) (CK) และบริษทั ท่ีดินบำงปะอิน จ ำกดั (BLDC)  เพ่ือด ำเนินกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วม นิคม
อุตสำหกรรมบำงปะอิน ขนำดก ำลงัผลิต 119 เมกกะวตัต ์(MW) ในวงเงินร่วมทุนของ ปตท. 343 ลำ้นบำท โดย ปตท. ไดล้งนำม
สญัญำร่วมลงทุน ฉบบัลงวนัท่ี 18 สิงหำคม 2554 ตำมสดัส่วนกำรร่วมทุน คือ ปตท. 25% , CK 46%, BLDC 19% , กำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 8% และผูถื้อหุน้รำยยอ่ยอีก 2% (ปัจจุบนั CK และ BLDC ไดข้ำยหุน้ใหก้บั CK Power 
ส่งผลใหส้ดัส่วนกำรร่วมทุน เป็น ปตท. 25%, CK Power  65%, กนอ. 8% และผูถื้อหุน้รำยยอ่ย 2%)  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 
บริษทั BIC มีทุนจดทะเบียน 1,370 ลำ้นบำท และทุนท่ีช ำระแลว้ 1,370 ลำ้นบำท  

(1) ลกัษณะของโครงกำร 
เป็นโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ท่ีใชก้ระบวนกำรผลิตพลงังำนควำมร้อนและไฟฟ้ำร่วมกนั 

(Combined Heat and Power) โดยใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง มีก ำลงักำรติดตั้งประมำณ 119 MW และเสนอขำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบ
เป็น SPP- Firm 90 MW และมีก ำลงักำรผลิตไอน ้ ำ 20  ตนัต่อชัว่โมง โดยอุปกรณ์หลกัประกอบดว้ย Gas Turbine Generator 
(GTG) , Steam Turbine (ST) และ Heat Recovery Steam Generator (HRSG) 

(2)  ควำมกำ้วหนำ้ 
 -  บริษทั BIC เรียกช ำระทุนงวดสุดทำ้ยจำกผูถื้อหุน้ครบถว้น  1,370 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนำยน 2556 
 -  บริษทั BIC ด ำเนินงำนก่อสร้ำง ในช่วงปี 2554 – 2556 โดยเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์(COD) แลว้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 

2556   
(3)  กำรจดัหำเช้ือเพลิง 
 บริษทั BIC ใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ ำ โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหำก๊ำซธรรมชำติให้แก่บริษทั 

BIC ทั้งหมด มีสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติท่ีปริมำณ 20-25 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั (MMSCFD) อำยสุญัญำ 25 ปี 
(4) กำรจดัจ ำหน่ำย 
 กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์BIC ประกอบดว้ย 
 -  จ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ ำนวน 90 MW ส่วนท่ีเหลือจ ำหน่ำยใหลู้กคำ้ในเขตนิคม

อุตสำหกรรมบำงปะอิน 
 -  จ ำหน่ำยไอน ้ ำจ ำนวนประมำณ 20 ตนัต่อชัว่โมง ใหลู้กคำ้ในเขตนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน 
 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 
รำยไดร้วม 0.19 1.01 0.97 
ค่ำใชจ่้ำยรวม 2.72 21.93 6.81 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (2.53) (20.92) (6.7) 
สินทรัพยร์วม 79.58 

1.11 
220.26 

 
269.39 

หน้ีสินรวม 1.11 
78 

2.71 
217 

4.35 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 78.47 217.55 265.04 
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(5)  กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษทั BIC วนัท่ี 30 มิถุนำยน  2556  มีจ ำนวน 5 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. 1 คน 
(6) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั BIC ในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี  
                                          หน่วย : ลำ้นบำท 

            
   

 

 
 
4.1.3.10 บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั (TSR) 

คณะกรรมกำร ปตท. คร้ังท่ี 12/2555 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2555 มีมติอนุมติัให ้ปตท. เขำ้ร่วมลงทุนกบั บริษทั ไทยโซล่ำ 
เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (TSE) เพื่อด ำเนินกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำพลงังำนงำนแสงอำทิตย ์ณ จงัหวดักำญจนบุรี และ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ขนำดก ำลงัผลิต 80 เมกกะวตัต ์(MW) ในวงเงินร่วมทุนของ ปตท. 1,450 ลำ้นบำท โดย ปตท. ไดล้งนำมสญัญำร่วมลงทุน ฉบบัลง
วนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2556 ตำมสดัส่วนกำรร่วมทุน คือ ปตท. 40% และ TSE 60% ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2556 บริษทั TSR มีทุนจด
ทะเบียน 500 ลำ้นบำท และทุนท่ีช ำระแลว้ 500 ลำ้นบำท  

(1) ลกัษณะของโครงกำร 
เป็นโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (Very Small Power Producer: VSPP) ท่ีใชก้ระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์

(Solar PV) มีก ำลงักำรติดตั้งประมำณ 8 MW จ ำนวน 10 โครงกำร ก ำลงักำรผลิตรวมประมำณ 80 MW  และเสนอขำยไฟฟ้ำเขำ้
ระบบ กฟภ. โดยไดรั้บส่วนเพ่ิมค่ำไฟฟ้ำ (adder) 6.50 บำท/หน่วย  

(2)  ควำมกำ้วหนำ้ 
 -  บริษทั TSR เรียกช ำระทุนงวดแรก 400 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2556 
 -  บริษทั ด ำเนินงำนก่อสร้ำง ในช่วงปี 2555 – 2556 โดยคำดวำ่ Phase-1 จะเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์(COD) ภำยในไตร

มำส 4/2556 (PV1 และPV 2 ด ำเนินกำร COD แลว้เม่ือ 4 กนัยำยน และ 18 กรกฎำคม 2556 ตำมล ำดบั) และ Phase-2 ภำยในไตร
มำส 1/2557    

(3)  กำรจดัจ ำหน่ำย 
 -  จ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้ำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) จ ำนวน 80 MW  
(4)  กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษทั TSR วนัท่ี 30 มิถุนำยน  2556  มีจ ำนวน 5 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. 2 คน 
 
 
 
 
 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 
รำยไดร้วม 0.21 0 16.9 
ค่ำใชจ่้ำยรวม 2.25 13.11 26.0 
ก ำไร(ขำดทุน) 
สุทธิ 

(2.04) (13.14) (10.43) 
สินทรัพยร์วม 1,821.05 4,190.17 5,616.07 
หน้ีสินรวม 1,374.01 3,085.28 4,277.60 

1, ส่วนของผูถื้อหุน้ 447.04 1,104.90 1,338.47 
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 (5) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั TSR ในปี 2555 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี  
            หน่วย : ลำ้นบำท 

               
 

หมำยเหตุ :  ในปัจจุบนั TSR อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำงโครงกำร จึงยงัไม่มีกำรรับรู้รำยได ้ 
 
4.1.3.11 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (GPSC) 

  บริษทั GPSC ถูกจดัตั้งข้ึน หลงัจำกท่ีประชุมใหญ่วิสำมญัผูถื้อหุ้นร่วมระหวำ่งบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ ำกดั (PTTUT) และ
บริษทั ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) จ ำกดั (IPT) ไดมี้มติอนุมติัให้ด ำเนินกำรควบรวมกิจกำรระหวำ่ง PTTUT และ IPT เพื่อให้
บริษทั GPSC เป็น Flagship Company ในกำรด ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงบริษทั GPSC 
ไดท้ ำกำรจดทะเบียนกำรควบรวมและจดัตั้ง ณ กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม พ.ศ. 2556 โดยมี 4 
บริษทัร่วมถือหุ้นตำมสัดส่วน ดงัน้ี ปตท. 30.10%, PTTGC 30.31%, TOP 11.88% และ TP 27.71% ซ่ึงตำมขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2556 บริษทั GPSC มีทุนจดทะเบียน 8,630 ลำ้นบำท และทุนท่ีช ำระแลว้ 8,630 ลำ้นบำท 

(1) ลกัษณะของโครงกำร 
ด ำเนินธุรกิจผลิตสำธำรณูปกำร (ไฟฟ้ำ ไอน ้ ำ และน ้ ำปรำศจำกแร่ธำตุ) ใหลู้กคำ้อุตสำหกรรม และด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำอิสระ 

(IPP) กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยตั้งเป้ำหมำยท่ีจะมีก ำลงักำรผลิตในระดบั 6,000 MW ในปี 2565 ตำม
นโยบำยของ ปตท.  

(2)  ควำมกำ้วหนำ้ 
 ปัจจุบนับริษทั GPSC อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรโอนทรัพยสิ์นทำงดำ้นธุรกิจไฟฟ้ำในกลุ่ม ปตท. เขำ้มำใน

กำรดูแลของบริษทั โดยคำดวำ่กำรด ำเนินกำรทั้งหมดจะแลว้เสร็จในเดือนธนัวำคม 2556 หลงัจำกไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ของแต่ละผูถื้อหุ้น รวมทั้งกำรน ำเขำ้ท่ีประชุม SIMC (Strategic Investment Management Committee) ของ 
ปตท. เพื่อพิจำรณำกลยทุธ์กำรลงทุนในภำพรวม 

 นอกจำกน้ีบริษทั GPSC อยูร่ะหวำ่งกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรศูนยผ์ลิตสำธำรณูปกำรแห่งท่ี 4 (CUP-4) เพื่อ
พฒันำเป็นโรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนร่วม ขนำดก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ จ ำนวนประมำณ 225-340 เมกกะวตัต ์(MW) และไอน ้ ำ จ ำนวน
ประมำณ 200-400 ตนัต่อชัว่โมง (Ton/Hr) เพื่อจดัสรรให้เพียงพอส ำหรับควำมตอ้งกำรของโรงงำนในกลุ่มและนอกกลุ่มบริษทั 
ปตท. ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสำหกรรมเอเซีย (AIE) ซ่ึง ปตท. ไดด้ ำเนินกำรพฒันำท่ีดินในพ้ืนท่ีนิคมฯ เพ่ือรองรับอุตสำหกรรมปิโตรเคมี
ในกลุ่มปตท. อำทิ เช่น โครงกำรพลำสติกชีวภำพ (PBS) ของบริษทั PTTMCC, โครงกำร PMMA ของ ปตท. และโครงกำร PLA 
ของบริษทั PTTGC เป็นตน้ ซ่ึงจำกควำมตอ้งกำรสำธำรณูปกำรของโครงกำรดงักล่ำว ปตท. จึงไดจ้ดัสรรพ้ืนท่ีให้กบับริษทั GPSC 
เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินโครงกำร CUP-4 จ ำนวนทั้งส้ิน 41.5 ไร่ 

(3)  กำรจดัหำเช้ือเพลิง 
 บริษทั GPSC ใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ ำ โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหำก๊ำซธรรมชำติให้แก่

บริษทั GPSC ทั้งหมด ซ่ึงมีสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติระยะยำว 25 ปี ท่ีปริมำณรวม 110-120 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั (MMSCFD) 

งบการเงนิ ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 
รำยไดร้วม - - 
ค่ำใชจ่้ำยรวม 0.4 399 
ก ำไร(ขำดทุน) 
สุทธิ 

(0.4) (399) 
สินทรัพยร์วม 300 713.1 
หน้ีสินรวม 0.5 1.6 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 299 711.5 
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ส ำหรับสำขำศรีรำชำ (IPT) และมีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติระยะยำว 15 ปี ท่ีปริมำณรวม 90-100 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั 
(MMSCFD) ส ำหรับสำขำระยอง (PTTUT: CUP-1, CUP-2, CUP-3) 

(4) กำรจดัจ ำหน่ำย 
 กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์GPSC ประกอบดว้ย 
       สำขำศรีรำชำ - จ ำหน่ำยไฟฟ้ำท่ีผลิตไดท้ั้งหมด จ ำนวน 700 MW ให้กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ภำยใตส้ญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (PPA) อำยสุญัญำ 25 ปีนบัจำก COD เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2543 โดยมีขอ้ตกลงท่ี กฟผ. จะตอ้งช ำระค่ำ
ควำมพร้อมจ่ำยพลงัไฟฟ้ำ (Availability Payment) ในจ ำนวนท่ีตกลงกนัเพ่ือใหค้รอบคลุมค่ำใชจ่้ำยคงท่ี ภำระหน้ีสิน ผลตอบแทน 
และจ่ำยค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ (Energy Payment) ตำมสูตรค ำนวณท่ีระบุไวต้ำมสญัญำ 

        สำขำระยอง - จ ำหน่ำยไอน ้ ำใหก้บัลูกคำ้โรงงำนปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. ดว้ยสญัญำระยะยำว 15 ปี จ ำนวนสูงสุด 1,340 
Ton/Hr และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กบัลูกคำ้โรงงำนปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. และลูกคำ้อ่ืนๆ ดว้ยสัญญำระยะยำว 15 ปี จ ำนวน 338 
MW นอกจำกน้ีเพ่ือเพ่ิมควำมมัน่คงในกำรจ่ำยไฟฟ้ำให้กบัลูกคำ้ ไดมี้กำรจดัท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำแบบ Non-firm ให้กบั กฟผ. 
ส ำหรับ CUP-1 ประมำณ 40 MW ตั้งแต่กนัยำยน 2553 และ CUP-2 ประมำณ 60 MW ตั้งแต่มกรำคม 2552 

 (5)  กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษทั GPSC วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 มีจ ำนวน 10 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. 3 คน และจำกสัดส่วนกำร

ถือหุน้ของ ปตท. ในบริษทั TP อีก 1 คน รวมเป็น 4 คน 
(6) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั GPSC ณ 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี  
                                                        หน่วย : ลำ้นบำท 

           
 
   
 
 

 

                  หมำยเหตุ: GPSC เร่ิมด ำเนินกำร เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2556 
 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดร้วม - - 12,061 
ค่ำใชจ่้ำยรวม - - (122) 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ - - 472 
สินทรัพยร์วม - - 35,046 
หน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ - -            35,046 
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4.2 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย 

       ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำยของ ปตท. แบ่งเป็น 3 ธุรกิจ ดงัน้ี  

4.2.1 หน่วยธุรกจิน า้มนั (Oil Business Unit) 

หน่วยธุรกิจน ้ ำมนั ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืน รวมทั้งผลิตภณัฑค์ำ้ปลีกทั้ง
ในประเทศ และต่ำงประเทศ มุ่งสู่กำรเป็นบริษทัชั้นน ำของภูมิภำค (Regional Top Brand) ภำยใตแ้นวทำงกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ 
(Best in Class) กำรเติบโตท่ีย ัง่ยนื (Sustainability and Innovation) กำรใชป้ระโยชนจ์ำกพลงัร่วมในกลุ่ม ปตท. (PTT Group 
Synergy) ตลอดจนสร้ำงสมดุลผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำงๆ (Stakeholder Excellence)อำทิ กำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงดำ้นพลงังำน  
กำรสนบัสนุนนโยบำยทำงดำ้นพลงังำนทดแทน ใหค้วำมส ำคญัตอ่ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ
ชุมชนและสงัคม ตลอดจนกำรสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกคำ้ โดยส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีมีคุณภำพในระดบัมำตรฐำนสำกล 
เป็นตน้ 

หน่วยธุรกิจน ้ ำมนั แบ่งกลุ่มลูกคำ้เป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มขำยปลีก  กลุ่มขำยพำณิชย ์ และกลุ่มขำย Supply Sales 
หมำยถึง กลุ่มผูค้ำ้น ้ ำมนัตำมมำตรำ 7 และมำตรำ 10 ตำมพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 
2550 โดยเนน้เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรท่ีรองรับตน้ทุนและเหมำะสม  สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมดว้ยกำรพฒันำผลิตภณัฑแ์ละ
บริกำรใหม่ๆ ท่ีมีคุณภำพ  นอกจำกนั้น หน่วยธุรกิจน ้ ำมนัมีสำยงำนสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด ไดแ้ก่ 
กำรบริหำรปฏิบติักำรจดัหำและคลงั 

หน่วยธุรกิจน ้ ำมนั ยงัมีกำรลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรด ำเนินธุรกิจน ้ ำมนั โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือสนับสนุนธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรำยไดห้ลกัและเพ่ือส่งเสริมให้ ปตท. สำมำรถด ำเนินธุรกิจน ้ ำมนัอยำ่งครบวงจรและสำมำรถ
ใหบ้ริกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจต่อลูกคำ้สูงสุด 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย  

 

 

 

กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย
น า้มัน ???? 

หน่วยธุรกจิน า้มนั 

การตลาดขายปลกี 
 

การตลาดพาณชิย์และ
ต่างประเทศ 

ปฏบิัติการจัดหาและคลงั 
- กำรจดัหำ ขนส่ง และจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวให ้
ผูค้ำ้น ้ ำมนัมำตรำ 7 
-  กำรจดัหำ ขนส่งและรับซ้ือน ้ ำมนัส ำเร็จรูปจำกโรงกลัน่
น ้ ำมนั 
- กำรบริหำรคลงัและท่ำเรือปิโตรเลียม คลงัน ้ ำมนั คลงัก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว โรงบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว คลงัสถำนี
เติมน ้ ำมนัอำกำศยำน ทัว่ประเทศ 

หน่วยธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่ 

กำรบริหำรบริษทัในเครือกำรกลัน่ 
 กำรบริหำรบริษทัในเครือปิโตรเคมี 
 

- ธุรกิจคำ้ปลีก 
- บริหำรสถำนีบริกำร
น ้ ำมนั 

 

- ตลำดรัฐและอุตสำหกรรม 
- ตลำดอำกำศยำนและเรือขนส่ง 
- ตลำดก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
- กำรตลำดต่ำงประเทศ 
 

การวางแผน พฒันาธุรกจิ 
และบริหารบริษทัในเครือ 

ธุรกจิหล่อลื่น 

- ตลำดหล่อล่ืน 
 

หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

กำรบริหำรควำมเส่ียงรำคำ 
และวเิครำะห์ตลำด 

 กำรจดัหำ กำรขนส่งต่ำงประเทศ
วำ่งประเทศ 

 

กำรคำ้น ้ำมนัดิบ 
 กำรคำ้น ้ำมนัส ำเร็จรูป 
 

กำรคำ้ปิโตรเคมี 
 

แผนธุรกิจ  
และบริหำรบริษทัในเครือ 

กำรควบคุมควำมเส่ียง 
และบริหำรงำนสนบัสนุน 
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4.2.1.1 ลกัษณะของสินค้าและผลติภัณฑ์ 

กลุ่มผลิตภณัฑท่ี์จ ำหน่ำยมี 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง ก๊ำซหุงตม้ และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ือง 
กลุ่มท่ี 2 ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน หมำยถึง น ้ำมนัหล่อล่ืน และผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนอ่ืน ๆ  
กลุ่มท่ี 3  ผลิตภณัฑค์ำ้ปลีก หมำยถึง ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจคำ้ปลีก 

กลุ่มที ่1 ผลติภัณฑ์เช้ือเพลงิ ก๊าซหุงต้ม และผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วเนื่อง 

(1) น ้ำมนัเบนซิน (Gasoline) 
น ้ำมนัเบนซินเป็นน ้ ำมนัส ำเร็จรูปประเภทระเหยง่ำยมีปริมำณก ำมะถนัต ่ำ เหมำะส ำหรับใชง้ำนกบัเคร่ืองยนตเ์บนซินทุก

ชนิด น ้ำมนัเบนซินไดม้ำจำกกำรผสมน ้ ำมนัเบำท่ีมีช่วงจุดเดือดเหมำะสมหลำยชนิดในอตัรำส่วนท่ีเหมำะสม และมีส่วนผสมของ
สำรกนัน็อคและอ่ืนๆ เพ่ือใหไ้ดคุ้ณภำพตำมขอ้ก ำหนด ปัจจุบนัในประเทศไทยมีน ้ ำมนัเบนซินแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลกั คือ 
น ้ำมนัเบนซิน 95  น ้ ำมนัแก๊สโซฮอล 95 อี 10  น ้ ำมนัแก๊สโซฮอล 95 อี 20  น ้ ำมนัแก๊สโซฮอล 95 อี 85 น ้ ำมนัแก๊สโซฮอล 91 อ ี10  

 (2) น ้ำมนัดีเซล (Diesel) 
น ้ำมนัดีเซลเป็นน ้ ำมนัส ำเร็จรูปท่ีมีจุดเดือดสูงกวำ่น ้ ำมนัก๊ำดเหมำะส ำหรับรถเคร่ืองยนตดี์เซล เช่น รถยนตก์ระบะ 

รถบรรทุก รถโดยสำร เคร่ืองยนตท์ำงกำรเกษตร นอกจำกน้ียงัใชก้บัเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำและเรือ ปัจจุบนัน ้ ำมนัดีเซลเป็นน ้ ำมนั
เช้ือเพลิงท่ีมีปริมำณกำรใชสู้งท่ีสุดในประเทศ  

 (3) น ้ำมนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน (Aviation Fuel) 
น ้ำมนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบินเป็นน ้ ำมนัส ำเร็จรูปท่ีใชส้ ำหรับเคร่ืองบินไอพน่ของสำยกำรบินพำณิชยท์ัว่ไป เคร่ืองบินของ

กองทพั และเคร่ืองบินฝึกนกับิน เป็นน ้ ำมนัท่ีมีคุณสมบติัตำมขอ้ก ำหนดคุณภำพของเช้ือเพลิงท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล ส ำหรับใชท้ัว่
โลก น ้ำมนัเช้ือเพลิงท่ีใชก้บัเคร่ืองบินแบ่งออกตำมลกัษณะของเคร่ืองยนตไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท คือ   

 น ้ำมนัอำกำศยำนท่ีใชก้บัเคร่ืองบินไอพน่ (Aviation  Turbine  Fuels) เคร่ืองบินไอพน่ใชเ้คร่ืองยนตช์นิด 
Turbofan Engine ซ่ึงมีแรงขบัดนัมำก บินไดเ้ร็ว ประสิทธิภำพสูง น ้ ำมนัอำกำศยำนท่ีใชก้บัเคร่ืองบินไอพน่ 
แบ่งเป็น 2 เกรด ไดแ้ก่ น ้ ำมนัเคร่ืองบินไอพน่พำณิชย ์ (Jet A-1) ส ำหรับใชง้ำนกบัเคร่ืองบินพำณิชยข์องสำย
กำรบินทัว่ไป และน ้ ำมนัเคร่ืองบินไอพน่ทหำร (JP-8, JP-5) ส ำหรับใชง้ำนกบัเคร่ืองบินรบ เช่น เคร่ืองบิน 
ขบัไล่  

 น ้ำมนัเบนซินอำกำศยำน (Aviation Gasoline) ส ำหรับใชง้ำนกบัเคร่ืองบินท่ีใชเ้คร่ืองยนตลู์กสูบ เช่น 
เคร่ืองบินฝึกนกับิน เคร่ืองบินเลก็ส่วนตวั 

 (4) น ้ำมนัเตำ (Fuel Oil) 
น ้ำมนัเตำเป็นน ้ ำมนัส ำเร็จรูปท่ีหนกัและมีจุดเดือดสูงท่ีสุด น ้ำมนัเตำจดัเป็นน ้ ำมนัเช้ือเพลิงท่ีส ำคญัในภำคอุตสำหกรรม 

เพรำะรำคำถูก ใชง้ำนง่ำย ให้ควำมร้อนสูง สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็นหลำยชนิดข้ึนอยูก่บัควำมหนืด และประเภทของเตำเผำและ
หัวฉีดในกำรเผำ โดยทัว่ไปน ้ ำมนัเตำใชส้ ำหรับเป็นเช้ือเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำ และเรือเดินสมุทร ส ำหรับ
ประเทศไทย จดัแบ่งตำมควำมหนืด และจุดไหลเท (Pour Point) ไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ น ้ ำมนัเตำใส (Light Fuel Oil: LFO) มี
ควำมหนืดไม่เกิน 80 cSt ท่ีอุณหภูมิ 50 oC เหมำะส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีตอ้งกำรกำรเผำไหมท่ี้สะอำด    น ้ ำมนัเตำกลำง 
(Medium Fuel Oil: MFO) มีควำมหนืดไม่เกิน 180 cSt ท่ีอุณหภูมิ 50 oC เหมำะส ำหรับโรงงำนขนำดปำนกลำงจนถึงขนำดใหญ่ 
และน ้ ำมนัเตำหนกั (Heavy Fuel Oil: HFO) ควำมหนืดไม่เกิน 280 cSt ท่ีอุณหภูมิ  50  oC  เหมำะกบัโรงงำนท่ีมีเตำเผำขนำดใหญ่   
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 (5) น ้ำมนัก๊ำด (Kerosene) 
น ้ ำมนัก๊ำดเป็นน ้ ำมนัส ำเร็จรูป แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ชนิดใช้ให้ควำมร้อนและแสงสว่ำง และชนิดใช้กับ

เคร่ืองยนตห์รือเคร่ืองบิน นอกจำกนั้น ยงัใชใ้นภำคอุตสำหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ใชใ้หค้วำมร้อนในเตำอบ น ำไปเป็นส่วนผสม
ในยำฆ่ำแมลง น ้ำมนัชกัเงำ และสีน ้ ำมนั เป็นตน้  

(6) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว หรือท่ีเรียกวำ่ก๊ำซหุงตม้ หรือแอลพีจี เป็นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนจ ำพวกก๊ำซโพรเพนและ

ก๊ำซบิวเทน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ำกกำรแยกก๊ำซธรรมชำติในโรงแยกก๊ำซหรือกำรกลัน่น ้ ำมนัจำกโรงกลัน่น ้ ำมนั จะมีสภำพ
เป็นของเหลวภำยใตแ้รงดนั ส่วนมำกน ำไปใชใ้นกำรหุงตม้ในครัวเรือน และใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ เน่ืองจำกมี
คุณสมบัติพิเศษคือให้ควำมร้อนสูง  สะอำด เผำไหมไ้ด้ง่ำยและสะดวกในกำรใช้งำน นอกจำกน้ี ยงัใช้เป็นวตัถุดิบใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีซ่ึงเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำ และสำมำรถใชแ้ทนน ้ ำมนัเบนซินในรถยนตเ์พรำะมีค่ำออกเทนสูง ปตท. จ ำหน่ำย
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจก๊ำซหุงตม้ สถำนีบริกำรก๊ำซรถยนต ์ผูใ้ชก๊้ำซปิโตรเลียมเหลวโดยตรง และจ ำหน่ำย
ให้กบัผูค้ำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวตำมพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 เพ่ือจ ำหน่ำยต่อให้กบัผูใ้ชก๊้ำซปิโตรเลียม
เหลวอีกทอดหน่ึง 

กลุ่มที ่2 ผลติภัณฑ์หล่อลืน่  หมายถึง น า้มนัหล่อลืน่ และผลติภัณฑ์หล่อลืน่อืน่ ๆ  
หน่วยธุรกิจน ้ ำมนัผลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืนคุณภำพสูงในกลุ่มยำนยนต ์กลุ่มอุตสำหกรรม กลุ่มเรือ

เดินสมุทร รวมถึงผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดท้ ำกำรคิดคน้และพฒันำสูตรเพ่ือตอบสนองต่อเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง
อยำ่งไม่หยดุย ั้ง เพ่ือผูบ้ริโภคทั้งในภำคยำนยนตแ์ละอุตสำหกรรม เนน้กำรเป็นผูน้ ำผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพมำตรฐำนสูงสุด คุม้ค่ำ
ต่อกำรใชง้ำนในเชิงพำณิชย ์ทั้งน้ีสถำบนัวิจยัและเทคโนโลยีของ ปตท. และบริษทัผูผ้ลิตสำรเพ่ิมคุณภำพ (Additive) ชั้นน ำของ
โลก ไดร่้วมมือกนัคิดคน้ พฒันำ และทดสอบผลิตภณัฑเ์พ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืนท่ีดีท่ีสุดเพ่ือผูบ้ริโภค โดยทุกผลิตภณัฑ์
ลว้นผำ่นกำรรับรองมำตรฐำนในระดบัสำกล 
 
กลุ่มที ่3  ผลติภัณฑ์ค้าปลกี หมายถึง ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิค้าปลกี  
 นอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงและผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน หน่วยธุรกิจน ้ ำมนัมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑค์ำ้ปลีก 
เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมรำยได ้ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหธุ้รกิจ ตลอดจนตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจใหผู้บ้ริโภค หน่วย
ธุรกิจน ้ ำมนัมีผลิตภณัฑค์ำ้ปลีกท่ีหลำกหลำยทั้งท่ีเป็นกำรลงทุนเองและท่ีเป็นกำรลงทุนร่วมกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจ อำทิเช่น ธุรกิจ
ร้ำนคำ้สะดวกซ้ือ 7-Eleven  ธุรกิจกำแฟ Café Amazon  ธุรกิจยำนยนต ์  ตลอดจนกำรเพ่ิมมูลค่ำจำกกำรใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีเพ่ือท ำธุรกิจ
ต่ำง ๆ ในสถำนีบริกำร เช่น McDonald’s  A&W  KFC  S&P  Chester’s Grill   ธุรกิจธนำคำร    เป็นตน้ 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ปตท. มีธุรกิจคำ้ปลีกในสถำนีบริกำรดงัน้ี 
 

ธุรกิจ จ ำนวน (แห่ง) 

ร้ำนคำ้สะดวกซ้ือ 7-Eleven 1,030 

ร้ำนกำแฟ Café Amazon  861 

ร้ำนอำหำร 312 

ร้ำนคำ้อ่ืน ๆ  351 

ธนำคำร (สำขำ, ตู ้ATM) 826 

Car Care 180 

Rest Area 4 

รวม 3,563 

                      ท่ีมำ : ปตท. 

4.2.1.2 การจ าแนกกลุ่มลูกค้าของหน่วยธุรกจิน า้มนั จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) กลุ่มขำยปลีก หมำยถึง กลุ่มลูกคำ้สถำนีบริกำร (ผูแ้ทนจ ำหน่ำย) และผูบ้ริโภค 
(2) กลุ่มขำยพำณิชย ์หมำยถึง กลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นบริษทัหรือองคก์รทั้งภำครัฐ (หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ) และ

ภำคเอกชนท่ีซ้ือผลิตภณัฑไ์ปใชเ้พ่ือด ำเนินธุรกิจ หรือใชเ้อง 
(3) กลุ่มขำย Supply Sales หมำยถึง กลุ่มผูค้ำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง ตำม พระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และ

ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550 ไดแ้ก่ ผูค้ำ้น ้ ำมนัตำมมำตรำ 7 และผูค้ำ้น ้ ำมนัตำมมำตรำ 10   

(1) กลุ่มขำยปลีก 

ด ำเนินกำรโดยสำยงำนกำรตลำดคำ้ปลีก (Retail Marketing) ซ่ึงรับผิดชอบในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปและ
ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืนรวมทั้งผลิตภณัฑค์ำ้ปลีกในตลำดคำ้ปลีกใหก้บัลูกคำ้ทัว่ไปผำ่นเครือข่ำยสถำนีบริกำรทัว่ประเทศ รวมทั้ง
รับผิดชอบกำรก ำหนดกลยทุธ์ตลำดคำ้ปลีก กำรพฒันำตลำดคำ้ปลีก และกำรวำงเครือข่ำย (Network) สถำนีบริกำร กำรปฏิบติักำร 
กำรลงทุน และกำรบริหำรสถำนีบริกำรตวัแทน ดว้ยกำรพฒันำปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหส้ถำนีบริกำร ปตท. รองรับควำม
ตอ้งกำรของผูบ้ริโภคไดค้รบถว้นเหมำะสม กำรประกอบธุรกิจคำ้ปลีกน ้ ำมนัมุ่งเนน้กำรด ำเนินกำรขำยผำ่นสถำนีบริกำรเป็นหลกั 
โดยจดัจ ำหน่ำยผำ่นช่องทำงสถำนีบริกำร ปตท. รวม 1,222 แห่ง (ณ 30 มิ.ย. 2556) ซ่ึงสูงท่ีสุดในบรรดำบริษทัผูค้ำ้น ้ ำมนั คู่แข่งท่ี
ส ำคญัในดำ้นเครือข่ำยสถำนีบริกำรน ้ ำมนัของ ปตท. ไดแ้ก่ บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั เชฟรอน (ไทย) จ ำกดั เป็นตน้ 

(2) กลุ่มขำยพำณิชย ์

 ด ำเนินงำนโดยสำยงำนกำรตลำดพำณิชยแ์ละต่ำงประเทศ ซ่ึงรับผิดชอบกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปและ
ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืนใหก้ลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรม บริษทัสำยกำรบิน สำยกำรเดินเรือ หน่วยงำนรำชกำร รัฐวสิำหกิจ กลุ่มลูกคำ้
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และกำรจดัจ ำหน่ำยไปยงัตลำดต่ำงประเทศ 
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  กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์หแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวสิำหกิจ กลุ่มลูกคำ้หลกั อำทิ กระทรวงกลำโหม  กระทรวง
คมนำคม  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ผลิตภณัฑท่ี์จ ำหน่ำย ไดแ้ก่ น ้ ำมนัเบนซิน  น ้ ำมนัดีเซล น ้ ำมนัเตำ ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว และน ้ ำมนัหล่อล่ืน  

  กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคำ้ภำคอุตสำหกรรม โดยจ ำหน่ำยตรงกบัโรงงำนอุตสำหกรรม และผูบ้ริโภครำยใหญ่ 
เช่น ผูป้ระกอบกิจกำรโรงงำนผลิตเหลก็ โรงงำนผลิตกระดำษ โรงงำนผลิตถุงมือยำง ผูป้ระกอบกำรเดินรถโดยสำรและขนส่ง 
และผูป้ระกอบกำรในภำคเกษตรกรรม เป็นตน้ ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัท่ีจ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นน ้ ำมนัเตำ น ้ ำมนัดีเซล และก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว และน ้ ำมนัหล่อล่ืน นอกจำกน้ี ยงัมีกำรขยำยตลำดไปยงัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เพ่ิมเติม เช่น ยำงมะตอย กะลำปำลม์  
น ้ ำมนัหล่อล่ืนพ้ืนฐำน (Base Oil) และเคมีภณัฑ ์ เป็นตน้ ลูกคำ้ในกลุ่มน้ี ปตท. จะลงทุนสร้ำงอุปกรณ์ในกำรเก็บส ำรองหรือส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ เพือ่เป็นกำรใหบ้ริกำร รวมถึงแนะน ำกำรประหยดัพลงังำนและควำมปลอดภยั จ ำนวนลูกคำ้
อุตสำหกรรมท่ีมีกำรซ้ือขำยผลิตภณัฑร์วมประมำณ 1,400 รำย   

กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำหรับเคร่ืองบินต่ำงๆ เช่น Jet A-1, JP-8, JP-5, Avgas น ้ำมนัเตำ  น ้ ำมนัหล่อล่ืน และ
น ้ ำมนัเรือ Bunker ท่ีเป็นท่ียอมรับจำกสำยกำรบินและสำยกำรเดินเรือทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงหน่วยงำนรำชกำร 
นอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิและท่ำอำกำศยำนดอนเมืองแลว้ ยงัจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเติมน ้ ำมนั
อำกำศยำน ณ ท่ำอำกำศยำนภูมิภำคของประเทศไทย และขยำยกำรใหบ้ริกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ อำทิ 
ประเทศฮ่องกง กมัพชูำ ฟิลิปปินส์ บงัคลำเทศ และมำเลเซีย เป็นตน้ รวมถึงกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัอ่ืนๆ เช่น น ้ำมนัเตำและน ้ ำมนั
ดีเซลหมุนเร็ว ส ำหรับเรือรบของกองทพัต่ำงประเทศอีกดว้ย  

ปตท. ด ำเนินธุรกิจก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงตม้ทัว่ประเทศ โดยเป็นผูน้ ำในตลำดก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและมี
ส่วนแบ่งตลำดสูงสุดอยำ่งต่อเน่ือง ปตท. มีคลงัก๊ำซ 2 แห่ง และคลงัปิโตรเลียม (น ้ ำมนัและก๊ำซ) 6 แห่ง มีโรงบรรจุก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว 4 แห่ง กระจำยอยูต่ำมภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศ มีควำมจุรวมประมำณ 109.3 พนัตนั มีร้ำนคำ้ท่ีเป็นตวัแทน
จ ำหน่ำยก๊ำซหุงตม้ 1,151 แห่ง และโรงบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเอกชน 173 แห่ง 

ปตท. ครองส่วนแบ่งตลำดผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืนอนัดบัหน่ึง โดยครองอนัดบัหน่ึงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4   ทั้งน้ีเป็นผลมำ
จำกควำมมุ่งมัน่คิดคน้และพฒันำคุณภำพผลิตภณัฑแ์ละบริกำรให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของแต่ละ
กลุ่มลูกคำ้มำอยำ่งต่อเน่ืองอีกทั้งกำรให้ควำมส ำคญัในกำรรับฟังเสียงลูกคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือน ำมำพฒันำปรับปรุงนวตักรรม
ด้ำนสินคำ้และบริกำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยตั้งแต่ปี 2555 จนถึง 6 เดือนแรกของปี 2556 ได้พฒันำและวำงจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
น ้ ำมนัหล่อล่ืนใหม่สู่ตลำดอยำ่งต่อเน่ือง 14 ผลิตภณัฑ ์อำทิเช่น  ผลิตภณัฑ ์PTT Performa Super Synthetic SAE 0W-20 ส ำหรับ
รถยนต์ Eco Car , PTT Performa Super Synthetic Hybrid ส ำหรับรถยนต์ประเภทเคร่ืองยนต์ Hybrid และผลิตภณัฑ ์
PERFORMA RD-2 SAE 10W-60 ท่ีพฒันำข้ึนเพ่ือกำรแข่งขนัรถยนตโ์ดยเฉพำะ เป็นตน้ และไดพ้ฒันำบริกำรดำ้นศูนยบ์ริกำร
ยำนยนต ์ PTT Fit Auto และนวตักรรมกำรให้บริกำรรูปแบบใหม่ดว้ยรถบริกำรเปล่ียนถ่ำยน ้ ำมนัหล่อล่ืนเคล่ือนท่ีสำมำรถ
ให้บริกำรถึงสถำนท่ีท ำงำนหรือท่ีอยูอ่ำศยัภำยใตช่ื้อ PTT Fit Auto Mobile   เพ่ือเป็นกำรขยำยกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้ไดอ้ยำ่ง
กวำ้งขวำงข้ึน  นอกจำกน้ี ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน ปตท. ยงัส่งออกไปจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ กวำ่ 29 ประเทศ อำทิเช่น ประเทศใน
กลุ่ม AEC ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประเทศในกลุ่มเอเชียใต ้และ แอฟริกำ   นบัเป็นกำรน ำสัญลกัษณ์ตรำสินคำ้ PTT 
Lubricants สู่ควำมเป็น Global  Brand   

(3) กลุ่มขำย Supply Sales 

 ด ำเนินกำรโดยสำยงำนปฏิบติักำรจดัหำและคลงั รับผิดชอบกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ให้กบั
กลุ่มผูค้ำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง ตำมพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550 ไดแ้ก่ผูค้ำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง 
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ตำมมำตรำ 7 และมำตรำ 10 ผำ่นเครือข่ำยคลงัน ้ ำมนัและคลงัก๊ำซของ ปตท. โดยผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ในกลุ่มขำย Supply Sales จะ
เป็นก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

โดยภำพรวมหน่วยธุรกิจน ้ ำมนัมีส่วนแบ่งตลำด/1 แยกตำมชนิดผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

 หน่วย: ร้อยละ 
ผลติภัณฑ์ ปี 2553 ปี  2554 ปี  2555 6 เดอืนปี 2556 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /2 40.4 39.7 38.8  35.7 
น ้ำมนัเบนซิน 30.3 31.5 32.0  33.7 
น ้ำมนัก๊ำด 50.3 64.3 64.0  67.7 
น ้ำมนัเคร่ืองบินพำณิชย ์(Jet A-1) 29.2 31.6 34.5  38.3 
น ้ำมนัเคร่ืองบินทหำร (JP-5, JP-8) 100.0 100.0 100.0  100.0 
น ้ำมนัเคร่ืองบินไอพน่แบบใบพดั (Avgas) 100.0 100.0 100.0  100.0 
น ้ำมนัดีเซลหมุนเร็ว 31.1 32.1 30.9  31.9 
น ้ำมนัเตำ (ไม่รวมท่ีจ ำหน่ำยให ้กฟผ.) 57.9 63.8 65.6  68.6 
ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืน /3 37.6 37.5 38.8  38.7 
ส่วนแบ่งตลำดโดยรวม      

 - ไม่รวมน ้ ำมนัเตำ กฟผ. 34.2 35.1 34.6  35.3 
 - รวมน ้ ำมนัเตำ กฟผ.  34.5 35.8 35.3  35.9 

ท่ีมำ : กรมธุรกิจพลงังำน 
                      /1  ไม่รวมส่วนแบ่งตลำดของบริษทั ปตท. บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก จ ำกดั (PTTRM) 

    /2   ไม่รวมก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีจ ำหน่ำยเพื่อน ำไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 
   /3   ไม่รวมน ้ ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำน 
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4.2.1.3 โครงสร้างรายได้ของการจดัจ าหน่ายผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556  หน่วยธุรกิจน ้ ำมนัมีมูลค่ำกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์ดงัรำยละเอียดตำมตำรำงต่อไปน้ี 

 
ตำรำงแสดงปริมำณและมูลค่ำของกำรจดัจ ำหน่ำยแยกตำมกลุ่มผลิตภณัฑ ์

การจัดจ าหน่าย 
 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

ปริมาณ
การ

จ าหน่าย 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

ปริมาณ
การ

จ าหน่าย 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

ปริมาณ
การ

จ าหน่าย 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

ปริมาณ
การ

จ าหน่าย 

(ล้านบาท) (ล้านลติร) (ล้านบาท) (ล้านลติร) (ล้านบาท) (ล้านลติร) (ล้านบาท) (ล้านลติร) 

ผลติภัณฑ์           

- ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 52,071 6,710 53,352 6,870 58,330 7,537 28,856 3,716 

- น ้ำมนัเบนซิน 101,154 3,453 116,877 3,573 126,205 3,667 67,553 2,034 

- น ้ำมนัก๊ำด 199 8 253 8 273 9 112 4 

- น ้ำมนัเช้ือเพลิง
เคร่ืองบิน 

46,303 2,471 62,201 2,522 66,653 2,581 36,005 1,480 

- น ้ำมนัดีเซล 205,834 8,503 239,247 9,082 261,326 9,600 133,426 4,992 

- น ้ำมนัเตำ 29,153 1,882 40,425 1,964 43,350 1,966 18,922 957 

- ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 8,570 174 9,336 164 10,527 170 5,293 91 

- อ่ืนๆ /1 7,887 458 10,152 476 11,293 471 4,254 167 

รวมการจัดจ าหน่าย 451,171 23,659 531,843 24,659 577,957 26,001 294,421 13,441 

ท่ีมำ :   ปตท.  
/1    รวมกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑย์ำงมะตอย คอนเดนเสท ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ สำรเติมแต่ง และรวมกำรจ ำหน่ำยในกลุ่มผลิตภณัฑค์ำ้ปลีก เป็นกลุ่มผลิตภณัฑเ์พื่อเป็น
กำรเพิ่มรำยได ้สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ธุรกิจ อำทิ  ธุรกิจร้ำนคำ้สะดวกซ้ือ 7-Eleven ธุรกิจกำแฟ Café Amazon  ธุรกิจยำนยนต ์ตลอดจนกำรเพิ่มมูลค่ำจำกกำรให้เช่ำพื้นท่ีเพื่อ
ท ำธุรกิจต่ำงๆ ในสถำนีบริกำร  เช่น McDonald’s  A&W  KFC  S&P  Chester’s Grill   ธุรกิจธนำคำร เป็นตน้   
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ตำรำงแสดงมูลค่ำกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ยกตำมกลุ่มลูกคำ้ 
   

กลุ่มลูกค้า 
มูลค่าการจ าหน่าย (ล้านบาท) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

- ตลำดคำ้ปลีก 188,871 213,865 229,126 120,002 

- ตลำดพำณิชย ์
  

  

- ตลำดรัฐวสิำหกิจและหน่วยรำชกำร 21,091 27,241 30,608 15,274 

- ตลำดอุตสำหกรรม 33,368 34,635 40,066 21,076 

- ตลำดอำกำศยำนและเรือขนส่ง 51,992 71,780 77,300 41,840 

- ตลำดก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 17,210 19,063 21,423 9,726 

- ตลำดต่ำงประเทศ 11,274 13,202 16,566 8,990 

- ตลำดผูค้ำ้น ้ ำมนัมำตรำ 7 122,936 146,761 156,652 74,164 

- ตลำดหล่อล่ืน 4,429 5,296 6,216 3,349 

รวมการจดัจ าหน่ายผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม 451,171 531,843 577,957 294,421 

ท่ีมำ :    ปตท.  

 

หน่วยธุรกิจน ้ ำมนั มุ่งมัน่ในกำรพฒันำคุณภำพ และกำรบริกำรตลอดจนสร้ำงนวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจ
ใหก้บัผูบ้ริโภคมำอยำ่งต่อเน่ือง ในช่วง 6 เดือน ปี 2556  หน่วยธุรกิจน ้ ำมนัมีกำรพฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ตลอดจนรำงวลัแห่ง
ควำมส ำเร็จ ท่ีส ำคญัดงัน้ี 

การพฒันาผลติภณัฑ์และบริการ 

- ปตท. และ ขสมก. จดัพิธีแถลงควำมร่วมมือในกำรใชน้ ้ ำมนัไบโอดีเซล B7 ในรถโดยสำรประจ ำทำง เพ่ือช่วยเหลือ
ภำคเกษตรกรรม ลดปัญหำน ้ ำมนัปำลม์ลน้ตลำด และส่งเสริมกำรใชพ้ลงังำนทดแทนในประเทศ ปตท. ใหค้วำมส ำคญักบักำร
พฒันำพลงังำนทดแทนท่ีผลิตจำกพืชผลกำรเกษตรในประเทศ เพ่ือเป็นอีกหน่ึงทำงเลือกในกำรพฒันำพลงังำนแห่งอนำคต และ
พร้อมสร้ำงควำมยัง่ยนืทำงเศรษฐกิจและสงัคมไทย ควบคู่ไปกบักำรรณรงคใ์หเ้กิดกำรใชพ้ลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ  

- เปิดตวั PTT Blue Card บตัรสะสมคะแนนเพ่ือใชแ้ทนเงินสด สมำชิกจะไดรั้บคะแนนสะสมจำกกำรซ้ือผลิตภณัฑ์
และบริกำรของ ปตท. อำทิ น ้ ำมนัเช้ือเพลิง น ้ ำมนัหล่อล่ืน Café Amazon Jiffy และศูนยบ์ริกำร FitStation สมำชิกจะไดรั้บสิทธิ
พิเศษมำกมำย ส ำหรับคะแนนสะสมสำมำรถใชแ้ทนเงินสดในกำรเติมน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ณ สถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. หรือซ้ือสินคำ้
ท่ี Café Amazon และ Jiffy ทัว่ประเทศ  สมคัรสมำชิก PTT Blue Card ฟรีไดท่ี้ www.pttbluesociety.com 

- เปิดตวัระบบเติมน ้ ำมนัอจัฉริยะ PTT SMART FUEL-UP TECHNOLOGY นวตักรรมเพ่ือควำมพึงพอใจสูงสุดแก่
ลูกคำ้ เป็นกำรบริกำรเติมน ้ ำมนัโดยอำศยัระบบระบุยำนยนตด์ว้ยเทคโนโลยไีร้สำย (Vehicle Identification System - Radio 
Frequency Identification Technology) เปิดใหบ้ริกำรท่ีสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. ส ำนกังำนใหญ่เป็นแห่งแรก ระบบเติมน ้ ำมนั
อจัฉริยะจะจ่ำยน ้ ำมนัใหก้บัรถท่ีติดอุปกรณ์วงแหวนพิเศษ โดยตวัวงแหวนจะถูกบนัทึกขอ้มูลของรถ อำทิ ทะเบียนรถ ประเภท
น ้ ำมนัรถท่ีก ำหนดใหเ้ติม และสำมำรถบนัทึกขอ้มูลท่ีเจำ้ของธุรกิจสำมำรถน ำไปวเิครำะห์ค่ำใชจ่้ำย ตน้ทุนค่ำน ้ ำมนั และค ำนวณ

http://www.pttbluesociety.com/


  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 94 

อตัรำกำรส้ินเปลืองเช้ือเพลิง รวมทั้งเป็นแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจไดโ้ดยเฉพำะกลุ่มลูกคำ้ Fleet 
Card ปตท. มีแผนจะขยำยสถำนีบริกำรน ้ ำมนัท่ีติดตั้งระบบเติมน ้ ำมนัอจัฉริยะและพร้อมใหบ้ริกำรในปี 2556  ประมำณ 60 แห่ง 

- เปิดใหบ้ริกำร FitStation Mobile Service  ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ี ปตท. สร้ำงข้ึนโดยผสำนเทคโนโลยแีละควำมอนุรักษ ์
ส่ิงแวดลอ้มเขำ้ดว้ยกนั เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคและควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเปล่ียนถ่ำยน ้ ำมนัหล่อล่ืน 
ประหยดัเวลำและทรัพยำกร ดว้ยระบบ Intelligent Oil Change   

- เร่ิมโครงกำรสนบัสนุนกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์OTOP ในสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท.  หรือ  OTOP by PTT โดยเร่ิม
โครงกำรท่ีสถำนีบริกำร ปตท. สำขำแหลมฉบงั (ขำเขำ้) จงัหวดั ชลบุรี เป็นแห่งแรก เพื่อใหส้ถำนีบริกำรน ้ ำมนัของ ปตท.  เป็น
ช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์OTOP ของชุมชน เป็นสถำนท่ีเจรจำทำงกำรคำ้ระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย ท ำใหชุ้มชนไดรั้บ
ผลประโยชน์สูงสุด ปี 2556 มีแผนด ำเนินกำรโครงกำร OTOP by PTT ในสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ประมำณ 50 แห่ง  

- ด ำเนินงำนโครงกำร LPG Extension Project แลว้เสร็จตำมแผนอยำ่งสมบูรณ์ โครงกำรน้ีมีท่ีมำจำกกำรท่ีปริมำณ
ควำมตอ้งกำรก๊ำซ LPG ในประเทศมีแนวโนม้สูงข้ึนต่อเน่ือง ท ำใหก๊้ำซ LPG ท่ีเก็บอยูท่ี่คลงัก๊ำซบำ้นโรงโป๊ะ อำจไม่เพียงพอต่อ
กำรจ่ำย จึงด ำเนินโครงกำร LPG Extension Project เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถดำ้นกำรรับ-จ่ำยก๊ำซ LPG พร้อมรองรับควำม
ตอ้งกำรก๊ำซ LPG ในประเทศ  

- พฒันำระบบงำน New PTT Call Center  โดยน ำเทคโนโลยดีำ้น Contact Center ในระดบัสำกลมำประยกุตใ์ชง้ำนกบั
หน่วยธุรกิจน ้ ำมนั เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเป็น PTT Contact Center ตำมทิศทำงกลยทุธ์ของธุรกิจ และตำมมำตรฐำน
เกณฑร์ำงวลัคุณภำพแห่งชำติ โดยระบบงำน PTT Contact Center เป็นอีกหน่ึงภำรกิจท่ีมุ่งเนน้ควำมเป็นเลิศในกำรใหบ้ริกำร
ลูกคำ้ (Service Excellence) 
 
รางวลัแห่งความส าเร็จ 

- ไดรั้บรำงวลั Trusted Brand Award 2013 จำกนิตยสำร Reader’s digest โดยสถำนีบริกำรน ้ ำมนั  ปตท. ไดรั้บรำงวลั
ระดบั Platinum ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 และต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 13 ส ำหรับรำงวลัประเภทสถำนีบริกำรน ้ ำมนั   

- สถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. จ ำนวน 603 แห่ง ไดรั้บรำงวลัจำกกำรประกวดโครงกำร “ป๊ัมคุณภำพ ปลอดภยั น่ำใช้
บริกำร” ของกรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน ในจ ำนวนสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. ท่ีไดรั้บรำงวลั มีสถำนีบริกำรจ ำนวน 59 
แห่ง ไดรั้บมอบโล่รำงวลัพิเศษส ำหรับสถำนีบริกำรน ้ ำมนัท่ีสำมำรถรักษำระดบัเหรียญทองติดต่อกนั 3 ปี 

- แอพพลิเคชัน่ Café Amazon Drive Awake ไดรั้บรำงวลั Silver Lions ในหมวด Mobile เป็นรำยแรกของประเทศไทย 
จำกงำน Cannes Lions Festival of Creativity ท่ีเมืองคำนส์ ประเทศฝร่ังเศส กำรพฒันำแอพพลิเคชัน่น้ีสืบเน่ืองจำกสถิติกำรเกิด
อุบติัเหตุบ่อยคร้ัง ปตท. จึงไดร่้วมมือกบั Proximity Thailand ในเครือของ BBDO Bangkok พฒันำแอพพลิเคชัน่  Café Amazon 
Drive Awake เพื่อแจง้เตือนทนัทีท่ีตรวจพบวำ่คนขบัรถก ำลงัจะหลบัใน พร้อมแนะน ำเสน้ทำงไปยงัร้ำน Café Amazon ท่ีใกล้
ท่ีสุด เพ่ือหยดุพกัก่อนจะเดินทำงต่อไป แอพพลิเคชัน่ Café Amazon Drive Awake เปิดตวัตั้งแตเ่ดือนเมษำยน 2556  

- ไดรั้บรำงวลั Best Regional Jet Fuel Marketer 2013 ของภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก จำก Armbrust Aviation Group (AAG) 
ในกำรประชุม IATA Aviation Fuel Forum 2013 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เป็นกำรยนืยนัวำ่ ปตท. ไดใ้หค้วำมส ำคญักบั
กำรพฒันำคุณภำพผลิตภณัฑอ์ยำ่งจริงจงัและต่อเน่ือง และใหบ้ริกำรน ้ ำมนัเช้ือเพลิงอำกำศยำนท่ีมีคุณภำพมำตรฐำนระดบัสำกล 
ไดรั้บกำรยอมรับจำกสำยกำรบินชั้นน ำทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งมีกระบวนกำรควบคุมกำรปฏิบติักำรดำ้นเช้ือเพลิงอำกำศ
ยำนท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

- ไดรั้บรำงวลั Excellence Awards สำขำ Innovation Project ในงำน Thailand ICT Excellence Awards 2012 จำก
ผลงำน Financial Supply Chain Management: Direct Approve ซ่ึงเป็นกำรพฒันำระบบสัง่ซ้ือดว้ยเงินสดรูปแบบใหม่ ระบบจะ
เช่ือมโยงขอ้มูลธุรกรรมทำงกำรเงินของลูกคำ้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์ ปตท. กบัระบบงำนของธนำคำร 8 แห่ง โดยเป็นกระบวนกำรแบบ 
On-line Real-time  
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- คลงัปิโตรเลียมสุรำษฎร์ธำนี ไดรั้บรำงวลัสถำนประกอบกิจกำรดีเด่นดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนระดบัประเทศ ประจ ำปี 2556 โดยคลงัปิโตรเลียมสุรำษฎร์ธำนี ไดรั้บรำงวลัเป็นระยะเวลำยำวนำน
ท่ีสุดในประเทศ ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 17  

- ไดรั้บรำงวลัจำกกำรประกวดกิจกรรมรณรงคส่์งเสริมควำมปลอดภยั ประจ ำปี 2556 โดยส ำนกัควำมปลอดภยัแรงงำน 
กรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน จ ำนวน 22 รำงวลั ไดแ้ก่ รำงวลัเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน
ระดบัวชิำชีพดีเด่น จ ำนวน 4 รำงวลั  รำงวลัคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนดีเด่น 
จ ำนวน 1 รำงวลั และรำงวลัสถำนประกอบกิจกำรดีเด่นดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
จ ำนวน 17 รำงวลั 

- ธุรกิจน ้ ำมนัไดรั้บรำงวลักำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจ ำปี 2555 และรับมอบรำงวลั

ในปี 2556 ซ่ึงไดรั้บรำงวลัน้ีติดต่อกนั 2 ปี รำงวลั TQC เป็นเคร่ืองหมำยแสดงถึงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจดักำรขององคก์รท่ี

ทดัเทียมระดบัมำตรฐำนโลก โดยสถำบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ น ำแนวคิดในเร่ืองของกำรเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) 

ตำมมำตรฐำนของ The Malcolm Baldrige National Quality Award แห่งสหรัฐอเมริกำ 

 

4.2.2 ธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิน า้มนั  

 ปตท. ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจน ้ ำมนัผำ่นบริษทัในเครืออ่ืนๆ เพื่อช่วยส่งเสริมใหก้ลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจ
น ้ ำมนัอยำ่งครบวงจร ดงัน้ี 

4.2.2.1 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 

PTT (Cambodia) Limited จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2543 ถือหุน้โดย ปตท. ร้อยละ 100 ทุนจดทะเบียน 20 ลำ้น
เรียล ด ำเนินธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ใหแ้ก่ลูกคำ้ในประเทศกมัพชูำ  

PTTCL มีบริษทัยอ่ย 1 บริษทั คือ PTT (Lao) Company Limited ด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ้ ำมนัธุรกิจคำ้ปลีกใน สถำนี
บริกำร  รวมถึงจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ใหแ้ก่ลูกคำ้อุตสำหกรรมและโครงกำรต่ำงๆในประเทศลำว 

(1) กำรจดัหำ 

 จดัหำน ้ ำมนัส ำเร็จรูป และน ้ ำมนัหล่อล่ืนโดยกำรซ้ือจำก ปตท. 

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

 PTTCL ไดเ้ร่ิมน ำเขำ้ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัในประเทศกมัพชูำตั้งแต่เดือนตุลำคม 2543 และขยำยกำรด ำเนินธุรกิจ
ปิโตรเลียมอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีในธุรกิจสถำนีบริกำรและคำ้ปลีกในสถำนีบริกำร บริษทัไดข้ยำยจ ำนวนสถำนีบริกำรในประเทศ
กมัพชูำโดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556  บริษทั PTTCL มีสถำนีบริกำรน ้ ำมนัรวม 15 แห่ง  และ บริษทั PTTLAO มีสถำนีบริกำร
น ้ ำมนัรวม  18 แห่ง 

   (3) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั PTTCL ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 4 คนโดยเป็นผูบ้ริหำร
ของ ปตท. 3 คน และผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงั 1 คน  
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  (4) กำรเงิน 

  ผลกำรด ำเนินงำนของ PTT (Cambodia) Limited และบริษทัยอ่ย ปี 2553  - 6 เดือนปี 2556 มีดงัน้ี 
                   หน่วย : ลำ้นเหรียญสหรัฐ 

งบการเงิน ปี 2553  ปี 2554 ปี  2555 6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 142 234 273 143 
รำยไดร้วม 142 235 274 143 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 139 232 270 139 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 3 3 4 4 
สินทรัพยร์วม 29 42 61 59 
หน้ีสินรวม 20 30 45 39 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 9 12 16 20 

4.2.2.2 Subic Bay Energy Company Limited (SBECL) 

ปตท. ร่วมกบั Coastal Aruba Refining Company N.V. (Coastal) จดัตั้งบริษทัร่วมทุนจ ำนวน 4 บริษทั สดัส่วนในกำร
ถือหุน้ร้อยละ 50:50 โดยจดทะเบียนบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2539 เพ่ือด ำเนินธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม และเช่ำคลงัน ้ ำมนัในเขต Subic Bay ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ต่อมำวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2546 ปตท. ไดซ้ื้อหุน้จำก Coastal 
ทั้งหมด เน่ืองจำกบริษทั Coastal มีนโยบำยถอนตวัจำกธุรกิจน ้ ำมนัในต่ำงประเทศ 

ปตท. ไดป้รับโครงสร้ำงกำรลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำร โดยปัจจุบนัมีบริษทัยอ่ย 2 
บริษทั คือ บริษทั PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) และ บริษทั PTT Philippines Corporation (PTTPC)  

(1) กำรจดัหำ 

 จดัหำน ้ ำมนัส ำเร็จรูป และผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืน โดยกำรซ้ือจำก ปตท. และ บริษทั ปตท. คำ้สำกล จ ำกดั (PTTT) 

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

  กลุ่มบริษทัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส์ ให้แก่กลุ่มลูกคำ้ สำยกำรบิน อุตสำหกรรม ผูค้ำ้ส่ง 
และกำรขำยผำ่นสถำนีบริกำรน ้ ำมนัภำยใตช่ื้อ ปตท. ซ่ึงธุรกิจสถำนีบริกำรและคำ้ปลีก บริษทัไดข้ยำยจ ำนวนสถำนีบริกำรน ้ ำมนั
ในประเทศฟิลิปปินส์ ณ 30 มิ.ย. 2556 บริษทัมีสถำนีบริกำรทั้งหมด 60 แห่ง  

(3) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั SBECL ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 5 คน โดยเป็นผูบ้ริหำร 
ปตท. 4 คน และผูแ้ทนจำกกระทรวงกำรคลงั 1 คน 
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(4) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของ SBECL และบริษทัยอ่ย ปี 2553 – 6 เดือนปี 2556 มีดงัน้ี 
                             หน่วย : ลำ้นเปโซ 

งบการเงิน ปี 2553  ปี 2554  ปี  2555  6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 32,420 27,685 30,130 13,776 
รำยไดร้วม 32,636 27,742 30,423 13,776 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 32,428 27,277 30,270 13,800 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 208 465 153 (24) 
สินทรัพยร์วม 10,655 9,789 10,148 11,075 
หน้ีสินรวม 9,251 7,918 8,031 9,046 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,404 1,871 2,117 2,029 

 

4.2.2.3 บริษัท ปตท. ธุรกจิค้าปลกี จ ากดั (PTTRB) 

บริษทั ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก จ ำกดั เป็นบริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2550 ปัจจุบนัมี
ทุนจดทะเบียน 5,100 ลำ้นบำท เพื่อถือหุน้ในบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจคำ้ปลีกทั้งภำยในและภำยนอกสถำนีบริกำรน ้ ำมนัและธุรกิจอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก จ ำกดั (PTTRM)  (เดิมคือบริษทั คอนอโค (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (CTL)) เพ่ือด ำเนินธุรกิจบริหำรสถำนีบริกำรน ้ ำมนัและร้ำนสะดวกซ้ือ, บริษทั ปตท. บริกำรธุรกิจคำ้ปลีก จ ำกดั (PTTRS) 
(เดิมคือบริษทั เจท็ จิฟฟ่ี ช็อปส์ จ ำกดั (JJS)) เพ่ือด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรแรงงำนแก่ PTTRM และบริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จ ำกดั 
(TLBC) เพ่ือด ำเนินธุรกิจรับจำ้งผสมและบรรจุน ้ ำมนัหล่อล่ืน 

กำรประกอบธุรกิจ  
บริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ้ ำมนัและธุรกิจคำ้ปลีกทั้งในและนอกสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ณ เดือนมิถุนำยน 2556 มี

สถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. รวม 145 แห่ง สถำนีบริกำร NGV 1 แห่ง และมีร้ำนสะดวกซ้ือ (Jiffy) 146 แห่ง (ในสถำนีบริกำรน ้ ำมนั 
ปตท. 145 แห่ง และนอกสถำนีบริกำร ปตท. 1 แห่ง คือ ณ อำคำร Energy Complex) โดยมีสินคำ้ Private Brand ในนำม “Jiffy” 
และ PTTRS ด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นบุคลำกรส ำหรับปฏิบติังำนในสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. และร้ำนคำ้ปลีกแก่  PTTRM 

 (1) กำรจดัหำ 

 จดัซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนจำก ปตท. ส ำหรับสินคำ้ในร้ำนสะดวกซ้ือจดัซ้ือ ทั้งจำกผูผ้ลิตโดยตรง
และจำกผูค้ำ้ส่ง โดยสินคำ้ส่วนใหญ่ผำ่นระบบศูนยก์ระจำยสินคำ้ของผูใ้หบ้ริกำรเอกชน (Distribution Center) 

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

 ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมผำ่นสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. ซ่ึงพฒันำเป็นสถำนีบริกำรท่ีทนัสมยัมี
บริกำรเสริม ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ รวมทั้งมีธุรกิจคำ้ปลีกนอกสถำนีบริกำรน ้ ำมนัและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่ น ้ ำมนั
เช้ือเพลิง ร้ำนสะดวกซ้ือ Jiffy ทั้งในและนอกสถำนีบริกำร ร้ำนสะดวกซ้ือ Joy ในสถำนีบริกำร NGV และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน        
เช่น สินคำ้ Private Brand ร้ำนกำแฟ Café Amazon เป็นตน้ 
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(3) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำร PTTRB ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน โดยเป็นผูบ้ริหำร ปตท. 2 
คน และผูแ้ทนจำกกระทรวงกำรคลงั 1 คน 

(4) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTRB และบริษทัยอ่ย (ไม่รวมบริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จ ำกดั)ในปี 2553 – 6 เดือนปี 2556 
เป็นดงัน้ี 

                         หน่วย : ลำ้นบำท 
งบการเงิน  ปี 2553 ปี 2554 ปี  2555  6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 37,397 40,660 43,785 21,700 
รำยไดร้วม 37,698 41,011 43,908 21,757 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 37,609 40,904 43,712 21,559 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 89 108 196 198 
สินทรัพยร์วม 11,653 11,871 12,134 11,453 
หน้ีสินรวม 7,849 8,093 7,855 6,987 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 3,804 3,778 4,279 4,466 

4.2.2.4 Vietnam LPG Company Limited (VLPG) 

ปตท. ไดเ้ขำ้ร่วมลงทุนกบั Petro Vietnam Gas Company (PVGAS) ซ่ึงเป็นบริษทัน ้ ำมนัแห่งชำติของประเทศ
สำธำรณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนำม จดัตั้งบริษทัร่วมทุน Vietnam LPG Company Limited  ข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 มีนำคม 2537 ทุนจด
ทะเบียน 15,038,547 เหรียญสหรัฐโดยมีสดัส่วนกำรถือหุน้ระหวำ่ง PVGAS และ ปตท. เป็น ร้อยละ 55 และ ร้อยละ 45 ตำมล ำดบั 
เพ่ือด ำเนินธุรกิจบรรจุและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อขำยในประเทศเวยีดนำม  

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2553 บริษทั PVGAS ไดโ้อนหุน้ท่ีถืออยูใ่น VLPG ใหแ้ก่ Petro Vietnam Southern Gas Company 
Joint Stock Company (PVGAS South) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยตำมนโยบำยของ PVGAS 

(1) กำรจดัหำ 

 บริษทัจดัหำ LPG จำกภำยในประเทศเวียดนำมโดยผ่ำน  PVGAS South  ส่วนกำรจดัหำถงับรรจุก๊ำซ (Cylinder) 
นั้นท ำโดยกำรวำ่จำ้งบริษทัผูผ้ลิตถงัก๊ำซเอกชน และมี External Inspector เป็นผูต้รวจสอบ 

 (2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

  บริษทั VLPG แบ่งกำรขำยออกตำมกลุ่มลูกคำ้ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคและร้ำนคำ้  อุตสำหกรรม และ Spot Sale โดยขนำด
ของถงัท่ีจ ำหน่ำยมีขนำด 12 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม และกำรขำยเป็นแบบถงัใหญ่ (Bulk) 

 (3) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั VLPG ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 5 คน โดยเป็นผูบ้ริหำร 
ปตท. จ ำนวน 2 คน และ ตวัแทนจำก PVGAS South จ ำนวน 3 คน 
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(4)   กำรเงิน 

  ผลกำรด ำเนินงำนของ VLPG ปี 2553 – 6 เดือนปี 2556 มีดงัน้ี 
                    หน่วย : ลำ้นดองเวยีดนำม 

งบการเงิน ปี 2553  ปี 2554 ปี  2555  6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 813,759 1,163,335 1,186,147 563,616 
รำยไดร้วม 839,087 1,174,538 1,214,336 573,411 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 826,343 1,144,803 1,191,318 561,119 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 12,744 29,735 23,018 12,292 
สินทรัพยร์วม 412,601 475,446 350,557 329,991 
หน้ีสินรวม 305,461 340,493 248,574 216,181 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 107,140 134,953 101,983 113,810 

 

4.2.2.5 บริษัท ไทยลู้บเบลน็ดิง้ จ ากดั (TLBC) 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จ ำกดั เป็นบริษทัท่ีถือหุน้โดย ปตท. สดัส่วนร้อยละ 48.95 กบั บริษทั ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก จ ำกดั 
สดัส่วนร้อยละ 51.05 จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี  18  กมุภำพนัธ์  2540  เพ่ือด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรผสมและบรรจุผลิตภณัฑ์
หล่อล่ืน มีทุนจดทะเบียน 286 ลำ้นบำท  

 บริษทัมีโรงผสมน ้ ำมนัหล่อล่ืนท่ีออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ในกำรผสมน ้ ำมนัหล่อล่ืนตลอดจนกำรบรรจุผลิตภณัฑ ์ และ
บรรจุหีบห่อท่ีทนัสมยั มีระบบควบคุมท่ีสำมำรถติดตำมกำรท ำงำนไดใ้นทุกขั้นตอน โรงงำนไดรั้บกำรออกแบบใหส้ำมำรถท ำกำร
ผสมน ้ ำมนัหล่อล่ืนคุณภำพสูง ตลอดจนกำรบรรจุผลิตภณัฑล์งในภำชนะขนำดเลก็ไดใ้นอตัรำ 33.8  ลำ้นลิตรต่อปีดว้ย 1 กะกำร
ท ำงำนต่อวนัและ 230 วนัต่อปี รวมทั้งติดตั้ง Loading Arm เพ่ือท ำกำรจ่ำยน ้ ำมนัหล่อล่ืนทำงรถยนต ์ ปัจจุบนับริษทัสำมำรถผลิต
น ้ ำมนัหล่อล่ืนไดม้ำกกวำ่ 100 ชนิดและควำมหลำกหลำยของบรรจุภณัฑ ์(SKU) มำกกวำ่ 200 SKU  

 (1) กำรจดัหำ 

 วตัถุดิบท่ีใชป้ระกอบดว้ยน ้ ำมนัหล่อล่ืนพ้ืนฐำนท่ีส่งมำโดยทำงรถยนตจ์ำกบริษทั ไทยลูบ้เบส จ ำกดั (TLB) และ 
สำรเพ่ิมประสิทธิภำพ (additives) มีกำรน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศ โดยผูว้ำ่จำ้งผสม/บรรจุ เป็นผูจ้ดัหำวตัถุดิบทั้งน ้ ำมนัหล่อล่ืน
พ้ืนฐำนและ additives รวมทั้งกำรก ำหนดสูตรกำรผสมน ้ ำมนัหล่อล่ืนตำมชนิดผลิตภณัฑใ์หก้บั TLBC  

 (2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

  บริษทัรับจำ้งผสมและบรรจุน ้ ำมนัหล่อล่ืนใหแ้ก่ลูกคำ้ 

 (3) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั TLBC ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 4 คน เป็นผูบ้ริหำรของ 
ปตท. ทั้งหมด 
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(4) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของ TLBC ในปี 2553 – 6 เดือนปี 2556 เป็นดงัน้ี 
                           หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงิน  ปี 2553 ปี 2554 ปี  2555 6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 130 133 139 75 
รำยไดร้วม 137 142 148 79 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 116 112 116 61 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 21 29 32 18 
สินทรัพยร์วม 604 509 427 359 
หน้ีสินรวม 285 177 85 23 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 319 332 342 336 

4.2.2.6 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (THAPPLINE) 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกดั จดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2534 มีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ 8,749 
ลำ้นบำท โดยเป็นบริษทัร่วมทุนระหวำ่ง ปตท. กบับริษทัผูค้ำ้น ้ ำมนัในประเทศไทย มี ปตท. ถือหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 33.19 
เพ่ือใหบ้ริกำรขนส่งน ้ ำมนัทำงท่อ  

(1) ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ 

ปัจจุบนัระบบท่อส่งน ้ ำมนั Thappline ประกอบดว้ย 3 เสน้ทำงหลกัคือ 

 ระบบท่อส่งน ้ ำมนัศรีรำชำ-สระบุรี มีควำมยำวทั้งส้ิน 255 กิโลเมตร สำมำรถขนส่งน ้ ำมนัได ้26,000 ลำ้นลิตรต่อปี 
มีเสน้ทำงเร่ิมตน้จำกสถำนีส่งน ้ ำมนัตน้ทำงศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี  ซ่ึงจะรับน ้ ำมนัจำกโรงกลัน่น ้ ำมนัเอสโซ่  โรง
กลัน่น ้ ำมนัไทยออยล ์ คลงัน ้ ำมนัของ ปตท. และคลงัน ้ ำมนัของบริษทั ชลบุรี เทอร์มินลั จ ำกดั (BP/Q8) ไปยงั
ปลำยทำงท่ีคลงัน ้ ำมนัล ำลูกกำและสระบุรี  

 ระบบท่อส่งน ้ ำมนัอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เป็นกำรไดข้ยำยระบบท่อจำกคลงัน ้ ำมนัล ำลูกกำไปยงัท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ ระยะทำงประมำณ 38 กิโลเมตร สำมำรถส่งน ้ ำมนัอำกำศยำนไดป้ริมำณ 3,000 กวำ่ลำ้นลิตรต่อปี 

 ระบบท่อส่งน ้ ำมนัมำบตำพดุ - ศรีรำชำ เป็นกำรไดข้ยำยระบบท่อส่งน ้ ำมนัจำกศรีรำชำไปเช่ือมต่อยงัโรงกลัน่น ้ ำมนั
ของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) และโรงกลัน่น ้ ำมนัของบริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 
จ ำกดั ท่ีจงัหวดัระยองมีควำมยำวท่อประมำณ 67 กิโลเมตร สำมำรถขนส่งน ้ ำมนัไดป้ระมำณ 7,200 ลำ้นลิตรต่อปี 

 (2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

  บริษทัใหบ้ริกำรกำรขนส่งน ้ ำมนัทำงท่อแก่ผูค้ำ้น ้ ำมนัในประเทศไทย โดย Thappline มีคลงัน ้ ำมนั 2 แห่ง ท่ีอ ำเภอ
ล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี และท่ีอ ำเภอเสำไห ้จงัหวดัสระบุรี เพ่ือเป็นศูนยก์ลำงกำรจ่ำยน ้ ำมนัไปยงัปริมณฑล ภำคกลำง ภำคเหนือ 
และภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีท่อแยกไปยงัคลงัน ้ ำมนัของบริษทั บริกำรเช้ือเพลิงกำรบินกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีบริเวณ
ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง และท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
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(3) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั THAPPLINE ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด  11 คน เป็น
ผูบ้ริหำรของปตท.  3 คน ผูแ้ทนจำกหน่วยงำนของรัฐ 1 คน และตวัแทนจำกผูถื้อหุน้อ่ืน 7 คน 

  (4)  กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของ THAPPLINE ในปี 2553 – 6 เดือนปี 2556 เป็นดงัน้ี 
                        หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงนิ ปี 2553 ปี 2554 ปี  2555  6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 2,696 2,922 3,089 1,614 
รำยไดร้วม 2,744 2,968 3,177 1,640 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 2,437 2,487 2,739 1,222 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 308 481 438 418 
สินทรัพยร์วม 31,131 28,787 31,909 30,775 
หน้ีสินรวม 6,119 3,345 1,897 5,007 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 25,012 25,441 30,012 25,768 

 

4.2.2.7  บริษัท พทีที ีแทงค์ เทอร์มนิัล จ ากดั (PTT Tank) 

บริษทั พีทีที แทงค ์ เทอร์มินลั จ ำกดั (PTT Tank) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2552 โดยกำรถือหุน้จำกบริษทั ปตท 
จ ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 2,500,000,000 บำท (หุน้ละ 100 บำท) มีวตัถุประสงค์
ในกำรจดัตั้งบริษทัเพ่ือด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรเก็บและขนถ่ำยเคมีภณัฑเ์หลว น ้ ำมนั และก๊ำซส ำหรับลูกคำ้ในกลุ่ม ปตท. 

บริษทัฯ ใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ และบริกำร รับ-เก็บ-จ่ำย ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่บริษทักลุ่ม ปตท. ในเขตพ้ืนท่ีนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพตุ โดยบริษทัเร่ิมใหบ้ริกำรในเชิงพำณิชยไ์ดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 เมษำยน 2554  มีท่ำเทียบเรือ 2 ท่ำ Maximum 
Cargo Size 60,000 DWT ซ่ึงสำมำรถรองรับผลิตภณัฑผ์ำ่นท่ำไดสู้งสุด 2,000,000 ตนัต่อปี มี Throughput Rate 600,000 ตนั/ปี 
(Utilization 30%) และมีถงัเก็บผลิตภณัฑเ์หลวทั้งส้ิน 7 ถงั ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑท่ี์ใหบ้ริกำร ไดแ้ก่ Sulfuric Acid, Propylene, 
Methyl Methacrylate, Acrylonitrile, Ammonia และ LPG 

(1) กำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 มีจ ำนวน 5 ท่ำน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. ทั้งหมด 
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(2)   กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ PTT Tank ในปี 2553 - 6 เดือนปี 2556 เป็นดงัน้ี 
                         หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงิน ปี 2553 ปี 2554 ปี  2555 6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - 361 689 379 
รำยไดร้วม 12 404 708 391 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 36 307 454 247 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (24) 97 254 144 
สินทรัพยร์วม 3,710 4,359 4,462 4,240 
หน้ีสินรวม 1,247 1,801 1,643 1,337 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,462 2,558 2,819 2,903 

 
(3)   กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆ 

                เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2552 บริษทัไดรั้บโอนสญัญำจำก ปตท. ซ่ึงเดิม ปตท. ท ำสญัญำกบักำรนิคมอุตสำหกรรม 
(กนอ.) ไว ้ จ ำนวน 2 สญัญำ ไดแ้ก่ สญัญำกำรใชพ้ื้นท่ีภำยในบริเวณท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพดุระยะท่ี 1 ส่วนขยำย เน้ือท่ี
ประมำณ 57.8 ไร่ เพ่ือก่อสร้ำงคลงัเก็บสินคำ้เหลว และสญัญำร่วมด ำเนินงำน เพ่ือกำรพฒันำพ้ืนท่ีก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพตุ  
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4.2.2  หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Business Unit) 

 ด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศอยำ่งครบวงจร ประกอบดว้ย กำรจดัหำ กำรน ำเขำ้ กำรส่งออก และกำรคำ้ระหวำ่ง
ประเทศ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ได้แก่ น ้ ำมนัดิบ คอนเดนเสท ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี (ไม่รวม
ผลิตภณัฑพ์ลำสติก) ตวัท ำละลำยและเคมีภณัฑ์ รวมทั้ง กำรจดัหำกำรขนส่งทั้งภำยในและภำยนอกประเทศเพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินธุรกิจใหแ้ก่บริษทัภำยในกลุ่ม ปตท. และกำรสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจภำยนอก โดยมีเป้ำหมำยหลกัเพ่ือสร้ำงควำม
มัน่คงทำงพลงังำนใหก้บัประเทศ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บักลุ่ม ปตท. 

 ดว้ยธุรกรรมทำงกำรคำ้ของหน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีอำจส่งผลต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ทั้งจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำมนั ควำมน่ำเช่ือถือของคู่คำ้ ควำมปลอดภยัในกำรขนส่ง รวมถึงภยัธรรมชำติท่ีอำจเกิดข้ึน 
หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหว่ำงประเทศจึงก ำหนดให้มีระบบกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีครอบคลุมทุกดำ้นและเทียบเท่ำบริษทั
น ้ ำมนัชั้นน ำในต่ำงประเทศ  ในดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นรำคำมุ่งเนน้กำรลดควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำมนั ผ่ำน
กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์ตลำดต่ำงประเทศอยำ่งใกลชิ้ดและกำรใชเ้คร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงรำคำท่ีเหมำะสม อำทิ กำรซ้ือ
ขำยในตลำดล่วงหน้ำและตลำดอนุพนัธ์ เป็นตน้ ในด้ำนกำรควบคุมควำมเส่ียงด้ำนธุรกรรม มีกำรใชร้ะบบ Trading Control 
System (TCS) ซ่ึงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีท ำให้ฝ่ำยควบคุมควำมเส่ียง สำมำรถตรวจสอบขอ้มูลและรำยละเอียดของทุกๆ 
ธุรกรรมทำงกำรคำ้ท่ีเกิดข้ึนจำกฝ่ำยปฏิบติักำรได ้นอกจำกน้ี มีกำรควบคุมควำมเส่ียงดำ้นผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม
และชุมชนจำกกำรขนส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยกำรจดัหำและควบคุมกำรขนส่งผลิตภณัฑต์่ำงๆ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
และขอ้ก ำหนดในระดบัสำกล 

 หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ ไดจ้ดัตั้งบริษทัและส ำนกังำนตวัแทนในต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
ขยำยตลำดกำรคำ้สำกลและมุ่งไปสู่กำรเป็นผูน้ ำธุรกิจกำรคำ้ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในระดบัสำกล ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. คำ้สำกล 
จ ำกดั (PTT International Trading Pte.Ltd: PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร์ บริษทั PTT International Trading DMCC ณ เมืองดูไบ 
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ส ำนกังำนตวัแทนในเมืองกวำงเจำ (PTT International Trading Guangzhou Representative) ประเทศจีน 
และส ำนกังำนตวัแทนในกรุงจำกำร์ตำ (PTT International Trading Jakarta Representative) ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีธุรกรรม
กำรคำ้มำกกวำ่ 50 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภำคทัว่โลก  

4.2.2.1 ลกัษณะของสินค้าและผลติภัณฑ์ 

สินคำ้และผลิตภณัฑข์องหน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

4.2.2.1.1 น ้ำมนัดิบ (Crude oil) 

น ้ำมนัดิบเป็นสำรประกอบประเภทไฮโดรคำร์บอน คุณภำพของน ้ ำมนัดิบอำจแตกต่ำงกนัไปข้ึนอยูก่บัชนิดของอินทรีย์
สำรท่ีเป็นตน้ก ำเนิดและสำรประกอบอ่ืนๆ อำทิโลหะหนกั รวมทั้งสภำพแวดลอ้ม เช่น ควำมดนัและอุณหภูมิใตพ้ื้นผิวโลก ใน
ประเทศไทยมีแหล่งน ้ ำมนัดิบหลำยแหล่ง แต่เน่ืองจำกปริมำณน ้ ำมนัดิบท่ีขดุพบและน ำข้ึนมำใชใ้นประเทศมีเพียงประมำณร้อยละ 
15 ของควำมตอ้งกำรน ้ ำมนัดิบทั้งหมดของโรงกลัน่น ้ ำมนัในประเทศไทย นอกเหนือจำกคุณภำพน ้ำมนัดิบในประเทศบำงชนิดมี
คุณสมบติัไม่เหมำะสมกบัโรงกลัน่ในประเทศท ำใหไ้ม่สำมำรถกลัน่น ้ ำมนันั้นๆได ้ ดงันั้นจึงตอ้งน ำเขำ้น ้ ำมนัดิบใหโ้รงกลัน่
สำมำรถกลัน่น ้ ำมนัส ำเร็จรูปไดคุ้ณภำพตำมท่ีรัฐบำลก ำหนด ซ่ึงส่วนใหญ่น ำเขำ้จำกกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลำง เช่น สหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์ โอมำน คูเวต ซำอุดิอำระเบีย เยเมน และกำตำร์ เป็นตน้ และน ้ ำมนัดิบจำกกลุ่มประเทศตะวนัออกไกล เช่น 
มำเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน รวมถึงน ้ ำมนัดิบจำกแหล่งอ่ืนๆ เช่น รัสเซีย อำเซอร์ไบจนั  แอฟริกำใต ้และ อเมริกำใต ้เป็นตน้ 
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4.2.2.1.2 คอนเดนเสท (Condensate) 

 คอนเดนเสทหรือก๊ำซธรรมชำติเหลว  เป็นก๊ำซธรรมชำติท่ีอยูใ่นสถำนะก๊ำซเม่ืออยูใ่ตดิ้นภำยใตค้วำมดนั  แต่จะเปล่ียน
สถำนะเป็นของเหลวเม่ือถูกน ำข้ึนมำอยูบ่นผิวดิน ถือวำ่เป็นผลพลอยไดจ้ำกกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ คอนเดนเสทท่ีประเทศไทยใช้
ในปัจจุบนันั้นไดจ้ำกกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติในประเทศกวำ่ร้อยละ 75 และท่ีเหลือน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศ ปัจจุบนัโรงกลัน่น ้ ำมนั
ไดใ้ชค้อนเดนเสทมำกลัน่โดยตรงหรือผสมกบัน ้ ำมนัดิบเพ่ือใชก้ลัน่ ผลิตภณัฑท่ี์ไดน้ั้นจะเหมือนกบักำรกลัน่ดว้ยน ้ ำมนัดิบชนิด
เบำ  

4.2.2.1.3  ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป (Oil Refined Product) 

1. ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป ไดแ้ก่ น ้ ำมนัเบนซิน (Gasoline) น ้ำมนัก๊ำด (Kerosene) น ้ำมนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 
(Aviation Fuel) น ้ำมนัดีเซล (Gasoil) น ้ำมนัเตำ (Fuel oil) 

2.     น ้ ำมนัก่ึงส ำเร็จรูป ไดแ้ก่ VGO, Decant oil, LSWR เป็นตน้ 
3.    ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 

                4.    ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural Gasoline: NGL) 
5.    ผลิตภณัฑพิ์เศษอ่ืนๆ เช่น ยำงมะตอย (ASPHALT)  

4.2.2.1.4  ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี เคมีภณัฑ ์และตวัท ำละลำย (Petrochemical Product, Chemical and Solvent) 

1.    Feedstock & By-Product ไดแ้ก่ Naphtha, Pygas, Condensate Residue 
2. ผลิตภณัฑก์ลุ่มโอเลฟินส์ ไดแ้ก่ Ethylene, Propylene 
3. ผลิตภณัฑก์ลุ่มอะโรเมติกส์ ไดแ้ก่ Benzene, Toluene, Mixylene, Orthoxylene, Paraxylene, Cyclo hexane, Phenol  
4. เคมีภณัฑแ์ละตวัท ำละลำย ไดแ้ก่ MTBE, Acetone, Ethanol, Ammonia, Methanol 

 
4.2.2.1.5  ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ นอกเหนือจำกปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เช่น 

1. ถ่ำนหิน (Coal) 
2. น ้ำมนัปำลม์ดิบ (Crude Palm Oil) 

4.2.2.2 การจดัจ าหน่ายผลติภัณฑ์ของหน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ (International Trading) 

ปตท. ด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ จ ำแนกออกเป็น 4 ส่วนหลกั ๆ ไดแ้ก่ 
4.2.2.2.1 ธุรกิจกำรคำ้น ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสท 
4.2.2.2.2 ธุรกิจกำรคำ้ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป 
4.2.2.2.3 ธุรกิจกำรคำ้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี เคมีภณัฑ ์และตวัท ำละลำย 
4.2.2.2.4 ธุรกิจกำรคำ้ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

4.2.2.2.1 ธุรกิจกำรคำ้น ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสท (Crude Oil and Condensate) 

 ด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ ทั้งกำรจดัหำ น ำเขำ้ กำรซ้ือมำขำยไป (Trading) ท่ีเก่ียวกบัน ้ ำมนัดิบและคอนเดน
เสท ทั้งจำกแหล่งในประเทศและต่ำงประเทศใหก้บัโรงกลัน่ทั้งในและนอกประเทศไทย รวมถึงกำรวเิครำะห์หำโอกำสทำงกำรคำ้ 
กำรแลกเปล่ียน (Physical Swap) กำรจำ้งกลัน่ (Processing) น ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสทเพ่ือผลก ำไรและควำมสมดุลในระบบ 
รวมทั้งกำรดูแลใหมี้กำรใชน้ ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสทท่ีผลิตไดใ้นประเทศอยำ่งคุม้ค่ำ  
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 (1) กำรจดัหำและกำรคำ้น ้ ำมนัดิบจำกแหล่งในประเทศ (Domestic Crude Oil) 
จำกกำรท่ีประเทศไทยมีปริมำณน ้ ำมนัดิบในประเทศค่อนขำ้งจ ำกดัและมีสถำนะเป็นผูน้ ำเขำ้น ้ ำมนัดิบ ดงันั้น 

น ้ ำมนัดิบในประเทศจึงเป็นทรัพยำกรท่ีตอ้งใชอ้ยำ่งคุม้ค่ำท่ีสุด โดยปัจจุบนั ปตท. จดัหำน ้ ำมนัดิบในประเทศจำกแหล่งน ้ ำมนัดิบ 
ต่ำงๆ ไดแ้ก่ สิริกิต์ิ (เพชร) ก ำแพงแสนและอู่ทอง (บีพี) สังขจำย บึงหญำ้และบึงม่วง (นอร์ทเซ็นทรัล) วิเชียรบุรีและศรีเทพ 
(วเิชียรบุรี) นำสนุ่นตะวนัออก (เอน็เอสอี) ปัตตำนี จสัมิน ทำนตะวนั เบญจมำศ บวัหลวง และสงขลำ โดย ปตท. จะซ้ือน ้ ำมนัดิบ
ในประเทศบำงส่วนจำกผูไ้ดรั้บสมัปทำนต่ำงๆ และจ ำหน่ำยน ้ ำมนัดิบดงักล่ำวใหก้บัโรงกลัน่น ้ ำมนัในประเทศ  

(2) กำรจดัหำและกำรคำ้น ้ ำมนัดิบจำกแหล่งต่ำงประเทศ (International Crude Oil) 
ปตท. เป็นผูจ้ดัหำน ้ ำมนัดิบให้โรงกลัน่ในประเทศท่ี ปตท. ถือหุ้น และรวมถึงกำรด ำเนินกำรขนส่งให้บำงส่วน 

โดยโรงกลัน่ท่ี ปตท. จดัหำน ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสทให้เป็นหลกัได้แก่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล (จ ำกดั) มหำชน
(PTTGC)  และบริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) (BCP)  ส่วนโรงกลัน่ท่ี ปตท. จดัหำให้ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่ 
บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ำกดั  (SPRC) ซ่ึง ปตท.จดัหำใหป้ระมำณร้อยละ 36.00 และจดัหำใหบ้ริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั 
(มหำชน) (TOP) ประมำณร้อยละ 49.10  รวมทั้งบริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) (IRPC) ประมำณร้อยละ 38.51 ทั้งน้ี ปตท. 
อำจสำมำรถขำยไดม้ำกกวำ่สดัส่วนกำรถือหุน้ และอำจขำยน ้ ำมนัดิบและขนส่งให้กบัโรงกลัน่อ่ืนท่ี ปตท. มิไดถื้อหุ้น ข้ึนอยูก่บั
กำรเสนอรำคำ กำรประมูล และเง่ือนไขทำงกำรคำ้ต่ำงๆ 

ปตท. เป็นผูจ้ดัหำน ้ ำมนัดิบเพ่ือน ำเขำ้ให้แก่โรงกลัน่น ้ ำมนัทั้ง 5 แห่ง ท่ี ปตท. ถือหุ้นอยู ่คิดเป็นปริมำณทั้งส้ิน
เฉล่ียประมำณร้อยละ 75 ของปริมำณควำมตอ้งกำรน ้ ำมนัดิบเพ่ือกำรกลัน่ของโรงกลัน่น ้ ำมนัทั้ง 5 แห่ง อีกทั้ง ปตท.ยงัท ำหนำ้ท่ี
เป็น Trading Arm ใหก้บั ปตท.สผ. ส ำหรับน ้ ำมนัดิบในต่ำงประเทศท่ี ปตท.สผ. เขำ้ร่วมลงทุน 

นอกจำกกำรจัดหำน ้ ำมันดิบต่ำงประเทศเพ่ือน ำเข้ำมำผลิตในประเทศไทย ปตท. ได้มีกำรจัดหำน ้ ำมันดิบ
ต่ำงประเทศเพ่ือกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ หรือท่ีเรียกวำ่ธุรกรรม Out-Out Trading โดยเป็นกำรจดัหำน ้ ำมนัดิบจำกประเทศผูผ้ลิต
ทัว่โลก แลว้ส่งไปขำยยงัประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีควำมตอ้งกำร ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงรำยไดแ้ละก ำไรจำกต่ำงประเทศ รวมทั้งเป็นฐำนในกำร
สร้ำงควำมมัน่คงทำงพลงังำนของประเทศ 

 (3) กำรจดัหำและกำรคำ้คอนเดนเสท (Condensate) 
ปตท. เป็นผูจ้ดัหำและขนส่งคอนเดนเสทใหโ้รงงำนปิโตรเคมีและโรงกลัน่ภำยในประเทศ โดยมี PTTGC ซ่ึงเป็น

บริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีขั้นตน้สำยอะโรเมติกส์ท่ีใชค้อนเดนเสทเป็นวตัถุดิบในกระบวนกำรผลิต โดย 
ปตท. เป็นผูรั้บซ้ือคอนเดนเสทจำกผูไ้ดรั้บสัมปทำนในประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่มำจำกแหล่งเชฟรอน (ยโูนแคลเดิม) ไพลิน และ
บงกช และขำยคอนเดนเสทท่ีรำคำตลำดโดยอิงกบัรำคำตน้ทุนบวกค่ำด ำเนินกำร อย่ำงไรก็ตำม หำกปริมำณคอนเดนเสทท่ี 
PTTGC ตอ้งกำรมีปริมำณลดลง ปริมำณคอนเดนเสทท่ีเหลือสำมำรถส่งออกขำยต่ำงประเทศไดห้รือขำยให้แก่โรงกลัน่น ้ ำมนัใน
ประเทศ โดยปัจจุบนั ปตท. ไดข้ำยคอนเดนเสทส่วนหน่ึงใหก้บัโรงกลัน่ไทยออยล ์และโรงกลัน่บำงจำก  หรือหำกคอนเดนเสท
ในประเทศไม่เพียงพอ จะมีกำรน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศ เช่น พม่ำ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย  เป็นตน้ 

  



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 106 

ปริมาณการจดัหาน า้มนัดบิและคอนเดนเสทของ ปตท. 
 หน่วย : ลำ้นบำร์เรล 

                      ท่ีมำ : ปตท. 

4.2.2.2.2  ธุรกิจกำรคำ้ผลิตภณัทน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป  (Oil Refined Product) 

 ด ำเนินกำรจดัหำ น ำเขำ้ ส่งออก และกำรคำ้ระหวำ่งประเทศส ำหรับผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป น ้ ำมนัก่ึงส ำเร็จรูป และ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวให้กบับริษทัในกลุ่ม ปตท. และลูกคำ้ ของ ปตท. ตลอดจนกำรวิเครำะห์หำโอกำสในกำรท ำกำรคำ้ กำร
แลกเปล่ียน (Physical Swap) น ้ ำมนัเช้ือเพลิงทุกชนิดและก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ปตท. จดัซ้ือน ้ ำมนัเช้ือเพลิงจำกโรงกลัน่ใน
ประเทศในส่วนท่ีเกินควำมตอ้งกำรใชใ้นประเทศเพ่ือกำรส่งออกจำกโรงกลัน่ทั้งในส่วนท่ี ปตท. ถือหุ้นอยู ่ไดแ้ก่ โรงกลัน่ไทย
ออยล ์โรงกลัน่ PTTGC โรงกลัน่ SPRC  และโรงกลัน่ IRPC โดยกำรเจรจำขอซ้ือตรงหรือกำรเขำ้ประมูลซ้ือจำกโรงกลัน่ และใน
ส่วนท่ี ปตท. ไม่ไดถื้อหุน้โดยรำคำซ้ือขำยเป็นไปตำมรำคำตลำดโลก และไดรั้บก ำไรจำกส่วนต่ำงตำมกลไกตลำดและกำรแข่งขนั   

 นอกจำกน้ียงัด ำเนินกำรน ำเขำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรใชใ้นประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนสูง และ
กำรส่งออกก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์พลอยไดจ้ำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติซ่ึงมีปริมำณเกินควำมตอ้งกำรใชใ้น
ประเทศ หรือมีคุณภำพไม่เหมำะสมกบัโรงกลัน่หรือโรงปิโตรเคมี ปัจจุบนั ปตท. มีศกัยภำพในกำรน ำเขำ้ และส่งออกผลิตภณัฑ์
น ้ ำมนัส ำเร็จรูปไปยงัทุกภูมิภำคทัว่โลก โดยรำคำซ้ือขำยจะเป็นไปตำมรำคำตลำดโลก  

4.2.2.2.3 ธุรกิจกำรคำ้ผลิตภณัทปิ์โตรเคมี เคมีภณัฑ ์และตวัท ำละลำย (Petrochemical Product, Chemical and Solvent) 

 ด ำเนินกำรจดัหำ น ำเขำ้ ส่งออก และกำรคำ้ระหวำ่งประเทศในผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีตน้น ้ ำและกลำงน ้ ำ ทั้งในส่วนของ
ผลิตภณัฑ์สำยอะโรเมติกส์ และโอเลฟินส์ ตลอดจนเคมีภณัฑ์และตวัท ำละลำย ครอบคลุมทั้ งวตัถุดิบ ผลิตภณัฑ์หลกั และ
ผลิตภณัฑ์พลอยไดจ้ำกโรงกลัน่และโรงปิโตรเคมี ไม่รวมผลิตภณัฑ์พลำสติกหรือโพลีเมอร์ ปตท. เป็นผูส่้งออกหลกัของ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีท่ีเหลือเกินควำมตอ้งกำรของ PTTGC ในสำยอะโรเมติกส์ อำทิเช่น Benzene และ Paraxylene  นอกจำกน้ี 
ปตท. ยงั เพ่ิมโอกำสทำงกำรคำ้โดยเขำ้ไปประมูลซ้ือผลิตภณัฑต์่ำงๆ จำก โรงงำนปิโตรเคมีอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
เพื่อกำรสร้ำงรำยไดแ้ละก ำไรจำกกำรท ำกำรคำ้สำกลโดยครอบคลุมทุกภูมิภำคของโลก 

4.2.2.2.4 ธุรกิจกำรคำ้ผลิตภณัทอ่ื์นๆ 

 มีกำรขยำยธุรกรรมกำรคำ้ถ่ำนหิน (Coal) และ น ้ ำมนัปำลม์ดิบ (Crude Palm Oil) ท่ีมีปริมำณเกินควำมตอ้งกำรใช้
ภำยในประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรคำ้ในตลำดท่ีกวำ้งและหลำกหลำยยิ่งข้ึน โดยกำรใชอ้งคค์วำมรู้และเครือข่ำยทำงกำรคำ้
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในกำรขยำยโอกำสทำงกำรคำ้ไปยงัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ สอดคลอ้งกบัทิศทำงของกำรคำ้ในตลำดสำกล โดย
หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหว่ำงประเทศมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะขยำยธุรกรรมกำรคำ้ผลิตภณัท์อ่ืนๆให้หลำกหลำยมำกข้ึน เป็นกำรสร้ำง
โอกำสให ้ปตท. กำ้วไปสู่ธุรกิจอ่ืนๆ ต่อไป 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 
 ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

น ้ำมนัดิบในประเทศ 33.0 10.6 28.2 9.5 27.7 8.5 18.0 10.5 
คอนเดนเสทในประเทศ 29.0 9.4 29.7 10 33.0 10.2 17.3 10.2 
น ำเขำ้น ้ำมนัดิบ 166.2 53.7 159.8 54 171.5 52.9 82.7 48.7 
น ำเขำ้คอนเดนเสท 13.7 4.4 15.8 5.3 12.6 3.9 4.5 2.7 
กำรคำ้น ้ำมนัดิบ/คอน
เดนเสทระหวำ่งประเทศ 

67.8 21.9 62.8 21.2 
 

79.7 
 

24.5 47.5 27.9 

รวมทั้งส้ิน 309.7 100.0 296.3 100.0 324.5 100.0 170.0 100.0 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 107 

4.2.2.3 สายงานสนับสนุนการด าเนินธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

 ปตท. มีสำยงำนสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

4.2.2.3.1 กำรบริหำรควำมเส่ียงรำคำจำกกำรคำ้น ้ ำมนั (Oil Price Risk Management) 

 ปตท. จดัตั้งหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียงรำคำ เพื่อรับผิดชอบกำรวเิครำะห์และบริหำรควำมเส่ียงรำคำจำกกำรท ำธุรกรรม
กำรคำ้ กำรกลัน่ กำรผลิต รำคำผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ปิโตรเคมี เรือขนส่ง ทั้งกำรคำ้ในประเทศและกำรคำ้ระหวำ่งประเทศให้กบั 
ปตท. รวมทั้งบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยท ำกำรซ้ือขำยตรำสำรอนุพนัธ์ในตลำดกำรคำ้อนุพนัธ์ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงรำคำท่ีเกิดจำก
กำรท ำกำรคำ้และควำมผนัผวนของรำคำผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมดว้ยวิธีกำรท ำ Paper Swap หรือ Option เพื่อ Lock ก ำไรคงท่ี
แน่นอน ซ่ึงจะก่อประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท.  

4.2.2.3.2 กำรจดัหำกำรขนส่งทำงเรือระหวำ่งประเทศ (International Marine Transportation) 

 ปตท. จดัตั้งหน่วยจดัหำกำรขนส่งต่ำงประเทศเป็นหน่วยเสริมและสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
โดยรับผิดชอบกำรจดัหำเรือขนส่ง และบริหำรจดักำรเรือ Time Charter กำรน ำเขำ้ส่งออกน ้ ำมนัดิบ น ้ ำมนัเช้ือเพลิง ผลิตภณัฑ์
พิเศษ และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ของหน่วยงำนภำยใน ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. รวมถึงหน่วยงำนภำยนอกกลุ่ม ปตท. ทั้งใน
และนอกประเทศ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนัและกำรด ำเนินธุรกิจแบบครบวงจร   

 

4.2.2.4 โครงสร้างรายได้ของการค้าระหว่างประเทศ  (International Trading)  

6 เดือน ปี 2556 หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศมีมูลค่ำกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์รวมมูลค่ำทั้งส้ิน  725,305 ลำ้นบำท  

ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของธุรกจิการค้าระหว่างประเทศแยกตามผลติภณัฑ์ 

ผลติภณัฑ์ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จ าหน่าย 

(ล้านลติร) 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จ าหน่าย 

(ล้านลติร) 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จ าหน่าย 

(ล้านลติร) 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 
(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จ าหน่าย 

(ล้านลติร) 
ธุรกิจกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ         
- น ้ำมนัดิบ 661,132 41,928 841,676 39,683  951,900   43,686  477,687 23,483 

- คอนเดนเสท 112,933 7,312 155,910 7,422  164,339   7,913  68,743 3,544 
- น ้ำมนัส ำเร็จรูป  180,318 11,463 233,116 11,358  365,085   17,555  137,477 7,204 

- ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 68,606 2,972 112,311 4,221  88,097   3,184  41,320 1,536 
- ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ - - - - - - 78 3 
รวมธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 1,022,989 63,675 1,343,013 62,684  1,569,421   72,338  725,305 35,770 

                 ท่ีมำ: ปตท. 
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4.2.2.5 บริษัท ปตท.ค้าสากล จ ากดั (PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)) 

บริษทั ปตท.คำ้สำกล จ ำกดั  (PTT International Trading Pte. Ltd.: PTTT) จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 
2543 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียน 6,100,000 เหรียญสิงคโปร์ และ ปตท. เป็นผูถื้อหุน้ 100% มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้ำง
เครือข่ำยกำรคำ้ระหวำ่งประเทศของ ปตท.ในกำรท ำธุรกรรมกำรคำ้ระหวำ่งประเทศเพ่ือหำรำยได ้สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และขยำยขีด
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจ Out-Out Trading 

บริษทั PTTT มีหน้ำท่ีรับผิดชอบขยำยกำรท ำกำรคำ้ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี กำรคำ้พลงังำนท่ีเก่ียวขอ้ง และกำรด ำเนิน
ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง เพื่อกำรสนบัสนุนกำรประกอบธุรกิจปิโตรเลียมของกลุ่ม ปตท. และสร้ำงรำยไดจ้ำกต่ำงประเทศ โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือท ำกำรคำ้สำกลเต็มรูปแบบ ตลอดจนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กบั ปตท. อำทิ กำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัเติมเรือในตลำด
สิงคโปร์และมำเลเซีย กำรเป็น Trading Arm ให ้ปตท.ในกำรแสวงหำแหล่งวตัถุดิบและตลำดใหม่ๆ ทั้งในและนอกภูมิภำค  และ
กำรเก็บ ผสมและจดัจ ำหน่ำยน ้ ำมนั  

บริษทั PTTT มีบริษทัยอ่ย 1 บริษทั คือ PTT International Trading DMCC (PTTTDMCC) ส ำนกังำนตั้งอยูท่ี่เมืองดูไบ 
ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ด ำเนินธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม มุ่งเนน้ธุรกรรมแถบตะวนัออกกลำงและ
แอฟริกำ และมีส ำนกังำนตวัแทน 2 แห่ง คือ ส ำนกังำนตวัแทนเมืองกวำงเจำ สำธำรณรัฐประชำชนจีน (PTT International Trading 
Guangzhou Representative) ท ำหน้ำท่ีประสำนงำนกำรคำ้และขอ้มูลทำงกำรตลำดในสำธำรณรัฐประชำชนจีนและภูมิภำค
ใกลเ้คียง และส ำนกังำนตวัแทนในกรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย (PTT International Trading Jakarta Representative) ท ำ
หนำ้ท่ีประสำนงำนกำรคำ้และขอ้มูลทำงกำรตลำดในประเทศอินโดนีเซียและภูมิภำคใกลเ้คียง 

กำรบริหำรงำนของบริษทั PTTT มีคณะกรรมกำรบริษทัทั้งหมด 5 ท่ำน โดยเป็นผูบ้ริหำร ปตท. 4 ท่ำน และผูแ้ทนจำก
กระทรวงกำรคลงั 1 ท่ำน 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั PTTT และบริษทัยอ่ย ปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี 

                                                                     หน่วย : ลำ้นเหรียญสหรัฐ 
งบรวม ปี 2553  ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 3,191 4,929 6,145 3,945 
รำยไดร้วม 3,193 4,930 6,146 3,945 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) (3,193) (4,915) (6,183) (3,946) 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (0.30) 14.88 (37.26) (1.4) 
สินทรัพยร์วม 900.7 389.5 969.9 998.6 
หน้ีสินรวม 897.4 358.5 975.1 997.1 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 17.1 32.0 (5.2) (6.6) 
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4.2.3 หน่วยธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่  

ปตท. ไดล้งทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลัน่ผ่ำนบริษทัในเครือซ่ึง ปตท. มีกำรท ำธุรกิจในลกัษณะปกติทัว่ไป 
(Arm's Length Basis) โดยบริษทัท่ี ปตท. เขำ้ร่วมลงทุน มีดงัน้ี 

หน่วยธุรกจิปิโตรเคม ี หน่วยธุรกจิการกลัน่ 
1. บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
2. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกดั 
3. บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ำกดั 
4. บริษทั พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกดั 
5. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จ ำกดั 
6. บริษทั  พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง  จ ำกดั   
7. บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จ ำกดั            
8. บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จ ำกดั 
9. บริษทั พีทีที พีเอม็เอม็เอ จ ำกดั 

1. บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
2. บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
3. บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน)  
4. บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) 
 

4.2.3.1 หน่วยธุรกจิปิโตรเคม ี

4.2.3.1.1 บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  (PTTGC) 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTGC) เป็นบริษทัท่ีเกิดข้ึนจำกกำรควบรวมบริษัทตำม
พระรำชบญัญติับริษทัมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 ระหว่ำงบริษทั ปตท. เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) (PTTCH) กบั บริษทั ปตท.                           
อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ ำกดั (มหำชน) (PTTAR) โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2554  และไดรั้บมำ
ซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ี สิทธิ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษทัดังกล่ำวโดยผลของกฎหมำย เพ่ือก้ำวข้ึนเป็น                        
แกนน ำของธุรกิจเคมีภณัฑ ์(Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ปตท.ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 48.89
ภำยหลงัจำกกำรควบรวมบริษทัระหวำ่ง PTTAR กบั PTTCH แลว้นั้น บริษทัใหม่จะคงไวซ่ึ้งกิจกำรเดิมของทั้งสองบริษทั ซ่ึง
แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกัตำมประเภทของธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 

 กลุ่ม 1 ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

 ธุรกิจผลิตโอเลฟินส์และสำธำรณูปกำร โดยมีก ำลงักำรผลิตติดตั้งของโอเลฟินส์รวม 2,888,000 ตนั
ต่อปี แยกเป็น เอทิลีน 2,376,000 ตนัต่อปี และโพรพิลีน 512,000 ตนัต่อปี และผลิตภณัฑพ์ลอยได้
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน มิกซ์ซี 4 เทลก๊ำซ (Tail gas) แครกเกอร์บอททอม (Cracker 
Bottom) และไฮโดรเจน นอกจำกนั้นยงัผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ไอน ้ ำ และน ้ ำใชใ้นอุตสำหกรรม 

  ธุรกิจผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง โดยมีก ำลังกำรผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเม 
ติกส์รวม 2,259,000 ตนัต่อปี แยกเป็น พำรำไซลีน 1,195,000 ตนัต่อปี เบนซีน 662,000 ตนัต่อปี 
ไซโคลเฮกเซน 200,000 ตนัต่อปี ออร์โธไซลีน 66,000 ตนัต่อปี โทลูอีน 60,000 ตนัต่อปี และ 
มิกซ์ไซลีนส์ 76,000 ตนัต่อปี  

 ธุรกิจผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ โดยมีก ำลงักำรผลิต แบ่งตำมประเภทผลิตภณัฑเ์ม็ดพลำสติก ไดแ้ก่ เม็ด
พลำสติกโพลีเอทิลีนควำมหนำแน่นสูง (HDPE) 800,000 ตนัต่อปี เม็ดพลำสติกโพลีเอทิลีนควำม
หนำแน่นต ่ำ (LDPE) 300,000 ตนัต่อปี เม็ดพลำสติกโพลีเอทิลีนควำมหนำแน่นต ่ำเชิงเส้น 
(LLDPE) 400,000 ตนัต่อปี และ เมด็พลำสติกโพลีสไตรีน (PS) 90,000 ตนัต่อปี 
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 ธุรกิจผลิตภณัฑเ์อทิลีนออกไซด ์โดยมีก ำลงักำรผลิตแบ่งตำมประเภทผลิตภณัฑด์งัน้ี   
โมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) 395,000 ตนัต่อปี เอทำนอลเอมีน 50,000 ตนัต่อปี และอีทอกซีเลท 
50,000 ตนัต่อปี 

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ โดยมีก ำลังกำรผลิตแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์ดังน้ี เมทิล 
เอสเทอร์ และแฟตต้ีแอลกอฮอล ์380,000 ตนัต่อปี กลีเซอรีน/ไตรอะซิติน 107,000 ตนัต่อปี แฟตต้ี
แอซิด 315,000 ตนัต่อปี โอลีโอเคมีชนิดพิเศษ 53,500 ตนัต่อปี และพลำสติกชีวภำพโพลีแลคไทด์
(PLA) 75,000 ตนัต่อปี  

 กลุ่มผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ (High Volume Specialty) โดยมีก ำลงักำรผลิตแบ่งตำมประเภท
ผลิตภณัฑ์ดงัน้ี ฟีนอล 120,000 ตนัต่อปี บิสฟีนอล เอ 90,000 ตนัต่อปี โทลูอีนไดไอโซไซยำเนต
(TDI) 63,750 ตนัต่อปีเฮกซะเมทิลีนไดไอโซไซยำเนตและอนุพนัธ์ 17,850 ตนัต่อปี 

 กลุ่ม 2 ธุรกิจกำรกลัน่น ้ ำมนัและจดัหำผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส ำเร็จรูป 

 ด ำเนินกำรกลัน่น ้ ำมนั และจดัหำผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส ำเร็จรูป โดยมีก ำลงักำรกลัน่น ้ ำมนัดิบ และ
คอนเดนเสทรวม 280,000 บำร์เรลต่อวนั และสำมำรถผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมคุณภำพสูงไดห้ลำยประเภท
ดว้ยก ำลงักำรผลิตรวม 228,000 บำร์เรลต่อวนั ไดแ้ก่ น ้ ำมนัส ำเร็จรูปชนิดเบำ ประกอบดว้ย ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) แนฟทำชนิดเบำ และรีฟอร์เมท น ้ ำมนัส ำเร็จรูปก่ึงหนกัก่ึงเบำ ประกอบดว้ย น ้ ำมนัอำกำศยำน 
น ้ ำมนัดีเซล และน ้ ำมนัส ำเร็จรูปชนิดหนกั ประกอบดว้ย น ้ ำมนัเตำ 

 กลุ่ม 3 ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรและอ่ืนๆ 

 สำธำรณูปกำร ประกอบดว้ย ไฟฟ้ำ ไอน ้ ำ และน ้ ำใชใ้นอุตสำหกรรม 

 งำนบริกำรเก็บและขนถ่ำยผลิตภณัฑ ์

โรงงำนของ PTTGC คงไวซ่ึ้งโรงงำนเดิมของทั้งสองบริษทั โดยโรงงำนเดิมของ PTTCH และ PTTAR ตั้งอยูใ่นเขต
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ จงัหวดัระยอง  

(1) กำรจดัหำวตัถุดิบ 
วตัถุดิบท่ีใช้ในกำรผลิตโอเลฟินส์ได้แก่ ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน แอลพีจี เอ็นจีแอล แนฟทำชนิดเบำ และ                      

รำฟฟิเนท ทั้งน้ีวตัถุดิบส่วนใหญ่จะจดัหำจำกแหล่งในประเทศ โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหำวตัถุดิบก๊ำซธรรมชำติจำกโรงแยกก๊ำซฯ
ของ ปตท. ภำยใตส้ญัญำซ้ือขำยวตัถุดิบระยะยำว ในส่วนของแนฟทำชนิดเบำและรำฟฟิเนทเป็นผลิตภณัฑภ์ำยในบริษทั 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิต ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส ำเร็จรูปและผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ ไดแ้ก่ 1) น ้ ำมนัดิบ โดยน ำเขำ้
จำกต่ำงประเทศ  2) คอนเดนเสทจดัหำในประเทศและน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศบำงส่วน   โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหำน ้ ำมนัดิบให ้
PTTGC ตำม สัญญำจดัหำน ้ ำมนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน (Feedstock Supply Agreement) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 
2552 ตำมชนิดและปริมำณท่ี PTTGC ก ำหนด ดว้ยรำคำตลำดส ำหรับคอนเดนเสท ปตท.ท ำสัญญำซ้ือขำยคอนเดนเสทระยะยำว
กบั PTTGC โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหำคอนเดนเสท โดยอิงกบัตะกร้ำรำคำน ้ ำมนัดิบ (Basket of Crude Oil Prices) 

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มโอเลฟินส์ PTTGC มีสญัญำซ้ือขำยโอเลฟินส์ระยะยำวกบักลุ่มโรงงำนผลิตปิโตรเคมีขั้น

ต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นผูถื้อหุน้หรือเป็นบริษทัร่วมของผูถื้อหุน้ของบริษทั ทั้งน้ี PTTGC ไดส้วมสิทธิมำจำกสญัญำเดิมของ
บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จ ำกดั (มหำชน)  
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ผลิตภณัฑเ์ม็ดพลำสติก HDPE  PTTGC ไดท้ ำสัญญำกบัตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศ (Domestic Agent) และกบั                  
คู่คำ้สำกล (International Trader) เพ่ือจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก HDPE ภำยใตเ้คร่ืองหมำยทำงกำรคำ้ “InnoPlus” โดย PTTGC ได้
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได้ทั้ งหมดผ่ำนบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกดั (PTTPM) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่ำง 
PTTGC  ปตท. และ IRPC ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพ่ือด ำเนินธุรกิจทำงกำรตลำดและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์โพลีเมอร์ทั้งในและต่ำงประเทศ
ใหก้บับริษทัในกลุ่มปตท. 

ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป PTTGC ไดจ้ ำหน่ำยตำมสัญญำรับซ้ือผลิตภณัฑ ์(Product Offtake Agreement) โดย 
ปตท. จะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปจำก PTTGC ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได ้ตำมก ำลงักำรผลิตใน
ปัจจุบนั ดว้ยรำคำตลำดในประเทศ  และ ปตท.จะรับซ้ือผลิตภณัฑจ์ำก Reforming Complex และ Upgrading Complex ของ 
PTTGC ร้อยละ 100 ของปริมำณผลิตภณัฑท่ี์ PTTGC ผลิตไดจ้ำกหน่วยน้ี  

 ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ PTTGC ไดจ้ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์ลกัทั้งหมดผ่ำน ปตท. ภำยใตส้ัญญำระยะยำว โดย ปตท. 
เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ของ PTTGC  และให ้PTTGC เป็นผูจ้ดัส่งผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคำ้โดยตรง  

(3) กำรบริหำร 
คณะกรรมกำรของ PTTGC ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ย กรรมกำรทั้งหมด 15 คน เป็นผูบ้ริหำรของ 

ปตท. จ ำนวน 6 คน (รวมประธำนกรรมกำร) นอกจำกน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมำยใหผู้บ้ริหำรจำก ปตท. เขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำร
ของ PTTGC ซ่ึงรวมถึงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ดว้ย  

(4) กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบของ PTTGC  ปี 2554 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี 

  
งบกำรเงิน ปี 2554 ปี 2555  6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 500,305 562,811 254,957 
รำยไดร้วม 504,760 568,319 257,426 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) /1 474,727 534,318 241,179 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ/2 30,033 34,001 16,247 
สินทรัพยร์วม 372,966 436,062 409,005 
หน้ีสินรวม 164,512 198,017 174,694 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 208,454 238,045 234,311 

  ท่ีมำ :  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
/1    รวมรำยกำรภำษีเงินได ้ ปี 2554 จ  ำนวน 3,102 ลำ้นบำท , ปี 2555 จ  ำนวน 1,416  ลำ้นบำท และ 6 เดือน ปี 2556    
        จ  ำนวน 711 ลำ้นบำท  
/2    ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่หลงัหกัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ปี 2554  จ  ำนวน 1,541 ลำ้นบำท , 
       ปี 2555 จ  ำนวน 448 ลำ้นบำท และ 6 เดือน ปี 2556 (228) ลำ้นบำท 
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4.2.3.1.2 บริษัท พทีที ีโพลเีมอร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (PTTPM) 

(1) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2548 เพ่ือประกอบธุรกิจดำ้นกำรตลำดและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์พลีเมอร์ทั้งในและ 
ต่ำงประเทศใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ดว้ยทุนจดทะเบียน 40 ลำ้นบำท  ปัจจุบนัผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย ปตท. , PTTGC  และ 
IRPC ในสดัส่วนร้อยละ 50 : 25 : 25 ตำมล ำดบั  

ในส่วนของกำรจดัหำผลิตภณัฑ ์PTTPM รับผลิตภณัฑเ์มด็พลำสติก  PE และผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ำกโรงงำนผลิต
เม็ดพลำสติกของ PTTGC,  BPE และ PTTPE , รับเม็ดพลำสติก PP จำกโรงงำนบริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกดั (HMC) และ
เมด็พลำสติก PS จำกโรงงำนบริษทัไทยสไตรีนิคส์ จ ำกดั (TSCL) นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัจดัหำผลิตภณัฑเ์ม็ดพลำสติกวิศวกรรม
และผลิตภณัฑเ์มด็พลำสติกชีวภำพ เช่น Nylon 6,  EVA, PBT, PLA และ PBS  และอ่ืนๆ จำกกำรน ำเขำ้มำจดัจ ำหน่ำยเพ่ือสนอง
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 
PTTPM จดัจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติกชนิดต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย(Agents) และ    

ขำยตรง  

(3) กำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษทั PTTPM ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556  ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 9 คน โดยเป็นผูบ้ริหำร

จำก ปตท. จ ำนวน 4  คน นอกจำกน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมำยให้ผูบ้ริหำรจำก ปตท. เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของ
บริษทั 

                (4)   กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTPM  ในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556  เป็นดงัน้ี   

     หน่วย : ลำ้นบำท 
งบการเงนิ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 39,300 63,461 70,919 36,136 
รำยไดร้วม 39,456 63,720 71,133 36,330 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 39,343 63,520 70,990 36,137 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 116 200 143 193 
สินทรัพยร์วม 4,964 6,625 8,084 7,236 
หน้ีสินรวม 4,665 6,141 7,459 6,415 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 298   484 625 821 

 

4.2.3.1.3 บริษัท เอช็เอม็ซี โปลเีมอส์ จ ากดั (HMC) 

ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวำคม 2526 เพ่ือประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก Polypropylene (PP) 750,000 ตนั
ต่อปี โดยโรงงำนตั้งอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ จงัหวดัระยอง 

 ปัจจุบนัผูถื้อหุ้นประกอบดว้ย ปตท. กลุ่มนกัลงทุนไทย และ Basell Thailand Holdings B.V. ในสัดส่วนกำรถือหุ้น 
ร้อยละ 41.44 : 30.00 : 28.56 ตำมล ำดบั 
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(1) กำรจดัหำวตัถุดิบ 
 วตัถุดิบหลกัของ HMC คือ โพรพิลีน (Propylene) และโพรเพน ซ่ึงจดัหำมำจำกภำยในประเทศภำยใตส้ัญญำซ้ือ

ขำยระยะยำว 

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 
 บริษทัฯ จ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก Polypropylene (PP) ในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
65 : 35  

 (3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษทั HMC ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 10 คน โดยเป็นผูบ้ริหำร
จำกปตท. จ ำนวน 2 คน  และ ปตท.ไดส่้งตวัแทนเขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ตำมขอ้ตกลงท่ีมีระหวำ่งผูถื้อหุน้ 
 (4)    กำรเงิน 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั HMC ในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี    

                       หน่วย: ลำ้นบำท 

งบการเงนิ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 17,699 29,175 30,360 14,630 
รำยไดร้วม 17,957 30,835 30,741 14,925 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 15,713 25,937 27,240 13,856 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 2,244 4,898 3,501 1,069 
สินทรัพยร์วม 39,978 39,685 42,063 40,086 
หน้ีสินรวม 15,800 16,064 15,690 14,790 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 24,178 23,621 26,373 25,296 

 

 (5) กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆ 
โครงกำร Propane Dehydrogenation and Polypropylene (PDH/PP) ประกอบดว้ยโรงงำน PDH ขนำด 310,000 

ตนัต่อปี และโรงงำน PP ขนำด 300,000 ตนัต่อปี โดยรับวตัถุดิบเป็นก๊ำซโพรเพนประมำณ 388,000 ตนัต่อปี จำกโรงแยกก๊ำซฯ 
ปตท. โดยมุ่งเนน้กำรผลิตเมด็พลำสติก PP Specialty Grade ซ่ึงมีรำคำสูงกวำ่เมด็พลำสติก PP Commodity Grade ทัว่ไป ซ่ึง
โรงงำน PP และ PDH เร่ิมผลิตเชิงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 กนัยำยน 2553 และ 16 กมุภำพนัธ์ 2554 ตำมล ำดบั 

 

4.2.3.1.4 บริษัท พทีที ีอาซาฮี เคมคิอล จ ากดั (PTTAC) 

ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2549 เพื่อผลิตสำร Acrylonitrile (AN : อะคริโลไนไตรล)์ ก ำลงักำรผลิต 200,000 ตนัต่อปี 
ซ่ึงน ำไปใช้เป็นส่วนประกอบในกำรผลิตเส้ือผำ้ พรม และส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้ำและโรงงำนผลิตสำร Methyl 
Methacrylate (MMA : เมทิล เมตะคริเลต) ก ำลงักำรผลิต 70,000 ตนัต่อปี ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิตเม็ดพลำสติก PMMA 
โดยจะใชเ้ทคโนโลยใีหม่ล่ำสุดของ AKCC และเป็นคร้ังแรกของโลกท่ีใชก๊้ำซโพรเพน เป็นวตัถุดิบในกำรผลิตสำรอะคริโลไน
ไตรลแ์ทนกำรใชโ้พรพิลีน ท่ีตั้งของโรงงำนอยูท่ี่นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวนัออก จงัหวดัระยอง  เพ่ือรองรับควำมตอ้งกำร
ของสำร AN  และ MMA ในประเทศ และส่งออกต่ำงประเทศบำงส่วน  

ปัจจุบนัผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย ปตท. , Asahi และ Marubeni ในสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 48.50 : 48.50 : 3  ตำมล ำดบั 
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(1)   กำรจดัหำวตัถุดิบ 

      ใชก๊้ำซโพรเพนจำกโรงแยกก๊ำซฯ ปตท.  และ Acetone จำก บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ำกดั (PPCL) เป็นวตัถุดิบ                 
หลกัในกำรผลิต 

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

      เร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยใ์นไตรมำส 1 ปี 2556 

 (3)     กำรบริหำร 

       คณะกรรมกำร PTTAC ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 6 คน เป็นผูบ้ริหำรจำกปตท. 
จ ำนวน 2 คน และ ปตท. ไดส่้งตวัแทนเขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ตำมขอ้ตกลงท่ีมีระหวำ่งผูถื้อหุน้ 

(4)     กำรเงิน 

         ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTAC ปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556  เป็นดงัน้ี 

                         หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงนิ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร - - 1,279 4,689 
รำยไดร้วม 660 8 1,281 4,742 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 443 913 1,975 5,958 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 217 (905) (694) (1,216) 
สินทรัพยร์วม 25,987 28,722 31,125 29,600 
หน้ีสินรวม 12,248 15,198 18,295 17,986 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 13,739 13,524 12,830 11,614 

 

4.2.3.1.5 บริษัท พทีที ีโพลเีมอร์โลจสิตกิส์ จ ากดั (PTTPL) 

ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 11 กนัยำยน 2549  โดย ปัจจุบนั ปตท. ถือหุ้นทั้งหมดแต่ผูเ้ดียว เพ่ือด ำเนินธุรกิจดำ้นโลจิสติกส์แบบ
ครบวงจรทั้งในและต่ำงประเทศ ประกอบดว้ย กำรบริหำรจดักำรบรรจุภณัฑ ์กำรบริหำรจดักำรเก็บสินคำ้ และกำรบริหำรขนส่ง
สินคำ้ของกลุ่มบริษทั ปตท. ทั้งทำงรถยนต ์รถไฟ และทำงเรือ  ดว้ยระบบกำรจดักำรและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  บริษทัฯ สำมำรถ
ใหบ้ริกำรงำนโลจิสติกส์ส ำหรับเมด็พลำสติกประมำณ 1.65 ลำ้นตนัต่อปี  และจะขยำยกำรใหบ้ริกำรเพ่ิมข้ึนตำมกำรขยำยตวัของ
ธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ 1,200 ลำ้นบำท 

วตัถุประสงค์หลกัของกำรจัดตั้งบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ ข้ึนนั้น เพ่ือให้เป็นหน่วยงำนท่ีให้บริกำรด้ำน 
โลจิสติกส์ครบวงจรแก่บริษทัปิโตรเคมีกลุ่ม ปตท. ในรำคำท่ีแข่งขนัไดใ้นตลำด และมุ่งเนน้กำรใหบ้ริกำรท่ีมีประสิทธิภำพ และ
ทนัสมยั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในดำ้น Achieve Cost Competitiveness และสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจปิโตรเคมีของ 
กลุ่ม ปตท.   

ศูนย์กระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศของบริษัท พีทีที  โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ ตั้ งอยู่บนพ้ืนท่ี 88 ไร่ ณ ต ำบล 
มำบตำพดุ จงัหวดัระยอง  ขนำดจดัเก็บสินคำ้ 1.2 ลำ้นตนั เพ่ือใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ในกลุ่ม ปตท.  
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(1) กำรบรรจุ กำรจดัเก็บ และกำรบริหำรคลงัสินคำ้ 

 ปัจจุบนั PTTPL ใหบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำรบรรจุภณัฑแ์ละบริหำรคลงัสินคำ้ โดยผำ่นศูนยก์ระจำยสินคำ้ระหวำ่ง
ประเทศท่ีมำบตำพดุ และใหบ้ริกำรในสถำนประกอบกำรของลูกคำ้ในกลุ่ม ปตท. เช่น PTTGC, BPE, HMC  PTTPE  และ 
PPCL เป็นตน้ 

(2) กำรขนส่งสินคำ้ 
PTTPL ให้บริกำรขนส่งเม็ดพลำสติกและผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยให้บริกำรขนส่ง

แบบ Multi Modal ทั้งทำงรถยนต ์รถไฟ และทำงเรือ 

(3) กำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษทั PTTPL ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 5 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก 

ปตท. ทั้งหมด  นอกจำกน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมำยให้ผูบ้ริหำรจำก ปตท. เขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของ PTTPL ซ่ึงรวมถึง
กรรมกำรผูจ้ดักำร  

(4) กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTPL ปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556  เป็นดงัน้ี 

     หน่วย : ลำ้นบำท    

งบการเงนิ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 721 1,381 1,668 844 
รำยไดร้วม 728 1,395 1,682 852 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 710 1,118 1,282 634 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 18 277 400 218 
สินทรัพยร์วม 3,045 2,942 3,195 3,266 
หน้ีสินรวม 1,809 1,429 1,285 1,138 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,236 1,513 1,910 2,128 

 

4.2.3.1.6 บริษัท  พทีที ีเมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจเินียริง จ ากดั (PTTME)  

จดัตั้งข้ึนเม่ือเดือนกรกฎำคม 2547 โดยเป็นกำรถือหุ้นร่วมกนัระหว่ำง บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน) 
(60%) (ปัจจุบนัคือ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน)) และ Toyo Thai Corporation (40%) และมีช่ือแรกเร่ิมในกำร
ก่อตั้งคือ บริษทั เอน็พีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียร่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (NPTC)  

เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 2551 NPTC ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั อลัลำยแอนด์ แพลนเซอร์วิส จ ำกดั (APS)  และไดเ้ปล่ียน                   
ผูถื้อหุ้นจำกบริษทั Toyo Thai Corporation เป็น บริษทั ปตท จ ำกดั (มหำชน)  ต่อมำเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2552  ไดเ้ปล่ียนช่ือ 
เป็นบริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกดั (PTTME) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจดำ้นวิศวกรรม กำร
ออกแบบก่อสร้ำง และงำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ รวมทั้งให้บริกำรงำนซ่อมบ ำรุงต่ำงๆ ในโรงงำนอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและ
โรงงำนอุตสำหกรรมทุกประเภท  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 PTTME มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บำท เป็นทุนท่ีออกและ
ช ำระแลว้จ ำนวน 136,848,600 บำท และสดัส่วนกำรถือหุน้ระหวำ่ง ปตท. : PTTGC อยูท่ี่ร้อยละ 40 : 60 
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(1) กำรใหบ้ริกำร 
 PTTME ให้บริกำรดำ้นซ่อมบ ำรุง และวิศวกรรม (Maintenance & Engineering: M&E) กำรออกแบบ ก่อสร้ำง 
และงำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ ส ำหรับบริษทัในกลุ่ม ปตท. และลูกคำ้ทัว่ไป 

(2) กำรบริหำร 
คณะกรรมกำร PTTME ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 5 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. 

จ ำนวน 2 คน   

(3) กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTME ในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี 

                    หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงนิ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 1,430 1,933 2,247 1,795 
รำยไดร้วม 1,442 1,948 2,252 1,801 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 1,263 1,802 2,205 1,695 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 179 146 47 106 
สินทรัพยร์วม 795 1,028 1,419 1,764 
หน้ีสินรวม 343 513 928 1,190 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 452 515 491 573 

 

4.2.3.1.7 บริษัท พทีที ีเอนเนอร์ยี ่โซลูช่ันส์ จ ากดั (PTTES) 
 ปตท. และ บริษทัในกลุ่ม ไดจ้ดัตั้ง บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จ ำกดั (PTT Energy Solutions Co., Ltd. – 
PTTES)  เพ่ือใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงเทคนิควศิวกรรม และด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท.  
 โครงสร้ำงผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40 บริษทั ไทยออยล ์ จ ำกดั (มหำชน) บริษทั พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ในสดัส่วนบริษทัละร้อยละ 20 

(1) กำรใหบ้ริกำร  
      บริษทัด ำเนินธุรกิจในกำรใหบ้ริกำรทำงเทคนิคและด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. ไดแ้ก่          

ดำ้นกำรจดักำรพลงังำน ดำ้นกำรวำงแผน ดำ้นกำรจดักำรควำมเส่ียง และพฒันำเทคโนโลยี  และควำมรู้ควำมช ำนำญทำงดำ้น
เทคนิคของกลุ่ม ปตท. ใหมี้ศกัยภำพสูง และสำมำรถแข่งขนัไดใ้นระดบัสำกล 

(2) กำรบริหำร 
คณะกรรมกำร  PTTES ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 จ ำนวน 5 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. จ ำนวน 2 คน และ              

ปตท. ไดม้อบหมำยใหผู้บ้ริหำรจำก ปตท. เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรดว้ย 
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(3)  กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTES ในปี 2554  - 6 เดือน ปี 2556  เป็นดงัน้ี      

                                                                                                                                   หน่วย : ลำ้นบำท 

งบกำรเงิน 
ปี 2554  

( 10 ม.ิย.-31 ธ.ค.2554)   
ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 86 412 209 
รำยไดร้วม 87 417 214 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี)  80 404 205 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 6 13 9 
สินทรัพยร์วม 198 353 354 
หน้ีสินรวม 42 183 175 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 156 170 179 

 
 

 4.2.3.1.8  บริษัท พทีที ีเอม็ซีซี ไบโอเคม จ ากดั (PTTMCC) 

คณะกรรมกำรปตท.ในกำรประชุมนดัพิเศษ คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 11 กมุภำพนัธ์ 2554 มีมติเห็นชอบให ้ปตท. จดัตั้ง
บริษทัร่วมทุนกบับริษทั Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) เพื่อผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑพ์ลำสติกชีวภำพชนิด                       
พอลิบิวทิลีนซคัซีเนต (Polybutylene Succinate หรือ PBS) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและสำมำรถสลำยตวัได้
ภำยในอุณหภูมิปกติ 

(1) ปตท. และ MCC ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จ ำกดั (PTT MCC Biochem Company Limited 
หรือ PTTMCC) เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม พ.ศ. 2554 ดว้ยทุนจดทะเบียน 360 ลำ้นบำท และในไตรมำส 2/2556  เพ่ิมทุนเป็น 1,500 
ลำ้นบำท โดย ปตท. และ MCC ถือหุน้ฝ่ำยละเท่ำกนั  โดยในระหวำ่งปี 2554- 6 เดือน ปี 2556 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 โครงกำร PBS : พฒันำตลำด PBS กำรออกแบบทำงวศิวกรรมเพ่ือก่อสร้ำงโรงงำน คดัเลือกผูรั้บเหมำ     
ก่อสร้ำง รวมถึงกำรไดรั้บอนุมติัรำยงำน IEE และกำรไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนโครงกำรจำก BOI โดย
และเร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงงำนในไตรมำส 1/2556   

 กำรร่วมทุนในโครงกำร BSA  : กำรคดัเลือกเทคโนโลยใีนกำรผลิต Bio-Succinic Acid (BSA) ซ่ึงเป็น
วตัถุดิบหลกัในกำรผลิต PBS รวมถึงศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรลงทุนและกำรประมำณกำรเงินลงทุน  

                (2)  กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 จ ำนวน 6 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหำรจำกปตท.จ ำนวน 3 คน 

และ MCC จ ำนวน 3 คน โดยผูบ้ริหำรจำก MCC ด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบริษทัฯ และ ผูบ้ริหำรจำก ปตท. ด ำรง
ต ำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ดักำรบริษทัฯ 

 (3) กำรจดัหำวตัถุดิบ 
        สำรตั้งตน้หลกัท่ีใชใ้นกำรผลิต PBS ไดแ้ก่ Bio-Succinic Acid(BSA) และสำร 1,4 Butanediol (BDO) โดย

ระหวำ่งช่วงท่ีโรงงำน BSA ยงัไม่แลว้เสร็จ บริษทัฯ จะน ำเขำ้ BSA มำใชใ้นกำรผลิต  และในส่วนของ BDO นั้น ระยะแรก
บริษทัฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งน ำเขำ้ ทั้งน้ีบริษทัฯมีแผนท่ีด ำเนินกำรพิจำรณำกำรลงทุนโครงกำรผลิต Bio-based BDO ในประเทศ
ไทย โดยจะติดตำมกำรพฒันำเทคโนโลยกีำรผลิตกบัผูพ้ฒันำต่อไป 
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(4) กำรเงิน 
        ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี 
                                                                                                               หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร  - - - 
รำยไดร้วม  7 8 6 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี)  15 37 16 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ  (8) (29) (10) 
สินทรัพยร์วม  359 329 1,507 
หน้ีสินรวม  7 6 62 
ส่วนของผูถื้อหุน้  352 323 1,445 
 
 
4.2.3.1.9  บริษัท พทีที ีพเีอม็เอม็เอ จ ากดั (PTTPMMA) 
  คณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ 
จ ำกดั (PTTPMMA) เพ่ือลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเม็ดพลำสติก Poly Methyl Methacrylate (PMMA) ขนำดก ำลงั
กำรผลิต 40,000 ตนัต่อปี รวมถึงผลิตและจ ำหน่ำยเมด็พลำสติกดงักล่ำว  

(1) ปตท. ไดจ้ดัตั้ง บริษทั พีทีที  พีเอม็เอม็เอ จ ำกดั (PTTPMMA) เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 ดว้ย 
ทุนจดทะเบียน 660 ลำ้นบำท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 6.60 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 

(2)  กำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 จ ำนวน 3 คน เป็นผูบ้ริหำรจำกปตท.ทั้งหมด  นอกจำกน้ี ปตท. 

ยงัไดม้อบหมำยใหผู้บ้ริหำรจำกปตท.เขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของ PTTPMMA ซ่ึงรวมถึงรักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร  
  (3) กำรจดัหำวตัถุดิบ 
       สำรตั้งตน้หลกัท่ีใชใ้นกำรผลิต PMMA ไดแ้ก่ Methyl Methacrylate (MMA) จำกบริษทั PTT Asahi Chemical 
Company (PTTAC) 

(4) กำรด ำเนินงำน 
 ดำ้นเทคโนโลยี : ไดล้งนำมสัญญำซ้ือ license เทคโนโลยีกำรผลิตเม็ดพลำสติก PMMA  จำกบริษทั Asahi   

Kasei Chemicals Corporation ประเทศญ่ีปุ่น  
 ดำ้นวิศวกรรม : ออกแบบโรงงำนเบ้ืองตน้ (Basic Engineering Design) พร้อมทั้งออกเอกสำรเชิญผูรั้บเหมำ

ประมูลงำนก่อสร้ำง   

 ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม – จดัท ำรำยงำนผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแลว้เสร็จ อยูร่ะหวำ่งพิจำรณำโดย สผ. 

 ดำ้นวตัถุดิบ สำธำรณูปโภค และท่ีดิน : อยูร่ะหวำ่งติดต่อและเจรจำ กำรซ้ือ-ขำย วตัถุดิบ, สำธำรณูปโภค ท่ีดิน 

 ดำ้นกำรส่งเสริมกำรลงทุน : โครงกำรฯไดรั้บอนุมติักำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI โดยไดรั้บบตัรส่งเสริมฯ
เม่ือวนัท่ี 2 ก.ค. 2556 
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4.2.3.2 หน่วยธุรกจิการกลัน่  
ปตท. ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจโรงกลัน่น ้ ำมนัผำ่นบริษทัในเครือ 4 บริษทัไดแ้ก่ บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) (TOP) 

บริษทั สตำร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ำกดั (มหำชน) (SPRC) บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) (BCP) และบริษทั ไออำร์
พีซี จ ำกดั(มหำชน) (IRPC)  

ปตท. ด ำเนินธุรกิจขำยน ้ ำมนัดิบท่ี ปตท. จดัหำมำจำกแหล่งน ้ ำมนัในประเทศและต่ำงประเทศใหก้บัโรงกลัน่และรับซ้ือ
ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปจำกโรงกลัน่เพ่ือจ ำหน่ำยต่อใหแ้ก่ลูกคำ้ของกลุ่มธุรกิจน ้ ำมนั ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ปริมำณผลิตภณัฑน์ ้ ำมนั
ส ำเร็จรูปท่ี ปตท. รับซ้ือจะอำ้งอิงจำกสดัส่วนกำรถือหุน้ของ ปตท. ในโรงกลัน่นั้นๆ 

ในช่วงระยะเวลำปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 โรงกลัน่น ้ ำมนัของแต่ละบริษทัในเครือ ปตท.  มีก ำลงักำรกลัน่และอตัรำ
กำรใชก้ ำลงักำรกลัน่ท่ีเกิดจำกกำรน ำน ้ ำมนัดิบและวตัถุดิบเขำ้กลัน่ ดงัน้ี 

                                                                                                      หน่วย : พนับำร์เรลต่อวนั 

 
 

โรงกลัน่ 
 
 

 
 

ก าลงั 
การ
กลัน่ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555  6 เดอืน ปี 2556 
ปริมาณ 
น ้ามันดบิ 
/วัตถุดบิ 
ที่ใช้กลัน่ 

อตัราการ 
ใช้ก าลงั 
การกลัน่ 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
น ้ามันดบิ 
/วัตถุดบิ 
ที่ใช้กลัน่ 

อตัราการ 
ใช้ก าลงั 
การกลัน่ 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
น ้ามันดบิ 
/วัตถุดบิ 
ที่ใช้กลัน่ 

อตัราการ 
ใช้ก าลงั 
การกลัน่ 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
น ้ามันดบิ 
/วัตถุดบิ 
ที่ใช้กลัน่ 

อตัราการ 
ใช้ก าลงั 
การกลัน่ 
(ร้อยละ) 

TOP /1 275 261 95 283 103 278 101 278 101 
SPRC/2 155     158 102 153 99 161 104 160 103 
BCP/3 120 89 74 90 75 77 64 100 83 
IRPC /4 215 174 81 160 74 175 81 186 86 
PTTGC/5 145 145 100 131 90 146 100 119 82 

     ท่ีมำ : กรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน, กลุ่ม ปตท. 
 /1 ในปี 2553 TOP หยดุซ่อมอุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน (Heat Exchanger) ของหน่วยเพ่ิมออกเทนดว้ยสำรเร่งปฏิกิริยำหน่วยท่ี 

2(CCR-2) เป็นเวลำ 15 วนั   ซ่อมบ ำรุงหน่วยก ำจดัสำรปนเป้ือนในน ้ำมนัเบนซินท่ี 3 เป็นเวลำ 10 วนั  เปล่ียนสำรเร่งปฏิกิริยำ
หน่วยก ำจดัสำรปนเป้ือนในน ้ำมนัดีเซลหน่วยท่ี 2 เป็นเวลำ 13 วนั  ซ่อมบ ำรุงหน่วยกลัน่น ้ำมนัดิบท่ี 1 (CDU-1) เป็นเวลำ 7 วนั  
และหน่วยเพ่ิมออกเทนดว้ยสำรเร่งปฏิกิริยำท่ี 1 (CCR-1) เป็นเวลำ 11 วนั  เปล่ียนสำรเร่งปฏิกิริยำในหน่วยแตกโมเลกลุดว้ย
สำรเร่งปฏิกิริยำโดยใชไ้ฮโดรเจนร่วมท่ี 1 (HCU-1) เป็นเวลำ 14 วนั  และหยดุซ่อมบ ำรุงใหญ่หน่วยกลัน่น ้ำมนัดิบท่ี 2 (CDU-2) 
และหน่วยก ำจดัสำรปนเป้ือนในน ้ำมนัเบนซินท่ี 2 (HDT-2) ตั้งแต่ 10 พ.ย.-22 ธ.ค. 53 
ในปี 2554 TOP มีกำรซ่อมบ ำรุงหน่วยเพ่ิมออกเทนดว้ยสำรเร่งปฏิกิริยำหน่วยท่ี 2 และหน่วยกลัน่สุญญำกำศหน่วยท่ี 3 รวม
ระยะเวลำประมำณ 19 วนั 
ในปี 2555  TOP หยดุเดินเคร่ืองหน่วยต่ำงๆ เพ่ือท ำกำรซ่อมบ ำรุงตำมวำระ ไดแ้ก่ หน่วยก ำจดัสำรปนเป้ือนในน ้ ำมนัดีเซลท่ี 2 
(HDS2: Hydrodesulfurization2) พร้อมเปล่ียนสำรเร่งปฏิกิริยำระหว่ำงวนัท่ี 4 – 17 พ.ค. 55  หน่วยกลัน่น ้ำมนัดิบท่ี 1 (CDU-1) 
หน่วยก ำจดัสำรปนเป้ือนในน ้ำมนัเบนซินท่ี 1 (HDT-1) และหน่วยกลัน่สุญญำกำศท่ี 1 (HVU-1) ระหวำ่งวนัท่ี 15 ส.ค. - 10 ก.ย.
55 
ในปี 2556 TOP หยดุซ่อมบ ำรุงหน่วยเพ่ิมออกเทนดว้ยสำรเร่งปฏิกิริยำท่ี 1 (CCR-1) ระหวำ่งวนัท่ี 21-31 ม.ค. 56 และหยดุซ่อม
บ ำรุงหน่วยกลัน่น ้ำมนัดิบท่ี 2 (CDU-2) รวมทั้งหน่วยก ำจดัสำรปนเป้ือนในน ้ำมนัเบนซินท่ี 2 (HDT-2) ระหวำ่งวนัท่ี 5-20 พ.ค. 
56 และหน่วยเพ่ิมออกเทนดว้ยสำรเร่งปฎิกิริยำท่ี 2 (CCR-2) ระหวำ่งวนัท่ี 1-21 พ.ค. 56 

 /2 ในปี 2553 SRPC หยดุกำรเดินเคร่ืองเพ่ือซ่อมบ ำรุงหน่วย PGP, RFCCU, HVGO, Platformer ระหวำ่งวนัท่ี 4-9 ส.ค. 53 เป็น
เวลำ 6 วนั  และหน่วย PGP, RFCCU, HVGO, Platformer, NHTU ,VDU และ CDU ระหวำ่งวนัท่ี 4-8 ต.ค. 53 เป็นเวลำ 5 วนั 
เน่ืองจำกผลกระทบจำกหน่วย RFCCU หยดุกำรเดินเคร่ืองเพรำะอุปกรณ์หลกั  

  ในปี 2554 SPRC หยดุซ่อมบ ำรุงหน่วยกลัน่ Platformer ตำมก ำหนดเวลำ ระหวำ่งวนัท่ี 6-20 มี.ค. 54 เป็นเวลำ 15 วนัต่อเน่ือง 
และหยดุซ่อมบ ำรุงหน่วยกลัน่ PGP และ RFCCU เน่ืองจำกกำรสูญเสียควำมสมดุลของแรงดนัในวำลว์ตวัหลกัลดต ่ำลง 
ระหวำ่งวนัท่ี 6-7 และ 23 มี.ค. 54 เป็นเวลำ 3 วนั 
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  หยดุซ่อมบ ำรุงหน่วยกลัน่ HVGO  ตำมก ำหนดเวลำ ระหวำ่งวนัท่ี 6-20 มี.ค. 54 เป็นเวลำ 15 วนัต่อเน่ือง 
  หยดุซ่อมบ ำรุงหน่วยกลัน่ RFCCU ช่วงเดือน พ.ค. 54 และ ส.ค. 54  เป็นเวลำรวมทั้งส้ิน 9 วนั 
  หยดุซ่อมบ ำรุงหน่วยกลัน่ DHTU ตำมแผนเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนตวัเร่งปฏิกิริยำและเตรียมกำรเช่ือมโยงกบักระบวนกำรผลิต

ใหม่  ระหวำ่งวนัท่ี 15 ก.ย. - 21 ต.ค. 54 เป็นเวลำรวมทั้งส้ิน  37 วนั 
  ในปี 2555 หยดุซ่อมบ ำรุงหน่วยกลัน่ RFCCU วนัท่ี 24-26 ม.ค. 55 และ 13-17 ส.ค. 55  เป็นเวลำรวมทั้งส้ิน 8 วนั หยดุซ่อม

บ ำรุงหน่วยกลัน่ DHTU  วนัท่ี13-27  มี.ค. 55 เป็นเวลำ 15 วนั และหยดุซ่อมบ ำรุงหน่วยกลัน่  NHTU ช่วง 22 -30 ต.ค. 55 เป็น
เวลำทั้งส้ิน 9 วนั 

  ในปี 2556  SPRC หยดุซ่อมบ ำรุงหน่วยกลัน่ RFCCU วนัท่ี  20-24 มิ.ย. 56 
 /3  ปี 2554  และ ปี 2555 BCP หยดุซ่อมบ ำรุงประจ ำปี ในวนัท่ี 3  ก.พ.– 6 มี.ค. 54  จ  ำนวน 32 วนั  และ วนัท่ี 25 พ.ค. -23 มิ. ย. 55 

จ  ำนวน 30 วนั  ตำมล ำดบั และ หยดุซ่อมแซมหน่วยกลัน่น ้ำมนัดิบท่ี 3 ก ำลงัผลิต 80 พนับำร์เรลต่อวนัเน่ืองจำกอุบติัเหตุติดไฟ
ในหอแยกน ้ำมนัก๊ำด วนัท่ี 4  ก.ค. – 5 พ.ย. 55 จ  ำนวน 125 วนั  

 /4 ในปี 2553 IRPC หยดุโรงงำนเน่ืองจำกไฟฟ้ำขดัขอ้งรวม 3 คร้ัง 
  ในปี 2554 IRPC หยดุซ่อมบ ำรุงโรงงำนปิโตรเคมีตำมก ำหนดเวลำ นำน 3 สปัดำห์ ในไตรมำส 1 และหยดุซ่อมบ ำรุงใหญ่ตำม

แผน นำน 49 วนั ระหวำ่งวนัท่ี 31 ต.ค – 18 ธ.ค. 
  ในปี 2556 IRPC หยดุผลิตเน่ืองจำกเกิดเหตุกำรณ์ไฟดบัของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2556 
 /5 PTTGC (PTTAR ในปี 2553) คิดเฉพำะก ำลงักำรกลัน่ของหน่วยกลัน่น ้ำมนัดิบไม่รวมหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสท  
  ในปี 2553 มีกำรหยดุกำรผลิตบำงส่วนเพ่ือท ำควำมสะอำดเตำเผำ (Decoking) ของหน่วยแตกตวัน ้ำมนัหนกัดว้ยควำมร้อน 

(VBU)และหยดุผลิตทั้งหมดเพ่ือท ำควำมสะอำดคอลมัน์ท่ีอุดตนัของหน่วยสร้ำงเสถียรภำพของแนฟทำ(NHT) เป็นเวลำ 2.4 วนั 
  ในปี 25554 มีกำรหยดุซ่อมบ ำรุงตำมแผนระหวำ่งวนัท่ี 1 ก.พ. -19 มี.ค. เป็นเวลำ  47 วนั 
  ในปี 2556 มีกำรหยดุเดินเคร่ืองเพ่ือซ่อมบ ำรุงตำมแผนผลิตรวม 44 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 15 พ.ค. – 27 มิ.ย. 56 
    

โดยโรงกลัน่มีกำรผลิตผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปออกมำ ในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 ดงัน้ี 
                                                                                                                                      หน่วย : ลำ้นบำร์เรล 

ผลิตภณัฑ ์ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดือน ปี 2556  
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /1 18 21 20 9 
น ้ำมนัเบนซิน 49 46 46 30 
น ้ำมนัเช้ือเพลิงอำกำศยำน/น ้ำมนัก๊ำด 38 36 32 17 
น ้ำมนัดีเซล 125 126 140 64 
น ้ำมนัเตำ 32 32 32 16 
ยำงมะตอย 5 4 4 2 
อ่ืนๆ 33 46 54 28 

รวม 301 310 328 166 
      ท่ีมำ : กรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน  

/1      LPG 1 ตนั เท่ำกบั 11.64 บำร์เรล (หรือ 1 บำร์เรล เท่ำกบั 0.0859 ตนั) 
/2     ปริมำณกำรผลิตผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปท่ีผลิตจำก 4 โรงกลัน่ รวมกบัท่ีผลิตจำกบริษทั PTTGC  
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ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปท่ีผลิตไดจ้ำกแต่ละโรงกลัน่ไดมี้กำรจดัจ ำหน่ำยทั้งในประเทศและส่งออกไปจ ำหน่ำยยงัตลำด
ต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

                                                                                             หน่วย : พนับำร์เรลต่อวนั 

โรงกลัน่ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556  

ปริมาณ
การ 

จ าหน่าย 

  สัดส่วนการ 
จ าหน่าย 

  ในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

 ปริมาณ 
การ 

  จ าหน่าย 

  สัดส่วนการ
จ าหน่าย 

  ในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

 ปริมาณ 
การ 

  จ าหน่าย 

  สัดส่วน 
การจ าหน่าย 
  ในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
การ 

  จ าหน่าย 

สัดส่วนการ
จ าหน่าย 

  ในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 
TOP 276 80 / 20 305 87/13 296 88/12 293 89/11 
SPRC 170 85 / 15 166 81/19 178 78/22 174 82/18 
BCP/1 103 85 / 15 103 86/14 100 91/9 119 85/15 
IRPC 140 63 / 37 135 64/36 157 61/39 163 61/39 
PTTGC/2 152 64/36 151 68/32 193 70/30 156 76/24 

 ท่ีมำ  : กลุ่ม ปตท. 
 /1 บำงจำก มีกำรจดัหำ/แลกเปล่ียนผลิตภณัฑน์ ้ำมนัส ำเร็จรูปจำกโรงกลัน่อ่ืนในประเทศ ในส่วนท่ีผลิตไดไ้ม่เพียงพอมำจ ำหน่ำยใน

ตลำดของตนเอง 
/2 PTTGC (PTTAR ในปี 2553) เป็นปริมำณกำรจ ำหน่ำยเฉพำะหน่วยกลัน่น ้ำมนัดิบ 

 

4.2.3.2.1 บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (TOP) 
บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจกำรกลัน่

น ้ ำมนัท่ีมีกระบวนกำรผลิตท่ีทันสมยัและมีประสิทธิภำพสูงเพ่ือผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำมนัปิโตรเลียมส ำเร็จรูปป้อนตลำดใน
ประเทศเป็นส่วนใหญ่   ทั้งยงัขยำยกำรลงทุนให้ครอบคลุมธุรกิจกำรผลิตสำรพำรำไซลีน ธุรกิจกำรผลิตน ้ ำมนัหล่อล่ืนพ้ืนฐำน 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ธุรกิจขนส่งน ้ ำมนัดิบ น ้ ำมนัปิโตรเลียม และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีทำงเรือและทำงท่อ ธุรกิจดำ้นกำรบริหำร
จดักำรเรือ ธุรกิจพลงังำนทดแทน ธุรกิจสำรท ำละลำย และธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำรดูแลวิชำชีพในแขนงต่ำงๆ ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน  2556  ปตท. ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 49.10 ส่วนท่ีเหลือเป็นนกัลงทุนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในสัดส่วน
ร้อยละ 50.90  

TOP ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี เร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยต์ั้งแต่เดือนกนัยำยน 2507 ดว้ยก ำลงักำรกลัน่
น ้ ำมนัดิบเร่ิมแรก 35,000 บำร์เรลต่อวนั หลงัจำกนั้นไดมี้กำรลงทุนพฒันำและขยำยก ำลงักำรผลิตอยำ่งต่อเน่ืองจนในปี 2550 มี
ก ำลงักำรผลิตท่ี  220,000  บำร์เรลต่อวนั จำกนั้นในเดือน มิถุนำยน 2550 TOP มีก ำลงักำรกลัน่เพ่ิมข้ึนจำกควำมส ำเร็จของ
โครงกำร Hot Oil  ซ่ึงท ำกำรเช่ือมโยงให้ระบบของ TLB ส่งควำมร้อนมำเพ่ิมอุณหภูมิของน ้ ำมนัดิบให้สูงข้ึนก่อนเขำ้สู่หน่วย
กลัน่ท่ี 1 ท ำให้ก ำลงักำรกลัน่ของTOP เพ่ิมข้ึนอีกประมำณ 5,000 บำร์เรลต่อวนัเป็น 225,000 บำร์เรลต่อวนั และในเดือน 
ธนัวำคม 2550 กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงหน่วยกลัน่ส่วนขยำยเพ่ือเพ่ิมก ำลงักำรผลิตของหน่วย CDU-3 แลว้เสร็จ ท ำให้ปัจจุบนั 
TOP มีก ำลงักำรกลัน่เพ่ิมเป็น 275,000 บำร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 25 ของก ำลงักำรกลัน่น ้ ำมนัดิบทั้งหมดของประเทศ   ทั้งน้ี 
TOP จดัวำ่เป็นโรงกลัน่หลกัซ่ึง ปตท. จะใชเ้ป็นฐำนกำรผลิตเชิงพำณิชยเ์พื่อสนบัสนุนกำรตลำดของธุรกิจน ้ ำมนัของ ปตท. 

(1) กำรผลิต 
TOP จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภำพทำงดำ้นกำรผลิตสูง มีควำมคล่องตวัในกำรปรับเปล่ียนกระบวนกำรผลิตและ

กำรเลือกใชน้ ้ ำมนัดิบ สำมำรถผลิตผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปท่ีมีมูลค่ำในเชิงพำณิชยสู์ง โดยมีกระบวนกำรผลิตท่ีหลำกหลำยคือ
มีหน่วย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ท่ีสำมำรถกลัน่น ้ ำมนัเตำใหเ้ป็น
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น ้ ำมนัดีเซล น ้ ำมนัอำกำศยำน และน ้ ำมนัเบนซินไดเ้พ่ิมข้ึน กำรผลิตของ TOP จะใชน้ ้ ำมนัดิบท่ีจดัหำจำกทั้งภำยนอกและ
ภำยในประเทศ โดยแหล่งภำยนอกประเทศส่วนใหญ่จะเป็นกำรน ำเขำ้ทั้งจำกแหล่งตะวนัออกกลำงผ่ำนกำรขนส่งทำงทะเล 
ส ำหรับแหล่งภำยในประเทศจะขนส่งทำงรถไฟและทำงเรือ ทั้งน้ีกำรเลือกใชน้ ้ ำมนัดิบจะข้ึนอยู่กบัรำคำและผลตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บ  

TOP จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส ำเร็จรูปใหก้บั ปตท. ตำมสญัญำ Product Offtake and Crude Oil Supply 
Agreement (POCSA) โดย ปตท. และ TOP ตกลงท่ีจะซ้ือขำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส ำเร็จรูป ณ รำคำตลำดตำมขั้นตอนกำร
ก ำหนดปริมำณของผลิตภณัฑ ์ ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ POCSA ทั้งน้ีตำมขั้นตอนกำรก ำหนดปริมำณของ
ผลิตภณัฑ ์ปตท. ตอ้งเสนอชนิดและปริมำณของผลิตภณัฑท่ี์ ปตท. ตอ้งกำร ซ่ึงตอ้งเป็นปริมำณอยำ่งนอ้ยร้อยละ 49.99 ของก ำลงั
กำรกลัน่ และ TOP จะแจง้ใหท้รำบถึงชนิดและปริมำณผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ สำมำรถส่งมอบให ้ปตท. ไดภ้ำยในเวลำท่ีตกลงกนั 
นอกจำกน้ี ปตท. มีสิทธิพิเศษตำมสญัญำท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์ ณ รำคำตลำดในขณะนั้นก่อนลูกคำ้รำยอ่ืนในปริมำณสูงสุดร้อยละ 
100 ของก ำลงักำรผลิตของบริษทัฯ  ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำ  POCSA  

ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑข์อง TOP เพ่ือกำรจ ำหน่ำยในตลำดภำยในประเทศใหไ้ดม้ำกท่ีสุด และบริษทัฯ ตอ้ง
ตั้งเป้ำหมำยท่ีจะด ำเนินกำรตำมควำมตอ้งกำรของ ปตท. ในกำรผลิตผลิตภณัฑข์อง TOP ใหใ้กลเ้คียงท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปไดใ้น
เชิงพำณิชยแ์ละในทำงเทคนิค เง่ือนไข และขอ้ก ำหนดของกำรซ้ือผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส ำเร็จรูปของ TOP   

สัญญำ POCSA สำมำรถถูกยกเลิกโดยท่ีคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไดแ้จง้ควำมจ ำนงดงักล่ำวให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำย
หน่ึงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นกำรล่วงหนำ้ไม่นอ้ยวำ่ 12 เดือน แต่ทั้งน้ี คู่สัญญำไม่สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงก่อนครบรอบปีท่ี 13 
นบัจำกวนัท่ีสญัญำ POCSA มีผลบงัคบัใช ้ 

ในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื ใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสงัคม TOP ไดมี้กำรด ำเนิน
โครงกำรซ่ึงช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดำ้นมลพิษ โดยกำรผลิตน ้ ำมนัดีเซลมำตรฐำน EURO IV ซ่ึงลดก ำมะถนัในน ้ ำมนั
ลงไดถึ้ง 7 เท่ำ รวมทั้งกำรติดตั้ง Low NOx Burner เพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด ์ กำรติดตั้งระบบ Continuous 
Emission Monitoring System (CEMs) เพ่ือควบคุมคุณภำพอำกำศใหเ้ป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมไปถึงกำรน ำควำมร้อน
จำกไอเสียท่ีปล่อยท้ิงจำกเคร่ืองผลิตไฟฟ้ำกงัหนัก๊ำซกลบัมำใชใ้หม่   

(2)   กำรจ ำหน่ำย 
ใน 6 เดือน ปี 2556 TOP มีกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์นประเทศประมำณร้อยละ 89  และส่งออกประมำณร้อยละ 

11 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด 
 (3)  กำรบริหำร 

คณะกรรมกำรของ TOP ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ย กรรมกำรทั้งหมด 15 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. 
จ ำนวน 2 คน นอกจำกน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมำยใหผู้บ้ริหำรจำก ปตท. เขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของ TOP ซ่ึงรวมถึงต ำแหน่ง
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

(4) ผลกำรด ำเนินงำนของ TOP ในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี 
 หน่วย : ลำ้นบำท 

งบกำรเงิน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดือน ปี 2556 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 318,391 446,241 447,432 198,147 
รำยไดร้วม 324,352 448,773 451,659 200,262 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) /1 315,114 433,602 439,076 197,460 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ /2 8,956 14,853 12,320 2,799 
สินทรัพยร์วม 147,148 154,568  170,676 200,659 
หน้ีสินรวม 71,578 69,534 79,952 113,281 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 75,570 85,034 90,724 87,378 
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ท่ีมำ  : บริษทั ไทยออยล ์จ  ำกดั (มหำชน) 
/1 รวมรำยกำรภำษีเงินได ้(เครดิตภำษีเงินได)้  ปี 2553 จ  ำนวน 3,035 ลำ้นบำท ปี 2554 จ  ำนวน 5,274 ลำ้นบำท และ ปี 2555 จ  ำนวน 1,789

ลำ้นบำท และหกเดือนแรกปี 2556 จ ำนวน 386 ลำ้นบำท 
/2 ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่หลงัหักส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย  ปี 2553 จ ำนวน 210 ลำ้นบำท ปี 2554 จ ำนวน 

354 ลำ้นบำท และ ปี 2555 จ ำนวน 336  ลำ้นบำท และหกเดือนแรกปี 2556 จ ำนวน 228 ลำ้นบำท 
 

(5) กำรจดัโครงสร้ำงทำงกำรเงินและกำรจดัหำเงินกู ้ 
 TOP ไดมี้กำรบริหำรเงินของบริษทัในเครือในเชิงบูรณำกำร เพ่ือลดควำมเส่ียงทำงกำรเงินอนัจะส่งผลให้สำมำรถ

ประหยดัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินได ้ทั้ งน้ียงัให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยกำรกระจำยแหล่งเงินกู ้สกุลเงินกูแ้ละ
ประเภทอตัรำดอกเบ้ียใหเ้หมำะสมกบัโครงสร้ำงธุรกิจโดยมุ่งเนน้กำรกระจำยควำมเส่ียงและตน้ทุนกำรเงินท่ีแข่งขนัไดเ้ป็นหลกั  
 ในดำ้นกำรบริหำรกำรเงินของ TOP และบริษทัในเครือนั้นไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรกระแสเงินสดท่ีมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งจดัโครงสร้ำงเงินทุนให้มีควำมเหมำะสม ซ่ึงจะมีทั้งกำรปรับเง่ือนไขกำรกูเ้งิน กำรกระจำยแหล่งเงินทุน 
เช่น กำรออกหุ้นกูเ้พ่ือขำยนกัลงทุนสถำบนั และนกัลงทุนรำยยอ่ย กำรเตรียมวงเงินส ำรองจำกสถำบนักำรเงิน และกำรออกตัว๋
สัญญำใชเ้งินระยะสั้น ทั้งน้ีเพ่ือให้เพียงพอกบัควำมตอ้งกำรใชเ้งินทุนหมุนเวียน TOP ยงัให้ควำมส ำคญักบัระเบียบวินัยทำง
กำรเงิน (Financial Discipline) เน่ืองจำกเป็นส่ิงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ยวดในกำรบริหำรกิจกำรท่ำมกลำงควำมไม่แน่นอนทำงธุรกิจเช่น
ในปัจจุบนั โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้กำรรักษำควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัลงทุนสถำบนัในตลำดทุนอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือให้นกัลงทุนมีควำม
มัน่ใจและเช่ือถือในกำรด ำเนินงำน 
 TOP ไดมี้กำรออกหุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ชนิดไม่มีหลกัประกนั จ ำนวน 350 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อำยขุอง
หุน้กู ้10 ปี ประเภทช ำระคืนเงินตน้คร้ังเดียว ซ่ึงจะครบก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ในวนัท่ี 9 มิถุนำยน 2558 และหุ้นกูส้กุลเงินบำท
ชนิดไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ 5 ชุด จ ำนวนรวม 27,750 ลำ้นบำท ซ่ึงจะครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2556 จ ำนวน 2,750 ลำ้น
บำท ปี 2557 จ ำนวน 12,000 ลำ้นบำท  ปี 2560 จ ำนวน 2,500 ลำ้นบำท ปี 2565 จ ำนวน 3,000 ลำ้นบำท และ ปี 2570 จ ำนวน 
7,500 ลำ้นบำท  

(6) โครงกำรขยำยงำนกลัน่และโครงกำรอ่ืนๆ 
 โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพหน่วยกลัน่น ้ ำมนัสุญญำกำศท่ี 2  (High Vacuum Unit) : เป็นโครงกำรเพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถในกำรกลัน่แยกน ้ ำมนัเตำชนิดเบำ (Vacuum Gas Oil หรือ Waxy Distillated) ออกจำกน ้ ำมนัหนกั (Short 
Residue) ซ่ึงน ้ ำมนัเตำชนิดเบำท่ีกลัน่แยกไดเ้พ่ิมข้ึนน้ี สำมำรถน ำไปเพ่ิมคุณค่ำเป็นน ้ ำมนัส ำเร็จรูปมูลค่ำสูงได ้เช่น น ้ ำ
มนัเบนซิน และน ้ ำมนัดีเซล เป็นตน้ โครงกำรดงักล่ำวครอบคลุมกำรติดตั้งหน่วยกลัน่ Deep Cut และกำรปรับปรุง
หน่วยผลิตต่อเน่ืองอ่ืนๆ โดยใชเ้งินลงทุนประมำณ 3,000 ลำ้นบำท ขณะน้ี อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง คำดวำ่
โครงกำรจะแลว้เสร็จและสำมำรถด ำเนินกำรเชิงพำณิชยไ์ดใ้นไตรมำส 1 ปี 2557 

 โครงกำรผลิตไขพำรำฟิน ของ บมจ. ไทยลูบ้เบส :  เป็นโครงกำรเพ่ิมมูลค่ำไขสแลค (Slack Wax) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์
พลอยไดจ้ำกกำรผลิตน ้ ำมนัหล่อล่ืนพ้ืนฐำนใหเ้ป็นไขพำรำฟิน (Paraffin Wax) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมเทียนไข 
เคร่ืองส ำอำง บรรจุภณัฑ ์และอำหำร ท่ีมีอตัรำกำรเติบโตสูง โดยมีแผนกำรลงทุนในหน่วยผลิตใหม่ซ่ึงมีก ำลงักำรผลิต
ไขพำรำฟินประมำณ 36,000 ตนัต่อปี โดยใชเ้งินลงทุนรำว 1,085 ลำ้นบำท ขณะน้ีอยูใ่นระหวำ่งกำรออกแบบทำง
วศิวกรรมโดยละเอียด คำดวำ่จะสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยไ์ดใ้นปี 2558 

 โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำแห่งใหม่ภำยใตโ้ครงกำรผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) ระบบ Cogeneration  : ไทยออยลมี์   
กลยุทธ์กำรลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำเพ่ือกระจำยควำมเส่ียงจำกธุรกิจโรงกลัน่น ้ ำมนัและปิโตรเคมี ไปยงัธุรกิจท่ีมี
โครงสร้ำงรำยไดท่ี้แน่นอน ควำมเส่ียงต ่ำ และยงัช่วยเสริมควำมมัน่คงในกำรจดัหำไฟฟ้ำและไอน ้ ำของเครือไทยออยล์
ดว้ย ในปี 2554ไทยออยลไ์ดผ้ำ่นกำรคดัเลือกใหข้ำยไฟฟ้ำภำยใตโ้ครงกำรผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (Small Power Producer: 
SPP) ระบบ Cogeneration ประเภทสัญญำ Firm จ ำนวน 2 โครงกำร โครงกำรละ 90 เมกะวตัต์ มีก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเชิง
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พำณิชย ์ ภำยในปี 2559 โดยมีเงินลงทุนโครงกำรคิดเป็นมูลค่ำประมำณ 10,200 ลำ้นบำท ในขณะน้ี อยูร่ะหวำ่งกำร
ด ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์และจดัท ำรำยงำนกำรศึกษำผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: 
EIA) ซ่ึงคำดวำ่จะแลว้เสร็จภำยในไตรมำส 4 ปี 2556 และจะมีกำรเปิดประมูลคดัเลือกผูรั้บเหมำต่อไป 

 โครงกำรขยำยกองเรือของ บจ. ไทยออยลม์ำรีน :  บจ. ไทยออยลม์ำรีน มีแผนกำรลงทุนผ่ำน TOP-NTL Shipping 
Trust (Business Trust) ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นกำรร่วมทุนระหวำ่ง บจ. ไทยออยลม์ำรีน และ บจ. นทลิน โดยมี
แผนกำรจดัหำเรือขนส่งน ้ ำมนัดิบชนิด VLCC จ ำนวน 2 ล ำ เรือขนส่งก๊ำซ VLGC จ ำนวน 1 ล ำ เรือเคมีขนำด 2,000 ตนั
บรรทุก (DWT) จ ำนวน 2 ล ำ ขณะเดียวกนั มีแผนลงทุนจดัหำเรือขนส่งพนกังำนและสัมภำระ (Crew Boat) จ ำนวน 8 
ล ำ ภำยในปี 2556-2557 ผ่ำน บจ. ท๊อป มำรีไทม ์เซอร์วิส ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวำ่งบจ. ไทยออยลม์ำรีน กบั บจ. 
มำร์ซนั จำกแผนธุรกิจฯ ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะท ำให้ บจ. ไทยออยลม์ำรีนมีกองเรือท่ีมีศกัยภำพแข็งแกร่ง และมีควำม
พร้อมในกำรเป็นฐำนท่ีส ำคญัในกำรสนบัสนุนกำรเติบโตของกลุ่ม ปตท. และเครือไทยออยล์ อีกทั้งเป็นส่วนส ำคญัท่ี
สนบัสนุนกำรน ำเขำ้น ้ ำมนัและก๊ำซของกลุ่ม ปตท. เพ่ือควำมมัน่คงของพลงังำนไทยอีกดว้ย 

 โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตสำรท ำละลำย (Solvent) : บจ. ศกัด์ิไชยสิทธิอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำรก่อสร้ำงเพ่ือขยำย
ก ำลงักำรผลิตสำรท ำละลำยจำกเดิม 80,000 ตนัต่อปี เป็น 160,000 ตนัต่อปี เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรผลิตภณัฑส์ำร
ท ำละลำยท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งภำยในประเทศ และในภูมิภำค โดยจะขยำยก ำลงักำรผลิตทั้งในส่วนของผลิตภณัฑ์เดิม เช่น 
Hexane, Rubber Solvent, TOPSol A100, TOPSol A150 และผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เช่น IsoPentane และ Pentane เกรด
ต่ำงๆ โดยคำดวำ่โครงกำรจะสำมำรถด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยไ์ดใ้นไตรมำสท่ี 1 ปี 2557 

 กำรขยำยตลำดของ บจ. ท็อป โซลเวน้ท ์: บจ. ท็อป โซลเวน้ท ์มีแผนท่ีจะรุกตลำด Specialty Product และ Tailor Made 
Hydro-carbon Solvent ซ่ึงเป็นตลำดท่ีมีกลุ่มลูกคำ้เฉพำะ แต่เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใหผ้ลตอบแทนต่อหน่วยสูงกวำ่ผลิตภณัฑ์
สำรท ำละลำยทัว่ไป โดยมีเป้ำหมำยด ำเนินกำรขยำยตลำดใน 3 พ้ืนท่ีหลกั ไดแ้ก่ 1) ประเทศในกลุ่ม AEC 2) เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และ 3) ตะวนัออกกลำง ในปัจจุบนั บจ. ท็อป โซลเวน้ท์ไดต้ั้ง Representative Office ในประเทศ
จีน และมีแผนงำนจะจดัตั้ง Representative Office เพ่ิมเติมอีกแห่งท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เพื่อ
สนบัสนุนกำรท ำกำรตลำดในกลุ่มประเทศตะวนัออกกลำงในอนำคต 

 โครงกำรปรับปรุงสำยกำรผลิตเพ่ือรองรับกำรใชก้ำกน ้ ำตำลเป็นวตัถุดิบของ บจ. อุบล ไบโอ เอทำนอล : โครงกำรน้ีจะ
ช่วยเพ่ิมควำมยืดหยุ่นในกำรผลิตให้สำมำรถเลือกใช้วตัถุดิบไดท้ั้ งจำกมนัส ำปะหลงัและกำกน ้ ำตำล ทั้ งยงัเสริม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนวตัถุดิบและเพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนั โดยเม่ือวนัท่ี 14 มิถุนำยน 2555 
คณะกรรมกำร บจ. อุบล ไบโอ เอทำนอล ไดมี้มติอนุมติักำรลงทุนดงักล่ำวภำยใตง้บประมำณกำรลงทุนไม่เกิน 300 
ลำ้นบำท ทั้งน้ี บจ. อุบลไบโอ เอทำนอล ไดก่้อสร้ำงแลว้เสร็จและเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยไ์ดใ้นเดือนมกรำคม 2556 
โดยมีก ำลงักำรผลิตเอทำนอลทั้งส้ิน 400,000 ลิตรต่อวนั 

 โครงกำรผลิตสำร Linear Alkyl Benzene (LAB) : บริษทั ไทยพำรำไซลีน จ ำกดั (TPX) เขำ้ร่วมทุนกบั บริษทั มิตซุย
แอนด์คมัปนี จ ำกดั (Mitsui) เพ่ือจดัตั้งบริษทั ลำบิกซ์ จ ำกดั (LABIX) โดยมีวตัถุประสงคใ์นกำรลงทุนเพื่อประกอบ
กิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสำร LAB ซ่ึงเป็นสำรตั้งตน้ส ำหรับกำรผลิตผลิตภณัฑ์สำรท ำควำมสะอำด เช่น ผงซักฟอก 
และผลิตภณัฑ์ต่อเน่ือง รวมทั้ งผลผลิตและผลิตภณัฑ์พลอยไดอ่ื้นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย TPX และ Mitsui ถือหุ้นใน 
LABIX ในสัดส่วนร้อยละ 75 และ 25 ตำมล ำดบั โดยมีทุนจดทะเบียน 4,654,965,000 บำท และทุนจดทะเบียนช ำระ
แลว้ 1,861,986,000 บำท ทั้งน้ี LABIX จะเป็นผูด้  ำเนินกำรพฒันำและก่อสร้ำงโรงงำนผลิตสำร LAB มีก ำลงักำรผลิต
ประมำณ 100,000 ตนัต่อปี ซ่ึงจะสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยใ์นไตรมำสท่ี 2 ปี 2558 
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4.2.3.2.2  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) (SPRC) 
บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจกำรกลัน่น ้ ำมนัเพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศและส่งออก ณ 

วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ปตท.ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 36 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 64 ถือโดยบริษทั บริษทั เชฟรอน เซำท ์เอเชีย 
โฮลด้ิงส์ พีทีอี ลิมิเตด็ ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของบริษทัเชฟรอน คอร์ปอเรชัน่ (เชฟรอน) 

SPRC ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จงัหวดัระยอง เร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยต์ั้งแต่เดือนกรกฎำคม 
2539 ปัจจุบนัมีก ำลงักำรกลัน่ 155,000 บำร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 14 ของก ำลงักำรกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

 (1) กำรผลิต 
SPRC จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภำพสูงในกำรผลิต มีควำมคล่องตวัในกำรเลือกใชน้ ้ ำมนัดิบและสำมำรถผลิต

ผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัส ำเร็จรูปท่ีมีมูลค่ำในเชิงพำณิชยสู์ง โดยมีกระบวนกำรผลิตท่ีมีหน่วย Residue Fluid Catalytic Cracking 
(RFCCU) ท่ีสำมำรถกลัน่น ้ ำมนัเตำให้เป็นน ้ ำมนัเบนซินและน ้ ำมนัดีเซลไดเ้พ่ิมข้ึน กำรผลิตของ SPRC จะใชน้ ้ ำมนัดิบท่ีจดัหำ
จำกภำยนอกและภำยในประเทศ โดย ปตท.  บริษทั เชฟรอน สหรัฐอเมริกำ (Chevron USA) และบริษทัเชฟรอน (ประเทศไทย) 
ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของเชฟรอน เป็นผูจ้ดัหำน ้ ำมนัดิบใหต้ำมสญัญำจดัหำน ้ ำมนัดิบ (Feedstock Supply Agreement)  

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 
SPRC ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปตำมสัญญำรับซ้ือผลิตภณัฑ ์(Purchase and Sale Agreement) 

โดยผูถื้อหุ้นมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัส ำเร็จรูปจำก SPRC เฉล่ียไม่น้อยกว่ำ 88,200 บำร์เรลต่อวนั ตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้ ตำมรำคำตลำดในประเทศ นอกจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ SPRC ยงัมีกำร
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑท่ี์น ำไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ไดแ้ก่ โพรไพลีน แนฟธำชนิดเบำ และรีฟอร์เมท  

ในคร่ึงปีแรกของปี 2556 SPRC มีกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์นประเทศประมำณร้อยละ 82 และส่งออกประมำณ
ร้อยละ 18 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด 

(3)  กำรบริหำร 
คณะกรรมกำร SPRC ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 9 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท.  

2 คน  จำกบริษทัในเครือของเชฟรอน  4 คน และกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน 
(4)   กำรเงิน 

ผลกำรด ำเนินงำนของ SPRC ในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี 
หน่วย : ลำ้นบำท 

งบกำรเงิน ปี 2553 ปี 2554  ปี 2555 6 เดือน ปี 2556/2 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 203,162 240,294 263,376 122,243 
รำยไดร้วม 204,591 241,353 265,046 122,586 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี)/1 199,028 233,468 260,350 120,983 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 5,563 7,885 4,697 1,602 
สินทรัพยร์วม 71,835 81,103 81,798 83,066 
หน้ีสินรวม 19,774 21,156 33,982 35,129 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 52,061 59,947 47,816 47,938 

 ท่ีมำ:  บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ำกดั 
/1  รวมรำยกำรภำษีเงินได้(เครดิตภำษีเงินได้) ปี 2553 จ ำนวน 2,341 ล้ำนบำท  ปี 2554 จ ำนวน 3,427 ล้ำนบำท  และ ปี 2555 
จ ำนวน 1,436ลำ้นบำท และหกเดือนแรกปี 2556 จ ำนวน 324 ลำ้นบำท 
/2   บริษัทได้ปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ท่ีมีผลบังคบัใช้ในปี 2556 โดยมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีผลกระทบส ำคัญคือ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ   โดยบริษัท
ได้เปล่ียนสกุลเงินหลกัท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนจำกสกุลบำทเป็นสกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ  และใช้วิธีปรับปรุงยอ้นหลงัส ำหรับกำร
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เปล่ียนแปลงดงักล่ำวซ่ึงมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 โดยสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน 2,691 ลำ้นบำท หน้ีสิน
รวมเพ่ิมข้ึน 495 ลำ้นบำท  ส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึน 2,196 ลำ้นบำท  

 
(5)   กำรแปลงสภำพเป็นบริษทั มหำชน 

  SPRC ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหุ้นให้แปรสภำพเป็นบริษทั จ ำกดั (มหำชน) ตำมพระรำชบญัญติับริษทั
มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 โดย SPRC ไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนำยน 2555 

 
4.2.3.2.3 บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) (BCP) 

บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ด ำเนินธุรกิจ
หลกัเก่ียวกบักำรบริหำรโรงกลัน่น ้ ำมนัและจ ำหน่ำยน ้ ำมนัส ำเร็จรูปผ่ำนสถำนีบริกำรภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ของบริษทั โดย
จ ำหน่ำยให้ผูใ้ชใ้นภำคขนส่ง สำยกำรบิน เรือเดินสมุทร ภำคก่อสร้ำง ภำคอุตสำหกรรม ภำคเกษตร และกำรจ ำหน่ำยผ่ำนผูค้ำ้
น ้ ำมนัรำยใหญ่ รำยเลก็ และลูกคำ้รำยยอ่ยทัว่ไปรวมทั้งด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ปตท.ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 27.22 

โรงกลั่นน ้ ำมนัของ BCP ตั้ งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร เร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยใ์นนำมบริษัท บำงจำก
ปิโตรเลียม จ ำกดั ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2528 ปัจจุบนัมีก ำลงักำรกลัน่ 120,000 บำร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 11 ของก ำลงักำรกลัน่
ทั้งหมดของประเทศ ณ ปี 2555 

(1)  กำรผลิต 
BCP ไดล้งทุนในโครงกำร PQI (Product Quality Improvement Project) ซ่ึงไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยใ์นเดือน 

ธนัวำคม 2552 โดยโครงกำรดงักล่ำวใชเ้ทคโนโลย ี  Hydrocracking ซ่ึงเป็นกระบวนกำรแปลงน ้ ำมนัชนิดหนกั บำงส่วน(น ้ ำมนั
เตำ) ใหเ้ป็นน ้ ำมนัชนิดเบำ (น ้ ำมนัเบนซินและดีเซล) ท่ีมีมูลค่ำสูง ซ่ึงจะท ำให ้BCP ยกระดบัจำก Simple Refinery เป็นโรงกลัน่
ประเภท Complex Refinery และเพ่ิมศกัยภำพในกำรท ำก ำไรในระยะยำว นอกจำกน้ี BCP ไดมุ่้งเนน้ในเร่ืองของระบบควำม
ปลอดภยัและระบบป้องกนัมลภำวะต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอยำ่งมำก เน่ืองจำกเป็นโรงกลัน่ท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนคร กำรผลิต
ของ BCP จะใชน้ ้ ำมนัดิบท่ีจดัหำจำกทั้งภำยในและภำยนอกประเทศเช่นเดียวกบั TOP  โดย ปตท.จดัหำน ้ ำมนัดิบให ้BCP ตำม
สญัญำซ้ือขำยน ้ ำมนัดิบเพชรซ่ึงไดท้ ำสญัญำซ้ือขำยน ้ ำมนัดิบระยะยำวตลอดอำยกุำรผลิต มีผลบงัคบัใชต้ั้งแตปี่ 2528 ส่วนสญัญำ
ซ้ือขำยน ้ ำมนัดิบในประเทศอ่ืนๆ มีระยะเวลำ 1 ปี โดยจะมีกำรเจรจำต่ออำยสุญัญำปีต่อปี  

นอกจำกน้ี ปตท. ยงัไดจ้ดัท ำสัญญำจดัหำน ้ ำมนัดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 
พฤษภำคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลำ 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงกำร PQI เร่ิมด ำเนินกำรทำงกำรเชิงพำณิชยไ์ด ้(Commercial 
Operation Date) โดย ปตท. จะจดัหำน ้ ำมนัดิบทั้งหมดใหก้บั BCP เป็นกำรเพ่ิมศกัยภำพในกำรจดัหำวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นกำรผลิต 

 (2)  กำรจดัจ ำหน่ำย 
วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2549 ปตท. ไดจ้ดัท ำสัญญำกำรรับผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป (Product Offtake Agreement) 

กบั BCP มีผลส้ินสุดในระยะเวลำ 12 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีโครงกำร PQI เร่ิมด ำเนินกำรทำงกำรเชิงพำณิชยไ์ด ้(Commercial 
Operation Date: COD) โดยหลงั COD ของโครงกำร PQI แลว้เสร็จ ปตท. จะรับผลิตภณัฑจ์ำก BCPไม่นอ้ยกวำ่ 30% ของน ้ ำมนั
เบนซินและน ้ ำมนัดีเซลท่ีผลิตไดใ้นแต่ละเดือน อยำ่งไรก็ตำม BCP ยงัมีกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ ำมนัส ำเร็จรูปส่วนใหญ่ผำ่นช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยของตนเอง ดงัน้ี 

1)  กำรคำ้ปลีกและตลำดอุตสำหกรรม 
 กำรจ ำหน่ำยผำ่นสถำนีบริกำรน ้ ำมนั 
 กำรจ ำหน่ำยใหผู้ใ้ชโ้ดยตรง 
 กำรจ ำหน่ำยใหกิ้จกำรอุตสำหกรรม 
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2)  กำรจ ำหน่ำยให้ผูค้ำ้น ้ ำมนัรำยอ่ืน: เป็นกำรจ ำหน่ำยให้กบับริษทัผูค้ำ้น ้ ำมนัขนำดใหญ่และปำนกลำงท่ีมีคลงั
น ้ ำมนัเป็นของตนเอง เพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยต่อแก่ผูบ้ริโภคอีกทอดหน่ึง ใน ปี 2555 BCP  มีกำรจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑใ์นประเทศประมำณร้อยละ 91 และส่งออกประมำณร้อยละ 9 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด 

(3)  กำรบริหำร 
       คณะกรรมกำรบริษทั BCP ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 14 คน  เป็นผูบ้ริหำร

จำก ปตท. 2 คน  
(4)   กำรเงิน 

                       ผลกำรด ำเนินงำนของ BCP ในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี 
       หน่วย : ลำ้นบำท 

งบกำรเงิน ปี 2553/3   ปี 2554 ปี 2555 6 เดือน ปี 2556  
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 136,369 158,610 165,246 92,388 
รำยไดร้วม 138,192 160,333 168,162 94,525 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี)/1 135,303 154,701 163,860 91,885 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ/2 2,796 5,610 4,273 2,605 
สินทรัพยร์วม 58,412 61,596 70,853 72,246 
หน้ีสินรวม 35,632 31,717 38,530 38,351 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 22,780 29,879 32,323 33,716 

   ท่ีมำ :  บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
     /1   รวมรำยกำรภำษีเงินได ้(เครดิตภำษีเงินได)้ ปี 2553 จ  ำนวน 995 ลำ้นบำท ปี 2554 จ  ำนวน 615 ลำ้นบำท  และ ปี2555 จ  ำนวน 715 
ลำ้นบำท และหกเดือนแรกปี 2556 จ ำนวน 586 ลำ้นบำท 
      /2  ก  ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่หลงัหกัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย ปี 2553 จ ำนวน 76 ลำ้นบำท  ปี 2554 จ  ำนวน 
22ลำ้นบำท  ปี 2555 จ  ำนวน 30  ลำ้นบำท และหกเดือนแรกปี 2556 จ ำนวน 35 ลำ้นบำท 
      /3 ในปี 2554 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบักำรบนัทึกบญัชีสินทรัพยถ์ำวรจำกรำคำท่ีตีใหม่เป็นรำคำทุน  และได้
ปฏิบติัตำมมำตรฐำนบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังำน ภำยใตน้โยบำยกำรบญัชีใหม่ หน้ีสินของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบั
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน เพ่ือปฎิบติัให้สอดคลอ้งกบักำรปฎิบติัในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกนั 
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือปฎิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงั ซ่ึงมีผลท ำให้สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2553 ลดลงเป็นจ ำนวน 4,041 
ลำ้นบำท หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 231 ลำ้นบำท และส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจ ำนวน 4,272 ลำ้นบำท กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อ
ผลก ำไรและก ำไรต่อหุ้นส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 และ 2553 

 

(5) กำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงินและกำรจดัหำเงินกู ้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,531,643,461 บำท ทุนช ำระแลว้ 1,376,923,157 บำท โดย

แบ่งเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 1,376,923,157 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  
ณ วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2549 บริษทัฯ ไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ (BCP-

W1) จ ำนวน 69,092,486 หน่วย โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรำ 10 หุน้สำมญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีอำย ุ5 
ปี โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้1 หุ้น รำคำใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเท่ำกับ 18 บำทต่อหุ้น ซ่ึง
ปัจจุบนัใบส ำคญัแสดงสิทธิไดค้รบอำยแุละพน้สภำพจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2554 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2553 บริษทัฯ มีหุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีอยูใ่นรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกหุ้นกู้
แปลงสภำพของบริษทัฯ (BCP141A) ซ่ึงออกโดย บริษทั สยำมดีอำร์ จ ำกดั คงเหลือ 135,097 หน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 
10,000 บำท รวมมูลค่ำ 1,350,970,000 บำท ซ่ึงปัจจุบนัใบส ำคญัแสดงสิทธิไดถู้กไถ่ถอนเป็นหุ้นกูแ้ปลงสภำพและถูกแปลงเป็น
หุน้สำมญัแลว้ทั้งหมด 
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และนอกจำกน้ีบริษทัฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภำพดอ้ยสิทธิ ชนิดห้ำมโอนเปล่ียนมือเสนอขำยให้แก่ บริษทั ปตท. 
จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 58,560 หน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 10,000 บำท รวมมูลค่ำ 585,600,000 บำท ซ่ึงในปี 2554 หุ้นกู้
แปลงสภำพดงักล่ำวไดถู้กแปลงเป็นหุน้สำมญัแลว้ทั้งหมดเช่นกนั 

 (6)  กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆ 
 โครงกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ ำมนั : เป็นโครงกำรก่อสร้ำงหน่วยแตกตวัโมเลกุลน ้ ำมนั (Cracking Unit) และหน่วยอ่ืนๆ 

โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนประมำณ 378 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ท ำให้โรงกลัน่ BCP เปล่ียนเป็นโรงกลัน่ประเภท Complex 
Refinery ซ่ึงสำมำรถลดสดัส่วนกำรผลิตน ้ ำมนัเตำใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัโรงกลัน่อ่ืนๆ ทั้งน้ีกำรก่อสร้ำงโครงกำร
แลว้เสร็จ โดยเร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยต์ั้งแต่ วนัท่ี 7 ธนัวำคม 2552 เป็นตน้มำ 

 ธุรกิจผลิตไบโอดีเซล : BCP ไดล้งทุนโรงงำนผลิตไบโอดีเซลบนพ้ืนท่ีบริษทัฯ ท่ีอ ำเภอบำงปะอิน ภำยใตช่ื้อบริษทั 
บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั ตั้งแต่ปี 2552 โดยไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี และเป็นกำรสนบัสนุนต่อนโยบำยส่งเสริมพลงังำน
ทดแทนของภำครัฐ สำมำรถสร้ำงรำยไดใ้ห้กบัเกษตรกร โดยปัจจุบนัมีก ำลงักำรผลิตไบโอดีเซล 360,000 ลิตรต่อวนั 
และอยูร่ะหวำ่งด ำเนินโครงกำรและจดักำรประมูลงำนก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไบโอดีเซลโรงงำนท่ี 2 ก ำลงักำรผลิตไบ
โอดีเซลเพ่ิมเติมอีก 450,000 ลิตรต่อวนั เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรใชไ้บโอดีเซลท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนำคต 

 ธุรกิจผลิตเอทำนอล : BCP ไดเ้ขำ้ซ้ือหุน้สำมญัในบริษทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกดั ท่ีอ ำเภอนำเยยี จงัหวดั
อุบลรำชธำนี จ ำนวน 583,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 21.28 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมด  ซ่ึงประกอบกิจกำรผลิตเอทำนอล
โดยใชม้นัส ำปะหลงัสด มนัเสน้และกำกน ้ ำตำลเป็นวตัถุดิบ ทั้งน้ี บจ. อุบลไบโอ เอทำนอล ไดก่้อสร้ำงแลว้เสร็จ และ
เร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยไ์ดใ้นเดือนมกรำคม 2556 โดยโรงงำนมีก ำลงัผลิต 400,000 ลิตรต่อวนั กำรลงทุนในธุรกิจเอ
ทำนอลยงัช่วยเพ่ิมควำมมัน่คงในกำรจดัหำเอทำนอล รองรับแผนกำรขยำยกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัแก๊สโซฮอล ์E20 และ 
E85 ในอนำคต 

 ธุรกิจโซลำร์ฟำร์มบำงปะอิน : "Sunny Bangchak" ไดล้งนำมสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (PPA) จ ำนวน 118 เมกะวตัต ์กบักำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต (กฟผ.) และกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ไดส่้วนเพ่ิมค่ำไฟฟ้ำ (Adder) ในอตัรำ 8 บำท/หน่วย และ
จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทั บำงจำก โซลำร์เอน็เนอร์ย ีจ ำกดั เพ่ือบริหำรและด ำเนินธุรกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทิตย ์
โดยด ำเนินกำรเฟสแรกท่ี อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ  ซ่ึงด ำเนินกำรก่อสร้ำงหน่วยผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำนแสงอำทิตยข์นำด 8 เมกะวตัตแ์ลว้เสร็จ เร่ิมผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้บักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคไดต้ั้งแต่วนัท่ี 
5 สิงหำคม 2554 แต่ตอ้งหยดุด ำเนินงำนชัว่ครำวจำกเหตุกำรณ์อุทกภยัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลำคม 2554  ทั้งน้ีสำมำรถ
กลบัมำผลิตไดอี้กคร้ังตั้งแต่วนัท่ี 2 เมษำยน 2555   โดยบริษทัฯ สำมำรถเร่ิมกำรผลิตในเชิงพำณิชย ์(COD) เฟส 1  รวม 
38 เมกะวตัตไ์ดต้ั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2555 และยงัเปิดเป็นศูนยก์ำรเรียนรู้พลงังำนทดแทน เพ่ือใหป้ระชำชนทัว่ไป
สำมำรถเยีย่มชมและเรียนรู้ผำ่นนิทรรศกำรและกิจกรรมมำกมำย  นอกจำกน้ีโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทิตย ์
เฟสท่ี 2 ท่ีอ ำเภอบำงปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำและอ ำเภอบ ำเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ขนำดรวม 32 เมกะวตัต ์
สำมำถด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์(COD) ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 5 เมษำยน 2556 และวนัท่ี 6 มีนำคม 2556 ตำมล ำดบั ส ำหรับ
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทิตย ์เฟสท่ี 3 ขนำด 48 เมกะวตัต ์จ ำหน่ำยใหก้บักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จะด ำเนิน
โครงกำรในภำคตะวนัออกและภำคตะวนัออกเฉียงเหนือเหนือ ขณะน้ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรปรับพ้ืนท่ี และจะเร่ิม
ก่อสร้ำงไดภ้ำยในเดือนกนัยำยน 2556 และคำดวำ่จะก่อสร้ำงแลว้เสร็จในเดือนพฤษภำคม 2557 

 
4.2.3.2.4 บริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) 

บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษทั อุตสำหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จ ำกดั (มหำชน) (TPI) เป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจอุตสำหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร โดยเร่ิมผลิตเม็ด
พลำสติกในปี 2525 และไดข้ยำยกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึนในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่ำงๆ จนสำมำรถผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี
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ครบวงจรในปี 2543 จำกสภำวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและกำรประกำศเปล่ียนแปลงระบบอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศในเดือนกรกฏำคม 2540 ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษทัฯ อยำ่งรุนแรงจนบริษทัตอ้งเขำ้อยูภ่ำยใตก้ำรฟ้ืนฟู
กิจกำรเม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม 2543  หลงัจำกนั้นบริษทัฯไดมี้กำรด ำเนินกำรตำมแผนฟ้ืนฟูกิจกำรจนเป็นผลส ำเร็จ โดย ปตท. และ
กลุ่มผูร่้วมลงทุนช ำระเงินค่ำหุน้เพ่ิมทุน เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2548 ท ำให ้ปตท. ถือหุน้ในบริษทัฯ เป็นสัดส่วนร้อยละ 31.5 โดย
มีผูถื้อหุ้นใหญ่รำยอ่ืน ไดแ้ก่ ธนำคำรออมสิน  กองทุนรวมวำยภุกัษห์น่ึง และกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร และเม่ือวนัท่ี              
26 เมษำยน 2549 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสัง่ยกเลิกกำรฟ้ืนฟกิูจกำรของบริษทัฯ โดย ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2555 ปตท. ถือหุ้น
บริษทัฯเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.51 โรงงำนของบริษทัฯ ตั้งอยู่ท่ีต  ำบลเชิงเนิน อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ย               
โรงกลัน่น ้ ำมนัและโรงงำนปิโตรเคมีครบวงจร โดยโรงกลัน่น ้ ำมนัของบริษทัฯ สำมำรถผลิตผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัเช้ือเพลิงชนิดต่ำงๆ 
รวมถึงผลิตภณัฑ์พลอยได้อ่ืน คือ น ้ ำมนัหล่อล่ืน ยำงมะตอย ผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัส่วนหน่ึงน ำมำใช้เป็นวตัถุดิบของผลิตภณัฑ ์                
ปิโตรเคมี ได้แก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในกำรผลิตเม็ดพลำสติกชนิดต่ำงๆ ได้แก่ เม็ดพลำสติกชนิด High 
Density Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Styrene Acrylonitril (SAN), 
Expanded Polystyrene (EPS) และ Polystyrene (PS) เพ่ือจ ำหน่ำยให้ผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมพลำสติกขั้นต่อเน่ืองน ำไป
เป็นวตัถุดิบเพ่ือผลิตเป็นผลิตภณัฑพ์ลำสติกส ำเร็จรูปชนิดต่ำงๆ บริษทัฯ มีสำธำรณูปโภคท่ีใชใ้นกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัฯ เช่น ท่ำเรือน ้ ำลึก คลงัน ้ ำมนั โรงไฟฟ้ำ ท ำใหบ้ริษทัฯ ไดเ้ปรียบดำ้นกำรบริหำรจดักำรและสำมำรถประหยดัตน้ทุน
โดยขนำด (Economy of Scale) เช่น ค่ำขนส่งวตัถุดิบ   

(1) กำรจดัหำวตัถุดิบ 
    วตัถุดิบหลกัของบริษทัมำกกวำ่ร้อยละ 90 คือ น ้ ำมนัดิบ (Crude) โดยน ้ ำมนัดิบส่วนใหญ่น ำเขำ้จำกกลุ่มประเทศ

ในตะวนัออกกลำง บริษทัฯ มีนโยบำยจดัหำวตัถุดิบจำกแหล่งต่ำงๆ ท่ีน ำมำผลิตแลว้ให้ผลตอบแทนสูงสุด ปัจจุบนั IRPC ซ้ือ
น ้ ำมนัดิบส่วนใหญ่ผำ่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. เพ่ือลดค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำ L/C, ค่ำขนส่ง เป็นตน้  

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 
ผลิตภณัฑเ์มด็พลำสติก  

  บริษทัฯ มีนโยบำยเนน้กำรขำยในประเทศ โดยเป็นกำรขำยผำ่นตวัแทนจ ำหน่ำยและกำรขำยตรง ส่วนกำร
ขำยต่ำงประเทศจะขำยผำ่นตวัแทนกำรคำ้ในต่ำงประเทศ นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีนโยบำยจะขำยผลิตภณัฑเ์มด็พลำสติกผำ่นบริษทั 
พีทีที โพลิเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ ปตท. บริษทัฯ จึงเขำ้ไปลงทุนในบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง 
จ ำกดั โดยถือหุน้ร้อยละ 25 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2551  

ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนั  
 ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัมีลกัษณะช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ กำรจ ำหน่ำยผำ่นสถำนีบริกำร (Retail), กำรจ ำหน่ำยให้
ผูใ้ชโ้ดยตรง, กำรจ ำหน่ำยใหลู้กคำ้ขำยส่ง (Wholesales), กำรจ ำหน่ำยใหลู้กคำ้มำตรำ 7, กำรส่งออก (Export) ใหก้บัผูค้ำ้น ้ ำมนัใน
ต่ำงประเทศ, กำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ น ้ ำมนัเตำ (Fuel Oil) ให้กบัเรือท่ีมำใชบ้ริกำร                
ท่ำเทียบเรือของ IRPC และกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัให้กบัสมำคมประมงในน่ำนน ้ ำ ทั้งน้ี 6 เดือนแรกของปี 2556  IRPC มีกำรจดั
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์นประเทศประมำณร้อยละ 61 และส่งออกประมำณร้อยละ 39  ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด 

(3) กำรบริหำร 
   คณะกรรมกำร IRPC ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน  2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 17 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. 

จ ำนวน 2 คน นอกจำกน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมำยใหผู้บ้ริหำรจำก ปตท. เขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของ IRPC ซ่ึงรวมถึงกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่  
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(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ  IRPC ในปี 2553 –  6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี      

    หน่วย : ลำ้นบำท 

งบกำรเงิน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดือน ปี 2556  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 221,611 246,888 292,430 141,664 
รำยไดร้วม 223,497 246,085 294,993 142,870 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) /1 217,311 242,144 295,952 143,876 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ/2 6,100 3,941 (959) (1,006) 
สินทรัพยร์วม 120,458 132,119 141,977 151,783 
หน้ีสินรวม 45,587 56,197 67,815 78,012 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 74,871 75,922 74,162 73,771 

ท่ีมำ :  บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) 
/1    รวมรำยกำรภำษีเงินได ้ ปี 2553 จ  ำนวน 130  ลำ้นบำท ปี 2554 จ  ำนวน 85 ลำ้นบำท ปี 2555 จ  ำนวน 65 ลำ้นบำท และหกเดือน

แรกปี 2556 จ ำนวน 63 ลำ้นบำท 
/2    ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่หลงัหกัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  ปี 2553  จ  ำนวน 4 ลำ้นบำท  ปี 2554 

จ  ำนวน 11 ลำ้นบำท  ปี 2555 จ  ำนวน 21 ลำ้นบำท และหกเดือนแรกปี 2556 จ ำนวน 13 ลำ้นบำท 
/3    ในปี 2555 บริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีส ำหรับกำรรับรู้อนุพนัธ์ทำงกำรเงิน จำกเดิมท่ีรับรู้ในงบกำรเงินตั้งแต่วนัเร่ิมแรกเป็น

รับรู้เม่ือมีกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำ  และใชวิ้ธีปรับปรุงยอ้นหลงัส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำว  ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อ งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 โดยสินทรัพยร์วม ลดลง 57,841 ลำ้นบำท  หน้ีสินรวม ลดลง 
48,797 ลำ้นบำท และส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 9,044 ลำ้นบำท  และกระทบต่องบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จปี 2554 โดยรำยไดร้วม 
ลดลง 62 ลำ้นบำท  ค่ำใชจ่้ำยรวม เพ่ิมข้ึน 103 ลำ้นบำท  และ ก ำไรสุทธิ  ลดลง 165 ลำ้นบำท 

/4      ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค.2556 บริษทัไดใ้ชม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12  เร่ือง ภำษีเงินได ้และใชวิ้ธีปรับปรุงยอ้นหลงัส ำหรับกำร
เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำว  ซ่ึงมีผลกระทบต่อ งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 โดยสินทรัพยร์วม 
เพ่ิมข้ึน 2,319 ลำ้นบำท  และส่วนของผูถื้อหุ้น เพ่ิมข้ึน 2,319 ลำ้นบำท 

 

(5) กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆ 

                      โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตโพรพิลีนซ่ึงแลว้เสร็จและด ำเนินกำรผลิตไดใ้นเดือนตุลำคม 2555 และโครงกำรขยำย
ก ำลงักำรผลิตเม็ดพลำสติก ABS (ABS6) ซ่ึงแลว้เสร็จและด ำเนินกำรผลิตไดใ้นเดือนพฤษภำคม 2556 ส่วนโครงกำรท่ีอยู่
ระหวำ่งด ำเนินกำร ไดแ้ก่แผนกำรลงทุนในโครงกำรฟีนิกซ์  ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีครอบคลุมธุรกิจหลกัและธุรกิจสนบัสนุนของ
บริษทัฯ ทั้งดำ้นกำรพฒันำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต  ดำ้นกำรบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่เพ่ือสร้ำงรำยไดเ้พ่ิมข้ึน 
ดำ้นกำรพฒันำผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยืน  ดำ้นกำรขยำยก ำลงักำรผลิตในสำยผลิตภณัฑท่ี์ให้ผลตอบแทนสูง เป็นตน้ 
ในปี 2555 บริษัทฯได้ร่วมลงทุนกับบริษทั อูเบะเคมีคอลส์ (เอเชีย) จ ำกัด (มหำชน) ผูน้ ำตลำดระดับสำกลในผลิตภัณฑ ์                                  
คำโปรแลคตมัและไนล่อน 6 ในสดัส่วนร้อยละ 25 เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงธุรกิจดำ้นปิโตรเคมี 
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4.2.4 ธุรกจิการลงทุนต่างประเทศ  

ปตท. ขยำยกำรลงทุนต่ำงประเทศอยำ่งต่อเน่ืองโดยมีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ 
ในธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ และ LNG ธุรกิจไฟฟ้ำและพลงังำนทดแทน ธุรกิจถ่ำนหิน ธุรกิจปลูกและพฒันำสวนปำลม์ และธุรกิจอ่ืนๆ 
ท่ีต่อเน่ืองของ ปตท.  ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของรำยไดท้ั้งหมดของ ปตท. ภำยในปี 2563 โดยส่วนหน่ึงไดล้งทุนผ่ำนบริษทั พีทีที 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั และบริษทั พีทีที กรีนเอนเนอร์ย ีจ ำกดั  

4.2.4.1 บริษัท พทีที ีอนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (PTTI) 

  บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (PTT International Company Limited – PTTI) จดัตั้งข้ึนเม่ือตุลำคม 2550 โดยมี 
ปตท. เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด โดยคณะกรรมกำรบริษทั PTTI ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำร 7 คนซ่ึงเป็นผูบ้ริหำร
จำก ปตท. 4 คน   

  PTTI ถูกจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นตวัแทน ปตท. ในกำรลงทุนในต่ำงประเทศ มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 
36,045 ลำ้นบำท และทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 33,316 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 3,331,600,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556  โดย PTTI มีกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงประเทศทั้งหมดดงัต่อไปน้ี 

1) บริษัท East Mediterranean Gas S.A.E. (EMG): ปตท. โดยผำ่น PTTI ไดเ้ขำ้ซ้ือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 25 ในบริษทั 
EMG เม่ือเดือนธนัวำคม 2550 เป็นเงินลงทุนทั้งส้ินเทียบเท่ำ 16,479 ลำ้นบำท โดย PTTI ไดรั้บกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินจำก ปตท. 
เพ่ือกำรลงทุนดงักล่ำวในรูปแบบเงินกู ้ 

บริษทั EMG เป็นบริษทัแห่งเดียวท่ีไดรั้บสิทธิในกำรส่งออกก๊ำซธรรมชำติจำกประเทศอียปิตเ์พ่ือจ ำหน่ำยไปยงัประเทศ
อิสรำเอลภำยใต ้ MOU ของทั้งสองประเทศ โดยบริษทั EMG มีสญัญำซ้ือขำยก๊ำซฯจำกบริษทั Egyptian General Petroleum 
Corporation (EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ซ่ึงเป็นรัฐวสิำหกิจอียปิต ์ในปริมำณ 677 ลำ้นลบ.ฟตุ/วนั 
เป็นเวลำ 20 ปี โดยขนส่งผำ่นระบบท่อส่งก๊ำซฯในทะเลจำกเมือง Al-Arish ในประเทศอียปิตไ์ปยงัเมือง Ashkelon ทำงตอนใตข้อง
ประเทศอิสรำเอล และไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรโครงกำรในไตรมำส 1 ปี 2551 ทั้งน้ี PTTI ไดสิ้ทธิในกำรเป็นกรรมกำรในบริษทั EMG 
จ ำนวนทั้งส้ิน 3 คน  

บริษทั EMG มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสุทธิในปี 2551 จ ำนวน 25.48 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2552 ขำดทุนสุทธิ
จ ำนวน 41.52 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อนัเน่ืองมำจำกกำรปรับรำคำคำ่ก๊ำซฯโดย EGPC/EGAS  โดยต่อมำไดท้ ำกำรปรับรำคำขำยก๊ำซฯ
ใหคู้ค่ำ้ส ำเร็จและในปี 2553 มีผลกำรด ำเนินงำนก ำไรสุทธิ 42.50 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ  ตอ่มำเน่ืองจำกเกิดเหตคุวำมไม่สงบใน
ประเทศอียปิตอ์ยำ่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่เดือนกมุภำพนัธ์ 2554 และเกิดเหตุกำรณ์วำงระเบิดท่อส่งก๊ำซฯของ EGPC/EGAS จนท ำให ้
EGPC/EGAS ไม่สำมำรถจดัส่งก๊ำซฯ ใหก้บั EMG ติดต่อกนัเป็นระยะเวลำนำน มีผลใหใ้นปี 2554  EMG มีผลกำรด ำเนินงำน
ขำดทุนสุทธิจ ำนวน  52.10 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ  

เน่ืองจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบและกำรหยดุส่งก๊ำซฯ ของ EGPC/EGAS ดงักล่ำวไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจของ EMG 
อยำ่งมีนยัส ำคญั PTTI จึงไดจ้ดัท ำกำรประเมินมูลค่ำกำรลงทุนใน EMG ใหม่เพ่ือใหง้บกำรเงินสะทอ้นมูลค่ำท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์ 
ไดท้ ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน (Recoverable amount) ของเงินลงทุนใน EMG ณ วนัท่ี 1 ตลุำคม 2554 ดว้ยวิธีส่วนลด
กระแสเงินสด (DCF method)  และ PTTI ไดบ้นัทึกรับรู้กำรดอ้ยคำ่ทำงบญัชีส ำหรับเงินลงทุนใน EMG บนงบกำรเงินรวมของบริษทั
ประจ ำปี 2554  เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 5,821.7 ลำ้นบำท และรับรู้ผลขำดทุนดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 
9,049.38 ลำ้นบำท 

สืบเน่ืองจำกเหตุกำรณ์วำงระเบิดท่อส่งก๊ำซฯ ในประเทศอียิปตอ์ย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้ EGPC/EGAS ไม่สำมำรถด ำเนินกำรส่ง 
ก๊ำซฯ ใหแ้ก่ EMG เป็นระยะเวลำยำวนำนทั้งส้ินกวำ่ 13 เดือน รวมถึงเกิดขอ้พิพำทระหวำ่ง EGAS/EGPC กบั EMG เก่ียวกบัสัญญำซ้ือขำย
ก๊ำซฯ ในหลำยประเด็นรวมถึงกำรไม่สำมำรถช ำระค่ำก๊ำซฯ ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยต่อมำ EGPC/EGAS ไดข้อยกเลิกสัญญำซ้ือ
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ขำยก๊ำซฯ และ EGPC/EGAS และ EMG ไดเ้ขำ้สู่กระบวนกำรตำมกฎหมำยเพ่ือยติุขอ้พิพำท  PTTI จึงไดป้ระเมินสถำนกำรณ์และจดัท ำ
ประมำณกำรกระแสเงินสดของ EMG  เพ่ือประเมินมูลค่ำปัจจุบนัของเงินลงทุนใน EMG  อีกคร้ัง  โดยประเมินมูลค่ำกำรลงทุนท่ีคำดวำ่
จะไดรั้บคืน (Recoverable Amount) ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2555 ดว้ยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด (DCF method)  ส่งผลให้ PTTI ตอ้งบนัทึก
รับรู้กำรดอ้ยค่ำกำรลงทุนบนงบกำรเงินรวมของ PTTI ในไตรมำสท่ี 2/2555  เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 126.94  ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีผลให ้
ปตท. ตอ้งบนัทึกรับรู้ผลขำดทุนดงักล่ำวบนงบกำรเงินรวมของปตท. เป็นเงินบำท ณ วนัปิดงวดบญัชี 30 เมษำยน 2555 เป็นจ ำนวนเงิน
ทั้งส้ิน  3,972.32  ลำ้นบำท และรับรู้ผลขำดทุนดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวนเงิน 127.46 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 
3,988.43 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ี ปัจจุบนั EMG ไดย้ื่นฟ้อง EGPC/EGAS ภำยใตก้ระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ณ International Chamber of Commerce 
(ICC) กรุงเจนีวำ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ในกรณียกเลิกสัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯโดยมิชอบทำงกฏหมำย โดยมีมูลค่ำกำรฟ้องร้องรำว 1,500 
ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงคำดวำ่จะมีกำรพิจำรณำค ำตดัสินภำยในตน้ปี 2557 ในขณะเดียวกนั EGPC/EGAS ไดย้ื่นฟ้อง EMG ในกรณีผิดนดั
ช ำระค่ำก๊ำซฯ ตำมสญัญำซ้ือขำยก๊ำซฯ อนัเป็นเหตุแห่งกำรยกเลิกสัญญำดงักล่ำว ภำยใตก้ระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ณ Cairo Regional 
Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA) กรุงไคโร ประเทศอียิปต ์แต่เน่ืองจำกสภำพควำมไม่สงบในประเทศอียิปตใ์น
ปัจจุบนั  จึงท ำใหย้งัไม่สำมำรถก ำหนดกรอบเวลำท่ีชดัเจนได ้

 
  2) การลงทุนในธุรกิจถ่านหิน: บริษทั PTT Mining Limited (PTTML) เป็นบริษทัยอ่ยซ่ึง PTTI ถือหุ้นทั้งหมด (ทั้ง
ทำงตรงและทำงออ้ม) โดยเป็นบริษทัจดทะเบียนในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง สำธำรณรัฐประชำชนจีน มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 
10,000 เหรียญฮ่องกง และทุนเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 1 เหรียญฮ่องกง ทั้งน้ี PTTML เป็นตวัแทนของ PTTI ในกำรลงทุนในธุรกิจ
ถ่ำนหินต่ำงประเทศมำตั้งแต่ปี 2552   

               PTTI โดยผ่ำน PTTML ไดเ้ขำ้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ในบริษทั Straits Bulk and Industrial Pty Limited (SBI) 
(ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น PTT Asia Pacific Mining Pty Limited - PTTAPM) ซ่ึงเป็นบริษทัสัญชำติออสเตรเลียเม่ือเดือนเมษำยน 
2552 เป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 335 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 11,838.9 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรร่วมทุนกับบริษทั Straits 
Resources Limited (SRL) ทั้งน้ี PTTAPM  มีสินทรัพยห์ลกั ณ เดือนเมษำยน 2552 คือ 

  - ถือหุน้ร้อยละ 47.1 ในบริษทั Straits Asia Resources Limited (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น Sakari Resources Limited -
SAR) ซ่ึงเป็นบริษทัสญัชำติสิงคโปร์ (เดิมจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์ แต่ต่อมำไดถู้กเพิกถอนหลกัทรัพยอ์อก
จำกตลำดฯ เม่ือเดือนกุมภำพนัธ์ 2556) ประกอบธุรกิเหมืองถ่ำนหินในประเทศอินโดนีเซีย คือเหมือง Sebuku และเหมือง 
Jembayan และธุรกิจคำ้ถ่ำนหินในประเทศสิงคโปร์  

  - ถือหุน้ร้อยละ 33.5 ในบริษทัร่วม Red Island Mineral Limited (RIM) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย โดย
ประกอบธุรกิจร่วมทุนในสดัส่วนร้อยละ 80 กบัตวัแทนรัฐบำลมำดำกสักำร์ในกำรส ำรวจและพฒันำเหมืองถ่ำนหิน  ท่ี Sakoa Coal 
Basin ในประเทศมำดำกสักำร์ โดยโครงกำรตั้งอยูท่ำงดำ้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ และโครงกำรมีศกัยภำพในกำรส่งออก
เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้ำและอุตสำหกรรมหนกัต่ำงๆ ในประเทศอินเดีย และประเทศในทวปียโุรปตะวนัตก 

  - ถือหุ้นผ่ำนบริษทัย่อยในบริษทัร่วมทุน Fee (Bru) Pte Ltd ในสัดส่วนร้อยละ 35 ซ่ึงมีสิทธิส ำรวจถ่ำนหินใน
ประเทศบรูไน 

 ต่อมำเม่ือเดือนพฤศจิกำยน 2553 PTTI โดยผำ่น PTTML ไดเ้สนอซ้ือกิจกำรเหมืองถ่ำนหินของ SRL (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือ
เป็น International Coal Holdings Pty Limited - ICH) คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ิน 544.1 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือ เทียบเท่ำ 
16,831.2 ลำ้นบำท (อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัโอนเงิน)  โดยด ำเนินกำรแลว้เสร็จเม่ือเดือนมีนำคม 2554 มีผลให้ PTTML ถือหุ้นทั้ง
ทำงตรงและทำงออ้มใน PTTAPM รวมเป็น 100% และถือหุน้ใน SAR เป็นสดัส่วนทั้งส้ินร้อยละ 45.6 
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 เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม 2555 PTTAPM ไดใ้ชสิ้ทธิตำมสญัญำ Investment & Option Agreement ในกำรซ้ือหุ้นใน RIM ส่วน
ท่ีเหลืออีกร้อยละ 66.5 โดยเพ่ิมสดัส่วนกำรถือหุน้จำกเดิมร้อยละ 33.5 เป็นร้อยละ 100 ดว้ยมูลค่ำทั้งส้ิน 44.86 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 
หรือเทียบเท่ำ 1,361.09 ลำ้นบำท โดยปัจจุบนัอยูใ่นระหวำ่งรอใบอนุญำตกำรผลิตจำกรัฐบำลมำดำกสักำร์เพ่ือด ำเนินกำรพฒันำ
โครงกำรต่อไป     

ต่อมำ PTTML ไดเ้ขำ้ซ้ือและประกำศท ำค ำเสนอซ้ือหุน้ทั้งหมดของ SAR ในตลำดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ โดยมีระยะเวลำ
รับซ้ือหุน้ตำมกระบวนกำร (รวมกำรขยำยเวลำรับซ้ือ) ตั้งแตป่ลำยเดือนสิงหำคม 2555 จนถึงตน้เดือนกมุภำพนัธ์ 2556 และไดม้ำ
ซ่ึงหุน้ SAR จ ำนวนร้อยละ 49.3 ดว้ยมูลค่ำ 1,053.8 ลำ้นเหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นสดัส่วนกำรถือหุน้ใน SAR ทั้งส้ินร้อยละ 94.6  
และไดท้ ำกำรเพิกถอนหลกัทรัพย ์ SAR ออกจำกตลำดหลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2556 ทั้งน้ี 
ปตท. ใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงินต่อ PTTI เพ่ือกำรเพ่ิมสดัส่วนกำรถือหุน้ใน SAR ดงักล่ำวในรูปแบบของเงินกู ้

 ในปี 2555 SAR สำมำรถผลิตถ่ำนหินไดจ้ ำนวนทั้งส้ิน 10.8 ลำ้นตนัจำกเหมือง Sebuku และ Jembayan มีรำยไดจ้ำกกำร
ขำยจ ำนวนทั้งส้ิน 927.3 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ และมีก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษี 108.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ  

ทั้งน้ี ในวนัท่ี 2 มีนำคม 2555 PTTAPM โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำร ปตท.ไดท้ ำกำร
เขำ้ซ้ือหุน้ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 66.5% ของ RIM ซ่ึงเป็นกำรใชสิ้ทธิตำม IOA และส่งผลให ้RIM มีสถำนะเป็นบริษทัยอ่ยในเครือ
ของ ปตท. 

                      3) การลงทุนในธุรกจิไฟฟ้า : PTTI โดยผ่ำนบริษทัยอ่ยไดเ้ขำ้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั
น ้ ำ 1,280 MW ในประเทศลำว โดยกำรซ้ือหุน้สำมญับริษทั Xayaburi Power Company Limited (XPCL)  ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในประเทศลำว จำกบริษทั ช. กำรช่ำง (มหำชน) จ ำนวน 20,000,0001 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 200 ลำ้น
บำท  ทั้งน้ี ปัจจุบนั XPCL มีทุนจดทะเบียน 26,861 ลำ้นบำท โดยไดจ้ดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นตำมสัดส่วน และมีกำรเรียก
ช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนตำมควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งินของโครงกำร และ PTTI โดยผ่ำนบริษทัยอ่ยไดช้ ำระทุนจดทะเบียนในสัดส่วน
ร้อยละ 25 แลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 850.9 ลำ้นบำท 

โครงกำร XPCL เป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ ำชนิดฝำยน ้ ำลน้ตั้งอยูบ่นล ำน ้ ำโขง ไดรั้บสมัปทำนจำกรัฐบำลลำวเม่ือ
เดือนตุลำคม 2553 เป็นรูปแบบ Build-Own-Operate and Transfer (BOT) อำยสุญัญำสมัปทำน 29 ปีนบัจำกวนัเปิดด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย ์  โดยมีบริษทัในกลุ่ม ช.กำรช่ำง เป็นผูรั้บเหมำออกแบบและก่อสร้ำง  โดย XPCL มีสญัญำขำยไฟฟ้ำระยะยำวใหก้บักำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตในประเทศไทย (กฟผ.) จ ำนวน 1,220 เมกะวตัต ์และมีสญัญำขำยไฟฟ้ำระยะยำวใหก้บัรัฐวสิำหกิจไฟฟ้ำลำวจ ำนวน 
60 เมกะวตัต ์ ทั้งน้ี โครงกำรไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงแลว้และมีก ำหนดขำยไฟเชิงพำณิชย ์ในรำวปลำยเดือนตุลำคม 2562 

นอกจำกน้ี PTTI โดยผำ่นบริษทัยอ่ยยงัไดเ้ขำ้ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 40 ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ ำน ้ ำลิก 1 ขนำด 
64.7 MW ในประเทศลำว เม่ือปลำยเดือนมกรำคม 2556 โดยช ำระทุนจดทะเบียนในสดัส่วนร้อยละ 40 แลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2556 เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 80,000 เหรียญสหรัฐฯ  ทั้งน้ี โครงกำรดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งกำรเตรียมกำรก่อสร้ำง โดยคำดวำ่จะ
สำมำรถด ำเนินกำรเชิงพำณิชยไ์ดใ้นปี 2559 

สถำนะทำงกำรเงิน: งบกำรรวมของบริษทั PTTI ไดร้วมผลประกอบกำรของ SAR โดยมีกำรปรับเปล่ียนส่วนของผูถื้อหุน้
รำยยอ่ยของ SAR รำยปีใหส้อดคลอ้งกบัสดัส่วนกำรถือหุน้ของ PTTI ใน SAR ท่ีเปล่ียนแปลงไปตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มำ ทั้งน้ี กำร
ปรับปรุงส่วนของผูถื้อหุน้รำยยอ่ยใน SAR อนัเน่ืองมำจำกกำรเขำ้เพ่ิมสดัส่วนเป็นร้อยละ 94.6 ในช่วงปี 2555-2556 ท่ีผำ่นมำนั้น มี
ผลใหสิ้นทรัพยร์วมของบริษทั PTTI ในปี 2555 และปี 2556 ต  ่ำกวำ่หน้ีสินรวม  สรุปสถำนะทำงกำรเงินบริษทั PTTI ดงัน้ี  
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              หน่วย  :  ลำ้นบำท 

งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี2555 6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดร้วม 20,783 24,765 
 

 31,384 
 

28,739 11,244 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 21,739 27470 

 
 

 37,783 33,745 12,296 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (2,522) (2,705)  (6,399) (5,006) (1,052) 
สินทรัพยร์วม 68,077 67,623  69,893 61,985 62,188 
หน้ีสินรวม 41,050 42,368  45,154 68,011 69,876 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 18,780 19,266  16,611 7,015 1,689 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 8,247 5,989   8,128 (13,041) (9,376) 

 

4.2.4.2 บริษัท ปตท กรีน เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (PTTGE) 

คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมคร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2550 มีมติอนุมติัให้จดัตั้ง บริษทั ปตท กรีน 
เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั ซ่ึง ปตท. ถือหุ้น 100% เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน 2550 โดยมีทุนจดทะเบียน 833 ลำ้นบำท ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน
อยูท่ี่ 10,860 ลำ้นบำทโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัส ำหรับลงทุนในธุรกิจปำลม์น ้ ำมนั เพ่ือเป็นแหล่งพลงังำนทดแทนให้ประเทศตำม
แผนพฒันำพลงังำนทดแทนของกระทรวงพลงังำน โดยมีเป้ำหมำยในกำรเขำ้ลงทุนในธุรกิจปำล์มน ้ ำมนัท่ีประเทศอินโดนีเซีย 
เน่ืองจำกมีควำมเหมำะสมทำงสภำพภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ และตน้ทุนกำรผลิตท่ีต ่ำ อีกทั้งยงัมีพ้ืนท่ีเพียงพอส ำหรับกำรลงทุนปลูก
ปำลม์ในระยะยำวของ PTTGE โดยคณะกรรมกำร ปตท. ไดอ้นุมติักรอบกำรลงทุนพ้ืนท่ีปลูกปำลม์ 500,000 เฮกตำร์ หรือประมำณ 
3.1 ลำ้นไร่  

(1) ควำมกำ้วหนำ้ของกำรด ำเนินธุรกิจ 

ในเดือนพฤษภำคม 2550 คณะกรรมกำร ปตท. มีมติอนุมติัให ้PTTGE ลงทุนในบริษทั PT. Az Zhara ดว้ยเงินลงทุน
จ ำนวน 1,871.25 ลำ้นบำท ส ำหรับสวนปำลม์น ้ ำมนับนพ้ืนท่ี 734,375 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ เกำะ Kalimantan ปัจจุบนัไดด้ ำเนินกำรลงปลูก
ไปแลว้จ ำนวน 10,250ไร่  

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 2551 PTTGE เขำ้ซ้ือกิจกำรบริษทั PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR : Pontianak) โดยมี
สินทรัพยเ์ป็นพ้ืนท่ีส ำหรับพฒันำสวนปำลม์น ้ ำมนัขนำด 87,500 ไร่ ตั้งอยูท่ี่เกำะ Kalimantan โดยปัจจุบนัมีกำรพฒันำพ้ืนท่ีแลว้
ทั้งส้ิน 68,925 ไร่  

คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมคร้ังท่ี 3/2551 ไดอ้นุมติัให้ PTTGE เขำ้ซ้ือสินทรัพยบ์ริษทั PT. Suryahutama 
Sawit ผ่ำน PT. MAR (PT. MAR : Banyuasin) และมีมูลค่ำลงทุน 645 ลำ้นบำท โดยมีสินทรัพยสิ์ทธิบนท่ีดิน 43,750 ไร่ พ้ืนท่ี
ชำวบำ้นบน Contract Farming 93,750 ไร่ และโรงสกดัน ้ ำมนัปำลม์ดิบพร้อมด ำเนินกำรผลิตขนำด 30 ตนั/ชม. โครงกำรตั้งอยูบ่น
เกำะสุมำตรำ ปัจจุบนั PT. MAR (Banyuasin) ไดรั้บเอกสำรสิทธิส ำคญัต่ำงๆในกำรเพำะปลูกและกำรด ำเนินกำรโรงสกดัครบถว้น
แลว้ โดยบริษทัไดถื้อกรรมสิทธ์ิเอกสำรต่ำงๆ เรียบร้อย และเขำ้ด ำเนินกำรไดเ้ม่ือปลำยปี 2554  

ทั้งน้ี ท่ีผ่ำนมำ PT. MAR (Pontianak) และ PT. MAR (Banyuasin) สำมำรถผลิตผลปำลม์ดิบ (FFB) ไดเ้ป็นจ ำนวน 
215,900 ตนั โรงสกดัน ้ ำมนัปำลม์ดิบ (CPO) ท่ีก ำลงักำรผลิต 45 ตนัต่อชัว่โมง ของโครงกำรPT. MAR (Pontianak) และโรงสกดัฯ 
ของโครงกำร PT. MAR (Banyuasin) ท่ีก ำลงัผลิต 30 ตนัต่อชัว่โมง สำมำรถสร้ำงผลผลิต CPO ไดแ้ลว้ประมำณ 39,600 ตนั 
โดยรวมผลผลิต FFB และ CPO ของทั้ง 2 โครงกำร สำมำรถสร้ำงรำยไดใ้ห้แก่บริษทัฯ แลว้ประมำณ 1,600 ลำ้นบำท ณ ส้ินเดือน
ธนัวำคม ปี 2555 

คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมคร้ังท่ี 11/2551 ไดอ้นุมติัให้ PTTGE เขำ้ลงทุนในบริษทั PT. First Borneo 
Plantations (PT. FBP) ในวงเงิน 2,608 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรเขำ้ลงทุนร่วมแบบ Joint Venture ซ่ึง PTTGE เขำ้ถือหุ้นในโครงกำร 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 135 

PT. FBP จ ำนวนร้อยละ 70  ซ่ึงมีสิทธิในท่ีดิน 675,000 ไร่ และมีทุนจดทะเบียน ณ วนัเขำ้ซ้ือประมำณ 867 ลำ้นบำท โครงกำรตั้งอยู่
ท่ี West Kalimantan ปัจจุบนั ไดด้ ำเนินกำรลงปลูกตน้ปำลม์ ไปแลว้เป็นพ้ืนท่ีจ ำนวน 33,800ไร่ (คิดจำกสดัส่วน 100%) 

คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมคร้ังท่ี 1/2555 ไดอ้นุมติักรอบกำรขยำยบริเวณเพำะปลูกและพฒันำโครงกำร
ส่วนขยำยของ PT. Az-Zhara และโครงกำรอ่ืนๆ ในประเทศอินโดนีเซียรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,250,000 ไร่ ซ่ึงทำง PTTGE ไดเ้ขำ้
ลงทุนเพ่ิมเติมในโครงกำร PT. Az-Zhara (KPI) โดยมีสินทรัพยเ์ป็นสิทธิบนท่ีดินส ำหรับพฒันำสวนปำลม์น ้ ำมนัขนำด 492,982 ไร่
ซ่ึงไดรั้บเอกสำรสิทธิครบถว้นแลว้ โดยเป็นกำรเขำ้ลงทุนร่วมแบบ Joint Venture ซ่ึง PTTGE ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 75 ใน 7 
บริษทัในเครือของ PT. KPI โครงกำรตั้งอยูบ่ริเวณเมือง Samarinda และ Balikpapan ท่ี East Kalimantan ปัจจุบนัไดมี้กำรพฒันำ
พ้ืนท่ีแลว้ทั้งส้ิน 67,394 ไร่ (คิดจำกสดัส่วน 100%) 

(2) กำรบริหำร 
   คณะกรรมกำรบริษทั PTTGE ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 7 ท่ำน โดยเป็นผูบ้ริหำร
จำก ปตท.จ ำนวน 3 คน 

 
(3) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษทั PTTGE ในปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 เป็นดงัน้ี  

            หน่วย  :  ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 
งบการเงนิ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

รำยไดร้วม 7 12 
1 

40  7 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 14 30 42  9 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (7) (18) (32)  (23) 
สินทรัพยร์วม 211 316 386  379 
หน้ีสินรวม 9 12 87  98 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 202 305 300  281 
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4.3.   ภาวะอุตสาหกรรม        

4.3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกจิส ารวจและผลติและก๊าซธรรมชาต ิ

4.3.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบนั  

 ณ ส้ินปี 2554 ปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติของประเทศไทย รวมทั้งส่วนของพ้ืนท่ีพฒันำร่วมไทย-มำเลเซีย เป็นดงัน้ี 

ปริมาณส ารองปิโตรเลยีม 
ก๊าซธรรมชาติ  

(พนัล้านลูกบาศก์ฟุต) 
น ้ามันดบิ 

(ล้านบาร์เรล) 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate) 

(ล้านบาร์เรล) 

ปริมำณส ำรองท่ีพิสูจน์แลว้ 
(Proved Reserves) 

10,061.33 214.56 238.71 

ปริมำณส ำรองท่ีคำดวำ่จะพบ 
(Probable Reserves) 

10,793.09 383.11 306.29 

ปริมำณส ำรองท่ีอำจจะพบ 
(Possible Reserves) 

6,569.11 209.76 126.37 

ท่ีมำ :  รำยงำนประจ ำปี 2554 ของ กรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ    

กำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีผูด้  ำเนินกำรรำยใหญ่ๆ (Operator) เช่น บริษทั เชฟรอน ประเทศไทย 
ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั บริษทั เฮสส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และบริษทั มิตซุย ออยล ์เอ็กซ์พลอเรชัน่ จ ำกดั เป็นตน้ ในปี 2554  มีปริมำณกำร
ผลิตก๊ำซธรรมชำติในประเทศเฉล่ีย 2,730 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 5 น ้ ำมนัดิบ 136,516 บำร์เรลต่อวนั 
ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 10 และก๊ำซธรรมชำติเหลว 76,530 บำร์เรลต่อวนั ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 5  

ปริมำณกำรผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยส ำหรับปี 2548 –ปี 2554 เป็นดงัน้ี 

ปี ก๊าซธรรมชาติ  
(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 

น ้ามันดบิ 
(บาร์เรลต่อวัน) 

ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(บาร์เรลต่อวัน) 

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 

ท่ีมำ :  ขอ้มูลตำม Web Site ของ กรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ (www.dmf.go.th)    

                ส ำหรับระบบท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (Distribution Pipeline System) นั้น ปัจจุบนักำรลงทุนและกำรด ำเนินกำร 
ส่วนใหญ่ โดย ปตท. นอกเหนือจำก ปตท.แลว้ บริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวำ่ง ปตท. 
กบั Suez-Tractebel S.A. แห่งประเทศเบลเยี่ยม และบริษทั ทุนลดำวลัย ์จ ำกดั ไดด้ ำเนินธุรกิจพฒันำและก่อสร้ำงระบบท่อยอ่ย
เพ่ือขนส่งและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติใหก้บัลูกคำ้ในเขตอุตสำหกรรมรอบกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

http://www.dmf.go.th/
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ปัจจุบนักิจกำรก๊ำซธรรมชำติของประเทศไทยอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลโดยคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำนภำยใต้
พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 ในส่วนของกิจกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมมีกรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ 
กระทรวงพลงังำนเป็นหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล  

4.3.1.2 ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาตใินปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  

ณ 6 เดือนแรก ปี 2556 กำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติเฉล่ีย 4,719 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั (ท่ีค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียตู่อ
ลูกบำศกฟ์ตุ) (คิดเป็นสดัส่วนกำรจดัหำจำกแหล่งในประเทศและต่ำงประเทศร้อยละ 79 และ 21 ตำมล ำดบั)   ปริมำณกำรจดัหำ
ก๊ำซฯ ของ 6 เดือนแรก ปี2556 เพ่ิมข้ึน 158 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั หรือร้อยละ 3.5 เม่ือเทียบกบัปี 2555  

ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติมีปริมำณเฉล่ีย 4,693 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั เพ่ิมข้ึน 149 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั 
คิดเป็นร้อยละ 3.3 

ทั้งน้ีปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติใน 6 เดือนแรก ปี 2556 ใหก้บัลูกคำ้กลุ่มต่ำงๆ มีดงัน้ี 

 ภำคไฟฟ้ำ 

ปริมำณกำรจ ำหน่ำยเฉล่ีย 2,794 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 59.5 ของปริมำณจ ำหน่ำยทั้งหมด 
ประกอบดว้ยกำรจ ำหน่ำยใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เฉล่ีย 1,367 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ผูผ้ลิตไฟฟ้ำ
อิสระจ ำนวน 7 รำย เฉล่ีย 858 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเลก็จ ำนวน 32 รำย เฉล่ีย 569 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั โดย
กำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติในภำคไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึน 103  ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั หรือร้อยละ 4.4 

 ภำคอุตสำหกรรม 

ปริมำณกำรจ ำหน่ำยเฉล่ีย 929 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 19.8 ของปริมำณจ ำหน่ำยทั้งหมด 
เพ่ิมข้ึน 20 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั หรือร้อยละ 2.2  โดยมีจ ำนวนลูกคำ้ทั้งส้ิน 330 รำย 

 ภำคขนส่ง 

กำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติในภำคขนส่ง หรือ NGV มีปริมำณเฉล่ีย 304 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 6 ของปริมำณจ ำหน่ำยทั้งหมด โดยเพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผำ่นมำ 26 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั หรือร้อยละ 9.4 โดย ณ ส้ินเดือน
มิถุนำยน 2556 มีสถำนีบริกำรรวม 486 แห่ง เป็นสถำนีท่ี ปตท.ลงทุนเอง 391 แห่ง และเอกชนลงทุน 95 แห่ง ครอบคลุม 54 
จงัหวดั โดยมีจ ำนวนรถยนตใ์ชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงทั้งประเทศรวม 413,007 คนั   

 โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 

 กำรใชก๊้ำซธรรมชำติเพ่ือผลิตผลิตภณัฑจ์ำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติมีปริมำณเฉล่ีย เฉล่ีย 970 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อ
วนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20.7 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยรวมทั้งหมด เพ่ิมข้ึน 12 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั หรือร้อยละ 1.3  
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ปริมำณกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจ ำแนกตำมชนิดของเช้ือเพลิงระหวำ่งปี 2548 – ปี 2555 
                    หน่วย : ลำ้นหน่วย 

 ปี 2548 ปี2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

1. พลงัน ้า 5,671 7,950 7,961 6,951 6,966 5,347 7,935 8,431 

2. ก๊าซธรรมชาติ 94,468 94,439 98,244 104,458 106,343 118,438 108,292 119,434 

3. น ้ามันเตาและดเีซล 7,817 7,885 2,995 1,013 493.3 599.9 1,331 1363 

4. ถ่านหิน 20,614 24,468 30,881 30,838 29,808 29,764 31,681 34518 

5. กระแสไฟฟ้าน าเข้า และอืน่ๆ 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 

อตัราการขยายตัว  (ร้อยละ) 5.7 5.3 3.6 0.8 0.1 10.3 -0.8 9.0 
ท่ีมำ :  ขอ้มูลตำม Web Site ของ ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน (www.eppo.go.th)  
 
เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2555 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) เม่ือ

วนัท่ี 8 มิถุนำยน 2555 เร่ืองแผนพฒันำก ำลงัผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 (PDP 2010 ฉบบั
ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) โดยแผน PDP 2010 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 ปริมำณควำมตอ้งกำรใชก๊้ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำในช่วง 5 ปี 
แรก มีกำรขยำยตวัอยูท่ี่ร้อยละ 4 และในระยะยำวก็จะยงัคงมีกำรขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงก๊ำซธรรมชำติยงัคงเป็นเช้ือเพลิงหลกั
ในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยตำมแผนฉบบัดงักล่ำวผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระรำยใหม่จะใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงหลกัในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
เน่ืองจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติจะสำมำรถแข่งขันได้และเป็นท่ียอมรับด้ำนส่ิงแวดลอ้มเม่ือเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน 
โดยประมำณกำรกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจ ำแนกตำมประเภทเช้ือเพลิง แสดงดงัภำพ นอกจำกน้ี ภำครัฐยงัไดมี้นโยบำยผลกัดนักำร
ใชก๊้ำซธรรมชำติในภำคอุตสำหกรรมและกำรขนส่งมำกข้ึน เน่ืองจำกมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวำ่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ และ
จะช่วยลดผลกระทบต่อผูบ้ริโภคในช่วงท่ีรำคำน ้ ำมนัในประเทศปรับตวัสูงข้ึนตำมรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลก  

 

http://www.nepo.go.th/
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4.3.1.3 การปรับโครงสร้างบริหารกจิการพลงังาน       

รัฐบำลมีนโยบำยใหมี้กำรปรับโครงสร้ำงบริหำรกิจกำรพลงังำนให้เหมำะสม โดยแยกงำนนโยบำย งำนก ำกบัดูแลกำร
ประกอบกิจกำรพลงังำน และกำรประกอบกิจกำรพลงังำนออกจำกกนั ให้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรพลงังำนครอบคลุมทั้งกิจกำร
ไฟฟ้ำและก๊ำซธรรมชำติให้มีประสิทธิภำพ มั่นคง มีปริมำณเพียงพอ และให้มีกำรจัดตั้ งองค์กรก ำกับดูแลอิสระ คือ 
คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน เพ่ือก ำกบัดูแลกิจกำรพลงังำนของประเทศ โดยมีหนำ้ท่ีป้องกนักำรใชอ้  ำนำจผูกขำดโดยมิ
ชอบ และคุม้ครองผูใ้ชพ้ลงังำนและผูไ้ดรั้บผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกำรพลงังำน  เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2550 สภำนิติ
บญัญติัแห่งชำติไดมี้มติรับหลกักำรแห่งร่ำงพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ 
และตั้งคณะกรรมำธิกำรวสิำมญัเพ่ือพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญติัดงักล่ำว พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 
(พระรำชบญัญติัฯ) ไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวำคม 2550 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวำคม 2550 
เป็นตน้ไป 
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4.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกจิน า้มัน    

4.3.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลัน่น า้มนั   

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน ้ ำมนัรวมทั้ งส้ิน 6 แห่ง มีก ำลงักำรกลัน่น ้ ำมันดิบรวมกันทั้ งส้ินประมำณ 
1,087,000 บำร์เรลต่อวนั (ไม่รวมก ำลงักำรผลิตของหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสทของ PTTGC จ ำนวน 135,000 บำร์เรลต่อวนั 
และก ำลงักำรผลิตของระยองเพียวริฟำยเออร์ 17,000 บำร์เรลต่อวนัซ่ึงไดห้ยดุกำรผลิตลงอยำ่งไม่มีก ำหนดเวลำตั้งแต่วนัท่ี 7 
ก.พ.2555) ใน 6 เดือนปี 2556 โรงกลัน่น ้ ำมนัมีกำรผลิตจริงรวมกนัจ ำนวน 1,053,819 บำร์เรลต่อวนั เม่ือรวมกบักำรผลิต
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจำกโรงแยกก๊ำซฯ และโรงงำนปิโตรเคมีจ ำนวน 118,229 บำร์เรลต่อวนั ท ำใหมี้กำรผลิตน ้ ำมนัส ำเร็จรูป
ของประเทศรวมทั้งส้ินจ ำนวน 1,172,048 บำร์เรลต่อวนั 

ประเทศไทยผลิตน ้ ำมนัส ำเร็จรูปแยกเป็นผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปชนิดต่ำงๆ ดงัน้ี 
    หน่วย : บำร์เรลต่อวนั 

ประเภทผลติภัณฑ์ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 
น ้ำมนัเบนซิน      218,198    208,424  222,092 275,703 
น ้ำมนัดีเซล      401,606    398,052  431,782 408,747 
น ้ำมนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน      106,775    108,441  100,669 107,621 
น ้ำมนัเตำ      103,393    100,222  105,487 104,129 
น ้ำมนัก๊ำด         8,043        2,616  1,304 5,934 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว      136,400    156,592  157,054 151,685 
รวม 974,414   974,347  1,018,389 1,053,819 

   ท่ีมำ : กรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน  

กำรขนส่งน ้ ำมนัดิบในประเทศไทยสำมำรถด ำเนินกำรไดท้ั้งทำงรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนส่ง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั
ท่ีตั้งของโรงกลัน่น ้ ำมนั กำรขนส่งน ้ ำมนัดิบจำกต่ำงประเทศจะใชเ้รือขนส่งตำมท่ำเทียบเรือตำ่งๆ ตลอดแนวชำยฝ่ังทะเลของ
ประเทศ ขณะท่ีกำรขนส่งน ้ ำมนัดิบในประเทศส่วนใหญ่จะขนส่งโดยทำงรถไฟ โดยท่ีน ้ ำมนัดิบจะถูกขนส่งไปยงัโรงกลัน่
น ้ ำมนัทั้ง 6 แห่งเพ่ือกลัน่เป็นผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป  

ผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัส ำเร็จรูปจะถูกขนส่งโดยทำง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนส่ง และท่อส่งน ้ ำมนั ปัจจุบนักำรขนส่ง
น ้ ำมนัทำงท่อส่งน ้ ำมนัแมจ้ะเพ่ิมสูงข้ึน แต่ก็ยงัมีปริมำณกำรใชไ้ม่มำกนกัเม่ือเปรียบเทียบกบักำรขนส่งโดยรถบรรทุกและ
รถไฟ เน่ืองจำกท่อขนส่งน ้ ำมันไม่ได้มีกำรเช่ือมต่อกับโรงกลั่นน ้ ำมันทุกแห่ง โรงกลั่นน ้ ำมันส่วนใหญ่ตั้ งอยู่ท่ีภำค
ตะวนัออกและภำคกลำงของประเทศซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำมนัสูงกวำ่ภำคอ่ืนๆ ของประเทศ 

4.3.2.2 อุตสาหกรรมการจดัจ าหน่ายน า้มนั 

ประเทศไทยมีผูค้ำ้น ้ ำมนัท่ีจดทะเบียนเป็นผูค้ำ้น ้ ำมนัตำมมำตรำ  7 รวม  41  รำย 6 เดือน ปี 2556 มีควำมตอ้งกำร
ใชน้ ้ ำมนัทั้งประเทศรวม 23,101 ลำ้นลิตร เพ่ิมข้ึนจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.3 ทุกผลิตภณัฑ์มีปริมำณกำรใช้
เพ่ิมข้ึน ยกเวน้น ้ ำมนัเตำและน ้ ำมนัก๊ำด  โดยกำรใชเ้บนซินเพ่ิมข้ึนจำกนโยบำยรถคนัแรก น ้ ำมนัดีเซลเพ่ิมข้ึนจำกรำคำขำย
ปลีกดีเซลท่ีรัฐบำล ประกำศตรึงรำคำไวไ้ม่เกิน 30 บำทต่อลิตร ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2555 ส่วนน ้ ำมนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน
เพ่ิมข้ึนจำกภำคกำรท่องเท่ียวขยำยตวัดีต่อเน่ือง ส ำหรับปริมำณกำรใชก๊้ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ยงัคงเพ่ิมข้ึนอย่ำง
ต่อเน่ือง แมว้ำ่ภำครัฐไดย้กเลิกกำรควบคุมรำคำขำยปลีก แต่ยงัคงควบคุมรำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่ จึงท ำให้รำคำขำยปลีก 
LPG ในประเทศแตกต่ำงจำกรำคำ LPG ในตลำดโลก และรำคำขำยปลีกน ้ ำมนัเช้ือเพลิงในประเทศค่อนขำ้งมำก ส่วนน ้ ำมนั
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เตำมีปริมำณกำรใชล้ดลง  ร้อยละ 15.1 เน่ืองจำกภำคอุตสำหกรรมเปล่ียนไปใชพ้ลงังำนอ่ืนท่ีมีรำคำถูกกวำ่ เช่น ถ่ำนหิน 
และก๊ำซธรรมชำติ เป็นตน้ กำรแข่งขนัในกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนั นอกเหนือจำกกำรพฒันำคุณภำพผลิตภณัฑ์และบริกำร กำร
แสวงหำโอกำสในกำรเพ่ิมรำยได ้รวมทั้งกำรบริหำรตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภำพตลอดห่วงโซ่อุปทำนแลว้ กำรแข่งขนัทำงดำ้น
รำคำยงัคงมีอยูอ่ยำ่งต่อเน่ืองตำมกลไกตลำด รำยละเอียดแสดงปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำมนัของประเทศ ปรำกตตำมตำรำง
ท่ี 1 

  
                 ตำรำงท่ี 1 ปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำมนัของประเทศ ปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556 
       หน่วย : ลำ้นลิตร 

 ท่ีมำ: กรมธุรกิจพลงังำน 

โครงสร้างราคาน า้มนั  
 โครงสร้ำงรำคำน ้ ำมนัประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่ และรำคำขำยปลีก ในส่วนของรำคำขำย
ส่งหนำ้โรงกลัน่ ประกอบดว้ย รำคำ ณ โรงกลัน่ ภำษีสรรพสำมิต ภำษีเทศบำล กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง กองทุนเพ่ือส่งเสริม
กำรอนุรักษพ์ลงังำน และภำษีมูลค่ำเพ่ิม และในส่วนของรำคำขำยปลีก ประกอบดว้ย รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่ ค่ำกำรตลำด 
และภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

 จำกกำรท่ีประเทศไทยเป็นประเทศผูน้ ำเขำ้น ้ ำมนัจำกต่ำงประเทศในรูปของน ้ ำมนัดิบ และน ้ ำมนัส ำเร็จรูปบำงส่วน 
ประกอบกบักำรคำ้น ้ ำมนัเป็นไปอยำ่งเสรี ดงันั้น กำรก ำหนดรำคำน ้ ำมนั ณ โรงกลัน่จึงอำ้งอิงกบัรำคำน ้ ำมนัส ำเร็จรูปใน
ตลำดโลกตำมหลกักำรเทียบเท่ำกำรน ำเขำ้ (Import Parity) ซ่ึงก ำหนดโดยภำครัฐ รวมถึงข้ึนอยูก่บักำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ (หรือค่ำเงินบำท) ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อกำรค ำนวณตน้ทุนตำมหลกักำรเทียบเท่ำกำรน ำเขำ้ดงักล่ำว 
โดยประเทศไทยมีโครงสร้ำงรำคำน ้ ำมนั ปรำกตตำมตำรำงท่ี  2  ในส่วนของอตัรำภำษีสรรพสำมิตของผลิตภณัฑ ์ปรำกต
ตำมตำรำงท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

ประเภทผลติภณัฑ์ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 7,194 7,936 8,725 4,365 

น ้ำมนัเบนซิน 7,417 7,331 7,705 4,071 

น ้ำมนัก๊ำด 15 13 14 5 

น ้ำมนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 4,712 5,077 5,091 2,757 

น ้ำมนัดีเซล 18,483 19,192 20,569 10,796 

น ้ำมนัเตำ 2,615 2,456 2,363 1,107 

รวม 40,436 42,005 44,467 23,101 
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ตำรำงท่ี 2 โครงสร้ำงรำคำน ้ ำมนัในเขตกรุงเทพมหำนคร ณ วนัท่ี 28 มิถุนำยน 2556 
                                  หน่วย : บำท/ลิตร   

  เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล 91
อี 10 

แก๊สโซฮอล 95 
อี 10 

แก๊สโซฮอล 95 
อี 20 

แก๊สโซฮอล 95 
อี 85 

ดีเซลหมุนเร็ว 

รำคำ ณ โรงกลัน่ /1 23.5580 23.5204 23.7391 23.8337 23.5937 24.4350 

ภำษีสรรพสำมิต /2 7.0000 6.3000 6.3000 5.6000 1.0500 0.0050 

ภำษีเทศบำล /2 0.7000 0.6300 0.6300 0.5600 0.1050 0.0005 

กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง /2 9.7000 1.4000 3.5000 -0.9000 -11.4000 2.1000 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมกำร
อนุรักษพ์ลงังำน/2 

0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม /2 2.8846 2.2470 2.4093 2.0541 0.9519 1.8753 

รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่ 44.0926 34.3474 36.8284 31.3977 14.5506 28.6659 

ค่ำกำรตลำด 2.1098 1.8996 1.8707 2.3199 7.6910 1.2375 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม /2 0.1477 0.1330 0.1309 0.1624 0.5384 0.0866 

รำคำขำยปลีก 46.35 36.38 38.83 33.88 22.78 29.99 
ท่ีมำ: ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน 
/1  โรงกลัน่ก ำหนดจำกรำคำตลำดโลก                                                                                                                                                                                                  
/2  รัฐบำลก ำหนด 

 
ตำรำงท่ี 3 แสดงอตัรำภำษีสรรพสำมิตของผลิตภณัฑ ์ณ วนัท่ี 28 มิถุนำยน 2556 

 
ประเภทผลิตภณัฑ ์  บำทต่อลิตร 

1. น ้ำมนัเบนซิน 95 7.0000 

2. น ้ำมนัแก๊สโซฮอล 91 อี 10 6.3000 

3. น ้ำมนัแก๊สโซฮอล 95 อี10 6.3000 

4. น ้ำมนัแก๊สโซฮอล 95  อี 20 5.6000 

5. น ้ำมนัแก๊สโซฮอล 95 อี 85 1.0500 

6. น ้ำมนัดีเซลหมุนเร็ว 0.0050 

7. น ้ำมนัเตำ (FO 600 (1) 2% S) 1.0225 

8. น ้ำมนัเตำ (FO 1500 (2) 2% S) 0.9663 

9. ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (บำทต่อกิโลกรัม) 2.1700 
                           ท่ีมำ : ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน 

  

 ในส่วนของเงินส่งเขำ้กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ปัจจุบนัรัฐบำลก ำหนดใหผู้ผ้ลิตหรือผูน้ ำเขำ้ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัเป็นผู ้
ส่งเงินเขำ้กองทุนน ้ ำมนัตำมอตัรำท่ีก ำหนดซ่ึงข้ึนอยูก่บัแต่ละชนิดน ้ ำมนั นอกจำกน้ี รัฐบำลมีนโยบำยผลกัดนักำรใช้
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พลงังำนทดแทน โดยมีกำรปรับอตัรำเงินน ำส่งเขำ้กองทุนน ้ ำมนั ส ำหรับผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัแก๊สโซฮอลอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือ
ส่งเสริมกำรใชพ้ลงังำนทดแทน  ตำรำงแสดงอตัรำเงินส่งเขำ้กองทุนน ้ ำมนั และอตัรำเงินชดเชย ณ วนัท่ี  28 มิถุนำยน 2556 
ปรำกตตำมตำรำงท่ี 4     

         ตำรำงท่ี 4   ตำรำงแสดงอตัรำเงินส่งเขำ้กองทุนน ้ ำมนั และอตัรำเงินชดเชย ณ วนัท่ี 28 มิถุนำยน 2556 

ท่ีมำ : ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน 

4.3.2.3  อุตสาหกรรมการจดัจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว  

โครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปัจจุบนัเป็นแบบก่ึงลอยตวั โดยภำครัฐไดมี้กำรยกเลิกกำรควบคุม
รำคำขำยปลีก แต่ยงัคงมีกำรควบคุมรำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่ ซ่ึงรวมถึงรำคำ ณ โรงกลัน่ ซ่ึงท่ีผำ่นมำในช่วงท่ีรำคำน ้ ำมนั
ปรับตวัสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ส่งผลใหร้ำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ในประเทศแตกต่ำงจำกรำคำ LPG ในตลำดโลกและรำคำขำย
ปลีกน ้ ำมนัเช้ือเพลิงในประเทศคอ่นขำ้งมำก ท ำใหป้ริมำณควำมตอ้งกำรก๊ำซ LPG ในประเทศเพ่ิมข้ึนอยำ่งมำกโดยเฉพำะ
ในภำคขนส่งและอุตสำหกรรม ส่งผลใหต้ั้งแต่เดือนเมษำยน 2551 ก ำลงักำรผลิตก๊ำซ LPG ในประเทศไม่เพียงพอกบั
ปริมำณควำมตอ้งกำร  กระทรวงพลงังำนจึงมอบหมำยให ้ ปตท. เป็นผูน้ ำเขำ้ก๊ำซ LPG  ในรำคำตลำดโลก โดยไดรั้บเงิน
ชดเชยคืนจำกกองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง เพ่ือใหเ้พียงพอกบัควำมตอ้งกำรของประเทศ  

รัฐบำลมีมำตรกำรบรรเทำผลกระทบดำ้นพลงังำนอยำ่งต่อเน่ือง โดยกำรประชุมของ กพช. เม่ือวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 
2556 ไดมี้มติให้ขยำยระยะเวลำกำรตรึงรำคำ LPG ภำคครัวเรือนต่อไปจนถึงส้ินเดือนมีนำคม 2556 เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 
2556 กบง. มีมติเห็นชอบให้ขยำยระยะเวลำตรึงรำคำก๊ำซ LPG ภำคครัวเรือนท่ี 18.13 บำทต่อกิโลกรัม ไปจนถึงวนัท่ี 31 
พฤษภำคม 2556 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2556 กบง. มีมติเห็นชอบตรึงรำคำต่อไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 และคร้ัง
หลงัสุด เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2556 กบง. มีมติเห็นชอบตรึงรำคำต่อไปจนถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2556 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 13 
สิงหำคม 2556 คณะรัฐมนตรี ไดเ้ห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.)  เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 
2556 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทำงกำรปรับรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคครัวเรือน ให้ปรับข้ึนเดือนละ 0.50  บำทต่อ
กิโลกรัม ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยำยน 2556  เป็นตน้ไป จนสะทอ้นตน้ทุนโรงแยกก๊ำซธรรมชำติท่ี 24.82 บำทต่อกิโลกรัม และ

ประเภทผลิตภณัฑ ์
เงินส่งเขำ้กองทุน

น ้ ำมนั  
อตัรำชดเชย  

1. น ้ำมนัเบนซิน 95 9.7000 - 

2. น ้ำมนัแก๊สโซฮอล 91 อี 10 1.4000 - 

3. น ้ำมนัแก๊สโซฮอล 95 อี 10 3.5000 - 

4. น ้ำมนัแก๊สโซฮอล 95 อี 20 - 0.9000 

5. น ้ำมนัแก๊สโซฮอล 95 อี 85 - 11.4000 

6. น ้ำมนัดีเซลหมุนเร็ว 2.1000 - 

7. น ้ำมนัเตำ (FO 600 (1) 2% S) 0.0600 - 

8. น ้ำมนัเตำ (FO 1500 (2) 2% S) 0.0600 - 

9. ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (บำทต่อกิโลกรัม) - ภำคครัวเรือน 
                                                                   - ภำคขนส่ง 
                                                                   - ภำคอุตสำหกรรม                                                                   

1.3439 
4.3813 

10.9439 

- 
- 
- 
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เห็นชอบเกณฑ์กำรช่วยเหลือกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบจำกกำรปรับรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคครัวเรือนทั้งในส่วนของ
ครัวเรือนรำยไดน้อ้ย และร้ำนคำ้ หำบเร่ แผงลอยอำหำร  ส่วนก๊ำซ LPG ภำคขนส่ง ยงัคงตรึงรำคำตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 
2555 เป็นตน้ไป จนถึงปัจจุบนั ส ำหรับกำรปรับรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ในภำคอุตสำหกรรมให้ทยอยปรับรำคำเพื่อให้
สะทอ้นตน้ทุนโรงกลัน่น ้ ำมนัโดยไดก้ ำหนดเพดำนกำรปรับรำคำขำยปลีกไวสู้งสุดไม่เกิน 30.13 บำทต่อกิโลกรัม (ปัจจุบนั 
รำคำ ก๊ำซ LPG ภำคอุตสำหกรรมไดถู้กปรับจนเท่ำกบั 30.13 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2555) 

ปตท. อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโครงกำร LPG Integrated Facility Enhancement Project (LIFE Project) เพื่อขยำย 
Facility รองรับกำรน ำเขำ้ก๊ำซ LPG ในอนำคต เช่น ขยำยระบบคลงัและท่ำเรือเพ่ือน ำเขำ้ก๊ำซ LPG รวมถึงกำรขยำยขีด
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยก๊ำซ LPG ไปยงัคลงัภูมิภำคต่ำงๆ เพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรในอนำคตอยำ่งเพียงพอ โดยกำรขยำย
ก ำลงักำรจ่ำยทั้งทำงรถยนตแ์ละรถไฟ  

โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

 ทั้งน้ี โครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจะประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 
(1)   รำคำ ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊ำซ/น ำเขำ้ 
(2)   รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่ ประกอบดว้ย 
 -  รำคำ ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊ำซ 
 -  ภำษีสรรพสำมิต ภำษีเทศบำล กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง และภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
(3)   รำคำขำยปลีก ประกอบดว้ย 
 -  รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่/โรงแยกก๊ำซ 
 -     ค่ำกำรตลำดและภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
 

ตวัอยำ่งโครงสร้ำงรำคำ LPG ณ วนัท่ี 28 มิถุนำยน 2556 
                  
 หน่วย : บำท/กิโลกรัม 

 ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม 
รำคำ ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊ำซ/น ำเขำ้ /1 9.9554 9.9554 9.9554 
ภำษีสรรพสำมิต /2 2.1700 2.1700 2.1700 
ภำษีเทศบำล /2 0.2170 0.2170 0.2170 
กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง /2 1.3439 4.3813 10.9439 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม /2 0.9580 0.9580 0.9580 
รำคำขำยส่งรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 14.6443 17.6817 24.2443 
ค่ำกำรตลำด 3.2566 3.2566 3.2566 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม /2 0.2280 0.4406 0.9000 
รำคำขำยปลีก 18.13 21.38 28.40 
 
ท่ีมำ : ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน 
       /1 รัฐบำลก ำหนดโดยอำ้งอิงรำคำตลำดโลก 
        /2 รัฐบำลก ำหนดและควบคุมค่ำกำรตลำดเฉพำะรำคำ LPG ภำคครัวเรือน 
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4.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

4.3.3.1 โครงสร้ำงของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี  

โครงสร้ำงของอุตสำหกรรมปิโตรเคมีสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 

(1) อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ : เป็นกำรน ำก๊ำซปิโตรเลียม อนัไดแ้ก่ ก๊ำซอีเทนและก๊ำซโพรเพน หรือผลิตภณัฑใ์น
รูปของน ้ ำมนั อนัไดแ้ก่ แนฟทำ มำแปรสภำพเป็นสำรโอเลฟินส์ (ก๊ำซเอทิลีนและก๊ำซโพรพิลีน) และคอนเดนเสท
มำแปรสภำพเป็นสำรอะโรเมติกส์ (เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผ่ำนกระบวนกำรกลัน่ แยก ท ำให้แตกตวั 
และแปรรูป 

(2) อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำง : เป็นกำรน ำผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึนจำกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นไปผ่ำน
กระบวนกำรต่ำงๆจนได้เป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลำง เช่น สไตรีนโมโนเมอร์ ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์  
เอทิลีนไกลคอล กรดเทเรฟทำลิกบริสุทธ์ิ  ฟีนอล และอะซีโตน เป็นตน้ 

(3) อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลำย : เป็นกำรน ำผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนจำกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้และขั้นกลำงไป
ผำ่นกระบวนกำรต่ำงๆ จนไดเ้ป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลำยในรูปของเม็ดพลำสติกชนิดต่ำงๆ เช่น โพลิเอทิลีน  
โพลิโพรไพลีน โพลิไวนิลคลอไรด์ โพลิสไตรีน หรือวตัถุสังเครำะห์ต่ำงๆ ซ่ึงจะถูกน ำไปใชเ้ป็นวตัถุดิบพ้ืนฐำน
ในกำรผลิตของอุตสำหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ ในกำรผลิตสินคำ้ส ำเร็จรูปและ/หรือก่ึงส ำเร็จรูป เช่น อุตสำหกรรม
บรรจุภณัฑ ์อุตสำหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ อุตสำหกรรมช้ินส่วนรถยนต ์และอุตสำหกรรมส่ิงทอ เป็นตน้ 

4.3.3.2 สถำนกำรณ์ปิโตรเคมีของประเทศไทย 

ภำวะเศรษฐกิจไทยในช่วงคร่ึงแรกของปี 2556 ขยำยตวัชะลอลงจำกปี 2555 เน่ืองจำกกำรชะลอตวัของอุปสงค์ใน
ประเทศตำมกำรลดลงของแรงส่งจำกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจของภำครัฐเม่ือปีก่อน กอปรกบัอุปสงคต์่ำงประเทศยงัไม่ฟ้ืนตวั 
ส่งผลใหอุ้ตสำหกรรมปิโตรเคมีโดยรวมชะลอตวัลง  

กำรผลิตปิโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทยในปี 2555* เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จำกปี 2554 โดยเป็นผลมำจำกกำรฟ้ืนตวัของ
อุปสงคภ์ำยในประเทศโดยเฉพำะในส่วนของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลำยภำยหลงัเหตุกำรณ์มหำอุทกภยัเม่ือปลำยปี 2554 ท่ีผำ่น
มำเป็นหลกั กอปรกบักำรออกนโยบำย/มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจของภำครัฐในระหวำ่งปีและควำมเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคท่ีปรับตวัดี
ข้ึน ช่วยชดเชยอุปสงค์ภำยนอกประเทศท่ีปรับลดลงจำกสถำนกำรณ์เศรษฐกิจโลกท่ียงัคงมีควำมไม่แน่นอนสูงจำกปัญหำ
เศรษฐกิจยโุรปท่ียดืเยื้อและควำมกงัวลปัญหำหนำ้ผำกำรคลงัของสหรัฐอเมริกำ ทั้งน้ีควำมตอ้งกำรบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีใน
ประเทศโดยรวมขยำยตวัร้อยละ 6 ใกลเ้คียงกบัปีท่ีผ่ำนมำ ขณะท่ีกำรน ำเขำ้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีโดยรวมหดตวัร้อยละ 7 ซ่ึงเป็น
กำรหดตวัอย่ำงต่อเน่ืองจำกปีก่อนหน้ำและกำรส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีโดยรวมไม่มีกำรขยำยตัวอย่ำงมีนัยส ำคญัเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีท่ีผำ่นมำ 

หำกพิจำรณำสัดส่วนของกำรส่งออกเปรียบเทียบกบักำรผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในแต่ละขั้นของประเทศแลว้ พบวำ่ 
ประเทศส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ ขั้นกลำงและขั้นปลำย ร้อยละ 15 35 และ 59 ของกำรผลิตในแต่ละขั้นตำมล ำดบั ซ่ึง
เป็นสดัส่วนท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนโดยเฉพำะในส่วนของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้และขั้นกลำง เน่ืองจำกใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
กำรผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลำยเพ่ือตอบสนองกำรบริโภคภำยในประเทศเป็นหลกัตำมท่ีระบุขำ้งตน้ 

หมำยเหต:ุ * ขอ้มูลกำรผลิต กำรน ำเขำ้ กำรบริโภคและกำรส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีของประเทศไทยรำยปี จดัท ำโดยสถำบนั
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในช่วงไตรมำส 1 ของปีเท่ำนั้น 
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กำรผลิต กำรน ำเขำ้ กำรบริโภค และกำรส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้*ของประเทศไทย                                              หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลติ การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 

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 
ท่ีมำ : สถำบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

กำรผลิต กำรน ำเขำ้ กำรส่งออก และกำรบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นกลำง*ของประเทศไทย                                         หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลติ การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 
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 
ท่ีมำ : สถำบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

กำรผลิต กำรน ำเขำ้ กำรส่งออก และกำรบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลำยของประเทศไทย                                         หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลติ การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 
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 
ท่ีมำ : สถำบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

กำรผลิต กำรน ำเขำ้ กำรส่งออก และกำรบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย                                              หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลติ การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 
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 

ท่ีมำ : สถำบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
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4.4  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

4.4.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ

ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติท่ีผ่ำนมำ ปตท. ไดต้ระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยั รวมทั้งคุณภำพชีวติและสุขภำพของประชำชนท่ีอำศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง ดงันั้น ปตท. จึงได้
ติดตำมตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ืองและเคร่งครัด โดยในช่วงก่อนกำรก่อสร้ำงไดมี้กำรจดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งระบุมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และมำตรกำรติดตำมตรวจวดั
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงจนถึงปัจจุบนั ปตท. ไดด้ ำเนินกำรติดตำมตรวจวดั บนัทึกผล และจดัท ำรำยงำนฯ เสนอ
ต่อ สผ. รวมถึงหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ยิ่งไปกว่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจในประสิทธิภำพของระบบบ ำบดัมลพิษทำงอำกำศ และ
เป็นไปตำมค ำแนะน ำของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง หน่วยท่ี 1 และ 5 ยงัไดเ้พ่ิมเติมกำรติดตั้ง
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภำพอำกำศจำกปล่องแบบอตัโนมติั (Continuous Emission Monitoring 
System : CEMS) ในปี 2546 และปี 2548 ตำมล ำดบั ซ่ึงจำกกำรติดตำมตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้มของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติทุก
หน่วย และโรงแยกก๊ำซอีเทนตั้งแต่เร่ิมเปิดด ำเนินกำร พบวำ่คุณภำพอำกำศ คุณภำพเสียง คุณภำพน ้ ำ และกำรจดักำรกำกของเสีย
จำกกระบวนกำรผลิต ลว้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่ำมำตรฐำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อีกทั้งยงัได้มีกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตตลอดจนโครงกำรอนุรักษ์พลงังำนอ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น โครงกำรระบบหมุนเวียนพลงังำนควำม
ร้อนเหลือท้ิงกลบัคืน ส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 5 ซ่ึง EIA ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผูช้  ำนำญกำรแลว้ และ
ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งน ำมำตรกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มไปปฏิบติัในขั้นตอนกำรออกแบบรำยละเอียดวิศวกรรมและก่อสร้ำง นอกจำกน้ี
ยงัไดมี้กำรขอทบทวนมำตรกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัสภำพพ้ืนท่ีปัจจุบนัส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 4 โดยขณะน้ี
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียด EIA เพ่ือเสนอต่อหน่วยงำนอนุญำตพิจำรณำ 
อีกดว้ย 

นอกจำกกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยขำ้งตน้แลว้ ปตท . ยงัด ำเนินกำรระบบกำรจดักำรแบบบูรณำกำร หรือ Integrated 
Management Systems (IMS) ซ่ึงเป็นกำรรวมระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001  ระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำม
ปลอดภยั มอก.18001//OHSAS 18001 และระบบบริหำรคุณภำพ ISO9001 เขำ้ดว้ยกนั โดยปัจจุบนั ทั้งโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
ระยอง และโรงแยกก๊ำซธรรมชำติขนอม (หน่วยท่ี 1-6) ไดรั้บกำรรับรองจำกสถำบนัรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อย
แลว้ และสำมำรถรักษำกำรรับรองไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน และ ในปี 2555 โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ยงัไดรั้บกำร
รับรองระบบมำตรฐำนกำรจดักำรพลงังำน ตำมมำตรฐำน ISO 50001 เพ่ิมเติมอีกดว้ย 

4.4.2 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ถึงแมว้ำ่กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ไดเ้กิดข้ึนก่อนท่ีโครงกำรประเภทระบบขนส่ง
ปิโตรเลียมทำงท่อ จะถูกก ำหนดใหอ้ยูใ่นข่ำยท่ีตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact 
Assessment) ตำมประกำศกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2539 มำกกวำ่ 10 ปี อยำ่งไรก็ตำม ปตท.  
ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของสภำพแวดลอ้มทั้งก่อนกำรก่อสร้ำง ระหวำ่งกำรก่อสร้ำง และภำยหลงักำรก่อสร้ำงมำโดยตลอด 
โดยมีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มก่อนด ำเนินโครงกำร เพ่ือก ำหนดมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขและติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระหวำ่งก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำร รวมทั้งมีกำรปรับสภำพพ้ืนท่ีให้เขำ้สู่สภำพเดิมเม่ือกำรฝัง
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กลบท่อแลว้เสร็จ ซ่ึงทุกโครงกำรนบัแต่กำรก่อสร้ำงท่อส่งก๊ำซฯ สำยประธำนเส้นแรกท่ีเร่ิมรับก๊ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทย และ
โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติอ่ืนๆ ก็มีแนวทำงปฏิบติัในทิศทำงเดียวกนั 

ส ำหรับท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสหภำพพม่ำมำยงัชำยแดนไทยท่ีบำ้นอีต่อง และต่อมำยงัโรงไฟฟ้ำรำชบุรีจงัหวดัรำชบุรี 
ท่ีเร่ิมก่อสร้ำงในปี 2540 นั้น ปตท. ไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอต่อ สผ. ตำมท่ีก ำหนดไวใ้น
พระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 เช่นเดียวกบักำรด ำเนินกำรของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
ซ่ึงจำกกำรติดตำมตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มำ ลว้นปรำกฏว่ำเป็นไปตำมมำตรกำรลดและติดตำม
ผลกระทบท่ีไดเ้สนอไวใ้นรำยงำนฯ 

ในระหวำ่งปี 2547 จนถึงปัจจุบนั โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติทุกขนำด ไม่วำ่จะเป็นโครงกำรตำมแผนแม่บทระบบ
ท่อส่งก๊ำซฯ ฉบบัท่ี 3 หรือโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงักลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำ และสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) 
นั้น ไดมี้กำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน EIA รวมทั้งมีกำรน ำมำตรกำรลดผลกระทบและระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มไปสู่กำรปฏิบติั
ทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำรทุกโครงกำร โดยโครงกำรตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซฯ ฉบบัท่ี 3 ท่ีอยูใ่นระหวำ่ง
กำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน EIA เพ่ือเสนอต่อ สผ. หรืออยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ ไดแ้ก่  โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ มำยงัสถำนีควบคุม
ก๊ำซ BVW01 โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ภูมิภำคนครสวรรค ์โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ภูมิภำคนครรำชสีมำ โครงกำรติดตั้งหน่วยผสม
ก๊ำซฯ (Mixing Facility) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่คงให้กบัโครงข่ำยระบบท่อฯ และโครงกำรติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมควำมดนัก๊ำซฯ 
หน่วยท่ี 4 สถำนีเพ่ิมควำมดนัก๊ำซโทรโยค เป็นตน้ ส่วนโครงกำรติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมควำมดนัก๊ำซฯ ในทะเล โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ
เสน้ท่ี 4 (ระยอง-แก่งคอย) และโครงกำรติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมควำมดนัก๊ำซฯ หน่วยท่ี 4 ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวำ่งกำรก่อสร้ำง   

ส ำหรับโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงักลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำ และสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) ท่ีอยูใ่น
ระหวำ่งกำรก่อสร้ำง ไดแ้ก่  โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ นวนคร-รังสิต โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงับริษทัสุนทร เมทลั จ ำกดั โครงกำร
ท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงับริษทั สหวริิยำ เพลทมิล จ ำกดั (มหำชน) โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯไปยงั Alpha-Power ถนนสุวินทวงศ์ โครงกำร
ท่อส่งก๊ำซฯ ภำยในนิคมหนองแค โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงับริษทั SAICO โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงักลุ่มลูกคำ้บริเวณแนว
ท่อบริษทั QCP โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ Debottleneck (Looping BV#25) โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงับริษทั สตำร์คอร์ โครงกำร 
ท่อส่งก๊ำซฯไปยงักลุ่มบริษทั ดำว เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกดั และโครงกำรผลิตไฟฟ้ำและ 
ไอน ้ ำ ของบริษทัปตท.เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) (EPS) โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงัโรงไฟฟ้ำนวนครกำรไฟฟ้ำ และโครงกำร 
ท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงัสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติต่ำงๆ เป็นตน้  

ส ำหรับโครงกำรท่ีอยูใ่นระหวำ่งกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน EIA เพ่ือเสนอต่อ สผ. หรืออยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ ไดแ้ก่   
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้อนท้ิงสถำนีเพ่ิมควำมดนัก๊ำซฯ โทรโยค โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงัโรงไฟฟ้ำวงัน้อยหน่วยท่ี 4 
โครงกำรท่อฯ เช่ือมระบบท่อนวนคร-รังสิต โครงกำรส่วนขยำยโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ปทุมธำนี-พญำไท โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ 
ไปยงับริษทั ศกัด์ิชยัสิทธ์ิ จ ำกดั โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงับริษทัยเูอ็มซี เม็ททอล จ ำกดั โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงับริษทั 
ผลิตภณัฑต์รำเพชร จ ำกดั โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงักลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยบริเวณทำงหลวง 331 ตดักบัทำงหลวงหมำยเลข 344  
โครงกำรท่อฯ ไปยงับริษทั จีเอม็พี แพค็เกจจ้ิง จ ำกดั และบริษทั เอเชียแฟซิฟิกกลำส จ ำกดั โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงับริษทั ซีพี
คำ้ปลีกและกำรตลำด จ ำกดั โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงับริษทั ไซมีส เมอร์ชำนไดส์ จ ำกดั โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ภำยในนิคม
อุตสำหกรรมรำชบุรี โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงันิคมอิสเทิร์นซีบอร์ด และโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงัสถำนีบริกำรก๊ำซ
ธรรมชำติต่ำงๆ 

เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม อำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยัเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล สำยงำนระบบท่อ
ส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ทุกหน่วย จึงไดน้ ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและ
ควำมปลอดภยั มอก.18001/OHSAS 18001 เขำ้มำปฏิบติั โดยไดรั้บกำรรับรองระบบ ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 
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จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้และสำมำรถรักษำกำรรับรองได้อย่ำงต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 
นอกจำกน้ีในปี 2555 ทุกเขตปฏิบติักำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติยงัไดรั้บกำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรจดักำรพลงังำน ตำม
มำตรฐำน ISO 50001 เพ่ิมเติมอีกดว้ย 

4.4.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินการท่าเทยีบเรือของคลงัปิโตรเลยีมและผลติภัณฑ์อืน่ๆ 

ในกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือของ ปตท. เพ่ือขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไดมี้กำรจดัท ำรำยงำน EIA ซ่ึงระบุมำตรกำร
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจนได้ด ำเนินกำรติดตำมตรวจวดัผลกระทบต่อคุณภำพส่ิงแวดล้อม 
(Monitoring) ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 เสนอต่อ 
สผ. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงจำกกำรติดตำมตรวจสอบดงักล่ำว ปตท. สำมำรถปฏิบติัตำม
มำตรกำรป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่ำงครบถว้น โดยผลกำรติดตำมตรวจวดัทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่ำ
มำตรฐำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อีกทั้งหน่วยงำนของ ปตท. ท่ีมีท่ำเทียบเรือขนส่งผลิตภณัฑทุ์กคลงัยงัไดรั้บกำรรับรองระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 จำกสถำบนัรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้
เช่นเดียวกบัโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 

โครงกำรท่ำเทียบเรือท่ีอยูใ่นขั้นตอนกำรจดัท ำรำยงำน EIA ไดแ้ก่ โครงกำรปรับปรุงท่ำเทียบเรือน ้ ำมนัและก๊ำซของ
คลงัปิโตรเลียมสงขลำ โดยโครงกำรดงักล่ำวอยูใ่นสถำนะชะลอโครงกำร ยงัไม่มีก ำหนดกำรก่อสร้ำงท่ีแน่นอน และโครงกำรท่ี
อยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรผูช้  ำนำญกำร ไดแ้ก่ โครงกำรขยำยท่ำเทียบเรือและก่อสร้ำงถงัเก็บผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติม
ของคลงัก๊ำซเขำบ่อยำ และโครงกำรปรับปรุงท่ำเทียบเรือพร้อมวำงท่อน ้ ำมนัใตท้ะเลและก่อสร้ำงถงัเก็บผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติมของ
คลงัน ้ ำมนัศรีรำชำ       

4.4.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการร่วมลงทุนในโรงงานปิโตรเคมแีละโรงกลัน่น า้มนั 

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและกำรกลั่นเป็นอุตสำหกรรมอีกประเภทท่ีตอ้งจัดท ำรำยงำน EIA ตำมท่ีก ำหนดใน
พระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 โดย ปตท. ไดร่้วมลงทุนและเขำ้ไปมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนของกำรพฒันำ รวมทั้งในขั้นตอนกำรก่อสร้ำงหรือขยำยโรงงำนปิโตรเคมีและโรงกลัน่น ้ ำมนัต่ำงๆ ในสดัส่วนท่ีมำกนอ้ย
ต่ำงกนั โดยในปัจจุบนั มีโครงกำรก่อสร้ำงและ/หรือขยำยโรงงำนในควำมรับผิดชอบของบริษทัในกลุ่มท่ี ปตท.ถือหุ้นโดยตรง 
ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกองค์กรอิสระแลว้ และอยู่ระหว่ำงกำรกำรด ำเนินกำรจดัรับฟังควำมคิดเห็น ไดแ้ก่ 
โครงกำรโรงงำนผลิตสำรฟีนอล (ส่วนขยำย คร้ังท่ี 2) ของบริษทั พีทีที ฟีนอล จ ำกดั ทั้งน้ี ส ำหรับโครงกำรท่ีก่อสร้ำงแลว้เสร็จ
และเขำ้สู่ระยะด ำเนินกำร ก็ไดป้ฏิบติัตำมมำตรกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมำตรกำรติดตำมตรวจวดัผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเคร่งครัด ซ่ึงมีกำรติดตำมตรวจวดั บนัทึกผล และจดัท ำรำยงำนเสนอต่อ สผ. และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นระยะ
ตำมท่ีก ำหนด 

4.4.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการร่วมลงทุนของธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ

ปตท. ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจขยำยและพฒันำกำรใชก๊้ำซธรรมชำติอยำ่งต่อเน่ือง ไม่วำ่จะเป็นกำรขยำยโครงข่ำยระบบ
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ รวมไปถึงกำรลงทุนในธุรกิจกำรผลิตไฟฟ้ำไอน ้ ำและน ้ ำเยน็ โดยในขณะน้ี มีโครงกำรท่ีไดจ้ดัท ำรำยงำน 
EIA ตำมท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 แลว้เสร็จ และไดรั้บกำรพิจำรณำ
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผูช้  ำนำญกำรฯ แลว้ อยู่ในระหว่ำงกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งติดตำมคุณภำพส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้ำง ไดแ้ก่ โครงกำรโรงไฟฟ้ำของบริษทั บีกริม บีไอพี เพำเวอร์ จ ำกดั (BIP) และ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำของบริษทั บำงปะอิน โคเจนเนอร์เรชัน่ จ ำกดั (BIC) ส ำหรับโครงกำรท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำและจดัท ำ
รำยงำน EIA เพ่ือเสนอต่อ สผ. และกำรศึกษำควำมเป็นไปได ้(Feasibility study) ของโครงกำร ไดแ้ก่ โครงกำรโรงไฟฟ้ำของ
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บริษทั พีทีที ยูทิลิต้ี จ ำกดั (PTTUT) CUP-4  และโครงกำรโรงไฟฟ้ำของบริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั (NNEG) ส ำหรับ
โครงกำรท่ีก่อสร้ำงแลว้เสร็จและเขำ้สู่ระยะด ำเนินกำร ก็ไดป้ฏิบติัตำมมำตรกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมำตรกำร
ติดตำมตรวจวดัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอย่ำงเคร่งครัด ซ่ึงมีกำรติดตำมตรวจวดั บนัทึกผล และจดัท ำรำยงำนเสนอต่อ สผ. และ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นระยะตำมท่ีก ำหนด 
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4.5          การวจัิยและพฒันา 

สถำบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท. (สวญ.) ด ำเนินงำนวจิยัและพฒันำ โดยมุ่งเนน้กำรเสริมสร้ำงฐำนทำงดำ้นเทคโนโลย ี
(Technology Base Structure) และขีดควำมสำมำรถของนักวิจัยให้เป็นผูเ้ช่ียวชำญในแต่ละสำขำ รวมทั้งก ำหนดกลไกกำร
ด ำเนินงำนให้มีกระบวนกำรเช่ือมโยงกำรท ำงำนระหว่ำง สวญ. และกลุ่มธุรกิจ เพ่ือรองรับทิศทำงองค์กรท่ีมุ่งเน้นกำรพฒันำ
ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนกำร สร้ำงควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรลูกคำ้ไดร้วดเร็ว   ทั้งน้ี สวญ. มี
โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนเป็นดงัน้ี 
 

 
 

4.5.1     งานวจิยัและพฒันาทีส่ าคญัของ สวญ. 

4.5.1.1    วจิยัธรณีวทิยาและวศิวกรรมปิโตรเลยีม 

สืบเน่ืองมำจำกกำรส่งเสริมกำรใชก๊้ำซธรรมชำติในประเทศไทย ทั้งในภำคกำรขนส่ง อุตสำหกรรม และกำรผลิตไฟฟ้ำ 
ส่งผลใหป้ริมำณควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติภำยในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้น สวญ. จึงมุ่งเนน้กำรวิจยัและพฒันำดำ้นผลิตภณัฑ์
จำกปิโตรเลียม เช่น ก๊ำซธรรมชำติ โดยให้ควำมส ำคญันบัตั้งแต่กำรส ำรวจ กำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพ และกำรขนส่ง และได้
ด ำเนินงำนวจิยัทำงดำ้นธรณีวทิยำและวิศวกรรมปิโตรเลียม โดยมุ่งเนน้ดำ้นกำรวิจยักระบวนกำรตรวจสอบทำงธรณีวิทยำ  วิจยั
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรน ำน ้ ำมนัและก๊ำซกลบัมำใช้ โดยได้มีกำรก่อตั้ งห้องปฏิบัติกำรทำงธรณีวิทยำท่ี สวญ. วงัน้อย 
นอกจำกน้ียงัมีกำรวจิยัและพฒันำกำรตรวจประเมินและกำรยดือำยกุำรใชง้ำนโรงงำนและระบบท่อ เพื่อคงสภำพท่อส่งก๊ำซฯ ให้
มีประสิทธิภำพดังเดิม โดยได้มีกำรวิจัยกำรแก้ปัญหำกำรเกิดไขในกำรขนส่งน ้ ำมนัทำงรถไฟให้แก่แหล่ง S1 ด้วยวิธีกำร
เหน่ียวน ำคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำ (PTT Electromagnetic Induction Machine for Wax Mitigation) ซ่ึงนอกจำกช่วยลดค่ำขนส่งแลว้ยงั
สำมำรถน ำไขมำใชป้ระโยชน์สร้ำงมูลค่ำไดถึ้ง 100 ลำ้นบำทต่อปี 

ฝ่ายวจิยัธรณีวทิยาและวศิวกรรม
ปิโตรเลยีม  

(Geo-science & Petroleum 
Engineering  

Research Department)  

ฝ่ายวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี
กระบวนการ  

ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี
(Process Technology Research 

 Department) 

ฝ่ายวจิยัและบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 
(Environmental Research and  

Management Department) 

สว่นวเิคราะหง์านวจิยัเชงิธุรกจิ 
(Analytical Business Research Division) 

สว่นวเิคราะหเ์ทคโนโลยแีละบรหิารองคค์วามรู ้
(Analytical Technology & KM Division) 

  สว่นบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญาและวเิทศสมัพนัธ ์
(Intellectual Property Management & Foreign  

Affairs Division) 

ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
ปิโตรเลยีม และเชือ้เพลงิทางเลอืก 
(Petroleum Products and 

Alternative 
 Fuels Research Department) 

สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท. 

 สว่นปฏบิตักิารและบ ารงุรกัษาอาคารและอปุกรณ์วจิยั 
(Research Facility Operation & Maintenance Division) 

ฝ่ายเทคนคิพลงังานประยกุต ์
และเครือ่งยนตท์ดสอบ 

(Energy Application Technique  
and Engine Test Department) 

     ฝ่ายแผนและบรหิารงานวจิยั 
(Research Planning and Management  

Department) 

 สว่นแผนและบรหิารโครงการ 

(Research Planning & Project Management Division) 

 สว่นคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
(RTI Quality, Safety, Health & Environment Division) 
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ปัจจุบนั สวญ. ยงัมีกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับงำนวจิยัทำงดำ้นธรณีวทิยำและวศิวกรรมปิโตรเลียมอยำ่ง
ต่อเน่ือง โดยอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรและจดัหำอุปกรณ์วจิยัทำงธรณีวทิยำต่ำงๆ เพ่ือใหบ้ริกำรแก่กลุ่ม ปตท. และ
เป็นศูนยก์ลำงกำรศึกษำดำ้นธรณีวทิยำและวศิวกรรมปิโตรเลียมของประเทศไทย  

4.5.1.2    วจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีระบวนการปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี 

งำนวจิยัและพฒันำเทคโนโลยกีระบวนกำรปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ถือเป็นเคร่ืองมือส ำคญัเพื่อเสริมสร้ำงและพฒันำ
ศกัยภำพกำรด ำเนินงำนของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  สวญ. จึงไดท้ ำกำรศึกษำวิจยักระบวนกำรผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เพื่อ
แก้ไขและป้องกันปัญหำท่ีเกิดข้ึนในกระบวนกำรผลิตของหน่วยปฏิบัติกำร เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน พัฒนำ
กระบวนกำรใหม่ ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลำงกำรวิจยัและพฒันำ รวมถึงกำรวิจยัพฒันำและประเมินประสิทธิภำพของตวัเร่งปฏิกิริยำ
และตวัดูดซบัใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงไดท้ ำกำรพฒันำตวัเร่งปฏิกริยำและตวัดูดซบัท่ีมีประสิทธิภำพใกลเ้คียงกบัตวัดูดซบั
เชิงพำณิชยเ์พื่อทดแทนกำรน ำเขำ้ นอกจำกน้ียงัมีกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีร่วมกบับริษทัปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. 
เพ่ือน ำไปสู่กำรพฒันำและเพ่ิมมูลค่ำใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์โดยโครงกำรวิจยัและพฒันำเทคโนโลยีกระบวนกำรปิโตรเลียมและปิโตร
เคมีท่ีมีกำรด ำเนินกำร เช่น งำนวิจยักำรสังเครำะห์และข้ึนรูปพลำสติกชีวภำพ (Bio-Plastics) เพื่อสนับสนุนกำรใชชี้วมวลใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีทดแทนปิโตรเลียม โดยไดผ้ลิตแกว้พลำสติกชีวภำพแบบย่อยสลำยได ้100% ใชง้ำนในร้ำนอเมซอน 
นอกจำกน้ียงัมีกำรวจิยัและพฒันำกระบวนกำรรวมทั้งพฒันำแบบจ ำลองกระบวนกำรต่ำงๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำน
หรือพฒันำเทคโนโลยีใหม่ท่ีเหมำะสมกับแหล่งวตัถุดิบและแนวโน้มของตลำด เช่นกำรวิจัยและพฒันำเตำปฏิกรณ์แบบ 
Microchannel Base ท่ีมีขนำดเลก็และมีประสิทธิภำพกำรถ่ำยเทพลงังำนและมวลสำรสูงส ำหรับประยกุตใ์ชก้บักระบวนกำร GTL 
(Gas-to-Liquid) ขนำดเลก็ เช่น กระบวนกำรแปรรูปก๊ำซจำกแหล่งก๊ำซขนำดเลก็หรือ flared gas เป็นน ้ ำมนัดิบสงัเครำะห์ อีกดว้ย 

สถำบนัวจิยัและเทคโนโลย ี ปตท. ไดข้ยำยศกัยภำพงำนวจิยัดำ้นกระบวนกำรและปิโตรเคมีท่ีทนัสมยั เพื่อรองรับกำร
ขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ืองของธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. ปัจจุบนัไดใ้หบ้ริกำรทดสอบประเมินประสิทธิภำพตวัเร่งปฏิกิริยำและ
ตวัดูดซบั ใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. อีกทั้งอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงงำนจ ำลองกระบวนกำรผลิต HDPE ท่ีนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพดุ จงัหวดัระยอง ส ำหรับงำนวจิยัตวัเร่งปฏิกิริยำและกระบวนกำรพอลิเมอไรเซชนัในระดบัโรงงำนน ำร่อง 
(Pilot Plant) ซ่ึงสำมำรถใหบ้ริกำรทดสอบกระบวนกำรพอลิเมอไรเซชนัแก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. พร้อมด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2556 

4.5.1.3    วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมและเช้ือเพลงิทางเลอืก 

สวญ. ได้ท ำกำรวิจัยและพฒันำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ทั้ งน ้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน ทั้ งด้ำนคุณภำพ และ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมำโดยตลอด  ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงของ ปตท. ท่ีจ ำหน่ำยจึงลว้นผ่ำนกำรยืนยนัคุณภำพกำรใชง้ำน และ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำวะวิกฤตดำ้นพลงังำนท่ีเกิดข้ึนอยู่ในขณะน้ี กำรน ำผลิตผลทำงกำรเกษตรมำ
พฒันำเป็นเช้ือเพลิงทดแทนสำมำรถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรำยไดเ้พ่ิมข้ึน ลดกำรพ่ึงพำกำรน ำเขำ้เช้ือเพลิงจำกต่ำงประเทศ 
นับเป็นกำรสร้ำงควำมมัน่คงด้ำนพลงังำนของประเทศ  ทั้ งยงัช่วยรักษำสภำพแวดลอ้ม สวญ. จึงด ำเนินกำรศึกษำ วิจัยและ
พฒันำกำรผลิตน ้ ำมนัเช้ือเพลิงสังเครำะห์จำกพืชเพ่ือทดแทนผลิตภณัฑ์จำกปิโตรเลียมในอนำคต ดงัเช่น ควำมส ำเร็จในกำร
คิดคน้สูตรน ้ ำมนัแก๊สโซฮอล ์อี 20 (E20) และน ้ ำมนัแก๊สโซฮอล ์อี 85 (E85) จ ำหน่ำยเป็นรำยแรกของประเทศไทย และ สวญ. 
ยงัคงมุ่งมัน่พฒันำโดยเดินหนำ้งำนวจิยักำรผลิตเอทำนอลจำกเสน้ใยพืช (Cellulosic Ethanol) ในวสัดุเหลือใชท้ำงกำรเกษตร เช่น 
ฟำงขำ้ว เศษสบัปะรด ใบออ้ย ทะลำยปำลม์ และ น ้ ำท้ิงจำกโรงงำนผลิตแป้งมนัส ำปะหลงั เพื่อน ำไปสู่กำรลดตน้ทุน และเป็นกำร
ใชว้ตัถุดิบท่ีไม่ใช่พืชอำหำรซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบของพลงังำนท่ีมีต่อรำคำอำหำรในอนำคต 

ส ำหรับกำรพฒันำพืชพลงังำนทำงเลือกนั้น สวญ. ได้ท ำกำรศึกษำสำยพนัธ์ุและวิธีปลูกสำหร่ำยขนำดเล็ก (Micro-
algae) และสบู่ด ำส ำหรับผลิตน ้ ำมนั กำรศึกษำกำรผลิตเมธำนอลและไดเมธิลอีเธอร์ (DME) จำกวสัดุชีวมวลดว้ยกระบวนกำร
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แกสซิฟิเคชนั (Gasification) รวมถึงกำรด ำเนินกำรศึกษำและพฒันำกระบวนกำรผลิตน ้ ำมนัไบโอไฮโดรจีเนทดีเซล (Bio-
hydrogenated Diesel หรือ BHD) ซ่ึงมีโครงสร้ำงใกลเ้คียงน ้ ำมนัดีเซลท่ีใชก้นัในปัจจุบนั และสำมำรถใชง้ำนในเคร่ืองยนตดี์เซล
ท่ีอตัรำส่วนสูง โดย ปตท. มีแผนน ำ BHD ออกจ ำหน่ำยในรูปแบบน ้ ำมนัดีเซลคุณภำพสูงในปี 2556 นอกจำกน้ี ยงัมีกำรต่อยอด
พฒันำ Biojet ส ำหรับใชง้ำนในเคร่ืองบินเพ่ือลดกำรปลดปล่อยมลภำวะจำกธุรกิจกำรบิน โดย ปตท. ไดร่้วมกบั บริษทั กำรบิน
ไทย จ ำกดั มหำชน ศึกษำแนวทำงกำรใช ้biojet ในประเทศไทยได ้ 

ในส่วนของน ้ ำมนัหล่อล่ืน สวญ. ไดท้ ำกำรพฒันำน ้ ำมนัหล่อล่ืนยำนยนตแ์ละอุตสำหกรรมครอบคลุมกำรใชง้ำนทุก
ดำ้น รวมถึงเป็นผูน้ ำในกำรใช้มำตรฐำนสำกลล่ำสุดคือ API SN ออกจ ำหน่ำยเป็นรำยแรกของประเทศ เพื่อให้สนองตอบ
ควำมกำ้วหนำ้ดำ้นเทคโนโลยแีละยดือำยกุำรใชง้ำนของยำนยนต ์นอกจำกน้ี ในกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนของ ปตท. 
นั้น สวญ. ยงัไดพ้ฒันำสำยผลิตภณัฑอ์อกไปใหห้ลำกหลำยยิง่ข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง  โดยในปี 2555 ไดมี้กำรพฒันำผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 
Performa NGV  และ Performa Synthetic NGV ส ำหรับรถยนตใ์ชก๊้ำซธรรมชำติ และ Gasoline Engine Oil 0W-20 สูตรประหยดั
น ้ ำมนัส ำหรับรถยนตเ์บนซิน ออกจ ำหน่ำยสู่ทอ้งตลำด 

นอกเหนือจำกหล่อล่ืนยำนยนต์และอุตสำหกรรมแลว้ สวญ. ยงัท ำกำรวิจัยและพฒันำผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty 
Products) เช่น กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ยำงมะตอย ดว้ยกำรผลิต Polymer Modified Asphalt (PMA) ซ่ึงมีคุณสมบติัยืดหยุ่น
เหนือกวำ่ยำงมะตอยปกติ และ Warm Mixed Asphalt (WMA) ซ่ึงสำมำรถผสมไดท่ี้อุณหภูมิต ่ำ เป็นตน้ โดยไดด้ ำเนินกำรวิจยั
ร่วมกบักรมทำงหลวงเพ่ือพฒันำผลิตภณัฑ์ยำงมะตอยคุณภำพสูงน ำไปใชใ้นกบัผิวทำงในประเทศไทยต่อไป ทั้งหมดน้ีเพื่อ
รองรับกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคในอนำคต ดงันั้นผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงและหล่อล่ืนของ ปตท. จึงครอบคลุมควำมตอ้งกำรของ
ตลำด ไดรั้บกำรรับรองโดยผูผ้ลิต และมีคุณภำพเหนือคู่แข่งในตลำด โดยจ ำหน่ำยในรำคำท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม และครอง
ส่วนแบ่งตลำดเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเป็นอนัดบัหน่ึงจนถึงปัจจุบนั  

4.5.1.4    เทคนิคพลงังานประยุกต์และเคร่ืองยนต์ทดสอบ 

สวญ. มีห้องปฏิบติักำรทดสอบดำ้นเคร่ืองยนต์ (Engine Test) และยำนยนต ์(Vehicle Test) ท่ีทนัสมยัรองรับกำร
ทดสอบท่ีหลำกหลำย และใชว้ิธีกำรทดสอบอำ้งอิงมำตรฐำนท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล สรรหำเทคโนโลยีดำ้นพลงังำน
ประยกุต ์ท ำกำรวจิยัดำ้นเทคนิคในกำรอนุรักษพ์ลงังำนและกำรใชพ้ลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ ท ำกำรทดสอบและประเมินผล
เคร่ืองยนต ์ยำนยนต ์กำรเผำไหม ้และกำรปลดปล่อยมลพิษจำกกำรใชผ้ลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงต่ำงๆ นอกจำกน้ียงัด ำเนินกำรวิจยัและ
พฒันำเชิงวศิวกรรมในกำรประยกุตใ์ชก๊้ำซธรรมชำติในอุตสำหกรรมและยำนยนต ์(NGV) ทั้งน้ีเพ่ือเป็นกำรสนบัสนุนกำรตลำด
ของธุรกิจ ปตท. โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เพ่ือรับประกันคุณภำพของผลิตภณัฑ์ของ ปตท. ตลอดจนควำมพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
ผลิตภณัฑต์่ำงๆ ท่ีออกจ ำหน่ำยภำยใตช่ื้อ ปตท. จะผำ่นกำรวเิครำะห์ ทดสอบ และประเมินผล ดำ้นประสิทธิภำพ สมรรถนะ และ
มลพิษจำกหอ้งปฏิบติักำรเคร่ืองยนตท์ดสอบเพื่อยนืยนัผลกำรใชง้ำนตำมมำตรฐำนสำกล 

งำนวจิยัท่ีส ำคญัของสถำบนัวิจยัฯ ไดแ้ก่ กำรวิจยัเพ่ือส่งเสริมกำรใชก๊้ำซธรรมชำติซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงสะอำดและใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงรำคำประหยดัทดแทนน ้ ำมนั โดยวิจยัและพฒันำกำรใช ้NGV (Natural Gas for Vehicles) ซ่ึงสำมำรถลดกำรใชน้ ้ ำมนั
เช้ือเพลิงและลดมลพิษทำงอำกำศลงไดใ้นระดบัหน่ึง ภำครัฐจึงให้กำรสนบัสนุนและมีกำรขยำยผลเพ่ือใชก้บัรถยนต์โดยสำร  
ขสมก. และรถแท็กซ่ี ทั้งน้ีกำรใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงในรถยนตเ์บนซินจะตอ้งติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมกำรจ่ำยเช้ือเพลิง 
(Conversion Kit) เพ่ือให้สำมำรถใชส้ลบัไปมำระหว่ำงก๊ำซธรรมชำติกบัน ้ ำมนัเบนซินได ้สวญ. จึงได้ท ำกำรศึกษำ วิจยั หำ
แนวทำงในกำรปรับปรุงชุดอุปกรณ์ดังกล่ำวให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนในประเทศ พร้อมทั้ งคิดคน้และพฒันำอุปกรณ์จ่ำย
เช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับยำนยนตก๊์ำซธรรมชำติ (Engine Control Unit, ECU) ส ำหรับรถยนตเ์บนซินใชก๊้ำซธรรมชำติ
ระบบ Bi-Fuel เพ่ือควบคุมส่วนผสมเช้ือเพลิงและจงัหวะกำรฉีดเช้ือเพลิงใหเ้หมำะสมกบัคุณภำพก๊ำซธรรมชำติของประเทศไทย
และสภำวะกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์ อนัจะช่วยให้เคร่ืองยนต์มีกำรเผำไหมท่ี้มีประสิทธิภำพ สมรรถนะเคร่ืองยนต์สูง และ
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ปลดปล่อยมลพิษต ่ำ โดยไดอ้อกจ ำหน่ำยอุปกรณ์ดงักล่ำวในเชิงพำณิชยใ์นประเทศไทยและมำเลเซียในปี 2554 และไดต้่อยอด
งำนวิจยัไปใชพ้ฒันำ ECU ท่ีสำมำรถใชก๊้ำซธรรมชำติท่ีมีคุณภำพหลำกหลำย (Flex CNG ECU) นอกจำกน้ี ยงัท ำกำรพฒันำ
ระบบเช้ือเพลิงก๊ำซธรรมชำติในเคร่ืองยนตดี์เซลท่ีปรับแต่งเป็นระบบเช้ือเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel Engine) ดว้ยกำรประยกุต์
แนวคิดระบบ Premixed Charge Compression Ignition (PCCI)  ท ำให้สำมำรถใชก๊้ำซธรรมชำติในเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยสัดส่วน
สูงถึงร้อยละ 60 สูงกวำ่ ECU ในทอ้งตลำดซ่ึงใชก๊้ำซธรรมชำติทดแทนดีเซลไดเ้พียงร้อยละ 30  เคร่ืองยนตมี์สมรรถนะดี และ
กำรปลดปล่อยมลพิษต ่ำได ้โดยไดมี้กำรส่งมอบเทคโนโลยแีก่ตวัแทนจ ำหน่ำยจ ำหน่ำยผลิตภณัฑด์งักล่ำวในประเทศไทยแลว้ใน
ปี 2556 สวญ. ยงัคงน ำแนวคิดกำรพฒันำเคร่ืองยนตก๊์ำซธรรมชำติไปต่อยอดเพ่ือประยกุตใ์ชก้บัเคร่ืองยนตห์ลำยประเภท อีกทั้ง
นกัวจิยัของ สวญ. ยงัไดรั้บเชิญเป็นวทิยำกรในกำรสมัมนำ กำรฝึกอบรม กำรใหค้วำมรู้ และกำรแกไ้ขปัญหำกำรใชก๊้ำซธรรมชำติ
เป็นเช้ือเพลิง เพ่ือสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. นอกจำกน้ีห้องทดสอบยำนยนตข์องปตท.ยงัไดมี้กำรปรับปรุงเพ่ือขยำย
กำรทดสอบรองรับมำตรฐำนกำรทดสอบในอนำคต ได้มีกำรอพัเกรดอุปกรณ์ทดสอบมลพิษให้สำมำรถทดสอบในระดับ
มำตรฐำน Euro IV และ Euro V ในปี 2555 และ 2556 สวญ. ไดก่้อสร้ำงสถำนีเติมไฟฟ้ำ เพื่อรองรับกำรวิจยัรถใชไ้ฟฟ้ำท่ีจะแลว้
เสร็จ โดย สวญ. มีแผนพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดำ้นรถยนตไ์ฟฟ้ำต่ำงๆในอนำคต เช่น สถำนีเติมไฟฟ้ำ หวัเติมไฟฟ้ำ เทคโนโลยี
แบตเตอร่ี เพื่อรองรับทิศทำงยำนยนตใ์นอนำคตต่อไป 

นอกจำกน้ียงัมีกำรศึกษำกำรใชป้ระโยชน์จำกก๊ำซธรรมชำติในเชิงอุตสำหกรรม โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง Energy Application Lab เพื่อพฒันำเคร่ืองจกัรอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีกำรใชก๊้ำซในภำคอุตสำหกรรมเป็นกำร
สนบัสนุนกำรขยำยตลำดก๊ำซธรรมชำติในเชิงอุตสำหกรรมและพำณิชย ์รวมทั้งกำรอนุรักษพ์ลงังำน  

4.5.1.5    วจิยัและบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม 

ไม่เพียงแต่จะค ำนึงถึงมุมมองในเชิงธุรกิจเท่ำนั้น สวญ. ยงัตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม จึงได้
ด ำเนินกำรวิจยัและบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดและป้องกนัผลกระทบของปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท. และชุมชนใกลเ้คียง โดยท ำหนำ้ท่ีคน้ควำ้ วจิยั พฒันำ และประเมินคุณภำพดำ้นส่ิงแวดลอ้มทั้งทำงอำกำศ น ้ ำ ดิน และ
กำกของเสีย แก่ธุรกิจน ้ ำมนั ไม่ว่ำจะเป็นคลงัน ้ ำมนัและสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ธุรกิจก๊ำซฯ ปิโตรเคมีและกำรกลัน่ และอำคำร
ส ำนกังำน เพ่ือก ำหนดแนวทำง วิธีกำร และวำงมำตรกำรแกไ้ขหรือลดผลกระทบจำกส่ิงท่ีไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด  ตลอดจน
วจิยัและพฒันำเทคโนโลยใีนกำรป้องกนั แกไ้ข ควบคุม ฟ้ืนฟูและก ำจดัมลพิษ จำกกำรด ำเนินกิจกรรมของบริษทัในกลุ่ม ปตท. 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว โดย ปตท.ไดมี้กำรท ำ Carbon Accounting ส ำหรับกลุ่ม ปตท. เพ่ือประเมินปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก (GHG) ของกลุ่ม ปตท.  เป็นขอ้มูลในกำรติดตำมและวำงแผนมำตรกำรลดกำรปลดปล่อย GHG โดยไดมี้กำร
ก ำหนดมำตรฐำน (Standardization) กำรค ำนวณปริมำณปลดปล่อย GHG  และติดตำมกำรปลดปล่อย GHG ของกลุ่มปตท.เป็น
รำยปีตั้งแต่ปี 2550 มีกำรศึกษำแบบจ ำลองกำรตดัสินลงทุนเพ่ือแกไ้ขปัญหำส่ิงแวดลอ้มทั้งดำ้นอำกำศและแหล่งน ้ ำ โดยกำร
พฒันำแบบจ ำลองกำรกระจำยมลพิษทำงอำกำศ และท ำบญัชีแหล่งน ้ ำและขอ้มูลกำรใชน้ ้ ำในพ้ืนท่ีมำบตำพุด อีกทั้ง สวญ.ยงัได้
ท ำกำรศึกษำวฏัจกัรชีวิต (LCA) ของเช้ือเพลิงจำกปิโตรเลียม เช้ือเพลิงชีวภำพ พลำสติกชีวภำพและยำงมะตอย เพื่อเป็นขอ้มูล
แนวทำงกำรพฒันำพลงังำนทดแทนใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

นอกจำกกำรประเมินและติดตำมกำรปลดปล่อยมลพิษแลว้ สวญ.ยงัมีงำนวิจยัดำ้นกำรบ ำบดัมลพิษ เช่นกำรบ ำบดัดิน
ปนเป้ือนน ้ ำมนัดว้ยกระบวนกำรทำงชีวภำพ รวมถึงให้บริกำรหำแนวทำงบ ำบดัมลพิษแก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. เช่นกำรบ ำบดัน ้ ำ
ท้ิงปนเป้ือนน ้ ำมนัจำกสถำนีบริกำรน ้ ำมนัของ ปตท. รวมทั้งระบบน ำน ้ ำกลบัคืน นอกจำกน้ียงัมีกำรวิจยักำรเล้ียงสำหร่ำยส ำหรับ
ดูดซบั CO2 และผลิตเป็นก๊ำซชีวภำพ ทั้งหมดน้ีเพื่อใชพ้ฒันำกระบวนกำรบ ำบดัให้มีประสิทธิภำพ ลดผลกระทบจำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรด ำเนินงำนท่ียดึมัน่ต่อควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 
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4.5.1.6    แผนและบริหารงานวจิยั 

กำรจดัท ำแผนและบริหำรงำนวจิยั เป็นส่วนท่ีส ำคญัในกำรบริหำรจดักำรงำนวิจยัและพฒันำของ สวญ. โดยจดัท ำแผน
วิจยัและพฒันำทั้ งระยะสั้ นและระยะยำว (Roadmap) ด ำเนินกำรควบคุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 
รวมทั้งประเมินผลประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกโครงกำรวิจยั เพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลของโครงกำรวิจยัต่ำงๆ และ
สร้ำงเครือข่ำยงำนวิจยักบัหน่วยงำนภำคกำรศึกษำ ภำครัฐ ภำคเอกชน ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ดำ้น
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี สร้ำงสรรคผ์ลกำรศึกษำวจิยัอยำ่งบูรณำกำรและเช่ือถือได ้อนัจะเป็นหนทำงในกำรสร้ำงมูลค่ำและโอกำส
ทำงธุรกิจในเชิงรุก นอกจำกน้ียงัด ำเนินกำรส ำรวจตลำด ทศันคติ และควำมพึงพอใจของลูกคำ้และผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑแ์ละ
บริกำร ท่ีครอบคลุมธุรกิจหลักของ ปตท.   มีกำรประเมินและส ำรวจภำพพจน์องค์กรอย่ำงต่อเน่ือง   เพ่ือท่ีจะน ำมำใช้
ประกอบกำรวำงแผนธุรกิจ พฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรธุรกิจใหส้นองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และผูบ้ริโภคอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
ทั้งยงัศึกษำและวิจยั ทำงด้ำนตลำด ธุรกิจ   สังคม วิเครำะห์ทำงกำรเงิน ควำมเป็นไปไดท้ำงเศรษฐศำสตร์  และสำยโซ่คุณค่ำ
ผลิตภณัฑ ์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำรวิจยั และสนบัสนุนแผนและกลยทุธ์องคก์ร  โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเตรียมควำม
พร้อมให้ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. ให้สำมำรถแข่งขนัในตลำดไดเ้ป็นอย่ำงดี  อีกทั้งยงัมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
พนกังำนต่อองคก์รและหน่วยงำนภำยในอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือน ำมำพฒันำกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 
ดว้ยควำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำองคก์รไปสู่ควำมเป็นเลิศ (High Performance Organization) ต่อไป 

ในปี 2555 สำยงำนวจิยัของกลุ่ม ปตท. ไดร่้วมกนัจดัท ำ PTT Group Technology Roadmap เป็นแผนแม่บทดำ้นกำรวจิยั
และพฒันำใหส้อดคลอ้ง เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของทุกบริษทัในกลุ่ม ปตท. และใชท้รัพยำกรดำ้น
กำรวจิยัและพฒันำของกลุ่ม ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อน่ึง ดว้ยควำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำดำ้นพลงังำนอยำ่งต่อเน่ือง โดยมี
เป้ำหมำยท่ีจะเป็นหน่ึงในกลไกเพื่อน ำไปสู่ควำมมัน่คงดำ้นพลงังำนของประเทศ สวญ. จึงไดมี้กำรติดตำมเทคโนโลยีทุกรูปแบบ 
เพ่ือทรำบทิศทำง และแนวโน้มดำ้นพลงังำนอย่ำงใกลชิ้ด รวมทั้งศึกษำศกัยภำพ และเตรียมควำมพร้อมก่อนท่ีจะพฒันำน ำ
เทคโนโลยมีำใชใ้นเชิงพำณิชย ์รวมทั้งเป็นศูนยบ์ริหำรจดักำรควำมรู้ทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่องำนวิจยั 
กลุ่มธุรกิจ และกลุ่มบริษทั ปตท. พร้อมให้ขอ้มูลเชิงเทคนิคและเชิงวิชำกำรท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคำ้และผูบ้ริโภค เพื่อเป็นกำรสร้ำง
ควำมเขำ้ใจและควำมเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์และบริกำรของ ปตท. นอกจำกน้ี ยงัมีกำรบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นทำงปัญญำ สิทธิ
ประโยชน์ และขอ้ตกลงควำมร่วมมือกบัสถำบนัและบุคคลต่ำงๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดอีกดว้ย 

เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถดำ้นกำรวิจยัและพฒันำให้ครอบคลุมกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. อยำ่งครบถว้นยิ่งข้ึน 
ปตท. ไดล้งทุนก่อสร้ำง PTT Innovation Park ท่ี อ.วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ เป็นศูนยร์วมอำคำรปฏิบติักำรวิจยัและ
พฒันำรวมทั้งอำคำรตน้แบบโรงงำน และหอ้งปฏิบติักำรทดสอบต่ำงๆ บนพ้ืนท่ีขำ้งสถำบนัวิจยัฯ เดิม และมีกำรจดัตั้งโครงกำร
ก่อสร้ำง PTT Innovation Park ในปี 2555 เพ่ือรับผิดชอบควบคุมดูแลกำรก่อสร้ำง โดยประสำนงำนกบันกัวิจยัและหน่วยธุรกิจ
เพ่ือจดัท ำแผนกำรใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีใหค้รอบคลุมควำมตอ้งกำร และเกิดประโยชน์สูงสุด 

สวญ. ไดรั้บกำรรับรองระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และไดรั้บกำรรับรองระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยั
และควำมปลอดภยั ISO 18001 จำก สรอ.อีกทั้งไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน มอก. 17025 (ขอ้ก ำหนดทัว่ไปวำ่ดว้ยควำมสำมำรถ
ของหอ้งปฏิบติักำรทดสอบและหอ้งปฏิบติักำรสอบเทียบ) จำกส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 สถำบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. มีพนกังำนรวมทั้งส้ิน 156 คน โดยมีค่ำใชจ่้ำยในช่วงท่ี
ผำ่นมำเป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลำ้นบำท 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

ค่ำใชจ่้ำย            1,424 1,457 1,819 463 
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1 ทรัพย์สินหลกั  

สินทรัพยท่ี์ ปตท. ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจหลกัไดแ้ก่ ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพย์
เหมืองโดย รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี  30 มิถุนำยน 2556 มีมูลค่ำสุทธิดงัน้ี                             หน่วย:ลำ้นบำท 

 ท่ีดิน 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

สินทรัพยเ์พื่อกำร
ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

สินทรัพยอ่ื์นๆ 
งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง 

สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน 

สินทรัพยเ์หมือง รวม 

มูลค่ำสุทธิ 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 
ภำระผกูพนั ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

นอกจำกสินทรัพยด์งักล่ำวขำ้งตน้แลว้ ยงัรวมทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของ ปตท. ประกอบดว้ยปริมำณส ำรองปิโตรเลียม ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยมีปริมำณส ำรองพิสูจน์
แลว้รวมทุกโครงกำร (Total Proved Reserves) ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีของสหรัฐอเมริกำฉบบัท่ี 69 (FAS 69) คิดเป็นปริมำณ
น ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสท 263 ลำ้นบำร์เรล และเป็นก๊ำซธรรมชำติ 4,182 พนัลำ้นลูกบำศก์ฟุต หรือรวมทั้งหมดเป็น 901 ลำ้น
บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

     ปริมำณส ำรองน ้ ำมนัดิบ, คอนเดนเสท 
     ก๊ำซธรรมชำติและบิทูเมนท่ีพิสูจน์แลว้(1) (2) 
 ปริมำณส ำรองน ้ ำมนัดิบ, คอนเดนเสท  ปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติ  ปริมำณเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบ 

 ท่ีพิสูจน์แลว้(1) (2)
  ท่ีพิสูจน์แลว้(1)

   

 (ลำ้นบำร์เรล)  (พนัลำ้นลูกบำศกฟุ์ต)  (ลำ้นบำร์เรล) 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ต่ำงประเทศ รวม  ในประเทศ ต่ำงประเทศ   รวม 

Company’s share of reserves of 

consolidated companies 
   

 
   

 
   

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 131 144 275  2,542 1,987 4,529  541 428 969 
            

Company’s share of reserves of 

consolidated companies 
   

 
   

 
   

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 125 138 263  2,330 1,852 4,182  501 400 901 
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(1) ปริมำณส ำรองพิสูจนแ์ลว้รวมถึงปริมำณส ำรองพิสูจนแ์ลว้สุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจำ้ของแหล่งปิโตรเลียม  

(2) รวมปริมำณส ำรองท่ีพิสูจนแ์ลว้และกำรผลิตของก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงตม้ (LPG) และ บิทูเมน (Bitumen) 

5.2 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว   
 

ปตท.  มีสญัญำเช่ำทรัพยสิ์นระยะยำวท่ีส ำคญั คือ สญัญำใหใ้ชท่ี้รำชพสัดุท่ีแบ่งแยกใหก้ระทรวงกำรคลงั โดยทรัพยสิ์น
ตำมสญัญำเป็นทรัพยสิ์นท่ีปตท. แบ่งแยกใหแ้ก่กระทรวงกำรคลงัตำมค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุด ไดแ้ก่ ท่ีดิน สิทธิกำรใช้
ท่ีดิน  ท่อและอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีประกอบกนัเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อ โดยสินทรัพยต์ำมสัญญำดงักล่ำวบนัทึกเป็น
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ส ำหรับสัญญำให้ใชท่ี้รำชพสัดุดงักล่ำว มีก ำหนดระยะเวลำ   03  ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2551 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2580 และเม่ือครบก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวแลว้ กระทรวงกำรคลงัใหค้  ำมัน่วำ่จะให้ ปตท. ใชท่ี้รำชพสัดุท่ีแบ่งแยก
ใหก้ระทรวงกำรคลงัต่อไปไดอี้กมีก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี โดย ปตท. ตอ้งช ำระค่ำใชท่ี้รำชพสัดุเป็นรำยปี  ในอตัรำค่ำใชท่ี้ค ำนวณ
จำกส่วนแบ่งรำยได ้(Revenue Sharing) ของค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝ่ัง (รำยไดค้่ำผ่ำนท่อ) ในแต่ละปีปฏิทิน  ซ่ึงรำยไดค้่ำ
ผ่ำนท่อตำมสัญญำน้ี หมำยถึง รำยไดค้่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติของระบบท่อก๊ำซบนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3)  ซ่ึงรวมค่ำบริกำรส่วนของ
ตน้ทุนคงท่ี (Demand Charge) และค่ำบริหำรส่วนของตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge) ตำมหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดรำคำก๊ำซ
ธรรมชำติและอตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติในประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2544 หรือท่ีจะ
มีกำรเปล่ียนแปลง และ/หรือ แกไ้ขเพ่ิมเติมในภำยหนำ้ โดยเป็นกำรค ำนวณค่ำใชร้ะบบขั้นบนัได (Sliding Scale) ดงัน้ี 

                                                                                                  หน่วย : ลำ้นบำท 

รายได้ 
อตัราค่าใช้จ่ายคดิเป็นร้อยละของรายได้ 

ค่าใช้ต่อปี 
ขั้นต า่ ส่วนเพิม่ 

0 – 3,600 5%  = ค่ำใชข้ั้นต ่ำ 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   = ค่ำใชข้ั้นสูง 550 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ี ปตท. เป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี  ซ่ึงเป็นคดีหรือขอ้พิพำทท่ียงัไม่ส้ินสุดและเป็นคดีท่ีอำจมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. อย่ำงมีนยัส ำคญั และเป็นคดีท่ีมิไดเ้กิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วนัท่ี  30 
มิถุนำยน 2556  มีรำยละเอียดดงัน้ี 

6.1    บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด ถูกฟ้องเรียกค่าทดแทนการวางท่อน ้ามันผ่าน 
ทีด่นิเอกชน 

กรณี ปตท. และบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกดั มีโครงกำรวำงท่อน ้ ำมนั  ศรีรำชำ - สระบุรี ผ่ำนท่ีดินเอกชน โดย
ช ำระค่ำทดแทนให้แก่เจำ้ของท่ีดินตำมพระรำชบญัญติักำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 ซ่ึงในรำยห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 
สุสวำสกบัพวก ปตท. ก ำหนดค่ำทดแทนให้ 2 ลำ้นบำท ห้ำงฯ กบัพวกไม่พอใจจึงไดย้ื่นขอ้พิพำทต่อสถำบนัอนุญำโตตุลำกำร 
เรียกใหช้ดใชเ้งินค่ำเสียหำยประมำณ 1,000 ลำ้นบำท (ต่อมำแกฟ้้องเป็น 4,900 ลำ้นบำท) ซ่ึง ปตท. และบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จ ำกัด ต่อสู้คดีเ ร่ืองค่ำเสียหำยดังกล่ำว ขณะน้ีห้ำงฯ กับพวก ได้ยื่นหนังสือขอถอนค ำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรเม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม 2546 และน ำคดีไปฟ้องศำลปกครอง กล่ำวหำ ปตท. และพนกังำน ปตท.  ท่ีด ำเนินกำรวำง
ท่อน ้ ำมนัชลบุรี-สระบุรี ผำ่นท่ีดินของตนโดยไม่มีสิทธิ เป็นกำรละเมิดทำงปกครอง ท ำให้ผูฟ้้องคดีไดรั้บควำมเสียหำย 7,122.5 
ลำ้นบำท ปตท. ไดม้อบคดีใหส้ ำนกังำนอยักำรสูงสุดยืน่ค  ำใหก้ำรแกค้ดี และพนกังำนอยักำรไดแ้กค้ดีแลว้เม่ือเดือนมีนำคม 2546 
ศำลปกครองกลำงไดส่้งคดีไปยงัศำลรัฐธรรมนูญเม่ือเดือนพฤศจิกำยน 2547 เพ่ือให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวำ่ พระรำชบญัญติั
กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521  มำตรำ 29 และมำตรำ 30 ขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย มำตรำ 
48 และมำตรำ 49 หรือไม่ ซ่ึงศำลรัฐธรรมนูญไดว้ินิจฉัยวำ่ พรบ. ปตท. ไม่ขดัแยง้กบัรัฐธรรมนูญ และศำลปกครองไดพ้ิจำรณำ
และมีค ำพิพำกษำเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2550 ใหย้กฟ้องคดี อยำ่งไรก็ตำม  ผูฟ้้องคดีไดอุ้ทธรณ์คดีต่อศำลปกครองสูงสุด ขณะน้ี
คดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด 

6.2   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ ากัด (มหาชน)  ถูกบริษัท ระยอง 
เพยีวริฟายเออร์ จ ากดั (มหาชน) ยืน่ค าเสนอข้อพพิาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ และยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เพื่อเรียกให้
ปฏิบัตติามสัญญาหรือร่วมกนัรับผดิชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

กรณี บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ ำกดั (มหำชน) มีสญัญำขำยกำกคอนเดนเสท (CR) ให้ ปตท. เพ่ือขำยต่อ
ใหแ้ก่ บริษทั ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกดั (มหำชน) โดยมีก ำหนดระยะเวลำ 15 ปี ซ่ึงไดค้รบก ำหนดในวนัท่ี 31 มกรำคม 2555  
โดยในปี 2552 บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ ำกดั (มหำชน) ไดแ้จง้ล่วงหนำ้ไม่ต่ออำยุสัญญำกบั ปตท.  ปตท. จึง
จ ำเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ไม่ต่ออำยสุัญญำกบั บริษทั ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเหตุให้บริษทั ระยองเพียวริฟำย
เออร์ จ ำกดั (มหำชน) ไม่พอใจต่อกำรไม่ต่ออำยสุัญญำดงักล่ำว และอำ้งวำ่สัญญำดงักล่ำวไม่มีก ำหนดระยะเวลำส้ินสุด จึงไดย้ื่น
ขอ้พิพำทต่อสถำบนัอนุญำโตตุลำกำร และฟ้องคดีต่อศำลแพ่ง เรียกร้องให้ ปตท. และ บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) ปฏิบติัตำมสญัญำโดยด ำเนินกำรขำยกำกคอนเดนเสทใหแ้ก่ บริษทั ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกดั (มหำชน) ต่อไป
อีก หรือหำกไม่ปฏิบัติตำมสัญญำก็ให้ร่วมกันชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน ซ่ึง ปตท. ได้ยื่นค ำคัดค้ำนต่อสู้คดีต่อสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรและยื่นค ำให้กำรต่อศำลแพ่งแลว้ คดีอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำของคณะอนุญำโตตุลำกำรและ
ด ำเนินกระบวนพิจำรณำของศำลแพง่ 

6.3    บริษัทผู้รับเหมาน าข้อพิพาทตามสัญญาวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ สู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 160 

บริษทัผูรั้บเหมำไดเ้สนอขอ้พิพำทต่อสถำบนัอนุญำโตตุลำกำรเรียกค่ำจำ้งและค่ำเสียหำยจำกกำรผิดสัญญำต่ำงๆ ตำม
สัญญำโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ไทรนอ้ย – โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/ใต ้จำก ปตท. ซ่ึง ปตท. เห็นวำ่ กำรใชสิ้ทธิเรียกร้อง
ดงักล่ำวนอกจำกไม่ถูกตอ้งตำมสญัญำ แลว้ยงัมีกำรโอนสิทธิเรียกร้องซ่ึงยงัหำขอ้ยติุไม่ได ้ ประกอบกบั ปตท. ก็มีขอ้เรียกร้องต่อ
บริษทัผูรั้บเหมำ ซ่ึงปัจจุบนั ผูรั้บเหมำถูกศำลลม้ละลำยสั่งพิทักษ์ทรัพยเ์ด็ดขำด และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย
ลม้ละลำย ซ่ึง ปตท. ในฐำนะเจำ้หน้ีไดย้ืน่ค  ำขอรับช ำระหน้ีในคดีลม้ละลำยไวแ้ลว้ ส่วนขอ้พิพำทอนุญำโตตุลำกำร ปตท. ยื่นค ำ
คดัคำ้นต่อสูค้ดีแลว้ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกระบวนพิจำรณำของคณะอนุญำโตตุลำกำร 

หมำยเหตุ  1. ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องเป็นเงินจ ำนวน 1,754,879,909.40 บำท และ 161,963,748.04 เหรียญสหรัฐฯ 
                                 2. หน้ีท่ี ปตท. ขอรับช ำระในคดีลม้ละลำย เฉพำะสญัญำน้ี เป็นเงินทั้งส้ิน 905,768,832.18 บำท 
 
6.4  เจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรัพย์ของบริษัทผู้รับเหมาน าข้อพพิาทตามสัญญาโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิเส้นที ่3 (บนบก) สู่

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

จำกกำรท่ีบริษทัผูรั้บเหมำตำม ขอ้ 6.3 ถูกศำลลม้ละลำยมีค ำสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำด เจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยจึ์งเสนอ
ขอ้พิพำทต่อสถำบนัอนุญำโตตุลำกำร เรียกร้องให ้ปตท. ช ำระค่ำจำ้งและค่ำเสียหำยจำกกำรผิดสัญญำต่ำงๆ ตำมสัญญำโครงกำร
วำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ เส้นท่ี 3 (บนบก) ซ่ึง ปตท. เห็นวำ่กำรใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่ำวนอกจำกไม่ถูกตอ้งตำมสัญญำแลว้ ยงัมี
กำรโอนสิทธิเรียกร้องซ่ึงยงัหำขอ้ยติุไม่ได ้ ประกอบกบั ปตท. ก็มีขอ้เรียกร้องกบับริษทัผูรั้บเหมำ ซ่ึง ปตท. ไดย้ืน่ค  ำคดัคำ้นต่อสู้
คดีแลว้ ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกระบวนพิจำรณำของคณะอนุญำโตตุลำกำร 

หมำยเหตุ  1. ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องเป็นเงินจ ำนวน 6,576,076,914.12 บำท และ 42,574,820.14 เหรียญสหรัฐฯ 
                                 2. หน้ีท่ี ปตท. ขอรับช ำระในคดีลม้ละลำย เฉพำะสญัญำน้ี เป็นเงิน 643,544,641.17 บำท 

 
6.5   มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดนิ กบัพวก รวม 6 คน ฟ้องคดปีกครอง ปตท. และกระทรวงการคลงั ต่อศาลปกครองกลาง 
 มูลนิธิยำมเฝ้ำแผ่นดิน กับพวก รวม 6 คน ได้ยื่นฟ้อง ปตท. และกระทรวงกำรคลงั ต่อศำลปกครองกลำง เป็นคดี
หมำยเลขด ำท่ี 1912/2554 กล่ำวหำวำ่ กำรด ำเนินกำรแปรรูปของ ปตท. ก็ดี กำรกระจำยหุ้นของ ปตท. ก็ดี รวมทั้ง กำรประเมิน
รำคำสินทรัพยข์อง ปตท. มิไดเ้ป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมำย จึงขอให้ศำลพิพำกษำว่ำ กำรขำยหุ้นตกเป็นโมฆะและให้ขำยใหม่   
ให้หุ้นในโรงกลัน่น ้ ำมนัท่ี ปตท. ถือตกเป็นของแผ่นดินหรือขอให้ระงบักำรผูกขำดโดยสั่งให้ ปตท.ขำยหุ้นในโรงกลัน่  และ
ขอให้สำธำรณสมบติัอนัไดม้ำจำกอ ำนำจตำมกฎหมำยมหำชนตกเป็นของแผ่นดิน หรือขอให้ระงบักำรผูกขำดโดยสั่งให้ ปตท.
ขำยโรงแยกก๊ำซ ซ่ึง ปตท. ปฏิเสธขอ้กล่ำวหำโดยส้ินเชิง และ ส่งเร่ืองให้ส ำนกังำนอยักำรสูงสุดพิจำรณำจดัท ำค ำให้กำรแกต้่ำง
คดีและพนักงำนอยักำรผูรั้บมอบอ ำนำจได้ยื่นค ำให้กำรและค ำให้กำรเพ่ิมเติมต่อศำลแลว้ คดีอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกระบวน
พิจำรณำของศำลปกครองกลำง 
 
 6.6   มูลนิธิเพือ่ผู้บริโภค กบัพวกรวม 4 คน ฟ้องคดปีกครอง นายกรัฐมนตรีกบัพวก 5 คน ต่อศาลปกครองกลาง 
 มูลนิธิเพ่ือผูบ้ริโภคกบัพวกรวม 4 คน ไดย้ื่นฟ้องนำยกรัฐมนตรีกบัพวกรวม 5 คน (ปตท. เป็นผูถู้กฟ้องคดี ท่ี 5) ต่อ 
ศำลปกครองกลำง อำ้งวำ่ มติของคณะรัฐมนตรีและมติของคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) ท่ีให้ปรับข้ึนรำคำ
ก๊ำซ NGV และ LPG ท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ในปี 2555 เป็นมติท่ีขำดกำรตรวจสอบ และเป็นดุลพินิจท่ีไม่สุจริต เอ้ือประโยชน์ต่อ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี และผลกัภำระรำคำให้แก่ประชำชนและภำคอุตสำหกรรมอ่ืนโดยไม่เป็นธรรม โดยขอให้ศำลมีค ำสั่ง 
เพิกถอนมติ ครม. และมติ กพช. ดงักล่ำว พร้อมทั้งให้เปิดเผยตน้ทุนท่ีแทจ้ริงและรับฟังควำมคิดเห็นจำกองคก์ร หรือประชำชน
ก่อนด ำเนินกำร ซ่ึง ปตท. ปฏิเสธขอ้กล่ำวหำโดยส้ินเชิง และ ส่งเร่ืองใหส้ ำนกังำนอยักำรสูงสุดพิจำรณำจดัท ำค ำใหก้ำรแกต้่ำงคดี
แลว้  และพนกังำนอยักำรผูรั้บมอบอ ำนำจไดย้ื่นค ำให้กำรและค ำให้กำรเพ่ิมเติมต่อศำลแลว้ คดีอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกระบวน
พิจำรณำของศำลปกครองกลำง  
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ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 161 

7. โครงสร้างเงินทุน 

7.1 หลกัทรัพย์ของ ปตท.  

7.1.1 หุ้นสามญั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556  ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,857,245,725 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 28,562,996,250 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,856,299,625 หุน้ 

7.1.2 พนัธบัตรและหุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัมีเงินกูย้ืมในประเทศท่ีอยูใ่นรูปพนัธบตัร ปตท. ท่ีค ํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั
จาํนวน 6,000 ลา้นบาท และท่ีอยูใ่นหุน้กู ้ปตท. กระทรวงการคลงัไม่ค ํ้าประกนัจาํนวน  164,304  ลา้นบาท รวมพนัธบตัรและหุน้
กู ้ปตท.ในประเทศ ทั้งส้ิน 170,304 ลา้นบาท และบริษทัมีเงินกูย้มืต่างประเทศในรูปหุน้กู ้ปตท. สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและสกุล
เงินเยน กระทรวงการคลงัไม่ค ํ้าประกนั จาํนวนเทียบเท่า  82,202 ลา้นบาท โดยรายละเอียดสาํคญัของพนัธบตัรและหุน้กู ้สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

พนัธบัตรและหุ้นกู้ 
จํานวน 

(ล้านบาท) 
วนัครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 
หลกัประกนั 

พนัธบตัร ปตท. คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั 
- พนัธบตัรในประเทศ 

 

6,000 

 

ปี 2556-2563 

 

ไม่มี 
 

หุน้กู ้ปตท.กระทรวงการคลงัไม่ค ํ้าประกนั    

- หุน้กูใ้นประเทศ  1/ 4/ 164,304 ปี 2556-2653 ไม่มี 

- หุน้กูต่้างประเทศ 2/  3/   4/ 82,202 ปี 2557, 2560, 
2565, 2578, 2585 

ไม่มี 

รวม 246,506   

รวมพนัธบัตรและหุ้นกู้ ปตท. 252,506   
1/ Fitch Rating จดัอนัดบัเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุน้กู ้ปตท. ระยะยาวท่ีระดบั “AAA (tha)” แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ 
2/ Moody’s จดัอนัดบัเครดิตหุน้กูต่้างประเทศของ ปตท. ท่ีระดบั “Baa1” แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ  
3/ S&P’s จดัอนัดบัเครดิตหุน้กูต่้างประเทศของ ปตท. ท่ีระดบั “BBB+” แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ  
4/   รายละเอียดหุน้กูใ้นประเทศและหุน้กูต่้างประเทศของ ปตท. 
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หุ้นกู้ในประเทศไม่มหีลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย : ล้านบาท)   

หุ้นกู้ 
จํานวน  

(ล้านบาท) 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี อายุ /  กาํหนดการไถ่ถอน 

PTTC13NA 11,700 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 4.50      ปีท่ี 6 - 10 ร้อยละ 5.75       
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2556 

PTTC13OA 7,450 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีท่ี  4 - 5 ร้อยละ 5.50 
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี              

อาย ุ 5 ปี  กาํหนดไถ่ถอนปี 2556 

PTTC13OB 5,400 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีท่ี  4 - 5 ร้อยละ 5.50 
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี              

อาย ุ 5 ปี  กาํหนดไถ่ถอนปี 2556 

PTTC14DA 2,946 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5            ปีท่ี 4 - 7 ร้อยละ 5.95       
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2557 

PTTC14DB 3,000 ร้อยละ 3.20 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ4 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2557 

PTTC15OA 2,550 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีท่ี  4 – 5 ร้อยละ 5.50 
ปีท่ี 6 - 7  ร้อยละ 6  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี              

อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC15OB 2,600 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีท่ี  4 – 5 ร้อยละ 5.50 
ปีท่ี 6 - 7  ร้อยละ 6  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี              

อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC153A 6,000 ร้อยละ 4.86 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ 8 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 
PTTC156A 4,040 ร้อยละ 4.75 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 
PTTC15NA 5,000 ร้อยละ 7.40 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC15OC 1,951 ร้อยละ 3.80 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ3 ปี 8 เดือน 20 วนั กาํหนดไถ่
ถอนปี 2558 

PTTC165A 3,000 
ปีท่ี 1 - 6 ร้อยละ 5      ปีท่ี 7 - 12 ร้อยละ 5.95    
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ12 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC165B 2,970 ร้อยละ 6.17 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC167A 17,100 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 4.25      ปีท่ี 6 - 7 ร้อยละ 5.25       
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC16OA 8,000 ร้อยละ 5.79 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 
PTTC17DA 1,500 ร้อยละ 5.87 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2560 

PTTC17DB 1,000 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 3.20     ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 4.20 
ปีท่ี 7 ร้อยละ 5.00 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ7 ปี 15 วนั กาํหนดไถ่ถอนปี 
2560 

PTTC18DA 500 ร้อยละ 5.91 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ11 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2561 

PTTC18NA 18,049 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 4.00     ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 4.40 
ปีท่ี 7 ร้อยละ 5.50 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ6 ปี 9 เดือน 19 วนั กาํหนดไถ่
ถอนปี 2561 

PTTC195A 1,000 ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2562 

PTTC195B 15,000 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 4.10     ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 5.10               
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ6 ปี 11 เดือน 24 วนั กาํหนดไถ่
ถอนปี 2562 
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หุ้นกู้ 
จํานวน  

(ล้านบาท) 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี อายุ /  กาํหนดการไถ่ถอน 

PTTC195C 10,000 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 4.10     ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 5.10               
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ6 ปี 9 เดือน 15 วนั กาํหนดไถ่
ถอนปี 2562 

PTTC208A 4,118 ร้อยละ 5.95 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2563 
PTTC215A  1,030 ร้อยละ 6.53 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2564 

PTTC243A 15,000 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 5      ปีท่ี 6 - 8 ร้อยละ 6.20       
ปีท่ี 9 – 15 ร้อยละ 6.80 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2567  
(ผูถื้อหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อน
กาํหนดได ้ณ ส้ินปีท่ี 8) 

PTTC247A 9,400 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 4.25  ปีท่ี 6 - 10 ร้อยละ 5.50 
ปีท่ี 11-15 ร้อยละ 5.75  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2567  
(ผูถื้อหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อน
กาํหนดได ้ณ ส้ินปีท่ี 10) 

PTTC10DA 4,000 ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ100 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2653 
(ผูถื้อหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อน
กาํหนดได ้ณ ส้ินปีท่ี 50 และ 75 
และกรณีอ่ืนท่ีระบุในขอ้กาํหนดวา่
ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู้
และผูถื้อหุน้กู)้ 

 

หุ้นกู้ต่างประเทศไม่มหีลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย :ล้านบาท)   
หุน้กู ้ จาํนวน (ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ/ กาํหนดการไถ่ถอน 

USD Bond ปี 2004 12,507.00   ร้อยละ 5.75 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2557 

USD Bond ปี 2005 10,943.63 ร้อยละ 5.875 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ30 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2578 

Samurai Bond ปี 2007 9,083.521/ ร้อยละ 2.71 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี  
อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2560 

USD Bond ปี 2012 15,633.75 ร้อยละ 3.375 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2565 

USD Bond ปี 2012 18,760.50 ร้อยละ 4.50 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ30 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2585 

PTTC14DA ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

2,814.082/ เฉล่ียร้อยละ 4.74 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2557 

PTTC14DB  ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

3,089.423/ เฉล่ียร้อยละ 1.375 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ4 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2557 
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หุน้กู ้ จาํนวน (ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ/ กาํหนดการไถ่ถอน 
PTTC172A ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

2,484.064/ LIBOR บวกร้อยละ 1.04 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2560 

PTTC17DB ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

3,116.365/ เฉล่ียร้อยละ 1.375 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2560 

PTTC222A ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ  

3,769.446/ LIBOR บวกร้อยละ 1.05  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ12 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2565 

1/  ปตท.ไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กุลเยน จาํนวน 36,000 ลา้นเยน เป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 290.51 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงินมาช่วยลดตน้ทุนทางการเงิน (Switchable Swap และ Cross Currency Swap Linked to LIBOR) 
ดงัน้ี จาํนวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราคงท่ีร้อยละ 4.975 ต่อปี โดยคู่สัญญาอนุพนัธ์มีสิทธิเปล่ียนเป็นอตัราลอยตวัท่ีร้อยละLIBOR+0.65 
ต่อปี และ จาํนวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราลอยตวัท่ีร้อยละ LIBOR+0.20 ต่อปี กรณีท่ี LIBOR มากกวา่ร้อยละ 4.25 ต่อปี หรือร้อยละ 5.50 
ต่อปี กรณีท่ี LIBOR น้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี และ จาํนวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราคงท่ีร้อยละ 5.37 ต่อปี โดยคู่สัญญา
อนุพนัธ์มีสิทธิเปล่ียนเป็นอตัรา LIBOR+0.20 ต่อปี  

2/  ปตท.ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาทบางส่วน จาํนวน 3,054 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 
90 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ียร้อยละ 4.74 ต่อปี คงเหลือเป็นภาระหน้ีสกลุบาท จาํนวน 2,946 ลา้นบาท 

3/  ปตท.ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาทบางส่วนจาํนวน 3,000 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน  
98.81 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ียร้อยละ 1.375 ต่อปี  

4/ ปตท.ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จาํนวน 2,636 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญ จาํนวน 79.45 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีร้อยละ 6mLIBOR+1.04 ต่อปี  

5/ ปตท.ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จาํนวน 3,000 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญ จาํนวน 99.67 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ียร้อยละ 1.375 ต่อปี 

6/  ปตท.ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จาํนวน 4,000 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญ จาํนวน 120.55 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีร้อยละ 6mLIBOR+1.05 ต่อปี  

ตัว๋แลกเงนิระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัมียอดคงคา้งตัว๋แลกเงินระยะสั้นทั้งส้ินจาํนวน 14,000 ลา้นบาท 

               ผู้ถือหุ้น 
 ปตท. มีโครงสร้างผูถื้อหุน้ตามขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2556 (วนัท่ี  23 กนัยายน 
2556) ดงัน้ี  

รายการ หุ้น (ล้าน)  บาท (ล้าน) ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน 2,857.2 28,572 - 

ทุนชําระแล้ว     (ณ  วนัที ่23 กนัยายน 2556) 

    - กระทรวงการคลงั 

    - กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ. เอม็เอฟซี 

    - กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึงโดย 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 
ทุนยงัไม่ชําระ 0.9 9 0.033 
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 ทั้งน้ี รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 16 อนัดบัแรกของ ปตท. เป็นดงัน้ี  (ณ วนัท่ี 23 กนัยายน 2556) 
 

ลาํดบัที่ รายช่ือ จํานวนหุ้น 
ร้อยละของจํานวน

หุ้นทั้งหมด 
1.  กระทรวงการคลงั 1,459,885,575 51.11 
2.  กองทุนรวม วายภุกัษห์น่ึง โดย บลจ.เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 217,900,000 7.63 
3.  กองทุนรวม วายภุกัษห์น่ึง โดย บลจ.กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 217,900,000 7.63 
4.  บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 117,449,972 4.11 
5.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 72,277,101 2.53 
6.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 61,308,199 2.14 
7.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 32,979,034 1.15 
8.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 32,030,417 1.12 
9.  GIC PRIVATE LIMITED – C 26,696,800 0.93 

10.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND 23,928,239 0.83 
11.  สาํนกังานประกนัสังคม (2 กรณี) 23,793,100 0.83 
12.  CHASE NOMINEES LIMITED  20,035,548 0.70 
13.  NORTRUST NOMINEES LTD.  16,601,243 0.58 
14.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 15,145,934 0.53 
15.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 14,671,617 0.51 
16.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 14,653,005 0.51 

 ยอดรวม 2,367,255,784 82.87 

หมายเหตุ  : 1.    ผูถื้อหุน้ลาํดบัท่ี 5, 6, 10, 12, 13 และ 16  มีช่ือเป็น บริษทันิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซ่ึง ปตท.ไดต้รวจสอบกบับริษทั 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) แลว้ ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได ้แต่อยา่งไรกต็าม 
กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่รายเดียวท่ีเป็นตวัแทนภาครัฐ ท่ีมีส่วนในการกาํหนดนโยบายการจดัการ ปตท. โดยเสนอ
ผูแ้ทนมาเป็นกรรมการให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผูถื้อหุน้รายอ่ืนซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุน้ลาํดบัท่ี 5, 6, 10, 12, 13 และ 16 
ไม่ไดมี้พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจดัการของ ปตท. เช่น ส่งผูแ้ทนมาเป็นกรรมการของ ปตท. เป็นตน้ 

2. ผูถื้อหุ้นในบริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั ซ่ึงถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) ในรายการท่ี 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้ กรณีการใชสิ้ทธิออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกบัการเพิก
ถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

3. ผูถื้อหุน้ลาํดบัท่ี 14 และ 15 มีช่ือเป็นนิติบุคคลเดียวกนั แต่มีเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีต่างกนั จึงไม่เขา้เกณฑก์ารรวมเลขทะเบียนผูถื้อหุน้
ของ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) 

   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของ ปตท. 
 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมาย
และบริษทัไดก้าํหนดไว ้โดยพิจารณาจากกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะ
ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหจ่้ายเงินปันผล
ประจาํปีแลว้จะตอ้งนาํเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ใหค้ณะกรรมการบริษทัมี
อาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลไดแ้ลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย  

สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสด
คงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษทัยอ่ยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษทัยอ่ยมีเพียงพอและไดต้ั้งสาํรองตามกฎหมาย
แลว้  บริษทัยอ่ยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 

 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 

 หากไม่มีความจาํเป็นอนัใดคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้จ่ายเงินปันผลของบริษทัแก่ผู ้
ถือหุ้นเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปี และอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังคราวได ้ส่วนในกรณีของบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัไม่ไดก้าํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล 
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8. การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 
 ในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  ตระหนกัเสมอวำ่ ผูถื้อหุน้ทุกท่ำนเป็นเจำ้ของ ปตท. ดงันั้นส่ิงท่ีจะท ำใหผู้ถื้อหุน้ไวว้ำงใจ 
และมัน่ใจในกำรลงทุนกบัธุรกิจของ ปตท.  ก็คือกำรมีนโยบำยหรือกำรด ำเนินกำรท่ีรักษำสิทธิพ้ืนฐำนท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บอยำ่งเป็น
ธรรมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือมำกกวำ่นั้น รวมถึงกำรจดักำรท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพ  และเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด เป็นท่ี
ยอมรับจำกผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยอยูเ่สมอ 
 นบัตั้งแต่แปลงสภำพเป็น บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  และกระจำยหุน้ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปลำยปี 2544  
ปตท. ใหค้วำมส ำคญัในดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมำโดยตลอด โดยก ำหนดให ้ปตท. “ตอ้งจดัท ำนโยบำยเก่ียวกบัจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจของคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำรระดบัสูง ฝ่ำยจดักำร และพนกังำน ตำมระบบกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบติัขององคก์รท่ีไดม้ำตรฐำนและเป็นแนวทำงท่ีถูกตอ้ง” ไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) รวมทั้งไดก้ ำหนดระเบียบบริษทัวำ่ดว้ยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีในปี 2544 และจดัท ำคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ 
ปตท. ส่งมอบใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคน ลงนำมรับทรำบและถือปฏิบติั เป็นคร้ังแรกในปี 2546 และต่อมำ 
คณะกรรมกำร ปตท. จดัใหมี้กำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ืองอีกจ ำนวน 2 ฉบบั ในปี 2548 และ 2552 เพ่ือใหมี้ควำมสอดคลอ้งตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549  ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีสำกลของ The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate 
Governance) ในหลกักำร 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้  กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั บทบำทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร มำเป็นแนวทำงหลกั รวมทั้งเพ่ิมเติมหวัขอ้กำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชน กำรเคำรพสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำ และกำรเคำรพสิทธิของผูบ้ริโภค เพ่ือใหเ้หมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำง
ธุรกิจและกฎหมำยท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ี คู่มือดงักล่ำวมีสถำนะเป็นประมวลจริยธรรมตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 
2550 และ ปตท. ไดเ้ผยแพร่คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 2 บนระบบเครือข่ำย PTT Intranet และบน เวบ็ไซต ์ของ ปตท.  โดยสรุปสำระส ำคญักำรด ำเนินกำรดำ้นกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรเป็น ดงัน้ี 

8.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 ในฐำนะเจำ้ของบริษทั ผูถื้อหุน้ยอ่มมีสิทธิก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั หรือตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
อยำ่งมีนยัส ำคญัต่อบริษทั กำรประชุมผูถื้อหุน้จึงเป็นเวทีส ำคญัส ำหรับผูถื้อหุน้ในกำรแสดงควำมคิดเห็น ติดต่อซกัถำม และพิจำรณำ
ลงคะแนนเสียงช้ีขำด และคดัเลือกคณะกรรมกำรเพ่ือท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลบริษทัแทนผูถื้อหุน้ดงันั้นผูถื้อหุน้จึงมีสิทธิโดยชอบท่ีจะเขำ้
ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ มีเวลำเพียงพอส ำหรับกำรพิจำรณำ และรับทรำบผลกำรประชุม 

                8.1.1  ก าหนดการจดัประชุมผู้ถือหุ้น 
 ปตท. ไดก้ ำหนดใหมี้กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ปีละคร้ัง ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของ ปตท. 
และในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้
หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์ กฎหมำย ท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัจะเรียกประชุมวสิำมญัผู ้
ถือหุน้เป็นกรณีไป  

ทั้งน้ีในปี 2556 ปตท. ไดจ้ดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ในวนัพฤหสับดีท่ี 11 เมษำยน 2556 ณ หอ้งเพลนำรี 1-3 ศูนยป์ระชุม
แห่งชำติสิริกิต์ิ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
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                8.1.2  การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า 
 ในปี 2556 คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุม คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ 2556 มีมติใหมี้กำรจดักำรประชุม
สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 11 เมษำยน 2556  โดยไดเ้ปิดเผยมติกำรประชุม วนัประชุม และระเบียบวำระกำรประชุมและแจง้
ข่ำวประกำศในเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ในวนัท่ีคณะกรรมกำรมีมติก่อนกำร
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม โดยบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพยข์อง ปตท. จะเป็น
ผูด้  ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีรำยละเอียดวำระกำรประชุม ขอ้มูลประกอบท่ีส ำคญัและจ ำเป็นส ำหรับกำรตดัสินใจ/ 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร  รำยงำนกำรประชุมท่ีผำ่นมำซ่ึงมีรำยละเอียดครบถว้น  รำยงำนประจ ำปีพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำร
ประชุม  เอกสำรท่ีตอ้งใชใ้นกำรมอบฉนัทะ และระบุวธีิกำรใชไ้วช้ดัเจนตำมท่ี ปตท. ก ำหนด โดยจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนำ้มำกกวำ่ 
14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือเชิญประชุมส่งออกวนัท่ี  22 มีนำคม 2556   และไดท้ ำกำรประกำศลงในหนงัสือพิมพร์ำยวนัทั้ง
ฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษ อยำ่งละ 1 ฉบบั ติดต่อกนัต่อเน่ืองฉบบัละ 3 วนั ก่อนวนัประชุม 3 วนั (วนัท่ี  5 - 7 เมษำยน  2556) 
เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้เพียงพอส ำหรับกำรเตรียมตวัก่อนมำเขำ้ร่วมประชุม  
 ทั้งน้ีในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ปตท.ไดน้ ำขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสำรประกอบเปิดเผยใน เวบ็ไซต ์
ของ ปตท. ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม 30 วนั (เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  8  มีนำคม  2556) 

 8.1.3  การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ก่อนเร่ิมกำรประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง  ประธำนท่ีประชุมจะแนะน ำคณะกรรมกำร คณะผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และท่ีปรึกษำกฎหมำยซ่ึงท ำหนำ้ท่ีเป็นคนกลำงใหท่ี้ประชุมรับทรำบ แลว้จึงช้ีแจงกติกำทั้งหมดรวมถึงวธีินบัคะแนนเสียงของผูถื้อ
หุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวำระตำมขอ้บงัคบัของ ปตท. รวมถึงกำรใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวำระอยำ่งชดัเจน และเม่ือมี
กำรใหข้อ้มูลตำมระเบียบวำระแลว้ ประธำนฯ จะเปิดโอกำสใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ  ถำมค ำถำม
ในแต่ละวำระ  และใหเ้วลำอภิปรำยอยำ่งเหมำะสมเพียงพอ  จำกนั้นประธำนฯ และผูบ้ริหำรจะตอบขอ้ซกัถำมอยำ่งชดัเจน ตรง
ประเด็น และใหค้วำมส ำคญักบัทุกค ำถำม แลว้จึงใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติในวำระนั้นๆ ส ำหรับวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร 
ประธำนฯจะด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหุน้ลงมติเป็นรำยบุคคล 
 ประธำนฯ จะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดบัวำระกำรประชุม และไม่เพ่ิมวำระกำรประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ
ล่วงหนำ้ เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล ำดบัระเบียบวำระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงเขำ้
ร่วมประชุม หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดอำจขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ
เร่ืองอ่ืนนอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เม่ือท่ีประชุมไดพิ้จำรณำระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ ปตท. ทั้งน้ีในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี 2556 ไม่มีกำรเปล่ียนล ำดบัระเบียบวำระ และไม่มีกำร
ขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ไดก้ ำหนดไวใ้นท่ีประชุมอยำ่งใด 
 อน่ึง ในกำรประชุมทุกคร้ังจะมีกำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุมอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น และสรุปดว้ยกำรลงมติพร้อมกบั
นบัคะแนนเสียง  ซ่ึงรวมระยะเวลำท่ีใชใ้นกำรประชุมผูถื้อหุน้แตล่ะคร้ังประมำณ  3 - 4 ชัว่โมง ทั้งน้ีในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญั
ประจ ำปี 2556 ไดก้ ำหนดกำรประชุมเวลำ 09.30 น. โดยเร่ิมรับลงทะเบียนเวลำ 07.30 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วม
กำรประชุมรวมจ ำนวนทั้งส้ิน 5,663 รำย  โดยมำประชุมดว้ยตนเอง 2,301 รำย และรับมอบฉนัทะ 3,362 รำย  รวมจ ำนวนหุน้ทั้งส้ิน 
2,367,261,074 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 82.88  ซ่ึงเกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดของ ปตท. จ ำนวนทั้งส้ิน 
2,856,299,625 หุน้  โดยมีผูเ้ขำ้ร่วมกำรประชุมและช้ีแจงขอ้มูล ประกอบดว้ย  

กรรมการบริษัท  
1. นำยวเิชษฐ ์ เกษมทองศรี   ประธำนกรรมกำร ปตท. 
2. นำยจุลสิงห์  วสนัตสิงห์  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้   
4. นำงเบญจำ  หลุยเจริญ  

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
กรรมกำร / กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)            ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 169  

5. นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำ /ประธำนกรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี   

6. พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
7. นำยวรุณเทพ  วชัรำภรณ์ 
8. นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ 
9. นำยไกรฤทธ์ิ  นิลคูหำ  
10. นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ   

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำร / กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

11. นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์ กรรมกำร  
12. นำยบุญสม เลิศหิรัญวงศ ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ                              
13. นำยอินสอน บวัเขียว กรรมกำรอิสระ  
14. นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร / กรรมกำรสรรหำ / 

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

ผู้บริหาร  

1. นำยสุรงค ์ บูลกลุ   ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรกำรเงิน 
2. นำยวชิยั  พรกีรติวฒัน์    ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซ

ธรรมชำติ 
3. นำยณฐัชำติ  จำรุจินดำ   ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 

รวมทั้งยงัมีผูบ้ริหำรระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของหน่วยธุรกิจเขำ้ร่วม
ประชุมและตอบขอ้ซกัถำมดว้ย 

ผู้สอบบัญชี  

1. นำงสำวมะยรีุย ์ จนัทะมำตย ์ ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน 
2. นำงสำวเมธำว ี สวยสม ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน 

ทีป่รึกษากฎหมาย (ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและกำรลงคะแนนเสียงกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ตลอดกำรประชุม) 
1. นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล ่ำ 
2. นำงสำวพชัรำภรณ์ ภู่ทรำนนท ์

บริษทั วรีะวงค ์ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ำกดั 
บริษทั วรีะวงค ์ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ำกดั 

3. นำยอคัรพล  พิเชษฐวณิชยโ์ชค บริษทั อลัเลนแอนดโ์อเวอร่ี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
4. นำงสำวมนญัญำ  ธิตินนัทวรรณ บริษทั อลัเลนแอนดโ์อเวอร่ี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 14.18 น.) 
มีผูถื้อหุน้มำประชุมรวมทั้งส้ิน 9,586 รำย โดยมำประชุมดว้ยตนเอง 4,160 รำย และรับมอบฉนัทะ 5,426 รำย 
รวมเป็นจ ำนวนหุน้ทั้งส้ิน 2,428,743,597 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 85.03 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 8.1.4  แนวปฏิบตัเิกีย่วกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ส าหรับการประชุม 
คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ปตท. ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจดัท ำรำยงำนควำมขดัแยง้ของ

ผลประโยชนท์ั้งท่ีเป็นแบบรำยงำนประจ ำปี และแบบรำยงำนใหม่ระหวำ่งปีกรณีมีกำรเปล่ียนแปลง และในกำรประชุมใดๆ ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กบั ปตท. จะตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบและไม่ร่วมพิจำรณำหรืองดออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ 

ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ หำกมีกรรมกำรท่ำนใดมีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในวำระใด  กรรมกำรท่ำนนั้นจะแจง้
ต่อท่ีประชุมเพ่ือขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวำระนั้นๆ   



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)            ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 170  

 8.1.5  การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในปี 2556  ปตท. จะจดัส่งรำยงำนสรุปผลกำรลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลำดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมกำรตลำด
หลกัทรัพยภ์ำยในช่วงเยน็หลงัจำกเสร็จส้ินกำรประชุม (วนัท่ี 11 เมษำยน 2556)  และจะจดัส่งรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้  ซ่ึงจด
บนัทึกรำยงำนกำรประชุมและบนัทึกกำรออกเสียง  รวมทั้งขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุน้ในแต่ละวำระอยำ่งละเอียดใหต้ลำดหลกัทรัพยฯ์ 
และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยภ์ำยในก ำหนด 14 วนั รวมถึงเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม วดีีทศัน์ ภำพ และเสียงของกำรประชุม
บนเวบ็ไซตข์อง ปตท.  

8.2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  
 ปตท. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้แต่ละรำยเท่ำเทียมกนั แมว้ำ่จะถือหุน้ไม่เท่ำกนัและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ำกนัซ่ึงเป็นไปตำม
จ ำนวนหุน้ท่ีถือ มีสิทธิพ้ืนฐำนในฐำนะผูถื้อหุน้เท่ำเทียมกนั โดยไม่ค ำนึงถึงเพศ อำย ุ เช้ือชำติ สญัชำติ ศำสนำ ควำมเช่ือ ฐำนะทำง
สงัคม ควำมพิกำร หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ปตท. จะจดัเตรียมท่ีนัง่ส ำหรับผูพิ้กำร ผูสู้งอำย ุและหญิงมี
ครรภไ์วใ้นจุดท่ีสะดวกท่ีสุด  รวมทั้งจดัเจำ้หนำ้ท่ีไวค้อยอ ำนวยควำมสะดวก รวมทั้งกำรจดักิจกรรมส ำหรับผูถื้อหุน้ ปตท. ก็เปิด
โอกำสใหโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกดั 

 8.2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิและเสนอช่ือบุคคลเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 ปตท. ก ำหนดหลกัเกณฑ ์ รวมทั้งก ำหนดขั้นตอนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวำระกำรประชุม
ฯ  และ/หรือช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหนำ้ใหค้ณะกรรมกำร ปตท. พิจำรณำก ำหนดเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมญั
ผูถื้อหุน้ เพ่ือใหโ้อกำสผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในกำรก ำกบัดูแลบริษทั และกำรคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมและปฏิบติัหนำ้ท่ีได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำย โดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่ำนเดียว หรือหลำยท่ำนท่ี
มีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ 100,000 หุน้เสนอวำระกำรประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ปตท. 
ก่อนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีในช่วงไตรมำสสุดทำ้ยของปี 
 ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ปี 2556 ปตท. ไดน้ ำหลกัเกณฑด์งักล่ำวเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง ปตท. และแจง้ข่ำว
ประกำศในเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม  2555 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 
แลว้ อยำ่งไรก็ตำม ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวำระกำรประชุม และไม่มีกำรเสนอช่ือบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในระยะเวลำดงักล่ำว 
ซ่ึง เลขำนุกำรบริษทัไดร้ำยงำนตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมกำร ปตท. รับทรำบแลว้ 

 8.2.2  การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 เช่นเดียวกบักำรด ำเนินกำรท่ีผำ่นมำ ในกำรจดักำรประชุมผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2556  ปตท. ไดอ้ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูถื้อ
หุน้ทุกรำย ดว้ยกำรจดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีคอยดูแล ตอ้นรับ ใหค้วำมสะดวกอยำ่งเพียงพอ มีกำรคดัเลือกสถำนท่ีประชุมท่ีสำมำรถอ ำนวย
ควำมสะดวกใหก้บัผูสู้งอำยแุละผูพิ้กำรท่ีใชร้ถเขน็ กำรจดัหอ้งประชุมส ำรองและระบบกำรถ่ำยทอดสญัญำณโตต้อบระหวำ่งหอ้ง
ประชุม กำรเตรียมกำรรักษำควำมปลอดภยัและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหก้บัผูเ้ขำ้ร่วมกำรประชุม กำรเปิดบริกำรตรวจรับ
เอกสำรลงทะเบียนล่วงหนำ้ 1 วนั กำรจดัเจำ้หนำ้ท่ีใหบ้ริกำรถ่ำยเอกสำรและตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเอกสำร กำรเปิดรับ
ลงทะเบียนก่อนเวลำประชุม 2 ชัว่โมง กำรขยำยระยะเวลำรับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลำก่อนกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมสุดทำ้ย 
กำรใชร้ะบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็ว และกำรจดัใหมี้กำรเล้ียงรับรองส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีมำร่วมประชุม  
 แมผู้ถื้อหุน้ส่วนใหญ่ท่ีมำเขำ้ร่วมกำรประชุมสำมญัประจ ำปีของ ปตท. เป็นคนไทย  และด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็น
ภำษำไทย แต่ ปตท. ไดจ้ดัท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็น 2 ภำษำ คือ ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ ส ำหรับผูถื้อหุน้ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ  และจดัท ำเวบ็ไซตข์อง ปตท. เป็น  2  ภำษำ รวมทั้งจดัใหมี้พนกังำนท่ีมีควำม
เช่ียวชำญทำงภำษำคอยใหค้วำมสะดวกในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถส่ือสำรเป็นภำษำไทยซกัถำมขอ้
สงสยัหรืออภิปรำยในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ปตท. จะจดัใหมี้กำรส่ือสำรท่ีเหมำะสมและมีกำรแปลเป็นภำษำไทยทั้งค  ำถำม และค ำตอบ
ส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมประชุมท่ำนอ่ืนในท่ีประชุมเพ่ือรักษำประโยชน์ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่ือสำรส ำหรับผูถื้อหุน้ชำวต่ำงชำติ 
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 8.2.3  การมอบฉันทะ 
 เพ่ือรักษำสิทธิใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขำ้ประชุม ประจ ำปี 2556 ดว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือ
กรรมกำรอิสระของ ปตท. ท่ำนใดท่ำนหน่ึงจำกกรรมกำรอิสระท่ีเขำ้ร่วมประชุมทั้งหมด  ซ่ึง ปตท. จะระบุรำยช่ือไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉนัทะตำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชยก์ ำหนดเพ่ือใหเ้ป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถื้อหุน้ไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไข ทั้งน้ีในกรณี
ท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้บัผูอ่ื้น ปตท. จะใหสิ้ทธิและปฏิบติัต่อผูรั้บมอบฉนัทะเสมือนเป็นผูถื้อหุน้ท่ำนหน่ึง นอกจำกน้ี ปตท. ได้
เปิดเผยแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบ พร้อมทั้งรำยละเอียด และขั้นตอนต่ำงๆ บน เวบ็ไซตข์อง ปตท. ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม 30 
วนั โดยผูถื้อหุน้สำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท้ั้งทำงโทรศพัท ์หรือช่องทำงอ่ืนๆ เช่น Website, E-mail เป็นตน้ 

8.3 บทบาทต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  
 ปตท. ในฐำนะบริษทัพลงังำนแห่งชำติ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรดูแลและค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภำยใน
และภำยนอกบริษทั รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ ปตท. ออกเป็น 6 กลุ่ม 
และก ำหนดพนัธกิจเป็นเป้ำหมำยในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในแต่ละกลุ่มอยำ่งสมดุลดงัต่อไปน้ี 
ต่อประเทศ สร้ำงควำมมัน่คงดำ้นพลงังำนในระยะยำว โดยกำรจดัหำพลงังำนในปริมำณท่ีเพียงพอ มีคุณภำพ ได้

มำตรฐำน และ รำคำท่ีเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ  
ต่อสงัคมชุมชน เป็นองคก์รท่ีดีของสงัคม ด ำเนินธุรกิจท่ีมีกำรบริหำรจดักำรผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตำมมำตรฐำนสำกล 

และ มีส่วนร่วมในกำรพฒันำคุณภำพชีวติท่ีดีแก่สงัคมชุมชน 
ต่อผูถื้อหุน้  ด ำเนินธุรกิจเชิงพำณิชย ์  สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนท่ีดี  และใหมี้กำรขยำยธุรกิจใหเ้ติบโตต่อเน่ือง อยำ่ง

ย ัง่ยนื   
ต่อลูกคำ้ สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผกูพนัแก่ลูกคำ้โดยผำ่นกำรน ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีมีคุณภำพในระดบั

มำตรฐำนสำกลดว้ยรำคำเป็นธรรม    
ต่อคู่คำ้ ด ำเนินธุรกิจร่วมกนับนพ้ืนฐำนของควำมเป็นธรรม  มุ่งสร้ำงควำมไวว้ำงใจ ควำมสมัพนัธ์และควำมร่วมมือท่ี

ดี   เพือ่พฒันำศกัยภำพและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยำว 
ต่อพนกังำน สนบัสนุนกำรพฒันำควำมสำมำรถกำรท ำงำนระดบัมืออำชีพอยำ่งต่อเน่ือง  ใหค้วำมมัน่ใจในคุณภำพชีวติ

กำรท ำงำนของพนกังำนทดัเทียมบริษทัชั้นน ำ เพ่ือสร้ำงควำมผกูพนัต่อองคก์ร 

8.3.1  การปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม 

8.3.1.1 ประเทศ  
ในฐำนะรัฐวสิำหกิจท่ีท ำหนำ้ท่ีเป็นบริษทัพลงังำนแห่งชำติ ปตท. เป็นผูจ้ดัหำทรัพยำกรธรรมชำติรำยใหญ่เพ่ือ

ตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงดำ้นพลงังำนของประเทศอยำ่งเพียงพอ และตอบสนองนโยบำยภำครัฐในกำรวจิยั พฒันำ 
ผลิต และจดัจ ำหน่ำยพลงังำนทำงเลือกและพลงังำนสะอำดเพ่ือลดกำรพ่ึงพำกำรน ำเขำ้ทรัพยำกรจำกต่ำงประเทศ  สร้ำง
รำยไดใ้หภ้ำครัฐซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่เพ่ือน ำไปใชใ้นกำรพฒันำประเทศ และเป็นผูน้ ำในกำรพฒันำพลงังำนทดแทน 

 ปตท. ด ำเนินธุรกิจกำรจดัหำ ขนส่ง จดัจ ำหน่ำย โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และลงทุนในสถำนีบริกำร NGV รวมทั้ง
ธุรกิจท่ีใชป้ระโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัก๊ำซธรรมชำติผำ่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติ
ครอบคลุมกำรจดัหำจำกแหล่งในประเทศ น ำเขำ้จำกประเทศเพื่อนบำ้น และในรูปของก๊ำซธรรมชำติเหลวหรือ Liquefied 
Natural Gas (LNG) เพ่ือใหเ้พียงพอกบัควำมตอ้งกำรใชท่ี้เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรทั้งในภำคไฟฟ้ำ อุตสำหกรรม 
และขนส่ง มีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติเพ่ือเพ่ิมก ำลงักำรแยกก๊ำซธรรมชำติและกำรผลิต
ผลิตภณัฑจ์ำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและเป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมต่อเน่ือง  

ปตท. จดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไดแ้ก่ น ้ำมนัเช้ือเพลิง ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืนและ
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ผำ่นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 3 ช่องทำงหลกั คือ 1) ตลำดคำ้ปลีก โดยจดัจ ำหน่ำยผำ่นสถำนีบริกำรน ้ ำมนั 
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ปตท. ซ่ึงไดพ้ฒันำเป็นสถำนีบริกำรท่ีทนัสมยัแบบครบวงจร 2) ตลำดพำณิชย ์ โดยจดัจ ำหน่ำยผำ่นกลุ่มลูกคำ้รำชกำร 
รัฐวสิำหกิจ อุตสำหกรรม สำยกำรบิน เรือขนส่ง เรือประมง โรงบรรจุก๊ำซ ร้ำนคำ้ก๊ำซ และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑไ์ปยงั
ตลำดต่ำงประเทศ   3) กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์หก้บัผูค้ำ้น ้ ำมนั ตำมพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง  รวมทั้งมีกำร
ส่งเสริมกำรใชเ้ช้ือเพลิงชีวภำพทั้งแก๊สโซฮอลเ์พ่ือทดแทนน ้ ำมนัเบนซินและไบโอดีเซลเพ่ือทดแทนน ้ ำมนัดีเซลอยำ่ง
ต่อเน่ือง 

นอกจำกน้ี ปตท. ยงัมีกำรลงทุนในธุรกิจส ำรวจและผลิต ธุรกิจโรงกลัน่น ้ ำมนั  และธุรกิจปิโตรเคมีผำ่นบริษทัใน
เครือโดยมีวตัถุประสงคใ์นกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงดำ้นพลงังำน และเป็นกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดอนัมีส่วนส ำคญัในกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศ อน่ึง  รำยละเอียดในเร่ืองดงักล่ำวปรำกฏอยูใ่นหวัขอ้ “ลกัษณะ
กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน”  

8.3.1.2 สังคม ชุมชน 
ปตท. ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรดูแลสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มในทุกพ้ืนท่ีท่ีเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรเขำ้

ไปมีส่วนร่วมในกำรตอบสนองตอ่ปัญหำสงัคมระดบัภำพรวมทั้งในปัจจุบนัและในอนำคต ผำ่นกระบวนกำรบริหำร
จดักำรโครงกำรและกิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ีส ำคญัในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือสำธำรณประโยชน์ ทั้งทำงดำ้นกำรพฒันำเศรษฐกิจ
ชุมชน กำรพฒันำสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีสำยงำนส่ือสำรองคก์รและกิจกำรเพ่ือสงัคม เป็นหน่วยงำนรับผดิชอบหลกั 
ดูแลตั้งแต่กำรก ำหนดนโยบำย วำงแผนกลยทุธ์ประจ ำปี และด ำเนินโครงกำรร่วมกบัหน่วยธุรกิจต่ำงๆ ตลอดจนมีหนำ้ท่ี
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน รำยงำนข้ึนตรงต่อประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และคณะกรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี 

ในปี 2555 ปตท. สำนต่อเจตนำรมณ์ดำ้นกำรพฒันำสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง อน่ึง รำยละเอียด
ในเร่ืองดงักล่ำวปรำกฏอยูใ่นหวัขอ้ “พลงัท่ีย ัง่ยนื เพื่อไทย”  

8.3.1.3 ผู้ถือหุ้น 
กลยทุธ์กำรเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื (Sustainable Growth Strategy) ถูกน ำมำใชใ้นกำรบริหำรจดักำร ปตท. ให้

เป็นองคก์รท่ีมีควำมเป็นเลิศในดำ้นกำรด ำเนินงำน (High Performance Organization) โดยตั้งมัน่อยูบ่นหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี (Corporate governance) ควบคู่ไปกบักำรดูแลสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility) 
เพ่ือใหน้กัลงทุนมัน่ใจวำ่ ปตท. จะเป็นบริษทัท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดี มีควำมยัง่ยนื เป็นองคก์รท่ีอยูคู่่สงัคมไทยไปอีกนำน 

 กจิกรรมส ำหรับผู้ถอืหุ้น 
 ปตท. ไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยเขำ้เยีย่มชมกิจกำร เพ่ือเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยไดมี้โอกำสเยีย่มชมกำร

ด ำเนินงำน รับทรำบขอ้มูล พบปะกบัคณะผูบ้ริหำร ปตท. และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัระยองของ ปตท. อยำ่งต่อเน่ืองตั้งแตปี่ 2549 เป็นตน้มำ ส ำหรับในปี 2555 ไดก้ ำหนดจดักิจกรรมในวนัท่ี 20-
22 พฤศจิกำยน 2555 โดยจดัใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยเขำ้เยีย่มชมกิจกำร ณ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง บริษทัในกลุ่ม ปตท. 
ท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ (เป็นกำรนัง่รถเยีย่มชมบริเวณโดยรอบ โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
ระยอง เป็นผูแ้นะน ำและตอบขอ้ซกัถำม) และ ทศันศึกษำกำรท ำ CSR ของ ปตท. ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ 
จงัหวดัระยอง จ ำนวน 480 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ 160 คน โดยด ำเนินกำร  ดงัน้ี 

-  ปตท. ไดน้ ำส่งหนงัสือเชิญและเอกสำรตอบรับไปยงัผูถื้อหุน้ซ่ึงปรำกฏรำยช่ือ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล ประจ ำปี 2555 (วนัท่ี 10 กนัยำยน 2555) โดยทำงไปรษณีย ์เพื่อใหผู้ถื้อหุน้แจง้ควำมประสงคใ์น
กำรเขำ้เยีย่มชมกิจกำรของ ปตท. อน่ึง เน่ืองจำกมีผูใ้หค้วำมสนใจและแจง้ควำมประสงคท่ี์จะเขำ้เยีย่มชมกิจกำรของ ปตท. 
จ ำนวนมำกกวำ่ 2,400 คน ซ่ึงยงัคงเป็นจ ำนวนสูงอยูม่ำก  ปตท. จึงตอ้งใชว้ธีิกำรจบัสลำกในกำรคดัเลือกผูมี้สิทธิเขำ้เยีย่ม
ชมกิจกำรเช่นเดียวกบัท่ีผำ่นมำ  โดยมีผูบ้ริหำร และคณะท ำงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เป็นสกัขีพยำน เม่ือวนัท่ี 24 
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ตุลำคม 2555 และประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธิเขำ้เยีย่มชมกิจกำรของ ปตท. บนเวบ็ไซตข์อง ปตท. เจำ้หนำ้ท่ีของ ปตท. ได้
ด ำเนินกำรแจง้ผูมี้สิทธิเขำ้เยีย่มชมกิจกำรของ ปตท. ทำงโทรศพัทเ์พ่ือยนืยนักำรตอบรับเขำ้เยีย่มชมกิจกำรของ ปตท.  ทั้งน้ี 
จำกกำรประเมินผลผูถื้อหุน้เยีย่มชมกิจกำร ประจ ำปี 2555 สรุปไดว้ำ่ผูถื้อหุน้มีควำมพึงพอใจอยูใ่นเกณฑพ์อใจ-พอใจมำก 
คิดเป็น ร้อยละ 94.31  

ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีสนใจเขำ้เยีย่มชมกิจกำร ในคร้ังต่อไปสำมำรถติดตำมควำมคืบหนำ้และรำยละเอียดโครงกำร
ไดบ้นเวบ็ไซตข์อง ปตท. โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ียงัไม่เคยเขำ้ร่วมกิจกรรมเท่ำนั้น 

กจิกรรมส ำหรับผู้ถอืหุ้นกู้ 
จำกควำมส ำเร็จและกระแสตอบรับในกำรจดักิจกรรมคอนเสิร์ตส ำหรับผูถื้อหุน้กู ้ “Infinite Miracle Concert”  ปี 

2553 และ “The Everlasting Concert” ปี 2554 บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) จึงไดจ้ดักิจกรรม Variety Concert  คร้ังท่ี 3 
ข้ึนอีกคร้ังในปี 2555 ภำยใต ้ ช่ือวำ่ “The Impression Concert”  ซ่ึงในคร้ังน้ีไดน้ ำศิลปินนกัร้องท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบตลอดกำล
ทั้งศิลปินเดียวและประเภทวงดนตรี อำทิ นนัทิดำ แกว้บวัสำย  คริสตินำ อำกีล่ำ ออ๊ด คีรีบูน วงนูโว ฯลฯ พร้อมดว้ยดำรำคู่
ขวญัของไทย คือ ณเดชน-์ญำญ่ำ  และศิลปินรับเชิญพิเศษ โก๊ะต๋ี มำร่วมสร้ำงควำมสุข ควำมประทบัใจ และควำมทรงจ ำ
ดีๆ ใหก้บัผูร่้วมกิจกรรม ซ่ึงประกอบไปดว้ยผูถื้อหุน้กูแ้ละผูติ้ดตำม (คณะผูถื้อหุน้กู)้ กวำ่ 25,000 คน พร้อมดว้ยกิจกรรม
เพื่อสงัคม (CSR) และเกมบริเวณหนำ้งำนนอกจำกน้ียงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ี ปตท. จดัข้ึนเพ่ือเป็นช่องทำงรักษำ และควำม
สร้ำงสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่ง ปตท.กบัผูถื้อหุน้กูข้อง ปตท. และเพ่ือตอบแทนผูถื้อหุน้กูท้ัว่ประเทศท่ีใหค้วำมไวว้ำงใจในกำร
ลงทุนหุน้กู ้ ของ ปตท. อำทิ  กิจกรรมเพ่ือสุขภำพ กิจกรรมสำนสมัพนัธ์ครอบครัว  และ กิจกรรมสมัมนำในหวัขอ้    
“คน้หำควำมมัง่คัง่ ในสภำวะไม่มัน่คง และวเิครำะห์ดวงเมือง  ในปี 2555” ใหก้บัผูถื้อหุน้กูใ้นกรุงเทพมหำนครปริมณฑล 
และ ตำมจงัหวดัต่ำงๆ ในทุกภำคทัว่ประเทศ เป็นตน้ 

กจิกรรมส ำหรับนักลงทุนสถำบัน 
ในปี 2555  นอกเหนือจำกกิจกรรมผูบ้ริหำรพบนกัลงทุน เพ่ือช้ีแจงขอ้มูลผลประกอบกำรประจ ำไตรมำสแลว้ 

ปตท. ไดจ้ดัใหน้กัลงทุนสถำบนัและนกัวเิครำะห์หลกัทรัพยเ์ยีย่มชมกิจกำรและพบผูบ้ริหำรเพ่ือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น
เป็นประจ ำปีในช่วงเดือนมกรำคม และจดัใหมี้กำรเยีย่มชมกำรด ำเนินงำนของโรงแยกก๊ำซฯหน่วยท่ี 6 ท่ีจงัหวดัระยองโดย
ในกำรเยีย่มชมดงักล่ำว นกัลงทุนและนกัวเิครำะห์หลกัทรัพยไ์ดมี้โอกำสทรำบถึงทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. จำก
ผูบ้ริหำรโดยตรง อีกทั้งยงัไดมี้ส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมเพ่ือสงัคมกบั ปตท.  

8.3.1.4 ลูกค้า 
ปตท. ค ำนึงถึงควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกคำ้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคำ้และบริกำรจำก ปตท. ดว้ยรำคำท่ีเป็นธรรม มี

คุณภำพ มุ่งมัน่พฒันำสินคำ้ และใหบ้ริกำรอยำ่งปลอดภยั ครบวงจร รวดเร็ว มีคุณภำพ เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ และผูบ้ริโภคอยำ่งต่อเน่ือง   

ปตท. น ำระบบกำรบริหำรงำนดำ้นคุณภำพ ควำมมัน่คง ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มมำใชใ้นกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือมุ่งเนน้กำรบริหำรคุณภำพดว้ยกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพเพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ี
สร้ำงควำมพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้ และถือควำมปลอดภยัเป็นหวัใจในกำรปฏิบติังำน โดยกำรน ำมำตรฐำนต่ำงๆ อำทิ ISO 
9001 / มอก. 18001 / ISO 14001 มำปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ือง 

ปตท. ด ำเนินกำรบริหำรจดักำรลูกคำ้และกำรตลำดท่ีมีบริบทสอดคลอ้งตำมวสิยัทศัน์และพนัธกิจของ ปตท. เพ่ือ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัท่ีหลำกหลำยของลูกคำ้ ปตท. จึงแบ่งส่วนตลำดออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ตลำด
ก๊ำซธรรมชำติ จ ำแนกกลุ่มลูกคำ้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกคำ้ก๊ำซธรรมชำติ และ กลุ่มลูกคำ้ผลิตภณัฑ ์  2) ตลำดน ้ ำมนั จ ำแนก
กลุ่มลูกคำ้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกคำ้ขำยปลีก กลุ่มลูกคำ้พำณิชย ์และกลุ่มขำย Supply Sales 3) ตลำดกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
จ ำแนกกลุ่มลูกคำ้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกคำ้ผลิตภณัฑ ์  กลุ่มลูกคำ้กำรขนส่งผลิตภณัฑ ์ และกลุ่มลูกคำ้กำรบริหำรควำมเส่ียง 
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โดยก ำหนดวงจรชีวติลูกคำ้ในแตล่ะกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม คือ ลูกคำ้ท่ีมีศกัยภำพในอนำคต ลูกคำ้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑปั์จจุบนั ลูกคำ้ท่ี
ก ำลงัขยำยธุรกิจ และ ลูกคำ้ท่ีเลิกใชผ้ลิตภณัฑแ์ลว้ 

ปตท. มีกระบวนกำรในกำรรับฟังลูกคำ้ 3 รูปแบบ คือ 1) กำรติดต่อโดยตรง มีช่องทำง เช่น กำรเขำ้พบ กำร
ประชุม กำรอบรม กำรสมัมนำ เป็นตน้ 2) กำรติดต่อผำ่นส่ือสำรสนเทศ มีช่องทำง เช่น โทรศพัท ์โทรสำร Website, Social 
Networkและ Call Center เป็นตน้ 3) กำรส ำรวจควำมพึงพอใจโดย Third Party  ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกคำ้ และทุกวงจรชีวติ
ของลูกคำ้ โดยก ำหนดควำมถ่ีในกำรรับฟังลูกคำ้ท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละช่องทำง ซ่ึงจะน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกลูกคำ้มำแปลงเป็น
สำรสนเทศท่ีท ำให ้ ปตท. ทรำบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เพื่อน ำมำออกแบบผลิตภณัฑห์รือสร้ำงนวตักรรมท่ีตรงใจลูกคำ้ 
เช่น กำรคิดคน้ผลิตภณัฑ ์ PTT Blue Innovation , น ้ำมนัหล่อล่ืน PTT Performa Synthetic , PTT Life Station, Café 
Amazon และ Amazon Embrace นอกสถำนีบริกำร เป็นตน้ นอกจำกน้ียงัน ำสำรสนเทศท่ีไดม้ำเป็นขอ้มูลป้อนเขำ้ในกำร
สร้ำงแผนสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ (CRM Plan) เช่น พฒันำโปรแกรม Business Consultant ก ำหนดใหผู้จ้ดักำรเขตกำร
ขำยเป็นท่ีปรึกษำทำงธุรกิจใหแ้ก่ผูแ้ทนจ ำหน่ำย, กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยร่วมกบัผลิตภณัฑ/์บริกำรอ่ืน, จดักิจกรรม PTT 
Motor Sport จดักำรแข่งขนัรถยนต/์ รถจกัรยำนยนต/์ เจ็ทสกี โดยใชผ้ลิตภณัฑห์ล่อล่ืนของปตท. ถึง 24 รำยกำร/ ปี เป็นตน้ 

ปตท. ใชร้ะบบ QSHE Management System ในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบติังำน จดัใหมี้คู่มือขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน คู่มือวธีิกำรปฏิบติังำน และมำตรฐำนกำรบริกำร ในทุกกระบวนกำรท่ีสมัผสักบัลูกคำ้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บุคลำกร
ทุกคนและทุกกระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้งตลอดห่วงโซ่กำรตอบสนองลูกคำ้ ปฏิบติัตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดเ้ป็น
มำตรฐำนเดียวกนั 

ปตท. มีกระบวนกำรจดักำรขอ้ร้องเรียน ในกรณีท่ีลูกคำ้เกิดควำมไม่พึงพอใจเก่ียวกบักำรใหบ้ริกำรหรือ
ผลิตภณัฑข์อง ปตท. โดยมีช่องทำงรับขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะจำกลูกคำ้ ผูบ้ริโภคและประชำชนทัว่ไป ตำมช่องทำงทั้ง 
3 รูปแบบดงักล่ำวขำ้งตน้ ขอ้ร้องเรียนทั้งหมดของลูกคำ้จะไดรั้บกำรตอบสนองเบ้ืองตน้ภำยใน 1 วนั และจะแจง้กลบั
ลูกคำ้ถึงแนวทำงและระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำใหแ้ลว้เสร็จ พร้อมทั้งแจง้ควำมกำ้วหนำ้ในกำรด ำเนินกำร
แกไ้ขใหท้รำบเป็นระยะ เม่ือแกไ้ขแลว้เสร็จจะแจง้ปิดเร่ืองใหลู้กคำ้ทรำบทนัที เพ่ือรักษำควำมเช่ือมัน่ท่ีลูกคำ้มีต่อ ปตท. 

นอกจำกน้ี ปตท. ยงัมีกระบวนกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผกูพนัของลูกคำ้ เพ่ือให้
ไดส้ำรสนเทศป้อนเขำ้ในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงผลิตภณัฑ/์บริกำร ระบบงำน กำรจดัท ำแผนกลยทุธ์ แผนกำรตลำด และ 
CRM Plan เพ่ือให ้ปตท. สำมำรถตอบสนองลูกคำ้ไดเ้กินกวำ่ท่ีลูกคำ้คำดหวงัไดท้นัต่อทิศทำงธุรกิจ 

8.3.1.5 คู่ค้า 

ปตท. ใหค้วำมส ำคญักบัคูค่ำ้ อนัเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียส ำคญัท่ีช่วยเหลือ ในกำรด ำเนินธุรกิจซ่ึงกนัและกนั โดย 
ปตท. จะปฏิบติัต่อคูค่ำ้อยำ่งเสมอภำคบนพ้ืนฐำนของกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เคำรพสิทธิซ่ึงกนัและกนั สร้ำงควำมสมัพนัธ์
และควำมร่วมมืออนัดี ปฏิบติัตำมสญัญำอยำ่งเคร่งครัด และใหค้วำมส ำคญัในกระบวนกำรจดัซ้ือจดัหำ ซ่ึงเป็น
กระบวนกำรส ำคญัในกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำย  คุณภำพสินคำ้ และบริกำรท่ี ปตท.จะน ำมำใชด้ ำเนินกิจกำร มีกำรก ำหนด
ขั้นตอนกำรจดัหำพสัดุเพ่ือใหเ้กิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ปตท. ก ำหนดใหผู้เ้สนอรำคำจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎระเบียบดำ้นควำมปลอดภยัเก่ียวกบักำรท ำงำนและกำรใช้
เคร่ืองมือตลอดจนระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ อยำ่งเคร่งครัด โดยเฉพำะในกำรท ำงำนท่ีมีผลกระทบต่อควำมปลอดภยั 
อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้ม  ใหร้ะมดัระวงัในกำรท ำงำนเป็นพิเศษ  และเขำ้เยีย่มชมกิจกำรของคู่คำ้ เพ่ือประเมินถึง
ศกัยภำพในกำรด ำเนินงำน โดยเฉพำะดำ้นควำมมัน่คง ปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม นอกจำกน้ีพนกังำนของ
บริษทัคูค่ำ้ตอ้งผำ่นกำรเขำ้อบรมกำรปฏิบติัตนและด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีกำรท ำงำนของ ปตท. และปฏิบติังำนตำมขอ้ก ำหนด
ในกำรเขำ้ท ำงำนในเขตปฏิบติังำนซ่ึงมีรำยละเอียดกำรปฏิบติัตนตำมแต่ละลกัษณะงำนไว ้ 
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นอกจำกนั้น ปตท. มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยำ่งย ัง่ยนื ควบคู่ไปกบักำรก ำกบั ดูแลกิจกำรเพ่ือ
ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหค้วำมตั้งใจดงักล่ำวบรรลุตำมปณิธำนท่ีตั้งไวอ้ยำ่งมีประสิทธิผล ปตท.   จึงให้
ควำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน และพฒันำใหเ้กิดข้ึนอยำ่งเป็นรูปธรรม ผำ่นทำงกำรก ำกบัดูแลผูค้ำ้ของ 
ปตท. โดยในปี 2555 “แนวทางการปฏิบัติอย่างยัง่ยืนของผู้ค้าของ ปตท.“ (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) 
ไดถู้กก ำหนดข้ึน ซ่ึงเน้ือหำและขอบเขตของแนวทำงดงักล่ำวนั้นอยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนด ขอ้บงัคบั และกฎหมำยทั้งหมดท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยยดึหลกัปฏิบติั 4 ดำ้น ดงัน้ี 

1. จริยธรรม (Business Ethic)  
2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  
3. กำรดูแลอำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยัของลูกจำ้ง (Occupational Health and Safety)  
4. กำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (Environmental Management)  
ทั้งน้ีแนวทำงดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชก้บัผูค้ำ้ท่ีมีกำรท ำสญัญำกบั ปตท. ในวงเงินมูลค่ำตั้งแต่ 2 ลำ้นบำท  และ/

หรืองำนท่ีมีกำรปฏิบติังำนแลว้มีผลกระทบต่อควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ปตท.  ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2555  
ปตท. น ำหลกักำร Total Cost of Ownership (TCO) ซ่ึงเป็นกำรพิจำรณำตน้ทุนในกำรจดัส่งพสัดุ ตลอดจนควำม

สะดวกในกำรติดต่อส่ือสำรมำเป็นเกณฑพิ์จำรณำในกำรคดัเลือกคูค่ำ้ เพ่ือใหโ้อกำสแก่คู่คำ้ท่ีมีฐำนกำรผลิตและส ำนกังำน
ในประเทศไทย อนัเป็นกำรสนบัสนุนกำรจดัหำพสัดุในทอ้งถ่ิน (ภำยในประเทศไทย) ส่งผลใหคู้ค่ำ้ภำยในประเทศมี
จ ำนวนมำกข้ึนในพสัดุบำงประเภทท่ีบริษทัคูค่ำ้ภำยในประเทศไม่มีขีดจ ำกดัในกำรจดัหำ 

กำรก ำกบัดูแลใหผู้ค้ำ้มีกำรด ำเนินงำนท่ีดี และมีศกัยภำพควบคู่ไปกบักำรเติบโตของ ปตท. ถือเป็นเป้ำหมำยท่ี 
ปตท.ใหค้วำมส ำคญัเพ่ือใหเ้กิดกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืไปพร้อมกบัผูค้ำ้ ปตท.จึงไดมี้กำรวำงแนวทำงในกำรบริหำรและ
พฒันำผูค้ำ้ของ ปตท. ดงัน้ี  
 เพ่ือใหเ้กิดกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลและควำมรู้ระหวำ่ง ปตท. กบัผูค้ำ้  และพฒันำศกัยภำพของผูค้ำ้ใหพ้ร้อมสนบัสนุน

ควำมส ำเร็จของ ปตท. ทั้งในดำ้นผลกำรด ำเนินกำร ควำมต่อเน่ืองในกำรท ำธุรกิจ ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 
ในปี 2555 ปตท. ไดมี้กำรจดังำนสมัมนำผูค้ำ้ (Supplier Relationship Management Seminar: SRM) ทั้งหมด 3 งำน   

 งานสัมมนาผู้ค้าคร้ังท่ี 1 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2555 เพ่ือส่ือควำมใหแ้ก่ผูค้ำ้หลกัของทุกธุรกิจของ ปตท. โดย
ในกำรจดัคร้ังน้ีมีกำรส่ือควำมใหผู้ค้ำ้ทรำบถึง 

 ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  
 ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั Supplier Relationship Management (SRM) 
 กำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนอยำ่งย ัง่ยนื (Sustainability Supply Chain Management) 
 พ.ร.บ. ป.ป.ช. ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนจดัซ้ือจดัจำ้ง 

รูปแบบของงำนสมัมนำผูค้ำ้คร้ังท่ี 2 และ 3 นั้น เป็นกำรจดัสมัมนำเชิงปฏิบติักำร (Workshop) โดยใหมี้กำรท ำกิจกรรม
ร่วมกนัระหวำ่งพนกังำนจดัหำ และผูค้ำ้ ใหมี้กำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น เพ่ือก่อใหเ้กิดควำมสมัพนัธ์ท่ีย ัง่ยนื (Sustainable 
Partnership) 
 งานสัมมนาผู้ค้าคร้ังท่ี 2 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 สิงหำคม 2555 เพ่ือส่ือควำมใหแ้ก่ผูค้ำ้หลกัของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ       

จ. ระยอง ในกำรจดัคร้ังน้ีมีกำรส่ือควำมใหผู้ค้ำ้ทรำบถึง 
 กำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนอยำ่งย ัง่ยนื (Sustainability Supply Chain Management) 
 พ.ร.บ. ป.ป.ช. ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนจดัซ้ือจดัจำ้ง 

 งานสัมมนาผู้ค้าคร้ังท่ี 3  จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2555 เพ่ือส่ือควำมใหแ้ก่ผูค้ำ้หลกัของธุรกิจสถำนีบริกำรน ้ ำมนั 
ปตท. ในกำรจดัคร้ังน้ีมีกำรส่ือควำมใหผู้ค้ำ้ทรำบถึงทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ดำ้นธุรกิจสถำนีบริกำรน ้ ำมนั 
ปตท. ในปัจจุบนั และแนวทำงในอนำคต ในดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี  
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 ดำ้นวศิวกรรมและกำรออกแบบ 
 ดำ้นกำรซ่อมบ ำรุงสถำนีบริกำร 
 ดำ้นกำรจดัหำและบริหำรพสัดุ 

8.3.1.6 พนักงาน 
บุคลำกรของ ปตท. ทุกคนเป็นส่วนส ำคญัท่ีสุดในกำรด ำเนินธุรกิจ  ปตท. จึงใหค้วำมส ำคญักบัพนกังำนทุกคน 

ไม่วำ่จะท ำงำนอยูใ่นส่วนใด ฝ่ำยใด โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบติั  โดย ปตท.ส่งเสริมใหบุ้คลำกร รู้รักสำมคัคี ไวเ้น้ือ 
เช่ือใจกนั ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ำย ปฏิบติัต่อกนัอยำ่งสุภำพ และเคำรพในศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์ โดยกำรสร้ำงสภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำนท่ีดี มีควำมปลอดภยั  จ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบักำรท ำงำน มีสวสัดิกำรท่ีดีใหก้บัพนกังำน และจดัหำ
นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่มำสนบัสนุนกำรท ำงำน  รวมทั้งไม่ใหเ้กิดกรณีท่ีมีลกัษณะเป็นกำรคุกคำมทำงเพศ   ปตท. 
ส่งเสริมกำรใชสิ้ทธิของลูกจำ้งตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสหภำพแรงงำน และรัฐวสิำหกิจสมัพนัธ์ 

ปตท. มีควำมเช่ือมัน่วำ่ กำรเจริญเติบโตขององคก์รข้ึนอยูก่บัพนกังำนท่ีมีคุณภำพ ดงันั้น ปตท. จึงมีนโยบำย
มุ่งเนน้ท่ีจะพฒันำและปรับปรุงระบบกำรบริหำร และระบบกำรพฒันำบุคคลใหมี้ควำมทนัสมยั สอดคลอ้งกบัเทคโนโลย ี
และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  เพ่ือท่ีจะเสริมสร้ำงและพฒันำใหพ้นกังำน เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง  ตลอดจนมีส่วนร่วม 
ในกำรพฒันำและช่วยเหลือสงัคมโดยส่วนรวม และมุ่งเนน้ใหพ้นกังำนเป็นกลไกหลกัในกำรพฒันำให ้ ปตท. กำ้วไปสู่ 
ควำมเป็นองคก์รแห่งควำมเป็นเลิศ  (High Performance Organization) เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และ
ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงขององคก์ร  

จ ำนวนบุคลำกรและค่ำตอบแทนบุคลำกร 
จ ำนวนพนกังำน ปตท. (รวมพนกังำนท่ีไปปฏิบติังำน Secondment ในบริษทัในกลุ่ม ปตท.) ณ วนัท่ี 30  

มิถุนำยน 2556 เท่ำกบั 4,329 คน และ ทั้งน้ี ปตท. ยงัคงด ำเนินกำรจดัท ำแผนอตัรำก ำลงัคนใหส้อดคลอ้งต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ภำยใตค้วำมผนัผวนของสภำวะเศรษฐกิจ โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรจดัสรรทรัพยำกรในจุดท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่ำเพ่ิม 
หรือมีควำมจ ำเป็นต่อเน่ืองจำกกำรลงทุน นอกจำกนั้น ยงัไดจ้ดัท ำแผนและด ำเนินกำรพฒันำศกัยภำพพนกังำนอยำ่งจริงจงั
ในทุกระดบั ตลอดจนปรับขั้นตอนกำรท ำงำนใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน   

ข้อพพิำทด้ำนแรงงำน 
ปตท. ไม่มีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนท่ีมีนยัส ำคญัในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

 
จ ำนวนบุคลำกรแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจ ปี 2553 – 6 เดือน ปี 2556  มีรำยละเอียด ดงัน้ี  

กลุ่มธุรกจิ 
(หน่วย : คน) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

ปตท. 
กลุ่ม 
ปตท. 

ปตท. 
กลุ่ม 
ปตท. 

ปตท.  
กลุ่ม 
ปตท. 

ปตท. 
กลุ่ม 
ปตท. 

1.  ก๊ำซธรรมชำติ 1,206 - 1,270  1,367 - 1,401 - 

2. น ้ำมนั 1,182 - 1,387  1,296 - 1,479 - 
3.  ปิโตรเคมีและกำรกลัน่ 61 - 68  103 - 86 - 
4.  สนบัสนุน และปฏิบติังำนใน 
     บริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้ 

1,0771/ 2742/ 1,0451/ 2762/ 1,1971/ 2652/ 1,0981/ 2652/ 

5.  บริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้ - 8,743 - 17,964 - 20,551 - 21,109 

รวม 3,526 9,015 3,770 18,240 3,963 20,816 4,064 21,374 
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หมำเหตุ  :   1/ ไม่รวมพนักงาน ปตท. ท่ีไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
                  2/  พนักงาน ปตท. ท่ีไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 

 
ค่ำตอบแทนแก่บุคลำกร (ไม่รวม กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้ริหำรระดบัสูง) 

                        หน่วย : บำท 
ค่าตอบแทน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดอืน ปี 2556 

เงินเดือนรวม 2,976,806,620 3,044,018,589 3,311,831,273 1,783,688,555 
โบนสัรวม 1,482,437,324 1,465,345,881 1,653,647,970 892,664,3761/ 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 284,638,508 293,871,121 318,714,613 208,768,315 
อ่ืนๆ (ถำ้มี) 1,592,691,853 2,076,671,038 2,331,060,076 1,094,282,786 
รวม 6,336,574,305 6,879,906,629 7,615,253,932 3,979,404,032 

หมำยเหต ุ :   1/ เป็นยอดเงินโบนัสท่ีบันทึกบัญชีแบบ Accrue ถึง ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2556 

ค่ำตอบแทนอื่นๆ 
 ปตท.ไดจ้ดัสวสัดิกำรและค่ำตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจำกเงินเดือน โบนสัและเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพใหก้บั
ผูบ้ริหำรและพนกังำนตำมควำมเหมำะสมกบัสภำวะเศรษฐกิจ กำรด ำรงชีพ ตลอดจนมำตรฐำนของกลุ่มบริษทัในธุรกิจชั้นน ำ 
ประเภทเดียวกนั อำทิเช่น ค่ำเช่ำบำ้น ค่ำปฏิบติังำนต่ำงจงัหวดั คำ่ล่วงเวลำ เป็นตน้ และในปี 2548 และ ปี 2549  ปตท. ยงัได ้
ขออนุมติัจดัสรรสิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญั (Warrant) รวม 2 คร้ัง จ ำนวน 60,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
ผูบ้ริหำร พนกังำน ปตท. และพนกังำนบริษทัในกลุ่มท่ีมำปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. เพ่ือเป็นกำรสร้ำง 
แรงจูงใจและตอบแทนกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำร และพนกังำน ใหมุ่้งปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถอยำ่งต่อเน่ือง  
ตลอดจนสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจำ้ของและกำรมีส่วนรวมในกำรบริหำรและพฒันำองคก์ร ซ่ึงจะส่งผลดีต่อกำรปฏิบติังำนและ 
กำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. ในอนำคต  ทั้งน้ี รำยละเอียดไดร้ำยงำนไวใ้นหวัขอ้ “ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ  
ปตท. แลว้” 
 กำรพฒันำและปรับปรุงระบบทรัพยำกรบุคคล 

เพ่ือใหอ้งคก์รพฒันำไปสู่กำรเป็นองคก์รแห่งควำมเป็นเลิศ  ตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้มำ ปตท.ไดพ้ฒันำและปรับปรุงระบบ
กำรบริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคลใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะพฒันำศกัยภำพของ
บุคลำกรใหไ้ดใ้ชค้วำมรู้ ควำมสำมำรถของตนเองอยำ่งเตม็ท่ี เพ่ือน ำพำใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำร
มีโอกำสกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำน และเติบโตไปพร้อมๆ กบัควำมส ำเร็จขององคก์รดว้ย 

 ปตท. ไดมุ่้งเนน้ใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนในทุกระดบัร่วมกนัก ำหนดแผนงำนใหส้อดคลอ้งกบัทิศทำงและเป้ำหมำยของ
องคก์ร ซ่ึงจะส่งผลใหก้ำรด ำเนินธุรกิจทัว่ทั้งองคก์รมุ่งไปสู่จุดหมำยเดียวกนัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยผูบ้ริหำรระดบัสูงของ 
ปตท. และบริษทัในกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  รวมทั้งสำยงำนสนบัสนุนมำร่วมประชุมหำรือและก ำหนดวสิยัทศัน์และทิศทำงของ
องคก์รร่วมกนั  และถ่ำยทอดทิศทำงดงักล่ำวไปสู่หน่วยงำนภำยในสำยงำนต่ำงๆ จำกกลยทุธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และแผนกำรใช้
งบประมำณท่ีมีควำมสอดคลอ้งในทิศทำงเดียวกนั พนกังำน ปตท. ทุกระดบัไดก้ ำหนดวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดั (Key Performance 
Indicators : KPIs) ท่ีถ่ำยทอดลงมำตำมล ำดบัเป็นรำยบุคคล ตั้งแต่ระดบัองคก์ร หน่วยงำน ลงมำจนถึงพนกังำน ทั้งน้ี วตัถุประสงค์
และตวัช้ีวดัท่ีพนกังำนก ำหนดนั้น จะใชเ้ป็นกรอบกำรปฏิบติังำนและมำตรฐำนกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนแต่ละ
บุคคล 
 ปตท. ไดน้ ำแนวทำงในกำรบริหำรสำยอำชีพ (Career Management) มำใชเ้พื่อเตรียมควำมพร้อม และส่งเสริมพนกังำน 
ทุกระดบัใหมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ใหเ้ป็นไปตำมรูปแบบ (Model) ท่ีองคก์รก ำหนดข้ึน เพ่ือรองรับภำรกิจ และ 
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สร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่องคก์ร อยำ่งต่อเน่ือง โดยใชเ้ป็นกรอบและแนวทำงหลกัของกำรบริหำรและพฒันำพนกังำนในทุกระดบั  
กำรก ำหนดสำยอำชีพของ ปตท.ข้ึนอยูก่บัทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมุ่งสร้ำงใหอ้งคก์รมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั โดย 
แบ่งกำรด ำเนินงำนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหำรระดบัสูง และกลุ่มพนกังำน ท่ีเช่ือมโยงกนัอยำ่งชดัเจนและมีประสิทธิภำพ  
ซ่ึงมีกระบวนกำรคดัเลือก ประเมินศกัยภำพ  และจดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคล (Individual Development Plan) อยำ่งเป็นระบบ  โดย 

 กลุ่มผูบ้ริหำรระดบัสูง  (ระดบัเทียบเท่ำผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไป)  เป็นกำรบริหำรจดักำรในรูปแบบกลุ่ม ปตท.  (Group 
Leader Development) เพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรผูบ้ริหำรระดบัสูง ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ มีคณะผูบ้ริหำรระดบั 
CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกวำ่ คณะกรรมกำรจดักำรกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC) มี
หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบในกำรก ำหนดทิศทำงและนโยบำยกำรด ำเนินงำนในเร่ืองกำรบริหำรสำยอำชีพกลุ่ม
ผูบ้ริหำรระดบัสูง และกลุ่มท่ีปรึกษำสำยอำชีพของกลุ่ม ปตท. เรียกวำ่ คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำเพ่ือพฒันำผูบ้ริหำร
ระดบัสูงกลุ่ม ปตท. (PTT Group Executive Counseling Team : ECT) มีหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบในกำรบริหำรสำย
อำชีพกลุ่มผูบ้ริหำรระดบัสูง ช่วยเหลือสนบัสนุน 

 กลุ่มพนกังำน  (ระดบัผูจ้ดักำรส่วนหรือเทียบเท่ำลงมำ) เป็นกำรบริหำรและพฒันำพนกังำนตำมควำมจ ำเป็นของกำร
ด ำเนินธุรกิจของแต่ละบริษทัในกลุ่ม เพ่ือรองรับทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต ส ำหรับ ปตท.ไดก้ ำหนดใหจ้ดัตั้ง
คณะกรรมกำรจดักำรทรัพยำกรบุคคล (Corporate Human Resource Committee : HRC) มีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบในกำร
ส่งเสริมผลกัดนัและควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนในเร่ืองกำรบริหำรสำยอำชีพกลุ่มพนกังำนใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย  
และกลุ่มท่ีปรึกษำประจ ำสำยอำชีพ (Career Counseling Teams : CCT) รวม 14 สำยอำชีพ  มีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ 
ในกำร บริหำรสำยอำชีพกลุ่มพนกังำน ใหค้  ำปรึกษำ ช้ีแนะ ควบคุมและติดตำมกำรด ำเนินงำนทั้งน้ี วตัถุประสงค ์
ในกำรบริหำรสำยอำชีพนั้น เป็นกลไกใหพ้นกังำนตั้งเป้ำหมำยและวำงแผนพฒันำตนเอง เพ่ือควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ 
และสร้ำงคุณค่ำในงำนท่ีรับผิดชอบ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยและทิศทำงขององคก์ร ทั้งในรูปแบบกำรฝึกอบรมท่ี
เหมำะสม ตำม Success Profile รวมถึง กำรหมุนเวยีนเปล่ียนหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ ตำม Career Path เพื่อใหพ้นกังำน
สำมำรถพฒันำทกัษะ ควำมช ำนำญจำกประสบกำรณ์ในต ำแหน่งหนำ้ท่ีใหม่  ตลอดจนกำรแต่งตั้ง เล่ือนระดบัพนกังำน 
ใหเ้หมำะสมกบัหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบและศกัยภำพของพนกังำน ซ่ึงกำรพฒันำพนกังำนใหเ้หมำะสมตำมควำมสำมำรถ
และควำมตอ้งกำรของพนกังำนและองคก์รนั้น นอกจำกพนกังำนจะมีควำมพร้อมส ำหรับกำรเติบโตเป็นผูบ้ริหำร 
ระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. แลว้ยงัจะน ำ ปตท. ไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวใ้นท่ีสุด 

                ในปี 2555 ปตท. ไดมี้กำรปรับปรุงกำรบริหำรสำยอำชีพ และพฒันำขีดควำมสำมำรถของพนกังำน (Career and 
Competency Management) โดยมีกำรจดัท ำและทบทวน Success Profile ของแต่ละต ำแหน่งงำน และปรับปรุงวธีิกำรประเมิน 
Competency กำรจดัท ำแผนกำรพฒันำรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ในระบบ COACH พร้อมทั้งปรับปรุงคูมื่อ
กำรใชง้ำนเพ่ือพฒันำพนกังำนตำมสำยอำชีพท่ีก ำหนด  และสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจขององคก์ร 

นอกจำกน้ี ปตท. ยงัค  ำนึงถึงกลไกในกำรพฒันำองคก์รอยำ่งย ัง่ยนื (Lifetime Learning Organization) โดย  ปตท. ไดพ้ฒันำ
ระบบส ำหรับจดัเก็บขอ้มูลองคค์วำมรู้ (Knowledge Management) ท่ีส ำคญัขององคก์ร โดยสนบัสนุนใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนมีกำร
จดัเก็บขอ้มูลองคค์วำมรู้ใหเ้ป็นระบบและเป็นปัจจุบนั รวมทั้งเปิดโอกำสใหพ้นกังำนทุกระดบัสำมำรถใชป้ระโยชน์ไดจ้ำกระบบ
ฐำนขอ้มูลดงักล่ำว  ซ่ึงจะช่วยใหพ้นกังำนสำมำรถเรียนรู้ แกไ้ขปัญหำต่ำงๆไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และช่วยส่งเสริมใหพ้นกังำน
พฒันำศกัยภำพไดด้ว้ยตนเองอยำ่งต่อเน่ือง  ซ่ึงเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรน ำไปสู่กำรเป็นองคก์รแห่งควำมเป็นเลิศ ดงันั้น “กำรท่ีเรำ
จะมุ่งไปสู่องคก์รแห่งควำมเป็นเลิศไดน้ั้น ก็ดว้ยก ำลงั สติปัญญำของคน Learning เป็น Lifetime หยดุไม่ได”้  ทั้งน้ี ปตท. มี
โปรแกรมอบรมและพฒันำใหก้บัผูบ้ริหำรและพนกังำนอยำ่งต่อเน่ือง ตั้งแต่แรกเขำ้จนถึงเกษียณอำยกุำรท ำงำน เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมและสร้ำงขีดควำมสำมำรถตำมทิศทำงขององคก์รและหน่วยงำนตอ้งกำร  
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สร้างพนักงานให้เป็น คนเก่ง และ คนด ีขององค์กรและสังคม 
               นอกเหนือจำกระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ท่ีมุ่งเนน้พฒันำพนกังำน ปตท. ใหเ้ป็น คนเก่ง หรือเป็นผูท่ี้มีศกัยภำพ
สำมำรถตอบสนองต่อควำมคำดหวงัขององคก์รในกำรด ำเนินธุรกิจไดแ้ลว้ ปตท. ยงัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำพนกังำนใหเ้ป็นคน
ดี  มีส่วนร่วมในกำรดูแลสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility) รวมทั้งยดึหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
(Corporate Governance) เป็นกรอบใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนถือปฏิบติั   ทั้งน้ี ปตท. มีควำมเช่ือมัน่วำ่กำรพฒันำพนกังำนใหเ้ป็นคน
ดี และคนเก่งนั้น จะช่วยใหอ้งคก์รเจริญเติบโตอยำ่งมัน่คงและยัง่ยนืในระยะยำว 

สร้ำงสัมพนัธภำพทีด่รีะหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนเพือ่เป้ำหมำยเดยีวกนั 
ปตท. ไดจ้ดัใหมี้รูปแบบกำรส่ือควำมระหวำ่งผูบ้ริหำรและพนกังำน  เพ่ือใหพ้นกังำนทุกระดบัไดรั้บทรำบถึงแนวทำงกำร

ด ำเนินงำนขององคก์ร   อุปสรรคหรือผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึน และเปิดโอกำสใหพ้นกังำนแสดงควำมเห็นและมีส่วนร่วมในกำร
พฒันำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององคก์ร ในปี 2554 นอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร กิจกำรสมัพนัธ์ 
ปตท. ท่ีก ำหนดวำระกำรประชุมอยำ่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง ยงัมีกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมปรึกษำหำรือ (Joint Consultation 
Committee : JCC) ท่ีก ำหนดใหมี้กำรประชุมร่วมกนัระหวำ่งผูบ้ริหำรและพนกังำนในหน่วยงำนภูมิภำคทัว่ประเทศ นอกจำกน้ี 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ยงัไดจ้ดัประชุมส่ือควำมกบัพนกังำนอยำ่งต่อเน่ืองเป็นระยะมำโดยตลอด  รวมทั้ง
กำรประชุมระหวำ่งผูบ้ริหำรและพนกังำนทั้งในและนอกสงักดั  และกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผกูพนัของพนกังำนเป็น
ประจ ำทุกปี เพ่ือรับทรำบระดบัควำมพึงพอใจและระดบัควำมผกูพนัในปัจจยัต่ำงๆ และหำทำงแกไ้ขและปรับปรุง  โดย ปตท. มี
ควำมเช่ือมัน่วำ่กำรส่ือควำมท่ีดี และกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น ระหวำ่งผูบ้ริหำรและพนกังำนจะน ำไปสู่สมัพนัธภำพท่ีดีระหวำ่ง
ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบั  และท ำใหบ้รรลุเป้ำหมำยขององคก์รร่วมกนั  รวมทั้งไดด้ ำเนินกำร สอบถำมควำมตอ้งกำรพ้ืนฐำน
ดำ้นทรัพยำกรบุคคลของผูบ้ริหำรและพนกังำนผำ่นกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรหลำยคณะ เช่น คณะกรรมกำรจดักำร
ทรัพยำกรบุคคล คณะกรรมกำรกิจกำรสมัพนัธ์ ปตท. และคณะกรรมกำรบริหำรสำยอำชีพ เป็นตน้ และมีกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
ของพนกังำนโดยท่ีปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญทำงดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำยนอกจ ำนวน 1 คร้ัง  และมีกำรร่วมมือกบับริษทัใน
กลุ่ม ปตท. เพ่ือพฒันำระบบฐำนขอ้มูลผูบ้ริหำรของกลุ่มร่วมกนั และจดัท ำแผนพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. ร่วมกนั  

ก ำหนดให้มีค่ำนิยมร่วมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Value) 
ค่ำนิยมกลุ่ม ปตท.คือ SPIRIT ซ่ึงผูบ้ริหำรและพนกังำนกลุ่ม ปตท.มีควำมเช่ือร่วมกนัวำ่ ค่ำนิยม SPIRIT จะเป็นตวัช่วยให้

บริษทัในกลุ่ม ปตท. ผูบ้ริหำร พนกังำน เกิดวถีิกำรท ำงำนร่วมกนั มีทิศทำงท่ีสอดคลอ้งกนั มีควำมเช่ือร่วมกนั และจะช่วยสร้ำงควำม
โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะไปสู่สำยตำคนภำยนอกและน ำองคก์รสู่กำรเป็นองคก์รแห่งควำมเป็นเลิศอยำ่งย ัง่ยนืได ้  โดยเรำยดึ
ค่ำนิยม SPIRIT เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงกรอบควำมคิด และควำมเช่ือท่ีจะน ำไปสู่พฤติกรรมและแนวทำงปฏิบติั ค่ำนิยมกลุ่ม ปตท.
จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัต่อกำรเกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีเขม้แขง็ เป็นตวัช่วยพวกเรำในกำรตดัสินใจสร้ำงควำมไวว้ำงใจกนัและ
กนั และสร้ำงควำมรู้สึกร่วมกนัในกำรเป็นกลุ่มเดียวกนั ค่ำนิยมจึงเป็นตวัผลกัดนัท่ีส ำคญัต่อวธีิกำรคิดและกำรปฏิบติัใหพ้นกังำนใน
กลุ่ม ปตท. เป็นทั้งคนเก่งและคนดี. ซ่ึงค่ำนิยม SPIRIT ประกอบดว้ย: 

Synergy =  สร้ำงพลงัร่วมอนัยิง่ใหญ่ 
Performance Excellence =  ร่วมมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 
Innovation =  ร่วมสร้ำงนวตักรรม 
Responsibility for Society =  ร่วมรับผิดชอบต่อสงัคม 
Integrity & Ethics =  ร่วมสร้ำงพลงัควำมดี 
Trust & Respect =  ร่วมสร้ำงควำมเช่ือมัน่ 
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กำรสืบทอดต ำแหน่งส ำหรับผู้บริหำร 
เน่ืองจำก ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวสิำหกิจ ดงันั้นกำรสรรหำและแตง่ตั้งต ำแหน่งของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  จึงตอ้งเป็นไป

ตำมพระรำชบญัญติัมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนกังำนรัฐวสิำหกิจ โดยตอ้งมีคุณสมบติัตำมมำตรำ 8 ตรี และด ำเนิน
กระบวนกำรสรรหำตำมมำตรำ 8 จตัวำ โดยคณะกรรมกำร ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณะหน่ึงจ ำนวน 5 คน ท่ีมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย ท ำหนำ้ท่ีสรรหำบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมส ำหรับเป็น
ผูบ้ริหำร ปตท. โดยตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย ไม่เป็นกรรมกำรของ ปตท. ยกเวน้ เป็นผูบ้ริหำรซ่ึงเป็น
กรรมกำรโดยต ำแหน่ง และมีอำยไุม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวนัยืน่ใบสมคัร เม่ือคณะกรรมกำรสรรหำสรรหำผูท่ี้มีควำมเหมำะสมแลว้
ใหเ้สนอต่อผูมี้อ  ำนำจพิจำรณำแต่งตั้ง โดยตอ้งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหำรเดิมพน้จำกต ำแหน่ง สญัญำจำ้ง
มีระยะเวลำครำวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรจะจำ้งผูบ้ริหำรเดิมต่อหลงัจำกครบก ำหนดเวลำตำมสญัญำจำ้ง ไม่ตอ้ง
ด ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำใหม่แต่จะจำ้งเกินสองครำวติดต่อกนัไม่ได ้

ในปี 2554 คณะกรรมกำร ปตท. ไดด้ ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่คนใหม่เพ่ือท ำหนำ้ท่ีแทน 
นำยประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์ซ่ึงครบวำระตำมสญัญำจำ้งในวนัท่ี 9 กนัยำยน 2554 โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ตำมพระรำชบญัญติัมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนกังำนรัฐวสิำหกิจ ทั้งน้ี มีผูส้นใจสมคัรและมีคุณสมบติัครบถว้น
จ ำนวน 4 คนโดยแบ่งเป็นผูบ้ริหำรกลุ่ม ปตท. 3 คน และบุคคลภำยนอก 1 คน ซ่ึงกระบวนกำรสรรหำด ำเนินกำรดว้ยควำมโปร่งใส
ภำยใตแ้นวทำงกำรสรรหำผูบ้ริหำรสูงสุด ตำมมำตรำ 8 วรรค 3 แห่งพระรำชบญัญติัคุณสมบติัมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและ
พนกังำนรัฐวสิำหกิจ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2550 

คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ไดพิ้จำรณำคดัเลือกผูส้มคัรท่ีเหมำะสมเสนอต่อคณะกรรมกำร ปตท. เพ่ือ
พิจำรณำ คือนำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2554 คณะกรรมกำร ปตท. ไดมี้มติเห็นชอบตำมท่ี
คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ปตท. เสนอและแต่งตั้งนำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร ใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ปตท. คนใหม่ ตอ่จำกนำยประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์ โดยเขำ้รับต ำแหน่งตั้งแต่วนัท่ี  10 กนัยำยน 
2554 และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 4 ปี นบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

ทั้งน้ี ปตท. ไดด้ ำเนินกำรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูงอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือเสนอเขำ้รับกำรคดัเลือกในกำรสรรหำกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่คร้ังต่อไป โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมดำ้นบุคลำกร เพ่ือทดแทนผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีจะเกษียณอำย ุ ในระหวำ่งปี 2555 – 2560  
และนโยบำย/แนวทำงกำรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. รวมทั้งกำรจดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคล คือ Management  Pool  
ประกอบดว้ยผูบ้ริหำร 312 คน และ Potential Pool ของต ำแหน่ง Key Area  ไวเ้รียบร้อยแลว้ 

ในปี 2552 และปี 2553 ปตท. มีกำรพฒันำระบบ “กำรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูง (Group  Leader  Development  Project  :  
GLDP)”  เพื่อเป็นกำรวำง  Succession Plan ส ำหรับเตรียมบุคลำกรใหมี้ควำมพร้อมข้ึนด ำรงต ำแหน่งท่ีสูงข้ึนเม่ือมีต ำแหน่งวำ่งของ
กลุ่ม ปตท. ไดแ้ก่ต ำแหน่งต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ (President) 
 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่หรือเทียบเท่ำ (Senior Executive Vice President  :  SEVP) 
 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่หรือเทียบเท่ำ (Executive Vice President :  EVP) 
 ผูจ้ดักำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ (Vice President  : VP) 

โดยมีผูรั้บผิดชอบและหน่วยงำนหลกัในกำรบริหำรจดักำร ดงัน้ี 
 คณะกรรมกำรจดักำรกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC) 
 คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำเพ่ือพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Executive 

Counseling Team : ECT) 
 คณะกรรมกำรจดักำรทรัพยำกรบุคคล (Corporate Human Resources Committee : HRC) 
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 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ทรัพยำกรบุคคลและศกัยภำพองคก์รหรือต ำแหน่งเทียบเท่ำใน
กลุ่ม ปตท. 

 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ทรัพยำกรบุคคลองคก์ร ปตท. 
 ฝ่ำยกลยทุธ์และนโยบำยทรัพยำกรบุคคล ปตท. 
 ฝ่ำยบริหำรศกัยภำพผูบ้ริหำรและบุคลำกร ปตท. 
 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลของแต่ละธุรกิจ ปตท. 
 ฝ่ำยพฒันำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ ปตท. 

ทั้งน้ี  ไดมี้กำรก ำหนด System & Policy  เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัประกอบดว้ยประเด็นหลกั ๆ ดงัน้ี 
 หลกักำรและเหตผุล 
 กำรวดัผลกำรด ำเนินงำน 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 บทบำทและหนำ้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 กระบวนกำรของระบบ 

ขั้นตอนการด าเนนิงานหลกั 
1. กำรก ำหนด Business Driver และ Success Profiles ของแต่ละต ำแหน่ง 
2. กำรคดัเลือกกลุ่มผูเ้หมำะสมเป็น Pool Member 
3. กำรประเมินศกัยภำพเป็นรำยบุคคลเทียบกบั  Profile กบัต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน เพ่ือใหท้รำบ

ประเด็นท่ีตอ้งพฒันำ 
4. กำรวำงแผนพฒันำรำยบุคคล (Individual Development Plan & Implementation)  และมี

ระบบ  Mentoring เพื่อใหก้ำรจดัท ำแผนพฒันำและกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

ผลการด าเนินการ ปี 2555 
 กำรเตรียม  SEVP Pool  Member  คือ กลุ่มผูบ้ริหำรระดบั  EVP  

- จ ำนวน Pool Member 75 รำย  (ณ 31 ธนัวำคม 2555) 
- Pool Member ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหข้ึ้นด ำรงต ำแหน่ง  13  รำย (ปี 2551 - 2555) 

 กำรเตรียม  EVP Pool Member  คือ กลุ่มผูบ้ริหำรระดบั VP  (กลุ่ม ปตท.)    
- จ ำนวน Pool Member 135 รำย  (ณ 31 ธนัวำคม 2555) 
- Pool Member ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหข้ึ้นด ำรงต ำแหน่ง  20  รำย  (ปี 2551 - 2555) 

 กำรเตรียม  VP Pool Member  คือ กลุ่มผูบ้ริหำรระดบั ผจ.ส่วน  (ปตท.) 
- จ ำนวน Pool Member  164  รำย  (ณ 31 ธนัวำคม 2555) 
- Pool Member ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหข้ึ้นด ำรงต ำแหน่ง  53  รำย (ปี 2552 - 2555) 

8.3.2  การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

ปตท. ก ำหนด ใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของ ปตท. ทุกคนตอ้งเคำรพกฎหมำย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วฒันธรรมท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศท่ี ปตท. เขำ้ไปลงทุน และเคำรพหลกัสิทธิมนุษยชนสำกล อยำ่งเคร่งครัดตำมหลกัปฏิญญำ
สำกลวำ่ดว้ยสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหน่ึงในกำรปฏิบติังำน และไม่สนบัสนุนกิจกำรท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสำกล  

ปตท. ส่งเสริมบริษทัในกลุ่มใหน้ ำหลกัสิทธิมนุษยชนไปปฏิบติัตำมกรอบกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสงัคม
ของกลุ่ม ปตท. โดย ปตท. ไดเ้ขำ้เป็นภำคีของ (United Nations Global Compact – UNGC)   เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2555 อนัเป็นกำร
ประกำศเจตนำรมณ์ท่ีจะน ำหลกัสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงำน กำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม และกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ในระดบัสำกล มำ



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)            ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 182  

เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ อนัน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำพ้ืนฐำนท่ีภำคธุรกิจและสงัคมเผชิญ ใหไ้ดช่ื้อวำ่เป็นบรรษทั
พลเมืองท่ีมีควำมรับผิดชอบโดยสมคัรใจ ปัจจุบนั บริษทัในกลุ่มปตท. ท่ีเขำ้ร่วมเป็นภำคีขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ ไดแ้ก่ 
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั 
(มหำชน) บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) อน่ึง ขอ้มูลกำรด ำเนินกำรในปี 2555 ใน
เร่ืองน้ีปรำกฏอยูใ่นรำยงำนควำมยัง่ยนืปี 2555 แลว้ 

8.3.3  ข้อพพิาททีส่ าคญักบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

ปรำกฏอยูใ่น “ขอ้พิพำททำงกฎหมำย”  

       8.4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
กำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นดชันีช้ีวดัควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญั เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหก้บันกั

ลงทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำย ปตท. จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  ำ และสร้ำงช่องทำงกำรเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีหลำกหลำยเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำยสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่ำย รณรงคใ์หก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน และสร้ำงกลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนท่ี
เหมำะสม และเป็นธรรมส ำหรับทั้งผูร้้องเรียนและผูถู้กร้องเรียน 

 8.4.1 การรายงานของคณะกรรมการทั้งทีเ่ป็นการเงนิและไม่ใช่การเงนิ 

ปตท. จดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยนื ปี 2555 (Corporate Sustainability Report 2012) เพื่อส่ือสำรนโยบำย แนวทำงกำรบริหำร
จดักำร และผลกำรด ำเนินงำนดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยใช ้Sustainability Reporting Guidelines และ Oil and Gas 
Sector Supplement (OGSS) รุ่นท่ี 3.1 (Version 3.1) ของ Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อใหก้ำรเปิดเผยขอ้มูลมีควำม
เหมำะสมและเฉพำะเจำะจงกบัธุรกิจมำกข้ึน และไดป้ระเมินควำมสมบูรณ์ของเน้ือหำไวท่ี้ระดบั A+ นอกจำกน้ี ปตท. จดัใหมี้กำร
สอบทำนขอ้มูลในรำยงำนโดยหน่วยงำนภำยนอกต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 เพ่ือควำมถูกตอ้ง ควำมโปร่งใส และควำมน่ำเช่ือถือ และมี
เป้ำหมำยใหมี้กำรด ำเนินกำรต่อเน่ืองทุกปี ทั้งน้ี ปตท. จดัส่งรำยงำนควำมยัง่ยนื ปี 2555  พร้อมกบัรำยงำนประจ ำปีใหก้บัผูถื้อหุน้ 
และเปิดเผยใหก้บัผูท่ี้สนใจบนเวบ็ไซตข์อง ปตท. www.pttplc.com 

 8.4.2 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

ปตท. แปลงสภำพและกระจำยหุน้ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแตเ่ดือนตุลำคม 2544  ปตท. จดัใหมี้หน่วยงำน
ฝ่ำยผูล้งทุนสมัพนัธ ์ (Investor Relations Department) ท่ีท ำหนำ้ท่ีเป็นศูนยก์ลำงในกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัต่อผูล้งทุนและดูแล
กระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เช่น กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน งบกำรเงิน สำรสนเทศท่ี ปตท. แจง้ต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
รวมถึงมีกำรท ำบทรำยงำนและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) รำยไตรมำส ซ่ึงแสดงสถำนภำพผลกำรด ำเนินงำนและ
แนวโนม้ในอนำคตของ ปตท. ต่อผูถื้อหุน้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศไดรั้บทรำบอยำ่งเท่ำเทียมกนั สม ่ำเสมอและครบถว้นตำม
ควำมเป็นจริง  นอกจำกน้ี ปตท. ไดจ้ดัท ำนิตยสำรเพ่ือผูถื้อหุน้กู ้ ปตท. ภำยใตช่ื้อ “happiness” ออกเป็นรำยไตรมำส เพื่อใชเ้ป็น
ช่องทำงในกำรส่ือควำม ข่ำวสำร ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท.ต่อผูถื้อหุน้กู ้ และจดหมำยข่ำวรำยไตรมำส
เพื่อผูถื้อหุน้สำมญั ปตท. ภำยใตช่ื้อ “PTT Bizway” โดยจดัท ำเป็น 2 ภำษำ เพ่ือส่ือควำมวสิยัทศัน ์พนัธกิจ  ผลประกอบกำรรำยไตร
มำส กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  กำรบริหำรจดักำรสู่ควำมยัง่ยนืของ ปตท. และกิจกรรมท่ีส ำคญัในช่วงเวลำนั้น    ทั้งน้ีผูล้งทุน
สำมำรถติดต่อกบัหน่วยงำนไดโ้ดยตรง หรือผำ่นทำงเวบ็ไซตข์อง ปตท. ซ่ึงมีขอ้มูลทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษท่ีไดป้รับปรุงให้
ทนัสมยัเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  ประกอบดว้ยขอ้มูลส ำคญัๆ อำทิ 

 รำยงำนประจ ำปี / แบบแสดงรำยกำรประจ ำปี(แบบ 56-1) 
 ขอ้มูลโครงกำรลงทุนท่ีส ำคญั 
 กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)            ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 183  

 กำรแถลงทิศทำงนโยบำยขององคก์รโดยผูบ้ริหำร 
 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐ 
 แผนงำนท่ีส ำคญั 
 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและกิจกรรมส่งเสริม 
 ผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนท่ีไม่ใช่ดำ้นกำรเงิน 
 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ท่ีส ำคญั 

 โดย ปตท. ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถึง รวมทั้งกำรน ำเสนอผลงำน
และกำรแจง้สำรสนเทศขององคก์รต่อนกัลงทุน  ผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในทำงตรงและทำงออ้มมำโดยตลอด  สรุปไดด้งัน้ี 

 ทางตรง  :  ปตท. มีกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนใหแ้ก่นกัวเิครำะห์ นกัลงทุนและพนกังำน เป็นระยะๆ อยำ่ง
สม ่ำเสมอในรูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call กำรเขำ้ร่วม Conference ซ่ึงจดัโดยสถำบนั
ต่ำงๆ รวมทั้ง กำรร่วมกิจกรรมพบนกัลงทุนรำยยอ่ยกบัตลำดหลกัทรัพยฯ์  และผูเ้ก่ียวขอ้งสำมำรถท ำกำรนดั
หมำย (Company Visit) เขำ้พบผูบ้ริหำร ปตท. เพ่ือสอบถำมขอ้มูลควำมคืบหนำ้กำรด ำเนินกิจกำรไดต้ลอดเวลำ  

สรุปกิจกรรมหลกัปี 2554-6 เดือน ปี 2556  ดงัน้ี 

กจิกรรม 
กจิกรรม 
ในปี  2554  
(จ านวนคร้ัง) 

กจิกรรม 
ในปี  2555  
(จ านวนคร้ัง) 

กจิกรรม  
6 เดอืน ปี 2556  
(จ านวนคร้ัง) 

Roadshow ต่ำงประเทศ 11 14 8 
Roadshow ในประเทศ 4 6 3 
Analyst meeting 4 4 2 
Credit Rating Review 3 5 3 
Company Visit / Conference call 148 163 92 
ทำง e-mail / โทรศพัท ์ 8-10 คร้ังต่อวนั 8-10 คร้ังต่อวนั 8-10 คร้ังต่อวนั 
ร่วมกิจกรรมกรรมตลำดหลกัทรัพยส์ญัจร และหน่วยงำนอ่ืนๆ 
เพื่อพบนกัลงทุน 

2 
3 1 

น ำนกัลงทุนสถำบนัพบผูบ้ริหำรและเยีย่มชมกิจกำร 2 4 3 

น ำนกัลงทุนรำยยอ่ยพบผูบ้ริหำรและเยีย่มชมกิจกำร 

ก ำหนดจดั 1 คร้ัง 
(3 รุ่น) ในเดือน 
พ.ย.54 แต่ตอ้ง

เล่ือนไปเป็น ก.พ.
55 เน่ืองจำกเกิด
สถำนกำรณ์
อุทกภยั 

ก ำหนดจดั 1 คร้ัง  
(3 รุ่น) 

พ.ย. 2555  

- 

กิจกรรมสำนสมัพนัธ์ผูถื้อหุน้กู ้ 15 18 11 
 

 ทางอ้อม: ปตท. มีกำรใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทั ผลกำรด ำเนินงำน งบกำรเงิน และขอ้มูลน ำเสนอในรูปแบบต่ำงๆ
รวมถึงรำยงำนสำรสนเทศท่ี ปตท. แจง้ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูส้นใจสำมำรถอ่ำนขอ้มูลได้
ทำงเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เวบ็ไซตข์อง ปตท. และนิตยสำรเพื่อผูถื้อหุน้
กู ้ปตท. “happiness” รวมทั้งจดหมำยข่ำวรำยไตรมำสเพ่ือผูถื้อหุน้สำมญั “PTT Bizway” 
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 กรณีท่ีนกัลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัและตอ้งกำรสอบถำม สำมำรถติดต่อมำยงัฝ่ำยผูล้งทุนสมัพนัธ์ ปตท. 
โทร. 0 2537 –3518-9 Email : ir@pttplc.com หรือผำ่นเวบ็ไซตข์อง ปตท. www.pttplc.com 
กำรเผยแพร่ข่ำวประชำสมัพนัธ์ ควำมเคล่ือนไหวทำงธุรกิจ ควำมคืบหนำ้ของกำรด ำเนินงำน และโครงกำรต่ำงๆ 
รวมทั้งใหบ้ริกำรตอบค ำถำมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อแก่ส่ือมวล ชนและสำธำรณชนอยำ่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงในปี 2555  มีกำรด ำเนินกิจกรรม สรุปได ้ดงัน้ี  

กจิกรรม 
กจิกรรม 
ปี 2554  
(จ านวน) 

กจิกรรม 
ปี 2555 
(จ านวน) 

กจิกรรม 
6 เดอืน ปี 2556 

(จ านวน) 

ทำง e-mail 216 350 75 

ข่ำวแจก / ภำพข่ำว 216 350 75 

กำรแถลงข่ำว 55 65 25 
น ำส่ือมวลชนเยีย่มชมกำรด ำเนินงำน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 8 15 5 

กำรใหก้ำรตอ้นรับ / ใหข้อ้มูลกบัหน่วยงำนท่ีมำเยีย่มชม / ดูงำนในดำ้นต่ำง ๆ 49 คณะ 
= 2,181 

78 คณะ 

= 3,932 

32 คณะ 

= 1,387 

8.4.3  การแจ้งข้อร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มสำมำรถใชก้ลไกในกำรติดต่อ กำรรับทรำบขอ้มูล กำรแจง้ข่ำว/ เบำะแส ทั้งภำยในองคก์รโดย
ระบบ Intranet Webboard และจำกภำยนอกโดยผำ่นช่องทำงเวบ็ไซต ์ / โดยทำงโทรศพัท ์/  โดยหนงัสือแจง้ /  โดยทำง E-mail แจง้
หน่วยงำน ฝ่ำยผูล้งทุนสมัพนัธ์  ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั  ฝ่ำยส่ือสำรองคก์ร หรือศูนยบ์ริหำรค ำสัง่ซ้ือ
และลูกคำ้สมัพนัธ์  ดงัน้ี 

 โทรศพัท ์ :  Call Center 1365,  0-2537-2000 

 Website  :  http://www.pttplc.com 

  -  ศูนยบ์ริหำรค ำสัง่ซ้ือและลูกคำ้สมัพนัธ์  :  orc@pttplc.com 
  -  ฝ่ำยส่ือสำรองคก์ร :  corporate@pttplc.com   
  -  ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั  :  corporatesecretary@pttplc.com  
  -  ฝ่ำยผูล้งทุนสมัพนัธ์  :  ir@pttplc.com  

ซ่ึงขอ้ค ำถำม ขอ้ติชม และขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ จะส่งต่อใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำร แกไ้ขปรับปรุง ผำ่นระบบกำร
จดักำรเร่ืองร้องเรียนโดยมีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ผำ่นกำรแจง้เตือนในระบบ email ทุก 3 วนั หำกด ำเนินกำรไม่แลว้เสร็จจะแจง้
เตือนไปยงัผูบ้งัคบับญัชำท่ีสูงข้ึนไปอีกระดบัเพ่ือด ำเนินกำร หำกแลว้เสร็จ หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบจะแจง้ผลกำรด ำเนินงำนใหผู้ ้
ติดต่อทรำบ และมีกำรติดตำมในภำยหลงัอีกคร้ังหน่ึงโดยสอบถำมควำมพึงพอใจจำกกำรใหบ้ริกำรโดยเจำ้หนำ้ท่ี Call Center เพื่อ
น ำไปปรับปรุงกำรบริหำรระบบสำรสนเทศ ทั้งน้ีผูบ้ริหำรติดตำมสำรสนเทศทั้งหมดเป็นประจ ำทุกเดือนเพ่ือติดตำมแนวโนม้กำร
เปล่ียนแปลงและน ำกลบัมำใชเ้ป็นแนวทำงปรับปรุงกระบวนกำร สินคำ้ และบริกำรเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ำย  ทั้งน้ี ในปี 2555 มีขอ้ค ำถำม ขอ้ติชม และขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ รวม 72,091 เร่ือง  โดยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองบตัรเครดิต
พลงังำน  กำรสัง่ซ้ือผลิตภณัฑ ์ และโครงกำรต่ำง ๆ  

ส ำหรับกำรร้องเรียน ปตท. เปิดโอกำสใหบุ้คคลทัว่ไปสำมำรถร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมของ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนท่ีไม่เหมำะสมหรือขดัตอ่จรรยำบรรณธุรกิจของ ปตท. ต่อส ำนกัตรวจสอบภำยใน ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ
เลขำนุกำรบริษทั และฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล โดย ปตท. จะรับฟังทุกขอ้ร้องเรียนอยำ่งเสมอภำค โปร่งใส เอำใจใส่ และใหค้วำมเป็น

mailto:ir@pttplc.com
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ธรรมแก่ทุกฝ่ำย มีกำรก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม มีกำรรักษำควำมลบัและคุม้ครองผูร้้องเรียน  โดยในปี 2555 ไม่มีขอ้
ร้องเรียนดำ้นจริยธรรม  
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8.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
โครงสร้ำงกำรจดักำรบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 
 
 
 

บริการจดัการผ่าน 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                            หมำยเหต ุ: ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 

ผู้ถือหุ้นผู้ตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

คณะกรรมกำรสรรหำ

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารจดัการผ่าน
คณะกรรมการ   คณะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กร

ประธานเจ้าหนา้ที่บรหิารการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและศักย าพองค์กร

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจป โตรเลียมข้ันต้น

และก า ธรรมชาติ

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจป โตรเลียมข้ันปลาย

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจก า ธรรมชาติ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจน้ ามัน

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจป โตรเคมี
และการกล่ัน

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ

ผู้ช่วย กผญ.
 แผนกลยุทธ์และบริหำรกำรลงทุน

ผู้ช่วย กผญ.
นโยบำยและเศรษฐกิจพลังงำน

ผู้ช่วย กผญ.
 กำรเงินองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
บัญชีองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
ทรัพยำกรบุคคลองค์กร

ส ำนักกฎหมำย

 .ผู้ช่วย กผญ.
   พัฒนำธุรกิจและ
   บริหำรโครงกำร
 .ผู้ช่วย กผญ.
   แผนและบริหำร
   บริษัทในเครือ

 .ผู้ช่วย กผญ.
   บริหำรโครงกำร
 .ผู้ช่วย กผญ.
   จัดหำและตลำด
   ก๊ำซธรรมชำติ
 .ผู้ช่วย กผญ.
   ระบบท่อส่ง
   ก๊ำซธรรมชำติ
 .ผู้ช่วย กผญ.
   แยกก๊ำซธรรมชำติ
 .ผู้ช่วย กผญ.
   ก๊ำซธรรมชำติ
   ส ำหรับยำนยนต์

ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่และเลขำนุกำรบริษัท

ผู้ช่วย  กผญ.
ส่ือสำรองค์กรและกิจกำรเพ่ือสังคม สถำบันวิจัยและเทคโนโลย ีปตท.

ส ำนักตรวจสอบภำยใน

 .ผู้ช่วย กผญ.
   วำงแผน
 .ผู้ช่วย กผญ.
   กำรตลำดขำยปลีก
 .ผู้ช่วย กผญ.
   กำรตลำดพำณิชย์
   และต่ำงประเทศ
 .ผู้ช่วย กผญ.
   ปฏบิัติกำรจัดหำและคลัง

    . ผู้ช่วย กผญ.
       วำงแผน

ผู้ช่วย กผญ.
พัฒนำศักยภำพองค์กร

   ผู้ช่วย กผญ.
   บริหำรกลยุทธ์
   กลุ่มธรุกิจ
   ป โตรเลียม
   ข้ันปลำย

5.ผู้ช่วย กผญ.
   ธรุกิจหล่อลื่น

 .ผู้ช่วย กผญ.
   ระบบท่อจัดจ ำหน่ำย
   ก๊ำซธรรมชำติ

 .ผู้ช่วย กผญ.
   ปฎิบัติกำรกำรค้ำ
   ระหว่ำงระหว่ำงประเทศ

 บริหารจดัการผ่าน 
คณะกรรมการ 16 คณะ 
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 8.5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 ตำมขอ้บงัคบับริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรดงัน้ี 

 มีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 
 มีกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน 

(หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ปตท. ก ำหนดใหมี้กรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง) 
 กรรมกำรอยำ่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีควำมรู้ดำ้นบญัชีกำรเงิน 
ทั้งน้ี ปัจจุบนัคณะกรรมกำรของ ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  ตำมหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย ์ ลงวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2556   

มีจ ำนวน  15  ท่ำน  ประกอบดว้ย 
 กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 14 ท่ำน  (เป็นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 10 ท่ำน ซ่ึงเกินกวำ่ก่ึงหน่ึงของกรรมกำรทั้งคณะ) 
 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร  1 ท่ำน 

รำยช่ือคณะกรรมกำร ปตท. ณ 8 กรกฎำคม 2556 ประกอบดว้ย 
ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท. 

1.  นำยปำนปรีย ์ พหิทธำนุกร  กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร 
(กรรมกำรตั้งแต่ 29 มิถุนำยน 2556, 
ประธำนกรรมกำรตั้งแต่ 5 กรกฎำคม 
2556) 

29 มิถุนำยน 2556 

2.  นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั กรรมกำรอิสระ 10  เมษำยน  2552 

3.  นำยจุลสิงห์  วสนัตสิงห์ กรรมกำรอิสระ 20  เมษำยน  2554 

4.  นำยประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์  กรรมกำร 11  เมษำยน  2556 
5.  นำยสมชยั  สจัจพงษ ์ กรรมกำร 29 มิถุนำยน  2556 

6.  นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ  กรรมกำรอิสระ 11 ตุลำคม  2554 
7.  นำยวรุณเทพ  วชัรำภรณ์  กรรมกำรอิสระ 11 ตุลำคม  2554 

8.  นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์ กรรมกำร 25 ตุลำคม  2554 

9.  นำยมนตรี  โสตำงกรู  กรรมกำรอิสระ 4 พฤศจิกำยน  2554  
10.  นำยทศพร  ศิริสมัพนัธ์  กรรมกำรอิสระ 27 เมษำยน  2556  
11.  นำยสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้ กรรมกำรอิสระ 23 ธนัวำคม  2554 

12.  นำยอินสอน  บวัเขียว กรรมกำรอิสระ 10  เมษำยน  2555 
13.  นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์  กรรมกำรอิสระ 21 เมษำยน 2555  
14.  นำยสุเทพ เหล่ียมศิริเจริญ กรรมกำร 23 กมุภำพนัธ์ 2556 

15.  นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
(ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่) 

10  กนัยำยน  2554 

 
หมายเหต ุ: คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระและลาออกในปี  2255 และ 2556  ดังนี ้
  บุคคลล ำดบัท่ี 1 นายปำนปรีย ์ พหิทธำนุกร ด ารงต าแหน่งแทน นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี  ซ่ึงลาออกจากการเป็น 
  ประธานกรรมการ  เม่ือวันท่ี  26 มิถนุายน 2556  
  นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี  ด  ารงต าแหน่งกรรมการ แทนพลเอก พฤณท์  สุวรรณทัต  ซ่ึงลาออกจากการ 
  เป็นกรรมการ เม่ือวันท่ี 22 ตลุาคม 2555  และด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ แทน  
  นายณอคุณ  สิทธิพงศ์ ซ่ึงลาออกจากการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ  เม่ือวันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2556 
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 บุคคลล ำดบัท่ี 4  นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ์ ด  ารงต าแหน่งแทน นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา ซ่ึงครบวาระการเป็นกรรมการ  
   เม่ือวันท่ี  11  เมษายน  2556 
 บุคคลล ำดบัท่ี 5  นายสมชัย  สัจจพงษ์ ด  ารงต าแหน่งแทน นางเบญจา หลยุเจริญ ซ่ึงลาออกจากการเป็น                                 
   กรรมการ เม่ือวันท่ี  26 มิถนุายน  2556 
 บุคคลล ำดบัท่ี 10  นายทศพร ศิริสัมพันธ์  ด  ารงต าแหน่งแทนพลเอก วรวัฒน์  อินทรทัต ซ่ึงลาออกจากการเป็น 
   กรรมการ เม่ือวันท่ี 12 เมษายน  2556 
 บุคคลล ำดบัท่ี 12      นายอินสอน  บัวเขียว  ด  ารงต าแหน่งแทน นายสุรพล  นิติไกรพจน์  ซ่ึงครบวาระการเป็นกรรมการ  
       เม่ือวันท่ี  10  เมษายน  2555  
 บุคคลล ำดบัท่ี 13      นายบญุสม  เลิศหิรัญวงศ์  ด  ารงต าแหน่งแทนนายไกรฤทธ์ิ  อุชุกานนท์ชัย  ซ่ึงลาออกจากการเป็น 
   กรรมการ เม่ือวันท่ี  20  เมษายน  2555  

บุคคลล ำดบัท่ี 14     นายสุเทพ เหล่ียมศิริเจริญ  ด  ารงต าแหน่งแทนนายณอคุณ  สิทธิพงศ์  ซ่ึงลาออกจากการเป็นประธานฯ และ 
    กรรมการ เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2556  
 

8.5.2  อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษทั  มีอ ำนำจดูแลและจดักำรบริษทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย  วตัถุประสงค ์  ขอ้บงัคบัและมติของท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมกำรบริษทั มีอ ำนำจแตง่ตั้งกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำร  และจะแต่งตั้งรองประธำนกรรมกำรก็

ได ้ ตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 
 คณะกรรมกำรบริษทั มีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรคนหน่ึงเป็นกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรมีหนำ้ท่ีตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงรวมถึงกำรดูแลและจดักำรบริษทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 ก ำหนดวสิยัทศัน์  ทิศทำงและกลยทุธ์ของบริษทั 
 ใหค้วำมเห็นชอบกลยทุธ์และนโยบำยท่ีส ำคญั  รวมถึงวตัถุประสงค ์  เป้ำหมำยทำงกำรเงินและแผนงำนบริษทั 

งบประมำณของบริษทั รวมทั้งติดตำมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมแผนงำนและงบประมำณท่ีก ำหนด 
 จดัใหมี้ระบบบญัชี  กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชี  รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในและกำร

ตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 สอดส่องดูแลและจดักำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึน รวมถึงรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
 ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งครอบคลุม และดูแลใหผู้บ้ริหำรมีระบบ หรือกระบวนกำรท่ีมี

ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
 ดูแลใหมี้ระบบหรือกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีเหมำะสม  เพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น

และระยะยำว 
 ท ำกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  และก ำหนดค่ำตอบแทน  ใหส้อดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำน 
 ดูแลใหมี้ช่องทำงในกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัอยำ่งเหมำะสม 
 ใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ชดัเจน  โปร่งใส  น่ำเช่ือถือและมีมำตรฐำนสูง 
 เป็นผูน้ ำและเป็นตวัอยำ่งในกำรปฏิบติังำนท่ีดี 
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8.5.3  กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนั 
ตำมขอ้บงัคบับริษทัไดก้ ำหนดกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมแทนบริษทั ซ่ึง ณ วนัท่ี 8 กรกฎำคม  2556 ประกอบดว้ย  

(1) นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั หรือ  
(2)  นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์  นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั  กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั  
 

8.5.4  การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท 
1. กรรมกำรของบริษทัเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน และไม่เกิน 15 คน และมีกรรมกำร

ท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน ซ่ึงกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น
รำชอำณำจกัร และกรรมกำรบริษทัอยำ่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นบญัชีและกำรเงิน โดยกรรมกำรตอ้งมี
คุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยและขอ้บงัคบัก ำหนด ตั้งแตปี่ 2547 เป็นตน้มำ คณะกรรมกำร ปตท. ไดมี้มติเห็นชอบให้
ก ำหนดสดัส่วนกรรมกำรท่ีเป็นอิสระเพ่ิมเป็นไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง และถือปฏิบติัต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ณ วนัท่ี 8 
กรกฎำคม  2556   มีกรรมกำรอิสระ  10  คน  โดยกรรมกำรทั้งหมดมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย และมีกรรมกำรผูมี้ควำม
เช่ียวชำญดำ้นบญัชีกำรเงิน 7 คน คือ นำยสมชยั สจัจพงษ ์   นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ  นำยมนตรี โสตำงกรู    
นำยจุลสิงห์ วสนัตสิงห์   นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ นำยประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์ และ นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร    

2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำร ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำเป็นผูค้ดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมำะสมต่อคณะกรรมกำร ปตท.  ตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้รำยหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละรำยจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำร

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
(4) ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธำนในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 
3. ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีทุกคร้ัง ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระหน่ึงในสำมเป็นอตัรำ ถำ้จ ำนวน

กรรมกำรท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ี
จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหก้รรมกำรจบัสลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก  
ส่วนในปีท่ีสำมและปีหลงัๆต่อไป  ใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

4. ในกรณีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกจำกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือกตั้งบุคคลซ่ึง
มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้บงัคบับริษทัเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในต ำแหน่งท่ีวำ่งในกำรประชุม
คณะกรรมกำร ปตท. ครำวถดัไปก็ได ้ เวน้แต่วำระของกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งจะเหลือนอ้ยกวำ่ 2 เดือน โดย
คณะกรรมกำรตอ้งมีคะแนนเสียงแต่งตั้งไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่ ทั้งน้ีบุคคลท่ีเขำ้เป็น
กรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

5. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ใหย้ืน่ใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึงบริษทั 
6. ในกำรลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ี

ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือ
โดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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8.5.5  คุณสมบัตขิองกรรมการ 
มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน จ ำกดั พระรำชบญัญติัคุณสมบติัมำตรฐำนส ำหรับ

กรรมกำรและพนกังำนรัฐวสิำหกิจ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2550 และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง อำทิ 
 มีอำยไุม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
 ไม่เป็นกรรมกำรในรัฐวสิำหกิจหรือนิติบุคคลท่ีรัฐวสิำหกิจเป็นผูถื้อหุน้เกินกวำ่ 3 แห่ง ทั้งน้ีนบัรวมกำรเป็น

กรรมกำรโดยต ำแหน่งและกำรไดรั้บมอบหมำยใหป้ฏิบติัรำชกำรแทนในต ำแหน่งกรรมกำรดว้ย 
 กรรมกำรอิสระตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระตำมประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง

คุณสมบติัและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 ไม่เคยไดรั้บโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดใหจ้ ำคุก เวน้แตเ่ป็นโทษส ำหรับควำมผิดท่ีไดก้ระท ำโดยประมำท

หรือควำมผิดลหุโทษ 
 ไม่เป็นขำ้รำชกำรกำรเมือง เวน้แต่เป็นกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำย 
 ไม่เป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีของพรรคกำรเมือง 
 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจำกงำน เพรำะทุจริตต่อหนำ้ท่ี 
 ไม่เป็นผูถื้อหุน้ของรัฐวสิำหกิจนั้น หรือผูถื้อหุน้ของนิติบุคคลท่ีรัฐวสิำหกิจนั้นถือหุน้ (ยกเวน้ กรรมกำรของ

รัฐวสิำหกิจ ท่ีไม่เป็นขำ้รำชกำร พนกังำน หรือลูกจำ้งท่ีมีต ำแหน่ง  หรือเงินเดือนประจ ำต ำแหน่งของรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ และกรรมกำรของรัฐวสิำหกิจนั้นถือหุน้ไม่เกิน
กวำ่ร้อยละ 0.5 ของทุนช ำระแลว้ของรัฐวสิำหกิจซ่ึง ตนเป็นกรรมกำรหรือนิติบุคคลท่ีรัฐวสิำหกิจซ่ึงตนเป็น
กรรมกำรถือหุน้อยู)่ 

 ไม่เป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งใดในนิติบุคคลท่ีรัฐวสิำหกิจนั้นเป็นผูถื้อหุน้ เวน้แต่คณะกรรมกำรของรัฐวสิำหกิจนั้น
มอบหมำยใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนในนิติบุคคลท่ีรัฐวสิำหกิจนั้นเป็นผูถื้อหุน้ 

 ไม่เป็นกรรมกำร หรือผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำร หรือมีส่วนไดเ้สียในนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูรั้บสมัปทำน 
ผูร่้วมทุน หรือมีประโยชน์ไดเ้สียเก่ียวขอ้งกบักิจกำรของรัฐวสิำหกิจนั้น เวน้แตเ่ป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำร 
หรือผูบ้ริหำรโดยกำรมอบหมำยของรัฐวสิำหกิจนั้น 

8.5.6  คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  
คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุม คร้ังท่ี 1/2556  เม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม  2556 ไดมี้มติเห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเสนอคือกำรก ำหนดนิยำมควำมเป็นอิสระของกรรมกำร ปตท.ใหม่ ซ่ึงเขม้กวำ่หลกัเกณฑข์องส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และก ำหนดบทบำท
หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของกรรมกำรอิสระไว ้  รวมทั้งไดจ้ดัท ำเป็นคู่มือกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
อิสระของ ปตท. ซ่ึงลงนำมโดยประธำนกรรมกำร เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม  2556  ดงัน้ี 

-  คุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ  

(1)   ถือหุน้ไม่เกิน 0.5%  ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท.  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  
(ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมำยถึง บุคคลตำมมำตรำ 258 แห่ง พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย)์ 

(2)  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน /  พนกังำน/ ลูกจำ้ง /  ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม
ของ ปตท.  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั หรือ นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ (ปัจจุบนั 
และช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง)  
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(3)  ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่  ผูมี้อ  ำนำจควบคุม  หรือ บุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็น
ผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ ปตท. หรือบริษทัยอ่ย  

         (4)  ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบั ปตท.  
   (ก)  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

 ควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะของกำรใหบ้ริกำรทำงวชิำชีพ 
 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์: ผูส้อบบญัชี ผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษำ กฎหมำย ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 
ผูป้ระเมินรำคำทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

 ระดบันยัส ำคญัท่ีเขำ้ข่ำยไม่อิสระ 
 กรณีผูส้อบบญัชี:  หำ้มทุกกรณี 
 กรณีเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพอ่ืน: มูลค่ำรำยกำรเกิน 2 ลำ้นบำทตอ่ปี 

 ควำมสมัพนัธ์ทำงกำรคำ้/ทำงธุรกิจ (ใชแ้นวทำงในท ำนองเดียวกบัขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กนัของตลำดหลกัทรัพยฯ์) 
 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์: ก ำหนดครอบคลุมรำยกำรทำงธุรกิจทุกประเภท ไดแ้ก่ รำยกำรท่ีเป็นธุรกรรมปกติ 
รำยกำรเช่ำ/ใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย/์บริกำร และรำยกำรใหห้รือรับควำมช่วยเหลือ 
ทำงกำรเงิน 

 ระดบันยัส ำคญัท่ีเขำ้ข่ำยไม่อิสระ : มูลค่ำรำยกำร ≥ 20 ลำ้นบำท หรือ ≥ 3% ของ NTA ของ ปตท.  
แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทั้งน้ี ในกำรพิจำรณำมูลค่ำรำยกำรใหร้วมรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่ง 6 เดือน 
ก่อนวนัท่ีมีกำรท ำรำยกำรในคร้ังน้ีดว้ย 

(ข) กรณีท่ีมีลกัษณะควำมสมัพนัธ์ตำม (ก) กบันิติบุคคล บุคคลท่ีถือวำ่เขำ้ข่ำยไม่อิสระ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
กรรมกำร (ยกเวน้กรณีเป็นกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ) และ ผูบ้ริหำรหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น 

(ค) ก ำหนดช่วงเวลำท่ีหำ้มมีควำมสมัพนัธ์ตำม (ก) และ (ข) :  ปัจจุบนัและ 2 ปีก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง 
(ง) ขอ้ยกเวน้: กรณีมีเหตจุ ำเป็นและสมควร ซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร

ตรวจสอบ อำจมีควำมสมัพนัธ์เกินระดบันยัส ำคญัท่ีก ำหนด ในระหวำ่งด ำรงต ำแหน่งก็ได ้ แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติั
จำกคณะกรรมกำร ปตท. ก่อนและมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์  โดย ปตท.  ตอ้งเปิดเผยควำมสมัพนัธ์
ดงักล่ำวของกรรมกำรรำยนั้น ไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำ (แบบ 56-
2) ของ ปตท. และหำกต่อมำ ปตท. จะเสนอกรรมกำรอิสระนั้น เพ่ือด ำรงต ำแหน่งต่ออีกวำระหน่ึง  ปตท. จะตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ดงักล่ำวในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวำระเลือกตั้งกรรมกำรดว้ย 

(5)  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของ ปตท. ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ ปตท.  

(6)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระได ้
(7)  กรรมกำรอิสระท่ีมีคุณสมบติัตำม (1) – (6) อำจไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ปตท. ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนิน

กิจกรรมของ ปตท. บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ โดยมี
กำรตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได ้

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมกำรอิสระมีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระในบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย    และบริษทัยอ่ยล ำดบั
เดียวกนั  ปตท. ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว และค่ำตอบแทนรวม            ท่ีกรรมกำรอิสระรำยนั้นไดรั้บใน
แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ดว้ย 
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-  บทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรอิสระ ของ ปตท.  
 (1) เสนอแนะเร่ืองท่ีส ำคญัและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ผูถื้อหุน้ และผูถื้อหุน้รำยยอ่ยต่อคณะกรรมกำร ปตท.  และ/

  หรือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่แลว้แต่กรณี 
 (2) ใหค้วำมคิดเห็นเก่ียวกบับทบำทและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร ปตท. ท่ีพึงปฏิบติั รวมทั้งใหค้วำมคิดเห็นตำม

 บทบำทและหนำ้ท่ีของกรรมกำรอิสระท่ีพึงปฎิบติั เพ่ือประโยชนต์่อ  ปตท.   ผูถื้อหุน้ และ ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย  
 (3) สอบทำนให ้ ปตท. ปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมกำรอิสระ รวมถึงทบทวนนิยำมกรรมกำรอิสระใหมี้

 ควำมเหมำะสมและครบถว้นตำมกฎหมำย  
 (4) ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำร ปตท.  มอบหมำยโดยจะตอ้งไม่มีผลต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเป็นอิสระ 
 (5) วำระของกรรมกำรอิสระ เร่ิมตั้งแต่มีคุณสมบติัครบถว้นตำมนิยำมกรรมกำรอิสระในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
  ของ ปตท. และพน้จำกกำรเป็นกรรมกำรอิสระเม่ือขำดคุณสมบติัตำมนิยำมดงักล่ำว หรือพน้จำกต ำแหน่ง 
  กรรมกำร ปตท.  
 (6) กรรมกำรอิสระตอ้งประชุมอยำ่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

8.5.7  การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
เพ่ือใหก้ำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีในเร่ืองกำรก ำหนดนโยบำยของ ปตท. และกำรบริหำรงำนประจ ำของ ปตท. ออกจำกกนั และ

เพื่อใหก้รรมกำรท ำหนำ้ท่ีสอดส่อง ดูแล และประเมินผลกำรบริหำรงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ปตท.  จึงก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำร 
และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เป็นคนละบุคคลกนัเสมอ  ประธำนกรรมกำรตอ้งคอยสอดส่องดูแลกำรบริหำร
จดักำรของฝ่ำยบริหำร คอยใหค้  ำแนะน ำ ช่วยเหลือ แต่ตอ้งไม่มีส่วนร่วม และไม่กำ้วก่ำยในกำรบริหำรงำนปกติประจ ำวนั โดยใหเ้ป็น
หนำ้ท่ีของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ภำยใตก้รอบอ ำนำจท่ีไดรั้บจำกคณะกรรมกำร 

8.5.8  ความเป็นอสิระของประธานกรรมการ 
คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมนดัพิเศษคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2556 มีมติแตง่ตั้ง นำยปำนปรีย ์  

พหิทธำนุกร กรรมกำรอิสระ เป็นประธำนกรรมกำร ท ำหนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุมทั้งในกำรประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชุม
ผูถื้อหุน้ ดูแลกรรมกำรมิใหอ้ยูภ่ำยใตอิ้ทธิพลของฝ่ำยบริหำร โดยท ำหนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุมทั้งในกำรประชุมคณะกรรมกำร 
และกำรประชุมผูถื้อหุน้อยำ่งเป็นธรรม มีประสิทธิภำพ สนบัสนุนและผลกัดนัใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมใชสิ้ทธิออกเสียง ปฏิบติัตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งเคร่งครัด 

8.5.9  เลขานุการบริษัท 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในหมวดควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร และ

ตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ปตท. จึงไดม้อบหมำยให ้นำงสุมณฑ ์ รังคสิริ (ซ่ึงจบกำรศึกษำ 
รัฐประศำสนศำสตร์มหำบณัฑิต สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โดยผำ่นกำรอบรมหลกัสูตรเลขำนุกำรบริษทั  หลกัสูตร 
Company Reporting Program   หลกัสูตร Board Reporting Program  และหลกัสูตร Effective Minutes Taking ของสมำคมส่งเสริม 
สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  แลว้  ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรบริษทั ของ ปตท. โดยมีภำระหนำ้ท่ีในกำรใหค้  ำแนะน ำด้ำนกฎหมำย
และกฎเกณฑต์่ำง ๆ ท่ีคณะกรรมกำรตอ้งทรำบและปฏิบติั  กำรจดักำรประชุม  รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร  
เพ่ือใหก้รรมกำรสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท.  รวมทั้งกำร
จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำร  อำทิ  ทะเบียนกรรมกำร  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร  และ
รำยงำนประจ ำปีของบริษทั  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้  และเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ี
รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร  
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8.5.10  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
คณะกรรมกำร ปตท. ใหค้วำมส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  โดยในช่วงเร่ิมแรกไดมี้กำรจดัตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะ

เร่ืองข้ึน 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรสรรหำ  และคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรและกำรบริหำรควำมเส่ียงในระดบั
คณะกรรมกำรดว้ย 

ต่อมำในปี 2547 คณะกรรมกำร ปตท.ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ปตท. เพ่ือช่วยส่งเสริมและ
กลัน่กรอง  กำรด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรและกำรบริหำรจดักำรใหดี้เลิศ  ดงันั้น ในปัจจุบนั ปตท. จึงมีคณะกรรมกำร
เฉพำะเร่ืองรวม  4 คณะ  เพ่ือช่วยกลัน่กรองงำนท่ีมีควำมส ำคญัอยำ่งรอบคอบภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมุ่งเนน้กำรสร้ำง
ประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยค ำนึงถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำมโปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้ คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองทุกคณะประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และมีคุณสมบติั หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ
ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทั้งมีกำรก ำหนดบทบำทภำระหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ไวอ้ยำ่งชดัเจน  ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มำ ไดมี้กำรขยำยอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีใหมี้หนำ้ท่ีมอบนโยบำย 
แนวปฏิบติั และติดตำมกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมเติม เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีสำมำรถด ำเนินงำนดำ้นกำรดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดอ้ยำ่งครบถว้นและมีประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง  ทั้ง  4  คณะ  มีบทบำทหนำ้ท่ีและกำรด ำเนินกำร  ดงัน้ี 

8.5.10.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ท่ีสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีหน่วยงำนบญัชีและส ำนกังำนกำรตรวจ

เงินแผน่ดินมำประชุมร่วมกนั และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินตอ่คณะกรรมกำร ปตท.ทุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำร ปตท. เป็น
ผูรั้บผดิชอบต่องบกำรเงินรวมของ ปตท. และบริษทัยอ่ย  รวมทั้งสำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน) ท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีรับรองและ
ตรวจสอบโดยส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน  กำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศท่ีส ำคญั  ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงิน  และไม่ใช่กำรเงิน  
ด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนของขอ้เทจ็จริงอยำ่งครบถว้น  และสม ่ำเสมอดว้ย 

คณะกรรมกำร ปตท. ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2544 โดยแต่งตั้งจำก
กรรมกำร ปตท. ซ่ึงมีคุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด มีจ ำนวนอยำ่งนอ้ย 3 คน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 8 
กรกฎำคม 2556  ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ  3  ท่ำน  ดงัรำยช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 
1.  นำยจุลสิงห์  วสนัตสิงห์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

2.  นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

3.  นำยวรุณเทพ  วชัรำภรณ์  กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
หมำยเหตุ : นำยจุลสิงห์  วสนัตสิงห์ นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ นำยวรุณเทพ  วชัรำภรณ์  เป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ 
 เพียงพอในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินบริษทั โดยมีผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ส ำนกัตรวจสอบภำยใน เป็นเลขำนุกำร 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 สอบทำนให ้ปตท. มีระบบกำรควบคุมภำยใน  (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล  และพิจำรณำควำมเพียงพอของงบประมำณ บุคลำกร และควำมเป็น
อิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

 บทบำทหนำ้ท่ีเก่ียวกบัรำยงำนทำงกำรเงิน  สอบทำนให ้ ปตท. มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและ
เพียงพอ 
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 พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์

 สอบทำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก ำหนด ของตลำดหลกัทรัพย ์
นโยบำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ ปตท. 

 บทบำทเก่ียวกบัหลกัจริยธรรมธุรกิจ และจรรยำบรรณ โดยด ำเนินกำรใหฝ่้ำยบริหำรจดัใหมี้กระบวนกำรใน
กำรรับเร่ืองร้องเรียน และก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรรับเร่ืองร้องเรียน 

 พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี ปตท.  
 พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของ ปตท.   ในกรณีท่ีเกิดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้

ทำงผลประโยชน์ใหมี้ควำมถูกตอ้งครบถว้น 
 สอบทำนระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของ ปตท. และเสนอแนะกำรปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 สอบทำนควำมถูกตอ้งและประสิทธิผลของเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยงำนกำรเงินและกำร

ควบคุมภำยใน 
 ส่งเสริมใหมี้กำรพฒันำระบบรำยงำนทำงกำรเงินใหท้ดัเทียมกบัมำตรฐำนบญัชีสำกล 
 สอบทำนหลกัฐำนหำกมีขอ้สงสยัเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรท่ีอำจมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. 

อยำ่งมีนยัส ำคญั   หรือควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท่ี์อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ ปตท. 
 จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้
 หำกมีควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชนใ์นกำรพิจำรณำใหค้วำมเห็นต่อกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของ ปตท. 

คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ โดยมีอ ำนำจในกำรวำ่จำ้งหรือเชิญ (โดยมี
ค่ำตอบแทนตำมควำมเหมำะสม) ท่ีปรึกษำหรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น โดย ปตท. รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ี
เกิดข้ึน 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กรรมกำรตรวจสอบ ตอ้งเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของ ปตท.   
 เขำ้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำร อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
 ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบประชุมอยำ่งเป็นทำงกำรร่วมกบัฝ่ำยบริหำรอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
 สอบทำนกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี  
 ปฏิบติังำนอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำร ปตท. มอบหมำย ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ในปี 2555 มีกำรประชุม  16  คร้ัง  และในช่วงเดือนมกรำคม – มิถุนำยน  2556  มีกำรประชุม 8 คร้ัง (ปกติ 5 คร้ัง
และนดัพิเศษ 3 คร้ัง) โดยมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท. และมีกำรประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภำยนอกและ
หน่วยงำนบญัชีในกำรสอบทำน งบกำรเงินทุกไตรมำส 

8.5.10.2  คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมกำร ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2544 โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำร 

ปตท. 3 คน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี  8 กรกฎำคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงัรำยช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรสรรหำ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
2.  นำยอินสอน  บวัเขียว กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
3.  นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  กรรมกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หมำยเหตุ  นายอินสอน  บัวเขียว ด  ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันท่ี 26 เมษายน  2556  แทน นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา ซ่ึงครบวาระการเป็น 
 กรรมการ เม่ือวันท่ี 11 เมษายน  2556 

 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 

 ท ำหนำ้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บกำรเสนอรำยช่ือเป็นกรรมกำรใหม่หรือสรรหำกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ 

 ก ำหนดวธีิกำรและหลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำรบริษทั หรือกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เพ่ือใหเ้กิดควำม
โปร่งใส 

ทั้งน้ี  ไดก้ ำหนดวธีิกำรสรรหำบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำร  ดงัน้ี 
1. คณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรท่ีตอ้งกำรสรรหำทดแทน  เพ่ือใหมี้องคป์ระกอบและ

คุณสมบติัตำมกฎหมำย/ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  และก ำหนดวธีิกำรเสนอ
รำยช่ือผูมี้คุณสมบติั 

2. คณะกรรมกำรสรรหำสรุปผลกำรสรรหำและเสนอช่ือผูมี้ควำมเหมำะสมท่ีจะเป็นกรรมกำร ปตท. พร้อม
เหตผุลประกอบและน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำร ปตท. 

3. คณะกรรมกำร ปตท.พิจำรณำคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเหมำะสมตำมรำยช่ือท่ีคณะกรรมกำรสรรหำน ำเสนอเพื่อ
พิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรหรือเพ่ือเสนอรำยช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่อไป 

ในปี 2555  มีกำรประชุม  2  คร้ัง และในช่วงเดือนมกรำคม – มิถุนำยน  2556  มีกำรประชุม 5 คร้ัง 

8.5.10.3   คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมกำร ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2544 โดยแต่งตั้งจำก

กรรมกำร ปตท.  3 ท่ำน  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 8 กรกฎำคม 2556  ประกอบดว้ยกรรมกำร 2 ท่ำน  ดงัรำยช่ือต่อไปน้ี 
ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ  ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
2.  นำยสีหศกัด์ิ พวงเกตุแกว้  กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
3.  นำงเบญจำ หลุยเจริญ  (ลำออก 
26 มิ.ย. 56) 

กรรมกำร กรรมกำร 

หมำยเหตุ  นายสีหศักด์ิ  พวงเกตแุก้ว ด  ารงต าแหน่งกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ตั้งแต่วันท่ี 26 เมษายน  2556  แทน นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา ซ่ึงครบ 
 วาระการเป็นกรรมการ เม่ือวันท่ี 11 เมษายน  2556  

 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 ท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำแนวทำงกำรก ำหนดค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
 ก ำหนดวธีิกำรและหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ท่ีเป็นธรรม

และสมเหตุสมผล  และน ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำร ปตท. หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติั 
ในปี 2555  มีกำรประชุม 2 คร้ัง  และในช่วงเดือนมกรำคม – มิถุนำยน  2556  มีกำรประชุม 1 คร้ัง 

8.5.10.4  คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
คณะกรรมกำร ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เม่ือวนัท่ี  24  มิถุนำยน 2547  โดยแต่งตั้ง

จำกกรรมกำร ปตท.  3  ท่ำน  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี  8 กรกฎำคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ดงัรำยช่ือต่อไปน้ี  
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ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั   ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

2.  นำยสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้  กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
3.  นำยทศพร ศิริสมัพนัธ์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

หมำยเหตุ   นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ด  ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ตั้งแต่วันท่ี 26 เมษายน 2556 แทน พลเอก วรวัฒน์  อินทรทัต  
 ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวันท่ี 12 เมษายน  2556  
โดยมีผู้ จัดการฝ่ายส านักกรรมการผู้ จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 เสนอแนวปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
 ใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษทั ในเร่ืองเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
 ดูแลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำร และฝ่ำยจดักำร  เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
 ทบทวนแนวทำงหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั  โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสำกลปฏิบติั 

และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
 มอบนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัใหค้ณะท ำงำนก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
 มอบนโยบำยและแนวปฏิบติัในกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสงัคมชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม

(Corporate Social Responsibility  :  CSR) 
 ติดตำมกำรด ำเนินงำนดำ้น CSR และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
ในปี 2555  มีกำรประชุม  4  คร้ัง และในช่วงเดือนมกรำคม – มิถุนำยน  2556  มีกำรประชุม 3 คร้ัง 

8.5.11  การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. 

ปตท. มีกำรก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ไวอ้ยำ่งเป็นทำงกำรล่วงหนำ้ตลอดปี  โดยในปี 2555  ก ำหนดกำร
ประชุมเดือนละ 1 คร้ังในทุกวนัศุกร์ สปัดำห์ท่ีส่ีของเดือน และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเฉพำะครำวเพ่ิมเติมตำมควำมเหมำะสม 
ซ่ึงส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั จะส่งหนงัสือเชิญประชุม ระเบียบวำระกำรประชุมท่ีมีรำยละเอียดและเหตุผล
ครบถว้น และเอกสำรประกอบกำรประชุมท่ีมีเน้ือหำท่ีจ ำเป็นและเพียงพอในกำรตดัสินใจ ใหก้รรมกำรแต่ละท่ำนล่วงหนำ้ก่อนกำร
ประชุมประมำณ 7 วนั เพ่ือใหก้รรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำก่อนกำรประชุม  

ปัจจุบนั กำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ไดจ้ดัในรูปแบบกำรประชุมอิเลก็ทรอนิกส์  มีกำรส่งระเบียบวำระกำรประชุมใน
รูปแบบแผน่ CD ซ่ึงช่วยอ ำนวยควำมสะดวกและลดกำรใชเ้อกสำรประกอบวำระกำรประชุมไดเ้ป็นจ ำนวนมำก  นอกจำกน้ี ปตท. 
อยูใ่นระหวำ่งกำรพฒันำและทดลองใช ้ Application Software ส ำหรับใชใ้นกำรประชุม  โดยสำมำรถลดขั้นตอนและระยะเวลำใน
กำรจดัส่งระเบียบวำระกำรประชุมไดเ้ป็นอยำ่งดี 

ปี 2555 มีกำรประชุมรวม 15 คร้ัง (ปกติ 12 คร้ัง และนดัพิเศษ 3 คร้ัง)  และมีกำรประชุมคณะกรรมกำรอิสระโดยไม่มี
ผูบ้ริหำร 1 คร้ัง และในช่วงเดือนมกรำคม – มิถุนำยน  2556  มีกำรประชุม  7  คร้ัง (ปกติ 6 คร้ัง และนดัพิเศษ 1 คร้ัง) กรรมกำรมีกำร
เสนอควำมคิดเห็นอยำ่งเปิดเผยและเสรี  โดยในวำระใดหำกกรรมกำรพิจำรณำเห็นวำ่ตนเองอำจเขำ้ข่ำยมีผลประโยชน์ท่ีอำจขดัแยง้
กบัผลประโยชน์ ของ ปตท.  กรรมกำรดงักล่ำวจะของดออกเสียง  หรือขอไม่เขำ้ร่วมประชุมในวำระนั้น ๆ  และมีกำรบนัทึกรำยงำน
กำรประชุมท่ีประกอบดว้ยขอ้คิดเห็น/ขอ้สงัเกต เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ีผำ่นกำรรับรองแลว้จำก
คณะกรรมกำร ปตท. เพ่ือใหก้รรมกำรและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้  ทั้งน้ี กำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. แต่ละคร้ังใชเ้วลำประชุม
ประมำณ 3 ชัว่โมง โดยสรุปกำรประชุมตำมดงัรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี   
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           สรุปการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในปี 2555  
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1.  นำยณอคุณ  สิทธิพงศ ์                
2.  นำยสุรพล  นิติไกรพจน์     ครบวำระ 10 เม.ย. 55 
3.  นำยอินสอน  บวัเขียว แต่งตั้ง10 เม.ย. 55            
4.  นำยวชัรกิติ วชัโรทยั                
5.  นำยจุลสิงห์  วสนัตสิงห์                
6.  นำยไกรฤทธ์ิ  นิลคูหำ                
7.  นำงเบญจำ  หลุยเจริญ                
8.  นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ                
9.  นำยวรุณเทพ  วชัรำภรณ์                

10.  นำยไกรฤทธ์ิ  อุชุกำนนทช์ยั     ลำออก 20 เม.ย. 55 
11.  นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ แต่งตั้ง 21 เม.ย. 55            
12.  นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์                
13.  นำยมนตรี  โสตำงกูร                
14.  พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั                
15.  พลเอก พฤณท ์สุวรรณทตั            ลำออก 22 ต.ค. 55 
16.  นำยสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้                
17.  นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร                
 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 14 14 13 13 12 13 15 13 12 13 11 14 13 13 12 

 จ านวนกรรมการทั้งหมด 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 
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สรุปการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในปี 2556 ( ช่วงเดอืนมกราคม – มิถุนายน )  

 ช่ือ 1/2
55
6  

พิเ
ศษ

 1/
25

56
 

 

2/2
55
6  

3/2
55

6 

4/2
55

6 

5/2
55

6 

6/2
55

6 

1. นำยณอคุณ  สิทธิพงศ ์   ลำออก 1 ก.พ. 56 
2. นำยวิเชษฐ์  เกษมทองศรี แต่งตั้ง 18 ม.ค.56      ลำออก 26 มิย.56 
3. นำยปำนปรีย ์ พหิทธำนุกร แต่งตั้งวนัท่ี 29 มิ.ย. 56 
4. นำยอินสอน  บวัเขียว        

5. นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั        

6. นำยจุลสิงห์  วสนัตสิงห์  
      

7. นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ แต่งตั้งวนัท่ี 23 ก.พ. 56     

8. นำยไกรฤทธ์ิ  นิลคูหำ     ครบวำระ 11 เม.ย. 56 
9. นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ แต่งตั้งวนัท่ี 11 เมย. 56    

10. นำงเบญจำ  หลุยเจริญ       ลำออก 26 มิย.56 
11. นำยสมชยั  สจัจพงษ ์ แต่งตั้งวนัที่ 29 มิ.ย. 56 
12. นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ        

13. นำยวรุณเทพ  วชัรำภรณ์        

14. นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์        

15. นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์        

16. นำยมนตรี  โสตำงกูร        

17. พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั     ลำออก 12 เม.ย. 56 

18. ศ.พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสมัพนัธ์ แต่งตั้งวนัที่ 26  เม.ย. 56    

19. นำยสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้        
20. นำยไพรินทร์   ชูโชติถำวร        

  สรุปจ ำนวนกรรมกำรท่ีเขำ้ประชุมแต่ละเดือน 13/14 13/15 14/14 13/15 12/14 14/15 12/15 
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สรุปการเข้าประชุมในปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 4 คณะ  

รายช่ือกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการในปี 2555  

การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างปี 

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 15 คร้ัง 
ตรวจสอบ 
รวม 16 คร้ัง 

ก ากบัดูแล 
กจิการที่ดี 
4 คร้ัง 

สรรหา 
รวม 2 คร้ัง 

ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 2 คร้ัง 

1.นำยณอคุณ  สิทธิพงศ ์ 15/15 – – – – – 

2.นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั 15/15 – 4/4 2/2 – – 

3.นำยจุลสิงห์  วสนัตสิงห์ 14/15 15/16 – – – – 

4.นำยไกรฤทธ์ิ  นิลคูหำ 13/15 – – 2/2 2/2 – 

5.นำงเบญจำ  หลุยเจริญ 13/15 – – – 2/2 – 

6.นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ  10/15 1/4 – – 2/2 – 

7.นำยวรุณเทพ  วชัรำภรณ์  13/15 12/12 1/1 – – – 

8.นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์ 15/15 – – – – – 

9.นำยมนตรี  โสตำงกรู  10/15 – – – – – 

10.พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั  15/15 – 3/3 – – – 

11.นำยสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้ 9/15 – 3/3 – – – 

12.นำยอินสอน  บวัเขียว  11/11 – – –  10 เมษำยน  2555 
(แทน นำยสุรพล  นิติไกรพจน์)  

13.นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ 10/11 12/12 – –  21 เมษำยน  2555  
(แทน นำยไกรฤทธ์ิ  อุชุกำนนทช์ยั) 

14.นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  15/15 – – 2/2 – – 

 
สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหว่างปี 2555  (รวม 3 ท่าน) 

 

รายช่ือกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการในปี 2555 

การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างปี 

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 15 คร้ัง 

 
ตรวจสอบ 
รวม 16 คร้ัง 

ก ากบัดูแล 
กจิการที่ดี 

1 คร้ัง 
สรรหา 

รวม 2 คร้ัง 
ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 2 คร้ัง 

1. พลเอก พฤณท ์ สุวรรณทตั 10/11 – – – – – 
2. นำยสุรพล  นิติไกรพจน์ 4/4 – 1/1 – – – 
3. นำยไกรฤทธ์ิ  อุชุกำนนทช์ยั  3/4 4/4 – – – – 
 
หมำยเหตุ  :  ในปี 2555 มีการประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 15  คร้ัง เป็นการประชุมตามปกติ 12 คร้ัง และ ประชุมนัดพิเศษ 3 คร้ัง 
นอกจากนีมี้การประชุมกรรมการอิสระโดยไม่มีผู้บริหาร  1  คร้ัง 
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สรุปการเข้าประชุมในเดอืนมกราคม – มถุินายน 2556  ของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 4 คณะ  

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2556  
( ช่วงเดือนมกรำคม – มิถุนำยน ) การด ารงต าแหน่ง 

กรรมการระหว่างปี 
( ช่วงเดอืน ม.ค. – ม.ิย. )  

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 7 คร้ัง 
ตรวจสอบ 
รวม 8 คร้ัง 

ก ากบัดูแล 
กจิการที่ดี 
3 คร้ัง 

สรรหา 
รวม 5 คร้ัง 

ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 1 คร้ัง 

1.นำยปำนปรีย ์ พหิทธำนุกร  0/0 – – – – 29 มิถุนำยน  2556  
แทนนำยวเิชษฐ ์เกษมทองศรี 

2.นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั 7/7 – 3/3 5/5 – – 

3.นำยจุลสิงห์  วสนัตสิงห์ 4/7 8/8 – – – – 

4. นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ  4/4 – – 2/2 - 23 กุมภำพนัธ์  
( แทน นำยณอคุณ  สิทธิพงศ ์) 

5. นำยทศพร ศิริสมัพนัธ์  2/2 – 2/2 – - 27 เมษำยน  2556  
( แทน พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั ) 

6.นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ  6/7 - – – 1/1 – 

7.นำยวรุณเทพ  วชัรำภรณ์  6/7 8/8 1/1 – – – 

8.นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์ 7/7 – – – – – 

9.นำยมนตรี  โสตำงกรู  6/7 – – – – – 

10. นำยประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์  3/3 – - – – 11 เมษำยน  2556  
( แทน นำยไกรฤทธ์ิ  นิลคูหำ ) 

11.นำยสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้ 5/7 – 2/3 – – – 

12.นำยอินสอน  บวัเขียว  7/7 – – 1/1 -  

13.นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ 6/7 8/8 – – -  

14.นำยสมชยั  สจัจพงษ ์ 0/0 - - - - 29 มิถุนำยน 2556 
(แทน นำงเบญจำ หลุยเจริญ) 

15.นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  7/7 – – 5/5 – – 

หมำยเหตุ  :  ในช่วงเดือนมกราคม – มิถนุายน  2556 มีการประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 7  คร้ัง เป็นการประชุมตามปกติ 6 คร้ัง และ 
ประชุมนัดพิเศษ 1 คร้ัง  
สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหว่างปี 2556 ( ช่วงเดอืนมกราคม – มถุินายน )   (รวม 5 ท่าน) 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2556 
( ช่วงเดือนมกรำคม – มิถุนำยน )  การด ารงต าแหน่ง 

กรรมการระหว่างปี กรรมการ 
ปตท. 

รวม 7 คร้ัง 
ตรวจสอบ 
รวม 8 คร้ัง 

ก ากบัดูแล 
กจิการที่ดี 
3 คร้ัง 

สรรหา 
รวม 5 คร้ัง 

ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 1 คร้ัง 

1. นำยณอคุณ  สิทธิพงศ ์ 2/2 – – – – – 
2. พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั  4/4 – 1/1 – – – 
3. นำยไกรฤทธ์ิ  นิลคูหำ  4/4 – 3/3 – 1/1 – 
4. นำงเบญจำ หลุยเจริญ  6/6 – – – 1/1 – 
5. นำยวเิชษฐ ์ เกษมทองศรี  5/5 – – – – – 
 
หมำยเหตุ  :  ในปี 2556 มีการประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 7  คร้ัง เป็นการประชุมตามปกติ 6 คร้ัง และ ประชุมนัดพิเศษ 1 คร้ัง 
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8.5.12  การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมคร้ังท่ี 9/2555 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยำยน 2555  มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล
คณะกรรมกำร ปตท. ท่ีไดใ้ชป้ระเมินในปี 2554 วำ่ยงัคงมีควำมเหมำะสมส ำหรับใชป้ระเมินคณะกรรมกำร ปตท. ประจ ำปี 2555 
และในปี 2555 เห็นควรเพ่ิมเติมแบบประเมินผลคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง คือ  คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  ซ่ึงแบบประเมินผลดงักล่ำวนั้น มีควำมสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีของ ปตท. โดยมุ่งเนน้กำรน ำผลประเมินไปใชป้ระโยชน์เพ่ือกำรปรับปรุงกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร สำมำรถ
น ำไปใชอ้ำ้งอิงในกำรท ำ CG Rating  และเพื่อใหมี้กำรประเมินผลคณะกรรมกำรไดค้รบทุกคณะ ส ำหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรรับกำร
ตรวจสอบ/ ประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก  โดยแบบประเมินผลทั้ง 4 แบบ ประกอบดว้ย แบบประเมินผลคณะกรรมกำรทั้งคณะ / 
แบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินตนเอง) / แบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินกรรมกำรท่ำนอ่ืน) / 
แบบประเมินผลคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง (ประเมินทั้งคณะ) โดยมีเกณฑก์ำรประเมินผล คิดเป็นร้อยละจำกคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้
ทั้งหมด ดงัน้ี 

มำกกวำ่ 85% = ดีเยีย่ม 
มำกกวำ่ 75% = ดีมำก 
มำกกวำ่ 65% = ดี 
มำกกวำ่ 50% = พอใช ้
ต ่ำกวำ่ 50% = ควร

ปรับปรุง 
  

โดยสรุปผลกำรประเมินได ้ดงัน้ี 
1. แบบประเมนิผลคณะกรรมการทั้งคณะ  ประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ คือ นโยบำยคณะกรรมกำร (Board Policy)/  

โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Composition)/  แนวปฏิบติัของคณะกรรมกำร (Board Practices)/  
กำรจดัเตรียมและด ำเนินกำรประชุม (Board Meeting) 
 สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรทั้งคณะ ในภำพรวม 4 หวัขอ้ เห็นวำ่กำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่
จดัท ำไดดี้เยีย่ม/เหมำะสมท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ำกบั 94.78% 

2. แบบประเมนิผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมนิตนเอง)   ประกอบดว้ย  6 หวัขอ้ คือ ควำมรับผิดชอบต่อ
กำรตดัสินใจและกำรกระท ำของตนเอง สำมำรถอธิบำยกำรตดัสินใจได ้(Accountability)/  ควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพท่ีเพียงพอ (Responsibility)/  กำรปฏิบติัต่อผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียอยำ่งเท่ำเทียม เป็นธรรม และสำมำรถมีค ำอธิบำยได ้  (Equitable Treatment)/ มีควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบได ้ และมีกำรเปิดเผยขอ้มูล  (Transparency)/ กำรมีวสิยัทศัน์
ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่กิจกำรในระยะยำว (Vision to Create Long Term Value)/ กำรมีจริยธรรม/
จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ (Ethics) 
 สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรผลรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภำพรวม 6 หวัขอ้ เห็นวำ่
กรรมกำรส่วนใหญ่ถือปฏิบติัเป็นประจ ำ คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ำกบั 96.63% 

3. แบบประเมนิผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมนิกรรมการท่านอืน่)   ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ เหมือนกบั
แบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  เพ่ือใหส้ำมำรถเปรียบเทียบผลกบัท่ีกรรมกำร
ประเมินตนเอง 
 สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินกรรมกำรท่ำนอ่ืน) รวมจ ำนวน 6 หวัขอ้ เห็น
วำ่กรรมกำรส่วนใหญ่ถือปฏิบติัเป็นประจ ำ  คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม  เท่ำกบั 97.33%   
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4. แบบประเมนิผลคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง (ประเมนิทั้งคณะ)   ประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ เหมือนกบัแบบ 
ประเมินผลคณะกรรมกำรทั้งคณะ เพ่ือใหส้ำมำรถเปรียบเทียบผลกบัคณะกรรมกำรทั้งคณะสรุปผลกำร
ประเมินผลคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง (ประเมินทั้งคณะ) ทั้ง 3 คณะ รวมจ ำนวน 4 หวัขอ้ เห็นวำ่  ด ำเนินกำร
อยำ่งมีประสิทธิภำพ/เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ ดงัมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

4.1 คณะกรรมกำรสรรหำ  มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ำกบั  98.75%  
4.2 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ำกบั 97.08% 
4.3 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ำกบั 97.92% 

5. การประเมนิผลการปฏิบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ   
  เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมระเบียบบริษทั ปตท. จ ำกดั(มหำชน) วำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงปฏิบติัของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ พ.ศ.2555 เร่ืองกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน ประกอบกบัคู่มือกำรปฏิบติังำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในรัฐวสิำหกิจ กระทรวงกำรคลงั และตำมคู่มือปฏิบติัส ำหรับผูต้รวจสอบภำยในและ
กรรมกำรตรวจสอบเพ่ือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตอนท่ี 1.1 ภำระหนำ้ท่ีของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยกำรประเมินตนเอง
อยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง  โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตรวจสอบเป็นรำยบุคคลหรือประเมินผลงำนในภำพรวมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งคณะ  และรำยงำนผลกำรประเมินพร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบติังำนท่ีเป็นเหตุให้
กำรปฏิบติังำนไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำร ปตท.  ทรำบทุกปี ดงันั้น 
ส ำหรับปี 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ คร้ังท่ี 11/2555 วนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2555 มีมติเห็นชอบให้
ใชแ้บบประเมินผลคณะกรรมกำรเช่นเดียวกบัปี 2554 เน่ืองจำกมีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดี
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวสิำหกิจ (สคร.) และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยขอ
ยกเวน้กำรประเมินกรรมกำรท่ำนอ่ืน(แบบไขว)้ เน่ืองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ มีเพียง 3 ท่ำน  และท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ คร้ังท่ี 14/2555 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2555 มีมติเห็นชอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ  ประจ ำปี 2555  ผลสรุปเป็นดงัน้ี 
  กำรประเมินตนเอง  ประกอบดว้ยหวัขอ้ท่ีประเมิน  :  ควำมรู้ทำงธุรกิจ  /  ควำมเช่ียวชำญเฉพำะ
ดำ้น /อ ำนำจหนำ้ท่ี / ควำมเป็นอิสระและควำมเท่ียงธรรม / ควำมเขำ้ใจในหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรตรวจสอบ  / กำรอุทิศเวลำในกำรปฏิบติังำนและกำรประชุม   
 โดยมีเกณฑก์ำรประเมิน  คือ  4  =  ดีเยีย่ม  /  3  =  ดีมำก  /  2  =  ดี  /  1  =  ควรปรับปรุง 
โดยสรุปผลการประเมนิตนเองของกรรมการตรวจสอบ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ดมีาก-ดเียีย่ม (3.7-4.0) 
  กำรประเมินกรรมกำรทั้งคณะ ประกอบดว้ยหวัขอ้ท่ีประเมิน  :  โครงสร้ำงและองคป์ระกอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  /  บทบำทและควำมรับผดิชอบ  /  ควำมสมัพนัธ์กบัผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชี  
/  ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยบริหำร  /  กำรรำยงำน  /  กำรรักษำคุณภำพ 
 โดยมีเกณฑก์ำรประเมิน  คือ  4  =  ปฏิบติัเป็นประจ ำ  /  3  =  ปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่  /   
 2  =  ปฏิบติับำงคร้ัง  /  1  =  ไม่เคยปฏิบติั 
โดยสรุปผลการประเมนิกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์  ปฏิบตัเิป็นประจ า (3.9-4.0) 

8.5.13 การบริหารจดัการองค์กร 

8.5.13.1  อ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/กรรมการผู้จดัการใหญ่ (กรรมการผู้จดัการใหญ่) 
ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่มีอ ำนำจและหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรบริษทั ตำมท่ี

คณะกรรมกำรมอบหมำย และจะตอ้งบริหำรบริษทัตำมแผนงำนหรืองบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรอยำ่ง
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เคร่งครัด  ซ่ือสตัย ์  สุจริตและระมดัระวงั  รักษำผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้อยำ่งดีท่ีสุด อ ำนำจหนำ้ท่ีของ
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ใหร้วมถึงเร่ืองหรือกิจกำรต่ำงๆ  ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ด ำเนินกิจกำร  และ/หรือบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษทั 
 บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยำ้ย เล่ือน ลด ตดัเงินเดือน หรือค่ำจำ้ง ลงโทษทำงวนิยั พนกังำนและลูกจำ้ง 

ตลอดจนใหพ้นกังำนและลูกจำ้งออกจำกต ำแหน่งตำมระเบียบท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด  
 ด ำเนินกำรใหมี้กำรจดัท ำและส่งมอบนโยบำยทำงธุรกิจของบริษทั รวมถึงแผนงำนและงบประมำณต่อ

คณะกรรมกำรเพ่ือขออนุมติั  และมีหนำ้ท่ีรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ตำมแผนและงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติั
ดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรในทุกๆ 3 เดือน 

 ด ำเนินกำรหรือปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ ท่ีไดรั้บอนุมติัจำก
คณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำร ปตท.ไดม้อบอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรบริษทัใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ โดยมีหลกักำรและ
ขอบเขตอ ำนำจ  ดงัต่อไปน้ี 

 เป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทัตำมวตัถุประสงค ์  ขอ้บงัคบั  นโยบำย  ระเบียบ  ขอ้ก ำหนด  
ค ำสัง่และมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร  และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกประกำร 

 เป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรบงัคบับญัชำ  ติดต่อ  สัง่กำร  ด ำเนินกำร  ตลอดจนเขำ้ลงนำมในนิติกรรม สญัญำ  
เอกสำรค ำสัง่หนงัสือแจง้หรือหนงัสือใดๆ ท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยงำนรำชกำร  รัฐวสิำหกิจและบุคคลอ่ืน  
ตลอดจนใหมี้อ ำนำจกระท ำกำรใดๆท่ีจ ำเป็นและสมควร  เพ่ือใหก้ำรด ำเนินกำรขำ้งตน้ส ำเร็จลุล่วงไป 

 เป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรบงัคบับญัชำพนกังำนและลูกจำ้งทุกต ำแหน่งรวมถึงกำรบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เล่ือน 
ลด ตดัเงินเดือนหรือค่ำจำ้ง  ลงโทษทำงวนิยั  ตลอดจนใหอ้อกจำกต ำแหน่งตำมระเบียบ ขอ้ก ำหนดหรือ
ค ำสัง่ท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัก ำหนด  แต่ถำ้เป็นพนกังำนหรือลูกจำ้งชั้นท่ีปรึกษำ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำข้ึนไปจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัก่อน และให้
มีอ ำนำจก ำหนดเง่ือนไขในกำรท ำงำนของพนกังำนและลูกจำ้ง  และออกระเบียบวำ่ดว้ยกำรปฏิบติังำนของ
บริษทั โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบ ขอ้ก ำหนด หรือค ำสัง่ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 

 ใหมี้อ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง  และ/หรือมอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังำนเฉพำะอยำ่งแทนได ้โดยกำร
มอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดงักล่ำวใหอ้ยูภ่ำยใตข้อบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนงัสือ
มอบอ ำนำจดงักล่ำว และ/หรือใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ ขอ้ก ำหนด หรือค ำสัง่ท่ีคณะกรรมกำรของบริษทั 
และ/หรือบริษทัก ำหนดไว ้

ทั้งน้ี กำรใชอ้  ำนำจของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถกระท ำได ้หำกกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่มี
ส่วนไดส่้วนเสีย  หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษทัในกำรใชอ้ ำนำจดงักล่ำว  โดยในปี 
2555 ไม่มีกำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีนอกเหนือขอบเขตอ ำนำจดงักล่ำว 

8.5.13.2  คณะกรรมการจดัการของ ปตท. 
ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลำคม  2544  ไดมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดักำรของ ปตท.  เพื่อท ำหนำ้ท่ีบริหำรจดักำร ปตท. 

ทั้งน้ี ปัจจุบนั ( 8 กรกฎำคม  2556)  ประกอบดว้ยผูบ้ริหำร 10 ต  ำแหน่ง ดงัน้ี 
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ช่ือต าแหน่ง ต าแหน่ง 

1.  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ประธำนกรรมกำร 
2.  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรกำรเงิน  กรรมกำร 
3.  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซธรรมชำติ กรรมกำร 
4.  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย กรรมกำร 
5.  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ทรัพยำกรบุคคลและศกัยภำพองคก์ร กรรมกำร 
6.  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ กรรมกำร 
7.  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  หน่วยธุรกิจน ้ ำมนั กรรมกำร 
8.  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลัน่ กรรมกำร 
9.  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ กรรมกำร 
10.  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ กลยทุธ์องคก์ร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

โดยมีผู้ จัดการฝ่ายส านักกรรมการผู้ จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมกำรจดักำรฯ มีก ำหนดกำรประชุมอยำ่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง โดยในปี 2555  มีกำรประชุมรวม 40 คร้ัง  
และในช่วงเดือนมกรำคม – มิถุนำยน 2556  มีกำรประชุม  รวม 18  คร้ัง 

 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการจดัการของ ปตท. 

 ใหค้  ำปรึกษำและขอ้เสนอแนะต่อกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ในกำรตดัสินใจในประเด็นท่ีส ำคญัต่อกลยทุธ์
องคก์รและทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ  แผนกำรลงทุน  งบประมำณ  กำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บั ปตท.และ
บริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้  รวมทั้งสร้ำงระบบกำรท ำงำนของบริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้  ใหเ้ป็นไปในแนวทำง
เดียวกนั 

 จดัล ำดบัควำมส ำคญัของผลกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำร ปตท.  เพ่ือน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรอยำ่งมี
ประสิทธิผล 

 กลัน่กรองระเบียบวำระกำรประชุมก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท. 
 จดัล ำดบัควำมส ำคญัในกำรจดัสรรทรัพยำกรบุคคลและกำรเงินใหก้บั ปตท.  และบริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ 
 หำขอ้ยติุร่วมในประเด็นส ำคญัของบริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ท่ี ปตท.ถือ

หุน้ 
 ก ำหนดมำตรฐำนระบบบริหำรธุรกิจ  ระบบทรัพยำกรบุคคล  ระบบขอ้มูล  รวมทั้งโครงสร้ำงองคก์รใน 

ปตท. และบริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้ 
 ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

นอกจำกคณะกรรมกำรจดักำรของ ปตท. ตำมขำ้งตน้  ปตท.ยงัไดมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดักำรเฉพำะเร่ือง
อีก  15  คณะเพ่ือท ำหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำและจดักำรในเร่ืองต่ำงๆภำยในบริษทัใหเ้ป็นไปดว้ยควำมถูกตอ้ง เหมำะสม มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ ปตท.  ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมกำรแผนวสิำหกิจ 
2. คณะกรรมกำรจดักำรกำรเงินและบญัชีองคก์ร 
3. คณะกรรมกำรสินเช่ือของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน 
5. คณะกรรมกำรจดักำรทรัพยำกรบุคคล 
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6. คณะกรรมกำรคุณภำพ ควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม 
7. คณะกรรมกำรนโยบำยควำมรับผดิชอบต่อสงัคม ปตท. 
8. คณะกรรมกำรจดัหำปิโตรเลียม 
9. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซธรรมชำติ 
10. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 
11. คณะกรรมกำรแผนกลยทุธ์ธุรกิจน ้ ำมนั 
12. คณะกรรมกำรแผนกลยทุธ์ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 
13. คณะกรรมกำรแผนกลยทุธ์ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลัน่ 
14. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงหน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
15. คณะกรรมกำรส่งเสริมนวตักรรม ปตท. 

8.5.13.3  รายช่ือผู้บริหาร ณ ปัจุจบัน (8 กรกฎาคม 2556) 

 ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1.  นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

2.  นำยสุรงค ์ บูลกลุ   1/ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรกำรเงิน  

3.  นำยวชิยั  พรกีรติวฒัน์ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซธรรมชำติ 

4.  นำยณฐัชำติ  จำรุจินดำ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 

5.  นำยปิติพนัธ์  เทพปฏิมำกรณ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ทรัพยำกรบุคคลและศกัยภำพองคก์ร 

6.  นำยสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชำว ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่กลยทุธ์องคก์ร 

7.  นำยชำครีย ์ บูรณกำนนท ์2/ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 

8.  นำยสรัญ  รังคสิริ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ หน่วยธุรกิจน ้ ำมนั 

9.  นำยสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลัน่ 

10.  นำยสรำกร  กลุธรรม รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 

11.  

นำยเทวนิทร์  วงศว์ำนิช 3/ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ปฏิบติังำน Secondment ในต ำแหน่ง  
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน)   

12.  
นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ 4/ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ปฏิบติังำน Secondment ในต ำแหน่ง 

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  บริษทั บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน)  

13.  
นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล  5/ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ปฏิบติังำน Secondment ในต ำแหน่ง  

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
14.  นำยบวร  วงศสิ์นอุดม รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ปฏิบติังำน Secondment ในต ำแหน่ง 

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน)  
15.  นำยอธิคม  เติบศิริ  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สงักดัประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรกลุ่มธุรกิจ 

ปิโตรเลียมขั้นปลำย ปฏิบติังำน Secondment ในต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน)  

16.  นำยวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่กำรเงินองคก์ร  
17.  นำงปริศนำ  ประหำรขำ้ศึก ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่บญัชีองคก์ร  
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หมายเหตุ :  1/ แต่งตั้งเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 แทน นายเทวินทร์  วงศ์วานิช  ท่ีได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน Secondment  ใน 
  บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  
                    2/ แต่งต้ังเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 แทน นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน ซ่ึงเกษียณอายุ 
                  3/ แต่งตั้งเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 แทน นายอนนต์  สิริแสงทักษิณ ท่ีได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน Secondment  ใน 

  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC)  
                  4/ แต่งต้ังเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 แทน นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล  ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติงาน Secondment  ใน 

  บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

 5/ แต่งตั้งเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 แทน นายสุรงค์  บูลกลุ ท่ีได้รับแต่งตั้งให้กลับมาปฏิบัติงานท่ีบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

 

8.5.14  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.และผู้บริหาร  

ปตท. ไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท ำ
หนำ้ท่ีทบทวน  โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม  และสอดคลอ้งกบัภำระควำมรับผิดชอบของกรรมกำร สถำนะทำงกำรเงินของ
บริษทัและเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจระดบัเดียวกนัโดยก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมและโบนสั อน่ึง กรรมกำรท่ี
ไดรั้บมอบหมำยใหเ้ป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองชุดอ่ืนๆ  ก็ใหไ้ดรั้บค่ำตอบแทนเพ่ิมตำมควำมรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน 
ทั้งน้ี ค่ำตอบแทนกรรมกำรไดรั้บกำรขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้  ดงัน้ี 

8.5.14.1  ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2556 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 11 เมษำยน 2556 มีมติ
อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร  แยกเป็นดงัน้ี 

1.  ค่าเบีย้ประชุม   
1.1  เบ้ียประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย 
-  เบ้ียกรรมกำรรำยเดือน  เดือนละ  30,000  บำท (เท่ำกบัอตัรำเดิม) 
-  เบ้ียประชุม เฉพำะกรรมกำรท่ีเขำ้ประชุมคร้ังละ  50,000  บำท เพ่ิมข้ึน 30,000 บำท    โดย
จ ำกดักำรจ่ำยเบ้ียประชุม ไม่เกินปีละ  15 คร้ัง 
1.2  เบ้ียประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน ท่ีคณะกรรมกำร ปตท. แต่งตั้ง ไดแ้ก่ 

1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
-  เบ้ียกรรมกำรรำยเดือน เดือนละ 15,000 บำท  
-  เบ้ียประชุมคร้ังละ 15,000 บำท (เฉพำะกรรมกำรท่ีเขำ้ประชุม)  
   และเลขำนุกำรฯ ไดรั้บเบ้ียประชุมเดือนละ 7,500 บำท 
1.2.2  ส ำหรับคณะกรรมกำรอ่ืน อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีก ำหนด
เบ้ียประชุมคร้ังละ 24,000 บำท (เฉพำะกรรมกำรท่ีเขำ้ประชุม)  

1.3  ประธำนกรรมกำร ของทุกคณะฯ ใหไ้ดรั้บสูงกวำ่กรรมกำร ในอตัรำร้อยละ 25 
 เงนิโบนัสกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2556  :  ก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัใหส้ะทอ้นและเช่ือมโยง

กบัผลประกอบกำรหรือก ำไรสุทธิของ ปตท. ในอตัรำเท่ำกบัร้อยละ 0.05 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2555  แต่
ก ำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บำท ต่อคนต่อปี (เพ่ิมข้ึนจำกปี 2555 1,000,000 บำทต่อคนต่อปี)     
และใหค้  ำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง และประธำนกรรมกำร ปตท. ไดรั้บสูงกวำ่กรรมกำรฯ 
ในอตัรำร้อยละ 25   
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ค่าตอบแทนทีก่รรมการได้รับเป็นรายบุคคล  ใน 6 เดอืน ปี 2556  
 หน่วย  : บำท  

 

 
หมายเหต ุ : บคุคลล าดับท่ี 1 นายปานปรีย์  พหิทธานุกร ด  ารงต าแหน่งกรรมการ  ตั้งแต่วันท่ี  29 มิถนุายน 2556 
 บคุคลล าดับท่ี 4      นายสุเทพ เหล่ียมศิริเจริญ  ด  ารงต าแหน่งกรรมการต้ังแต่วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2556  
 บคุคลล าดับท่ี 9  นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ์ ด  ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวันท่ี 11 เมษายน  2556   
 บคุคลล าดับท่ี 10 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ด  ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวันท่ี 27  เมษายน  2556   
  บคุคลล าดับท่ี 12    นายสมชัย  สัจจพงษ์ ด  ารงต าแหน่งกรรมการ  ตั้งแต่วันท่ี  29 มิถนุายน 2556 
 
 
กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 6 เดอืน ปี 2556  
 หน่วย  : บาท 

ล า 
ดบั
ที ่

ช่ือ - นามสกลุ 

จ านวน 
วนั  

ม.ค. – 
มิ.ย. 
56 

ประมาณการ 
โบนัส 

เบีย้ประชุม
กรรมการฯ 

(รวมเบีย้ราย
เดอืน) 

เบีย้ประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเร่ือง 

รวมค่าเบีย้
ประชุม รวมค่าตอบแทน 

1.  นำยปำนปรีย ์ พหิทธำนุกร 2 16,888.15 2,000.00 – 2,000.00 18,888.15 
2.  นำยจุลสิงห์  วสนัตสิงห์ 181 1,528,377.63 432,500.00 150,000.00 582,500.00 2,110,877.63 
3.  นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์ 181 1,528,377.63 410,000.00 – 410,000.00 1,938,377.63 
4.  นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ 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.  นำยสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้ 181 1,528,377.63 340,000.00 24,000.00 364,000.00 1,892,377.63 
7.  นำยอินสอน  บวัเขียว 181 1,528,377.63 410,000.00 24,000.00 434,000.00 1,962,377.63 
8.  นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั 181 1,528,377.63 410,000.00 210,000.00 620,000.00 2,148,377.63 
9.  นำยประเสริฐ  บุญสมัพนัธ ์ 81  683,970.10 230,000.00 – 230,000.00 913,970.10 

10.  นำยทศพร ศิริสมัพนัธ ์ 65 557,308.97 164,000.00 24,000.00 188,000.00    745,308.97 
11.  นำยมนตรี  โสตำงกรู 181 1,528,377.63 390,000.00 – 390,000.00 1,918,377.63 
12.  นำยสมชยั  สจัจพงษ ์ 2 16,888.15 2,000.00 – 2,000.00 18,888.15 
13.  นำยวรุณเทพ วชัรำภรณ์ 181 1,528,377.63 480,000.00 120,000.00 600,000.00 2,128,377.63 
14.  นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ 181 1,528,377.63 360,000.00 30,000.00 390,000.00 1,918,377.63 
15.  นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร 181 1,528,377.63 410,000.00 120,000.00 530,000.00 2,058,377.63 

 รวมทั้งส้ิน 17,639,673.31 4,786,928.57 807,000.00 5,593,928.57   23,233,601.88 

ล า 
ดบัที ่ ช่ือ - นามสกลุ 

จ านวน 
วนั  

ม.ค. – 
มิ.ย. 
56 

ประมาณการ
โบนัส 

เบีย้ประชุม
กรรมการฯ 

(รวมเบีย้ราย
เดอืน) 

เบีย้ประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเร่ือง 

รวมค่าเบีย้
ประชุม 

รวม
ค่าตอบแทน 

1.  นำยณอคุณ  สิทธิพงศ ์ 32 337,763.01 87,500.00 - 87,500.00 425,263.01 
2.  พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั 102 861,295.68 181,000.00 24,000.00 205,000.00 1,066,295.68 
3.  นำยไกรฤทธ์ิ   นิลคูหำ 101 852,851.61 181,000.00 96,000.00 277,000.00 1,129,851.61 
4.  นำงเบญจำ  หลุยเจริญ 177 1,494,601.33 355,000.00 24,000.00 379,000.00 1,873,601.33 
5.  นำยวเิชษฐ ์  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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สรุปเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2553 – 6 เดอืน ปี 2556  

 หน่วย : บำท 

ค่ำตอบแทน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 (มกราคม-มถุินายน ) 

จ ำ
นว

น 
รำ
ย จ ำนวนเงิน 

จ ำ
นว

น 
รำ
ย จ ำนวนเงิน 

จ ำ
นว

น 
รำ
ย จ ำนวนเงิน 

จ ำ
นว

น 
รำ
ย จ ำนวนเงิน 

เงินเบ้ียประชุม 15 11,398,213.71 15 11,355,399.76 14 11,316,572.58 15 6,925,351.96 
โบนสัรวม 15 29,657,534.24 15 28,802,739.73 14 30,122,950.82 15 (ยงัไม่มีกำรจ่ำย) 
รวม  41,055,747.95  40,158,139.49  41,439,523.40  6,925,351.96 

 
ค่าตอบแทนกรรมการอสิระทีไ่ด้รับจากการเป็นกรรมการอสิระในบริษัทย่อย ปี 2555 

ในรอบปี 2555 กรรมกำรอิสระของ ปตท. ท่ีด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระในบริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั 
(มหำชน) ( ปตท.สผ.) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. จ ำนวน  1  คน ไดรั้บค่ำตอบแทนจำก ปตท.สผ. ดงัน้ี 
 

 
 
 

 
 
 
 

8.5.14.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่กรรมการ 

ปตท. ก าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับ ผลการด าเนินงานของ ปตท. ตามระบบ

ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement : PA ) ก าหนดโดย

กระทรวงการคลังซึ่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ

ผู้บริหารทุกระดับร่วมกันก าหนดตวัชีว้ัดและ ตั้งค่าเป ้ าหมาย(Key 

Performance Indicators : KPIs) ไว้แตล่ะปี เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนิน

ธุรกิจและน าไปใช้ในการประเมินผลการปฏบิัติงานของประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารทุกระดับ โดยคณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนเปน็ผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการ

ปฏิบัติงาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัตแิละมาตรฐาน

ของกลุ่มธุรกิจชั้นน าประเภทเดยีวกัน พร้อมทั้งน าเสนอหลักการและจ านวน

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

                    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่ และผู้บริหาร

ระดับสูงของ ปตท. จ านวนรวมทั้งสิ้น 8 ท่านได้รับค่าตอบแทนจาก ปตท. (ไม่

รายช่ือ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการเฉพาะเร่ือง รวมค่าตอบแทน 
โบนัสกรรมการ 

ค่าเบีย้ประชุมและ
ค่าตอบแทน ราย

เดอืน 

1. นำยไกรฤทธ์ิ อุชุกำนนทช์ยั 790,478.33 240,000 40,000 1,070,478.33 
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รวมผู้บริหารระดับสูง ที่ไปปฏิบตัิงานในบรษิัทที่ ปตท. ถือหุ้น และผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทที ่ ปตท. ถือหุ้น ที่มาปฏบิัติงานท่ี ปตท.) ตามรายละเอียด 

ดังน้ี 
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ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดบัสูง ปตท.  
         หน่วย  :  บำท 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหารระดบัสูงของ ปตท.  

                                     หน่วย  :  บำท 

ค่าตอบแทน 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดือน ปี 2556 

จ า
นว

นร
าย

 

จ ำ
นว

นร
ำย

 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงนิ 
จ า
นว

นร
าย

 
จ านวนเงนิ 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงนิ 

เงินสมทบกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ 

7 2,925,340 8 3,980,468.00 9 6,276,900.00 9 3,552,375.60 

 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั มีดงัน้ี 
ไม่ปรำกฏวำ่มีประวติักำรท ำควำมผิดตำมกฎหมำยในระยะ 10 ปีท่ีผำ่นมำเก่ียวกบั  
1) กำรถูกพิพำกษำวำ่กระท ำผิดทำงอำญำ ยกเวน้ท่ีเป็นควำมผิดอนัเกิดจำกกำรฝ่ำฝืนกฎจรำจร ควำมผิดลหุโทษ หรือ

ควำมผิดในท ำนองเดียวกนั  
2) กำรถูกพิพำกษำใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลำย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์ 
3) กำรเป็นผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมในบริษทั หรือหำ้งหุ้นส่วนท่ีถูกพิพำกษำใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลำย หรือถูก

พิทกัษท์รัพย ์

8.5.15  นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีอ่ืน่ของกรรมการและผู้บริหาร 

ในปี 2555 ปตท. มีบริษทัในกลุ่มท่ีไปลงทุนและถือหุน้รวม 49 บริษทั (เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ 6 
บริษทั) โดยประมำณร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิ ปตท.ในปัจจุบนัมำจำกบริษทัในกลุ่ม ปตท.ดงันั้น ปตท. จึงไดใ้หค้วำมส ำคญัและ
ก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรจดักำรในลกัษณะกลุ่ม ปตท. เพ่ือสร้ำงใหเ้กิดพลงัร่วมและมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนั  
(Synergy)  ดว้ยกำรเสนอแต่งตั้งใหก้รรมกำรหรือผูบ้ริหำรของ ปตท. ไปเป็นกรรมกำรในบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพ่ือก ำกบัดูแลให้
บริษทัดงักล่ำวก ำหนดนโยบำยและด ำเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยของ ปตท. ใหเ้กิดประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม   ทั้งน้ี วตัถุประสงคข์องกำรเสนอบุคคลเพ่ือไปเป็นกรรมกำรในบริษทัอ่ืนมีดงัน้ี 

1) เพ่ือก ำกบัดูแลกำรบริหำรจดักำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบริษทัในกลุ่ม ปตท. และติดตำม ประเมินผลภำพรวม
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของ ปตท. ในทิศทำงเดียวกนักบั ปตท. และมี
มำตรฐำนใกลเ้คียงกนั 

ค่าตอบแทน 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 6 เดือน ปี 2556  

จ า
นว

นร
าย

 
จ านวนเงนิ 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงนิ 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงนิ 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงนิ 

เงินเดือนรวม 7  50,470,620 10 62,091,720.00 9 62,769,000.00 10 36,003,600.00 
โบนสัรวม 7 22,183,379 6 24,581,820.00 9 23,993,379.77 10 (ยงัไม่มีกำรจ่ำย) 
รวม  72,653,999  86,673,540.90  86,762,379.77  36,003,600.00 
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2) เป็นกำรสร้ำง Synergy ใหก้บัธุรกิจของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพ่ือใหเ้กิดกำรประสำนประโยชน์และกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมใหก้บัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงประเทศ 

3) เพ่ือน ำประสบกำรณ์ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นไปช่วยเหลือธุรกิจ  เช่น  กำรน ำควำมรู้ดำ้นกำรเงินไปช่วยปรับปรุง
พฒันำดำ้นบญัชี  กำรเงิน  ใหบ้ริษทันั้นๆ ด ำเนินธุรกิจไดเ้ติบโตตอ่ไปอยำ่งเขม้แขง็ซ่ึงรวมถึงกำรไปช่วยเหลือบริษทั
ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่ม ปตท.  รวมทั้งสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีไดไ้ปท ำหนำ้ท่ีเป็นกรรมกำรก ำกบัดูแล
บริษทัชั้นน ำเหล่ำนั้นใหก้ลบัมำช่วยเสริมประโยชน์ใหก้บั ปตท. และเป็นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดี  เพื่อเสริมสร้ำง
เครือข่ำยพนัธมิตรทำงธุรกิจใหก้บั ปตท.ดว้ย 

4) ถือเป็นหนำ้ท่ีหน่ึงในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ทั้ งน้ี ปตท. ก ำกับดูแลให้มีกำรพิจำรณำแต่งตั้ งผูบ้ริหำรหรือบุคคลภำยนอกจำกบุคคลในบัญชีรำยช่ือกรรมกำรท่ี
กระทรวงกำรคลงั (Director’s Pool) ในบริษทักลุ่ม ปตท. ท่ีเป็นรัฐวิสำหกิจตำม พรบ. คุณสมบติัมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและ
พนกังำนรัฐวิสำหกิจฯ จดัท ำข้ึน ไม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรอ่ืนของรัฐวิสำหกิจนั้น ทั้งน้ี  ณ 8 กรกฎำคม 2556 
ปตท. มี กรรมกำรท่ีอยูใ่นบญัชีรำยช่ือ Director’s Pool รวม 9 รำย และก ำกบัดูแลให้ผูบ้ริหำร ปตท. และบุคคลภำยนอกท่ีด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัท่ี ปตท. ถือหุ้น ด ำรงต ำแหน่งในบริษทัท่ี ปตท. หรือรัฐวิสำหกิจอ่ืนถือหุ้นไม่เกิน 3 แห่ง เพ่ือลดควำม
เส่ียงดำ้นกำรขดักนัทำงผลประโยชน์และก ำกบัดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และใหเ้ป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วนัท่ี 24 มกรำคม 2554 เก่ียวกบัมำตรกำรป้องกนักำรทุจริตของรัฐวิสำหกิจเร่ืองกำรแต่งตั้งขำ้รำชกำรระดบัสูงหรือบุคคลด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจหลำยแห่ง ตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
แห่งชำติ (ปปช.)  

8.5.16  การพฒันากรรมการ ปตท.  
คณะกรรมกำร ปตท. และผูบ้ริหำรระดบัสูงใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเขำ้ร่วมอบรมสมัมนำหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำ

ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ (ดงัรำยละเอียดตำมขอ้มูลในประวติัของแต่ละท่ำน)  โดย
กรรมกำร ปตท. ส่วนใหญ่มีประวติัไดเ้ขำ้รับกำรอบรมกบัสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) แลว้ โดย ปตท.ใหก้ำร
สนบัสนุนและด ำเนินกำรใหก้รรมกำรพิจำรณำเขำ้รับกำรอบรมกบัสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย และสถำบนัอ่ืน ๆ 
ในทุกหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งตอ่เน่ืองตลอดปี รวมถึงกำรจดัใหค้ณะกรรมกำรไดดู้งำนจำกหน่วยงำน หรือองคก์รอ่ืนตำมควำม
เหมำะสม  ท ำใหเ้กิดมุมมองควำมคิดท่ีเป็นประโยชน์มำประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของ ปตท. ทั้งน้ี ในปี 2555  มีกรรมกำรเขำ้รับกำร 
อบรม / สมัมนำ ดงัน้ี  

รายช่ือกรรมการ หลกัสูตร 

1. นำยจุลสิงห์  วสนัตสิงห์ -  Financial Institutions Governance Program (FGP 4/2012) 

2. นำยอินสอน  บวัเขียว  
-  Director Certification Program (DCP 162/2012) 
-  Financial Statements for Directors (FSD 17/2012)  
-  สมัมนำ “The Responsibilities of Company Directors in Fighting Corruption”  จดัโดย IOD  

3. นำยวรุณเทพ  วชัรำภรณ์  

-  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. นำยบุญสม  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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รายช่ือกรรมการ หลกัสูตร 
-  Financial Statements for Directors (FSD17/2012 ) 
-  Director Certification Program (DCP 162/2012)  
-  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 16/2012)  
-  สมัมนำ “The Responsibilities of Company Directors in Fighting Corruption”  จดัโดย IOD 

5. พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั  

-  Director Certification Program (DCP 162/2012) 
-  ผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นวทิยำกำรพลงังำน รุ่น 2 สถำบนัวทิยำกำรพลงังำน 
- สมัมนำ “The Responsibilities of Company Directors in Fighting Corruption”  จดัโดย IOD  
- สมัมนำ “Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors”  เก่ียวกบั 
   ASEAN CG Scorecard  จดัโดย IOD 

6. นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั - สมัมนำหวัขอ้ “Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors”   
   เก่ียวกบั ASEAN CG Scorecard  จดัโดย IOD 

7. นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  -  Anti-Corruption Training Program for Corporate Directors and Executives (ACEP 4/2012) 

ในช่วงเดือนมกรำคม – มิถุนำยน ปี 2556  มีกรรมกำรเขำ้รับกำรอบรม / สมัมนำ  (ทั้งท่ีอบรมแลว้ และแจง้สมคัรแลว้) 

รายช่ือกรรมการ หลกัสูตร 

1.  นำยวเิชษฐ ์ เกษมทองศรี 
-  Director Certification Program (DCP 170/2013) 
-  Role of the Chairman Program (RCP 31/2013) 
- สมัมนำ “Meeting the AEC Challenge : Role of the Chairman” จดัโดย IOD 

2. นำยปำนปรีย ์ พหิทธำนุกร 
-  Role of the Chairman Program (RCP 32/2013) 
ก ำหนดกำรอบรมในวนัท่ี 25-26 พ.ย. 256 

3. นำยอินสอน  บวัเขียว  

-  Successful Formulation and Execution of Strategy  (SFE 18/2013) 
-  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 5/2013)  
    ก ำหนดกำรอบรมในวนัท่ี 12-13 ก.ย. 256  
-  How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS 3/2013) 
   ก ำหนดกำรอบรมในวนัท่ี 25-26 พ.ย. 256 
-  สมัมนำ “The 2nd National Director Conference 2013 : Board Leadership Evolution”   
   จดัโดย IOD 

4. นำยวรุณเทพ  วชัรำภรณ์  -  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 17/2013) 
-  สมัมนำ “The 2nd National Director Conference 2013 : Board Leadership Evolution”   
   จดัโดย IOD 

5. นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ -  Successful Formulation and Execution of Strategy  (SFE 18/2013) 

6. นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ  

-  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) 
   ก ำหนดกำรอบรมในวนัท่ี 25-26 พ.ย. 256 
- Director Certification Program (DCP 177/2013) อยูร่ะหวำ่งกำรอบรม 

ปตท.  มีนโยบำยท่ีจะจดัใหมี้กิจกรรมเยีย่มชม ดูงำน กำรปฏิบติังำนจริง  ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศใหก้บักรรมกำร
เป็นระยะ ๆ  เพ่ือใหเ้กิดควำมเขำ้ใจธุรกิจยิง่ข้ึน สำมำรถน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์ ท่ีไดรั้บมำช่วยในกำรพิจำรณำเร่ืองพลงังำน
ของ ปตท. และของประเทศได ้ 

ในปี 2555 ปตท. ไดจ้ดัใหค้ณะกรรมกำรไดเ้ขำ้เยีย่มชมกิจกำรและศึกษำดูงำนต่ำงประเทศดงัน้ี 

1. กำรเยีย่มชมกิจกำร ณ อำคำรส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั TOTAL ในประเทศฝร่ังเศส  ซ่ึงTOTAL ถือเป็นบริษทั
พลงังำนขำ้มชำติชั้นน ำ ท่ีมีขนำดใหญ่ติดอนัดบั 11ของ Fortune 500 ในปี 2555  และเป็นคู่คำ้ส ำคญัท่ีมีควำม
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ใกลชิ้ดกบั ปตท.มำอยำ่งยำวนำน   ทั้งในธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  ก๊ำซธรรมชำติและน ้ ำมนั โดย
คณะกรรมกำรไดมี้โอกำสหำรือและแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเก่ียวกบัทิศทำงกำรบริหำรจดักำรพลงังำนร่วมกบั
ผูบ้ริหำรระดบัสูงของ TOTAL   ซ่ึงเป็นขอ้มูลส ำคญัท่ีสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บมำช่วยในกำร
พิจำรณำกำรก ำหนดทิศทำงนโยบำย  และกลยทุธ์ในกำรจดักำรธุรกิจพลงังำนของ ปตท. และของประเทศได ้  

2. กำรเยีย่มชมดูงำนธุรกิจแหล่งพลงังำน Oil Sands ของ ปตท.สผ. ท่ีไปลงทุนในประเทศแคนำดำ ซ่ึงถือเป็น
แหล่งน ้ ำมนัดิบขนำดใหญ่ของโลก รองจำกแหล่งตะวนัออกกลำง ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในธุรกิจ
พลงังำนแห่งใหม่ใหก้บัคณะกรรมกำร อีกทั้งใหเ้ห็นถึงศกัยภำพของ ปตท. ในกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงดำ้น
พลงังำนใหก้บัประเทศ โดยขยำยกำรลงทุนในแหล่งพลงังำนไปยงัต่ำงประเทศ  

ในปี 2556 กำรเดินทำง ไปดูงำนของคณะกรรมกำร ปตท. ดงัน้ี 

1.ศึกษำดูงำนดำ้นพลงังำนทดแทน/ธุรกิจกำแฟ  ณ สำธำรณรัฐเยอรมนั  และประเทศเนเธอร์แลนด ์

1.1  กำรเยีย่มชมกิจกำรกำแฟ Azul ท ำใหเ้ห็นขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กระบวนกำรผลิต และกำรบรรจุเมลด็กำแฟท่ี
ทนัสมยั ท่ีสำมำรถรักษำคุณภำพของรสชำติและกล่ินของเมลด็กำแฟคัว่ส ำเร็จ ก่อนท่ีจะน ำไปชงจ ำหน่ำยให้
ผูบ้ริโภคในร้ำนกำแฟ 

 1.2  กำรเยีย่มชมAdlershof Technology Park ซ่ึงเป็นเขตนิคมอุตสำหกรรมไฮเทคชั้นน ำท่ีมีกำรบริหำรจดักำรอยำ่ง
ครบวงจร มีควำมร่วมมือกบัมหำวทิยำลยัชั้นน ำในกำรจดัตั้งวทิยำเขตภำยในนิคมเพ่ือสนบัสนุนกำรวจิยัและ
พฒันำเทคโนโลย ี สำมำรถพฒันำบณัฑิตตำมควำมตอ้งกำรของผูป้ระกอบกำร มีกำรส่งเสริมกำรประหยดั
พลงังำนโดยกำรออกแบบอำคำรท่ีสำมำรถลดกำรใชพ้ลงังำนและส่งเสริมกำรใช ้Solar Cell และกำรส่งเสริมกำร
ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ำ 

1.3 กำรเยีย่มชมหมู่บำ้นพลงังำนทำงเลือก ซ่ึงเป็นตวัอยำ่งท่ีดีในผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนลม แสงอำทิตย ์ และก๊ำซชีว
มวลท่ีเป็นผลผลิตจำกกำรเกษตรทอ้งถ่ิน สำมำรถขำยไฟฟ้ำท่ีเหลือใช ้  สำมำรถน ำของเสียและขยะมำสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิม และสร้ำงงำนและรำยไดใ้หก้บัชำวบำ้นและสหกรณ์ 

 กำรดูงำนคร้ังน้ีเป็นประโยชน์อยำ่งยิง่ส ำหรับคณะกรรมกำร ปตท. ในกำรพิจำรณำก ำหนดแผนกลยทุธ์
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่แนวโนม้ธุรกิจพลงังำนทำงเลือก  กำรบริหำรจดักำรนิคมอุตสำหกรรมอยำ่งสมดุลระหวำ่ง
สงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม กำรสร้ำงควำมร่วมมือกบัมหำวทิยำลยัในกำรพฒันำธุรกิจ กำรพฒันำชุมชน
อยำ่งย ัง่ยนื รวมทั้งกำรขยำยกิจกำรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจของ Café Amazon  

2.  กรรมกำรเดินทำงในโอกำสเขำ้เฝ้ำฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกมุำรี ทอดพระเนตร
งำนดำ้นกำรศึกษำ ดูงำนมหำวทิยำลยั ณ สำธำรณรัฐเกำหลีไดแ้ก่  

2.1  Pohang Accelerator Laboratory (PAL)  ของ  Pohang University of Science and Technology (POSTECH)  
2.2 POSCO Steelworks โรงงำนผลิตเหลก็กลำ้ครบวงจรแห่งแรกของสำธำรณรัฐเกำหลี ท่ีมีควำมสำมำรถในกำร

แข่งขนัสูงท่ีสุดในโลก 4 ปีซอ้น (2553-2556) ภำยใตห้ลกักำรอนุรักษธ์รรมชำติและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
2.3  Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) เป็นมหำวทิยำลยัของรัฐ ปัจจุบนัมีนกัเรียนจำก

โรงเรียนมหิดลวทิยำนุสรณ์ศึกษำอยูท่ี่ KAIST ประมำณ 20 คน รวมทั้งกำรศึกษำดูงำน   Online Electric Vehicle 
หรือ OLEV เป็น 1 ใน 10 best emerging technologies สำมำรถเติมประจุไฟฟ้ำใหแ้บตเตอร่ีขณะท่ีรถเคล่ือนท่ี
โดยไม่ตอ้งหยดุท่ีสถำนีบริกำร ดว้ยสนำมแม่เหลก็ควำมยำวประมำณ 200 เมตรท่ีฝังอยูใ่ตผ้ิวถนน KAIST ใชร้ถ 
OLEV เป็น Shuttle bus ท่ีวิง่รับ-ส่งพนกังำนและนกัศึกษำในมหำวทิยำลยัทุกวนั  /  KAIST Institutes (KIs) /  
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Sungkyunkwan University (SKKU) วทิยำเขต Suwon/ Samsung Digital Library, Graphene Research และ 
Department of Energy Science /   Samsung Human Resources Development Center  

3.  กำรเยีย่มชมดูงำนกำรด ำเนินงำนของบริษทักลุ่ม ปตท. ในจงัหวดัระยองของประธำนกรรมกำรพร้อม
คณะกรรมกำรและท่ีปรึกษำกรรมกำร เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2556  ไดแ้ก่ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง บริษทั พี
ทีที แอลเอน็จี จ ำกดั และบริษทั พีทีที แทงคเ์ทอมินอล จ ำกดั เพ่ือติดตำมควำมกำ้วหนำ้ และใหแ้นวทำงกลยทุธ์
ในกำรด ำเนินธุรกิจแก่ผูบ้ริหำรระดบัสูงของแต่ละพ้ืนท่ี อีกทั้งไดน้ ำทีมคณะผูบ้ริหำรกลุ่ม ปตท. ร่วมแข่งขนั
ฟตุบอลนดัพิเศษเพ่ือกระชบัควำมสมัพนัธ์กบัขำ้รำชกำรและนกัธุรกิจจงัหวดัระยองดว้ย 

โดยนโยบำยในกำรส่งเสริมใหก้รรมกำรไดเ้พ่ิมพนูควำมรู้เก่ียวกบัทิศทำงกำรใชพ้ลงังำนของประเทศต่ำงๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้
นั้น เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรไดศึ้กษำเปรียบเทียบกบักำรก ำหนดนโยบำยดำ้นพลงังำนของประเทศไทย รวมทั้งเปิดโอกำสใหก้รรมกำรได้
ติดตำมขอ้มูลและควำมกำ้วหนำ้ในธุรกิจพลงังำน พร้อมทั้งแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัผูเ้ช่ียวชำญจำกบริษทัพลงังำนชั้นน ำระดบัโลก
ในต่ำงประเทศโดยตรง เพ่ือเปิดมุมมองในกำรขยำยกำรลงทุนของกลุ่ม ปตท.ในต่ำงประเทศ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.ในอนำคต โดยขอ้มูล ควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงท่ีคณะกรรมกำรไดรั้บจำกกิจกรรมน้ี จะมีส่วนช่วยใหเ้กิดควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจในธุรกิจพลงังำนในระดบัโลกไดเ้ป็นอยำ่งดี และจะช่วยในกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเหมำะสมของ 
ปตท. และประเทศไดต้่อไป  

8.5.17  การปฐมนิเทศกรรมการ   (Directors Orientation) 
ส ำหรับกรรมกำรท่ีเขำ้รับต ำแหน่งใหม่ในคณะกรรมกำร ปตท.   ปตท. ไดจ้ดัใหมี้กำรปฐมนิเทศ เพ่ือใหก้รรมกำรใหม่ได้

รับทรำบนโยบำยธุรกิจของ ปตท.  รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  โครงสร้ำงทุน  ผูถื้อหุน้  ผลกำรด ำเนินงำน  ขอ้มูลระบบต่ำงๆ ท่ี
ใชง้ำนภำยใน ปตท.  รวมทั้งกฎหมำย  กฎเกณฑต์่ำงๆ  พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือส ำหรับกรรมกำร  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส ำหรับ
กำรเป็นกรรมกำร ปตท. ใหก้บักรรมกำร  ทั้งน้ี  คู่มือกรรมกำร ประกอบดว้ย 

คู่มอืกรรมการ  :   
1. พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
2. พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
3. พระรำชบญัญติัคุณสมบติัมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนกังำนรัฐวสิำหกิจ 
4. ใบส ำคญัแสดงกำรจดทะเบียนบริษทั 
5. หนงัสือรับรองบริษทั 
6. วตัถุประสงคข์องบริษทั 
7. ขอ้บงัคบับริษทั 
8. ระเบียบบริษทั (14 ระเบียบ) 
9. คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ของ ปตท. 
10. คู่มือกรรมกำรบริษทัจดทะเบียน  

ข้อมูลส าหรับกรรมการ  :  
1. Presentation แนะน ำกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  โดยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
2. รำยช่ือคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง และผงัโครงสร้ำงกำรจดักำร 
3. Director Fiduciary Duty Check List 
4. หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน 
5. รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 
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6. ขอ้แนะน ำกำรใหส้ำรสนเทศส ำหรับผูบ้ริหำรจดทะเบียน 
7. Company Profile  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ฉบบัยอ่ 
8. รำยงำนประจ ำปี 
9. รำยงำนทำงกำรเงิน  
10. รำยงำนควำมยัง่ยนื ปตท.  
11. หนงัสือธรรมำภิบำล 
12. หนงัสือ PTT The S-Curve Story 
13. วำรสำรหุน้กู ้
14. วำรสำรบำ้นเรำ (PTT Spirit) 
ในปี 2555 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  น ำเสนอขอ้มูล ปตท.  โดยบรรยำยช้ีแจงใหก้บักรรมกำร

ใหม่เก่ียวกบันโยบำยธุรกิจของ ปตท.  รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือน ำเสนอภำพรวมกำรด ำเนินธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน ให้
กรรมกำรใหม่ไดเ้ห็นภำพท่ีชดัเจน พร้อมกบัส่งมอบคู่มือกรรมกำรและขอ้มูลส ำหรับกรรมกำรตำมรำยกำรขำ้งตน้  รวม  2  คร้ัง 
และตั้งแต่มกรำคม – มิถุนำยน 2556 รวม 5 คร้ัง และในเดือน กรกฎำคม  2556   อีก  2  คร้ัง 

8.5.18  การสืบทอดต าแหน่ง 
เน่ืองจำก ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวสิำหกิจ ดงันั้นกำรสรรหำและแต่งตั้งต ำแหน่งของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  จึงตอ้งปฏิบติั

ตำมพระรำชบญัญติัมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนกังำนรัฐวสิำหกิจ โดยตอ้งมีคุณสมบติัตำมมำตรำ 8 ตรี และด ำเนิน
กระบวนกำรสรรหำตำมมำตรำ 8 จตัวำ โดยใหค้ณะกรรมกำร ปตท. ตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณะหน่ึงจ ำนวน 5 คน ท่ีมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย ท ำหนำ้ท่ีสรรหำบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมส ำหรับเป็น
ผูบ้ริหำร ปตท. โดยตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย ไม่เป็นกรรมกำรของ ปตท. ยกเวน้ เป็นผูบ้ริหำรซ่ึงเป็น
กรรมกำรโดยต ำแหน่ง และมีอำยไุม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวนัยืน่ใบสมคัร เม่ือคณะกรรมกำรสรรหำสรรหำผูท่ี้มีควำมเหมำสมแลว้ให้
เสนอต่อผูมี้อ  ำนำจพิจำรณำแต่งตั้ง โดยตอ้งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหำรเดิมพน้จำกต ำแหน่ง สญัญำจำ้งมี
ระยะเวลำครำวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรจะจำ้งผูบ้ริหำรเดิมต่อหลงัจำกครบก ำหนดเวลำตำมสญัญำจำ้ง ไม่ตอ้ง
ด ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำใหม่แต่จะจำ้งเกินสองครำวติดต่อกนัไม่ได ้  ทั้งน้ี ขอ้มูลกำรสืบทอดต ำแหน่งส ำหรับผูบ้ริหำรได้
รำยงำนไวภ้ำยใตห้วัขอ้ “พนกังำน” ขำ้งตน้แลว้ 

8.5.19  ระบบการควบคุม ายใน 
ปตท. ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรควบคุมภำยในอยำ่งต่อเน่ือง  โดยมุ่งเนน้ใหมี้กำรจดัวำงระบบกำรควบคุมภำยในท่ีครอบคลุม

ทุกกิจกรรมและในหลำยมิติอยำ่งเพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน 
กำรใชท้รัพยำกรและกำรดูแลรักษำทรัพยสิ์น (Operational Excellence) กำรรำยงำนทำงกำรเงินและระบบบญัชีท่ีมีควำมถูกตอ้ง
เช่ือถือได ้ (Financial Reporting) และมีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  อยำ่ง
เคร่งครัด (Compliance)  

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ปตท. มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุม
ภำยใน มีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติังำนตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน กำรประเมินผล และกำรรำยงำน
เก่ียวกบักำรควบคุมภำยในของ ปตท.  ในภำพรวม  

ปตท. ก ำหนดใหมี้หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบังำนควบคุมภำยในเพ่ือด ำเนินกำรประเมินกำรควบคุมภำยในขององคก์ร 
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดินวำ่ดว้ยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ขอ้ 6 ซ่ึงก ำหนดใหห้วัหนำ้
หน่วยงำนทั้งรำชกำรและรัฐวสิำหกิจ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดิน ผูก้  ำกบัดูแลและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เก่ียวกบั
กำรควบคุมภำยในอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง ทั้งน้ี คณะกรรมกำร ปตท. ไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำน
ผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยฝ่ำยบริหำรและส ำนกัตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปี โดยมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 
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8.5.19.1  ส าพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

ในภำพรวม ปตท. มีสภำพแวดลอ้มของกำรควบคุมภำยในท่ีดี มีควำมเหมำะสมเพียงพอ  ต่อประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยผูบ้ริหำรไดส่้งเสริมสนบัสนุนวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งเนน้ควำมซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม  เป็น
ตวัอยำ่งท่ีดี (Role Model)  และมีกำรบริหำรจดักำรดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี   

- ก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบติัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัควำมซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม (Code of Conduct) 
โดยคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นผูก้  ำหนดนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมหลกั
มำตรฐำนสำกล รวมถึงกำรเปิดเผยเก่ียวกบักำรขดักนัในผลประโยชน์ส่วนตนกบักิจกำรขององคก์ร (Conflicts of 
Interest)  เพ่ือป้องกนักิจกรรมท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น กิจกรรมท่ีผดิกฎหมำยและไม่เหมำะสม มีกำร
ทบทวนปรับปรุงนโยบำยและคู่มือเป็นประจ ำทุกปี โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั ลงนำม
รับทรำบและยดึถือปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในกำรท ำงำน เพ่ือใหเ้ห็นถึงค ำมัน่สญัญำในกำรน ำนโยบำยดำ้นกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจฯไปปฏิบติัอยำ่งเป็นรูปธรรม  

- กำรจดัโครงสร้ำงองคก์รท่ีมีลกัษณะของกำรกระจำยอ ำนำจ เพ่ือใหก้ำรปฏิบติังำนมีควำมคล่องตวั เหมำะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภำพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป มีกำรมอบอ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  
โดยมีกำรก ำหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน 
และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรทบทวนเป้ำหมำยประจ ำปีซ่ึง
พนกังำนทุกคนทรำบถึงบทบำท  อ ำนำจ  หนำ้ท่ี  และควำมรับผิดชอบของตน  

- ก ำหนดใหก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นส่วนหน่ึงของวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และค่ำนิยมขององคก์ร โดยมีเป้ำหมำยท่ี
จะให ้ ปตท. เป็นบริษทัท่ีเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื (Sustainable Growth Strategy) โดยผลกัดนัใหเ้ป็นบริษทั
พลงังำนไทยขำ้มชำติชั้นน ำ เป็นองคก์รท่ีมีศกัยภำพเป็นเลิศ (High Performance Organization : HPO) มีควำม
รับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility : CSR) และสร้ำงประโยชน์ตอบ
แทนท่ีเหมำะสมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย บนหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Corporate Governance : CG) โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี   

 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance Policy) 
มีกำรทบทวนปรับปรุงนโยบำยและคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีฯ ตำมโอกำสใหส้อดคลอ้งกบั

สภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจ และสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทุกระดบั ลงนำมรับทรำบและยดึถือปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในกำรท ำงำน เพ่ือใหเ้ห็นถึงค ำมัน่
สญัญำในกำรน ำนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจฯ ไปปฏิบติัอยำ่งเป็น
รูปธรรม โดยคณะกรรมกำรไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ปตท. ไวด้งัน้ี 
1. คณะกรรมกำร ปตท. ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนมุ่งมัน่ท่ีจะน ำเอำหลกัส ำคญัในกำรก ำกบัดูแล

กิจกำรท่ีดีของ ปตท. ทั้ง 6 ประกำร คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, 
Transparency, Vision to Create Long Term Value และ Ethics มำใชใ้นกำรด ำเนินงำน มี
โครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีมีควำมสมัพนัธ์กนัระหวำ่งคณะกรรมกำร ปตท. ผูบ้ริหำรและผูถื้อหุน้
อยำ่งเป็นธรรม  

2. คณะกรรมกำร ปตท. จะปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมทุ่มเทและรับผดิชอบ  มีควำมเป็นอิสระและมีกำร
จดัแบ่งบทบำทหนำ้ท่ีระหวำ่งประธำนกรรมกำรกบักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ออกจำกกนัอยำ่ง
ชดัเจน 
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3. คณะกรรมกำร ปตท. มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบำยและแผนงำนท่ี
ส ำคญัของ ปตท. โดยจะตอ้งพิจำรณำถึงปัจจยัเส่ียงและวำงแนวทำงกำรบริหำรจดักำรท่ีมีควำม
เหมำะสม รวมทั้งตอ้งด ำเนินกำรเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ระบบบญัชี รำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบ
บญัชี มีควำมน่ำเช่ือถือ  

4. คณะกรรมกำร ปตท. จะตอ้งเป็นผูน้ ำในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอยำ่งในกำรปฏิบติังำนตำมแนว
ทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ปตท.  และสอดส่องดูแลในเร่ืองกำรจดักำรแกไ้ขปัญหำควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

5. คณะกรรมกำร ปตท. อำจแตง่ตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองข้ึนตำมควำมเหมำะสม เพ่ือช่วย
พิจำรณำกลัน่กรองงำนท่ีมีควำมส ำคญัอยำ่งรอบคอบ 

6. คณะกรรมกำร ปตท.  ตอ้งจดัใหมี้กำรประเมินผลตนเองรำยปี เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร  

7. คณะกรรมกำร ปตท.  เป็นผูพิ้จำรณำก ำหนดจรรยำบรรณของ ปตท. เพื่อใหค้ณะกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร พนกังำน รวมถึงลูกจำ้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบติั  ควบคู่ไปกบั
ขอ้บงัคบัและระเบียบของ ปตท.   

8. มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศของ ปตท.ทั้งในเร่ืองทำงกำรเงินและท่ีไม่ใช่เร่ืองทำงกำรเงินอยำ่ง
เพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลำ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ ปตท. ไดรั้บ
สำรสนเทศอยำ่งเท่ำเทียมกนั มีหน่วยงำนประชำสมัพนัธ์และหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
รับผิดชอบในเร่ืองกำรใหข้อ้มูลกบันกัลงทุนและประชำชนทัว่ไป 

9. ผูถื้อหุน้ ปตท. จะไดรั้บกำรปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียมกนั มีสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลสำรสนเทศ และมี
ช่องทำงในกำรส่ือสำรกบั ปตท.ท่ีเหมำะสม 

10. มีระบบกำรคดัสรรบุคลำกรท่ีจะเขำ้มำรับผิดชอบในต ำแหน่งบริหำรท่ีส ำคญัทุกระดบัอยำ่ง
เหมำะสมและมีกระบวนกำรสรรหำท่ีโปร่งใส  เป็นธรรม 
 

 จรรยาบรรณในการด าเนนิธุรกจิ (Code of Conduct) 
ปตท. ก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบติัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัควำมซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม 

(Code of Conduct) โดยคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นผูก้  ำหนดจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกิจฯตำมหลกัมำตรฐำนสำกลไวใ้นคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีฯ และก ำหนดใหก้ำรฝ่ำฝืน
จรรยำบรรณมีควำมผิดทำงวนิยั 

จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. มีสำระส ำคญัดงัน้ี 
1. เคำรพกฎหมำย และหลกัสิทธิมนุษยชนสำกล 
2. เป็นกลำงทำงกำรเมือง  
3. ไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย และผลประโยชน์ขดักนั 
4. รักษำควำมลบั และไม่ใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั  
5. ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  
6. แข่งขนัอยำ่งเสรี เป็นธรรม  
7. มีกระบวนกำรกำรจดัซ้ือท่ีโปร่งใส และปฏิบติัต่อคูค่ำ้อยำ่งเป็นธรรม  
8. รับผิดชอบต่อชุมชน และสงัคม 
9. สนบัสนุนสิทธิของพนกังำน และสร้ำงควำมผกูพนัต่อองคก์ร 
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10. มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ 
11. มีแนวทำงปฏิบติัในกำรรับ กำรใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด 
12. รักษำควำมปลอดภยั ส่งเสริมสุขอนำมยั และรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
13. เคำรพทรัพยสิ์นทำงปัญญำ และใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในทำงท่ีถูก  

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 
ปตท. ก ำหนดใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือป้องกนักำรขดักนัของผลประโยชน์ส่วนตนกบับริษทั 

(Conflicts of Interest) เพ่ือป้องกนักิจกรรมท่ีอำจเกิดผลประโยชนท์บัซอ้น กิจกรรมท่ีผิดกฎหมำยและ
ไม่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำร ปตท.ไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนบ์น
หลกักำรท่ีวำ่กำรตดัสินใจใดๆ ของบุคลำกรทุกระดบัในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพ่ือ
ผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่ำนั้น  และถือเป็นหนำ้ท่ีของบุคลำกรทุกระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงกำรมี
ส่วนเก่ียวขอ้งทำงกำรเงิน และ/หรือควำมสมัพนัธ์กบับุคคลภำยนอกอ่ืนๆ ซ่ึงจะส่งผลให ้ ปตท. ตอ้ง
เสียผลประโยชนห์รือก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ในดำ้นควำมภกัดีหรือผลประโยชนห์รือขดัขวำงกำร
ปฏิบติังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยก ำหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรำยกำรท่ีพิจำรณำ 
ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทรำบถึงควำมสมัพนัธ์หรือควำมเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดงักล่ำว  และตอ้งไม่เขำ้
ร่วมกำรพิจำรณำตดัสิน รวมถึง ปตท. จะตอ้งด ำเนินกำรใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีอ ำนำจอนุมติัหรือ
เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมนั้น ๆ   
 การจดัท ารายงานเปิดเผยรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ปตท.  

ปตท. ก ำหนดให ้ กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนทุกคน ตอ้งจดัท ำรำยงำนเปิดเผยรำยกำรท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กบั ปตท.โดยใชแ้บบฟอร์มรำยงำนกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีสงสยัวำ่จะเป็น
ผลประโยชนท่ี์ขดักนักบัผลประโยชน์ของ ปตท.และในกำรอนุมติัใด ๆ ส ำหรับกรณีดงักล่ำวตอ้ง
ยดึถือหลกักำรไม่ใหมี้กำรก ำหนดเง่ือนไขหรือขอ้ก ำหนดพิเศษผดิไปจำกปกติ  ถือเป็นกระบวนกำร
ควบคุมภำยในของ ปตท. รวมทั้งไดก้ ำหนดใหส้ ำนกัตรวจสอบภำยในและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นผูส้อดส่องดูแลและจดักำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำว ทั้งน้ีในปี 2556 ได ้
ด ำเนินกำรใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนทุกคนจดัท ำรำยงำนในช่วงตน้ปีซ่ึงสรุปผลไม่พบรำยกำร
ขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญั  
 การจดัท ารายงานการมส่ีวนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง 

ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2556 คณะกรรมกำร ปตท. ไดจ้ดัท ำแบบรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของ
กรรมกำร เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐำนในกำรก ำกบัดูแลดำ้นกำรมีส่วนไดเ้สียในระดบักรรมกำร และ
เช่นเดียวกบัผูบ้ริหำรระดบัสูงไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแบบรำยงำนดงักล่ำวประจ ำปีครบทุกรำย และจดัส่ง
ใหเ้ลขำนุกำรบริษทัจดัเก็บ รวบรวม พร้อมทั้งท ำส ำเนำส่งประธำนคณะกรรมกำร ปตท. และประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือใชใ้นกำรตรวจสอบและก ำกบัดูแลดำ้นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  
อน่ึง ในระหวำ่งปีไม่มีกำรรำยงำนกำรมีส่วนไดส่้วนเสียของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และบุคคลเก่ียวขอ้ง 
 การจดัท ารายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรัพย์ 

เพ่ือก ำกบัดูแลดำ้นกำรใชข้อ้มูลภำยใน  ปตท.ไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำร ปตท.และผูบ้ริหำร ซ่ึง
หมำยรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย ์ ปตท. 
จะตอ้งแจง้ให ้ ปตท.ทรำบ และรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง ปตท. ได้
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ก ำหนดนโยบำยใหมี้กำรเปิดเผย/รำยงำน กำรซ้ือ/ขำย/โอน เปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยข์อง
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ต่อคณะกรรมกำร ปตท. เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงในกำรประชุมประจ ำเดือน โดย
ก ำหนดเป็นวำระปกติในปฏิทินกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ไวล่้วงหนำ้ 

อน่ึง ในช่วง 1 สปัดำห์ก่อนวนัปิดงบกำรเงินประจ ำไตรมำสและประจ ำปี ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั จะท ำหนงัสือแจง้กรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือหน่วยงำนท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูล
ภำยใน ไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง และหำ้มซ้ือขำย
หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 45 วนั  ส ำหรับงบไตรมำส และ 60 วนั ส ำหรับงบประจ ำปี (ตั้งแต่วนัปิด
งบจนถึงวนัแจง้งบต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์)  คือ ก่อนท่ีงบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน   เพ่ือเป็น
กำรป้องกนัไม่ใหน้ ำขอ้มูลภำยในไปใชใ้นทำงมิชอบ  ทั้งน้ี  ในระหวำ่งปีท่ีผำ่นมำกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรไดป้ฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด  โดยในปี 2555 ไดมี้กำรแจง้ กรรมกำรและผูบ้ริหำร  จ ำนวน 4 
คร้ัง คือ หำ้มซ้ือ/ขำย/โอนหุน้ ปตท.  (1) ระหวำ่ง 1 มกรำคม ถึง 29 กมุภำพนัธ์ 2555  (2) 1 เมษำยน ถึง
วนัท่ี 15 พฤษภำคม  2555  (3) 1 กรกฎำคม ถึงวนัท่ี 14 สิงหำคม 2555  และ (4) 1 ตุลำคม ถึงวนัท่ี 14 
พฤศจิกำยน 2555 โดยช่วงเดือนมกรำคม – มิถุนำยน ปี 2556 ไดมี้กำรแจง้ กรรมกำรและผูบ้ริหำร  
จ ำนวน 2 คร้ัง คือ หำ้มซ้ือ/ขำย/โอนหุน้ ปตท.  (1) ระหวำ่ง 1 มกรำคม ถึง 28 กมุภำพนัธ์ 2556 
 (2) 1 เมษำยน ถึงวนัท่ี 15 พฤษภำคม  2556 
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รายงานการถอืหลกัทรัพย์ของกรรมการ  ปตท.    ปี 2555 และ 6 เดอืน ปี 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ล าดบัที ่ รายช่ือกรรมการ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้น 
เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 
(หุ้น) 

หมายเหตุ 

ปี 2555 
ณ 31 ธ.ค. 
2555 

ปี 2556  
ณ 30 ม.ิย. 

2556 
 

 

1.  นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ N/A – – กรรมกำรแต่งตั้งใหม่  
ตั้งแต่วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2556 

2.  นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์ 258,690 258,690 –  

3.  นำยปำนปรีย ์ พหิทธำนุกำร N/A – – กรรมกำรแต่งตั้งใหม่  
ตั้งแต่วนัท่ี 29 มิถุนำยน 2556 

4.  นำยจุลสิงห์  วสนัตสิงห์ – – –  
5.  นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ – – –  
6.  นำยสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้ – – –  
7.  นำยอินสอน  บวัเขียว – – –  
8.  นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั – – –  

9.  นำยประเสริฐ  บุญสมัพนัธ ์ N/A 210,800 – กรรมกำรแต่งตั้งใหม่  
ตั้งแต่วนัท่ี 11 เมษำยน 2556 

10.  นำยทศพร ศิริสมัพนัธ ์ N/A – – กรรมกำรแต่งตั้งใหม่  
ตั้งแต่วนัท่ี 26 เมษำยน 2556 

11.  นำยมนตรี  โสตำงกรู – – –  

12.  นำยสมชยั  สจัจพงษ ์ N/A – – กรรมกำรแต่งตั้งใหม่  
ตั้งแต่วนัท่ี 29 มิถุนำยน 2556 

13.  นำยวรุณเทพ วชัรำภรณ์ – – –  
14.  นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ – – –  

15.  นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร – – – แสดงขอ้มูลไวใ้นตำรำงกำรถือ
หลกัทรัพยข์องผูบ้ริหำร ปตท. 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)            ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 221  

รายงานการถอืหลกัทรัพย์ของกรรมการทีค่รบวาระและลาออกระหว่าง ปี 2555 และ 6 เดอืน ปี 2556  
 
 
 
 
 
 
  

ล าดบัที ่ รายช่ือกรรมการ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนหุ้น 
เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 
(หุ้น) 

หมายเหตุ ปี 2555 
ณ 31 ธ.ค. 
2555 

ปี 2556  
ณ 30 ม.ิย. 

2556 

1.  พลเอก พฤณท ์ สุวรรณทตั – N/A – 
แต่งตั้งเป็นกรรมกำร 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2554 และ
ลำออกเม่ือ วนัท่ี 21 ตุลำคม 2555 

2.  นำยสุรพล  นิติไกรพจน์  – N/A – ครบวำระ 
เม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน  2555  

3.  นำยไกรฤทธ์ิ  อุชุกำนนทช์ยั  N/A N/A – ลำออก 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน  2555  

4.  นำยณอคุณ  สิทธิพงศ ์ – N/A – ลำออก 
เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์  2556  

5.  นำยวเิชษฐ ์  เกษมทองศรี – N/A – ลำออก 
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนำยน  2556  

6.  นำยไกรฤทธ์ิ   นิลคูหำ – N/A – ครบวำระ 
เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน  2556  

7.  พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั – N/A – ลำออก  
เม่ือวนัท่ี 12 เมษำยน  2556  

8.  นำงเบญจำ  หลุยเจริญ – N/A – ลำออก 
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนำยน  2556  
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การถือหลกัทรัพย์ของผู้บริหาร  ปี 2555 และ 6 เดอืน ปี 2556 

ล า 
ดั
บ 
ท ี

ช่ือ - นามสกลุ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 หมายเหตุ 

ปี 2555 
ณ 31 ธ.ค. 
2555 

ปี 2556  
ณ 30 ม.ิย. 

2556 

จ านวนหุ้น 
เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

 คงเหลอื 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลอื 
 

1.  นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร 
และคู่สมรส 

62,000 62,000 0 52,600 0 27,600 0  

2.  นำยสุรงค ์ บูลกลุ 1/ 118,183 118,183 0 63,300 0 33,000 0 
กลบัมำปฏิบติัท่ี บมจ. 
ปตท. ตั้งแต่ วนัท่ี 1 
พ.ค. 2555 

3.  นำยวชิยั  พรกีรติวฒัน์ 55,559 55,559 0 46,900 0 25,200 0  

4.  นำยณฐัชำติ  จำรุจินดำ  19,563 20,563 1,000 60,800 0 31,800 0  

5.  นำยปิติพนัธ์  เทพปฏิมำกรณ์  8,334 8,334 0 38,500 0 20,400 0  

6.  นำยสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชำว ์ 0 0 0 – – – –  

7.  นำยชำครีย ์ บูรณกำนนท ์2/ 55,408 55,408 0 N/A 0 N/A 0 ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลำคม  2555  

8.  นำยสรัญ  รังคสิริ  
และคู่สมรส 

43,579 43,579 0 56,900 0 30,000 0  

9.  นำยสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ  2,000 2,000 0 0 0 0 0  

10.  นำยสรำกร  กลุธรรม  
และคู่สมรส 

56,900 56,900 0 54,200 0 28,300 0  

11.  นำยอธิคม  เติบศิริ  0 0 0 – – – –  

12.  นำยบวร  วงศสิ์นอุดม 12,100 12,100 0 0 0 12,100 0  

13.  นำยวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต  25,500 25,500 0 – – – –  

14.  นำงปริศนำ  ประหำรขำ้ศึก 47,363 47,363 0 35,100 0 18,400 0  
 

หมำยเหตุ  : 1/ ตามมติคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม  2555 เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้บริหาร 
  ปฏิบัติงานในบริษัทท่ี ปตท. ถือหุ้น และกลับมาปฏิบัติงานท่ี ปตท. มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม  2555   

2/    นายชาครีย์ บูรณกานนท์ ด  ารงต าแหน่งแทน นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน  ซ่ึงเกษียณอาย ุตั้งแต่วันท่ี 1 ตลุาคม 2555 
 

การถือหลกัทรัพย์ของผู้บริหารทีโ่ยกย้าย / เกษียณอายุระหว่างปี 2555 และ 6 เดอืน ปี 2556 
 

ล า 
ดบั 
ที ่

ช่ือ - นามสกลุ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 หมายเหตุ 
ปี 2555 
ณ 31 ธ.ค. 
2555 

ปี 2556  
ณ 30 ม.ิย. 

2556 

จ านวนหุ้น 
เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

 คงเหลอื 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลอื 
 

1.  นำยเทวนิทร์  วงศว์ำนิช ** 56,000 56,000 0 40,300 0 21,000 0 

ปฏิบติังำน 
Secondment 
ใน บมจ. ปตท.  
ส ำรวจและผลิต 
ปิโตรเลียม  ตั้งแต่
วนัท่ี 1 พ.ค. 2555 

2.  นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ ** 141,700 141,700 0 79,800 0 41,900 0 

ปฏิบติังำน 
Secondment 
ใน บมจ. พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล 
ตั้งแต่วนัท่ี 1  
พ.ค. 2555 
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3.  นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล ** 31,400 31,400 0 0 0 26,400 0 

ปฏิบติังำน 
Secondment 
ใน บมจ.  
ไทยออยล ์
ตั้งแต่วนัท่ี 1  
พ.ค. 2555 

4.  นำยสุวนนัท ์ ชำติอุดมพนัธ์  8,000 8,000 0 60,300 0 31,600 0 
เกษียณอำยเุม่ือ
วนัท่ี 30 กนัยำยน  
2555 

5.  นำยพีระพงษ ์ อจัฉริยชีวนิ  107,363 107,363 0 40,300 0 21,200 0 
เกษียณอำยเุม่ือ
วนัท่ี 30 กนัยำยน  
2555 

 
หมำยเหต ุ :  ** ตามมติคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม  2555 เห็นชอบให้แต่งต้ังผู้บริหาร  

 ปฏิบัติงานในบริษัทท่ี ปตท. ถือหุ้น  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม  2555   

 การยืน่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีสิ้นต่อ ปปช. 
ตำมพระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 

มำตรำ 39 ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมกำร และผูบ้ริหำรสูงสุดในนิติ
บุคคลท่ี ปตท. ถือหุน้เกินกวำ่ร้อยละ 50 มีหนำ้ท่ียืน่บญัชีแสดงรำยกำรทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตน คู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะต่อคณะกรรมกำร ปปช. ทุกคร้ังท่ีเขำ้รับต ำแหน่ง ทุกๆ 3 ปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง 
และเม่ือพน้จำกต ำแหน่ง  โดย ปตท. จะมีหนงัสือแจง้เตือนกรรมกำรและผูบ้ริหำรสูงสุดตำมเวลำท่ีก ำหนด 

 การแจ้งการมส่ีวนได้ส่วนเสียในทีป่ระชุม 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท.ทุกคร้ัง ประธำนกรรมกำรจะแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือขอควำมร่วมมือ

กรรมกำรปฏิบติัตำมนโยบำยเก่ียวกบัเร่ืองควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์วำ่ในระเบียบวำระใดท่ีกรรมกำร
เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสีย ขอใหก้รรมกำรแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ืองดออกเสียงหรือใหค้วำมเห็นใด ๆ ใน
ปี 2555 มีกำรแจง้ต่อ ประธำนกรรมกำรฯ จ ำนวน  17  วำระ  (กำรประชุมรวม  15  คร้ัง)  
 การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท. เก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ี
มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ ซ่ึงไดมี้กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอยำ่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตำม
หลกัเกณฑท่ี์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยก ำหนดในรำยงำนและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวทุกไตร
มำสอยำ่งเคร่งครัด  
 กจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิ 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  ท ำหนำ้ท่ีส่งเสริมและกลัน่กรองกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร เพ่ือให้ ปตท. มีกำรรณรงคส่์งเสริมควำมส ำคญัของกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรอยำ่งจริงจงั โดยไดจ้ดัตั้งคณะท ำงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงมีผูบ้ริหำรระดบัผูช่้วยกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่เป็นหวัหนำ้คณะท ำงำน ช่วยด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมนโยบำย และเป็นผูจ้ดักิจกรรมหลำกหลำย
ในกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรปลูกจิตส ำนึกแห่งควำมรับผิดชอบภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ให้กบั
กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และผูเ้ก่ียวขอ้ง  โดยในปี 2555 และในช่วงเดือนมกรำคม – มิถุนำยน ปี 2556  
ไดด้ ำเนินกำร ดงัน้ี 

 ทบทวนและปรับปรุงค่ำนิยม/วฒันธรรมองคก์รให้มีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และ
บริบทกำรด ำเนินงำนขององคก์รมำอยำ่งต่อเน่ือง โดยผูน้ ำระดบัสูงปฏิบติัตนให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่
ต่อค่ำนิยม และส่ือสำรต่อบุคลำกรทัว่ทั้งองคก์ร ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ รวมถึงก ำหนดแผนงำน/กิจกรรม
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ท่ีส่งเสริมค่ำนิยม/วฒันธรรมองค์กร และตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นกำรติดตำมและประเมินผลท่ีเป็นรูปธรรม 
ส่งผลให้กำรส่ือสำรภำยในองค์กร กำรแบ่งปันทักษะของบุคลำกร และกำรสร้ำงนวตักรรมใน
สภำพแวดลอ้มของกำรท ำงำนเกิดประสิทธิผลเป็นอยำ่งดี  

 ก ำหนดนโยบำยและวธีิบริหำรทรัพยำกรบุคคลไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร เช่น กำรคดัเลือก  กำร
ฝึกอบรม  กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรจ่ำยผลประโยชนต์อบแทน  เป็นตน้ โดยมีนโยบำยในกำรพฒันำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้ศกัยภำพสอดคลอ้งกบัควำมจ ำเป็นทำง
ธุรกิจและรองรับแผนกำรขยำยงำนในอนำคต 

 จดัตั้งศูนยบ์ริหำรขอ้ร้องเรียน โดยมีฝ่ำยส่ือสำรองคก์รเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั ในกำรบริหำรจดักำรขอ้
ร้องเรียนจำกภำยนอกเพ่ือใหมี้กำรตอบสนองต่อขอ้สอบถำมต่ำงๆ รวมถึงขอ้ร้องเรียนภำยใน โดยมี
กำรก ำหนดระยะเวลำท่ีเหมำะสม  ทั้งน้ีจะมีกำรรวบรวมและบริหำรประเด็น รวมถึงน ำเสนอผูบ้ริหำร
ระดบัสูง เพ่ือกำรปรับปรุงและพฒันำองคก์รในทุกๆดำ้น อยำ่งสม ่ำเสมอ 

 ในปี 2555 และในช่วงเดือนมกรำคม – มิถุนำยน ปี 2556  มีกำรจดักำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี รวม 7 คร้ัง โดยกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี คร้ังท่ี 2/2555 ท่ี
ประชุมไดมี้มติเห็นชอบแนวทำงกำรแกไ้ขปรับปรุงคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณ
ธุรกิจ  โดยมีแนวทำงด ำเนินกำรในหัวขอ้ท่ีส ำคญั ได้แก่ เพ่ิมเติมมำตรฐำนทำงจริยธรรมเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ.2550  กำรก ำหนดจรรยำบรรณว่ำดว้ยกำร
ปฏิบัติต่อเจ้ำหน้ี เพ่ิมเติมนโยบำยด้ำนกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม   
เพ่ิมเติมนโยบำยกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย ์ปตท. ของคณะกรรมกำร  ระบุวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร กำรปรับปรุงแบบกำรเปิดเผยกำรรำยงำนควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน์ เพ่ิมเติมแนวทำงกำรปฏิบติัอย่ำงย ัง่ยืนของคู่คำ้ ปตท. เพ่ิมเติมกฎบตัรคณะกรรมกำร
เฉพำะเร่ืองทุกคณะ ทั้งน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน 
ปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance 
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และกำรประเมินองค์กรตำมแนวทำง DJSI Sustainability 
Assessment 

 เพ่ิมช่องทำงในกำรส่ือควำมดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มผูถื้อหุ้นสำมญั
โดยตรงอีกช่องทำงหน่ึง คือ ปตท. ไดจ้ดัท ำจดหมำยข่ำวรำยไตรมำสภำยใตช่ื้อ “PTT Bizway”  โดย
จัดท ำเป็น  2 ภำษำ คือภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ส่งไปทำงไปรษณีย์ให้กับผูถื้อหุ้นสำมัญได้
รับทรำบขอ้มูลส ำคญั ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์  พนัธกิจ สำรจำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ผลประกอบกำร 
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี กำรบริหำรจดักำรสู่ควำมยัง่ยืนของ ปตท. ฯลฯ  โดย ปตท. ไดจ้ดัท ำแบบ
ประเมินทศันคติของผูถื้อหุ้นต่อ ปตท. แนบไปและไดรั้บควำมร่วมมือจำกผูถื้อหุ้นในกำรประเมิน
กลบัมำด้วย  ส ำหรับหัวขอ้ทัศนคติควำมพึงพอใจต่อ ปตท. มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  ได้รับผล
ประเมินในระดบัควำมพึงพอใจมำกถึงมำกท่ีสุดรวมแลว้เกือบร้อยละ 90   

 เม่ือช่วงปลำยปี 2555 คณะท ำงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีไดจ้ดัท ำแบบสอบถำมผ่ำนช่องทำงกำร
ส่ือสำรภำยใน เพ่ือประเมินควำมรู้ควำมเขำ้ใจดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของพนกังำน ปตท. สรุป
ไดว้ำ่พนกังำนเกือบร้อยละ 90 มีควำมเขำ้ใจเป็นอยำ่งดีในเร่ืองเก่ียวกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
และจรรยำบรรณธุรกิจ   รวมทั้งไดด้ ำเนินกำรจดัท ำ CG E-learning ในระบบ Intranet เพื่อใชเ้ป็นส่ือ
ส ำหรับใหค้วำมรู้เร่ืองหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจ แก่พนกังำนทุกคน ซ่ึงเร่ิม
ใหพ้นกังำนเขำ้ศึกษำในเดือนมิถุนำยน 2556 และมีกำรวดัผลโดยกำรประเมินควำมรู้ควำมเขำ้ใจเพื่อ
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กำรพฒันำกำรปลูกจิตส ำนึกและรณรงคส่์งเสริมพนกังำนให้มีควำมตระหนกัในกำรปฏิบติังำนตำม
จรรยำบรรณธุรกิจท่ีก ำหนดไว ้

 จดัให้มีกำรรณรงค์ท ำกิจกรรมและเพ่ิมกำรส่ือควำมดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีผ่ำนกำรแจง้ในท่ี
ประชุมของสำยงำนแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยส ำนักกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั จะ
ประสำนงำนใหส้ ำนกัรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ใหช่้วยท ำหนำ้ท่ีสนบัสนุนถ่ำยทอดกำรส่ือควำมไป
ยงัพนกังำนในสำยงำนต่อไป  ส ำหรับพนกังำนท่ีเขำ้ใหม่มีกำรส่ือควำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
ผำ่นหลกัสูตรกำรปฐมนิเทศ  และมีกำรมอบคู่มือ CG ใหพ้นกังำนเขำ้ใหม่ทุกคนไดศึ้กษำและและลง
นำมรับทรำบ เพื่อน ำไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรท ำงำนตำมหลกักำรCG และจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของ ปตท.   

 นอกจำกกำรส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีภำยในองคก์รแลว้แลว้ ปตท. ยงัไดส่้งเสริม
กำรแบ่งปันควำมรู้ใหก้บัภำยนอกดว้ย  โดยตอบรับกำรขอเขำ้เยีย่มชมดูงำนขององคก์ร/สถำบนั ต่ำงๆ  
และผูบ้ริหำรระดบัสูงไดรั้บเชิญไปบรรยำยหรือร่วมเสวนำภำยนอกดว้ย 

 ปตท. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศของกำรรณรงค์ผ่ำนส่ือต่ำงๆ ภำยในองค์กร  เช่น  กำรจดันิทรรศกำร  
กำรจัดท ำเว็บไซต์ CG ท่ีมีขอ้มูลครบถว้น และเปิดโอกำสให้ผูส้นใจไดติ้ดต่อสอบถำมได้ผ่ำน
ช่องทำงอีเมล cghelpdesk@pttplc.com จัดรำยกำรเสียงตำมสำย PTT We Channelในช่ือ “CG 
Station” จดัท ำวีดีทศัน์เพ่ือใช้ส่ือควำมฯ จดัให้มีคอลมัน์เก่ียวกบั CG ในวำรสำรรำยเดือน “PTT 
Spirit” ให้พนักงำนทุกคนไดรั้บทรำบข่ำวกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวกับ CG รวมทั้งให้ควำมรู้และมี
กิจกรรมท่ีน่ำสนใจ ซ่ึงไดรั้บกำรตอบรับจำกพนกังำนทุกระดบัเป็นอยำ่งดี รวมทั้งกำรเผยแพร่คู่มือ
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ปตท.  ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 2 ทั้งภำษำไทย และภำษำองักฤษ ส ำหรับนัก
ลงทุนและผูส้นใจต่ำงชำติ  รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียน ำไปใชเ้ป็นประโยชน์  หรือน ำไปใชอ้ำ้งอิงได้
ไวใ้น เวบ็ไซต ์ของ ปตท. ดว้ย 

 นอกจำกน้ี ปตท. ยงัใหค้วำมส ำคญัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพ่ือให้เป็นไป
ตำมแนวทำงกำรบริหำรบริษทัในรูปแบบ  “กลุ่ม ปตท.”  โดยก ำหนดเป้ำหมำยในกำรยกระดับ
มำตรฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  ให้อยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนั  และเตรียม
ควำมพร้อมส ำหรับกำรเข้ำรับกำรจัดอันดับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้ งก ำหนดแผนกำร
ด ำเนินงำน  และแนวทำงกำรประชำสมัพนัธ์กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเชิงรุก โดยร่วมกนัศึกษำ พฒันำ
แนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมมำตรฐำนสำกลท่ีเหมำะสมส ำหรับใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัของกลุ่ม 
ปตท. และก ำหนดหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของกลุ่ม ปตท.  ดงัน้ี 

R-E-A-C-T  
 R = Responsibility “ควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ท่ี” 
 E = Equitable Treatment “ไม่เลือกปฏิบติั” 
 A = Accountability “ยดึถือควำมถูกตอ้ง” 
 C = Creation of Long Term Value “สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมระยะยำวใหอ้งคก์ร” 
 T = Transparency “ควำมโปร่งใสตรวจสอบได”้  

 ปตท. ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ดงัต่อไปน้ี 
 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี “กลุ่ม ปตท.” 

–    กำรจดังำน PTT Group  CG Day ซ่ึงเป็นกิจกรรมส ำคญัประจ ำปี  เพ่ือรณรงค ์ ส่งเสริม และ
เผยแพร่กำรด ำเนินกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยบริษทัในกลุ่ม ปตท. 6 
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บริษทั ไดแ้ก่ PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, BCP และ IRPC จดังำน “PTT Group CG Day 2012 : 
Surfing the Global Wave”  เม่ือวนัท่ี 3 ตุลำคม 2555 ณ อำคำรส ำนกังำนบริษทั พีทีที โกลบอล เค
มิคอล จ ำกดั (มหำชน) (PTTGC) จงัหวดัระยอง เพ่ือน ำเสนอกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีของกลุ่ม ปตท. และส่งเสริมใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำร
น ำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมำใชใ้นกำรปฏิบติังำน  เป็นกิจกรรมทั้งวนั ประกอบดว้ย
นิทรรศกำรและเกมสนัทนำกำรท่ีใหค้วำมรู้  กำรเสวนำโดยผูบ้ริหำรสูงสุด ในหวัขอ้ “บริหำรดว้ย 
CG อยำ่งไรใหก้ำ้วไกลสู่เวทีโลก”   กำรแสดงละคร “รวมพลงั CG ยกก ำลงั 6”  โดยตวัแทน
พนกังำนจำกทั้ง 6 บริษทั   ทั้งน้ีมีแขกรับเชิญกิตติมศกัด์ิจำกหน่วยงำนภำยนอกไปร่วมงำนดว้ย 
ไดแ้ก่ ผูแ้ทนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย / สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย  รวมทั้ง 
ผูบ้ริหำรกลุ่ม ปตท. พนกังำน ซ่ึงไดรั้บทั้งควำมรู้และควำมประทบัใจในควำมสำมคัคีร่วมมือร่วม
ใจของผูบ้ริหำรระดบัสูงและพนกังำนท่ีไดร่้วมกิจกรรมปลูกจิตส ำนึกท่ีดีในกำรบริหำรและกำร
ปฏิบติังำน  

 การต่อต้านทุจริต 
 ปตท. ไดร่้วมลงนำมในกำรแสดงเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้น

กำรทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) ซ่ึงเป็นโครงกำร
ระดบัชำติท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกรัฐบำลและส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) เม่ือปี 2553 โดยเป็น 1 ใน 27 บริษทัแรกท่ีร่วมประกำศเจตนำรมณ์  

 ปตท. เขำ้ร่วมกิจกรรมของแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตอยำ่งต่อเน่ือง 
โดยเม่ือวนัท่ี 17 ตุลำคม 2555 ปตท. ไดเ้ขำ้ร่วมสมัมนำเร่ือง “ขั้นตอนกำรปฏิบติัของกระบวนกำรให้
กำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทุจริต” จดัโดยสมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ในฐำนะเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption Committee : CAC) เพ่ือช้ีแจงรำยละเอียดขั้นตอนกำร
ปฏิบติัของกระบวนกำรใหก้ำรรับรอง และกำรจดัท ำแบบประเมินตนเองแก่บริษทัท่ีไดล้งนำมเป็น
แนวร่วมฯ ดงักล่ำว  นอกจำกน้ี คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนยงัไดเ้ขำ้ร่วมสมัมนำเก่ียวกบั
กำรต่อตำ้นทุจริตท่ีจดัโดย IOD ไดแ้ก่ “The Responsibilities of Company Directors in Fighting 
Corruption” และ ”Anti-Corruption Training Program for Corporate Directors and Executives 
(ACEP 4/2012)”   

 ทั้งน้ี ปตท. ในฐำนะบริษทัท่ีไดร่้วมลงนำมเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริต อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมกระบวนกำรใหก้ำรรับรอง (Certification Process) 
เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทุจริต รับรองสถำนะของ 
ปตท. ต่อไป 

8.5.19.2  การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment)      

ปตท. ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้ง
จำกปัจจยัภำยในและภำยนอก โดยถือวำ่กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัของทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของ ปตท. และตอ้งมีควำมเช่ือมโยงกนัทุกระดบั จึงไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงทั้งองคก์รท่ีพนกังำน
ทุกคนตอ้งปฏิบติัตำม และมีกำรประเมินควำมเส่ียงในระดบัปฏิบติักำร ส ำหรับควำมเส่ียงในระดบัองคก์รจะมีกำรบริหำร
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จดักำรอยำ่งเป็นระบบผ่ำนคณะกรรมกำรจดักำรคณะต่ำงๆ ของ ปตท. และควำมเส่ียงในกำรปฏิบติังำนจะอยูภ่ำยใตก้ำร
ก ำกบัดูแลของผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบกำรปฏิบติังำนนั้นๆ ทั้งน้ีมีกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุม
ภำยในท ำหนำ้ท่ีบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหนำ้ท่ีรับผิดชอบของทุกหน่วยงำนใน
กำรจัดกำรและควบคุมควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงมีกำรระบุไวอ้ย่ำงชัดเจนในค ำบรรยำยหน้ำท่ีงำน 
(Functional Description) ของทุกหน่วยงำน  

8.5.19.3  กจิกรรมการควบคุม  (Control Activities) 

คณะกรรมกำรจดักำรของ ปตท. มีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรทบทวนรำยงำนทั้งทำงกำรเงินและไม่ใช่รำยงำนทำงกำร
เงินของทุกกลุ่มธุรกิจ ในภำพรวมขององคก์ร  และมีกำรสอบทำนกำรปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
คู่มือกำรปฏิบติังำนต่ำงๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ มีกำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบติัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เช่น กำร
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนทุกระดบั โดยก ำหนดเป็นดชันีวดัผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators : 
KPIs) เพ่ือใหก้ำรควบคุมกิจกรรมดำ้นกำรบริหำรมีควำมเหมำะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและติดตำมได ้  นอกจำกน้ียงัมี
กำรระบุกำรด ำเนินงำนในส่วนท่ีมีควำมเส่ียงส ำคญัและก ำหนดกลไกในกำรควบคุมเพ่ือป้องกนัและลดขอ้ผดิพลำด  มีกำร
สอบทำนผลกำรด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำรอยำ่งสม ่ำเสมอ   เช่น ธุรกรรมดำ้นกำรเงิน กำรจดัซ้ือ และกำรบริหำรทัว่ไป มี
กำรมอบหนำ้ท่ีอยำ่งเป็นระบบใหก้บักลุ่มบุคลำกรเพ่ือควำมมัน่ใจวำ่มีระบบตรวจสอบ และคำนอ ำนำจกนัได ้ โดยมีกำร
แบ่งแยกอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรอนุมติั กำรประมวลผลขอ้มูล กำรบนัทึกรำยกำรหรือกำรบนัทึกบญัชี กำรรับ-จ่ำยเงิน กำร
สอบทำนกำรตรวจสอบ  และกำรดูแลรักษำทรัพยสิ์น ออกจำกกนัโดยเดด็ขำด   มีกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรเงินกำรบญัชี 
เก่ียวกบักำรเก็บเงิน รักษำเงิน  กำรรับจ่ำย  เงินฝำกธนำคำร  และเงินยมืทดรอง  ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบท่ีก ำหนด มีกำร
บนัทึกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ มีกำรจดัเก็บเอกสำรทำงบญัชีทั้งท่ีเป็นเอกสำรและขอ้มูลสำรสนเทศไวอ้ยำ่ง
เป็นระบบ และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด    

ในดำ้นกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ปตท. มีกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยกำรพสัดุ ซ่ึงไดก้ ำหนดหนำ้ท่ี
ควำมรับผิดชอบในกระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งไวอ้ยำ่งชดัเจน  เช่น อ ำนำจหนำ้ท่ี วงเงินอนุมติั  กำรก ำหนดควำมตอ้งกำร
พสัดุ  กำรตรวจรับ  กำรควบคุมและกำรเก็บรักษำพสัดุ  และกำรตรวจนบัทรัพยสิ์น ในดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
ปตท. มีกำรวำงระบบดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และมีกำรควบคุมติดตำมประเมินผลอยำ่งเพียงพอ ทั้งกำรสรรหำ  
กำรก ำหนดค่ำตอบแทน  หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ  กำรพฒันำบุคลำกร   กำรปฏิบติังำนของบุคลำกร และกำรส่ือสำร  
เพื่อใหพ้นกังำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของปตท. มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

ในกรณีท่ี ปตท. มีกำรท ำธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 
ปตท. มีมำตรกำรท่ีรัดกมุเพ่ือติดตำมใหก้ำรท ำธุรกรรมนั้นตอ้งผำ่นขั้นตอนกำรอนุมติัท่ีก ำหนดทุกคร้ัง ทุกรำยกำร โดยผูท่ี้
มีส่วนไดส่้วนเสียจะไม่ร่วมอนุมติัรำยกำรนั้นๆ  ทั้งยงัมีกำรติดตำม และดูแลผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งใกลชิ้ด 

คณะกรรมกำร ปตท. ดูแล ติดตำม ใหน้โยบำย และค ำแนะน ำเก่ียวกบั ควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั 
และส่ิงแวดลอ้ม ท่ี ปตท. น ำมำปรับใชเ้ป็นกิจกรรมกำรควบคุมผำ่นคณะกรรมกำรจดักำรของ ปตท. ในระดบัฝ่ำยจดักำร 
ซ่ึงมีกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เป็นประธำนฯ รวมทั้งคณะกรรมกำรนโยบำย QSHE กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมกำร QSHE 
ปตท. ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีกลัน่กรองและก ำกบัดูแลกำรบริหำรจดักำรในระดบัปฏิบติักำรของ กลุ่ม ปตท. และภำยใน ปตท. 
ตำมล ำดบั โดยมีหน่วยงำนรับผิดชอบส่วนกลำง คือ ฝ่ำยควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม และ
ฝ่ำยบริหำรคุณภำพองคก์ร 

นอกจำกน้ี ปตท. ยงัใหค้วำมส ำคญัในเร่ือง ควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม (Security, 
Safety, Health and Environment : SSHE) เพรำะถือเป็นหน่ึงในเกรำะป้องกนัควำมเส่ียงท่ีส ำคญัยิง่ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ บน
เสน้ทำงของกำรกำ้วไปสู่กำรเป็นองคก์รท่ีมีกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืและมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ ควบคู่ไปกบั
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ยทุธศำสตร์กำรเป็นบริษทัท่ีมีกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืบนพ้ืนฐำนของกำรใชเ้ทคโนโลยแีละกำรพฒันำนวตักรรมธุรกิจ
พลงังำนสีเขียว หรือ  Technologically Advanced and Green National Oil Company (TAGNOC) ของ ปตท.   

โดย ปตท. ไดก้ ำหนดกรอบกำรบริหำรจดักำรดำ้น SSHE กลุ่ม ปตท. (PTT Group SSHE Management 
Framework) ข้ึนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมแขง็แกร่งและก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนเชิงบูรณำกำรของ กลุ่ม ปตท. ใหช้ดัเจน
ยิง่ข้ึน ภำยใตก้รอบกำรบริหำรจดักำรดำ้น SSHE ปตท. แสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ไวอ้ยำ่งชดัเจนใน “นโยบาย 
QSHE กลุ่ม ปตท.”  โดยมี “มาตรฐานการจดัการด้านความมัน่คง ความปลอด ัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม (PTT 
Group Security, Safety, Health and Environmental Management Standard: PTTG SSHE MS)” เป็นเสมือน
ธรรมนูญหรือขอ้ก ำหนดพ้ืนฐำนในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้น SSHE ท่ีทุกหน่วยธุรกิจและบริษทัในกลุ่ม ตอ้งน ำไป
ปฏิบติัโดยประยกุตใ์ชใ้หเ้หมำะสมกบัลกัษณะและควำมเส่ียงของธุรกิจนั้น ๆ   ในปี 2556 ปตท. มุ่งเนน้สร้ำงกระบวนกำร
และกลไกกำรด ำเนินงำนจำกส่วนกลำงไปสู่หน่วยธุรกิจและบริษทัใน กลุ่ม ปตท. ท่ีเป็นระบบ โดยยงัคงใหค้วำมส ำคญักบั
ประเด็นควำมเส่ียงดำ้น SSHE ท่ีมีนยัส ำคญัต่ำง ๆ ดว้ย  ดงัมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

 พฒันากระบวนการก ากบัดูแลด้าน SSHE 
ปตท. ก ำหนดกระบวนกำรท่ีชดัเจนในกำรก ำกบัดูแลดำ้น SSHE เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ทุกหน่วยธุรกิจและบริษทั
ใน กลุ่ม ปตท. มีกำรด ำเนินงำนท่ีสอดคลอ้งตำมนโยบำย กลยทุธ์ และมำตรฐำนกำรจดักำรฯ ท่ีก ำหนดข้ึน  
โดยจดัท ำมำตรฐำนกำรก ำกบัดูแลดำ้น SSHE กลุ่ม ปตท. (PTT Group SSHE Governance) ข้ึน ตลอดจน
ก ำหนดกลไกในกำรติดตำมควำมกำ้วหนำ้และผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ อยำ่งต่อเน่ือง โดยมี 
“คณะกรรมกำรนโยบำย QSHE กลุ่ม ปตท.” ซ่ึงมีกำรประชุมทุกไตรมำส เป็นผูท้บทวนประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรบริหำรจดักำรในภำพรวม  

 ก าหนดโครงสร้างเป้าหมายการด าเนินงานด้านความปลอด ัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม (Safety, 
health and Environment: SHE) กลุ่ม ปตท.  
เพ่ือสะทอ้นประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของกำรบริหำรจดักำรดำ้น SHE ในภำพรวม
ของกลุ่มใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  ปตท. จึงก ำหนดโครงสร้ำงเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนดำ้น SHE ประกอบดว้ย
ตวัช้ีวดั 3 ดำ้น คือ ดำ้น Socio มุ่งสู่ Top Quartile Safety Performance  ดำ้น Eco มุ่งสู่กำรลดรอยเทำ้ดำ้น
ส่ิงแวดลอ้ม (Ecological Footprint) และดำ้น Efficient มุ่งสู่ควำมสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยดำ้นพลงังำนของ
ประเทศไทย  ซ่ึงตวัช้ีวดัทั้ง 3 ดำ้นจะมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณระยะสั้น (รำยปี) ระยะกลำง และ
ระยะยำว (2563) ต่อไป 

 การพฒันากระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานกลาง 
เพื่อใหก้ำรประยกุตใ์ชม้ำตรฐำน PTT Group SSHE MS ในหน่วยธุรกิจและบริษทัใน กลุ่ม ปตท. เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกนั มีประสิทธิภำพ และสำมำรถบริหำรจดักำรประเด็นควำมเส่ียงดำ้น SSHE ท่ีส ำคญัของ
องคก์รไดอ้ยำ่งเป็นระบบและยัง่ยนื  ในปี 2555 จึงมีกำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำนในเร่ืองต่ำง ๆ รวมทั้งมี
กำรทดสอบกำรน ำไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีน ำร่อง โดยผำ่นกำรด ำเนินโครงกำรในหลำยโครงกำร ประกอบดว้ย
โครงกำรยกระดบักำรจดักำรดำ้น SSHE ของผูรั้บเหมำ (Contractor SSHE Management) โครงกำรศึกษำ
และจดัท ำ Energy Management Roadmap and System โครงกำรปรับปรุงกำรจดัท ำรำยงำนบญัชีก๊ำซเรือน
กระจก กลุ่ม ปตท. โครงกำรประเมินพ้ืนท่ีดำ้นส่ิงแวดลอ้มก่อนกำรจดัหำและยกเลิกกิจกำร (Environmental 
Site Assessment) โครงกำรจดัท ำมำตรฐำนและลดอุบติัเหตขุองรถยนตส่์วนกลำง และรถขนส่งผลิตภณัฑ์
ใหเ้ป็นศูนย ์ (Logistics Zero Accident) โครงกำรประเมินควำมเส่ียงและป้องกนัผลกระทบต่อสุขภำพจำก



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)            ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 229  

กำรท ำงำนเชิงรุก (Preventive Occupational Health Program) โครงกำรจดัท ำมำตรฐำนกำรบริหำรควำม
มัน่คงปลอดภยั กลุ่ม ปตท. โครงกำรประเมินคำร์บอนฟรุ้ตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์

นอกจำกน้ี ยงัมีกำรจดัท ำมำตรฐำน/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ส่วนกลำง เพ่ิมเติมข้ึน เพ่ือเป็นกรอบกำรด ำเนินงำน
ในเร่ืองต่ำง ๆ ใหห้น่วยธุรกิจและบริษทัใน กลุ่ม ปตท. น ำไปปฏิบติั อำทิ กำรจดักำรอุบติักำรณ์   กำรบริหำรจดักำร SSHE 
ส ำหรับผูรั้บเหมำ   กำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจมีผลกระทบดำ้น SSHE   กำรตรวจประเมินโดยส่วนกลำงระบบกำร
จดักำรดำ้น SSHE (Corporate SSHE Audit)   คู่มือสอบสวนเหตุละเมิดระบบควำมมัน่คงปลอดภยั   กำรจดัท ำบญัชีกำร
ระบำยสำรอินทรียร์ะเหย (VOCs Emission Inventory)   Engineering Standard  อน่ึง รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนดำ้น 
SSHE สำมำรถดูเพ่ิมเติมไดใ้นรำยงำนควำมยัง่ยนื ปี 2555 (Corporate Sustainability Report 2012) 

8.5.19.4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication)   
ดว้ยวิสัยทศัน์ของคณะกรรมกำร ปตท.ในดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ  จึงไดร่้วมกบับริษทัในกลุ่ม ปตท. จดัตั้ง 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ จ ำกดั (PTTICT) ข้ึน  เพ่ือเป็นศูนยร์วมกำรบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศของ ปตท. และบริษทั
ในกลุ่ม ปตท. เพ่ือลดค่ำใชจ่้ำย  ลดปริมำณโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยี ลดควำมซ ้ ำซ้อนในงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศของแต่ละบริษทั และเพ่ิมอ ำนำจต่อรองให ้ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท.  ซ่ึงท่ีผ่ำนมำ  PTTICT  สำมำรถท ำ
หน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อเน่ือง เป็นก ำลงัส ำคัญส ำหรับ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. ในด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

คณะกรรมกำร ปตท. ยงัไดต้ระหนกัและให้ควำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
ควำมปลอดภยัในกำรเก็บรักษำขอ้มูลทำงอิเลคทรอนิคส์ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียงและกำรควบคุมภำยใน ปตท. มีกำรสอบทำนระบบสำรสนเทศท่ีใชส้ ำหรับกำรบริหำรงำน และรำยงำนกำรควบคุม
ภำยในอย่ำงต่อเน่ือง โดยในปี 2555 ภำยหลังกำรผ่ำนวิกฤติมหำอุทกภัย  ปตท. ได้ด ำเนินกำรทบทวนระบบงำน
คอมพิวเตอร์ท่ีมีควำมส ำคญัต่อธุรกิจของ ปตท. และขอขยำยขอบเขตกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC27001 (Information 
Security Management System – ISMS) ใหค้รอบคลุมทุกระบบงำนท่ีมีควำมส ำคญัโดย ปตท. ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน
แลว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2555 ท่ีผำ่นมำ และสนบัสนุนกำรของกำรรับรองตำมมำตรฐำน มอก.22301-2553 ของ ปตท. 
ในกำรเตรียมควำมพร้อมทำงดำ้นกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (Business Continuity Management – BCM) 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำร ปตท. ไดด้ ำเนินกำรสนับสนุนให้ ปตท. ยกระดบัควำมสำมำรถของระบบงำนหลกั 
(Enterprise Resource Planning – ERP) เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของ
องค์กรให้มีประสิทธิภำพทัดเทียมกับบริษัทชั้ นน ำของโลก มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย (Technologically Advanced 
Organization) โดย ปตท. ไดร่้วมกบับริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ จ ำกดั (PTTICT) ท ำกำรพฒันำระบบงำนหลกัองคก์รโดย
น ำซอฟตแ์วร์ SAP ECC6.0 มำใชง้ำนในกำรรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลทำงธุรกิจในทุกๆ ดำ้น   ลดควำมซ ้ ำซอ้นของ
ขอ้มูลในกำรใชง้ำนของระบบสำรสนเทศขนำดเล็ก (Legacy System) ท่ี ปตท. มีอยูจ่  ำนวนมำกและเช่ือมโยงขอ้มูลจำก
บริษทัในกลุ่ม ปตท. มำสรุปผลรำยงำนต่อผูบ้ริหำรได้อย่ำงรวดเร็ว นอกจำกน้ียงัไดมี้กำรคิดคน้นวตักรรมใหม่เพ่ือ
สนับสนุนกระบวนกำรรับ-จ่ำยเงินให้มีประสิทธิภำพรวดเร็วยิ่งข้ึน  โดยพฒันำ Payment Gateway ซ่ึงใชร้ะบบ Direct 
Approved เป็นเคร่ืองมือช่วยเพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินใหแ้ก่ ปตท.  ลูกคำ้ และธนำคำรไดเ้ป็นอยำ่งดี 

ส ำหรับกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน และเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกบัเป้ำหมำย ปตท. ไดพ้ฒันำปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศเดิมท่ีมีอยูใ่ห้สำมำรถรองรับนโยบำยและโครงสร้ำงองคก์รในอนำคตไดแ้ก่ ระบบ COACH ระบบ Balanced 
Scorecard และระบบ Key Performance Indicators : KPIs รองรับกำรกำ้วเป็นองคก์รชั้นน ำท่ีไดรั้บมำตรฐำน Thailand 
Quality Award (TQA) ทัว่ทั้งองคก์รในอนำคต นอกจำกน้ีผลงำนทำงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรของ ปตท. 
ยงัไดรั้บกำรคดัเลือกให้ไดรั้บรำงวลัชนะเลิศในกำรประกวด ICT Excellence Award ซ่ึงจดัโดยสมำคมกำรจดักำรธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (Thailand Management Association – TMA) ตั้งแต่ปี 2552 ต่อเน่ืองทุกปีมำจนถึงปัจจุบนั  
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8.5.19.5  ระบบตดิตามและประเมนิผล (Monitoring & Evaluation)   

 ระบบการตรวจสอบ ายใน 
 ส ำนกัตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนอิสระ รำยงำนข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ท่ีใน 
กำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ (Assurance) และใหค้ ำปรึกษำ (Consulting) เพื่อใหก้ระบวนกำรท ำงำนภำยในองคก์ร 
มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำร กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีดี บรรลุวตัถุประสงคก์ำรด ำเนินงำนขององคก์ร  

ส ำนกัตรวจสอบภำยในมีกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี และแผนกำรตรวจสอบระยะยำว 3 ปี โดย
กำรจดัท ำแผนกำรตรวจสอบเป็นไปตำมทิศทำงกลยทุธ์ทำงธุรกิจ (Business Strategic Direction) และ 
ควำมเส่ียงท่ีส ำคญัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุมกระบวนกำรกำรด ำเนินธุรกิจ
ทั้งของ ปตท. และบริษทัในเครือทั้งในและต่ำงประเทศ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือ
พิจำรณำ รวมถึงกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท. และหน่วยงำนก ำกบัดูแลเป็นประจ ำทุกไตรมำส โดยมีกำรติดตำมผล
กำรปฏิบติัตำมขอ้เสนอแนะท่ีพบจำกกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอ ทั้งน้ีในกำรปฏิบติังำนของส ำนกัตรวจสอบภำยในไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรแสดงควำมเห็นและไม่มีประเด็นท่ีมีควำมขดัแยง้ระหวำ่งหน่วยรับตรวจและส ำนกัตรวจสอบภำยในท่ียงั
หำขอ้ยติุไม่ได ้

 การประเมนิการควบคุม ายในด้วยตนเอง 
ปตท. มีกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน อยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง โดยไดก้ ำหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนกำรปฏิบติังำนตำมปกติของฝ่ำยบริหำร  ผูค้วบคุมงำน และผูมี้หนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดจ้ดัใหมี้กำรประเมินกำร
ควบคุมภำยในดว้ยตนเอง (Control Self -Assessment : CSA) ในองคก์รแบบผสมผสำนดงัน้ี 

 จดัท ำแบบประเมินกำรควบคุมภำยในรำยบุคคล (Specific Questionnaire) เพื่อกำรประเมินกำรควบคุม
ภำยในทั้งในระดบัองคก์รและระดบัฝ่ำยงำน 

 จดัประชุมเชิงปฏิบติักำร (Facilitated Workshop) เพ่ือกำรประเมินกำรควบคุมภำยในในระดบักิจกรรม 
มุ่งเนน้กิจกรรมกำรควบคุมในกระบวนกำรท ำงำน โดยผลกำรประเมินและแผนกำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยในจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกเจำ้ของกระบวนกำรและมีกำรติดตำมโดยผูบ้งัคบับญัชำ 

ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงองคก์รจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล วเิครำะห์ สรุปผล และจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ทัว่ทั้งองคก์ร โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยในท ำหนำ้ท่ีในกำรกลัน่กรอง ใหค้วำมเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ รวมทั้งวำงแนวทำงใหก้บัหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบ เพ่ือด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงเป็นประจ ำทุกปี   นอกจำกน้ี
ยงัมีส ำนกัตรวจสอบภำยในท ำกำรสอบทำนเพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจไดว้ำ่กำรควบคุมภำยในท่ีมีอยูมี่ควำมเพียงพอเหมำะสม 
และมีกำรปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนผลกำรประเมินกำรควบคุม
ภำยในเป็นประจ ำทุกปี ในกรณีพบขอ้ท่ีควรปรับปรุงไดมี้กำรก ำหนดวธีิปฏิบติัเพ่ือใหค้วำมมัน่ใจวำ่ ขอ้ตรวจพบจำกกำร
ตรวจสอบและกำรสอบทำนไดรั้บกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขอยำ่งทนัท่วงที  ในส่วนของกำรประเมินกำรควบคุม
ภำยในดำ้นบญัชีกำรเงิน มีกำรตรวจสอบและสอบทำนโดยส ำนกังำนตรวจเงินแผน่ดิน ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภำยนอก  และ
น ำเสนอผลกำรตรวจสอบ/สอบทำนแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำ เป็นรำยไตรมำสและรำยปี 

กำรติดตำมและประเมินกำรควบคุมภำยในของ ปตท. ไดย้ดึถือและปฏิบติัตำมแนวทำงกำรติดตำมประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน ซ่ึงก ำหนดในเอกสำรค ำแนะน ำ : กำรจดัท ำรำยงำน ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดิน ขอ้ 6 
กำรติดตำมประเมินผลอยูใ่นเกณฑดี์   นอกจำกน้ีทุกกลุ่มธุรกิจจะมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกเดือน   รวมทั้งมีกำร
วดัผลกำรด ำเนินงำนโดยเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั  (Key Performance Indicator : KPIs) อยำ่งสม ่ำเสมอ    

     คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมนิการควบคุม ายใน  ่ึงประเมนิโดยผู้บริหารและส านกั
ตรวจสอบ ายในอย่างสม า่เสมอ  ไม่พบประเดน็ปัญหาหรือข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั   ่ึงสอดคล้องกบัความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีของ ปตท.  ระบบการควบคุม ายในของ ปตท. มคีวามเพยีงพอและมปีระสิทธิผลทางธุรกจิ 
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 9. การควบคุมภายใน  

 
ปตท. ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรควบคุมภำยในอยำ่งต่อเน่ือง   โดยมุ่งเนน้ใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีครอบคลุม

ทุกกิจกรรมในหลำยมิติ อยำ่งเพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน 
กำรใชท้รัพยำกรและกำรดูแลรักษำทรัพยสิ์น  รวมทั้งมีระบบบญัชีและกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมถูกตอ้งเช่ือถือได ้  มีกำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. อยำ่งเคร่งครัด ทั้งน้ีคณะกรรมกำรปตท. ได้
มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของ ปตท. เป็นประจ ำทุกปี 

นอกจำกกำรสอบทำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของ ปตท. โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน มีอ ำนำจหนำ้ท่ี
ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติังำนตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน กำรประเมินผล และกำรรำยงำนเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในของ 
ปตท. ในภำพรวม  

ปตท. ประเมินกำรควบคุมภำยใน ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดินวำ่ดว้ยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
ควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ซ่ึงจดัท ำ
ข้ึนโดยฝ่ำยบริหำรและส ำนกัตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปี  มีสำระส ำคญัดงัน้ี 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

ในภำพรวม ปตท. มีสภำพแวดลอ้มของกำรควบคุมภำยในท่ีดี มีควำมเหมำะสมเพียงพอ  ต่อประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรควบคุมภำยในไวอ้ยำ่งชดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยผูบ้ริหำรเป็น
ตวัอยำ่งท่ีดี (Role Model) และมีกำรบริหำรจดักำรดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี   

- ก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบติัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัควำมซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม (Code of 
Conduct) โดยคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นผูก้  ำหนดนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมหลกัมำตรฐำนสำกล 
รวมถึงกำรเปิดเผยเก่ียวกบักำรขดักนัในผลประโยชน์ส่วนตนกบักิจกำรขององคก์ร (Conflicts of Interest)  เพ่ือป้องกนักิจกรรมท่ี
อำจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น กิจกรรมท่ีผิดกฎหมำยและไม่เหมำะสม มีกำรทบทวนปรับปรุงนโยบำยและคู่มือเป็นประจ ำทุกปี 
โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั ลงนำมรับทรำบและยดึถือปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในกำรท ำงำน เพ่ือให้เห็นถึงค ำมัน่
สญัญำในกำรน ำนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจฯไปปฏิบติัอยำ่งเป็นรูปธรรม  

- กำรจดัโครงสร้ำงองคก์รท่ีมีลกัษณะของกำรกระจำยอ ำนำจ เพ่ือใหก้ำรปฏิบติังำนมีควำมคล่องตวั เหมำะสม
และสอดคลอ้งกบัสภำพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป มีกำรมอบอ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  โดยมีกำร
ก ำหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน และติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรทบทวนเป้ำหมำยประจ ำปีซ่ึงพนกังำนทุกคนทรำบถึงบทบำท 
อ ำนำจ  หนำ้ท่ี  และควำมรับผิดชอบของตน  

-  ทบทวนและปรับปรุงค่ำนิยม/วฒันธรรมองคก์รให้มีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และบริบท
กำรด ำเนินงำนขององคก์รมำอยำ่งต่อเน่ือง โดยผูน้ ำระดบัสูงปฏิบติัตนให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ต่อค่ำนิยม และส่ือสำรต่อบุคลำกร
ทัว่ทั้ งองคก์ร ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ รวมถึงก ำหนดแผนงำน/กิจกรรมท่ีส่งเสริมค่ำนิยม/วฒันธรรมองค์กร และตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นกำร
ติดตำมและประเมินผลท่ีเป็นรูปธรรม ส่งผลใหก้ำรส่ือสำรภำยในองคก์ร กำรแบ่งปันทกัษะของบุคลำกร กำรสร้ำงนวตักรรมใน
สภำพแวดลอ้มของกำรท ำงำนเกิดประสิทธิผลเป็นอยำ่งดี  



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 

 ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 231 

- ก ำหนดนโยบำยและวธีิบริหำรทรัพยำกรบุคคลไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร เช่น กำรคดัเลือก  กำรฝึกอบรม  กำร
เล่ือนต ำแหน่ง  กำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน  เป็นตน้ โดยมีนโยบำยในกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกรอยำ่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้ศกัยภำพสอดคลอ้งกบัควำมจ ำเป็นทำงธุรกิจและรองรับแผนกำรขยำยงำนในอนำคต 

- จดัตั้งศูนยบ์ริหำรขอ้ร้องเรียน โดยมีฝ่ำยส่ือสำรองคก์รเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั ในกำรบริหำรจดักำรขอ้
ร้องเรียนจำกภำยนอกเพ่ือใหมี้กำรตอบสนองต่อขอ้สอบถำมต่ำงๆ รวมถึงขอ้ร้องเรียนภำยใน โดยมีกำรก ำหนดระยะเวลำท่ี
เหมำะสม  ทั้งน้ีจะมีกำรรวบรวมและบริหำรประเด็น รวมถึงน ำเสนอผูบ้ริหำรระดบัสูง เพ่ือกำรปรับปรุงและพฒันำองคก์รใน
ทุกๆดำ้น อยำ่งสม ่ำเสมอ 

2.  การบริหารความเส่ียง  (Risk  Management)    

ปตท. ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจำก
ปัจจยัภำยในและภำยนอก โดยถือวำ่กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัของทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจของ 
ปตท. และต้องมีควำมเช่ือมโยงกันทุกระดับ จึงได้ก ำหนดเป็นนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงทั่งองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ท่ีพนักงำนทุกคนตอ้งปฏิบติัตำม และมีกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยในท ำหน้ำท่ี
บริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด ส ำหรับควำมเส่ียงในระดบัองคก์รจะมีกำรบริหำรจดักำรอยำ่งเป็นระบบ
ผ่ำนคณะกรรมกำรจัดกำรคณะต่ำงๆ ของ ปตท. และควำมเส่ียงในกำรปฏิบัติงำนจะอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของผูบ้ริหำรท่ี
รับผิดชอบกำรปฏิบติังำนนั้นๆ โดยถือเป็นหนำ้ท่ีรับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจดักำรและควบคุมควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบั
ท่ียอมรับได ้ซ่ึงมีกำรระบุไวอ้ยำ่งชดัเจนในค ำบรรยำยหนำ้ท่ีงำน (Functional Description) ของทุกหน่วยงำน  

ทั้งน้ีรำยละเอียดดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง ปรำกฏในหวัขอ้  “ปัจจยัควำมเส่ียง” 

3.  กจิกรรมการควบคุม  (Control Activities) 

คณะกรรมกำรจดักำรของ ปตท. มีหนำ้ท่ีในกำรทบทวนรำยงำนทั้งทำงกำรเงินและไม่ใช่รำยงำนทำงกำรเงินของ
ทุกกลุ่มธุรกิจ ในภำพรวมขององคก์ร  และมีกำรสอบทำนกำรปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และคู่มือกำร
ปฏิบติังำนต่ำงๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ มีกำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบติัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เช่น กำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของพนกังำนทุกระดบั โดยก ำหนดเป็นดชันีวดัผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อใหก้ำร
ควบคุมกิจกรรมดำ้นกำรบริหำรมีควำมเหมำะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและติดตำมได ้  นอกจำกน้ียงัมีกำรระบุกำรด ำเนินงำน
ในส่วนท่ีมีควำมเส่ียงส ำคญัและก ำหนดกลไกในกำรควบคุมเพ่ือป้องกนัและลดขอ้ผดิพลำด  มีกำรสอบทำนผลกำรด ำเนินงำน
โดยฝ่ำยบริหำรอยำ่งสม ่ำเสมอ   เช่น ธุรกรรมดำ้นกำรเงิน กำรจดัซ้ือ และกำรบริหำรทัว่ไป มีกำรมอบหนำ้ท่ีอยำ่งเป็นระบบ
ใหก้บักลุ่มบุคลำกรเพ่ือควำมมัน่ใจวำ่มีระบบตรวจสอบ และคำนอ ำนำจกนัได ้โดยมีกำรแบ่งแยกอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรอนุมติั กำร
ประมวลผลขอ้มูล กำรบนัทึกรำยกำรหรือกำรบนัทึกบญัชี กำรรับ-จ่ำยเงิน กำรสอบทำนกำรตรวจสอบ  และกำรดูแลรักษำ
ทรัพยสิ์น ออกจำกกนัโดยเดด็ขำด   มีกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรเงินกำรบญัชี เก่ียวกบักำรเก็บเงิน รักษำเงิน  กำรรับจ่ำย  เงินฝำก
ธนำคำร  และเงินยมืทดรอง  ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบท่ีก ำหนด มีกำรบนัทึกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ มีกำรจดัเก็บ
เอกสำรทำงบญัชีทั้งท่ีเป็นเอกสำรและขอ้มูลสำรสนเทศไวอ้ยำ่งเป็นระบบ และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด    

ในดำ้นกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ปตท. มีกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยกำรพสัดุ ซ่ึงไดก้ ำหนดหนำ้ท่ี
ควำมรับผิดชอบในกระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งไวอ้ยำ่งชดัเจน  เช่น อ ำนำจหนำ้ท่ี และวงเงินอนุมติั  กำรก ำหนดควำมตอ้งกำรพสัดุ  
กำรตรวจรับ  กำรควบคุมและกำรเก็บรักษำพสัดุ  กำรตรวจนบัทรัพยสิ์น ในดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ปตท. มีกำรวำง
ระบบดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และมีกำรควบคุมติดตำมประเมินผลอยำ่งเพียงพอ ทั้งกำรสรรหำ  กำรก ำหนดค่ำตอบแทน  
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หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ  กำรพฒันำบุคลำกร   กำรปฏิบติังำนของบุคลำกร และกำรส่ือสำร  เพื่อใหพ้นกังำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของปตท. มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

ในกรณีท่ี ปตท. มีกำรท ำธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 
ปตท. มีมำตรกำรท่ีรัดกมุเพ่ือติดตำมใหก้ำรท ำธุรกรรมนั้นตอ้งผำ่นขั้นตอนกำรอนุมติัท่ีก ำหนดทุกคร้ัง ทุกรำยกำร โดยผูท่ี้มีส่วน
ไดส่้วนเสียจะไม่ร่วมอนุมติัรำยกำรนั้นๆ  ทั้งยงัมีกำรติดตำม และดูแลผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งใกลชิ้ด 

4.  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication)   

ปตท. ไดน้ ำระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรเป็นเคร่ืองมือช่วยในกำรปฏิบติังำนและมีกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง
โดยมีกำรจดัท ำแผนแม่บทสำรสนเทศท่ีตอบสนองกบัควำมตอ้งกำรของธุรกิจ  มีกำรน ำขอ้มูลท่ีส ำคญัมำใชป้ระกอบในกำร
ด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน กำรตดัสินใจ และกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ในอนำคต ปตท. มีกำรจดักำร
ระบบขอ้มูลในกำรบริหำร เพื่อจดัท ำรำยงำนท่ีส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ น ำเสนอใหผู้บ้ริหำรในรูปแบบท่ีเหมำะสม ส ำหรับกำร
ตดัสินใจไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและรวดเร็วทนัต่อสถำนกำรณ์ ไดแ้ก่ ระบบขอ้มูลรำยงำน Business Warehouse (BW) ระบบรำยงำนงบ
กำรเงิน (Business Consolidation System – BCS)   ระบบวำงแผนกลยทุธ์ (E-Planning) ระบบกำรจดัล ำดบัควำมน่ำเช่ือถือลูกคำ้ 
(Credit Rating) เป็นตน้  

นอกจำกน้ี ปตท.  ยงัก ำหนดให้มีช่องทำงรับขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะภำยในองค์กร และรับขอ้ร้องเรียนจำก
ภำยนอก โดยผ่ำนช่องทำงท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อส่ือสำรท่ีมีควำมทนัสมยั เช่น Internet  Website,  E-mail และ Call 
Center เป็นตน้ โดยมีกำรจดักำร จดัเก็บ ติดตำม และประเมินผลอยำ่งเป็นระบบ มีกำรทบทวนและน ำควำมรู้จำกขอ้มูลต่ำงๆ มำ
จดัท ำแนวทำงป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้ร้องเรียนนั้นซ ้ ำอีก และน ำควำมรู้นั้นเขำ้สู่ระบบกำรจดักำรควำมรู้ สร้ำงเป็นองคค์วำมรู้ทัว่ทั้ง
องคก์รต่อไป 

5.   ระบบตดิตามและประเมนิผล (Monitoring & Evaluation)   

ปตท. มีกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน และประเมินคุณภำพกำรปฏิบติังำนอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง โดยได้
ก ำหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรปฏิบติังำนตำมปกติของฝ่ำยบริหำร  ผูค้วบคุมงำน และผูมี้หนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดจ้ดั
ใหมี้กำรประเมินกำรควบคุมภำยในดว้ยตนเอง (Control Self -Assessment : CSA) ในองคก์รแบบผสมผสำนดงัน้ี 

 จดัท ำแบบประเมินกำรควบคุมภำยใน(Questionnaire) เพ่ือกำรประเมินกำรควบคุมภำยในทั้งในระดบั
องคก์รและระดบัฝ่ำยงำน 

 จดัประชุมเชิงปฏิบติักำร (Control Self-Assessment Workshop) เพื่อกำรประเมินกำรควบคุมภำยในใน
ระดบักิจกรรม มุ่งเนน้กิจกรรมกำรควบคุมในกระบวนกำรท ำงำน โดยผลกำรประเมินและแผนกำร
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยในจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกเจำ้ของกระบวนกำร 

ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงองคก์รจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล วเิครำะห์ สรุปผล และจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ทัว่ทั้งองคก์ร โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยในท ำหนำ้ท่ีในกำรกลัน่กรอง ใหค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะ 
รวมทั้งวำงแนวทำง เพ่ือด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงเป็นประจ ำทุกปี   นอกจำกน้ียงัมีส ำนกัตรวจสอบภำยในเป็นผูส้อบทำนหรือ
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในอยำ่งเป็นอิสระเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่หน่วยรับตรวจมีกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
มีกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ ในกรณีพบขอ้ท่ีควรปรับปรุงไดมี้กำรก ำหนดวธีิปฏิบติัเพื่อใหค้วำม
มัน่ใจวำ่ ขอ้ตรวจพบจำกกำรตรวจสอบและกำรสอบทำนไดรั้บกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขอยำ่งทนัท่วงที  ในส่วนของกำร
ประเมินกำรควบคุมภำยในดำ้นบญัชีกำรเงิน มีกำรตรวจสอบและสอบทำนโดยส ำนกังำนตรวจเงินแผน่ดิน ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบ
ภำยนอก  และน ำเสนอผลกำรตรวจสอบ/สอบทำนแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำ เป็นรำยไตรมำสและรำยปี 
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กำรติดตำมและประเมินกำรควบคุมภำยในของ ปตท. ไดย้ดึถือและปฏิบติัตำมแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน ซ่ึงก ำหนดในเอกสำรค ำแนะน ำ : กำรจดัท ำรำยงำน ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดิน ขอ้ 6 กำรติดตำม
ประเมินผลอยูใ่นเกณฑดี์   นอกจำกน้ีทุกกลุ่มธุรกิจจะมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกเดือน   รวมทั้งมีกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน
โดยเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั  (Key Performance Indicator: KPIs) อยำ่งสม ่ำเสมอ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ซ่ึงประเมินโดยผูบ้ริหำรและส ำนกั
ตรวจสอบภำยในอยำ่งสม ่ำเสมอ  ไม่พบประเดน็ปัญหำหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูส้อบ
บญัชีของ ปตท.  ระบบกำรควบคุมภำยในของ ปตท. มีควำมเพียงพอและมีประสิทธิผลทำงธุรกิจ   
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10.   รายการระหว่างกัน 

 

10.1 รายการระหว่างกันกบัผู้ถือหุ้น  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2553 2554 และ 2555 และ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 บริษทัมีรำยกำรระหวำ่งกนักบัผูถื้อหุน้  ดงัน้ี  

 

บริษทั ควำมสมัพนัธ์ รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2553 

(ลำ้นบำท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 

(ลำ้นบำท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 

( ลำ้นบำท) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 

( ลำ้นบำท) 

กระทรวงกำรคลงั  ผูถื้อหุน้ใหญ่  เป็นผูค้  ้ำประกนัเงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศ  575.61 205.86 – – 

   เป็นผูค้  ้ำประกนัหุน้กูต่้ำงประเทศ – – – – 

   เป็นผูค้  ้ำประกนัเงินกูใ้นประเทศ (ธนำคำรออมสิน) – – – – 

   เป็นผูค้  ้ำประกนัเงินกูใ้นประเทศ (พนัธบตัร) 18,000.00 10,000.00 7,000.00 6,000.00 
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10.2 รายการระหว่างกันกบับริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั บริษัทร่วม และบริษัทอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั ปี 2553 และ ปี 2554 และ ปี 2555 และ 30 มิถุนายน 2556 ทีผ่่านมามีดังนี้ 

10.2.1 รำยกำรขำยสินคำ้และบริกำร เป็นรำยกำรท่ี ปตท. ขำยสินคำ้และใหบ้ริกำรแก่บริษทัยอ่ย  กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษัทย่อย 
บริษทั ปตท.ส ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกดั (มหำชน) 

1,594.07 2,083.08 2,220.87 1,008.09 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวชิยั พรกีรติวฒัน์) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยเทวนิทร์ วงศว์ำนิช) เป็นกรรมกำร 
และเลขำนุกำร  และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำร 
ผูจ้ดักำรใหญ่ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International 
Trading Pte Ltd 

57,550.49 41,684.92 78,795.06 42,562.99 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กลุธรรม) เป็นประธำนกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท. คำ้สำกล 
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรขำ้ศึก) เป็นกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท. คำ้สำกล 

Subic Bay Energy 
Co., Ltd. 

774.26 14,023.53 19,096.48 5,308.91 -  ปตท.  ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines 
Trading Corporation 

20.54 3.90 6.73 2.43 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Philippines 
Corporation 

40.74 23.91 36.63 25.98 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั ปตท. จ ำหน่ำย
ก๊ำซธรรมชำติ จ  ำกดั 

3,649.82 3,862.95 4,713.40 2,796.23 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 
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10.2.1 รำยกำรขำยสินคำ้และบริกำร เป็นรำยกำรท่ี ปตท. ขำยสินคำ้และใหบ้ริกำรแก่บริษทัยอ่ย กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ปี 2555 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

PTT (Cambodia) 
Limited 

2,726.46 3,612.68 3,989.83 1,990.11 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

PTT  Lao Co., Ltd. 975.07 2,333.77 3,005.96 1,381.53 - PTT (Cambodia) Limited  ถือหุน้ ร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุน้ PTT (Cambodia) Limited 
ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT International 
Trading DMCC 

- 2,886.51 3,602.10 994.83 - PTT International Trading Pte Ltd  ถือหุน้ 
ร้อยละ 100 ( ปตท.ถือหุน้ PTT International 
Trading Pte Ltd ร้อยละ 100 ) 

–––– 

บริษทั ปตท.สผ.  
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั 

153.59 245.70 46.66 333.14 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุน้ 
ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.สผ. 
ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั ปตท.สผ. 
สยำม จ ำกดั 

89.64 114.46 198.42 117.21 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
ถือหุน้ร้อยละ 51 

- PTTEP Offshore Investment Company Limited 
ถือหุน้ ร้อยละ 49 

- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั บิซิเนส  
เซอร์วสิเซส อลัไล
แอนซ์ จ  ำกดั 

88.27 90.19 126.81 73.08 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้  
ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ปตท.
บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก 
จ ำกดั 

30,579.58 34,538.52 36,978.66 18,067.07 - บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก ถือหุน้ ร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธำนกรรมกำร 
   ของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก 
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10.2.1 รำยกำรขำยสินคำ้และบริกำร เป็นรำยกำรท่ี ปตท. ขำยสินคำ้และใหบ้ริกำรแก่บริษทัยอ่ย กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ไทยลูบ้ 
เบลน็ด้ิง จ  ำกดั 

0.99 1.13 0.99 0.57 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิ
สติกส์ จ ำกดั 

3.65 7.27 8.03 4.33 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์ เทพปฏิมำกรณ์)   
  เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พทีีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษทั อมตะ 
จดัจ ำหน่ำย 
ก๊ำซธรรมชำติ จ  ำกดั 

404.82 1,360.21 1,878.58 1,020.04 - บจ. ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ถือหุน้ 
   ร้อยละ 80  (ปตท. ถือหุน้ บจ. จ  ำหน่ำย 
   ก๊ำซธรรมชำติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและ
พลงังำนร่วม จ ำกดั 

4.58 21.57 2.88 0.52 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที 
แอลเอน็จี จ  ำกดั 

- 244.48 0.07 0.04 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที แทงค ์
เทอร์มินลั จ  ำกดั 

- 0.54 0.56 0.24 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยบวร  วงศสิ์นอุดม ) เป็นกรรมกำร  
  ของ บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอม
เพลก็ซ์ จ  ำกดั 

- - - 0.13 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือ
 หุน้ ร้อยละ 50 

–––– 

กจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 
บริษทั ทรำนส์ 
ไทย-มำเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั 

2.44 1.00 1.32 1.41 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั เอช็เอม็ซี  
โปลีเมอส์ จ ำกดั 

825.97 4,174.84 4,017.15 2,166.12 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 
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10.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการที ่ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั บริษัทร่วม และบริษัทอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและ 
น ้ำเยน็ จ  ำกดั 

1,236.53 1,131.29 1,735.11 954.84 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

Carigali – PTTEPI 
Operating Company Sdn 
Bhd 

530.27 653.44 641.45 264.55 -  บจ. ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล  
   ถือหุน้ ร้อยละ 50   
   (บมจ.ปตท.สผ. ถือหุน้ บจ. ปตท. อินเตอร์ 
    เนชัน่แนล ร้อยละ 100 และ ปตท.  
    ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 
-  ไม่มีบุคคท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั พีทีที อำซำฮี 
เคมิคอล จ ำกดั 

- 690.85 3,588.96 2,187.44 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม  
  

   

บริษทั อมตะ จดัจ ำหน่ำย
ก๊ำซธรรมชำติ จ  ำกดั  

508.20 - - - - บจ .ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ถือหุน้ 
   ร้อยละ 80  (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท จ ำหน่ำย 
   ก๊ำซธรรมชำติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท.  
    ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ  ำกดั 6,644.25 8,444.12 9,694.25 - -  ณ วนัที่ 10 มกรำคม 2556 รวมกบั บริษทั ผลิต 
   ไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) จ ำกดั เปล่ียนช่ือเป็น  
   บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

3,037.47 7,905.39 10,360.95 - -  ณ วนัที่ 10 มกรำคม 2556 รวมกบั บริษทั พีทีที  
   ยทิูลิต้ี จ  ำกดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั โกลบอล  
   เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั 

–––– 
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10.2.1  รำยกำรขำยสินคำ้และบริกำร เป็นรำยกำรท่ี ปตท. ขำยสินคำ้และใหบ้ริกำรแก่บริษทัยอ่ย กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ลำ้นบำท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที ่30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั  
(มหำชน) 

114,550.44 156,125.06 172,108.00 74,822.56 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-   กรรมกำรของ ปตท. ( นำยทศพร ศิริสัมพนัธ์ ) เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล ์
-   ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ)  เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล ์ 
-   ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ โฆษิตไพศำล) เป็น 
    กรรมกำรและเลขำนุกำร  และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
    บมจ. ไทยออยล ์

บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์น่ิง จ  ำกดั (มหำชน) 

52,683.64 72,604.35 74,360.05 35,863.24 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ   
   นำยวรัิตน์  เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ  
   บมจ. สตำร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ปิโตรเอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

278.68 234.75 266.12 27.28 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
   ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

KELOIL-PTT LPG 
Sdn. Bhd. 

475.79 207.92 13.58 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ไทยออยล ์
เพำเวอร์ จ  ำกดั 

2,061.56 2,589.59 3,065.23 1,564.96 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 26 
-  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 73.99 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ. ไทยออยล ์เพำเวอร์ 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จ ำกดั 

- 0.39 - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 33.19 
 -  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของปตท.  
    ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)         ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  

 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 240 

10.2.1  รำยกำรขำยสินคำ้และบริกำร เป็นรำยกำรท่ี ปตท. ขำยสินคำ้และใหบ้ริกำรแก่บริษทัยอ่ย กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ลำ้นบำท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั 
(มหำชน) 

130,854.38 176,189.04 194,664.70 91,485.61 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั  นำยไพรินทร์   
   ชูโชติถำวร)  เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยสุรงค ์ บูลกุล  นำยวชิยั   
   พรกีรติวฒัน์)  เป็นกรรมกำร ของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมกำร 
   และ เลขำนุกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของ  
   บมจ.ไออำร์พีซี 

บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกดั (มหำชน) 

80,895.24 107,074.69 99,812.67 63,022.90 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  
 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ  นำยสรำกร   
   กุลธรรม)  เป็นกรรมกำรของ บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท. 
เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

35,137.66 36,385.47 - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกบั บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ  ำกดั  
 (มหำชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

––– 

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์ และ 
กำรกลัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

229,451.48 231,382.48 - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ  ำกดั (มหำชน) เปล่ียนช่ือเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั  
  (มหำชน) 

––– 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ำกดั 20.52 23.79 22.80 6.64 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วน
ท่ีถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ทั้งหมด
ให ้บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100  
ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที 
โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ ) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต ) เป็น 
   กรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล   

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด ์เอนจิเนียริง จ  ำกดั 

1.61 0.49 1.10  0.41 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้   
    ร้อยละ 60 
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
  ร้อยละ 48.89)  
 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยบวร วงศสิ์นอุดม) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์  
   แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)         ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  

 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 241 

10.2.1  รำยกำรขำยสินคำ้และบริกำร เป็นรำยกำรท่ี ปตท. ขำยสินคำ้และใหบ้ริกำรแก่บริษทัยอ่ย  กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่) 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

- 72,525.32 365,362.80  160,162.62 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล  และ บมจ. 
    ปตท.อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ควบรวมบริษทั 
   เป็น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของปตท.  

ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-   กรรมกำรของ ปตท.  ( นำยประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ ) เป็น 
     ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-   กรรมกำรของ ปตท.  ( นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ  ) เป็น 
     กรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ     
 นำยสุกฤตย ์สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรของ  
     บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอนนต ์สิริแสงทกัษิณ)  
 เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และประธำน 
 เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยบวร  วงศสิ์นอุดม)  เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  บมจ. พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล 

บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ 
ซินเนอร์ยี ่จำกดั 

- - - 10,102.20 - บจ. ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) และ  
บจ. พีทีที ยทิูลิต้ี ไดค้วบรวมกนัเป็น บจ. 
โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จำกดั เม่ือวนัท่ี  
10 มกรำคม 2556 

- ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 30.10 
- บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 

30.31 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

- บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 11.88 
    (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 
- บจ. ไทยออยล ์เพำเวอร์ ถือหุน้ ร้อยละ 27.71 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค ์ บูลกุล)  เป็นประธำน 
     กรรมกำรของ บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ โฆสิตไพศำล และ นำยบวร   
     วงศสิ์นอุดม) เป็นกรรมกำร ของ บจ. โกลบอล เพำเวอร์  
     ซินเนอร์ยี ่

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 
บริษทั ระยอง 
โอเลฟินส์ จ ำกดั 

7,613.89 19,132.82 21,706.11 6,737.75 -  บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ถือหุน้ร้อยละ 14.27    
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. เอช็เอม็ซีโปลิเมอร์ ร้อยละ 
 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

––– 

 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)         ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  

 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 242 

10.2.1  รำยกำรขำยสินคำ้และบริกำร เป็นรำยกำรท่ี ปตท. ขำยสินคำ้และใหบ้ริกำรแก่บริษทัยอ่ย  กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่) 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ไทยพำรำ – 
ไซลีน จ ำกดั  

1,046.01 262.85 229.90 5.69 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล) เป็น 
   ประธำนกรรมกำร  บจ. ไทยพำรำไซลีน 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ำกดั 
(มหำชน) 

7.96 17.72 893.04 408.06 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล)   
   เป็นประธำนกรรมกำร ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส  
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยสุรงค ์ บูลกุล  )   
   เป็นกรรมกำร ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส  

บริษทั รำชบุรีเพำเวอร์ 
จ  ำกดั  

12,052.67 12,469.73 13,649.07 6,320.03 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
   ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย ์บรูณกำนนท ์)   
   เป็นกรรมกำร ของ  บจ. รำชบุรีพำเวอร์ 

บริษทั บำงกอก 
โพลีเอททีลีน จ ำกดั 
(มหำชน) 

1.08 1.06 0.97 0.54 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
   ร้อยละ 48.89) 

–––– 

บริษทั วนิีไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

289.70 374.75 474.55 166.88 -  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ร้อยละ  
   24.98 (ปตท. ถือหุน้บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล   
   ร้อยละ 48.89) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ )   
   เป็นรองประธำนกรรมกำร ของ  บมจ. วนิีไทย 

บริษทั พีทีที 
โพลีเอทิลีน จ ำกดั 

8,003.35 14,343.04 20,299.99 9,664.06 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
  ร้อยละ 48.89)  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ)   
   เป็นประธำนกรรมกำร ของ  บจ.พทีีที โพลีเอทิลีน 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศสิ์นอุดม)   
   เป็นกรรมกำร ของ  บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน 

บริษทั น ้ำมนั ไออำร์พีซี
จ ำกดั 

- - 1.16 0.52 - บมจ.ไออำร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 
  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำร  
   ของ บจ. น ้ ำมนั ไออำร์พีซี 

บริษทั ไทยออยล ์
มำรีน จ ำกดั 

122.42 202.68 159.83 42.29 - บมจ. ไทยออยล ์ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ. ไทยออยล ์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยสรำกร  กุลธรรม  นำยวรีศกัด์ิ   
   โฆสิตไพศำล ) เป็นกรรมกำร ของ บจ. ไทยออยลม์ำรีน 

บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ  ำกดั - 4.30 6.56 4.35 - บจ. ไทยออยล ์เอทำนอล ถือหุน้ ร้อยละ 50  
  (บจ. ไทยออยลถื์อหุน้ไทยออยล ์เอทำนอล  
   ร้อยละ 99.99 และ ปตท.ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์
   ร้อยละ 49.10) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท.  
    ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. ทรัพยทิ์พย ์
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10.2.1  รำยกำรขำยสินคำ้และบริกำร เป็นรำยกำรท่ี ปตท. ขำยสินคำ้และใหบ้ริกำรแก่บริษทัยอ่ย  กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่)  

บริษทัที่เกีย่วข้อง 
ปี 2553 

(ล้านบาท) 
ปี 2554 

(ล้านบาท) 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ไทย โอลิโอเคมี 
จ  ำกดั 

- 19.21 115.12 - - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 
  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
   ร้อยละ 48.89) 

–––– 

บริษทั ไออำร์พีซี 
โพลีออล จ ำกดั 

- 0.28 2.37 0.52 - บมจ.ไออำร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 
-   (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ. ไออำร์พีซี โพลีออล 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ำกดั - - - 3.35 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วน
ท่ีถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ทั้งหมด
ให ้บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100  
ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที 
โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ ) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต ) เป็น 
   กรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล   

รวม 786,989.78 1,032,312.03 1,151,963.63 541,674.29   
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10.2.2  รำยกำรซ้ือสินคำ้และบริกำร เป็นรำยกำรท่ี ปตท. ซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำรจำก บริษทัยอ่ย  กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
 

 
บริษทัที่เกีย่วข้อง 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษัทย่อย       

บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 

84,128.37 91,728.35 106,662.98 56,890.84 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร) เป็นกรรมกำร
ของ บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวชิยั พรกีรติวฒัน์) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยเทวนิทร์ วงศว์ำนิช) เป็นกรรมกำร 
และเลขำนุกำร  และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำร 
ผูจ้ดักำรใหญ่ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte Ltd 

4,744.63 20,587.73 42,864.24 19,825.94 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กลุธรรม) เป็นประธำนกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท. คำ้สำกล 
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรขำ้ศึก) เป็นกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท. คำ้สำกล 

PTT (Cambodia) Limited 241.57 385.67 510.16 294.85 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกดั 

11,600.16 14,689.32 17,574.03 8,767.90 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิต 
 ปิโตรเลียม ถือหุน้ร้อยละ 100   
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ  65.29) 

–––– 

บริษทั ปตท.สผ. 
สยำม จ ำกดั 

15,267.25 21,164.54 28,680.55 14,697.75 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 51 
- PTTEP Offshore Investment Company Limited  
ถือหุน้ ร้อยละ 49 

- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 
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10.2.2   รำยกำรซ้ือสินคำ้และบริกำร เป็นรำยกำรท่ี ปตท. ซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำรจำก บริษทัยอ่ย  กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
  

 
บริษทัที่เกีย่วข้อง 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

 
ความสัมพนัธ์   

การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้
ปลีก จ ำกดั 

833.55 25.47 25.88 26.73 - บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก ถือหุน้  
   ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก      
   ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธำนกรรมกำร 
   ของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก 

PTTEP Oman 
Company Limited 

1,749.55 2,377.51 3,637.68 2,045.67 - PTTEP Offshore Investment Company 
Limited ถือหุน้ ร้อยละ 100 
(บมจ. ปตท.สผ. ถือหุน้ PTTEP Offshore 
Investment CompanLimited ร้อยละ 100) 
(ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.สผ. 
ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มำร์
เก็ตต้ิง จ  ำกดั 

2.96 0.42 - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้    
    ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 25 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์ เทพปฏิมำกรณ์   
นำยอธิคม เติบศิริ)  เป็นกรรมกำร ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์   
มำร์เก็ตต้ิง 

บริษทั บิซิเนส  
เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ ์
จ ำกดั 

244.10 263.30 238.41 63.88 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส์ จ ำกดั 

- - 11.17 15.00 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์ เทพปฏิมำกรณ์)  เป็น 
  ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษทั ปตท.สผ. 
(ประเทศไทย) จ ำกดั  

15.81 - - - - บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั   ถือหุน้ 
ร้อยละ 100 (บมจ. ปตท.สผ. ถือหุน้ บริษทั 
ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั    
ร้อยละ 100) (ปตท. ถือหุน้ บมจ. 
ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 
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10.2.2   รำยกำรซ้ือสินคำ้และบริกำร เป็นรำยกำรท่ี ปตท. ซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำรจำก บริษทัยอ่ย  กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 
จ  ำกดั 

122.80 115.07 102.78 69.09 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก ถือหุน้ 
   ส่วนท่ีเหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ จ  ำกดั 

26.20 35.38 34.50 22.25 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
    ของ ปตท.ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี 
จ  ำกดั 

- 541.00 1,710.05 1,491.08 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines 
Corporation 

- - 0.58 - -  Subic Bay Energy Co., Ltd.  
   ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ Subic Bay Energy  Co.,  
   Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT International Trading 
DMCC 

- - 941.50 - -  PTT International Trading Pte Ltd 
   ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ PTT International Trading Pte 

Ltd ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พีทีที แทงค ์
เทอร์มินลั จ  ำกดั 

- - - 29.66 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยบวร  วงศสิ์นอุดม ) เป็นกรรมกำร  
  ของ บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั 

กจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 
      

บริษทั ทรำนส์  
ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

1,323.34 1,270.94 1,133.39 639.81 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ    
    ปตท.ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 
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10.2.2   รำยกำรซ้ือสินคำ้และบริกำร เป็นรำยกำรท่ี ปตท. ซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำรจำก บริษทัยอ่ย  กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

Orange Energy Limited 6,831.62 6,592.08 5,654.06 4,309.00 - PTTEP Offshore Investment Company  
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ 53.9496 
- บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมถือหุน้  
 PTTEPO ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.
 ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

B 8/32 Partners Limited 4,100.37 4,698.81 5,050.81 3,850.68 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ  
 25.0009 
- บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 ถือหุน้  PTTEPO ร้อยละ 100 
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Company 

16,092.67 17,553.19 22,923.66 10,329.43 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ  
 25.50 
- บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 ถือหุน้  PTTEPO ร้อยละ 100 
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัทร่วม        

บริษทั  ไทยออยล ์จ ำกดั  
(มหำชน) 

163,039.02 195,878.37 201,666.11 93,821.69 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-   กรรมกำรของ ปตท. ( นำยทศพร ศิริสัมพนัธ์ ) เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล ์
-   ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ)  เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล ์ 
-   ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ โฆษิตไพศำล) เป็น 
    กรรมกำรและเลขำนุกำร  และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
    บมจ. ไทยออยล ์

บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์น่ิง จ  ำกดั (มหำชน) 

92,493.56 109,752.96 124,599.88 53,448.02 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ   
   นำยวรัิตน์  เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ  
   บมจ. สตำร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 
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10.2.2 รำยกำรซ้ือสินคำ้และบริกำร เป็นรำยกำรท่ี ปตท. ซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำรจำก บริษทัยอ่ย กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด ์เอนจิเนียริง จ  ำกดั 

10.61 6.77 15.01 2.13 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
    ร้อยละ 60 

      (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
   ร้อยละ 48.89)  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยบวร วงศสิ์นอุดม) เป็น 
  ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์  
  แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ำกดั 

1,000.30 924.82 1,133.29 730.92 
 

-  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั 
(มหำชน) 

15,882.30 18,346.59 21,938.84 11,264.10 
 

-  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั  นำยไพรินทร์   
   ชูโชติถำวร)  เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยสุรงค ์ บูลกุล  นำยวชิยั   
   พรกีรติวฒัน์)  เป็นกรรมกำร ของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมกำร 
   และ เลขำนุกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของ  
   บมจ.ไออำร์พีซี 

บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกดั (มหำชน) 

15,744.33 17,240.91 11,160.50 8,217.64 
 

- ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  
 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ  นำยสรำกร   
   กุลธรรม)  เป็นกรรมกำรของ บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์
และกำรกลัน่ จ  ำกดั(มหำชน) 

176,188.80 181,900.30 - - -  ณ  19 ตุลำคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ  ำกดั (มหำชน) เปล่ียนช่ือเป็น  
   บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั  
   (มหำชน) 

 
––– 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ำกดั 2,547.61 2,674.95 5,562.76 1,063.22 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
   ส่วนท่ีถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ 
   ทั้งหมดให ้บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100   
   ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.  
   พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ ) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต ) เป็น 
   กรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล   
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10.2.2 รำยกำรซ้ือสินคำ้และบริกำร เป็นรำยกำรท่ี ปตท. ซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำรจำก บริษทัยอ่ย  กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ปตท.เคมิคอล จ ำกดั 
(มหำชน) 

272.06 278.96 - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกบั บริษทั  
   ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ  ำกดั  
 (มหำชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

––– 

บริษทั พีทีที ไอซีที 
โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั 

2.10 3.92 0.81 4.37 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  ร้อยละ 40 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  เป็น 
 ประธำนกรรมกำร บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 

บริษทั พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

- 50,498.03 256,399.32 95,047.56 
 

- ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    กำรกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของปตท.  
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-   กรรมกำรของ ปตท.  ( นำยประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ ) เป็น 
     ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-   กรรมกำรของ ปตท.  ( นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ  ) เป็น 
     กรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ     
 นำยสุกฤตย ์สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรของ  
     บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอนนต ์สิริแสงทกัษิณ)  
 เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และประธำน 
 เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยบวร  วงศสิ์นอุดม)  เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  บมจ. พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล 

FST Aviation Services 
Limited - - 0.58 0.57 

-  Subic Bay Energy Co., Ltd.  
   ถือหุน้ ร้อยละ 25 
   (ปตท. ถือหุน้ Subic Bay Energy Co., Ltd.  
   ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่
โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั - - - 0.57 

-  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
    ร้อยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20 
-   บมจ.ไออำร์พีซี ถือหุน้ร้อยละ 20 

–––– 
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10.2.2 รำยกำรซ้ือสินคำ้และบริกำร เป็นรำยกำรท่ี ปตท. ซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำรจำก บริษทัยอ่ย  กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั       

บริษทั ขนส่งน ้ำมนั 
ทำงท่อ จ ำกดั  

56.56 55.89 49.35 26.68 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 0.00016 
- บมจ. บำงจำก ถือหุน้ ร้อยละ 5.07 
- บมจ. บริกำรเช้ือเพลิงกำรบิน กรุงเทพ  
 ถือหุน้ ร้อยละ 90.70 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ไทยพำรำไซลีน 
จ ำกดั 

997.30 326.35 659.99 6.05 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99    
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ49.10) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล) เป็น 
   ประธำนกรรมกำร  บจ. ไทยพำรำไซลีน 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ำกดั 
(มหำชน) 

4,256.10 5,510.12 4,807.99 2,519.13 
 

-  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์   ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล)   
   เป็นประธำนกรรมกำร ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส  
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยสุรงค ์ บูลกุล  )   
   เป็นกรรมกำร ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส 

บริษทั น ้ำมนัไออำร์พีซี 
จ  ำกดั 

- - 28.18 126.62 - บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำร  
   ของ บจ.น ้ำมนัไออำร์พีซี 

บริษทั ทิพยประกนัภยั 
จ  ำกดั (มหำชน) 

206.70 197.55 274.53 189.47 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
    ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรขำ้ศึก) เป็นกรรมกำร 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั  
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10.2.2 รำยกำรซ้ือสินคำ้และบริกำร เป็นรำยกำรท่ี ปตท. ซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำรจำก บริษทัยอ่ย  กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั บริกำรเช้ือเพลิงกำร
บินกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

- - 336.40 398.74 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
    ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน 
จ ำกดั 

- - 39.12 15.60 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
  ร้อยละ 100 
  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
   ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ)   
   เป็นประธำนกรรมกำร ของ  บจ.พทีีที โพลีเอทิลีน 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศสิ์นอุดม)   
   เป็นกรรมกำร ของ  บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน 

บริษทั ไทยออยลม์ำรีน 
จ ำกดั 

- - 6.33 14.66 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยสรำกร  กุลธรรม  นำยวรีศกัด์ิ   
   โฆสิตไพศำล ) เป็นกรรมกำร ของ บจ. ไทยออยลม์ำรีน 

บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ  ำกดั - - 346.15 410.53 -  บจ. ไทยออยล ์เอทำนอล ถือหุน้ ร้อยละ 50 
   (บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ บจ. ไทยออยล ์ 
   เอทำนอล ร้อยละ 99.99  
   ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ 
   ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. ทรัพยทิ์พย ์

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ำกดั - - - 533.03 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
   ส่วนท่ีถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ 
   ทั้งหมดให ้บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100   
   ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556  (ปตท. ถือหุน้ บมจ.  
   พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ ) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต ) เป็น 
   กรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล   

รวม 620,022.30 765,625.27 866,781.57 391,210.86   
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10.2.3  รำยกำรดอกเบ้ียรับจำกบริษทัยอ่ย กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษัทย่อย  
  

    

Subic Bay Energy Co., Ltd. 23.95 22.26 22.38 9.78 -  ปตท.  ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี 
จ  ำกดั 

1,036.52 1,279.41 1,244.10 570.13 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

1,140.94 1,160.89 1,201.03 588.17 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  กรรมกำรของ ปตท. (นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย)์ เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชำว)์ เป็น 
   รองประธำนกรรมกำรของ  บจ.พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล  
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. นำยชำครีย ์บรูณกำนนท ์นำยสุกฤตย ์
   สุรบถโสภณ ) เป็นกรรมกำรของ บจ.พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่
คอมเพลก็ซ์ จ  ำกดั 

19.12 25.20 26.51 12.22 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน้ ร้อยละ 50 

–––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก 
จ ำกดั 

336.57 267.39 247.75 109.86 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ รังคสิริ) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ.ธุรกิจคำ้ปลีก 

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและ
พลงังำนร่วม จ ำกดั 

31.74 26.58 24.82 9.17 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกดั 

97.75 57.89 - - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์ เทพปฏิมำกรณ์)  เป็นประธำน 
  กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษทั พีทีที แทงค ์
เทอร์มินลั จ  ำกดั 

- 66.92 85.35 33.18 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยบวร  วงศสิ์นอุดม ) เป็นกรรมกำร  
  ของ บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั 

PTT International 
Trading Pte Ltd 

- 0.33 1.45 0.68 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ  100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กลุธรรม) เป็นประธำนกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท. คำ้สำกล 
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรขำ้ศึก) เป็นกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท. คำ้สำกล 
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10.2.3  รำยกำรดอกเบ้ียรับจำกบริษทัยอ่ย กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

PTT (Lao) Co., Ltd. - - 5.86 4.48 -  PTT (Cambodia) Limited ถือหุน้ 
 ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุน้ PTT (Cambodia) 
 Limited ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Green Energy Pte. 
Limited 

- - 6.96 25.50 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100  -  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวชิยั  พรกีรติวฒัน์)  เป็นประธำน 
   กรรมกำร  ของ PTT Green Energy Pte Limited  

กจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 

บริษทั ทรำนส์ ไทย-
มำเลเซีย (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

90.95 - - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั พีทีที อำซำฮี เคมิ
คอล จ ำกดั 

- - 12.39 13.44 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม 
       

บริษทั พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

- 75.99 167.23 - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    กำรกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของปตท. 

ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-   กรรมกำรของ ปตท.  ( นำยประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ ) เป็น 
     ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-   กรรมกำรของ ปตท.  ( นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ  ) เป็น 
     กรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ     
 นำยสุกฤตย ์สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรของ  
     บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอนนต ์สิริแสงทกัษิณ)  
 เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และประธำน 
 เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยบวร  วงศสิ์นอุดม)  เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  บมจ. พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล 
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10.2.3  รำยกำรดอกเบ้ียรับจำกบริษทัยอ่ย  กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์
และกำรกลัน่ จ  ำกดั 
(มหำชน) 

224.76 253.08 - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ  ำกดั (มหำชน) เปล่ียนช่ือเป็น  
   บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั  
   (มหำชน) 

––– 

บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกดั (มหำชน) 

13.19 1.44 - - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  
 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ  นำยสรำกร   
   กุลธรรม)  เป็นกรรมกำรของ บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ  ำกดั 13.98 11.66 - - -  ณ วนัที่ 10 มกรำคม 2556 รวมกบั บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ 
    อิสระ (ประเทศไทย) จ ำกดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั 
   โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั 

–––– 

บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั 
(มหำชน) 

- - 3.13 - -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั  นำยไพรินทร์   
   ชูโชติถำวร)  เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยสุรงค ์ บูลกุล  นำยวชิยั   
   พรกีรติวฒัน์)  เป็นกรรมกำร ของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมกำร 
   และ เลขำนุกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของ  
   บมจ.ไออำร์พีซี 

รวม 3,029.47 3,249.04 3,048.96 1,376.61   
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10.2.4 รำยกำรลูกหน้ี เงินจ่ำยล่วงหนำ้ และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น แก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
10.2.4.1  รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้   
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษัทย่อย       

บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 

184.52 264.87 174.88 198.40 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร) เป็นกรรมกำร
ของ บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวชิยั พรกีรติวฒัน์) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยเทวนิทร์ วงศว์ำนิช) เป็นกรรมกำร 
และเลขำนุกำร  และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำร 
ผูจ้ดักำรใหญ่ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte Ltd 

15,752.97 925.06 4,551.17 8,932.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กลุธรรม) เป็นประธำนกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท. คำ้สำกล 
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรขำ้ศึก) เป็นกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท. คำ้สำกล 

Subic Bay Energy  Co., 
Ltd. 

2,994.91 6,297.06 5,499.09 3,864.60 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

–––– 

PTT Philippines Trading 
Corporation  

4.66 1.35 2.56 1.75 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้   
   Subic Bay Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Philippines 
Corporation  

4.15 5.38 7.92 7.56 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ 
    Subic Bay  Energy Co., Ltd.  
    ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ จ  ำกดั 

312.81 253.61 971.29 1,032.05  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
    ของ ปตท.ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 
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10.2.4.1 รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้   (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

PTT (Cambodia) Limited 416.69 508.03 589.67 756.33  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.สผ.  
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

22.59 15.66 38.97 115.45 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิต 
 ปิโตรเลียม ถือหุน้ร้อยละ 100   
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ  
   65.29) 

–––– 

บริษทั ปตท.สผ.สยำม 
จ ำกดั 

15.32 18.68 42.65 36.29 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 51 
- PTTEP Offshore Investment Company Limited ถือหุน้ 
ร้อยละ 49 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุน้ส่วนท่ี 
   เหลือ 

–––– 

บริษทั ปตท.บริหำรธุรกิจ
คำ้ปลีก จ ำกดั 

2,169.87 2,180.96 2,375.15 2,088.32  - บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก ถือหุน้  
    ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคำ้ 
   ปลีก ร้อยละ 100) 

-   ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ รังคสิริ) เป็นประธำน 
    กรรมกำร ของ บจ.ธุรกิจคำ้ปลีก 

PTT (Lao) Co., Ltd. 172.70 364.59 458.19 403.97  -  PTT (Cambodia) Limited ถือหุน้ 
   ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุน้  
   PTT (Cambodia) Limited ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกดั 

0.83 0.94 1.29 1.27 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์ เทพปฏิมำกรณ์)  เป็นประธำน 
  กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 
จ  ำกดั 

0.15 0.37 0.20 0.32 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก ถือหุน้ 
   ส่วนท่ีเหลือ 
   ( ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก  
   ร้อยละ 100) 

–––– 
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10.2.4.1 รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้   (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั อมตะ จดัจ ำหน่ำย
ก๊ำซธรรมชำติ จ  ำกดั 

79.32 134.94 326.52 397.39  -  บจ. ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ถือหุน้ 
    ร้อยละ 80  (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท. 
 จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ  ำกดั ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและ
พลงังำนร่วม จ ำกดั 

0.50 3.82 0.09 
 

0.09 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

PTT International Trading 
DMCC 

- 15.76 246.31 46.54 - PTT International Trading Pte Ltd ถือหุน้ ร้อยละ 100  
   ( ปตท.ถือหุน้ PTT International Trading Pte Ltd ร้อยละ  
   100 ) 

–––– 

บริษทั พีทีที แทงค ์
เทอร์มินลั จ  ำกดั 

- 0.11 - 0.11 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยบวร  วงศสิ์นอุดม ) เป็นกรรมกำร  
  ของ บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั 

กจิการท่ีควบคุมร่วมกนั        

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
จ ำกดั 

309.31 378.01 1,020.29 493.82  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ทรำนส์ ไทย-
มำเลเซีย (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

- 0.02 0.72 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและ 
น ้ำเยน็ จ  ำกดั 

108.53 87.22 148.60 186.27  - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

Carigali – PTTEPI 
Operating Company Sdn 
Bhd 

72.79 14.84 64.64 44.95  -  บจ. ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล  
   ถือหุน้ ร้อยละ 50   
   (บมจ.ปตท.สผ. ถือหุน้ บจ. ปตท. อินเตอร์ 
    เนชัน่แนล ร้อยละ 100 และ ปตท.  
    ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 
-  ไม่มีบุคคท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 
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10.2.4.1 รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้   (ต่อ) 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั พีทีที อำซำฮี เคมิ
คอล จ ำกดั 

- 271.77 1,589.93 2,009.28  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม        

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

890.35 1,552.78 1,102.23 - -  ณ วนัที่ 10 มกรำคม 2556 รวมกบั บริษทั พีทีที  
   ยทิูลิต้ี จ  ำกดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั โกลบอล เพำเวอร์  
   ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั 

–––– 

บริษทั  ไทยออยล ์จ ำกดั  
(มหำชน) 

8,904.03 7,770.49 11,019.00 15,144.70  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-   กรรมกำรของ ปตท. ( นำยทศพร ศิริสัมพนัธ์ ) เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล ์
-   ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ)  เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล ์ 
-   ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ โฆษิตไพศำล) เป็น 
    กรรมกำรและเลขำนุกำร  และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
    บมจ. ไทยออยล ์

บริษทั ปิโตรเอเชีย  
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

223.18 205.67 184.36 185.67  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ   
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์น่ิง จ  ำกดั (มหำชน) 

2,623.14 4,164.91 6,961.50 7,104.05  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ   
   นำยวรัิตน์  เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ  
   บมจ. สตำร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

KELOIL-PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

130.22 139.21 138.90 141.18  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ไทยออยล ์เพำเวอร์ 
จ  ำกดั 

191.53 262.41 562.55 550.53  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 26 
-  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 73.99 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ. ไทยออยล ์เพำเวอร์ 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)         ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  

 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 259 

10.2.4.1 รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้   (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั 
(มหำชน) 

5,460.97 14,753.85 12,384.29 20,304.29  -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั  นำยไพรินทร์   
   ชูโชติถำวร)  เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยสุรงค ์ บูลกุล  นำยวชิยั   
   พรกีรติวฒัน์)  เป็นกรรมกำร ของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมกำร 
   และ เลขำนุกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของ  
   บมจ.ไออำร์พีซี 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ  ำกดั 682.98 787.08 885.66 - -  ณ วนัที่ 10 มกรำคม 2556 รวมกบั  บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ
อิสระ (ประเทศไทย)    จ  ำกดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั  
โกลบอล   เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั 

––– 

บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกดั (มหำชน) 

8,778.20 8,041.25 12,685.11 10,277.31  - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ  นำยสรำกร   
   กุลธรรม)  เป็นกรรมกำรของ บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม 

บริษทั บำงปะอิน โคเจนเนอ
เรชัน่ จ  ำกดั 

- - - 87.12 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

––– 
 

บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ 
ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั 

- - - 3,087.49 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 30.10 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  ร้อยละ 30.31 
-  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 11.88 
- บจ. ไทยออยล ์เพำเวอร์  ถือหุน้  ร้อยละ 27.71 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค ์ บลูกุล  นำยวรีศกัด์ิ   
   โฆสิตไพศำล  นำยบวร  วงศสิ์นอุดม ) เป็น กรรมกำร 
   ของ บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ 
จ  ำกดั (มหำชน) 

22,112.48 - - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ  ำกดั (มหำชน) เปล่ียนช่ือเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

––– 

บริษทั  ปตท.เคมิคอล จ ำกดั 
(มหำชน) 

3,470.09 - - -  - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกบั บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ  ำกดั  
 (มหำชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

––– 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด ์เอนจิเนียริง จ  ำกดั 

0.22 - 0.09 0.09 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้   ร้อยละ 60 
  (ปตท. ถือหุน้ พีทีที โกลบอล เคมคิอล ร้อยละ 48.89)  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยบวร วงศสิ์นอุดม) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์  
   แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง 
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10.2.4.1 รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้   (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

- 21,970.89 26,427.42 23,270.66  - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    กำรกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของปตท.  
    ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-   กรรมกำรของ ปตท.  ( นำยประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ ) เป็น 
     ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-   กรรมกำรของ ปตท.  ( นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ  ) เป็น 
     กรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ     
 นำยสุกฤตย ์สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรของ  
     บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอนนต ์สิริแสงทกัษิณ)  
 เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และประธำน 
 เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยบวร  วงศสิ์นอุดม)  เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  บมจ. พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ำกดั 1.54 3.27 1.73 - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  ร้อยละ 60 

-  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
   ร้อยละ 48.89) 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ)  เป็น 
 ประธำนกรรมกำร ของ บจ. พีทีที ฟีนอล  
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมกำร 
 ของ บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 
บริษทั ระยองโอเลฟินส์ 
จ ำกดั 

679.68 1,573.61 3,905.50 2,543.83  -  บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอส์ ถือหุน้ 
 ร้อยละ 14.27  (ปตท. ถือหุน้ บจ. เอช็เอม็ซี 
 โปลิเมอส์ ร้อยละ 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ำกดั - - - 1.80 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนท่ีถือ 
   อยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ทั้งหมดให ้บมจ. 
   พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 ตั้งแต่  
   2 พฤษภำคม 2556  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที โกลบอล   
   เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ ) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต ) เป็น 
   กรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล   

       



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)         ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  

 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 261 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ำกดั 
(มหำชน) 

0.54 11.54 71.26 75.06 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล)   
   เป็นประธำนกรรมกำร ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส  
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยสุรงค ์ บูลกุล  )   
   เป็นกรรมกำร ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส 

บริษทั ไทยพำรำไซลีน 
จ ำกดั 

0.23 (1.11) 0.29 0.28 -  บมจ. ไทยออยล ์จ ำกดั  
   ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 (ปตท. ถือหุน้  
   บมจ.ไทยออยล ์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล) เป็น 
   ประธำนกรรมกำร  บจ. ไทยพำรำไซลีน 

บริษทั บำงกอก 
โพลีเอททีลีน จ ำกดั 
(มหำชน) 

0.17 0.05 0.02 0.03 - บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ  
   100 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที โกลบอล  
   เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

–––– 

บริษทั วนิีไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

23.24 34.12 32.06 30.85 -  บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุน้ 
   ร้อยละ 24.98 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที  
   โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท.    
   ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ )   
   เป็นรองประธำนกรรมกำร ของ  บมจ. วนิีไทย 

บริษทั พีทีที  
โพลีเอทิลีน จ ำกดั 

1,031.61 1,443.34 4,121.43 2,065.52  - บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้   
    ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
     ร้อยละ  48.89)  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ)   
   เป็นประธำนกรรมกำร ของ  บจ.พทีีที โพลีเอทิลีน 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศสิ์นอุดม)   
   เป็นกรรมกำร ของ  บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน 
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10.2.4.1 รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้  (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั รำชบุรีเพำเวอร์ จ  ำกดั 1,739.78 1,590.17 1,341.95 2,945.48  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
   ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย ์บรูณกำนนท ์)   
   เป็นกรรมกำร ของ  บจ. รำชบุรีพำเวอร์ 

บริษทั ไทยออยลม์ำรีน จ ำกดั 13.41 29.57 3.76 5.36 - บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ. ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยสรำกร  กุลธรรม  นำยวรีศกัด์ิ   
   โฆสิตไพศำล ) เป็นกรรมกำร ของ บจ. ไทยออยลม์ำรีน 

บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ  ำกดั - 0.34 - 1.20 - บจ. ไทยออยล ์เอทำนอล ถือหุน้ ร้อยละ 50  
  (บจ. ไทยออยลถื์อหุน้ไทยออยล ์เอทำนอล  
   ร้อยละ 99.99 และ ปตท.ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์
   ร้อยละ 49.10) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท.  
    ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. ทรัพยทิ์พย ์

รวมลูกหนี้การค้า 79,580.21 76,076.49 99,939.24 108,439.26   

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (353.40) (344.88) (323.26) (326.85)   

รวมลูกหนี้การค้าท้ังหมด 79,226.81 75,731.61 99,615.98 108,112.41   
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10.2.4.2 รำยกำรลูกหน้ีอ่ืน 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษัทย่อย        
บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 

14.66 10.32 48.80 2.47 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร) เป็นกรรมกำร
ของ บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวชิยั พรกีรติวฒัน์) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยเทวนิทร์ วงศว์ำนิช) เป็นกรรมกำร 
และเลขำนุกำร  และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำร 
ผูจ้ดักำรใหญ่ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte Ltd 

6.85 5.62 12.50 22.12 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กลุธรรม) เป็นประธำนกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท. คำ้สำกล 
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรขำ้ศึก) เป็นกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท. คำ้สำกล 

บริษทั ปตท. จ ำหน่ำย 
ก๊ำซธรรมชำติ จ  ำกดั 

410.94 275.18 7.23 3.84 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
    ของ ปตท.ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

1.47 3.42 2.25 0.85 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้  
   บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่
คอมเพลก็ซ์ จ  ำกดั 

10.81 11.18 8.97 7.99 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน้ ร้อยละ 50 

–––– 

บริษีท พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกดั 

3.81 3.90 6.70 4.36 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์ เทพปฏิมำกรณ์)  เป็นประธำน 
  กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 
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10.2.4.2 รำยกำรลูกหน้ีอ่ืน  (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั อมตะ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ จ  ำกดั 

0.17 - - - - บจ. ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ถือหุน้ 
   ร้อยละ 80  (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.จ ำหน่ำย 
   ก๊ำซธรรมชำติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ปตท.สผ. 
สยำม จ ำกดั 

- 0.25 - - -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 51 
-  PTTEP Offshore Investment Company Limitedถือหุน้ 
ร้อยละ 49 

- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุน้ส่วนท่ี 
   เหลือ 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและ
พลงังำนร่วม จ ำกดั 

0.74 0.83 0.72 0.93 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ  ำกดั 26.36 17.34 25.35 19.19 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 
PTT (Cambodia) Limited 1.89 3.52 5.38 7.51 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 
PTT (Lao) Co., Ltd. - - 0.10 0.07 -  PTT (Cambodia) Limited ถือหุน้ ร้อยละ 100 

   (ปตท. ถือหุน้ PTT (Cambodia) Limited 
 ร้อยละ 100) 

–––– 

Subic Bay Energy  
Co., Ltd. 

5.67 5.18 5.97 3.13 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์  มำร์
เก็ตต้ิง จ  ำกดั 

2.41 4.65 6.26 4.76 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 25 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์ เทพปฏิมำกรณ์   
นำยอธิคม เติบศิริ)  เป็นกรรมกำร ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์   
มำร์เก็ตต้ิง 

บริษทั พีทีทีอีพี เซอร์วสิเซส 
จ ำกดั 

0.03 0.10 0.29 0.28 - บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
   ถือหุน้ร้อยละ 25 (ปตท. ถือหุน้  
   บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 
- บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุน้ร้อยละ 75  

–––– 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)         ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  

 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 265 

10.2.4.2 รำยกำรลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้
ปลีก จ ำกดั 

3.36 1.58 9.14 8.22 - บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก ถือหุน้  
    ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก  
   ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธำนกรรมกำร 
ของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก 
จ ำกดั 

8.05 8.17 6.90 5.63 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100  - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ รังคสิริ) เป็นประธำนกรรมกำร 
ของ  บจ.ธุรกิจคำ้ปลีก 

บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ำกดั 

115.37 22.13 23.98 18.73 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  กรรมกำรของ ปตท. (นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย)์ เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชำว)์ เป็น 
   รองประธำนกรรมกำรของ  บจ.พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล  
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. นำยชำครีย ์บรูณกำนนท ์นำยสุกฤตย ์
   สุรบถโสภณ ) เป็นกรรมกำรของ บจ.พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 

PTT International Trading 
DMCC 

- - - 4.03 - PTT International Trading Pte Ltd ถือหุน้ ร้อยละ 100  
   (ปตท.ถือหุน้ PTT International Trading Pte Ltd  
   ร้อยละ 100 ) 

–––– 

บริษทั บิซิเนส  เซอร์วสิเซส 
อลัไลแอนซ ์จ ำกดั 

9.68 10.05 17.61 16.04 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ไทยลูบ้ 
เบลน็ด้ิง จ  ำกดั 

4.12 1.91 7.72 1.72 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก ถือหุน้ 
   ส่วนท่ีเหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Philippines Corportion - - - 2.05 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ 
    Subic Bay  Energy Co., Ltd.  
    ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั 
จ  ำกดั 

4.54 7.54 7.62 5.97 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยบวร  วงศสิ์นอุดม ) เป็นกรรมกำร  
  ของ บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั 
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10.2.4.2 รำยกำรลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ปตท.กรีนเอน็เนอร์ยี ่ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

- 21.37 25.40 26.40 - PTT Green Energy Pte Limited 
  ถือหุน้ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุน้ PTT Green 
  Energy Pte Limited ร้อยละ 100) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวชิยั  พรกีรติวฒัน์)  เป็นประธำน 
   กรรมกำร  ของ บจ. ปตท.กรีนเอน็เนอร์ยี ่(ประเทศไทย) 

PTT Green Energy Pte 
Limited 

- - 6.96 32.46 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวชิยั  พรกีรติวฒัน์)  เป็นประธำน 
   กรรมกำร  ของ PTT Green Energy Pte Limited  

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั 

บริษทั ทรำนส์ ไทย-
มำเลเซีย  
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

3.50 2.60 5.80 1.48 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและน ้ำ
เยน็ จ  ำกดั 

4.28 3.86 3.09 0.45 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั พีทีที อำซำฮี  
เคมิคอล จ ำกดั 

9.84 13.56 24.19 39.64 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั เอช็เอม็ซี  
โปลีเมอส์ จ ำกดั 

2.24 1.28 1.63 1.22 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอ
เคม จ ำกดั 

- 1.52 5.59 3.08 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
   ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัทร่วม 
บริษทั  ไทยออยล ์จ ำกดั  
(มหำชน) 

28.49 18.48 6.60 8.45 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-   กรรมกำรของ ปตท. ( นำยทศพร ศิริสัมพนัธ์ ) เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล ์
-   ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ)  เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล ์ 
-   ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ โฆษิตไพศำล) เป็น 
    กรรมกำรและเลขำนุกำร  และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
    บมจ. ไทยออยล ์
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10.2.4.2 รำยกำรลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง 
 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ  ำกดั 
 

10.72 9.65 11.93 - -  ณ วนัที่ 10 มกรำคม 2556 รวมกบั บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ 
    อิสระ (ประเทศไทย) จ ำกดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั 
    โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั 

–––– 

บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์น่ิง จ  ำกดั (มหำชน) 

 

40.72 4.09 4,115.36 5,732.72 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ   
   นำยวรัิตน์  เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ  
   บมจ. สตำร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ำกดั 

 

0.83 1.43 2.11 2.06 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษทั ปิโตรเอเชีย (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั 

 

2.04 - - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี ่จ  ำกดั 

- - - 9.91 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 30.10 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 30.31 
-  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 11.88 
- บจ. ไทยออยล ์เพำเวอร์  ถือหุน้  
   ร้อยละ 27.71 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค ์ บลูกุล  นำยวรีศกัด์ิ   
   โฆสิตไพศำล  นำยบวร  วงศสิ์นอุดม ) เป็น กรรมกำร 
   ของ บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่
โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั  

- 3.76 2.01 1.95 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 20 

–––– 
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10.2.4.2 รำยกำรลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ 
จ  ำกดั (มหำชน) 

67.66 - - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ  ำกดั (มหำชน) เปล่ียนช่ือเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั  
  (มหำชน) 
 

––– 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ำกดั 17.42 15.51 17.35 - - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนท่ีถือ 
   อยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ทั้งหมดให ้บมจ. 
   พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100   
   ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที  
   โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ ) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต ) เป็น 
   กรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล   

บริษทั ปตท. 
เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

8.38 - - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์ 
   และกำรกลัน่ จ  ำกดั (มหำชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั  
   พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ 
นวนคร จ ำกดั 

- - 0.22 0.70 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 30 ––– 

บริษทั บำงปะอิน โคเจนเนอ
เรชัน่ จ  ำกดั 

- - - 0.02 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

––– 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 
จ  ำกดั 

338.35 233.96 182.50 182.86 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุน้ร้อยละ 20 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้   ร้อยละ  40 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  เป็น 
 ประธำนกรรมกำร บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 

บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกดั (มหำชน) 

30.36 29.03 26.55 27.44 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ  นำยสรำกร   
   กุลธรรม)  เป็นกรรมกำรของ บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม 
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10.2.4.2 รำยกำรลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั 
(มหำชน) 

20.60 17.62 22.63 15.13 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั  นำยไพรินทร์   
   ชูโชติถำวร)  เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยสุรงค ์ บูลกุล  นำยวชิยั   
   พรกีรติวฒัน์)  เป็นกรรมกำร ของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมกำร 
   และ เลขำนุกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของ  
   บมจ.ไออำร์พีซี 

Vietnam LPG Co.,Ltd. 0.63 0.67 0.64 0.26 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 45 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

KELOIL-PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

3.39 4.56 4.56 5.06 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด ์เอนจิเนียริง จ  ำกดั 

0.02 - - 0.01 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
   ร้อยละ 48.89)  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยบวร วงศสิ์นอุดม) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์  
   แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จ ำกดั (มหำชน) 

- 284.35 38.49 75.32 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    กำรกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของปตท.  
    ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-   กรรมกำรของ ปตท.  ( นำยประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ ) เป็น 
     ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-   กรรมกำรของ ปตท.  ( นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ  ) เป็น 
     กรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ     
 นำยสุกฤตย ์สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรของ  
     บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอนนต ์สิริแสงทกัษิณ)  
 เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และประธำน 
 เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยบวร  วงศสิ์นอุดม)  เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  บมจ. พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล 
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10.2.4.2 รำยกำรลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 

บริษทั พีทีที   
โพลีเอทิลีน จ ำกดั 

4.24 1.81 0.04 0.02 - บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.89)  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ)   
   เป็นประธำนกรรมกำร ของ  บจ.พทีีที โพลีเอทิลีน 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศสิ์นอุดม)   
   เป็นกรรมกำร ของ  บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน 

บริษทั บำงกอกโพลี 
เอทิลีน จ ำกดั (มหำชน) 

0.82 1.02 0.01 0.01 - บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.89)  

–––– 

บริษทั ระยอง 
โอเลฟินส์ จ ำกดั 

- 0.01 0.03 0.02 -  บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 5.91 
   (ปตท. ถือหุน้ บ.เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
   ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ปตท. มำร์ท จ ำกดั 133.33 16.09 16.09 16.09 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49 
-  ช ำระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัที่ 22 พ.ย. 2554 

–––– 

บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ำกดั 
(มหำชน) 

27.66 27.21 27.33 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรขำ้ศึก) เป็นกรรมกำร 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ำกดั - - - 258.33 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนท่ี 
    ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ทั้งหมดให ้ 
    บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100   
    ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที  
    โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ ) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต ) เป็น 
   กรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล   

บริษทั ไทยพำรำไซลีน จ ำกดั 0.03 - 0.01 - -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10)  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล) เป็น 
   ประธำนกรรมกำร  บจ. ไทยพำรำไซลีน 
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10.2.4.2 รำยกำรลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั น ้ำมนัไออำร์พีซี จ  ำกดั  0.02 0.02 0.12 0.04 - บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำร  
   ของ  บจ.น ้ำมนัไออำร์พีซี 

บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ยี ่
เซอร์วสิ จ  ำกดั 

- - - 0.03 - บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ร้อยละ 100  
(ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไทยออยล ์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  ( นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล ) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. ไทยออยล ์เอนเนอร์ยี ่เซอร์วสิ 

บริษทั ไออำร์พีซี 
โพลีออล จ ำกดั 

0.01 - - - - บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ. ไออำร์พีซี โพลีออล 

รวมลูกหนี้อืน่ 1,386.51 1,106.85 4,750.73 6,581.05   

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (135.37) (16.09) (16.09) (16.09)   

รวมลูกหนี้อืน่ - สุทธิ 1,251.14 1,090.76 4,734.64 6,564.96   
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10.2.4.3 รำยกำรเงินจ่ำยล่วงหนำ้ระยะสั้น 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษัทย่อย        

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จ  ำกดั 262.52 153.98 60.26 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก ถือหุน้ 
   ส่วนท่ีเหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

––– 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอม
เพลก็ซ์ จ  ำกดั 

- - 0.75 3.37 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุน้  
   ร้อยละ 50 

––– 

 
บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 

บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ำกดั 
(มหำชน) 

255.12 317.60 433.63 143.70 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรขำ้ศึก) เป็นกรรมกำร 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั 

รวมเงินจ่ายล่วงหน้า 517.64 471.58 494.64 147.07 
  

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - 
  

รวมเงินจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ 517.64 471.58 494.64 147.07 
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10.2.4.4 รำยกำรเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษัทย่อย        
บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ  ำกดั - - - 45.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก 
จ ำกดั 

200.00 500.00 700.00 750.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ รังคสิริ) เป็นประธำนกรรมกำร  
ของ บจ.ธุรกิจคำ้ปลีก 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกดั 

240.00 - - - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์ เทพปฏิมำกรณ์)  เป็นประธำน 
  กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและ
พลงังำนร่วม จ ำกดั 

60.00 60.00 60.00 60.00 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 ––––– 

บริษทั พีทีที แทงค ์
เทอร์มินลั จ  ำกดั 

- - - 80.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยบวร  วงศสิ์นอุดม ) เป็นกรรมกำร  
  ของ บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั 

PTT International 
Trading Pte Ltd 

- 37.17 34.02 35.13 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นประธำนกรรมกำร 
   ของ บจ. ปตท. คำ้สำกล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรขำ้ศึก) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ. ปตท. คำ้สำกล 

PTT (Lao) Co., Ltd. - - 11.00 17.00 - PTT (Cambodia) Limited ถือหุน้ 
 ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ PTT (Cambodia) Limited 
 ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Green Energy Pte 
Limited 

- - 1,219.43 1,828.22 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100  -  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวชิยั  พรกีรติวฒัน์)  เป็นประธำน 
   กรรมกำร  ของ PTT Green Energy Pte Limited  

รวม 500.00 5,420.99 2,024.45 2,815.35   
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10.2.5    รายการลูกหนี ้ เงนิจ่ายล่วงหน้า และเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

10.2.5.1  รำยกำรลูกหน้ีอ่ืน 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษัทร่วม        

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ 
จ  ำกดั (มหำชน) 
 

1,877.99 - - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ  ำกดั (มหำชน) เปล่ียนช่ือเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั  
  (มหำชน) 
 

––– 

รวมลูกหนี้อืน่ 1,877.99 - - -   

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - -   

รวมลูกหนี้อืน่-สุทธิ 1,877.99 - - -   
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10.2.5.3 รำยกำรเงินใหกู้ย้มืระยะยำว 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษัทย่อย  
  

    

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ  ำกดั 22,362.00 23,408.00 21,597.00 21,597.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่
คอมเพลก็ซ์ จ  ำกดั 

580.00 580.00 580.00 580.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน้ ร้อยละ 50 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและ
พลงังำนร่วม จ ำกดั 

435.00 420.00 360.00 330.00 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก 
จ ำกดั 

4,700.00 4,191.97 3,480.58 3,068.17  
 

-  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ รังคสิริ) เป็นประธำนกรรมกำร  
   ของ บจ.ธุรกิจคำ้ปลีก 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส์ จ ำกดั 

1,460.00 - - - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์ เทพปฏิมำกรณ์)  เป็นประธำน 
  กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ำกดั 

20,025.21 22,347.64 45,480.99 47,293.12  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  กรรมกำรของ ปตท. (นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย)์ เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชำว)์ เป็น 
   รองประธำนกรรมกำรของ  บจ.พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล  
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. นำยชำครีย ์บรูณกำนนท ์นำยสุกฤตย ์
   สุรบถโสภณ ) เป็นกรรมกำรของ บจ.พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั 
จ  ำกดั 

- 1,750.10 1,540.00 1,190.00  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยบวร  วงศสิ์นอุดม ) เป็นกรรมกำร  
  ของ บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั 

PTT (Lao) Co., Ltd. - - 159.00 150.50 -  PTT (Cambodia) Limited ถือหุน้ 
   ร้อยละ 100   (ปตท. ถือหุน้  
   PTT (Cambodia) Limited ร้อยละ 100) 

–––– 
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10.2.5.3 รำยกำรเงินใหกู้ย้มืระยะยำว  (ต่อ)  

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

กจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 

บริษทั พีทีที อำซำฮี  
เคมิคอล จ ำกดั 

- - 1,034.99 1,052.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษัทร่วม        

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ 
จ  ำกดั (มหำชน) 

5,050.05 - - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ  ำกดั (มหำชน) เปล่ียนช่ือเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั  
  (มหำชน) 
 

–––– 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ  ำกดั 690.00 - - - -  ณ วนัที่ 10 มกรำคม 2556 รวมกบั บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ 
    อิสระ (ประเทศไทย) จ ำกดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั 
   โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั 

–––– 

รวม 55,302.26 52,697.71 74,232.56 75,260.79   
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10.2.6 รำยกำรเจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
10.2.6.1 รำยกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้ 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย. 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษัทย่อย        
บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 

7,919.76 8,123.38 16,233.58 13,407.02 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน
ท่ีเหลือ  

 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร) เป็นกรรมกำร
ของ บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวชิยั พรกีรติวฒัน์) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยเทวนิทร์ วงศว์ำนิช) เป็นกรรมกำร 
และเลขำนุกำร  และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำร 
ผูจ้ดักำรใหญ่ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International 
Trading Pte Ltd 

1,352.19 344.93 589.26 1,309.64 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กลุธรรม) เป็นประธำนกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท. คำ้สำกล 
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรขำ้ศึก) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ. ปตท. คำ้สำกล 

PTT (Cambodia) Limited 47.08 54.16 73.46 78.73 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.บริหำรธุรกิจ 
คำ้ปลีก จ ำกดั 

303.23 0.03 0.03 0.84 - บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก ถือหุน้  
  ร้อยละ 100 
  (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก  
  ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธำนกรรมกำร  
ของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกดั 

1,690.19 2,242.59 2,531.67 2,737.98 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้  
   บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มำร์
เก็ตต้ิง จ  ำกดั 

0.41 - - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 25 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์ เทพปฏิมำกรณ์   
นำยอธิคม เติบศิริ)  เป็นกรรมกำร ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์   
มำร์เก็ตต้ิง 
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10.2.6.1 รำยกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้ (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย. 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ปตท.สผ.สยำม จ ำกดั 1,297.18 1,933.00 4,917.47 4,719.85 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 51 
-  PTTEP Offshore Investment Company 
   Limited ถือหุน้ ร้อยละ 49 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุน้ 
    ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

PTTEP Oman Company 
Limited 

- 511.49 - 455.68 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จ  ำกดั 1.39 1.85 1.36 1.88 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก ถือหุน้ 
   ส่วนท่ีเหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกดั 

0.13 2.81 1.51 3.88 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์ เทพปฏิมำกรณ์)  เป็นประธำน 
  กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

PTT International Trading 
DMCC 

- 19.33 237.29 - - PTT International Trading Pte Ltd  
 ถือหุน้ ร้อยละ 100 ( ปตท.ถือหุน้ 
 PTT International Trading Pte Ltd 
 ร้อยละ 100 ) 

–––– 
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10.2.6.1 รำยกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้ (ต่อ) 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ  ำกดั - 148.38 154.41 284.08 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั 
จ  ำกดั 

- - 6.60 8.37 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยบวร  วงศสิ์นอุดม ) เป็นกรรมกำร  
ของ บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั 

กจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 

บริษทั ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

263.62 207.38 198.31 237.41 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  
 

–––– 

Orange Energy Limited 714.49 597.36 716.05 947.49 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ 53.9496 
- บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 จ ำกดั (มหำชน)  ถือหุน้  PTTEPO  
 ร้อยละ 100   
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 
 

–––– 

B8/32 Partners Limited 289.53 554.49 666.97 919.66 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ 25.0009 
- บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 จ ำกดั (มหำชน)  ถือหุน้  PTTEPO ร้อยละ 100 
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 
 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Company 

2,729.56 3,734.43 3,828.65 3,819.72 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ 25.50 
- บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 จ ำกดั (มหำชน)  ถือหุน้  PTTEPO  ร้อยละ 100 
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 
 

–––– 
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10.2.6.1 รำยกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้ (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย. 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย 2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษัทร่วม 
      

บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั  
(มหำชน) 

8,423.27 9,883.41 12,336.39 14,377.50 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-   กรรมกำรของ ปตท. ( นำยทศพร ศิริสัมพนัธ์ ) เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล ์
-   ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ)  เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล ์ 
-   ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ โฆษิตไพศำล) เป็น 
  กรรมกำรและเลขำนุกำร  และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
  บมจ. ไทยออยล ์

บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์น่ิง จ  ำกดั (มหำชน) 

8,105.12 9,329.15 9,349.17 7,064.06 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  
 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ   
   นำยวรัิตน์  เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ  
   บมจ. สตำร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ำกดั 

117.68 69.36 155.74 129.54 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 
 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษทั ปตท.เคมิคอล จ ำกดั 
(มหำชน) 

9.83 0.10 - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกบั บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ  ำกดั  
 (มหำชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

––– 

บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกดั (มหำชน) 

1,503.30 1,567.30 1,393.40 797.27 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  
 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ  นำยสรำกร   
   กุลธรรม)  เป็นกรรมกำรของ บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม 
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 10.2.6.1 รำยกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้ (ตอ่)  
  

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย.2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั 
(มหำชน) 

746.20 854.67 1,637.69 1,392.93 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั  นำยไพรินทร์   
   ชูโชติถำวร)  เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยสุรงค ์ บูลกุล  นำยวชิยั   
   พรกีรติวฒัน์)  เป็นกรรมกำร ของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมกำร 
   และ เลขำนุกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของ  
   บมจ.ไออำร์พีซี 

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และ 
กำรกลัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

12,203.50 39.10 - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ  ำกดั (มหำชน) เปล่ียนช่ือเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั  (มหำชน) 

––– 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ำกดั 238.30 263.46 884.66 - - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนท่ี 
   ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ทั้งหมดให ้ 
   บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100   
   ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที  
   โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ ) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต ) เป็น 
   กรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล   

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จ ำกดั (มหำชน) 

- 17,021.70 21,078.96 8,109.44 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    กำรกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของปตท.ถือหุน้ส่วน

ท่ีเหลือ  
 

-   กรรมกำรของ ปตท.  ( นำยประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ ) เป็น 
     ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-   กรรมกำรของ ปตท.  ( นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ  ) เป็น 
     กรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ     
 นำยสุกฤตย ์สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรของ  
     บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอนนต ์สิริแสงทกัษิณ)  
 เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และประธำน 
 เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยบวร  วงศสิ์นอุดม)  เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  บมจ. พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล 
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10.2.6.1 รำยกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้ (ตอ่) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย.2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

 
บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 

บริษทั ขนส่งน ้ำมนั 
ทำงท่อ จ ำกดั  

6.85 4.41 6.18 5.17 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 0.00016 
- บมจ.บำงจำก ถือหุน้ ร้อยละ 5.07 
- บมจ.บริกำรเช้ือเพลิงกำรบิน กรุงเทพ  
 ถือหุน้ ร้อยละ 90.70 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ำกดั 
(มหำชน) 

140.33 333.01 300.92 351.47 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ 
   ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล)   
   เป็นประธำนกรรมกำร ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส  
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยสุรงค ์ บูลกุล  )   
   เป็นกรรมกำร ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส 

บริษทั ไทยพำรำไซลีน จ ำกดั  0.78 - - - -  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 (ปตท.ถือ
หุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล) เป็น 
   ประธำนกรรมกำร  บจ. ไทยพำรำไซลีน 

บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ำกดั 
(มหำชน) 

- - 0.01 0.05 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
    ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรขำ้ศึก) เป็นกรรมกำร 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั 
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10.2.6.1 รำยกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้ (ตอ่) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย.2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั บริกำรเช้ือเพลิงกำรบิน
กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

- - 72.68 62.25 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
    ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จ ำกดั - - 7.03 0.66 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ 
 ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที 
 โกลบอล เคมิคอล  ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ)   
   เป็นประธำนกรรมกำร ของ  บจ.พทีีที โพลีเอทิลีน 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศสิ์นอุดม)   
   เป็นกรรมกำร ของ  บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน 

บริษทั น ้ำมนัไออำร์พีซี จ  ำกดั - - 1.05 27.48 - บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ  38.51) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำร  
   ของ  บจ.น ้ำมนัไออำร์พีซี 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ำกดั - - - 271.21 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
   ส่วนท่ีถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ 
   ทั้งหมดให ้บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100   
   ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.  
   พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ ) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต ) เป็น 
   กรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล   

บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ  ำกดั - - - 61.01 - บจ. ไทยออยล ์เอทำนอล ถือหุน้ ร้อยละ 50  
  (บจ. ไทยออยลถื์อหุน้ไทยออยล ์เอทำนอล  
   ร้อยละ 99.99 และ ปตท.ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์
   ร้อยละ 49.10) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท.  
    ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. ทรัพยทิ์พย ์

บริษทั ไทยออยล ์
มำรีน จ ำกดั 

- - - 4.39 - บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ. ไทยออยล ์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยสรำกร  กุลธรรม  นำยวรีศกัด์ิ   
   โฆสิตไพศำล ) เป็นกรรมกำร ของ บจ. ไทยออยลม์ำรีน 

รวม 48,103.92 57,841.29 77,380.50 61,586.66   

 
 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)         ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  

 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 284 

10.2.6.2 รำยกำรเจำ้หน้ีอ่ืน 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย.2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษัทย่อย        
บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 

1,408.44 1,139.41 1,135.50 
 

1,009.64 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวชิยั พรกีรติวฒัน์) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยเทวนิทร์ วงศว์ำนิช) เป็นกรรมกำร 
และเลขำนุกำร  และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำร 
ผูจ้ดักำรใหญ่ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท. จ ำหน่ำย 
ก๊ำซธรรมชำติ จ  ำกดั 

3.75 5.18 7.48 8.88 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
    ของ ปตท.ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์  
มำร์เก็ตต้ิง จ  ำกดั 

0.85 0.78 0.54 0.18 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 25 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์ เทพปฏิมำกรณ์   
นำยอธิคม เติบศิริ)  เป็นกรรมกำร ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์   
มำร์เก็ตต้ิง 

บริษทั ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้
ปลีก จ ำกดั 

0.96 6.43 10.45 3.38 - บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก  
ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธำนกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก 

บริษทั สปอร์ต เซอร์วสิเซส 
อลัไลแอนซ ์จ ำกดั 

- - 0.82 0.17 -  บจ บิซิเนส  เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จ  ำกดั 
 ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 (ปตท. ถือหุน้บจ บิซิเนส เซอร์วสิเซส  อลัไล
แอนซ์ ร้อยละ 25) 
 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธำนกรรมกำรของ  
  บจ. สปอร์ต เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ 

บริษทั ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  

25.57 27.23 14.38 35.43 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  ถือหุน้
ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ บมจ.
 ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 
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10.2.6.2 รำยกำรเจำ้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย.2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั บิซิเนส  เซอร์วสิเซส 
อลัไลแอนซ ์จ ำกดั 

87.06 103.37 200.12 164.49 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ปตท.สผ.สยำม จ ำกดั 0.04 0.06 0.04 0.07 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 51 
-  PTTEP Offshore Investment Company Limited 
ถือหุน้ ร้อยละ 49 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท.ถือ
หุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส์ จ ำกดั 

0.09 1.69 0.80 0.59 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์ เทพปฏิมำกรณ์)  เป็นประธำน 
  กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษทั พีทีที อินเตอร์ 
เนชัน่แนล จ ำกดั 

0.42 3.85 0.15 0.28 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  กรรมกำรของ ปตท. (นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย)์ เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชำว)์ เป็น 
   รองประธำนกรรมกำรของ  บจ.พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล  
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. นำยชำครีย ์บรูณกำนนท ์นำยสุกฤตย ์
   สุรบถโสภณ ) เป็นกรรมกำรของ บจ.พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จ  ำกดั 5.57 6.12 6.20 3.13 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก ถือหุน้ ส่วนท่ีเหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พีทีทีอีพี เซอร์วสิเซส 
จ ำกดั 

0.09 1.00 - - - บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
   ถือหุน้ร้อยละ 25 (ปตท. ถือหุน้  
   บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 
- บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุน้ 
ร้อยละ 75 

–––– 

PTT International Trading  
Pte Ltd 

7.52 - 4.22 118.09 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กลุธรรม) เป็นประธำนกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท. คำ้สำกล 
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรขำ้ศึก) เป็นกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท. คำ้สำกล 
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10.2.6.2 รำยกำรเจำ้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย.2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ  ำกดั 0.72 1.24 2.47 1.06 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 
บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ 
จ  ำกดั 

1.40 12.94 1.05 4.36 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน้ ร้อยละ 50 

–––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก จ ำกดั 1.63 2.98 2.48 2.12 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธำนกรรมกำร 
   ของ บจ. ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก 

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและพลงังำน
ร่วม จ ำกดั 

0.82 0.50 0.40 0.32 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั 
จ  ำกดั 

0.39 0.66 0.90 0.32 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยบวร  วงศสิ์นอุดม ) เป็นกรรมกำร  
ของ บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั 

PTT International Trading 
DMCC 

- - - 54.92 - PTT International Trading Pte Ltd  ถือหุน้ 
   ร้อยละ 100 ( ปตท.ถือหุน้ PTT International  
   Trading Pte Ltd ร้อยละ 100 ) 

–––– 

กจิการท่ีควบคุมร่วมกนั        
บริษทั ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

- 0.27 - 5.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ 
   ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและน ้ำเยน็ 
จ  ำกดั 

4.42 0.72 0.72 0.73 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ำกดั 0.64 0.66 0.66 0.65 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

PTT FLNG Limited - - 0.75 0.75 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิต ปิโตรเลียม ถือหุน้    
ร้อยละ 50 

- บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  ถือหุน้ 
ร้อยละ 50(ปตท. ถือหุน้ใน บมจ. ปตท. ส ำรวจ
 และผลิตปิโตรเลียม และพีทีที อินเตอร์เนชัน่
แนล ร้อยละ 65.29 และ 100 ตำมล ำดบั) 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย)์  เป็นประธำน 
 กรรมกำรของ PTT FLNG Limited 
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10.2.6.2 รำยกำรเจำ้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย.2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 
จ ำกดั 

2.43 2.37 2.28 2.28 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม 
บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั  (มหำชน) 5.19 9.12 5.61 4.67 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-   กรรมกำรของ ปตท. ( นำยทศพร ศิริสัมพนัธ์ ) เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล ์
-   ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ)  เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล ์ 
-   ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ โฆษิตไพศำล) เป็น 
  กรรมกำรและเลขำนุกำร  และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
  บมจ. ไทยออยล ์

บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั 
(มหำชน) 

106.09 221.96 384.87 402.05 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  
   (ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถำนะจำก 
   บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ  นำยสรำกร   
   กุลธรรม)  เป็นกรรมกำรของ บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม 

บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์น่ิง จ  ำกดั (มหำชน) 

112.95 0.99 - 0.02 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ   
   นำยวรัิตน์  เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ  
   บมจ. สตำร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ำกดั 

3.32 3.34 3.36 4.31 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ำกดั 1.46 0.47 0.49 - - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
  ส่วนท่ีถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ 
  ทั้งหมดให ้บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ  
  100 ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุน้  
  บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ ) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต ) เป็น 
   กรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล   

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ  ำกดั 0.48 0.49 0.50 - -  ณ วนัที่ 10 มกรำคม 2556 รวมกบั บริษทั  
   ผลิตไฟฟ้ำอิสระ(ประเทศไทย) จ ำกดั เปล่ียนช่ือ 
   เป็น บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั 

––– 
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10.2.6.2 รำยกำรเจำ้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 
  

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย.2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั 
(มหำชน) 

0.32 9.41 2.76 7.85 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั  นำยไพรินทร์   
   ชูโชติถำวร)  เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยสุรงค ์ บูลกุล  นำยวชิยั   
   พรกีรติวฒัน์)  เป็นกรรมกำร ของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมกำร 
   และ เลขำนุกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของ  
   บมจ.ไออำร์พีซี 

บริษทั ปตท.เคมิคอล จ ำกดั 
(มหำชน) 

220.97 27.37 - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกบั บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ  ำกดั  
 (มหำชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

––– 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด ์เอนจิเนียริง จ  ำกดั 

12.18 14.44 29.21 14.71 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล  
  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยบวร วงศสิ์นอุดม) เป็นประธำนกรรมกำร 
    ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง 

บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และ
กำรกลัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

52.29 - - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ  ำกดั (มหำชน) เปล่ียนช่ือเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั  
  (มหำชน) 

––– 

บริษทั พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

- - 20.45 94.23 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    กำรกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของปตท.ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือ  

-   กรรมกำรของ ปตท.  ( นำยประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ ) เป็น 
     ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-   กรรมกำรของ ปตท.  ( นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ  ) เป็น 
     กรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ     
 นำยสุกฤตย ์สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรของ  
     บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอนนต ์สิริแสงทกัษิณ)  
 เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และประธำน 
 เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยบวร  วงศสิ์นอุดม)  เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  บมจ. พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล 
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10.2.6.2 รำยกำรเจำ้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย.2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์
จ  ำกดั 

106.67 302.07 303.76 
 

181.66 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 40 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  เป็น 
 ประธำนกรรมกำร บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

277.65 - - - -  ณ วนัที่ 10 มกรำคม 2556 รวมกบั บริษทั พีทีที  
   ยทิูลิต้ี จ  ำกดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั โกลบอล  
   เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั 

––––– 
 

บริษทั ไทยออยล ์เพำเวอร์ จ  ำกดั 0.31 - - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 26 
-  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 73.99 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ. ไทยออยล ์เพำเวอร์ 

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ 
จ  ำกดั 

- - 45.72 75.72 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 23 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

––––– 
 

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่
โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั 

- - 8.33 5.04 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 20 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
    ร้อยละ 20 
-  บมจ.ไออำร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 20 

––––– 
 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั       
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ำกดั 
(มหำชน) 

10.29 19.97 16.06 2.17 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรขำ้ศึก) เป็นกรรมกำร 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั 

บริษทั บริกำรเช้ือเพลิงกำรบิน
กรุงเทพ จ ำกดั(มหำชน) 

57.91 56.15 - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

––– 

บริษทั รำชบุรีเพำเวอร์ จ  ำกดั 31.80 31.80 31.80 31.80 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
   ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย ์บรูณกำนนท ์)   
   เป็นกรรมกำร ของ  บจ. รำชบุรีพำเวอร์ 
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10.2.6.2 รำยกำรเจำ้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย.2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 
บริษทั ขนส่งน ้ำมนัทำงท่อ จ ำกดั - 0.01 0.01 0.01 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 0.00016 

- บมจ.บำงจำก ถือหุน้ ร้อยละ 11.40 
- บมจ.บริกำรเช้ือเพลิงกำรบิน กรุงเทพ  
    ถือหุน้ ร้อยละ 8.36 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ไทยพำรำไซลีน จ ำกดั 1.58 - - - -  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
 (ปตท.ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล) เป็น 
   ประธำนกรรมกำร  บจ. ไทยพำรำไซลีน 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ำกดั 
(มหำชน) 

1.14 - - - -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล)   
   เป็นประธำนกรรมกำร ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส  
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยสุรงค ์ บูลกุล  )   
   เป็นกรรมกำร ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส 

บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จ ำกดั 4.54 8.58 2.06 2.06 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้   
    ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ)   
   เป็นประธำนกรรมกำร ของ  บจ.พทีีที โพลีเอทิลีน 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศสิ์นอุดม)   
   เป็นกรรมกำร ของ  บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน 

บริษทั วนิีไทย จ ำกดั (มหำชน) - - - 0.23 -  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ร้อยละ 
 24.98 (ปตท. ถือหุน้บมจ. พีทีที โกลบอล 
 เคมิคอล  ร้อยละ 48.89) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. ( นำยอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ )   
   เป็นรองประธำนกรรมกำร ของ  บมจ. วนิีไทย 

รวม 2,559.95 2,023.63 2,247.77 2,243.37   
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10.2.6.3 รำยกำรเงินกูย้มืระยะสั้น 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย.2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษัทย่อย       

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ  ำกดั 539.58 3,063.39 129.11 624.19 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิ
สติกส์ จ ำกดั 

53.29 34.50 277.59 354.55 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์ เทพปฏิมำกรณ์)  เป็นประธำน 
  กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษทั ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้
ปลีก จ ำกดั 

1,241.80 - - - - บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก  
   ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธำนกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก 

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและพลงังำน
ร่วม จ ำกดั 

141.67 211.67 171.52 156.49 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั 

332.35 1,571.70 41.51 190.63 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  กรรมกำรของ ปตท. (นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย)์ เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชำว)์ เป็น 
   รองประธำนกรรมกำรของ  บจ.พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล  
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. นำยชำครีย ์บรูณกำนนท ์นำยสุกฤตย ์
   สุรบถโสภณ ) เป็นกรรมกำรของ บจ.พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทั พีทีที  แทงค ์เทอร์มินลั 
จ  ำกดั 

256.09 33.25 218.00 114.79 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก จ ำกดั - 1,179.79 714.40 532.36 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธำนกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก 

รวม 2,564.78 6,094.30 1,552.13 1,973.01   
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10.2.6.4 รำยกำรเจำ้หน้ีอ่ืนระยะยำว 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย.2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษัทย่อย        

บริษทั บิซิเนส  เซอร์วสิเซส 
อลัไลแอนซ ์จ ำกดั 

0.27 0.17 0.35 0.37 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

––––– 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ต
ต้ิง จ  ำกดั 

0.06 - - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 25 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์ เทพปฏิมำกรณ์   
นำยอธิคม เติบศิริ)  เป็นกรรมกำร ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์   
มำร์เก็ตต้ิง 

บริษทั ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้
ปลีก จ ำกดั 

- - - 0.10 - บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก ถือหุน้ ร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก ร้อยละ 
100) 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธำนกรรมกำร 
 ของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก 

กจิการท่ีควบคุมร่วมกนั        

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและน ้ำเยน็ 
จ  ำกดั 

13.87 13.15 12.43 12.06 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษัทร่วม 

บริษทั ปตท.อะโร เมติกส์และ
กำรกลัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

18.94 - - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ  ำกดั (มหำชน) เปล่ียนช่ือเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั  
  (มหำชน) 

 

––– 
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10.2.6.4 รำยกำรเจำ้หน้ีอ่ืนระยะยำว 

บริษทัที่เกีย่วข้อง ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

30 ม.ิย.2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถือหุ้น  (ณ วนัที่ 30 มิ.ย.2556) การบริหาร (ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2556) 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ำกดั (มหำชน) 

- 17.21 15.49 14.63 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    กำรกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของปตท.ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลื1อ  

-   กรรมกำรของ ปตท.  ( นำยประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ ) เป็น 
     ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-   กรรมกำรของ ปตท.  ( นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ  ) เป็น 
     กรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ     
 นำยสุกฤตย ์สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรของ  
     บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอนนต ์สิริแสงทกัษิณ)  
 เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และประธำน 
 เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยบวร  วงศสิ์นอุดม)  เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  บมจ. พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 
จ  ำกดั 

- - 0.74 4.57 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20  

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพนัธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  เป็น 
 ประธำนกรรมกำร บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั รำชบุรีเพำเวอร์ จ  ำกดั 686.29 654.50 622.70 606.81 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ  
   ปตท. ถือหุน้ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย ์บรูณกำนนท ์)   
   เป็นกรรมกำร ของ  บจ. รำชบุรีพำเวอร์ 

รวม 719.43 685.03 651.71 638.54   
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10.3        รายการระหว่างกนัดงักล่าวเกดิจากสัญญาต่างๆ ซ่ึงมลีกัษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดงัต่อไปนี ้

(1) รำยกำรระหวำ่ง ปตท. กบัรัฐวสิำหกิจท่ีถือหุน้โดยรัฐบำล 

 ลกัษณะของรำยกำร 

ปตท. มีสถำนะเป็นบริษทัน ้ ำมนัแห่งชำติซ่ึงรัฐบำลไดมี้นโยบำยโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2545 ให้
ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจท่ีจะซ้ือน ้ ำมนัเช้ือเพลิงจ ำนวนตั้งแต่ 10,000 ลิตรข้ึนไป ตอ้งซ้ือจำก ปตท. หรือบริษทั บำงจำก
ปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) เท่ำนั้น ดงันั้น ปตท. จึงมีกำรขำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัเช้ือเพลิงใหรั้ฐวสิำหกิจไดแ้ก่ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย องคก์ำรขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร กำรรถไฟแห่งประเทศไทย อยำ่งไรก็ตำม หำกรัฐวิสำหกิจมียอดคำ้งช ำระค่ำ
ซ้ือน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ปตท. สำมำรถคิดดอกเบ้ียจำกยอดคำ้งช ำระดงักล่ำว 

(2) รำยกำรระหวำ่ง ปตท. กบับริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) (PTTEP) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะของรำยกำร 

(1) รายการธุรกจิปกต ิหรือรายการสนับสนุนธุรกจิปกต ิ

ลกัษณะรายการ มูลค่าส้ินสุด 
มถุินายน 2556 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

1.1 การขายผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม* ดงันี ้
          -  น ้ ำมนัดิบ                    2.56        ลำ้นบำร์เรล 
          -  ก๊ำซธรรมชำติ         86,390     ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุ 
          -  ก๊ำซแอลพีจี             22,100         เมตริกตนั 
          -  คอนเดนเสท               2.34         ลำ้นบำร์เรล 

36,766 ลำ้นบำท* 
 

     กำรค ำนวณรำคำซ้ือขำยของ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมนั้นไดอ้ำ้งอิงจำก
รำคำของตลำดโลกและเป็นรำคำท่ีผู ้
ร่วมทุนของโครงกำรขำยให ้ปตท. 

1.2 ปตท.สผ.ซ้ือน า้มนัเช้ือเพลงิจาก ปตท. ดงันี ้
-  น ้ ำมนัอำกำศยำน     1.06    ลำ้นลิตร 
-  น ้ ำมนัดีเซลหมุนเร็ว    34.42    ลำ้นลิตร 

991 ลำ้นบำท 
 

     คณะกรรมกำรบริษทั ปตท.สผ.ได้
อนุมติัสญัญำซ้ือน ้ ำมนัเช้ือเพลิงกบั 
บริษทั ปตท.จ ำกดั (มหำชน) เป็น
ระยะเวลำ 5 ปี (2552 – 2556) โดยมี
ขอ้ตกลงและรำคำซ้ือขำยเป็นไปตำม
รำคำอำ้งอิงมำตรฐำนท่ีแข่งขนัไดใ้น
ตลำด และมีเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล 

 *ขอ้มูล ณ ธนัวำคม 2555 

(3) รำยกำรระหวำ่ง ปตท. กบับริษทัในเครือกลุ่มกำรกลัน่ 

 ลกัษณะของรำยกำร 

 ปตท. ท ำสญัญำจดัหำน ้ ำมนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปจำกบริษทัโรงกลัน่น ้ำมนัในเครือ โดย ปตท. จะจดัหำ
น ้ ำมนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ี ปตท. ถือหุ้นอยูใ่นโรงกลัน่น ้ ำมนันั้นๆ โดยลกัษณะของ
สญัญำสำมำรถสรุปแยกในแต่ละโรงกลัน่น ้ ำมนัไดด้งัน้ี 
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ลกัษณะของสญัญำกบับริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั  (มหำชน) (TOP) 

 ปตท. จดัหำน ้ ำมนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปจำก TOP ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของก ำลงักำรกลัน่ในรำคำ
ตลำด โดยคู่สัญญำสำมำรถท่ีจะขอยกเลิกสัญญำไดโ้ดยแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นกำรล่วงหนำ้ไม่น้อยกวำ่ 12 
เดือน แต่ทั้งน้ี คู่สญัญำไม่สำมำรถแจง้ควำมประสงคก่์อนครบรอบปีท่ี 13 นบัจำกวนัท่ีปรับโครงสร้ำงหน้ีส ำเร็จ หรือนบัจำกวนัท่ี 
20 เมษำยน 2543   หรือคู่สญัญำฝ่ำยหน่ึงอำจบอกเลิกสญัญำไดใ้นกรณีท่ีคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงผิดสัญญำ  ทั้งน้ี ปตท. สำมำรถรับซ้ือ
ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปส่วนท่ีเกินร้อยละ 49.99 ไดใ้นรำคำตลำด 

 ปตท. จดัหำก๊ำซธรรมชำติให ้TOP เพ่ือใชใ้นโรงกลัน่ของบริษทัฯ ตำมปริมำณในสญัญำในรำคำตลำดตำมปกติของธุรกิจ 
โดยสญัญำมีระยะเวลำ 8 ปี (2549-2556) และระยะเวลำ 15 ปี (2550-2564) โดยใชร้ำคำตลำดตำมปกติของธุรกิจ 

 

ลกัษณะของสญัญำกบับริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ำกดั  (มหำชน)  (SPRC) 

 ผูถื้อหุน้ของ  SPRC  จะจดัหำน ้ ำมนัดิบตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ โดย ปตท. จดัหำในสัดส่วนร้อยละ 36 ของก ำลงักำร
กลัน่ในรำคำตลำด และรับซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปท่ีไดจ้ำกโรงกลัน่ ในปริมำณขั้นต ่ำไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 70 ของก ำลงักำร
กลัน่ท่ี 126,000 บำร์เรลต่อวนั หรือคิดเป็น 88,200 บำร์เรลต่อวนั ตำมรำคำตลำดในประเทศ ปริมำณส่วนเกินจำกกำรผลิตดงักล่ำว 
SPRC จะให้สิทธิ ปตท. และบริษทั เชฟรอน (ไทย) จ ำกัด ในฐำนะผูถื้อหุ้นในกำรพิจำรณำรับซ้ือส่วนเกินตำมรำคำตลำด
ภำยในประเทศ ก่อนท่ีจะน ำไปเสนอขำยแก่บุคคลท่ีสำม 

  

 ลกัษณะของสญัญำกบับริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) (BCP) 
ปตท. จดัหำน ้ ำมนัดิบทั้งหมดให้ BCP ตำมสัญญำจดัหำน ้ ำมนัดิบ (Feedstock Supply Agreement) และไดท้ ำสัญญำกำร

รับซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป (Product Offtake Agreement)  โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปจำก BCP ไม่นอ้ยกวำ่
ร้อยละ 30 ของปริมำณกำรผลิต (ไม่รวมน ้ ำมนัเคร่ืองบินและน ้ ำมนัเตำ ) ซ่ึงรำคำซ้ือขำยน ้ ำมนัดิบและผลิตภณัฑเ์ป็นไปตำมรำคำ
ตลำด  ทั้งน้ีสญัญำทั้ง 2 ฉบบั มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลำ 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงกำร 
Product Quality Improvement เร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยไ์ดใ้นวนัท่ี 7 ธ.ค.2552 

ปตท. จดัหำก๊ำซธรรมชำติให ้BCP เพ่ือใชใ้นกระบวนกำรผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม รวมระยะเวลำ 10 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 3 
สิงหำคม 2552  โดยรำคำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสญัญำและเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงธุรกิจปกติ  

ปตท. ไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำและไอน ้ ำกบั BCP เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2551 โดย ปตท. ก่อสร้ำงโรงผลิตไอน ้ ำและ
กระแสไฟฟ้ำท่ีมีก ำลงักำรผลิตไอน ้ ำขนำด 90 ตนัต่อชัว่โมง และไฟฟ้ำขนำด 19.7 เมกกะวตัต ์เพ่ือจ ำหน่ำยสำธำรณูปกำรท่ีผลิตได้
ให้บำงจำก ซ่ึงเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยใ์นเดือนมิถุนำยน 2553 โดยรำคำซ้ือขำยเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสัญญำและเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงธุรกิจปกติ  

ปตท.ไดท้ ำสัญญำกำรใชบ้ริกำรคลงัปิโตรเลียมและคลงัก๊ำซกบั BCP โดยสัญญำน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 
2552 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2566 รวมระยะเวลำ 15 ปี อตัรำค่ำบริกำรเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสญัญำ 
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ลกัษณะรำยกำรและสญัญำกบับริษทั ไออำร์พีซี  จ ำกดั (มหำชน) (IRPC)  

ปตท. จดัหำน ้ ำมนัดิบให ้IRPC  ตำมสัญญำจดัหำน ้ ำมนัดิบแบบ Term และ Spot โดยจะมีกำรเจรจำต่อสัญญำปีต่อปี 
ซ่ึงรำคำซ้ือขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด  

ปตท. ท ำสัญญำซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัส ำเร็จรูป กบั IRPC มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 เป็นระยะเวลำ 1 ปี  
และจะมีกำรเจรจำต่อสญัญำปีต่อปี  ซ่ึงรำคำซ้ือขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด  

ปตท. ท ำสญัญำใชบ้ริกำรคลงัน ้ ำมนั  IRPC จ.ชุมพร เพ่ือใชบ้ริกำรรับ เก็บรักษำ และจ่ำยน ้ ำมนั มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
1 มกรำคม 2556 เป็นระยะเวลำ 1 ปีและจะมีกำรเจรจำต่อสญัญำปีต่อปี 

ปตท. จดัท ำสญัญำขำยก๊ำซธรรมชำติใหก้บั IRPC เพ่ือใชใ้นกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและพลงัควำมร้อนร่วม มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนำยน 2552 รวมระยะเวลำสญัญำ 10 ปี โดยรำคำซ้ือขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด 

ปตท. ท ำสัญญำอนุพนัธ์เก่ียวกับกำรป้องกันควำมเส่ียงของน ้ ำมันดิบและผลิตภณัฑ์น ้ ำมนักับ IRPC ได้แก่ สัญญำ
แลกเปล่ียนส่วนต่ำงรำคำน ้ ำมนัส ำเร็จรูปและรำคำน ้ ำมนัดิบล่วงหนำ้ สัญญำแลกเปล่ียนส่วนต่ำงระหวำ่งเวลำของรำคำน ้ ำมนัดิบ 
สญัญำแลกเปล่ียนรำคำน ้ ำมนัดิบล่วงหนำ้ 

 

(4) รำยกำรระหวำ่ง ปตท. กบับริษทัในเครือในกลุ่มปิโตรเคมี 

ลกัษณะรำยกำรและสญัญำกบั บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) (PTTGC) 

PTTGC  เป็นบริษทัท่ีเกิดข้ึนจำกกำรควบรวมบริษทัตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 ระหวำ่งบริษทั 
ปตท. เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) (PTTCH) กบั บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ ำกดั (มหำชน) (PTTAR) โดยไดจ้ดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2554  และไดรั้บมำซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ี สิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสอง
บริษทัดงักล่ำวโดยผลของกฎหมำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 และภำยหลงัจำกกำรควบรวมบริษทัระหวำ่ง PTTAR กบั PTTCH 
แลว้นั้น บริษทัใหม่จะคงไวซ่ึ้งกิจกำรเดิมของทั้งสองบริษทั โดยกลุ่มธุรกิจท่ีมีรำยกำรและสญัญำระหวำ่งกนัมีดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

ปตท. เป็นผูจ้ดัหำวตัถุดิบท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตของ PTTCH ได้แก่ ก๊ำซธรรมชำติ  ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน  ก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยท ำสญัญำระยะยำว 15 ปี ตั้งแต่ปี 2538 และสำมำรถต่อสญัญำไดอี้ก 5 ปี  

ในปี 2534 ปตท.ไดรั้บโอนสิทธิและภำระผูกพนัจำก ATC ในสัญญำซ้ือขำยแนฟทำเบำและรำฟฟิเนทกบั PTTCH อำยุ
สญัญำ 15 ปี นบัตั้งแต่ปี 2534 ต่อมำ ปตท. ไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยวตัถุดิบและสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติกบั PTTCH มีผลใชบ้งัคบั
ใชต้ั้งแต่ปี 2542 โดยท่ีสญัญำซ้ือขำยวตัถุดิบมีผลต่อเน่ืองไปอีก 12 ปี และสำมำรถต่อสัญญำไดอี้ก 5 ปี ส ำหรับสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ
ธรรมชำติ มีผลต่อเน่ืองไปอีก 20 ปี และสำมำรถต่อสญัญำไดอี้ก 4 ปี 

ในปี 2538 ปตท. ไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL)  โดยสัญญำมีผลบงัคบัใช ้15 ปี นับจำกโรงงำนเร่ิม
เดินเคร่ือง  และในปี 2547  ปตท. ไดแ้กไ้ขสญัญำซ้ือขำยก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL)  ปริมำณเพ่ิมข้ึนเป็น 380,000 – 470,000 ตนั/ปี 
โดยสญัญำส้ินสุด 31 พฤษภำคม 2564 และสำมำรถต่อสญัญำไดอี้ก 5 ปี 

ในปี 2542 ปตท. ไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซอีเทนกบั PTTCH โดยสัญญำมีผลบงัคบัใช ้15 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 
2548 และสำมำรถต่อสญัญำไดอี้ก 5 ปี 
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ในปี 2547 ปตท. ไดท้ ำสญัญำซ้ือขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดย ปตท. จดัส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปี 2549  
เพ่ิมข้ึน 13,000 ตนัต่อเดือน เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบส ำหรับโครงกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิตโอเลฟินส์ของ PTTCH  จำกกำรปรับปรุงหน่วย
กำรผลิตซ่ึงแลว้เสร็จในปี 2550 

ในปี 2549 ปตท.ได้ท ำสัญญำซ้ือขำยวตัถุดิบก๊ำซอีเทน กับบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ 
PTTCH  ระยะเวลำสญัญำ 15 ปี นบัจำกวนัท่ีโรงงำนเร่ิมเดินเคร่ือง ปี 2553 โดยโครงสร้ำงรำคำวตัถุดิบอีเทนจะแปรผนัตำมรำคำ
ผลิตภณัฑเ์มด็พลำสติก HDPE ประเภทฟิลม์ (HDPE Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ในปี 2551 ปตท. ไดแ้ก้ไขรำคำซ้ือขำยวตัถุดิบ โดยแก้ไขสัญญำซ้ือขำยวตัถุดิบก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพนและก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว(LPG) กับ PTTCH  สัญญำมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2551 ซ่ึงอำยุสัญญำยงัคงไวเ้ดิม โดยสัญญำมี
โครงสร้ำงรำคำวตัถุดิบก๊ำซอีเทนแปรผนัตำมรำคำผลิตภณัฑเ์มด็พลำสติก HDPE ประเภทฟิลม์ (HDPE Film Grade) ในตลำดเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงจะสะทอ้นภำวะของตลำดปิโตรเคมีทั้งสำยไปถึงตลำดเม็ดพลำสติก HDPE ท่ีบริษทัไดเ้ร่ิมผลิตในปี 2547 ท่ี
ผ่ำนมำ  ส่วนโครงสร้ำงรำคำวตัถุดิบก๊ำซโพรเพนและก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แปรผนัตำมรำคำผลิตภณัฑ์เม็ดพลำสติก PP 
ประเภทฟิลม์ (PP Film Grade)  

ในปี 2553 ปตท. ต่อสัญญำซ้ือขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กบั PTTCH  ปริมำณ 20,000 ตนัต่อเดือน โดยสัญญำมี             
ผลบงัคบัใช ้1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน  2553 และท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กบั PTTCH  ปริมำณ 28,000 
ตนัต่อเดือน โดยสญัญำมีผลบงัคบัใช ้1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2553 และสำมำรถต่อสญัญำไดอี้ก 1 ปี 

ในปี 2555 ปตท. ไดแ้กไ้ขรำคำซ้ือขำยวตัถุดิบก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  กบั PTTGC 
(หรือ PTTCH เดิม) และขยำยสญัญำไปถึงปี 2563 ส ำหรับสญัญำท่ีมีอำยมุำกกวำ่ปี 2563 ก็ยงัคงอำยสุญัญำไวด้งัเดิม อีกทั้งยงัแกไ้ข
รำคำซ้ือขำยวตัถุดิบก๊ำซอีเทน กบั PTTPE เช่นกนั โดยสัญญำมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2555 เป็นตน้ไป ซ่ึงเรียกกำร
แกไ้ขสญัญำฉบบัน้ีวำ่ MASTER AMENDMENT สัญญำยงัคงมีโครงสร้ำงรำคำวตัถุดิบก๊ำซอีเทนแปรผนัตำมรำคำผลิตภณัฑเ์ม็ด
พลำสติก HDPE ประเภทฟิล์ม (HDPE Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และรำคำวตัถุดิบก๊ำซโพรเพนและก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) แปรผนัตำมรำคำผลิตภณัฑเ์ม็ดพลำสติก PP ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) เช่นเดิม แต่เปล่ียนแปลง
สมมติฐำนให้สะทอ้นภำพปัจจุบนัมำกยิ่งข้ึน ส่งผลให้รำคำของผลิตภณัฑมี์มูลค่ำสูงข้ึน  และยงัเพ่ิมเติมในส่วนของกำรเรียกเก็บ
เงินเขำ้กองทุนน ้ ำมนั จำกภำคปิโตรเคมีท่ีใช ้ก๊ำซโพรเพน ก๊ำซบิวเทน และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวตัถุดิบ ซ่ึงภำครัฐได้
เรียกเก็บในอตัรำ 1 บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงรัฐฯไดป้ระกำศเรียกเก็บ ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกรำคม 2555 เป็นตน้มำ เพื่อให ้PTTGC เป็น ผูรั้บ
ภำระในกำรช ำระค่ำกองทุนฯ ดงักล่ำวต่อไป  

ปตท. ท ำสญัญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้ PTTAR เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์มีอำยสุัญญำขั้นตน้ 
10 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมส่งมอบก๊ำซธรรมชำติ โดยสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้โรงงำนอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 1 (AR2) จะส้ินสุดใน
เดือนมิถุนำยน 2558 และสญัญำขำยก๊ำซธรรมชำติใหโ้รงงำนอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 2 (AR3) จะส้ินสุดในเดือนเมษำยน 2561 

ปตท. ท ำสัญญำระยะยำวเป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์หลกัทั้งหมดของ PTTAR และให้ PTTAR เป็นผูจ้ดัส่ง
ผลิตภณัฑโ์ดยตรงให้กบัลูกคำ้ กำรท ำสัญญำซ้ือผลิตภณัฑจ์ำก PTTAR เป็นสัญญำ “Take-or-Pay” ท่ี ปตท. รับประกนักำรซ้ือ
ผลิตภณัฑข์ั้นต ่ำตำมสัญญำ โดย ปตท. จะไดรั้บค่ำด ำเนินกำรในกำรท ำตลำดให้กบั PTTAR และสัญญำ “Take and Pay” ซ่ึงระบุ
ปริมำณท่ี ปตท.จะรับผลิตภณัฑโ์ดยมิไดรั้บประกนักำรจดัจ ำหน่ำย  เพ่ือรองรับกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์นปริมำณส่วนท่ีเหลือจำก
สัญญำ “Take-or-Pay” ส ำหรับผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่  คอนเดนเสทเรซิดิว  แนฟทำชนิดเบำ และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
PTTAR จะเป็นผูจ้ ัดส่งโดยตรงให้กับลูกคำ้ของ ปตท. โดยเป็นสัญญำระยะยำว 15 ปี ส ำหรับผลิตภณัฑ์คอนเดนเสทเรซิดิว 
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ผลิตภณัฑแ์นฟทำชนิดเบำ และ ส ำหรับผลิตภณัฑก๊์ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นสัญญำระยะยำว 10 ปี นบัตั้งแต่ปี 2540 ภำยใต้
เง่ือนไข Evergreen Basis โดยหลงัจำกปี 2550 ใหถื้อวำ่สญัญำมีผลต่อไปอยำ่งไม่มีท่ีส้ินสุด เวน้แต่จะมีกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ 

ปตท. ท ำสัญญำจดัหำคอนเดนเสทให้กบั PTTAR โดยท ำสัญญำซ้ือขำยคอนเดนเสทระยะยำว มีอำยุสัญญำ 20 ปี 
นบัตั้งแต่ปี 2540 ในปริมำณ 4.6 – 6.1 ลำ้นตนัต่อปี 

กลุ่มธุรกิจกำรกลัน่น ้ ำมนัและจดัหำผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส ำเร็จรูป 

ปตท. จดัหำน ้ ำมนัดิบ ตำมสญัญำจดัหำน ้ ำมนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน (Feedstock Supply Agreement) มีระยะเวลำ 18 ปี โดย มี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2552 โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหำน ้ ำมนัดิบและวตัถุดิบอ่ืนทั้งหมด ตำมชนิดและปริมำณท่ีก ำหนด
ดว้ยรำคำตลำด 

ปตท. รับซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปท่ีไดจ้ำกกำรกลัน่ในปริมำณขั้นต ่ำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได้
ตำมรำคำตลำดในประเทศ สญัญำรับซ้ือผลิตภณัฑมี์ระยะเวลำ 18 ปี มีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2549 หลงัจำก 18 ปี ให้ถือ
วำ่สญัญำมีผลต่อไปอยำ่งไม่มีท่ีส้ินสุด เวน้แต่จะมีกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ 

ปตท. จดัท ำสัญญำรับซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัส ำเร็จรูปของโครงกำรขยำยกำรลงทุน (New Complex Product Offtake 
Agreement) กบั PTTAR  เป็นระยะเวลำ 18 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2549  หลงัจำก 18 ปี ให้ถือวำ่สัญญำมีผลต่อไปอยำ่งไม่มีท่ี
ส้ินสุด เวน้แต่จะมีกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑ์ทั้งหมดของปริมำณผลิตภณัฑ์ท่ี PTTAR ผลิตไดจ้ำก 
Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑอ์ยำ่งนอ้ยร้อยละ 50 ของจ ำนวนผลิตภณัฑท์ั้งหมดในรำคำตลำดในประเทศ 

ปตท. ท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติให้กบั PTTAR เพ่ือใชใ้นกระบวนกำรผลิตน ้ ำมนัส ำเร็จรูป และท ำสัญญำซ้ือขำย
ก๊ำซธรรมชำติใหก้บั PTTAR เพ่ือใชใ้นกำรผลิตไฟฟ้ำ ซ่ึงสญัญำจะส้ินสุดปี 2561  

 

ลกัษณะรำยกำรและสญัญำกบับริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ำกดั (HMC) 

ปตท. ท ำสัญญำจดัหำวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนกำรผลิตให้แก่ HMC ปี 2549โดยท ำสัญญำซ้ือขำยวตัถุดิบก๊ำซโพรเพน
ระยะยำว  มีอำยสุญัญำ 15 ปีนบัตั้งแต่เร่ิมเดินเคร่ืองปี 2553 และสำมำรถต่ออำยไุดค้รำวละ 5 ปี  โดยโครงสร้ำงรำคำจะแปรผนัตำม
รำคำผลิตภณัฑเ์มด็พลำสติก PP  ประเภทฟิลม์ (PP Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

 

ลกัษณะรำยกำรและสญัญำกบับริษทั พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกดั (PTTAC) 

ปตท. ท ำสัญญำจดัหำวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนกำรผลิตให้แก่ PTTAC ในปี 2551 โดยท ำสัญญำซ้ือขำยวตัถุดิบก๊ำซ     
โพรเพนระยะยำว  มีอำยสุญัญำ 15 ปี นบัตั้งแต่โรงงำนเร่ิมด ำเนินกำรผลิต และสำมำรถต่ออำยไุดค้รำวละ 5 ปี  โดยโครงสร้ำงรำคำ
จะแปรผนัตำมรำคำผลิตภณัฑเ์มด็พลำสติก PP  ประเภทฟิลม์ (PP Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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นโยบายเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 รำยกำรระหวำ่งกนัของ ปตท. ในอนำคต จะเป็นรำยกำรท่ีด ำเนินกำรทำงธุรกิจตำมปกติเช่นเดิม ไม่มีรำยกำรใดเป็นพิเศษ 
ไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่ง ปตท. บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้ ส่วนนโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
ระหวำ่ง ปตท. กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัก ำหนดจำกรำคำตำมปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีก ำหนดใหก้บับุคคล/กิจกำรอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับรำคำสินคำ้ท่ีซ้ือจำกบริษทัยอ่ยจะเป็นไปตำมรำคำขำยของบริษทัยอ่ยท่ีอำ้งอิงจำกรำคำตลำด กำรเปิดเผย
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัจะเป็นไปตำมระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์ และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมทั้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงก ำหนดโดยสภำวชิำชีพ
บญัชี 
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11.  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

11.1 งบการเงนิรวม 

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีน าเสนอประกอบดว้ย งบก าไรขาดทุนส าหรับ 6 เดือน ปี 2556 โดยแสดงเปรียบเทียบกบั 
6 เดือน ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ปรับปรุง
ใหม่) ซ่ึงผา่นการรับรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 บริษทั ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกดั (TTM(T)) และ บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม รี
ไฟน์น่ิง จ ำกดั (มหำชน) (SPRC) ซ่ึงเป็นกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ตำมล ำดบัของบริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนสกุลเงินท่ีใชใ้นกำร
ด ำเนินงำนจำกสกลุเงินบำทเป็นสกลุเงินดอลลำร์สหรัฐ โดยพิจำรณำจำกรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีไดรั้บจำกหรือใชใ้นกำรด ำเนินกิจกำรเป็น
หลกั ทั้งน้ีกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชี TTM(T) และ SPRC จึงท ำกำรปรับปรุงงบกำรเงิน
ยอ้นหลงั และบริษทัฯ ไดน้ ำงบกำรเงินของ TTM(T) และ SPRC ท่ีไดแ้ปลงค่ำเป็นสกุลเงินบำทแลว้มำจดัท ำงบกำรเงินรวม โดย
ผลกระทบท่ีมีต่องบกำรเงินรวมของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
 

หน่วย : ลำ้นบำท 
  งบกำรเงินรวม 
  เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555   

 สินทรัพยร์วม  (1,099.15) 
 หน้ีสินรวม  (9.52) 
 ส่วนของผูถื้อหุน้   (1,089.63) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   
 สินทรัพยร์วม  (1,808.91) 
 หน้ีสินรวม  (40.94) 
 ส่วนของผูถื้อหุน้  (1,767.97) 

งบก าไรขาดทุน/งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดอืน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 
 รำยไดร้วม  (47.48) 
 ตน้ทุนขำย และค่ำใชจ่้ำยรวม  (44.86) 
 ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ  56.56 
 ก ำไรส ำหรับงวด  53.94 
 ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด-สุทธิจำกภำษี  622.00 
 ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด  675.94 

งบก าไรขาดทุน/งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดหกเดอืน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 
 รำยไดร้วม  60.24 
 ตน้ทุนขำย และค่ำใชจ่้ำยรวม  (87.33) 
 ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ  55.66 
 ก ำไรส ำหรับงวด  203.23 
 ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด-สุทธิจำกภำษี  (5.26) 
 ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด  197.97 
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11.1.1   งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
                 หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม)่ 
ปี 2554 

(ปรับปรุงใหม)่  
ปี 2555 

 (ปรับปรุงใหม)่ 
30 มิถุนำยน 2556 

(สอบทำน) 

สินทรัพย ์     
สินทรัพยห์มุนเวียน     
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 135,801.05 116,132.12 136,924.06          110,377.58 
   เงินลงทุนชัว่ครำว 21,783.59 10,961.67 6,409.13 7,780.00 
   ลูกหน้ีกำรคำ้ 140,348.48            171,361.54 243,302.77 257,710.93 
   ลูกหน้ีอ่ืน  18,804.91 32,624.97 35,518.71 35,718.51 
   เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 284.03 5,006.18 96.96 446.91 
   สินคำ้คงเหลือ 31,230.66 26,000.29 28,485.00 30,279.50 
   พสัดุคงเหลือ  11,102.53 13,160.27 13,759.45 14,904.39 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,578.23 5,877.12 7,649.85 6,093.56 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 363,933.48 381,124.16 472,145.94 463,311.40 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     

   เงินลงทุนเผื่อขำย 13,590.60 11,680.42 12,972.33 13,034.78 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 205,062.69 227,853.52 235,824.95 232,986.67 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -     -    - 

   เงินลงทุนในกิจกำรท่ีควบคุมรวมกนั 
   เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

- 
2,179.36 

                       -    
            1,749.85 

 -    
2,015.96                         

                        - 
2,062.09 

   เงินใหกู้ย้ืมระยะยำว 5,878.37 145.76 106.88 11.09 
   อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 8,731.93 8,345.29 8,091.48 7,644.60 
   ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 496,660.66 601,337.46 650,560.97 683,651.69 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20,712.45 52,613.60 116,869.96 120,380.25 
   สินทรัพยเ์หมือง  32,699.30 33,179.84 35,232.83 36,158.11 
   ค่ำควำมนิยม 17,541.83 28,432.57 46,501.14 46,732.66 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 16,446.49 19,318.40 14,501.16 14,330.29 

   เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำซ้ือก๊ำซ 8,304.60 7,346.23 5,688.54 5,251.32 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 37,367.43 28,718.98 28,998.89 27,992.37 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 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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                        หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม)่ 
ปี 2554 

(ปรับปรุงใหม)่  
ปี 2555 

 (ปรับปรุงใหม)่ 
30 มิถุนำยน 2556 

(สอบทำน) 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้     
หน้ีสินหมุนเวียน     
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 8,593.73 15,520.54 17,838.77 14,786.23 
   เจำ้หน้ีกำรคำ้ 137,222.31 195,843.43 254,703.61 244,790.42 
   เจำ้หน้ีอ่ืน 12,027.38 35,911.90 32,534.05 25,907.36 
   เงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 28,562.27 54,978.77 39,830.54 46,106.52 
   เงินกูย้ืมระยะสั้น 7,944.91  -     -    - 
   ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 27,038.39 26,355.84 29,350.41 17,831.06 
   ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 39,589.10 - - - 
   ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนอุปกรณ์กำรผลิตระยะสั้น 3,753.37 2,312.67 635.89 381.93 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 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 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
   เจำ้หน้ีอ่ืนระยะยำว 705.23 671.71 638.93 626.00 
   เงินกูร้ะยะยำว 342,466.78 337,324.12 397,513.61 393,655.93 
   หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 19,850.54 42,936.69 60,020.89 60,676.85 
   ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 5,147.73 5,500.02 5,821.29 6,141.80 
   ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนอุปกรณ์กำรผลิตระยะยำว 22,151.78 22,628.85 33,126.53 35,125.09 
   เงินมดัจ ำถงัก๊ำซ 6,038.46 6,567.50 7,270.50 7,666.87 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,670.77 6,981.54 14,332.62 25,555.34 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 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 
ส่วนของผูถื้อหุน้      
   ทุนจดทะเบียน 28,572.46 28,572.46 28,572.46 28,572.46 
   ทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 28,490.42 28,563.00 28,563.00 28,563.00 
   ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 27,585.43 29,211.13 29,211.13 29,211.13 
   ก ำไรสะสม      
      จดัสรรแลว้      
         ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 2,857.25 2,857.25 2,857.25 2,857.25 
         ทุนส ำรองเพื่อกองทุนประกนัวินำศภยั 1,005.09 1,034.86 1,075.40 1,075.40 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 428,455.27 501,216.51 572,946.77 598,652.38 

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (7,689.62) (7,119.64) (30,637.64) (22,306.92) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  480,703.84 555,763.11 604,015.90 638,052.23 
   ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  76,710.03 87,950.26 125,880.18 128,402.94 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 557,413.86 643,713.38 729,896.08 766,455.17 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,229,109.20 1,401,846.07 1,629,511.03 1,653,547.34 
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11.1.2   งบก ำไรขำดทุน  
                  หน่วย : ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุน 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554 

(ปรับปรุงใหม่)  
ปี 2555 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถุนำยน 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
30 มิถุนำยน 2556 

(สอบทำน) 
รำยได ้       
   รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 1,898,682.17 2,428,126.09 2,793,833.06 1,374,922.51 1,369,541.45 
   ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร 1,724,780.05 2,208,363.40 2,561,317.28 1,258,100.81 1,259,126.67 
   ก ำไรขั้นตน้ 173,902.12 219,762.69 232,515.78 116,821.70 110,414.78 
รำยไดอ่ื้น 13,025.89 16,575.26 17,178.95 10,512.14 6,383.91 
   ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย 186,928.01 236,337.95 249,694.74 128,019.70 120,069.61 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 11,267.90 10,439.07 9,836.17 6,050.23 4,868.93 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 24,670.34 33,953.33 38,476.39 14,896.33 16,573.14 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 709.39 655.10 736.06 368.07 337.08 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรส ำรวจปิโตรเลียม 2,721.15 6,615.17 6,629.83 3,119.54 2,014.16 
ค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียม 18,540.07 22,026.32 26,392.71 12,262.63 13,212.54 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 1,929.06 5,771.61 10,434.29 7,528.10 74.42 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ (6,361.93) (1,099.42) (7,614.72) (685.86) (3,270.91) 
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 133,452.03 157,976.77 164,804.01 83,794.79 82,989.33 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 18,815.96 29,463.28 27,091.05 5,994.86 11,497.60 
   ก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได ้ 152,267.99 187,440.05 191,895.06 89,789.65 94,486.93 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 16,803.23 18,035.27 19,762.72 9,263.21 10,007.44 
   ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 135,464.76 169,404.77 172,132.33 80,526.45 84,479.49 
ภำษีเงินได ้ 33,960.54 43,225.66 46,516.38 25,126.01 25,009.72 
   ก ำไรสุทธิ 101,504.22 126,179.11 125,615.95 55,400.44 59,469.77 
กำรแบ่งปันก ำไรสุทธิ      
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 17,512.17 19,918.78 20,950.14 9,297.75 11,086.12 
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 83,992.05 106,260.33 104,665.81 46,102.68 48,383.65 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 29.58 37.24 36.64 16.14 16.94 
ก ำไรต่อหุน้ปรับลด 29.50 37.23 36.64 16.14 16.94 
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11.1.3   งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ          
                                                             หน่วย : ลำ้นบำท 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554 

(ปรับปรุงใหม่)  
ปี 2555 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถุนำยน 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
30 มิถุนำยน 2556 

(สอบทำน) 
ก ำไรส ำหรับงวด 101,504.22  126,179.11 125,615.95 55,400.44 59,469.77 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน       

ก ำไร(ขำดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 3,895.75 (1,282.54) 1,340.44 51.03 116.30 
ภำษีเงินได้เก่ียวกับก ำไร(ขำดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนใน

หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 
 

(1,154.74) 792.92 (289.99) (23.98) (16.09) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (17,416.13) 10,544.69 (6,679.01) 2,158.35 4,510.32 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (211.64) 6,085.58 (120.71) (89.18) 463.91 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน-สุทธิจำกภำษี (14,886.76) 16,140.65 (5,749.27) 2,096.22 5,074.45 
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 86,617.47  142,319.76 119,866.68 57,496.65 64,544.22 
กำรแบ่งปันก ำไรเบด็เสร็จรวม        

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 75,743.27 119,253.52 100,570.80 47,006.13 52,241.47 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 10,874.20  23,066.24 19,295.88 10,490.53 12,302.75 
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11.1.4   งบกระแสเงินสด  
              หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554 

(ปรับปรุงใหม่)  
ปี 2555 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถุนำยน 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
30 มิถุนำยน 2556 

(สอบทำน) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน        
ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 83,992.05  106,260.33 104,665.81 46,102.68 48,383.65 
รำยกำรปรับปรุงกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)      
จำกกิจกรรมด ำเนินงำน:      

ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำสูญส้ิน และค่ำตดัจ ำหน่ำย 46,704.91  55,315.46 65,237.43 30,737.50 34,950.34 
(โอนกลบั)ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ (74.89) 5,771.61 10,385.78 7,528.10 33.32 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (494.11) 73.43 148.25 47.68 17.35 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 78.40  (993.86) - - 17.86 
โอนท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์เป็นค่ำใชจ่้ำย (5.40) 461.01 146.75 - - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (18,815.96) (29,463.28) (27,091.05) (5,994.86) (11,497.60) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในก ำไร

ส ำหรับงวด 17,512.17  19,918.78 20,950.14 9,297.75 11,086.12 
ส ำรองผลประโยชนพ์นกังำน               725.79                    635.32                    629.33 324.10 431.70 

      ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 881.85  (496.83) 349.38 25.94 2,626.47 
(โอนกลบั)หน้ีสงสยัจะสูญ 58.87  (355.39) 466.48 12.84 (10.91) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรส ำรวจตดัจ ำหน่ำย 1,426.44  4,598.35 2,945.39 1,379.54 875.89 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ตดัจ่ำย - 26.68 98.16 - - 
ส่วนลดมูลค่ำหุน้กูต้ดัจ ำหน่ำย 27.55  27.55 30.45 - - 
ดอกเบ้ียจำกสญัญำเช่ำกำรเงินตดัจ ำหน่ำย 20.85  26.75 26.21 - - 
(โอนกลบั)ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 27.23  328.82 205.80 213.28 9.97 
(โอนกลบั)ส ำรองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภำพ - (47.77) 3.40 8.83 11.49 
เงินปันผลรับ (514.28) (599.86) (375.95) (148.73) (170.19) 
ภำษีเงินได ้ 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) 
ดอกเบ้ียจ่ำย 16,053.10  17,370.08 18,513.54 8,775.02 9,120.41 
อ่ืนๆ (4.41) (24.33) (141.77) (245.57) 906.60 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินด ำเนินงำน 178,881.63  218,581.45 240,822.24 121,531.20 120,500.83 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำนลดลง (เพิ่มข้ึน) 20,629.01  (464.79) (25,133.98) (57,381.14) (23,304.77) 
เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 199,510.64  218,116.66 215,688.26 64,150.06 97,196.05 
เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 544.72  1,432.30 2,501.07 1,322.86 1,216.86 
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (446.18) (189.54) (5.38) (3.90) (67.24) 
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได ้ (43,706.69) (42,073.68) (40,782.46) (30,733.14) (35,813.51) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 155,902.49  177,285.74 177,401.49 34,735.88 62,532.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  
 

 ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 306 

 
                หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554 

(ปรับปรุงใหม่)  
ปี 2555 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถุนำยน 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
30 มิถุนำยน 2556 

(สอบทำน) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน         
เงินรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 1,516.19  62.75 242.42 187.20 22.17 
เงินจ่ำยส ำหรับท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (102,590.08) (107,967.74) (114,763.12) (56,624.32) (55,149.58) 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ - - - -  
เงินจ่ำยส ำหรับสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (2,041.73) (4,160.25) (1,960.83) (1,762.92) (2,542.32) 
เงินจ่ำยส ำหรับพฒันำสินทรัพยเ์หมือง (2,451.17) (62.08) (112.76) (10.93) (1,892.42) 
เงินจ่ำยส ำหรับค่ำเช่ำท่ีดิน-อำคำรตำมสญัญำระยะยำว (348.37) (321.21) (54.96) (37.44) (5.45) 
เงินมดัจ ำส ำหรับกำรซ้ือธุรกิจ (10,850.50) - - - - 
เงินสดจ่ำยส ำหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะยำว (340.24) - (54.50) - - 
เงินสดจ่ำยส ำหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น (40.43) (231.62) - - (304.99) 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (15,124.08) (85,995.38) (1,558.78) (225.72) 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั - (57,615.91) - - (236.11) 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,671.57) (4,251.69) (496.13) (325.08) (438.38) 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (1,313.78) - - - (46.12) 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในกิจกำรอ่ืน - - (266.11) -  
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำว - 1,973.35  - - 4,644.03 
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยำว 220.00  948.58 115.98 63.02 50.84 
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น - 8.37 4,823.82 -  
เงินสดรับจำกกำรยกเลิกสญัญำเช่ำในสถำนีบริกำรน ้ำมนั 20.55  18.11 26.19 4.66 12.93 
เงินลงทุนชัว่ครำว (เพิ่มข้ึน) ลดลง (12,856.13) 10,800.32 4,662.42 (8,368.08) (1,403.86) 
เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 763.00  4,033.94 2,344.97 628.13 688.79 
เงินปันผลรับ 9,858.62  11,607.77 10,911.91 7,909.49 8,981.47 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (123,126.28) (160,281.41) (180,576.07) (59,895.04) (47,844.70) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน         
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้สำมญั 593.73  260.72  32,694.12 - - 
เงินสดรับจำกส่วนเกินมูลค่ำหุน้ 3,032.76  1,625.70  - - - 
เงินสดรับจำกกำรกูย้ืมระยะยำว 23,802.72  20,705.97 16,343.49 62,060.02 8,919.07 
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้กู ้ 45,525.88  21,283.80  93,249.81 - - 
เงินสดรับจำกกำรกูย้ืมระยะสั้น 26,931.76  2,330.54  61,001.12 16,636.55 27,959.95 
เงินสดรับจำกกำรออกตัว๋เงินจ่ำย - 4,520.00  4,960.92 - - 
จ่ำยคืนตัว๋เงินจ่ำย - (4,520.00) - - - 
จ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะสั้น (18,615.64) (2,972.26)  (64,636.41)  (2,199.61) (30,936.02) 
จ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะยำว (11,270.85) (5,816.44) (6,803.16) (43,640.89) (10,276.72) 
จ่ำยคืนหุน้กู ้ (12,354.53) (14,749.34) (47,720.72) - - 
จ่ำยคืนพนัธบตัร ปตท. (9,000.00) (8,000.00) (3,000.00) - - 
เงินจ่ำยค่ำงวดตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (211.09) (226.33) (274.16) (132.00) (66.08) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำก สถำบนักำรเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 2,939.23  (330.19) (266.85)  (1,148.65) (163.93) 
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทุน - - 4,718.81 4,882.98 - 
เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 0.90  -  - -  
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (14,718.79) (18,540.69) (20,250.57) (9,036.33) (10,622.80) 
เงินปันผลจ่ำย (31,754.75) (41,101.87) (42,305.71) (24,274.36) (27,382.66) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน 4,901.34  (45,530.39) 27,710.70  3,147.70 (42,569.21) 
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                                                                                                                                                                                                                                             หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554 

(ปรับปรุงใหม่)  
ปี 2555 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถุนำยน 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
30 มิถุนำยน 2556 

(สอบทำน) 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียนในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (5,576.16) 1,516.90  (1,354.11)  908.68 (550.56) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (333.25) 7,340.23  (2,396.55) 273.05 1,885.85 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 31,768.14  (19,668.94) 20,785.46 (20,829.73) (26,546.47) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้งวด 104,032.91  135,801.05  116,132.12  116,140.75 136,924.06 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัปลำยงวด 135,801.05  116,132.12  136,917.58  95,311.01 110,377.58 

 

11.1.5   อตัรำส่วนทำงกำรเงิน  
 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน หน่วย ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 30 มิถุนำยน 2556  
อตัรำส่วนสภำพคล่อง      
อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.35 1.14 1.24 1.30 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 1.10 0.89 1.02 1.05 
อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้ เท่ำ 13.87 15.35  13.34  11.04 
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 25.96 23.45  26.99  32.61 
อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ เท่ำ 77.78 77.17  94.02  87.21 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย วนั 4.63 4.66  3.83  4.13 
อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ี เท่ำ 14.42 13.26  11.37  10.26 
ระยะเวลำช ำระหน้ี วนั 24.96 27.15  31.66  35.09 
Cash Cycle วนั 5.63 0.97  (0.84)  1.65 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร      
อตัรำส่วนก ำไรขั้นตน้ ร้อยละ 9.16 9.05 8.32 8.06 
อตัรำส่วนก ำไรสุทธิ ร้อยละ 4.35 4.29 3.69 3.49 
อตัรำส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ร้อยละ 18.46 20.50 18.05 17.22 
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน      
อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ ร้อยละ 7.20 8.08 6.90 6.52 
อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร ร้อยละ 26.91 29.43 27.09 21.27 
อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ เท่ำ 1.66 1.88 1.87 1.70 
อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน      
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ำ 1.21 1.18 1.23 1.16 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ีย เท่ำ 12.30 13.23 12.33 9.75 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis)  เท่ำ 0.81 0.66 0.48 0.49 
อตัรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล  ร้อยละ 34.65 34.90 35.48 N/A 
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11.1.6   ผลด ำเนินงำนแยกตำมกลุ่มธุรกิจ: EBITDA และ EBIT                                                                            หน่วย : ลา้นบาท 

ก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษีและ 
ก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 30 มิถุนำยน 2556 
(สอบทำน) ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2555 

(ตรวจสอบ) 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซธรรมชำติ  
ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม    

  

รำยไดจ้ำกกำรขำย 140,656 169,646 212,537 109,082 
ตน้ทุนขำย 14,534 19,075 21,897 11,512 
ก ำไรขั้นตน้ 126,122 150,571 190,640 97,570 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 5,513 7,836 9,640 3,662 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรส ำรวจ 2,721 6,615 6,630 2,015 
ค่ำภำคหลวง 16,635 19,678 24,492 12,388 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 586 2,093 2,220 835 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 101,839 118,535 152,098 80,340 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 32,303 33,532 42,692 22,848 
     รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษี (EBIT) 69,536 85,003 109,406 57,492 
ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ     
รำยไดจ้ำกกำรขำย 357,018 412,801 510,684 263,136 
ตน้ทุนขำย 300,319 336,106 446,006 235,751 
ก ำไรขั้นตน้ 56,699 76,695 64,678 27,385 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 10,182 14,924 13,046 5,829 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 695 424 634 85 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 47,212 62,195 52,266 21,641 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 9,257 15,203 13,588 6,777 
     รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษี (EBIT) 37,955 46,992 38,678 14,864 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษีของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้ 
และก๊ำซธรรมชำติ (EBIT) 107,491 131,995 148,084 72,356 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 
ธุรกิจน ้ำมนั   

   

รำยไดจ้ำกกำรขำย 480,700 558,524 607,741 308,695 
ตน้ทุนขำย 460,683 537,773 582,739 295,327 
ก ำไรขั้นตน้ 20,017 20,751 25,002 13,368 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 10,146 10,020 12,379 6,721 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 2,255 2,493 2,820 1,592 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 12,126 13,224 15,443 8,239 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 2,409 2,443 2,342 1,287 
     รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษี (EBIT) 9,717 10,781 13,101 6,952 
ธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ       
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,061,694 1,427,553 1,635,520 778,648 
ตน้ทุนขำย 1,058,747 1,423,748 1,638,510 780,031 
ก ำไรขั้นตน้ 2,947 3,805 (2,990) (1,383) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 3,561 3,064 3,718 1,895 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 2,967 2,549 2,862 1,902 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 2,353 3,290 (3,846) (1,376) 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 11 13 15 5 
     รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษี (EBIT) 2,342 3,277 (3,861) (1,381) 
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                   หน่วย : ลา้นบาท 
ก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษีและ 

ก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 30 มิถุนำยน 

2556 
(สอบทำน) 

ปี 2553 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2554 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2555 
(ตรวจสอบ) 

ธุรกิจปิโตรเคมี     
รำยไดจ้ำกกำรขำย 46,459 75,171 83,825 44,070 
ตน้ทุนขำย 44,050 70,119 79,038 42,290 
ก ำไรขั้นตน้ 2,409 5,052 4,787 1,780 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 1,247 1,739 1,911 875 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 37 464 97 65 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 1,199 3,777 2,973 970 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 368 883 1,024 611 
     รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษี (EBIT) 831 2,894 1,949 359 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษีของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย (EBIT) 12,890 16,952 11,189 5,930 
กลุ่มธุรกิจถ่ำนหิน     
รำยไดจ้ำกกำรขำย 24,652 30,812 28,739 11,244 
ตน้ทุนขำย 15,830 17,400 18,107 7,222 
ก ำไรขั้นตน้ 8,822 13,412 10,632 4,022 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 1,555 1,862 2,085 738 
ค่ำภำคหลวง 1,905 2,348 1,900 824 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน                  -     166.00    1,056                  -    
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 5,362 9,368 7,703 2,460 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,426 2,069 4,105 2,586 
     รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษี (EBIT) 3,936 7,299 3,598 (126) 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษีก่อนหกัรำยกำรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร และรำยกำร
ระหวำ่งกนั 124,317 156,246 162,871 78,160 
บวก (หกั) รำยกำรระหวำ่งกนั 192 330 44 461 
บวก (หกั) รำยกำรท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร (884) (518) (310) (274) 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษี 123,625 156,058 162,605 78,347 
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11.2 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion & Analysis) 

 ในกำรอ่ำนค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร นกัลงทุนควรศึกษำเอกสำรประกอบ ซ่ึงไดแ้ก่ งบกำรเงินรวม ขอ้มูล
ทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ตวัเลขกำรด ำเนินงำนโดยสรุปทั้งในอดีตและท่ีมีกำรปรับปรุง ควบคู่ไปกบัหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
และขอ้มูลท่ีน ำเสนอไวใ้นเอกสำรน้ี 

11.2.1 ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่2 ปี 2555 
ในไตรมำส 2 ปี 2556 (Q2/2556) ปตท. และบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 669,609 ลำ้นบำทลดลงจำกไตรมำส 2 ปี 

2555 (Q2/2555) ร้อยละ 1.9  อีกทั้งรำคำเฉล่ียของน ้ ำมนัดิบดูไบลดลงจำก 106.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน Q2/2555 เป็น 100.8 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน Q2/2556 ในขณะท่ีก ำไรก่อนหักตน้ทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย รวมทั้ง
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนและรำยไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำน (EBITDA) ลดลงจ ำนวน 3,639 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 6.1  ซ่ึงส่วนใหญ่
มำจำกผลประกอบกำรท่ีลดลงของหน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ โดยใน Q2/2556  ปตท. และบริษทัยอ่ยมีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมจ ำนวน 1,347 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 5,749 ลำ้นบำท จำก Q2/2555 ท่ีมีส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม จ ำนวน 
4,402 ลำ้นบำท จำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจกำรกลัน่ท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึนจำกค่ำกำรกลัน่ (GRM) ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ
กบั Q2/2555 โดยเฉพำะจำกรำคำน ้ ำมนัดิบท่ีปรับตวัลงอย่ำงรวดเร็วในปลำย Q2/2555 ส่งผลให้เกิดผลขำดทุนจำกกำรตีรำคำสินคำ้
คงเหลือใหเ้ป็นไปตำมรำคำตลำด (NRV) และผลขำดทุนจำกสต๊อกน ้ ำมนั ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึน โดย
ธุรกิจปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์มีส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบ (Spread Margin) ปรับตวัสูงข้ึน โดยเฉพำะเบนซีน 
เน่ืองจำก Q2/2555 ไดรั้บผลกระทบจำกปัญหำเศรษฐกิจโลกและวกิฤตหน้ียโุรป ท ำใหผู้ผ้ลิตปลำยน ้ ำท่ีใชเ้บนซีนเป็นสำรตั้งตน้ ปรับลด
ก ำลงักำรผลิต ส ำหรับธุรกิจปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึน จำก Spread Margin ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนเกือบทุกผลิตภณัฑ ์
โดยเฉพำะ LDPE และ HDPE  โดยใน Q2/2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 3,473 ลำ้นบำท ขำดทุน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 54.7 จำก Q2/2555 ท่ีมีขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน จ ำนวน 2,245 ลำ้นบำท เน่ืองจำกค่ำเงินบำทท่ีอ่อนค่ำลงเม่ือเทียบกบั
ดอลลำร์สหรัฐ ในขณะท่ี Q2/2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้จ ำนวน 15,500 ลำ้นบำท ลดลงจำก Q2/2555 จ ำนวน 195 
ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 1.2 ทั้งน้ี ใน Q2/2555  PTTI มีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนใน EMG จ ำนวน 3,972 ลำ้น
บำท รวมทั้ง ปตท.สผ. มีผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์หล่งมอนทำรำจ ำนวน 3,455 ลำ้นบำท  ส่งผลให้ใน Q2/2556 ปตท. 
และบริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 3,710 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 43.3 จำกก ำไรสุทธิ 8,568 ลำ้นบำทใน Q2/2555 (หรือคิดเป็น 3.00 
บำทต่อหุน้) เป็นก ำไรสุทธิ 12,278 ลำ้นบำทใน Q2/2556 (หรือคิดเป็น 4.30 บำทต่อหุน้)  

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่1 ปี 2556 

ใน Q2/2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 669,609 ลำ้นบำท ลดลงจำก Q1/2556 ร้อยละ 4.3 โดยรำคำ
เฉล่ียของน ้ ำมนัดิบดูไบลดลงจำก 108.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน Q1/2556 เป็น 100.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน Q2/2556 
ในขณะท่ี  EBITDA ลดลง 1,459 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 2.5  ซ่ึงส่วนใหญ่มำจำกผลประกอบกำรท่ีลดลงของหน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 
โดยใน Q2/2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ ำนวน 1,347 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 86.7 เม่ือเทียบ
กบั Q1/2556 ซ่ึงมีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ ำนวน 10,151 ลำ้นบำท เป็นผลจำกกลุ่มธุรกิจกำรกลัน่ท่ีมีผลกำรด ำเนินงำน
ท่ีลดลงจำก GRM ท่ีลดลง รวมทั้งผลขำดทุนจำกสต็อกน ้ ำมนัท่ีปรับเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั Q1/2556  ในขณะท่ีผลกำรด ำเนินงำนกลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเคมีลดลง โดยกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์ส่วนใหญ่มี Spread Margin ท่ีลดลง  โดยเฉพำะ Spread Margin ของพำรำ
ไซลีน เน่ืองจำกตลำดพำรำไซลีนถูกกดดนั จำกกำรท่ีผูผ้ลิตพีทีเอรำยใหญ่หลำยโรงในจีน ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อพำรำไซลีนเพ่ือใชเ้ป็นสำรตั้งตน้
ในกำรผลิต ไดเ้ทขำยพำรำไซลีนภำยหลงัปรับลดก ำลงักำรผลิต ส่งผลให้ตลำดเกิดควำมกงัวลต่อสถำนกำรณ์ควำมตอ้งกำรใชใ้นจีน 
ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์ก็มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีลดลง จำกปริมำณขำยท่ีลดลงเน่ืองจำกใน Q2/2556 โรงปิโตรเคมี
หลำยแห่งปิดซ่อมบ ำรุงตำมแผน แมว้ำ่ Spread Margin ของผลิตภณัฑโ์ดยส่วนใหญ่จะปรับเพ่ิมข้ึน ใน Q2/2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมี
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ผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 3,473 ลำ้นบำท ในขณะท่ี Q1/2556 มีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน จ ำนวน 6,744 ลำ้นบำท 
นอกจำกน้ี ใน Q2/2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้จ ำนวน 15,500 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก Q1/2556 จ ำนวน 5,990 ลำ้น
บำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 63.0 ส่วนใหญ่เป็นผลจำกภำษีเงินไดข้อง ปตท.สผ.  ส่งผลให้ใน Q2/2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิ
ลดลง 23,827 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 66.0 จำกก ำไรสุทธิ 36,105 ลำ้นบำทใน Q1/2556 (หรือคิดเป็น 12.64 บำทต่อหุ้น) เป็นก ำไร
สุทธิ 12,278 ลำ้นบำทใน Q2/2556 (หรือคิดเป็น 4.30 บำทต่อหุน้)  

ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 เปรียบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2555 

ในคร่ึงปีแรกของปี 2556 (1H/2556)  ปตท. และบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 1,369,541 ลำ้นบำท ลดลง 0.4% จำก 
1,374,923 ลำ้นบำทในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2555 (1H/2555) โดยรำคำเฉล่ียของน ้ ำมนัดิบดูไบลดลงจำก 111.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล
ใน 1H/2555 เป็น 104.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน 1H/2556  ส่งผลให ้ก ำไรก่อนหกัตน้ทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำและ
ค่ำตดัจ ำหน่ำย รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยอ่ืนและรำยไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำน (EBITDA)  ลดลงจ ำนวน 4,925 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 
4.2 จำก 118,222 ลำ้นบำทมำอยู่ท่ี 113,297 ลำ้นบำทใน 1H/2556   ซ่ึงส่วนใหญ่มำจำกผลประกอบกำรท่ีลดลงของหน่วยธุรกิจก๊ำซ
ธรรมชำติ ใน 1H/2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ ำนวน 11,498 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 91.8 
เม่ือเทียบกบั 1H/2555  จำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึนของกลุ่มธุรกิจกำรกลัน่และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี โดยกลุ่มธุรกิจกำรกลัน่มีผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีดีข้ึนจำกค่ำกำรกลัน่ (GRM)  ท่ีเพ่ิมข้ึน แมว้ำ่รำคำเฉล่ียของน ้ ำมนัดิบดูไบใน 1H/2555 จะสูงกวำ่ 1H/2556 แต่เน่ืองจำกรำคำ
น ้ ำมนัใน 1H/2555 มีควำมผนัผวนสูง ส่งผลให้เกิดผลขำดทุนจำกสต๊อกน ้ ำมนัและกำรตีรำคำสินคำ้คงเหลือให้เป็นไปตำมรำคำตลำด 
(NRV) สูงกวำ่ใน 1H/2556 ในขณะท่ีผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึนทั้งสำยอะโรเมติกส์และโอ
เลฟินส์ โดยเฉพำะ Spread Margin ของพำรำไซลีนและเบนซีนท่ีปรับตวัสูงข้ึน เน่ืองจำกใน 1H/2555 ตลำดไดรั้บผลกระทบจำกวิกฤต
หน้ียโุรป ท ำใหช้ะลอกำรซ้ือจำกควำมไม่มัน่ใจในสถำนกำรณ์เศรษฐกิจโลก ในขณะท่ี 1H/2556 Spread Margin ของเบนซีนเพ่ิมข้ึนมำก
จำกควำมตอ้งกำรน ำเขำ้เบนซีนของสิงคโปร์ ภำยหลงัจำกโรงงำนคิวมีนท่ีมีก ำลงักำรผลิต 540,000 ตนัต่อปี ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรผลิต 
นอกจำกน้ี กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์ มี Spread Margin ท่ีเพ่ิมข้ึนเกือบทุกผลิตภณัฑ ์โดยหลกัจำกปริมำณส่งออกจำกภูมิภำค
ตะวนัออกกลำงมำยงัเอเซียลดลง โดยใน 1H/2556  ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน  3,271 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 
2,585 ลำ้นบำทจำก 1H/2555 ท่ีมีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 686 ลำ้นบำท และมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้จ ำนวน 25,010 ลำ้นบำท 
ลดลงจำก 1H/2555 จ ำนวน 116 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 0.5 อยำ่งไรก็ตำมใน 1H/2555 บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (PTTI) 
มีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนใน EMG จ ำนวน 3,972 ลำ้นบำท  รวมทั้ง ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) 
รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์หล่งมอนทำรำจ ำนวน 3,455 ลำ้นบำท  ส่งผลให้ใน 1H/2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก ำไร
สุทธิเพ่ิมข้ึน  2,281 ลำ้นบำท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.0 จำกก ำไรสุทธิ 46,103 ลำ้นบำทใน 1H/2555 (หรือคิดเป็น 16.14 บำทต่อหุ้น) เป็น
ก ำไรสุทธิ 48,384 ลำ้นบำทใน 1H/2556 (หรือคิดเป็น 16.94 บำทต่อหุน้) ทั้งน้ี ก ำไรสุทธิดงักล่ำวเป็นก ำไรจำกผลประกอบกำรของ ปตท. 
ประมำณร้อยละ 34 อีกร้อยละ 66 เป็นผลประกอบกำรของบริษทัในเครือตำมสดัส่วนกำรลงทุน 

 
 ผลการด าเนินงานของ ปตท.และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

      กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาต ิ

 ธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม หรือ ปตท.สผ. 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่2 ปี 2555 

ใน Q2/2556 ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 54,396 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 4,283 ลำ้นบำท
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.6 จำก Q2/2555 ซ่ึงเป็นผลมำจำกทั้งปริมำณขำยและรำคำขำยผลิตภณัฑเ์ฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน โดยปริมำณขำยเฉล่ียเพ่ิมข้ึน
จำก 263,441 บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนัใน Q2/2555 เป็น 292,721 บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนัใน Q2/2556 ซ่ึงปริมำณขำยท่ี
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เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มำจำกโครงกำรบงกช โดยแหล่งบงกชใตเ้ร่ิมผลิตตำมก ำหนดในสัญญำซ้ือขำยในเดือนมิถุนำยน 2555 ในขณะท่ีแหล่ง
บงกชเหนือมีปริมำณขำยเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกไม่มีกำรหยุดผลิตใน Q2/2556 ในขณะท่ีช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีกำรหยุดผลิตตำมแผน 
นอกจำกน้ี ยงัมำจำกโครงกำรเอส 1 จำกหลุมกำรผลิตใหม่และจำกกำรใชเ้ทคนิค Beam Pump ท่ีท ำให้ปริมำณกำรผลิตเพ่ิมข้ึน อยำ่งไรก็
ตำม ปริมำณกำรขำยลดลงจำกกำรหยุดกำรผลิตของโครงกำรอำทิตยแ์ละโครงกำรคอนแทร็ค 4 ใน Q2/2556 นอกจำกน้ี รำคำขำย
ผลิตภณัฑเ์ฉล่ียท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6 จำก 64.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบใน Q2/2555 เป็น 65.2 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบใน Q2/2556  

EBITDA ใน Q2/2556 จ ำนวน 40,016 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก Q2/2555 จ ำนวน 3,416 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.3 อนั
เป็นผลมำจำกปริมำณขำยและรำคำขำยท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่ำวขำ้งตน้ แมว้ำ่ใน Q2/2556 ค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียม
เพ่ิมข้ึน 272 ลำ้นบำท ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีเพ่ิมข้ึน   

EBIT ใน Q2/2556 จ ำนวน 28,798 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก Q2/2555 จ ำนวน 2,177 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.2 
เน่ืองจำก EBITDA ท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่ำว แมว้ำ่ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่จำกโครงกำรบงกช โครงกำรเอส 1 ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนตำมสินทรัพยแ์ละปริมำณกำรผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน แมว้ำ่ค่ำเส่ือมรำคำฯ ของโครงกำรอำทิตยจ์ะลดลงตำมปริมำณกำรผลิตท่ีลดลง และ
จำกกำรปรับปรุงปริมำณส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์และพฒันำแลว้ (Proved Developed Reserves) เพ่ิมข้ึน  

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่1 ปี 2556 

ใน Q2/2556 ปตท.สผ. มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 54,396 ลำ้นบำท ลดลงเล็กนอ้ยจ ำนวน 290 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อย
ละ 0.5 จำก Q1/2556 ซ่ึงเป็นผลมำจำกรำคำขำยผลิตภณัฑเ์ฉล่ียท่ีลดลง โดยรำคำขำยผลิตภณัฑเ์ฉล่ียท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อย
ละ 2.7 จำก 67.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบใน Q1/2556 เป็น 65.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบใน 
Q2/2556  ในขณะท่ีปริมำณขำยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจำก 291,476 บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนัใน Q1/2556 เป็น 292,721 บำร์เรลเทียบเท่ำ
น ้ ำมนัดิบต่อวนัใน Q2/2556 ซ่ึงปริมำณขำยท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มำจำกโครงกำรพ้ืนท่ีพฒันำร่วมไทย-มำเลเซีย-บี 17 จำกกำรปิดซ่อมแซม
ท่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติในเดือนมกรำคม 2556 รวมทั้งจำกโครงกำรเวียดนำม 9-2 ตำมจ ำนวนคร้ังในกำรขนถ่ำยน ้ ำมนัดิบเพ่ือขำยท่ี
เพ่ิมข้ึน อยำ่งไรก็ตำม โครงกำรอำทิตย ์โครงกำรบี 8/32 และ 9 เอ และโครงกำรบงกช มีปริมำณกำรขำยก๊ำซธรรมชำติลดลงจำกกำรหยดุ
กำรผลิตใน Q2/2556 ตำมแผน  

EBITDA ใน Q2/2556 จ ำนวน 40,016 ลำ้นบำท ลดลงจำก Q1/2556 จ ำนวน 308 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 0.8  แมว้ำ่ใน 
Q2/2556 ค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียม รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรส ำรวจจะลดลง 205 และ 192 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั   

EBIT ใน Q2/2556 จ ำนวน 28,798 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก Q1/2556 จ ำนวน 104 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.4  แมว้ำ่ 
EBITDA จะลดลงดงักล่ำว เน่ืองจำกค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยลดลง ส่วนใหญ่จำกโครงกำรเวียดนำม 16-1 และโครงกำรอำทิตย์
จำกกำรปรับเพ่ิมปริมำณส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์และพฒันำแลว้ (Proved Developed Reserves) อยำ่งไรก็ตำมค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำยของโครงกำรบงกชเพ่ิมข้ึนตำมสินทรัพยพ์ร้อมใชง้ำนท่ีเพ่ิมข้ึนและโครงกำรเอส 1 เพ่ิมข้ึนตำมสินทรัพยพ์ร้อมใชง้ำนและ
ปริมำณกำรผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน  

ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 เปรียบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2555 

 ใน 1H/2556 ปตท.สผ. มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 109,082 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 10,431 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.6 
จำก 1H/2555 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกปริมำณขำยเฉล่ียและรำคำขำยผลิตภณัฑเ์ฉล่ียเพ่ิมข้ึน โดยปริมำณขำยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจำก 258,426 
บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนัใน 1H/2555 เป็น 292,102 บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนัใน 1H/2556 ซ่ึงปริมำณขำยท่ีเพ่ิมข้ึนส่วน
ใหญ่มำจำกโครงกำรบงกช โดยแหล่งบงกชใตเ้ร่ิมผลิตตำมก ำหนดในสญัญำซ้ือขำยในเดือนมิถุนำยน 2555 ในขณะท่ีแหล่งบงกชเหนือมี
ปริมำณขำยเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกไม่มีกำรหยดุผลิตใน 1H/2556 ในขณะท่ี 1H/2555 มีกำรหยดุผลิต นอกจำกน้ี ยงัมำจำกโครงกำรเอส 1 จำก
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หลุมกำรผลิตใหม่และจำกกำรใชเ้ทคนิค Beam Pump ท่ีท ำให้ปริมำณกำรผลิตเพ่ิมข้ึน และโครงกำรเวียดนำม 16-1 จำกกำรเร่งกำรผลิต
จำกหลุมใหม่ อยำ่งไรก็ตำม ปริมำณกำรขำยก๊ำซธรรมชำติและคอนเดนเสทของโครงกำรอำทิตยล์ดลง เน่ืองจำกมีกำรหยดุกำรผลิตใน 
1H/2556 ตำมแผน นอกจำกน้ี รำคำขำยผลิตภณัฑเ์ฉล่ียท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 จำก 64.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล
เทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบใน 1H/2555 เป็น 66.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบใน 1H/2556  

EBITDA ใน 1H/2556 จ ำนวน 80,340 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก 1H/2555 จ ำนวน 8,099 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.2 อนั
เป็นผลมำจำกปริมำณขำยและรำคำขำยท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่ำวขำ้งตน้ ประกอบกบัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรส ำรวจปิโตรเลียมลดลง 1,106 ลำ้นบำท 
ในขณะท่ีค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียมเพ่ิมข้ึน 979 ลำ้นบำทจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีเพ่ิมข้ึน  

EBIT ใน 1H/2556 จ ำนวน 57,492 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก 1H/2555 จ ำนวน 5,262 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.1 
เน่ืองจำก EBITDA ท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่ำว แมว้ำ่ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่จำกโครงกำรบงกช โครงกำรเอส 1 และ
โครงกำรเวยีดนำม 16-1 ตำมสินทรัพยพ์ร้อมใชง้ำนและปริมำณกำรผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน  

 หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่2 ปี 2555 

ใน Q2/2556  หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ มีรำยไดจ้ำกกำรขำย  131,382  ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 5,106 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 4.0 จำก Q2/2555  เน่ืองจำก 

- ปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติเฉล่ีย เพ่ิมข้ึน 168 mmcfd จำก 4,507 mmcfd ใน Q2/2555 เป็น 4,675 mmcfd ใน 
Q2/2556 (ท่ีค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต) หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.7 โดยปริมำณควำมตอ้งกำรก๊ำซเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มำจำก
ลูกคำ้ SPP รวมทั้งรำคำขำยก๊ำซธรรมชำติเฉล่ียเพ่ิมข้ึน ในทุกกลุ่มลูกคำ้ ยกเวน้ลูกคำ้อุตสำหกรรม  

      - ปริมำณขำยผลิตภณัฑ์รวมของโรงแยกก๊ำซฯ (รวมก๊ำซโซลีนธรรมชำติท่ีได้จำกหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊ำซ
ธรรมชำติ) เพ่ิมข้ึนจำก 1,595,795 ตนั ใน Q2/2555 เป็น 1,625,503 ตนั ใน Q2/2556 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.9 ส่วนใหญ่จำกผลิตภณัฑ ์
LPG และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ 

      - รำคำขำยผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊ำซฯ ส่วนใหญ่ปรับตวัเพ่ิมข้ึนตำมรำคำขำยผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลำดโลกท่ีมีกำร
ปรับเพ่ิมข้ึน  

       EBITDA ของธุรกิจก๊ำซฯ ใน Q2/2556 มีจ ำนวน 9,010 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลงจำก Q2/2555 จ ำนวน 5,969 ลำ้นบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 39.9 สำเหตุหลกัเน่ืองจำกในไตรมำสน้ีก ำไรจำกกำรขำยผลิตภณัฑ์โรงแยกก๊ำซฯลดลง จำกตน้ทุนค่ำเน้ือก๊ำซธรรมชำติ 
(Feed Cost)ท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีรำคำขำยผลิตภณัฑจ์ำกโรงแยกก๊ำซฯเพ่ิมข้ึนตำมรำคำปิโตรเคมีแต่เพ่ิมข้ึนในอตัรำท่ีต ่ำกวำ่ตน้ทุน รวมทั้งมี
ผลขำดทุนจำกกำรขำย NGV เพ่ิมข้ึน ตำมปริมำณขำย NGV เพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง โดย ณ 30  มิ.ย. 56 รำคำขำยปลีก NGV อยูท่ี่ 10.50 
บำทต่อกิโลกรัม (ยกเวน้รถขนส่งสำธำรณะท่ียงัคงไดรั้บเงินชดเชยในอตัรำ 2 บำทต่อกิโลกรัม โดย ปตท.รับภำระ) ณ 30 มิ.ย. 56 รัฐบำล
คงคำ้งตอ้งจ่ำยเงินชดเชยใหป้ตท.เป็นจ ำนวน 5,061 ลำ้นบำท  EBIT ใน Q2/2556 อยูท่ี่ 5,600 ลำ้นบำท ลดลงจำก Q2/2555 จ ำนวน 6,074 
ลำ้นบำท หรือร้อยละ 52.0 ตำม EBITDA ท่ีลดลง 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่1 ปี 2556 

                ใน Q2/2556 หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ มีรำยไดจ้ำกกำรขำย 131,382  ลำ้นบำท ลดลง 372 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 0.3 จำก 
Q1/2556 เน่ืองจำก 

- ปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติเฉล่ีย ลดลง 20 mmcfd จำก 4,695 mmcfd ใน Q1/2556 เป็น 4,675 mmcfd ใน Q2/2556 (ท่ีค่ำ
ควำมร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต) หรือร้อยละ 0.4 โดยปริมำณควำมตอ้งกำรลดลงในเกือบทุกกลุ่มลูกคำ้ ยกเวน้ลูกคำ้ SPP และ 
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NGV เน่ืองจำกผูผ้ลิตก๊ำซธรรมชำติแหล่งยำดำนำ สหภำพพม่ำ ปิดซ่อมบ ำรุงระหวำ่งวนัท่ี 5-13 เมษำยน 2556 ประกอบกบัรำคำขำยก๊ำซ
ธรรมชำติเฉล่ียใน Q2/2556 ลดลงจำก Q1/2556 ในทุกกลุ่มตำมรำคำน ้ ำมนัเตำท่ีใชอ้ำ้งอิง 

- ปริมำณขำยผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊ำซฯ (รวมก๊ำซโซลีนธรรมชำติท่ีได้จำกหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊ำซ
ธรรมชำติ)  ลดลงจำก 1,632,223 ตนั ใน Q1/2556 เป็น 1,625,503 ตนั ใน Q2/2556 หรือลดลงร้อยละ 0.4 จำกควำมตอ้งกำรโพรเพนและ
อีเทนลดลง เน่ืองจำกลูกคำ้กลุ่มปิโตรเคมีหยดุกำรผลิตเพ่ือซ่อมบ ำรุง ส่งผลให้โรงแยกก๊ำซฯหน่วยท่ี 1 มีกำรลดก ำลงักำรผลิตเป็นเวลำ 
30 วนั และ โรงแยกก๊ำซฯหน่วยท่ี 6 มีกำรลดก ำลงักำรผลิตเป็นเวลำ 50 วนั ในขณะท่ี Q1/2556 โรงแยกก๊ำซฯหน่วยท่ี 2 มีกำรหยดุซ่อม
บ ำรุงเป็นเวลำ 20 วนัและโรงแยกก๊ำซฯหน่วยท่ี 1 มีกำรลดก ำลงักำรผลิตเป็นเวลำ 14 วนั 

- รำคำขำยผลิตภณัฑ์ของโรงแยกก๊ำซฯ ส่วนใหญ่ปรับตวัลดลงตำมรำคำขำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีในตลำดโลกท่ีมีกำรปรับ
ลดลงตำมรำคำน ้ ำมนัและภำวะเศรษฐกิจ 

 EBITDA ของธุรกิจก๊ำซฯ ใน Q2/2556 มีจ ำนวน 9,010 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลงจำก Q1/2556 จ ำนวน 3,621 ลำ้นบำท หรือลดลง
ร้อยละ 28.7  สำเหตุหลกัเน่ืองจำกในไตรมำสน้ีมีผลขำดทุนจำกกำรขำย NGV เพ่ิมข้ึน ตำมปริมำณขำย NGV เพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
ประกอบกบัก ำไรจำกกำรขำยผลิตภณัฑโ์รงแยกก๊ำซฯลดลงตำมรำคำปิโตรเคมีตลำดโลกท่ีลดลง แมว้ำ่ตน้ทุนค่ำเน้ือก๊ำซธรรมชำติ (Feed 
Cost) ลดลงตำมรำคำน ้ ำมนัเตำท่ีใชอ้ำ้งอิงในโครงสร้ำงรำคำ   EBIT  ใน Q2/2556 อยูท่ี่ 5,600 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลงจำก Q1/2556 ร้อยละ 
39.6 ตำม EBITDA ท่ีลดลง 

ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 เปรียบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2555 

ใน 1H/2556 หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ มีรำยไดจ้ำกกำรขำย 263,136 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 19,062 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 7.8 จำก 1H/2555 เน่ืองจำก 

- ปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติเฉล่ีย เพ่ิมข้ึน 289 mmcfd จำก 4,396 mmcfd ใน 1H/2555 เป็น 4,685 mmcfd ใน 
1H/2556 (ท่ีค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต) หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.6 โดยปริมำณควำมตอ้งกำรก๊ำซเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มำจำก
กลุ่มลูกคำ้ SPP และ GSP รำคำขำยก๊ำซธรรมชำติเฉล่ีย ใน 1H/2556 ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจำก 1H/2555 ในทุกกลุ่มลูกคำ้ ยกเวน้ กลุ่มลูกคำ้
อุตสำหกรรม 

- ปริมำณขำยผลิตภณัฑ์รวมของโรงแยกก๊ำซฯ (รวมก๊ำซโซลีนธรรมชำติท่ีได้จำกหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊ำซ
ธรรมชำติ) เพ่ิมข้ึนจำก 3,052,747 ตนั ใน 1H/2555 เป็น 3,257,726 ตนั ใน 1H/2556 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.7 โดยเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่จำก
ผลิตภณัฑโ์พรเพนและอีเทน เน่ืองจำก ใน 1H/2555 โรงแยกก๊ำซฯหน่วยท่ี 6 หยุดด ำเนินงำนเพ่ือตรวจสอบตำมระยะเวลำรับประกนั 
(Warranty Shutdown) จ ำนวน 30 วนั  

- รำคำขำยผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊ำซฯ ส่วนใหญ่ปรับตวัเพ่ิมข้ึนตำมโครงสร้ำงรำคำท่ีอิงกบัรำคำผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีใน
ตลำดโลก  

    EBITDA ของธุรกิจก๊ำซฯ ใน 1H/2556 มีจ ำนวน 21,641 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลงจำก 1H/2555 จ ำนวน 9,302 ลำ้นบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 30.1 สำเหตุหลกัเน่ืองจำกก ำไรจำกกำรขำยผลิตภณัฑโ์รงแยกก๊ำซฯลดลง จำกตน้ทุนค่ำเน้ือก๊ำซธรรมชำติ (Feed Cost) ท่ี
เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีรำคำขำยผลิตภณัฑ์จำกโรงแยกก๊ำซฯเพ่ิมข้ึนตำมรำคำปิโตรเคมีแต่เพ่ิมข้ึนในอตัรำท่ีต ่ำกว่ำตน้ทุนประกอบกบัมีผล
ขำดทุนจำกกำรขำย NGV เพ่ิมข้ึน ตำมปริมำณขำย NGV เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกน้ีก ำไรจำกกำรขำยก๊ำซธรรมชำติแก่ลูกคำ้
อุตสำหกรรมลดลงจำกรำคำขำยท่ีปรับลดลงตำมรำคำน ้ ำมนัเตำในสูตรรำคำ EBIT ใน 1H/2556 อยูท่ี่ 14,864 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลงจำก 
1H/2555 ร้อยละ 38.8 ตำม EBITDA ท่ีลดลง 
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  รำยละเอียดปริมำณกำรขำยผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊ำซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี 
 

หน่วย  : ตนั 
Q2/2555 Q1/2556 Q2/2556 

เพ่ิม(ลด) 
1H/2555 1H/2556 เพ่ิม (ลด) 

 YoY QoQ 
LPG 732,958  676,014  764,955  4.4% 13.2% 1,424,463  1,440,969  1.2% 
ก๊ำซอีเทน 529,631  552,450  523,314  (1.2%) (5.3%) 997,452  1,075,764  7.9% 
ก๊ำซโพรเพน 154,067  219,994  150,192  (2.5%) (31.7%) 284,564  370,186  30.1% 
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ 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% 

 
รำยละเอียดรำคำผลิตภณัฑอ์ำ้งอิงท่ีใชป้ระกอบกำรค ำนวณรำคำขำยผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊ำซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี 

 
หน่วย :เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

Q2/2555 Q1/2556 Q2/2556 
เพิม่(ลด) 

1H/2555 1H/2556 เพิม่ (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%) 

หมำยเหตุ 1/ เป็นรำคำ Contract Price (CP) 
 2/ รำคำตลำดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(South East Asia – Spot) 
 3/ รำคำตลำดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 
 4/ รำคำ LPG ณ โรงกลัน่ในประเทศยงัคงถูกควบคุมโดยภำครัฐ โดยคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน (กบง.) ใหค้ง
รำคำ LPG ณ โรงกลัน่ (รำคำ LPG ท่ีโรงแยกก๊ำซธรรมชำติจ ำหน่ำย) ไวท่ี้ 10.996 บำทต่อกิโลกรัม อยำ่งไรก็ตำม เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 
2552 กบง.ไดเ้ห็นชอบหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดรำคำ ณ โรงกลัน่โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนเป็นระบบลอยตวั โดยใหค้งรำคำ LPG ณ โรง
กลัน่ฯ ไวเ้ท่ำกบั 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั และใหเ้ปล่ียนแปลงข้ึนลงโดยอิงอตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ียในเดือนก่อนหนำ้   

 
 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย 
 หน่วยธุรกจิน า้มนั 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่2 ปี 2555 

ใน Q2/2556  หน่วยธุรกิจน ้ ำมนั มีรำยไดจ้ำกกำรขำย 152,994 ลำ้นบำท ลดลง 4,455 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 2.8 จำก 
Q2/2555 เป็นผลมำจำกรำคำขำยน ้ ำมนัปรับตวัลดลง โดยรำคำเฉล่ียของน ้ ำมนัดิบดูไบลดจำก 106.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน 
Q2/2555 เป็น 100.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน Q2/2556  ขณะท่ีปริมำณขำยในไตรมำสน้ีเพ่ิมข้ึน 149 ลำ้นลิตรหรือร้อยละ 2.5 จำก 
5,859 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 404,968 บำร์เรลต่อวนัใน Q2/2555 เป็น  6,008 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 415,297 บำร์เรลต่อวนั ทั้งน้ีส่วน
ใหญ่เป็นกำรเพ่ิมข้ึนในน ้ ำมนักลุ่มดีเซล เบนซิน และน ้ ำมนัอำกำศยำน    
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EBITDA ใน Q2/2556 มีจ ำนวน 3,250 ลำ้นบำท ลดลงจำก Q2/2555 จ ำนวน 1,423 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 30.5 โดย
ลดลงจำกก ำไรจำกกำรขำย LPG และน ้ ำมนัอำกำศยำน เช่นเดียวกบั EBIT ในไตรมำสน้ีอยูท่ี่ 2,603 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 1,442 ลำ้น
บำท จำก EBITDA  ท่ีลดลงดงักล่ำวขำ้งตน้ 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่1 ปี 2556 

  ใน Q2/2556  หน่วยธุรกิจน ้ ำมนั มีรำยไดจ้ำกกำรขำย 152,994 ลำ้นบำท ลดลง  2,707 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 1.7 
จำก Q1/2556  เป็นผลมำจำกรำคำขำยน ้ ำมนัลดลง โดยรำคำเฉล่ียของน ้ ำมนัดิบดูไบลดลงจำก 108.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน 
Q1/2556 เหลือ 100.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน Q2/2556 ขณะท่ีปริมำณขำยในไตรมำสน้ีเพ่ิมข้ึน 53 ลำ้นลิตรหรือร้อยละ 0.9 จำก 
5,956 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 416,278 บำร์เรลต่อวนัใน Q1/2556 เป็น 6,008 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 415,297 บำร์เรลต่อวนั ทั้งน้ีส่วน
ใหญ่เป็นกำรเพ่ิมข้ึนของปริมำณกำรขำยกลุ่มดีเซล และเบนซิน   

EBITDA ใน Q2/2556 มีจ ำนวน 3,250 ลำ้นบำท ลดลงจำก Q1/2555 จ ำนวน 1,739 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 34.9 โดย
ลดลงจำกก ำไรจำกกำรขำยกลุ่มอำกำศยำน และเบนซิน ขณะท่ีก ำไรจำกกำรขำยในกลุ่มธุรกิจเสริม (non-oil business) ปรับเพ่ิมข้ึน 
เช่นเดียวกบั EBIT ในไตรมำสน้ีอยูท่ี่ 2,603 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 1,746 ลำ้นบำท จำก EBITDA ท่ีลดลงดงักล่ำวขำ้งตน้ 

ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 เปรียบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2555 

 ใน 1H/2556  หน่วยธุรกิจน ้ ำมนั มีรำยไดจ้ำกกำรขำย 308,695 ลำ้นบำท ลดลง 1,121 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 0.4 จำก 
1H/2555 เป็นผลมำจำกรำคำขำยน ้ ำมนัลดลง โดยรำคำเฉล่ียของน ้ ำมนัดิบดูไบลดจำก 111.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน 1H/2555 เป็น 
104.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน 1H/2556 ขณะท่ีปริมำณขำยเพ่ิมข้ึน 434 ลำ้นลิตรหรือร้อยละ 3.8 จำก 11,530 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 
398,482 บำร์เรลต่อวนัใน 1H/2555 เป็น 11,964 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 415,788 บำร์เรลต่อวนัใน 1H/2556  ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นกำร
เพ่ิมข้ึนในกลุ่มดีเซลและเบนซิน  

EBITDA ใน 1H/2556 มีจ ำนวน 8,239 ลำ้นบำท ลดลงจำก 1H/2555 จ ำนวน 1,365 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 โดย
ปรับลดลงจำกก ำไรจำกกำรขำยกลุ่มดีเซลและเบนซินจำกตน้ทุนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ EBIT ใน 1H/2556 อยูท่ี่ 6,952 ลำ้นบำท ลดลง
จ ำนวน 1,396 ลำ้นบำท ตำม EBITDA ท่ีปรับลดลงดงักล่ำวขำ้งตน้ 

   หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

         ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่2 ปี 2555 

 ใน Q2/2556 หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ มีรำยไดจ้ำกกำรขำย 376,245 ลำ้นบำท ลดลง 16,327 ลำ้นบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 4.2 จำก Q2/2555  ตำมรำคำขำยน ้ ำมนัท่ีลดลงตำมรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลก ขณะท่ีปริมำณขำยในไตรมำสน้ีเพ่ิมข้ึน 1,109  
ลำ้นลิตรหรือร้อยละ 7.0 จำก 15,879 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,097,560 บำร์เรลต่อวนัใน Q2/2555 เป็น 16,988 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 
1,174,215 บำร์เรลต่อวนัในไตรมำสน้ี ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจำกปริมำณกำรขำยน ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสทในต่ำงประเทศ (Out-Out Trading) 

 ใน Q2/2556 EBITDA อยูท่ี่ 273 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก Q2/2555 ท่ีมีผลขำดทุน 344 ลำ้นบำท  และ EBIT ซ่ึงรวมผลจำก
อตัรำแลกเปล่ียนแลว้มีผลก ำไร 510 ลำ้นบำท ลดลง 280 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 35.4 จำก Q2/2555  จำกก ำไรจำกกำรขำยผลิตภณัฑ์ท่ี
ปรับตวัลดลงตำมรำคำตลำดโลก แมป้ริมำณขำยจะปรับเพ่ิมข้ึน 
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 ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่1 ปี 2556 

 ใน Q2/2556  หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ มีรำยไดจ้ำกกำรขำย  376,245 ลำ้นบำท ลดลง 26,158  ลำ้นบำทหรือ
ลดลงร้อยละ 6.5 จำก Q1/2556 เน่ืองจำกรำคำขำยน ้ ำมนัปรับตวัลดลงตำมรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลก ขณะท่ีปริมำณขำยในไตรมำสน้ี
เพ่ิมข้ึน 1,109 ลำ้นลิตรหรือร้อยละ 7.0 จำก 16,612 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,160,983 บำร์เรลต่อวนัใน Q1/2556 เป็น 16,988 ลำ้นลิตร
หรือเทียบเท่ำ 1,174,215 บำร์เรลต่อวนัในไตรมำสน้ี ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจำกปริมำณกำรขำยคอนเดนเสทในต่ำงประเทศ (Out-Out 
Trading) 

 EBITDA ใน Q2/2556 มีผลก ำไรจ ำนวน 273 ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำก Q1/2556 จ ำนวน 1,922 ลำ้นบำท หำกพิจำรณำ 
EBIT ซ่ึงรวมผลจำกอตัรำแลกเปล่ียนแลว้มีผลก ำไรในไตรมำสน้ี 510 ลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำสก่อนจ ำนวน 1,480 ลำ้นบำท โดยหลกั
จำกก ำไรลดลงในผลิตภณัฑค์อนเดนเสทและน ้ ำมนัดิบน ำเขำ้  

 ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 เปรียบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2555 

 ใน 1H/2556 หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ มีรำยไดจ้ำกกำรขำย 778,648 ลำ้นบำท ลดลง 31,037 ลำ้นบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 3.8 จำก 1H/2555 เน่ืองจำกรำคำขำยน ้ ำมนัปรับตวัลดลงตำมรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลก ขณะท่ีปริมำณขำยในงวดน้ีเพ่ิมข้ึน  
1,366 ลำ้นลิตรหรือร้อยละ 4.2 จำก 32 ,234 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,114,011 บำร์เรลต่อวนัใน 1H/2555 เป็น 33,600 ลำ้นลิตรหรือ
เทียบเท่ำ 1,161,220 บำร์เรลต่อวนั ในงวด 1H/2556  ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจำกปริมำณกำรขำยน ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสทในต่ำงประเทศ 
(Out-Out Trading) 

 EBITDA ใน 1H/2556 มีผลขำดทุน 1,376 ลำ้นบำท ขำดทุนเพ่ิมข้ึนจำก 1H/2555 จ ำนวน 1,316 ลำ้นบำท ขณะท่ี EBIT ท่ี
รวมผลจำกอตัรำแลกเปล่ียนในงวดน้ีมีผลก ำไร 2,500 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนจ ำนวน 287 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เป็น
ผลจำกก ำไรจำกกำรขำยคอนเดนเสทลดลงตำมสูตรโครงสร้ำงรำคำ 

 ธุรกจิปิโตรเคม ี

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่2 ปี 2555 

ใน Q2/2556 บริษทัย่อยของ ปตท. ท่ีด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 20,639 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก 
19,561 ลำ้นบำทใน Q2/2555 หรือร้อยละ 5.5  สำเหตุหลกัเน่ืองจำกปริมำณขำยผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีของ PTTPM (บริษทัยอ่ยซ่ึงด ำเนิน
ธุรกิจกำรตลำดผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4 เม่ือเทียบกบั Q2/2555 ในขณะท่ีรำคำขำยเฉล่ียลดลงร้อยละ 3.9 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน และกำรเร่ิมด ำเนินกำรผลิตของ PTTAC ใน Q1/2555 

EBITDA ในไตรมำสน้ีมีจ ำนวน 224 ลำ้นบำท ลดลงจำก 742 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 69.8 ในขณะท่ี EBIT มีผลขำดทุน
จ ำนวน 82 ลำ้นบำท ปรับลดลงจำก ใน Q2/2555 ท่ีมีก ำไรจ ำนวน 547 ลำ้นบำท เน่ืองจำก Spread Margin ท่ีปรับลดลง 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่1 ปี 2556 

ใน Q2/2556 บริษทัย่อยของ ปตท. ท่ีด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 20,639 ลำ้นบำท  ลดลงจำก 
23,431 ลำ้นบำท ใน Q1/2556 หรือลดลงร้อยละ 11.9 สำเหตุหลกัเน่ืองจำกทั้งปริมำณขำยและรำคำขำยเฉล่ียผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีของ 
PTTPM ลดลง โดยปริมำณขำยลดลงร้อยละ 12.6 ในขณะท่ี รำคำขำยเฉล่ียผลิตภณัฑล์ดลงร้อยละ 1.7 เม่ือเทียบกบั Q1/2556 

EBITDA ใน Q2/2556 มีจ ำนวน 224 ลำ้นบำท ลดลงจำก 746 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 70 เม่ือเทียบกบั Q1/2556 ขณะท่ี 
EBIT ใน Q2/2556 มีผลขำดทุนจ ำนวน 82 ลำ้นบำท ปรับลดลงจำก Q1/2556 ท่ีมีก ำไรจ ำนวน 441 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัจำก Spread 
Margin ท่ีปรับลดลงและกำรปิดซ่อมบ ำรุงโรงปิโตรเคมีของ HMC เป็นเวลำ 39 วนั 
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ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 เปรียบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2555 

ใน 1H/2556 บริษทัยอ่ยของ ปตท.ท่ีด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 44,070 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก 
38,670 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 14 จำก 1H/2555 เน่ืองจำกปริมำณขำยผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีของ PTTPM เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.8 เม่ือเทียบกบั 
1H/2555 ขณะท่ีรำคำขำยปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.2 รวมทั้งกำรเร่ิมด ำเนินกำรผลิตของ PTTAC  

EBITDA ใน 1H/2556 มีจ ำนวน 970 ลำ้นบำท ลดลงจำก 1,218 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 20.4 ขณะท่ี EBIT มีจ ำนวน 359 
ลำ้นบำท ลดลงจำก 825 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 56.5 เม่ือเทียบกบั 1H/2555 โดยเป็นผลมำจำก Spread Margin ท่ีลดลง ประกอบกบักำรปิด
ซ่อมบ ำรุงของโรงปิโตรเคมีของ HMC  

 ธุรกจิถ่านหิน 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่2 ปี 2555 

ใน Q2/2556 มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 5,555 ลำ้นบำท ลดลงจำกจ ำนวน 7,421 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 25.1 ใน Q2/2555 
เป็นผลมำจำกทั้งรำคำขำยถ่ำนหินเฉล่ียและปริมำณขำยท่ีลดลง โดยรำคำขำยเฉล่ียลดลงร้อยละ 21.4 จำก 94.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัใน 
Q2/2555 เหลือ 74.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัใน Q2/2556 ในขณะท่ีปริมำณขำยลดลงร้อยละ 7.4 จำก 2.7 ลำ้นตนัใน Q2/2555 เหลือ 2.5 
ลำ้นตนัใน Q2/2556 โดยแหล่ง Sebuku มีปริมำณขำยท่ีปรับลดลงถึงร้อยละ 21.6  

EBITDA ในไตรมำสน้ี ลดลง 1,375 ลำ้นบำท จำก 2,588  ลำ้นบำท ใน  Q2/2555 เหลือ 1,213 ล้ำนบำทใน Q2/2556 
ในขณะท่ี  Q2/2556 EBIT มีขำดทุนจ ำนวน 77 ลำ้นบำท ปรับลดลงจำก Q2/2555 ท่ีมีก ำไรจ ำนวน 1,535 ลำ้นบำท จำกก ำไรขั้นตน้
ปรับตวัลดลงและค่ำใชจ่้ำยเปิดเหมืองใหม่บริเวณแหล่ง Northern lease ในเหมือง Sebuku รวมถึงค่ำเส่ือมรำคำและตดัจ ำหน่ำยท่ีเพ่ิมข้ึน 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่1 ปี 2556 

ใน Q2/2556 มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 5,555 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 2.4 จำก 5,689 ลำ้นบำทใน Q1/2556 สำเหตุหลกัเป็น
ผลมำจำกรำคำขำยถ่ำนหินเฉล่ียท่ีลดลง โดยรำคำขำยเฉล่ียลดลงร้อยละ 2.9 จำก 76.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัใน Q1/2556 เหลือ 74.3 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั ใน Q2/2556  

EBITDA ใน Q2/2556  ลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบั Q1/2556  โดยลดลงจ ำนวน 34 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 2.7 จำก 1,247 ลำ้น
บำทใน Q1/2556 เหลือ 1,213 ลำ้นบำท ในขณะท่ี EBIT ใน Q2/2556 มีผลขำดทุนจ ำนวน 77 ลำ้นบำท ขำดทุนเพ่ิมข้ึน 28 ลำ้นบำท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.1 เม่ือเทียบกบั Q1/2556 ท่ีมีขำดทุน 49 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัจำกค่ำใชจ่้ำยเปิดพ้ืนท่ีเหมืองใหม่บริเวณแหล่ง Northern 
Lease ในเหมือง Sebuku  

ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 เปรียบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2555 

ใน 1H/2556 มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 11,244 ลำ้นบำท ลดลงจำก 13,249 ลำ้นบำทใน 1H/2555 หรือลดลงร้อยละ 15.1 
สำเหตุหลกัเกิดจำกรำคำขำยถ่ำนหินเฉล่ียลดลงร้อยละ 20.4 จำก 94.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัใน 1H/2555 เป็น 75.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั
ใน 1H/2556 ในขณะท่ีปริมำณขำยถ่ำนหินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.3 จำก 4.7 ลำ้นตนัใน 1H/2555 เป็น 4.9 ลำ้นตนั ใน 1H/2556 โดยเพ่ิมข้ึนจำก
แหล่ง Jembayan  

 EBITDA ในงวดน้ี ลดลง 1,327 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 35 จำก 3,787 ลำ้นบำท ใน 1H/2555 เหลือ 2,460 ลำ้นบำทใน 
1H/2556 สำเหตุหลกัจำกค่ำใชจ่้ำยเปิดพ้ืนท่ีเหมืองใหม่ ในขณะท่ี EBIT ใน 1H/2556 มีขำดทุนจ ำนวน 126 ลำ้นบำท ปรับลดลงจำก 
1H/2555 ท่ีมีก ำไรจ ำนวน 2,009 ลำ้นบำท จำก EBITDA ท่ีลดลงดงักล่ำว รวมทั้งค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยเพ่ิมข้ึน จ ำนวน 807 ลำ้น
บำท จำกกำรเร่ิมด ำเนินกำรผลิตในเชิงพำณิชยต์ั้งแต่เดือน มิ.ย.2555 ของแหล่ง Northern Lease ในเหมือง Sebuku  
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1.3 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและก าไรสุทธิ  

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่ 2  ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่2 ปี 2555 

: ใน Q2/2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิ 12,278 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก Q2/2555 จ ำนวน 3,710 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 43.30 ทั้งน้ี นอกจำกผลประกอบกำรของแต่ละหน่วยธุรกิจของ ปตท. บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัแลว้ ยงัเป็นผลมำ
จำก 

: ใน Q2/2556 มีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 5,749 ลำ้นบำท จำกส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม จ ำนวน 4,402 ลำ้นบำทใน Q2/2555 เป็นส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม จ ำนวน 1,347 ลำ้นบำทใน Q2/2556 โดย
มีสำเหตุหลกัมำจำก 

 - ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจกำรกลัน่ดีข้ึน  โดยค่ำกำรกลัน่ของโรงกลัน่   (รวมผลก ำไร/ขำดทุนจำก 
สต๊อกน ้ ำมนัและกำรท ำ Hedging ทั้งน้ีไม่รวมหน่วยกลัน่ของ PTTGC) ของกลุ่ม ปตท. เพ่ิมข้ึนจำก ติดลบ 4.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บำร์เรล ใน Q2/2555 เป็น 2.02 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ใน Q2/2556  แมว้ำ่รำคำน ้ ำมนัดิบใน Q2/2556 จะปรับลดลงจำก 106.4 เหลือ 
100.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลหรือลดลงร้อยละ  5.3  ทั้งน้ีเน่ืองจำกในปลำย Q2/2555 รำคำน ้ ำมนัปรับตวัลงอยำ่งรวดเร็ว ส่งผลให้
เกิดผลขำดทุนจำกกำรตีรำคำมูลค่ำสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นไปตำมรำคำตลำด (NRV) และขำดทุนจำกสตอ๊กน ้ ำมนั 

 - ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึน จำกส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำ
ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ (Spread Margin) ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพำะจำกผลิตภณัฑเ์บนซีน เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรเพ่ิมข้ึน ภำยหลงัจำกโรงงำน
คิวมีนท่ีมีก ำลงักำรผลิต 540,000 ตนัต่อปีของสิงคโปร์เร่ิมด ำเนินกำรผลิต นอกจำกน้ี กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์มีผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีดีข้ึน จำก Spread Margin ท่ีเพ่ิมข้ึนเกือบทุกผลิตภณัฑ ์โดยหลกัจำกปริมำณส่งออกจำกภูมิภำคตะวนัออกกลำงมำยงัเอเซีย
ลดลง  

 : ใน Q2/2556 ไม่มีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนและสินทรัพย ์ขณะท่ีใน Q2/2555 PTTI มีกำรรับรู้ผล
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนใน EMG จ ำนวน 3,972 ลำ้นบำท รวมทั้งกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์หล่งมอนทำ
รำจ ำนวน 3,455 ลำ้นบำทของ ปตท.สผ. 

: ใน Q2/2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 3,473 ลำ้นบำท ขำดทุนเพ่ิมข้ึนจำก Q2/2555 ท่ีมี
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 2,245 ลำ้นบำท  

: ใน Q2/2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยเพียง 277 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 จำก 
4,792 ลำ้นบำทใน Q2/2555 เป็น 5,069 ลำ้นบำทใน Q2/2556  

: ภำษีเงินไดใ้น Q2/2556 จ ำนวน 15,500 ลำ้นบำท ลดลงเล็กนอ้ยจำก Q2/2555 จ ำนวน 195 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.2 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่1 ปี 2556 

ใน Q2/2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิ  12,278 ลำ้นบำท ลดลงจำก Q1/2556 จ ำนวน 23,827 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อย
ละ 66.0 ทั้งน้ี นอกจำกผลประกอบกำรของแต่ละหน่วยธุรกิจของ ปตท. บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่ำวแลว้ ยงัเป็นผลมำ
จำก 

: ใน Q2/2556 มีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง 8,805 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 86.7 จำกส่วนแบ่งก ำไร
จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,151 ลำ้นบำทใน Q1/2556 เป็น 1,346 ลำ้นบำทใน Q2/2556 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก 
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 - ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจกำรกลัน่ลดลง โดยค่ำกำรกลัน่ของโรงกลัน่ (รวมผลก ำไร/ขำดทุน
จำกสตอ๊กน ้ ำมนัและกำรท ำ Hedging ทั้งน้ีไม่รวมหน่วยกลัน่ของ PTTGC) ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจำก 5.40 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ใน 
Q1/2556 เหลือ 2.02 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ใน Q2/2556  จำกส่วนต่ำงรำคำน ้ ำมนัส ำเร็จรูปท่ีปรับตวัลดลง โดยมีสำเหตุจำก 
อุปสงคผ์ลิตภณัฑล์ดลงหลงัส้ินฤดูหนำวและอุปทำนท่ีเพ่ิมข้ึนหลงักำรหยดุซ่อมบ ำรุงของโรงกลัน่ในประเทศจีน  

 -  ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีลดลง จำก Spread Margin ของผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ท่ี
ลดลง โดยเฉพำะพำรำไซลีนท่ีปรับตวัลง เม่ือเทียบกบั Q1/2556 เน่ืองจำกตลำดพำรำไซลีนถูกกดดนั ภำยหลงัจำกผูผ้ลิตรำยใหญ่หลำย
รำยในจีนปรับลดก ำลงักำรผลิต ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีลดลง เน่ืองจำกกำรหยดุผลิตตำมแผน
ของโรงโอเลฟินส์หลำยแห่งใน Q2/2556  ในขณะท่ี Q1/2556 ไม่มีกำรหยดุกำรผลิต แมว้ำ่ใน Q2/2556 Spread Margin จะเพ่ิมข้ึนเกือบ
ทุกผลิตภณัฑ ์    

: ใน Q2/2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 3,473 ลำ้นบำท ในขณะท่ี Q1/2556 มีก ำไรจำก
อตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 6,744 ลำ้นบำท  

: ใน Q2/2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจ ำนวน 131 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 จำก 
4,938 ลำ้นบำทใน Q1/2556 เป็น 5,069 ลำ้นบำทใน Q2/2556 

: ภำษีเงินไดใ้น Q2/2556 จ ำนวน 15,500 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก Q1/2556 จ ำนวน 5,990 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.0 
ส่วนใหญ่เป็นผลจำกภำษีเงินไดข้อง ปตท.สผ. ซ่ึงเกิดจำกผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนจำกหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพ่ิมข้ึน
จำก Q1/2556 เน่ืองจำกค่ำเงินบำทท่ีอ่อนค่ำลงเม่ือเทียบกบัดอลลำร์สหรัฐ 

ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 เปรียบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2555 

ใน 1H/2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิ 48,384 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก 1H/2555 จ ำนวน 2,281 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5.0 โดยส่วนใหญ่มำจำกผลประกอบกำรท่ีดีข้ึนของ ปตท.สผ. จำกทั้งปริมำณขำยและรำคำขำยผลิตภณัฑเ์ฉล่ียท่ีสูงข้ึน ส่วนแบ่ง
ก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งมีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนและสินทรัพยใ์น 1H/2555 

: ใน 1H/2556 มีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 5,503 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.8 จำก 5,995 ลำ้น
บำทใน 1H/2555 เป็น 11,498 ลำ้นบำทใน 1H/2556 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก 

 - ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจกำรกลัน่ดีข้ึน  โดยค่ำกำรกลัน่ของโรงกลัน่ (รวมผลก ำไร/ขำดทุน
จำกสตอ๊กน ้ ำมนัและกำรท ำ Hedging ทั้งน้ีไม่รวมหน่วยกลัน่ของ PTTGC) ของกลุ่ม ปตท. เพ่ิมข้ึนจำก 2.13 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 
ใน 1H/2555 เป็น 3.87 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ใน 1H/2556  จำกอุปสงคท่ี์เพ่ิมข้ึนตำมกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก 

 -  ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีดีข้ึน จำก Spread Margin ของผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ท่ี
เพ่ิมข้ึนเกือบทุกผลิตภณัฑ ์โดยเฉพำะเบนซีน ท่ีรำคำปรับเพ่ิมข้ึนจำกควำมตอ้งกำรน ำเขำ้ของประเทศจีนท่ีมำกข้ึน  นอกจำกน้ี Spread 
Margin ของผลิตภณัฑโ์อเลฟินส์ปรับเพ่ิมข้ึนเกือบทุกผลิตภณัฑ ์ แมว้ำ่ควำมตอ้งกำรซ้ือของตลำดโพลีเอทิลีนจะยงัมีไม่มำก เน่ืองจำกผู ้
ซ้ือเมด็พลำสติกยงัคงมีควำมกงัวลต่อเศรษฐกิจโลก จึงควบคุมระดบัสินคำ้คงคลงัให้อยูใ่นระดบัต ่ำส่งผลให้รำคำซ้ือขำยยงัคงทรงตวัอยู่
ได ้ 

 : ใน 1H/2555 PTTI มีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนใน EMG จ ำนวน 3,972 ลำ้นบำท ในขณะท่ีปตท.สผ. 
มีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์หล่งมอนทำรำจ ำนวน 3,455 ลำ้นบำท 

: ใน 1H/2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 3,271 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 2,585 ลำ้นบำท จำก 
1H/2555 ท่ีมีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 686 ลำ้นบำท  
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: ใน 1H/2556 ปตท. และบริษทัย่อยมีตน้ทุนทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึน 744 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.0 จำก 9,263  
ลำ้นบำทใน 1H/2555 เป็น 10,007 ลำ้นบำทใน 1H/2556  

: ภำษีเงินไดใ้น 1H/2556 จ ำนวน 25,010 ลำ้นบำท ลดลงเล็กน้อยจำก 1H/2555 จ ำนวน 116 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 0.5  

 
ส ำหรับรำยละเอียดส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท Q2/2555 Q1/2556 Q2/2556 
%เพิม่(ลด) 

1H/2555 1H/2556 
%เพิม่
(ลด) YoY QoQ 

บริษทัร่วมธุรกิจกำรกลัน่ (5,453) 3,826 (1,237) 77.3% n.m. (222) 2,589 n.m. 
บริษทัร่วมธุรกิจปิโตรเคมี 666 5,837 2,294 n.m. (60.7%) 5,664 8,131 43.6% 
บริษทัร่วมธุรกิจน ้ ำมนั 155 163 128 (17.4%) (21.5%) 305 291 (4.6%) 
บริษทัร่วมธุรกิจก๊ำซ 119 299 132 10.9% (55.9%) 171 431 n.m. 
บริษทัร่วมธุรกิจอ่ืน 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. การวเิคราะห์ฐานะการเงนิของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2556 เปรียบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

ฐำนะกำรเงินของ ปตท.  และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 เปรียบเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555  
แสดงไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลำ้นบำท 

สินทรัพย์ 30 ม.ิย. 56 31 ธ.ค. 55 เพิ่ม / (ล ด) % เพิ่ม/(ล ด)

สินทรัพยห์มนุเวียน 463,311 472,146 (8,835) (1.9)

เงินลงทุนเผ่ือขาย เงินลงทุนในบริษทัร่วม

และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 248,084 250,813 (2,729) (1.1)

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 683,652 650,561 33,091 5.1

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืนๆ 258,500 255,991 2,509 1.0

รวมสินทรัพย์ 1,653,547 1,629,511 24,036 1.5

หนี้สิน

หน้ีสินหมนุเวียน 311,537 341,060 (29,523) (8.7)

เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด

ช าระภายใน 1 ปี) 439,762 437,344 2,418 0.6

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืนๆ 135,793 121,211 14,582 12.0

รวมหนี้สิน 887,092 899,615 (12,523) (1.4)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของบริษทัใหญ่ 638,052 604,016 34,036 5.6

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 128,403 125,880 2,523 2.0

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 766,455 729,896 36,559 5.0

รวมหนี้สินแล ะส่วนของผู้ถือหุ้น 1,653,547 1,629,511 24,036 1.5

งบการเงินรวม

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยมู์ลค่ำรวมทั้งส้ิน 1,653,547 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 2555 
จ ำนวน 24,036 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.5 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 

: ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 33,091 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.1 โดยหลกัเป็นผลมำจำกกำรลงทุนเพ่ิมใน
สินทรัพยเ์พื่อกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท .สผ. ในโครงกำรบงกช โครงกำรซอติกำ้ และโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย 
รวมทั้งจำกกำรลงทุนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยข์องบริษทั ไทย โซล่ำร์ รีนิวเอเบิล จ ำกดั (TSR) (กิจกำรท่ีควบคุม
ร่วมกนัของบริษทั โดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 40 ในเดือน พ.ค. 2556) 

: สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 2,509 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0 ส่วนใหญ่จำกกำรลงทุนเพ่ิมของ ปตท.สผ. 
ส ำหรับโครงกำรท่ีอยูใ่นระยะส ำรวจ ไดแ้ก่ โครงกำรพม่ำเอม็  3 และโครงกำรโมซมับิก โรวมูำ ออฟชอร์ แอเรีย วนั 

: สินทรัพยห์มุนเวียน ลดลง 8,835 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 1.9 สำเหตุหลกัมำจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ลดลง 26,546 ลำ้นบำท จำกกำรลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยเ์พ่ือกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. รวมทั้งจำกกำรจ่ำยเงินปันผล 
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ส ำหรับผลประกอบกำรคร่ึงหลงัของปี 2555 และกำรช ำระคืนเงินกูย้ืม/หุ้นกูท้ั้ งระยะสั้นและยำวของ ปตท. และ ปตท.สผ. ในขณะท่ี 
ลูกหน้ีกำรคำ้ สินคำ้คงเหลือ และเงินลงทุนชัว่ครำว เพ่ิมข้ึน 14,408 ลำ้นบำท 1,795 ลำ้นบำท และ 1,371 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

: เงินลงทุนเผื่อขำย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนลดลง 2,729 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 1.1 สำเหตุ
หลกัจำกกำรขำยเงินลงทุนใน PPCL ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ี ปตท. ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 40 ใหแ้ก่ PTTGC  

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ปตท.และบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวมจ ำนวน 887,092 ลำ้นบำท ลดลงจำกส้ินปี 2555 จ ำนวน 
12,523 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 1.4 โดยหลกัจำกหน้ีสินหมุนเวยีนลดลงจ ำนวน 29,523 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 8.7 ซ่ึงเป็นผลจำก
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยลดลง 11,519 ลำ้นบำท จำกกำรจ่ำยช ำระภำษีเงินได ้ส ำหรับปี 2555 ของ ปตท.สผ.  นอกจำกน้ี เจำ้หน้ีกำรคำ้และ
เจำ้หน้ีอ่ืน ลดลง 9,914 และ 6,627 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่จำกค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยในกำรก่อสร้ำงสินทรัพยเ์พ่ือกำรผลิตของโครงกำร
พีทีทีอีพี ออสตรำเลเซีย และโครงกำรซอติกำ้ ของ ปตท.สผ.ลดลง 

เงินกูย้มืระยะยำว (รวมเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี) มีจ ำนวน 439,762 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 2,418 ลำ้นบำท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.6 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำก ปตท. มีเงินกูย้ืมระยะยำวเพ่ิมข้ึน 9,135 ลำ้นบำท ในขณะท่ีมีกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะ
ยำวและพนัธบตัร ปตท. รวมจ ำนวน 2,856 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ปตท.สผ. มีกำรช ำระคืนหุน้กูส้กลุเงินบำท จ ำนวน 5,000 ลำ้นบำท ทั้งน้ี 
เงินกูย้มืระยะยำวและหุน้กูจ้  ำแนกตำมก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนไดด้งัน้ี 

                    หน่วย : ลำ้นบำท 
ก ำหนดช ำระคืน 

(นบัจำกวนัที ่30 มิ.ย. 2556)
ปตท. ปตท.สผ. PTTI TTM(T) PTTAC HMC EnCo TSR PTTPL DCAP TTM(M) PTTNGD รวม

ภำยใน 1 ปี 

(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 ปี แตไ่ม่เกิน 2 ปี 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 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 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 ปี 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

หมำยเหตุ : ไม่รวมหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 620.38 ลำ้นบำท 
 

เงินกูย้มื (รวมเงินกู ้หุน้กูแ้ละพนัธบตัร ทั้งท่ีครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปีและเกิน 1 ปีข้ึนไป) ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 
ประกอบดว้ยเงินกูย้มืสกลุเงินบำทและสกลุเงินต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

                                                                                                                                                                          หน่วย : ลำ้นบำท 
เงนิกูย้มืระยะยาว ปตท.    ปตท.สผ.   PTTI TTM(T)    PTTAC    HMC   EnCo TSR    PTTPL    DCAP   TTM(M)   PTTNGD รวม

สกลุเงนิบาท  186,498.60    19,193.11           -             -             -    2,385.66   3,875.00  1,572.34   950.00   875.79           -          226.80    215,577.30 

สกลุเงนิต่างประเทศ  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 

สดัสว่นเงนิกูร้ะยะยาวสกลุ

ต่างประเทศต่อยอดเงนิกู้

ระยะยาวทัง้หมด (%)
36.92% 82.72% 100.00% 100.00% 100.00% 48.40%            -             -           -           -   100.00%              -   50.91%

 
 ทั้งน้ี เงินกูย้มื ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 จ ำนวน 6,000 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยกระทรวงกำรคลงั  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 14,582 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.0 โดยหลกัมำจำกประมำณกำรหน้ีสิน
ค่ำตอบแทนกำรต่อระยะเวลำกำรผลิตปิโตรเลียมท่ีเพ่ิมข้ึนของ ปตท.สผ. ในโครงกำรบงกช 

 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  
 

 ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 324 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจ ำนวนรวม 766,455 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 2555 จ ำนวน 36,559 ลำ้น

บำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.0 จำกก ำไรสะสมท่ีเพ่ิมข้ึน 25,706 ลำ้นบำท จำกผลประกอบกำรของ ปตท. และบริษทัยอ่ย ส ำหรับงวด 6 
เดือนแรกของปี 2556 จ ำนวน 48,384 ลำ้นบำท ในขณะท่ีมีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรคร่ึงหลงัของปี 2555 จ ำนวน 22,847 
ลำ้นบำท   รวมทั้งองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม เพ่ิมข้ึน 8,331 และ  2,523 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

สภาพคล่อง 

สภำพคล่องของ ปตท. และบริษทัยอ่ยส ำหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจ ำนวน 
26,546 ลำ้นบำท โดย ปตท. และบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิตน้งวดท่ียกมำจำกปี 2555 จ ำนวน 136,924 ลำ้นบำท เป็นผลใหเ้งินสดสุทธิ
ปลำยงวดลดลงเท่ำกบั 110,378 ลำ้นบำท ทั้งน้ี รำยละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงัน้ี 

 
(ลา้นบาท)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 62,532                   
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (47,845)
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (42,569)
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (550)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,886
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงระหวา่งงวด-สุทธิ (26,546)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 136,924
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 110,378

 
 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีจ ำนวน 62,532 ลำ้นบำท มำจำกก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ตำมงบ

ก ำไรขำดทุนจ ำนวน 48,384 ลำ้นบำท ปรับปรุงดว้ยรำยกำรกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน โดย
รำยกำรหลกัท่ีมีผลใหก้ระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำสูญส้ิน และค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมจ ำนวน 34,950 ลำ้นบำท ภำษีเงินได้
จ ำนวน 25,010 ลำ้นบำท ก ำไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวน 11,086 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียจ่ำยจ ำนวน 9,120 
ลำ้นบำท ส ำหรับรำยกำรหลกัท่ีมีผลใหก้ระแสเงินสดลดลง ไดแ้ก่ ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ ำนวน 11,498 ลำ้นบำท 
และดอกเบ้ียรับจ ำนวน 1,301 ลำ้นบำท  รวมทั้งมีกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำนสุทธิท่ีมีผลใหก้ระแสเงินสดลดลงจ ำนวน  
23,305 ลำ้นบำท และมีเงินสดจ่ำยภำษีเงินไดแ้ละดอกเบ้ีย รวมจ ำนวน 35,881 ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนมีจ ำนวน 47,845 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เน่ืองมำจำก 

: เงินจ่ำยลงทุนในท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน รวมจ ำนวน 59,584 ลำ้นบำท เป็นผลจำกกำรลงทุน
เพ่ิมข้ึนของ ปตท.สผ. ในสินทรัพยเ์พ่ือกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนรวมจ ำนวน  44,640 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่
เป็นกำรลงทุนในโครงกำรซอติกำ้ โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย โครงกำรบงกช โครงกำรแคนำดำ ออยล ์แซนด ์เคเคดี และโครงกำร
อำทิตย ์นอกจำกน้ียงัรวมถึงกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ  ของ ปตท. จ ำนวนรวม 9,804 ลำ้นบำท โครงกำรหลกั ไดแ้ก่ โครงกำรระบบท่อ
เสน้ท่ี 4 โครงกำรก่อสร้ำงเคร่ืองเพ่ิมควำมดนัในทะเล และโรงผลิตไฟฟ้ำและพลงัควำมร้อนร่วม  

: เงินจ่ำยลงทุนในเงินลงทุนชัว่ครำวเพ่ิมข้ึน 1,404 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในเงินฝำกประจ ำมำกกวำ่ 3 เดือน
ของ ปตท. และ TTM(T) 
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: เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืน จ ำนวน 946 ลำ้นบำท จำกกำร
ลงทุนซ้ือธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข์อง TSR จ ำนวน 239 ลำ้นบำท รวมทั้ง PTT Mining Limited (PTTML) (บริษทัยอ่ยของ 
PTTI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) เขำ้ซ้ือหุ้นเพ่ิมเติมใน Sakari Resources Limited (SAR) อีกร้อยละ 0.95 ท ำให้ถือหุ้นรวมเป็น
สดัส่วนร้อยละ 94.58 จ ำนวน 226 ลำ้นบำท 

: เงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำว จ ำนวน 4,644 ลำ้นบำท จำกกำรขำยหุ้นทั้งหมดของ PPCL ท่ีปตท. ถืออยู่ใน
สดัส่วนร้อยละ 40 ใหแ้ก่ PTTGC 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินมีจ ำนวน 42,569 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น และ
ระยะยำว รวมทั้งพนัธบตัรของ ปตท. จ ำนวนทั้งส้ิน 29,235 ลำ้นบำท กำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยำวของ PTTI จ ำนวน 
5,207 ลำ้นบำท และกำรช ำระคืนหุ้นกูส้กุลบำทของ PTTEP จ ำนวน 4,943 ลำ้นบำท นอกจำกน้ียงัมีดอกเบ้ียจ่ำยและเงินปันผลจ่ำย 
จ ำนวน 10,623 และ 27,383 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในขณะท่ีมีเงินสดรับจำกกำรออกตัว๋เงินจ่ำยและกำรเบิกเงินกูย้ืมระยะยำวสกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐฯ ของ ปตท. จ ำนวนรวม 30,410 ลำ้นบำทและเงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นของ PTTI และ PTTAC รวมจ ำนวน 6,347 
ลำ้นบำท 

  อตัราส่วนทางการเงนิ  
    ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 อตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกบั 1.30 เท่ำ ดีข้ึนจำกปี 2555 จำกหน้ีสินหมุนเวียนท่ีลดลงจำกเจำ้หน้ี

กำรคำ้ท่ีลดลงร้อยละ 3.89 นอกจำกน้ี Cash Conversion Cycle ยำวข้ึนจำกปีท่ีแลว้จำกติดลบ 1 วนัเป็น 1.65 วนั จำกระยะเวลำเก็บหน้ี
เฉล่ียท่ียำวข้ึนจำก 27 วนัเป็น 33 วนั 

    อตัรำส่วนก ำไรขั้นตน้ใน 6 เดือน ปี 2556 เท่ำกบั ร้อยละ 8.06 ลดลง จำกปี 2555 ท่ี ร้อยละ 8.32 ส่วนใหญ่มำจำกตน้ทุนก๊ำซ
ธรรมชำติท่ีเพ่ิมข้ึนและผลขำดทุนจำกกำรขำย NGV เพ่ิมข้ึน จำกปริมำณขำยท่ีเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง อตัรำส่วนก ำไรสุทธิใน 6 เดือน ปี 
2556 เท่ำกบั ร้อยละ 3.49 ลดลง จำกปี 2555 ท่ี ร้อยละ 3.69 ซ่ึงส่วนใหญ่จำก ผลกำรด ำเนินงำนท่ีลดลงของ ปตท. ในธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 

   อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพยใ์น 6 เดือน ปี 2556 เท่ำกบั ร้อยละ 6.52 ลดลง จำกปี 2555 ท่ีร้อยละ 6.90 ผลมำจำก ท่ีดิน
อำคำรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 33,901 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.1 โดยหลกัเป็นผลมำจำกกำรลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยเ์พ่ือกำรส ำรวจและ
ผลิตของ ปตท.สผ.ในโครงกำรบงกช โครงกำรซอติกำ้ และโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย รวมถึงกำรลงทุนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลงังำนแสงอำทิตยข์องบริษทั ไทย โซล่ำร์ รีนิวเอเบิล จ ำกดั (TSR)  

  อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 เท่ำกบั 1.16 ลดลงจำกปี 2555 ท่ีเท่ำกบั 1.23 ส่วนใหญ่มำ
จำกหน้ีสินหมุนเวยีนท่ีลดลง 23,246 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 6.1 สำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของเจำ้หน้ีกำรคำ้ 9,913 ลำ้นบำท ส ำหรับ
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนัอยูท่ี่ 0.49 เท่ำใกลเ้คียงกบัปี 2555 ท่ี 0.48 เท่ำ 
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 11.2.2 การวเิคราะห์ผลการด าเนนิงานของ ปตท. และบริษัทย่อย ส าหรับผลการด าเนินการปี 2555 เปรียบเทยีบ ปี 2554 
ผลการด าเนินงานปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 

ในปี 2555 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 2,793,833 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2554 ร้อยละ 15.1 เป็นผลมำ
จำกปริมำณและรำคำขำยผลิตภณัฑท่ี์ปรับตวัเพ่ิมข้ึน รำคำเฉล่ียของน ้ ำมนัดิบดูไบเพ่ิมข้ึนจำก 106.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลในปี 
2554 เป็น 109.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลในปี 2555 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7) ส่งผลให ้EBITDA เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 16,469 ลำ้นบำท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.8  ซ่ึงส่วนใหญ่มำจำกผลประกอบกำรท่ีดีข้ึนของ ปตท.สผ และหน่วยธุรกิจน ้ ำมนั อยำ่งไรก็ตำม ในปี 2555 ปตท. มี
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ ำนวน 27,091 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 8.1 เม่ือเทียบกบัปี 2554  จำกผลกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มธุรกิจกำรกลัน่ท่ีลดลง โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรขำดทุนสตอ๊กน ้ ำมนั แมว้ำ่รำคำเฉล่ียของน ้ ำมนัดิบดูไบปี 2555 จะสูงกวำ่ปี 2554 
อยูร้่อยละ 2.7 แต่เน่ืองจำกรำคำน ้ ำมนัในปี 2555 มีควำมผนัผวนจำกปัญหำวกิฤตหน้ียโุรปท่ียงัคงยดืเยื้อ และกำรชะลอตวัของภำวะ
เศรษฐกิจ ท ำใหร้ำคำน ้ ำมนัดิบปรับตวัในทิศทำงท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ียนอ้ยกวำ่เม่ือเทียบกบัปีก่อน ในขณะท่ีรำคำน ้ ำมนัดิบในปี 2554 ปรับตวั
ในทิศทำงสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองจำกเหตุกำรณ์แผน่ดินไหวและสึนำมิท่ีประเทศญ่ีปุ่น ประกอบกบัอุปทำนตึงตวัจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่
สงบในตะวนัออกกลำง จึงมีก ำไรจำกสตอ๊กน ้ ำมนัในปี 2554 ส่วนกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีสูงข้ึน จำกปริมำณขำย
ผลิตภณัฑโ์อเลฟินส์ท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกในปี 2555 โรงแยกก๊ำซฯหน่วยท่ี 6 ของ ปตท. สำมำรถส่งวตัถุดิบใหโ้รงโอเลฟินส์ไดใ้น
ปริมำณท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีคร่ึงปีหลงัของปี 2554 เกิดเหตุกำรณ์ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติร่ัวและน ้ ำท่วมใหญ่ ท ำใหโ้รงแยกก๊ำซฯตอ้งลด
ก ำลงักำรผลิต จึงท ำใหส่้งวตัถุดิบใหโ้รงงำนปิโตรเคมีไดน้อ้ยลง แมว้ำ่ส่วนต่ำงระหวำ่งผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และวตัถุดิบปรับตวัลดลง
โดยเฉพำะผลิตภณัฑพ์ำรำไซลีนเน่ืองจำกควำมตอ้งกำรของผูผ้ลิตปลำยน ้ ำ โดยมีโรงงำนพีทีเอหลำยแห่งไดล้ดก ำลงักำรผลิตลงจำก
ภำวะขำดทุน  

ในปี 2555  ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 7,615 ลำ้นบำทส่วนใหญ่เกิดจำกกำรแขง็ค่ำของเงิน
บำทในช่วงปลำยปี ท ำใหเ้กิดก ำไรทำงบญัชีจำกกำรแปลงค่ำภำระหน้ีสกลุต่ำงประเทศเป็นสกลุบำท ในขณะท่ีปี 2554 มีก ำไรจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนจ ำนวน 1,099 ลำ้นบำท และในปี 2555 มีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ จ ำนวน 46,516 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2554 จ ำนวน 3,290 
ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.6 อยำ่งไรก็ตำมในปี 2555 ปตท.สผ. มีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์หล่งมอนทำรำ
จ ำนวน 6,366 ลำ้นบำท รวมทั้ง PTTI มีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนใน EMG จ ำนวน 3,972 ลำ้นบำท ส่งผลใหใ้นปี 
2555 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิลดลง 1,594 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 1.5 จำกก ำไรสุทธิ 106,260 ลำ้นบำทในปี 2554 (หรือคิด
เป็น 37.24 บำทต่อหุน้) เป็นก ำไรสุทธิ 104,666 ลำ้นบำทในปี 2555 (หรือคิดเป็น 36.64 บำทต่อหุน้) ทั้งน้ี ก ำไรสุทธิดงักล่ำวเป็นก ำไร
จำกผลประกอบกำรของ ปตท. ประมำณร้อยละ 43 อีกร้อยละ 57 เป็นผลประกอบกำรของบริษทัในเครือตำมสดัส่วนกำรลงทุน  

ผลการด าเนินงานของ ปตท.และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

 ธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม หรือ ปตท.สผ. 

ผลการด าเนินงานปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 

ในปี 2555 ปตท.สผ. มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 212,537 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 42,891 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.3 จำก
ปี 2554 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกทั้งรำคำขำยและปริมำณขำยผลิตภณัฑเ์ฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน โดยรำคำขำยผลิตภณัฑเ์ฉล่ียท่ีเป็นเงินเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.9 จำก 55.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบในปี 2554 เป็น 64.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล
เทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบในปี 2555 ตำมรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลกท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีปริมำณขำยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจำก 265,047 บำร์เรล
เทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนัในปี 2554 เป็น 275,923 บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนัในปี 2555 โดยปริมำณขำยท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มำจำก
โครงกำรบงกชใต ้ จำกกำรเร่ิมผลิตตำมก ำหนดในสญัญำซ้ือขำยในเดือนมิ.ย.55 นอกจำกน้ี ปริมำณขำยน ้ ำมนัดิบเพ่ิมข้ึนจำกโครงกำร
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เวยีดนำม 16-1 และโครงกำรเอส 1 จำกกำรเร่งกำรผลิตจำกหลุมใหม่ รวมทั้งจำกกำรใชเ้ทคนิค Beam Pump ของโครงกำรเอส 1 ท ำให้
สำมำรถผลิตน ้ ำมนัดิบไดเ้พ่ิมข้ึน อยำ่งไรก็ตำม ปริมำณขำยก๊ำซฯ และคอนเดนเสทของโครงกำรอำทิตยเ์หนือและโครงกำรอำทิตยล์ดลง 
จำกกำรหยดุผลิตตั้งแต่เดือน พ.ย.2554 ของโครงกำรอำทิตยเ์หนือ และปริมำณลดลงตำมสญัญำซ้ือขำยของโครงกำรอำทิตย ์

EBITDA ในปี 2555 จ ำนวน 152,098 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2554 จ ำนวน 33,562 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.3 อนั
เป็นผลมำจำกรำคำขำยและปริมำณขำยท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่ำวขำ้งตน้ แมว้ำ่จะมีค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียมเพ่ิมข้ึน 4,814 
ลำ้นบำท ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจำกน้ี ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเพ่ิมข้ึนจำกกำรบริจำค ค่ำท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน และค่ำท่ี
ปรึกษำเพ่ือซ้ือหุน้บริษทั Cove Energy Plc. 

EBIT ในปี 2555 จ ำนวน 109,406 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2554 จ ำนวน 24,403 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.7 
เน่ืองจำก EBITDA ท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่ำว แมว้ำ่ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยจะเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่จำกโครงกำรบงกชและ โครงกำรเอส 1 
ตำมสินทรัพยพ์ร้อมใชง้ำนท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจำกน้ี ยงัเพ่ิมข้ึนจำกโครงกำรเวยีดนำม 16-1 ท่ีมีปริมำณกำรผลิตเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกในปี 2555 มี
กำรผลิตเตม็ปี และมีสินทรัพยพ์ร้อมใชง้ำนเพ่ิมข้ึน 

 

 หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ

ผลการด าเนินงานปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 

รำยไดจ้ำกกำรขำยของ  ธุรกิจก๊ำซ ฯ ใน ปี 2555 มีจ ำนวน 510,684  ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 97,883 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ  23.7  จำกปี 2554  สำเหตุหลกัจำก 

- ปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 376 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั (mmcfd) จำก 4,161 mmcfd ในปี 2554 
เป็น 4,537 mmcfd ใน ปี 2555 (ท่ีค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบำศกฟ์ตุ) หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.0 โดยเพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มลูกคำ้ ยกเวน้ 
ลูกคำ้ SPP รวมทั้งรำคำขำยก๊ำซธรรมชำติเฉล่ียเพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มลูกคำ้    

- ปริมำณขำยผลิตภณัฑร์วมของโรงแยกก๊ำซฯ เพ่ิมข้ึนจำก 5,820,092 ตนั ในปี 2554 เป็น 6,467,981 ตนั ใน ปี 2555 (ไม่
รวมกำรขำย LPG ท่ี ปตท. ซ้ือมำจำกผูผ้ลิตปิโตรเคมีประมำณ 6,907 ตนั ในปี 2554 เพ่ือน ำมำขำยต่อ) หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.1 โดย
เพ่ิมข้ึนในทุกผลิตภณัฑ ์ รวมทั้งรำคำขำยผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊ำซฯเฉล่ียเพ่ิมข้ึนตำมรำคำผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลำดโลกท่ีปรับตวั
เพ่ิมข้ึน 

รำยละเอียดปริมำณกำรขำยผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊ำซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี 
หน่วย  : ตนั ปี 2554 ปี 2555 เพิม่/(ลด) 

LPG 2,833,408 2,905,594 2.5% 
ก๊ำซอีเทน 1,797,764 2,109,234 17.3% 
ก๊ำซโพรเพน 541,583 726,424 34.1% 
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ 647,337 726,729 12.3% 

รวม 5,820,092 6,467,981 11.1% 
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รำยละเอียดรำคำผลิตภณัฑอ์ำ้งอิงท่ีใชป้ระกอบกำรค ำนวณรำคำขำยผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊ำซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี 

หน่วย :เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ปี 2554 ปี 2555 เพิม่/(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% 

หมำยเหตุ 1/ เป็นรำคำ Contract Price (CP) 
 2/ รำคำตลำดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(South East Asia – Spot) 
 3/ รำคำตลำดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 
 4/  รำคำ LPG ณ โรงกลัน่ในประเทศยงัคงถูกควบคุมโดยภำครัฐ โดยคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน (กบง.) ให้คงรำคำ LPG ณ โรง

กลัน่ (รำคำ LPG ท่ีโรงแยกก๊ำซธรรมชำติจ ำหน่ำย) ไวท่ี้ 10.6101 บำทต่อกิโลกรัม อย่ำงไรก็ตำม เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2552 กบง.ได้
เห็นชอบหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดรำคำ ณ โรงกลัน่โดยใช้อตัรำแลกเปล่ียนเป็นระบบลอยตวั โดยให้คงรำคำ LPG ณ โรงกลัน่ฯ ไวเ้ท่ำกบั 
332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั และให้เปล่ียนแปลงข้ึนลงโดยอิงอตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ียในเดือนก่อนหนำ้   

EBITDA ของธุรกิจก๊ำซฯ ในงวด ปี 2555 อยูท่ี่  52,266 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวด ปี 2554 จ ำนวน 9,929 ลำ้นบำทหรือ
ลดลงร้อยละ 16.0 โดยหลกัมำจำกก ำไรจำกกำรขำยผลิตภณัฑโ์รงแยกก๊ำซฯลดลง เน่ืองจำกตน้ทุน Feed  Cost  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  23 ตำม
รำคำน ้ ำมนัเตำ  ขณะท่ีรำคำขำยผลิตภณัฑเ์พ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ตำมรำคำตลำดของปิโตรเคมีอำ้งอิง  รวมทั้งก ำไรจำกกำรขำยก๊ำซธรรมชำติให้
ลูกคำ้อุตสำหกรรมก็ลดลงจำกตน้ทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  ยิ่งไปกวำ่นั้นผลขำดทุนจำกกำรขำย NGV เพ่ิมข้ึน จำกปริมำณขำยท่ีเพ่ิมข้ึนอย่ำง
ต่อเน่ือง แมว้ำ่ตั้งแต่ 16 ม.ค.55 รัฐบำลจะทยอยปรับเพ่ิมรำคำขำยปลีก NGV ขณะเดียวกนัก็ปรับลดกำรให้เงินชดเชยกำรขำย NGV ใน
อตัรำเดียวกนั ซ่ึง ณ 31 ธ.ค.55  รำคำขำยปลีก  NGV  อยูท่ี่  10.50 บำทต่อกิโลกรัม และรัฐบำลหยดุให้เงินชดเชย ( ยกเวน้รถขนส่ง
สำธำรณะท่ียงัคงไดรั้บส่วนลดในอตัรำ 2 บำทต่อกิโลกรัม  โดย ปตท. เป็นผูรั้บภำระ )   ณ 31  ธ.ค. 55  รัฐบำลคงคำ้งตอ้งจ่ำยเงินชดเชย
ให ้ปตท. เป็นจ ำนวน  5,400  ลำ้นบำท  และ  EBIT ในงวดปี 2555  อยูท่ี่  38,684  ลำ้นบำท ลดลง 8,308 ลำ้นบำท  เน่ืองจำก EBITDA ท่ี
ลดลงดงักล่ำวขำ้งตน้  

 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย 

  หน่วยธุรกจิน า้มนั  

ผลการด าเนินงานปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 

  รำยไดจ้ำกกำรขำยใน ปี 2555 อยูท่ี่  607,741  ลำ้นบำท  เพ่ิมข้ึน 49,217 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.8 เป็นผลมำจำก
ทั้งรำคำขำยและปริมำณขำยท่ีเพ่ิมข้ึน  ในปี 2555 รำคำขำยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนตำมรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลก  (รำคำน ้ ำมนัดิบดูไบเฉล่ียเพ่ิมข้ึน
จำกในปี 2554 ท่ีระดบั  106.2  เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เป็น 109.1  เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลในปี 2555) ส ำหรับปริมำณขำยในงวดน้ี
เพ่ิมข้ึน 1,227  ลำ้นลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ  5.6 จำก 21,807 ลำ้นลิตร หรือเทียบเท่ำ 375,801  บำร์เรลต่อวนัใน ปี 2554 เป็น 23,035 ลำ้น
ลิตร หรือเทียบเท่ำ 396,947 บำร์เรลต่อวนัใน ปี 2555  โดยเพ่ิมข้ึนทุกผลิตภณัฑ ์ 

EBITDA ใน ปี 2555 อยูท่ี่ 15,443  ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกงวด ปี 2554  จ ำนวน 2,219 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรเพ่ิมข้ึน
ของก ำไรจำกกำรขำยผลิตภณัฑก์ลุ่มดีเซลและอำกำศยำน    ขณะท่ีก ำไรลดลงในกลุ่มน ้ ำมนัเตำ    อีกทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนก็
เพ่ิมข้ึน   EBIT ในงวดน้ีอยูท่ี่  13,101 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 2,320  ลำ้นบำท ตำม EBITDA ท่ีเพ่ิมข้ึน   
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 หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

ผลการด าเนินงานปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยใน ปี 2555 อยูท่ี่  1,635,520 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 207,968 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.6        โดย
หลกัจำกปริมำณขำยในงวดน้ีเพ่ิมข้ึน  9,197 ลำ้นลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 15.5  จำก 59,145 ลำ้นลิตร หรือเทียบเท่ำ 1,019,229 บำร์เรลต่อ
วนัใน ปี 2554 เป็น  68,342 ลำ้นลิตร หรือเทียบเท่ำ 1,177,718 บำร์เรลต่อวนัในปี 2555  ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นกำรเพ่ิมข้ึนจำกน ้ ำมนัดิบ และ
น ้ ำมนัส ำเร็จรูปในธุรกรรมซ้ือและขำยในต่ำงประเทศ (Out-Out Trading ) 

 EBITDA ใน ปี 2555 มีผลขำดทุนจ ำนวน 3,846 ลำ้นบำท หำกพิจำรณำ EBIT ซ่ึงรวมผลจำกอตัรำแลกเปล่ียนแลว้มี
ก ำไรจ ำนวน 3,811 ลำ้นบำท ลดลง 2,965 ลำ้นบำท โดยหลกัจำกธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ มีก ำไรจำกกำรขำยคอนเดนเสทลดลงตำม
สูตรโครงสร้ำงรำคำ นอกจำกนั้นก ำไรจำกกำรขำยผลิตภณัฑข์องบริษทั ปตท. คำ้สำกล จ ำกดั ก็ลดลง 

 ธุรกจิปิโตรเคม ี  

ผลการด าเนินงานปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 

ในปี 2555 บริษทัยอ่ยของ ปตท. ท่ีด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 83,825 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2554 
จ ำนวน 8,654 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.5 สำเหตหุลกัเน่ืองจำกปริมำณขำยผลิตภณัฑเ์ฉล่ียของ PTTPM เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.6 
ในขณะท่ีรำคำขำยเฉล่ียผลิตภณัฑล์ดลงเลก็นอ้ยเพียงร้อยละ 0.8  เม่ือเทียบกบัปี 2554  

EBITDA ในปี 2555 มีจ ำนวน 2,973 ลำ้นบำท และ EBIT มีจ ำนวน 1,949 ลำ้นบำท โดย EBITDA ในงวดน้ีลดลงจ ำนวน 
804 ลำ้นบำทหรือลดลงร้อยละ 21.3 ในขณะท่ี EBIT ลดลงจ ำนวน 945 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 32.7 เม่ือเทียบกบัปี 2554 

 ธุรกจิถ่านหิน 

ผลการด าเนินงานปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 

ในปี 2555 ธุรกิจถ่ำนหินมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน  28,739 ลำ้นบำท ลดลงจำก ปี 2554 จ ำนวน 2,073 ลำ้นบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 6.7 เป็นผลมำจำกรำคำขำยผลิตภณัฑเ์ฉล่ียลดลงร้อยละ 6.6 จำก 92.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัในปี 2554 เหลือ 86.8 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อตนัในปี 2555  ตำมรำคำตลำดท่ีปรับตวัลดลงจำกกำรชะลอตวัของภำวะเศรษฐกิจโลก อยำ่งไรก็ดีปริมำณขำยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.9 จำก 10.7 ลำ้นตนัในปี 2554 เป็น 10.8 ลำ้นตนัในปี 2555 เน่ืองมำจำกกำรเร่ิมด ำเนินกำรผลิตของแหล่ง Northern Lease ในเหมือง 
Sebuku ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2555 

EBITDA ในงวดน้ีลดลง 1,665 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 17.8 จำก 9,368 ลำ้นบำท ในปี 2554 เหลือ 7,703 ลำ้นบำท ใน ปี 
2555 เป็นผลจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีลดลงดงักล่ำวขำ้งตน้ และ EBIT ในปี 2555 มีจ ำนวน 3,598 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2554 จ ำนวน 
3,701 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 50.7 เน่ืองจำกค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีเพ่ิมข้ึน จ ำนวน 2,037 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัปีก่อน จำกกำร
เร่ิมผลิตของแหล่ง Northern Lease ในเหมือง Sebuku 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและก าไรสุทธิ  

 ผลการด าเนินงานปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 

ในปี 2555 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิ 104,666 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2554 จ ำนวน 1,594 ลำ้นบำทหรือลดลงร้อยละ 
1.5  แมว้ำ่ผลประกอบกำรของ ปตท.สผ.จะเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลจำกรำคำขำยและปริมำณขำยผลิตภณัฑเ์ฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึน   โดย
นอกจำกผลประกอบกำรของแต่ละหน่วยธุรกิจของ ปตท.บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั ดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ ยงัเป็นผลมำจำก 
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: ในปี 2555 ปตท.สผ.มีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์หล่งมอนทำรำจ ำนวน 6,366 ลำ้นบำทรวมทั้ง 
PTTI มีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนใน EMG ในปี 2555 จ ำนวน 3,972 ลำ้นบำท  

: ในปี 2555 มีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง 2,372 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 จำก 29,463 ลำ้นบำท
ในปี 2554 เหลือ 27,091 ลำ้นบำทในปี 2555 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก 

- ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจกำรกลัน่ลดลง โดยค่ำกำรกลัน่ของโรงกลัน่ (รวมผลก ำไร/ขำดทุนจำกส
ต๊อกน ้ ำมนัและกำรท ำ Hedging ทั้งน้ีไม่รวมหน่วยกลัน่ของ PTTGC) ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจำก 6.07 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ในปี 
2554 เหลือ 4.43 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ในปี 2555  โดยสำเหตุหลกัมำจำกผลขำดทุนจำกสต็อกน ้ ำมนั แมว้ำ่รำคำเฉล่ียของน ้ ำมนัดิบ
ดูไบจะปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 จำก 106.2 เป็น 109.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล แต่เน่ืองจำกรำคำน ้ ำมนัในปี 2555 มีควำมผนัผวนจำก
ปัญหำวกิฤตหน้ียโุรปท่ียงัคงยดืเยื้อ และภำวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯท่ีชะลอตวัลง ท ำให้รำคำน ้ ำมนัดิบปรับตวัเพ่ิมข้ึนนอ้ยกวำ่เม่ือเทียบ
กบัปีก่อน  

-  ส่วนกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีสูงข้ึน จำกปริมำณขำยผลิตภณัฑโ์อเลฟินส์ท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกในปี 2555 
โรงแยกก๊ำซฯหน่วยท่ี 6 ของ ปตท. สำมำรถส่งวตัถุดิบให้โรงโอเลฟินส์ไดใ้นปริมำณท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะทีคร่ึงปีหลงัของปี 2554 เกิด
เหตุกำรณ์ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติร่ัวและน ้ ำท่วมใหญ่ ท ำให้โรงแยกก๊ำซฯตอ้งลดก ำลงักำรผลิตจึงท ำให้ส่งวตัถุดิบให้โรงงำนปิโตรเคมีได้
นอ้ยลง แมว้ำ่ส่วนต่ำงระหวำ่งผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และวตัถุดิบปรับตวัลดลงโดยเฉพำะผลิตภณัฑพ์ำรำไซลีนเน่ืองจำกควำมตอ้งกำร
ของผูผ้ลิตปลำยน ้ ำ โดยมีโรงงำนพีทีเอหลำยแห่งไดล้ดก ำลงักำรผลิตลงจำกภำวะขำดทุน  

  

: ในปี 2555 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 7,615 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2554 จ ำนวน 6,516 
ลำ้นบำท  

: ในปี 2555 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึน 1,728 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 จำก 18,035 ลำ้นบำท
ในปี 2554 เป็น 19,763 ลำ้นบำทในปี 2555 จำกภำระหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้จ  ำนวน 500 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ และ 
475 ลำ้นดอลลำร์แคนำดำ รวมทั้งกำรกูเ้งินจ ำนวน 950 ลำ้นปอนดส์เตอร์ลิงเพ่ือเขำ้ซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั Cove Energy Plc. ของ 
ปตท.สผ. 

: ภำษีเงินไดใ้นปี 2555 จ ำนวน 46,516 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2554 จ ำนวน 3,290 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.6 จำกภำษี
เงินไดใ้นต่ำงประเทศและภำษีเงินไดปิ้โตรเลียมท่ีเพ่ิมข้ึนของ ปตท.สผ. 

ส ำหรับรำยละเอียดส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นดงัน้ี 

 
หน่วย : ลำ้นบำท ปี 2554 ปี 2555 %เพิม่/(ลด) 
บริษทัร่วมธุรกิจกำรกลัน่ 5,667 5,124 (34.1%) 
บริษทัร่วมธุรกิจปิโตรเคมี 13,445 8,864 8.4% 
บริษทัร่วมธุรกิจน ้ ำมนั 15,794 17,118 7.3% 
บริษทัร่วมธุรกิจก๊ำซ 507 544 244.0% 
บริษทัร่วมธุรกิจอ่ืน (302) 435 584.2% 
รวม 19 130 (8.1%) 
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การวเิคราะห์ฐานะการเงนิของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

ฐำนะกำรเงินของ ปตท. และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 (ตรวจสอบ) เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554  
แสดงไดด้งัน้ี 

                                           หน่วย : ลา้นบาท 

สินทรพัย์ 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 % เพ่ิม(ลด)

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 472,145 381,124                23.9 

เงินลงทุนเผือ่ขาย เงินลงทุนในบริษทัร่วม

และเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ที่ดนิอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 653,139 601,337 8.6

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่นๆ 256,013 178,101 43.7

รวมสินทรพัย์ 1,631,320 1,401,846 16.4

หน้ีสิน

หนี้สนิหมนุเวยีน 341,063 280,543 21.6

เงินกูย้มืระยะยาว (รวมเงินกูย้มืระยะยาวที่ถงึ

ก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 437,382 392,303 11.5

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่นๆ 121,211 85,287 42.1

รวมหน้ีสิน 899,656 758,133 18.7

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของบริษทัใหญ่ 605,784 555,763 9.0

ส่วนไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคมุ 125,880 87,950 43.1

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 731,664 643,713 13.7

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,631,320 1,401,846 16.4

งบการเงินรวม

250,023 241,284 3.6

 

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยมู์ลค่ำรวมทั้งส้ิน 1,631,320 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 2554 
จ ำนวน 229,474 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.4 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก 

: สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 91,021 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.9 ซ่ึงสำเหตุหลกัเกิดจำกลูกหน้ีกำรคำ้เพ่ิมข้ึน 71,939 
ลำ้นบำท และเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน 20,785 ลำ้นบำท 

: เงินลงทุนเผื่อขำย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนเพ่ิมข้ึน 8,739 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 3.6 สำเหตุหลกั
จำกกำรรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมจ ำนวน 27,091 ลำ้นบำท เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม จ ำนวน 14,634 ลำ้นบำท แมว้ำ่จะมีกำร
รับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนใน EMG (บริษทัร่วมของ PTTI) จ ำนวน 3,972 ลำ้นบำท  

: ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 51,802 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.6 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรลงทุนเพ่ิมใน
สินทรัพยสุ์ทธิเพื่อกำรส ำรวจและผลิตของ ปตท.สผ. จ ำนวน 41,301 ลำ้นบำท จำกโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซีย โครงกำรบงกช 
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โครงกำรอำทิตย ์และโครงกำรพม่ำซอติกำ้ รวมถึงกำรลงทุนในท่อเสน้ท่ี 4 และงำน Offshore Compressor ของ ปตท.จ ำนวน 7,185 และ 
3,443 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

: สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 77,912 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 43.7 จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่ำควำมนิยมท่ี
เพ่ิมข้ึน 64,256 และ 18,069 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงส่วนใหญ่มำจำกกำรเขำ้ซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั Cove Energy Plc ของ ปตท.สผ.  ท ำ
ใหไ้ดสิ้นทรัพยเ์พ่ือกำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกร จ ำนวน 64,214 ลำ้นบำทและเกิดค่ำควำมนิยมจ ำนวน 17,981 ลำ้นบำท 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 ปตท.และบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวมจ ำนวน 899,656 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 2554 จ ำนวน 
141,523 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.7 โดยเป็นกำรเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินหมุนเวียนจ ำนวน 60,520 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.6 
สำเหตุหลกัจำกเจำ้หน้ีกำรคำ้และภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 58,860 และ 2,995 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

เงินกูย้มืระยะยำว (รวมเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี) มีจ ำนวน 437,382 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 45,079 ลำ้น
บำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.5 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรออกหุน้กูส้กลุเงินบำทจ ำนวน 45,000 ลำ้นบำท รวมทั้งมีกำรออกหุน้กูส้กลุเงิน
เหรียญสหรัฐจ ำนวน 1,100 ลำ้นดอลลำร์ ในขณะท่ีมีกำรช ำระคืนหุน้กูแ้ละเงินกูท้ั้งระยะสั้นและระยะยำว จ ำนวน 30,094 ลำ้นบำท 
รวมทั้ง ปตท.สผ. มีกำรออกหุน้กู ้ จ  ำนวน 500 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ และเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 475 ลำ้นดอลลำร์แคนำดำ 
รวมทั้งส้ิน 27,640 ลำ้นบำท  ในขณะท่ีมีกำรช ำระคืนหุน้กูส้กลุเงินบำท จ ำนวน 24,221 ลำ้นบำท และช ำระคืนเงินกูร้ะยะสั้นจำกสถำบนั
กำรเงิน 10,000 ลำ้นบำท ทั้งน้ี เงินกูย้มืระยะยำวจ ำแนกตำมก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนไดด้งัน้ี 

                                                                                                                                                                    หน่วย : ลา้นบาท 
ก าหนดช าระคนื 

(นบัจากวนัที่ 31 ธ.ค. 2555)

ปตท. ปตท.สผ. PTTI TTM(T) PTTAC HMC EnCo PTTPL DCAP TTM(M) PTTNGD รวม

ภายใน 1 ปี 

(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 ปี แต่ไม่เกนิ 2 ปี 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 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 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 ปี 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

หมำยเหตุ : ไม่รวมหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 674.30 ลำ้นบำท 
 

เงินกูย้มื (รวมเงินกู ้หุน้กูแ้ละพนัธบตัรทั้งท่ีครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปีและเกิน 1 ปีข้ึนไป) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 
ประกอบดว้ยเงินกูย้มืสกลุเงินบำทและสกลุเงินต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

                      
                                                                                                                                       หน่วย : ลา้นบาท 

เงนิกูย้มืระยะยาว ปตท.    ปตท.สผ.   PTTI TTM(T)    PTTAC    HMC   EnCo    PTTPL    DCAP   TTM(M)   PTTNGD รวม

สกลุเงนิบาท  188,101.61    24,201.02           -             -             -    2,529.95   4,100.00  1,050.00  941.19         -       277.20  221,200.97

สกลุเงนิต่างประเทศ  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

สดัสว่นเงนิกูร้ะยะยาวสกลุ

ต่างประเทศต่อยอดเงนิกู้

ระยะยาวทัง้หมด (%)
34.73% 79.06% 100.00% 100.00% 100.00% 48.00%            -             -          -   100.00%           -   49.35%

   
 
ทั้งน้ี เงินกูย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2555 จ ำนวน 7,000 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยกระทรวงกำรคลงั  
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หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 35,924 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 42.1 สำเหตุหลกัจำกกำรเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินภำษีเงิน
ไดร้อกำรตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 17,084 ลำ้นบำท จำกกำรเขำ้ซ้ือ COVE ของ PTTEP และกำรประเมินหน้ีสินค่ำร้ือถอนระยะยำวเพ่ิมข้ึน 
10,498 ลำ้นบำท จำกประมำณกำรค่ำร้ือถอนเพ่ิมข้ึนของ PTTEP ในโครงกำรบงกช โครงกำรอำทิตย ์และโครงกำรคอนแทร็ค 4 

 

   ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 ส่วนของผูถื้อหุน้มีจ ำนวนรวม 731,664 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 2554 จ ำนวน 87,951 ลำ้น
บำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.7 จำกก ำไรสะสมท่ีเพ่ิมข้ึน 70,364 ลำ้นบำท จำกผลประกอบกำรของ ปตท. และบริษทัยอ่ยประจ ำปี 2555 
จ ำนวน 104,666 ลำ้นบำท ในขณะท่ีมีเงินปันผลจ่ำย จ ำนวน 34,261 ลำ้นบำท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม เพ่ิมข้ึน 37,930 ลำ้น
บำท 

  สภาพคล่อง 

สภำพคล่องของ ปตท. และบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 มีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจ ำนวน 
20,786 ลำ้นบำท โดย ปตท. และบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิตน้งวดท่ียกมำจำกปี 2554 จ ำนวน 116,132 ลำ้นบำท เป็นผลใหเ้งินสดสุทธิ
ปลำยงวดคงเหลือเท่ำกบั 136,918 ลำ้นบำท ทั้งน้ี รำยละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงัน้ี 

 

จ ำนวน (ลำ้นบำท)
กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 177,401            
กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (180,576)
กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 27,711
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นในเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด (1,354)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (2,396)
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงระหว่ำงงวด -สุทธิ 20,786
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัตน้งวด 116,132
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัปลำยงวด 136,918

 
 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีจ ำนวน 177,401 ลำ้นบำท มำจำกก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ตำมงบ

ก ำไรขำดทุนจ ำนวน 104,666 ลำ้นบำท ปรับปรุงดว้ยรำยกำรกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน โดย
รำยกำรหลกัท่ีมีผลใหก้ระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำสูญส้ิน และค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมจ ำนวน 65,237 ลำ้นบำท ภำษีเงินได้
จ ำนวน 46,516 ลำ้นบำท ก ำไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวน 20,950 ลำ้นบำท ดอกเบ้ียจ่ำยจ ำนวน 18,514 ลำ้น
บำท และขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ จ ำนวน 10,386 ลำ้นบำท ส ำหรับรำยกำรหลกัท่ีมีผลใหก้ระแสเงินสดลดลง ไดแ้ก่ ส่วน
แบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ ำนวน 27,091 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียรับจ ำนวน 2,888 ลำ้นบำท  รวมทั้งมีกำรเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยด์ ำเนินงำนสุทธิท่ีมีผลใหก้ระแสเงินสดลดลงจ ำนวน  25,134 ลำ้นบำท และมีเงินสดจ่ำยภำษีเงินไดแ้ละดอกเบ้ีย จ ำนวน 40,788 
ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนมีจ ำนวน 180,576 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เน่ืองมำจำก 

: เงินจ่ำยลงทุนในท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน รวมจ ำนวน 116,723 ลำ้นบำท เป็นผลจำกกำรลงทุน
เพ่ิมข้ึนของ ปตท.สผ. ในสินทรัพยเ์พ่ือกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงกำรต่ำงๆ จ ำนวน 88,677 ลำ้นบำท ไดแ้ก่ กำรลงทุนใน
โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซีย โครงกำรบงกช โครงกำรอำทิตย ์และโครงกำรซอติกำ้ นอกจำกน้ียงัรวมถึงกำรลงทุนในโครงกำรของ 
ปตท. จ ำนวนรวม 20,433 ลำ้นบำท โครงกำรหลกัไดแ้ก่ โครงกำรระบบท่อเสน้ท่ี 4 และงำน Offshore Compressor  
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: เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม จ ำนวน 86,492 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัจำก ปตท.สผ. จ่ำยซ้ือหุน้
สำมญัทั้งท่ีช ำระแลว้และยงัไม่ไดช้ ำระทั้งหมดในบริษทั  Cove Energy Plc.  ประกอบกบั PTTML และ PTTAPM (บริษทัยอ่ยของ PTTI) 
จ่ำยเงินเพ่ือเพ่ิมสดัส่วนกำรลงทุนใน SAR จำกร้อยละ 45.26 เป็นร้อยละ 93.63 นอกจำกน้ี PTTAPM ไดจ่้ำยลงทุนเพ่ือเพ่ิมสดัส่วนกำรถือ
หุน้ใน Red Island Mineral Limited (RIM) อีกร้อยละ 66.50 จำกเดิมร้อยละ 33.50 เป็นร้อยละ 100 ส่งผลให ้RIM เปล่ียนสถำนะจำก
บริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย ตั้งแต่กมุภำพนัธ์ 2555  

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงินมีจ ำนวน 27,711 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรออกหุน้กูข้อง ปตท. จ ำนวน 
78,612 ลำ้นบำท รวมทั้งกำรออกหุน้กูแ้ละกำรกูย้มืเงิน (ทั้งระยะสั้นและระยะยำว) ของ ปตท.สผ. จ ำนวนรวมทั้งส้ิน 76,505 ลำ้นบำท 
อยำ่งไรก็ดี มีกำรไถ่ถอนหุน้กูส้กลุบำทและเงินกูย้มืระยะสั้น ของ ปตท.สผ. จ ำนวนรวม 81,924 ลำ้นบำท กำรช ำระคืนหุน้กู ้เงินกูย้มื
ระยะสั้นและระยะยำว รวมทั้งพนัธบตัรของ ปตท. ทั้งส้ินจ ำนวน 35,043 ลำ้นบำท นอกจำกน้ียงัมีเงินปันผลจ่ำย และดอกเบ้ียจ่ำย จ ำนวน 
42,306 และ 20,251 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

  อตัราส่วนทางการเงนิ  
    ส ำหรับปี 2555 อตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกบั 1.24 เท่ำ ดีข้ึนจำกปี 2554 จำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 18  นอกจำกน้ี Cash Conversion Cycle ดีข้ึนจำกปีท่ีแลว้จำก 1 วนั เป็นติดลบ 1 วนั จำกกำรท่ีสำมำรถบริหำรสินคำ้คงเหลือไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพท ำใหอ้ตัรำกำรขำยสินคำ้เฉล่ียดีข้ึนจำก 5 วนั ในปี 2554 เป็น 4 วนั รวมทั้งสำมำรถเพ่ิมระยะเวลำกำรช ำระหน้ีจำก 27 วนั
ในปี 2554 เป็น 32 วนัในปี 2555 แมว้ำ่จะระยะเวลำเก็บหน้ีจะยำวข้ึนเลก็นอ้ย จำกยอดขำยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศท่ี
มีเทอมกำรช ำระเงินเฉล่ียประมำณ 30 วนั 

    อตัรำส่วนก ำไรขั้นตน้ในปี 2555 เท่ำกบั ร้อยละ 8.32 ลดลง จำกปี 2554 ท่ี ร้อยละ 9.05 ส่วนใหญ่มำจำกตน้ทุนก๊ำซ
ธรรมชำติ ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ  23 ตำมรำคำน ้ ำมนัเตำและผลขำดทุนจำกกำรขำย NGV เพ่ิมข้ึน จำกปริมำณขำยท่ีเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
อตัรำส่วนก ำไรสุทธิในปี 2555 เท่ำกบั ร้อยละ 3.69 ลดลง จำกปี 2554 ท่ี ร้อยละ 4.29 ส่วนใหญ่จำก ผลกำรด ำเนินงำนท่ีลดลงของ ปตท. 
ในธุรกิจก๊ำซธรรมชำติและธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ รวมทั้งมีส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมธุรกิจกำรกลัน่ท่ีนอ้ยลง รวมทั้งปตท.สผ. 
มีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์หล่งมอนทำรำจ ำนวน 6,366 ลำ้นบำท รวมทั้ง PTTI มีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ย
ค่ำของเงินลงทุนใน EMG จ ำนวน 3,972 ลำ้นบำท แมว้ำ่ปริมำณกำรขำยเฉล่ียและรำคำขำยผลิตภณัฑท่ี์ปรับตวัเพ่ิมข้ึนส่งผลใหใ้นปี 2555 
ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิลดลง 1,594 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 1.5 

   อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพยใ์นปี 2555 เท่ำกบั ร้อยละ 6.90 ลดลง จำกปี 2554 ท่ีร้อยละ 8.08 ผลมำจำกกำรลงทุนเพ่ิม
ในสินทรัพยสุ์ทธิเพื่อกำรส ำรวจและผลิตของ ปตท.สผ. จ ำนวน 41,301 ลำ้นบำท รวมถึงกำรลงทุนในท่อเส้นท่ี 4 และงำน Offshore 
Compressor ของ ปตท.จ ำนวน 7,185 และ 3,443 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และกำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั Cove Energy Plc ของ 
ปตท.สผ.  ในขณะท่ีอตัรำกำรหมุนของสินทรัพยใ์นปี 2555 เท่ำกบั 1.87 เท่ำ ใกลเ้คียงกบัปีท่ีแลว้ 

  อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2555 เท่ำกบั 1.23 เพ่ิมข้ึน จำกปี 2554 เท่ำกบั 1.18 ส่วนใหญ่มำกจำกหน้ีสินไม่
หมุนเวียนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 35,924 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 42.1 สำเหตุหลกัจำกกำรเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
เพ่ิมข้ึน 17,084 ลำ้นบำท จำกกำรเขำ้ซ้ือ COVE ของ PTTEP และกำรประเมินหน้ีสินค่ำร้ือถอนระยะยำวเพ่ิมข้ึน 10,498 ลำ้นบำท จำก
ประมำณกำรค่ำร้ือถอนเพ่ิมข้ึนของ PTTEP ในขณะท่ีปตท. มีควำมสำมำรถกำรช ำระดอกเบ้ียในปี 2555 เป็น 12.33 เท่ำ ใกลเ้คียงกบัปีท่ี
แลว้ ส ำหรับอตัรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลในปี 2555 เท่ำกบั ร้อยละ 35.48 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2554 เลก็นอ้ย 

   
   ปัจจยัทีอ่าจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
   เศรษฐกิจโลกในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556 (2H/2556) คำดว่ำจะขยำยตวัสูงกว่ำคร่ึงแรกของปี 2556(1H/2556)  เน่ืองจำก
เศรษฐกิจของสหรัฐฯเร่ิมปรับตวัดีข้ึน ประกอบกบัเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศท่ีใชเ้งินสกุลยูโรเร่ิมมีสัญญำณของกำรฟ้ืนตวั ขณะท่ี
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศก ำลงัพฒันำและประเทศเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพำะ จีน มีแนวโนม้ท่ีจะรักษำระดบักำรขยำยตวัไม่ให้ต ่ำกว่ำ
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ร้อยละ 7.0 ตำมนโยบำยของรัฐบำล อยำ่งไรก็ตำม ปัจจยัเส่ียงท่ีตอ้งจบัตำมอง คือ ปัญหำเพดำนหน้ีสำธำรณะและควำมสมดุลของภำค
กำรคลงัสหรัฐฯในระยะยำว ควำมคืบหนำ้ในกำรจดัตั้งสหภำพธนำคำรยโุรป เพ่ือจดัสรรเงินทุนอดัฉีดให้กบัธนำคำรท่ีก ำลงัประสบ
ปัญหำไดโ้ดยตรง เพ่ือลดภำระหน้ีใหก้บัภำครัฐบำล และปัญหำสินเช่ือในภำคธนำคำรเงำ (Shadow Banking) ของจีน ซ่ึงเป็นระบบกำร
ปล่อยสินเช่ือท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลและคุม้ครองของธนำคำรกลำงจีน  ซ่ึงอำจก่อใหเ้กิดปัญหำฟองสบู่ตำมมำได ้  

  ส ำหรับแนวโนม้รำคำน ้ ำมนัดิบดูไบใน 2H/2556 คำดวำ่จะเฉล่ียอยูท่ี่ประมำณ 102-105 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล เน่ืองจำก
ยงัคงมีควำมไม่สงบในประเทศผูผ้ลิตน ้ ำมนับริเวณตะวนัออกกลำงและแอฟริกำเหนือ (MENA) รวมทั้งก ำลงัเขำ้สู่ฤดูเฮอริเคนในสหรัฐฯ 
ซ่ึงเป็นสำเหตุท่ีอำจท ำให้เกิดปัญหำอุปทำนชะงกังนั (Supply Disruption) ในส่วนของรำคำน ้ ำมนัส ำเร็จรูปคำดวำ่จะเพ่ิมข้ึนตำมรำคำ
น ้ ำมนัดิบ โดยรำคำเบนซิน 95 มีแนวโนม้ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเน่ืองจำก ควำมตอ้งกำรใชใ้นภูมิภำคท่ียงัคงอยูใ่นระดบัสูง ส่วนรำคำดีเซลคำด
ว่ำจะเพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกมีควำมตอ้งจำกแถบตะวนัออกกลำงเพ่ือผลิตไฟฟ้ำในช่วงฤดูร้อน  ส ำหรับค่ำกำรกลัน่ของโรงกลัน่ประเภท 
Cracking อำ้งอิงท่ีสิงคโปร์คำดวำ่จะอยูท่ี่ประมำณ 7.0-8.0 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรลตำมรำคำน ้ ำมนัส ำเร็จรูปท่ีปรับเพ่ิมข้ึน 

  รำคำผลิตภณัฑ์ในกลุ่มโอเลฟินส์ใน 2H/2556 มีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัสูงข้ึน เน่ืองจำกจะมีควำมตอ้งกำรใชผ้ลิตพลำสติก
ส ำหรับภำคกำรเกษตรและเพ่ือผลิตเป็นผลิตภณัฑ์สินค้ำต่ำงๆ ไวจ้  ำหน่ำยในช่วงส้ินปี   ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์ในกลุ่มอะโรเมติกส์ 
โดยเฉพำะ รำคำเบนซีนคำดวำ่จะปรับลดลง จำกสภำวะอุปทำนลน้ตลำด โดยควำมตอ้งกำรใชจ้ำกโรงงำน สไตร์รีน โมโนเมอร์(SM) 
ยงัคงชะลอตวั  อยำ่งไรก็ตำม รำคำพำรำไซลีนคำดวำ่จะปรับสูงข้ึน เน่ืองจำกโรงงำน PTA กลบัมำเพ่ิมระดบักำรผลิต  

  เศรษฐกิจไทยใน 2H/2556 คำดวำ่จะขยำยตวัสูงกวำ่ 1H/2556 โดยแรงขบัเคล่ือนหลกัจะมำจำกกำรบริโภคและกำรลงทุนของ
ภำคเอกชน อย่ำงไรก็ตำม ปัจจยัเส่ียงท่ีตอ้งจับตำมอง คือ ควำมผนัผวนของค่ำเงินบำทจำกกำรเคล่ือนยำ้ยเงินทุน  หน้ีสินของภำค
ครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ควำมล่ำชำ้ในโครงกำรลงทุนของรัฐบำล และประเด็นควำมขดัแยง้ทำงกำรเมือง แนวโนม้กำรใชพ้ลงังำนของไทย
ใน Q3/2556 คำดวำ่จะปรับลดลง เน่ืองจำกเขำ้สู่ช่วงฤดูฝน กำรคมนำคมขนส่งและกำรท่องเท่ียวจะไม่สูงเท่ำกบัไตรมำสก่อน  

   ควำมไม่แน่นอนในภำวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ควำมผนัผวนของรำคำก๊ำซธรรมชำติ น ้ ำมนั รวมถึงผลิตภณัฑปิ์โตร
เคมี  ประกอบกบักำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรดำ้นพลงังำนของภำครัฐ อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของ ปตท. 
ในดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 

 ควำมตอ้งกำรใชก๊้ำซธรรมชำติ 

 ตน้ทุนวตัถุดิบและรำคำจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

 นโยบำยควบคุมรำคำพลงังำน เช่น ก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต ์(NGV) และ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

 ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ปตท.ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. 
 ผลกำรด ำเนินงำนของกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 

ทั้งน้ี ปตท. มีแนวทำงในกำรบริหำรงำนเพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกปัจจยัขำ้งตน้ ดงัน้ี 

 ประสำนงำนกบักลุ่มผูข้ำยและลูกคำ้อยำ่งใกลชิ้ด เพ่ือติดตำมควำมเคล่ือนไหวของกำรจดัหำและควำมตอ้งกำร
ก๊ำซธรรมชำติ ส ำหรับจดัท ำแผนกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติในระยะยำวอยำ่งมีประสิทธิภำพ  และมีกำรทบทวน
อยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเจรจำกบักลุ่มผูข้ำยและลูกคำ้ เพ่ือหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำหำกเกิดวกิฤติ    

 จดัตั้งทีมบริหำรควำมเส่ียงรำคำ (Price Strategy and Risk Management) เพื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมเคล่ือนไหว
รำคำน ้ ำมนัในตลำดโลกและเขำ้ด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงรำคำวตัถุดิบและรำคำผลิตภณัฑ ์รวมทั้งรำคำซ้ือ
และรำคำจ ำหน่ำยน ้ ำมนัดิบและน ้ ำมนัส ำเร็จรูปร่วมกนัภำยในกลุ่ม ปตท.  
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 มุ่งเนน้ให้มีกำรบริหำรจดักำรองคก์รในลกัษณะกลุ่ม ปตท. (PTT Group) โดยยึดหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงย ัง่ยืนและให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำรวมสูงสุดของกลุ่ม ปตท.  ผ่ำน
โครงกำร Supply Chain Management (SCM) 

 ศึกษำและวเิครำะห์ในรำยละเอียดดำ้นกฎหมำย นโยบำยของภำครัฐและประเด็นต่ำงๆ ดำ้นภำษี รวมถึงปัจจยั
อ่ืนๆ ท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อธุรกิจ และน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวมำ
ประกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรลงทุน   
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11.3 ภาระการให้ความสนับสนุนทางการเงนิแก่บริษัทในเครือ 
ณ 30 มิถุนำยน 2556 ปตท. มีภำระในกำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่บริษทัในกลุ่ม รำยละเอียด ดงัน้ี 

                                          หน่วย : ลา้นบาท 

   ให้ความสนบัสนุนแลว้  
 

ยงัไม่ไดใ้ห้
ความ

สนบัสนุน 

บริษทั  
สกุลเงิน 

วงเงิน ยอดเงินกู้
คา้งช าระ 

การขยาย
วงเงิน
สินเช่ือ

ทางการคา้ 

อ่ืนๆ 

บริษทัในกลุ่ม ปตท.ท่ี ปตท.ถือหุ้นนอ้ยกวา่ 100% 

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จ ากดั (TTM(T)) เหรียญสหรัฐ 165 - - - 165.00 
 เหรียญสหรัฐ 16.91/1 - - - 16.91 
บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย(มาเลเซีย)จ ากดั(TTM(M)) เหรียญสหรัฐ 11.30 - - - 11.30 
บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพล็กซ์ จ  ากดั (EnCo) บาท 1,250.00 580.00 - - - 
บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั (PTTAC) เหรียญสหรัฐ 187.94/2 - - 26.34 161.60 

เหรียญสหรัฐ 33.95/3 33.95 - - - 
บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (BIC) บาท 1,028.00/4 - - - 1,028.00 

รวม เหรียญสหรัฐ 415.10 33.95 - 26.34 354.81 
บาท 2,278.00 580.00 - - 1,028.00 

บริษทัในกลุ่ม ปตท.ท่ี ปตท.ถือหุ้น 100% 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ  ากดั (PTTLNG) บาท 23,708.00/5 21,642.00 - - 255.00 
บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั (PTTRB) บาท 4,430.58 3,818.17 - - - 
บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (PTT INTER) เหรียญสหรัฐ 1,768.10/6 1,510.38 - - 97.24 

บาท 6,836/7 491.31 - - 6,344.69 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (CHPP) บาท 450.00 390.00 - - - 
บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จ ากดั (PTT TANK) บาท 1,540.00 1,270.00 - - - 
บริษทั ปตท.คา้สากล จ ากดั (PTTT) บาท 37.14/8 35.13 - - - 
PTT (Lao) Co. Ltd. บาท 210.00 167.50 - - 40 
PTT Green Energy Pte Ltd. เหรียญสหรัฐ 119.90/9 59.00 - - 60.90 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 1,888.00 1,569.38 - - 158.14 

บาท 37,211.72 27,814.11 - - 6,639.69 

การขยายวงเงินสินเช่ือทางการคา้ 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) เหรียญสหรัฐ 100.00 - 94.53 - 5.47 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั (PTTAC) บาท 2,252.73 - 1,993.41 - 259.32 

บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) (IRPC) เหรียญสหรัฐ 223.69/10 - 223.69 - - 

รวม 
เหรียญสหรัฐ  323.69   -     318.22   -     5.47  

บาท  2,252.73   -    1,993.41   -     259.32  

 

รวม 
เหรียญสหรัฐ  2,626.79   1,603.33   318.22   26.34   518.42  

บาท  41,742.45   28,394.11   1,993.41   -     7,927.01  
/1 ตำมหนงัสือ Construction Cost Undertaking ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2553 ระหว่ำง ปตท. เปโตรนำส และ TTM(T) ท่ีก ำหนดให้ ปตท. และเปโตรนำสในฐำนะผูถื้อหุ้น
ตอ้งใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 50 : 50 ในกรณีท่ี  TTM(T) ไม่สำมำรถช ำระค่ำ Claims ท่ีผูรั้บเหมำก่อสร้ำงโครงกำรเรียกเก็บได ้(วงเงิน 16.91 
ลำ้นเหรียญสหรัฐฯเป็นตวัเลขประมำณกำร) และสญัญำจะส้ินสุดเม่ือ TTM(T) ช ำระค่ำ Claims กบัผูรั้บเหมำก่อสร้ำงแลว้เสร็จ  
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/2 ตำมสญัญำกำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงิน (Sponsor Support Agreement : SSA) เพื่อกำรกูเ้งิน Project Financing ท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใหก้ำรสนบัสนุนช่วงกำรก่อสร้ำง คิด
เป็นภำระของผูถื้อหุน้สูงสุดเท่ำกบัสดัส่วนกำรถือหุน้ของยอดหน้ีคงคำ้ง คิดเป็นวงเงิน 161.60 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ และไดใ้หก้ำรสนบัสนุนในรูปแบบของเงินทุนเพิ่มเติม
แลว้ จ ำนวน 26.34 ลำ้นเหรียญสหรัฐ 
/3  ตำมสญัญำเงินกูจ้ำกผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวำ่ง ปตท. และบริษทั PTTAC ลงวนัท่ี 30 มีนำคม 2555 วงเงินกู ้33.95 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เพื่อใหก้ำรสนบัสนุนทำง
กำรเงินกบับริษทั PTTAC ในช่วงกำรก่อสร้ำงโครงกำร 
/4   ปตท.ไดเ้ขำ้ร่วมทุนใน BIC เม่ือ 18 สิงหำคม 2554 ท ำใหมี้ภำระตำมสญัญำ SSA เพื่อกำรกูเ้งิน Project Financing ท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใหก้ำรสนบัสนุนช่วงกำรก่อสร้ำง (COS) 
คิดเป็นภำระของ ปตท.สูงสุดเท่ำกบัสดัส่วนกำรถือหุน้ของยอดหน้ีคงคำ้ง คิดเป็นวงเงิน 1,028 ลำ้นบำท 
/5  วงเงินกูเ้พิ่มข้ึนจ ำนวน 300 ลำ้นบำทตำมสญัญำเงินกูจ้ำกผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวำ่ง ปตท. และบริษทั PTTLNG ลงวนัท่ี 25 มีนำคม 2556 วงเงินกู ้300 ลำ้น
บำท เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรก่อสร้ำงและด ำเนินโครงกำร LNG Receiving Terminal ระยะท่ี 2  
/6  ตำมสญัญำเงินกูจ้ำกผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวำ่ง ปตท. และบริษทั PTTI ลงวนัท่ี 4 กนัยำยน 2555 วงเงินกู ้718.10 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เพื่อน ำไปจ่ำยช ำระคืน
เงินกูต้ำมสญัญำฉบบัเดิมลงวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2553 และเพื่อใชเ้ป็นดอกเบ้ียจ่ำยจำกสญัญำกูย้ืมเงินฉบบัน้ีในช่วงท่ีผูกู้ย้งัไม่มีรำยได ้สญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 24 สิงหำคม 
2555 วงเงิน 1,035 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เพื่อน ำไปใชซ้ื้อหุน้ SAR ตำมค ำเสนอซ้ือหุน้ในตลำดหลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์ ค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำธุรกรรม และเพื่อใชเ้ป็น
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกสญัญำกูย้ืมเงินฉบบัน้ี และสญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 19 มีนำคม 2556 วงเงิน 15 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เพื่อน ำไปลงทุนในโครงกำรเข่ือนและโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำน ้ำลิก 
1 สปป.ลำว 
/7  ตำมสญัญำเงินกูจ้ำกผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวำ่ง ปตท. และบริษทั PTTI ลงวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2555 วงเงินกู ้6,836 ลำ้นบำท เพื่อน ำไปลงทุนในโครงกำรเข่ือน
และโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำไซยะบุรี สปป.ลำว 
/ค  ตำมสญัญำเงินกูจ้ำกผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวำ่ง ปตท. และบริษทั PTTT ลงวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2554 และสญัญำแกไ้ขสญัญำเงินกูค้ร้ังท่ี 1 ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 
2555 วงเงินกู ้7.42 ลำ้นหยวน เพื่อน ำไปใชเ้ป็นค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ของส ำนกังำนตวัแทนท่ีประเทศจีน โดย PTTT จะช ำระดอกเบ้ียและเงินกูเ้ป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียนท่ีก ำหนด   
/9  ตำมสญัญำเงินกูจ้ำกผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวำ่ง ปตท. และบริษทั PTTGE ลงวนัท่ี 15 ตุลำคม 2555 วงเงินกู ้60 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
ระยะสั้นเพื่อกำรบริหำรจดักำรตำมแผนงำนต่ำงๆของบริษทั PTTGE  และท ำสญัญำแกไ้ขเพิม่เติม ลงวนัท่ี 4 สิงหำคม 2556 เพื่อเพิ่มวงเงินกูเ้ป็น 119.90 ลำ้นเหรียญสหรัฐ 
/10 กำรขยำยระยะเวลำกำรช ำระค่ำน ้ำมนัดิบจำก 30 วนั เป็น 50 วนั ใหก้บับริษทั IRPC โดย ปตท. มีสภำพคล่องคงเหลือ และไดรั้บอตัรำดอกเบ้ียเป็นไปตำมอตัรำตลำด ซ่ึง 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 มีระยะเวลำคงเหลือ 3 วนั  
     
 ปตท.จะพิจำรณำใหค้วำมสนบัสนุนทำงกำรเงินในรูปของเงินกู ้ เงินทุน  และ/หรือ สินเช่ือทำงกำรคำ้ในกรณีท่ีจ ำเป็นและเป็น

ประโยชน์ต่อ ปตท.และกลุ่ม ปตท. ในระยะยำว  ซ่ึง ปตท. มีควำมเช่ือวำ่นโยบำยและกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะสำมำรถสร้ำงควำม
แขง็แกร่งใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ได ้

 
11.4   แผนการลงทุนในอนาคต 

 ปตท. มีแผนกำรลงทุนภำยใน 5 ปีขำ้งหนำ้ (ปี 2556-2560) เป็นเงินรวมประมำณ 313,391 ลำ้นบำท โดยมีสรุปรำยละเอียด
ประมำณกำรใชเ้งินรำยปี ดงัน้ี  

              หน่วย : ลา้นบาท 

ธุรกจิ  2556 2557 2558 2559 2560  รวม  

ก๊าซธรรมชาติ          20,615          26,037          30,417          18,583            7,245          102,897  
น ้ามนัและการคา้ระหวา่งประเทศ            5,744          11,790          16,952          12,573            6,456            53,515  
แผนร่วมทุนและการลงทุนในบริษทัลูก
ท่ีถือหุ้นร้อยละ 100          23,540          26,506          34,631          25,333          36,011          146,021  
ส านกังานใหญ่และอ่ืนๆ            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 ปี (ปี 2556-2560) ไม่รวมงบส ารอง (ปรับปรุงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556)  

 
คณะกรรมกำร ปตท. ไดมี้มติอนุมติัแผนกำรลงทุนใน 5 ปี (ปี 2556 – 2560) ทั้งน้ี กำรลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นกำร

ร่วมทุนและลงทุนในบริษทัลูกท่ีถือหุ้นร้อยละ 100 เพ่ือขยำยธุรกิจพลงังำนในต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรขยำยควำมสำมำรถในกำรน ำเขำ้
เพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรใชก๊้ำซธรรมชำติท่ีเพ่ิมข้ึน โดยกำรลงทุนของบริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด ในโครงกำร LNG Receiving 
Terminal ระยะท่ี 2  และกำรลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ซ่ึงมีโครงกำรหลกัประกอบดว้ย โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ บนบก เส้นท่ี 4 
(ระยอง-แก่งคอย) และโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ บนบก นครสวรรค์และนครรำชสีมำ อีกทั้งกำรลงทุนเพ่ือขยำยคลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ของธุรกิจน ้ ำมนั เป็นตน้ 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  
 

 ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 339 

แหล่งเงินหลกัท่ี ปตท. คำดวำ่จะน ำมำใชใ้นกำรลงทุนตำมแผนดงักล่ำวขำ้งตน้ จะมำจำกเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน รวมถึง
จำกกำรก่อหน้ีทั้งระยะสั้นและระยะยำว  ทั้งน้ีแผนกำรลงทุนขำ้งตน้เป็นแผนกำรลงทุนของ ปตท.เท่ำนั้น ไม่รวมแผนกำรลงทุนของ
บริษทัในเครือ อน่ึง แผนกำรลงทุนในอนำคตของบริษทัในเครือหลกัไดน้ ำเสนอในหวัขอ้ 3 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของแต่ละธุรกิจ 

11.5 โครงการหลกัในอนาคตของ ปตท. 

11.5.1 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ(Transmission Pipeline) 

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2550 มีมติเห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยแห่งชำติ (กพช.)  ในกำรขยำยระบบท่อ
ส่งก๊ำซธรรมชำติตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544 - 2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) จ ำนวน 14 โครงกำร โดยแบ่ง
กำรลงทุนเป็น 3 ระยะ และกำรเพ่ิมกำรลงทุนในระบบท่อเช่ือมในทะเล ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 165,077 ลำ้นบำท  

ต่อมำคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2553 มีมติเห็นชอบตำมมติ กพช. ในแผนพฒันำก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย 
พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำมีกำรขยำยตวัท่ีลดลงตำมวกิฤติ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง ต่อมำคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2555 มีมติเห็นชอบตำมมติ กพช. ในแผนพฒันำก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 (แผน PDP 2010 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3) ซ่ึงมีกำรปรับเล่ือนโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์
ออกไป 3 ปี จำกปี 2566 เป็นปี 2569 และลดกำรจดัหำไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน นอกจำกนั้นไดก้ ำหนดสัดส่วนกำรรับซ้ือไฟฟ้ำ
ต่ำงประเทศไม่เกิน 15% ของก ำลงัผลิตทั้งหมดในระบบ ทั้งน้ีไดเ้พ่ิมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วม (Cogeneration) 
ท่ีใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงเขำ้มำทดแทนก ำลงัผลิตไฟฟ้ำในส่วนท่ีลดลง ส่งผลให ้ ปตท. จ ำเป็นตอ้งจดัท ำแผนจดัหำก๊ำซธรรมชำติ
ระยะยำว และ ทบทวนรำยละเอียดแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 2 เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัประมำณกำรควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติล่ำสุดขำ้งตน้  

ทั้งน้ีกำรทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 2 ไดรั้บเห็นชอบ
จำกคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 22 ตุลำคม 2555 เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในกำรลงทุนก่อสร้ำงระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจ ำนวน 18 โครงกำร ใน
วงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 217,372 ลำ้นบำท โดยแบ่งกำรลงทุนเป็น 3 ระยะ และกำรเพ่ิมกำรลงทุนในระบบท่อเช่ือมในทะเลโดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

โครงการในระยะที ่1   

 โครงกำรติดตั้งหน่วยเพ่ิมควำมดนัท่ี Block Valve West 7 (BVW#7) จงัหวดักำญจนบุรี เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรรับ
และส่งก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมเติมจำกสหภำพพม่ำ สูงสุด 1,300 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ซ่ึงโครงกำรดงักล่ำวแลว้เสร็จในเดือน
กรกฎำคม 2549 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไทรน้อย-โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือและพระนครใตข้นำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 24 น้ิว เป็น
ระยะทำง 10 กิโลเมตร จำกบำงใหญ่ไปยงัโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ และท่อส่งก๊ำซธรรมชำติขนำดเสน้ผำ่ศูนยก์ลำง 30 น้ิว 
เป็นระยะทำงประมำณ 70 กิโลเมตร โดยจะเช่ือมจำกท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรำชบุรี-วงัน้อย ท่ีอ ำเภอไทรน้อย ไปยงั
โรงไฟฟ้ำพระนครใต ้มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 480 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ระบบท่อส่งก๊ำซฯ 
จำกไทรนอ้ยไปยงัโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือและพระนครใตก่้อสร้ำงแลว้เสร็จ และเร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติไดใ้นปี 2552 และ
ไตรมำสท่ี 4 ปี 2549 ตำมล ำดบั โครงกำรติดตั้งหน่วยเพ่ิมควำมดนัส ำรองท่ีเขตปฏิบติักำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
จงัหวดัรำชบุรี เพ่ือเพ่ิมเสถียรภำพและควำมยืดหยุน่ในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสหภำพพม่ำไปยงัผูใ้ชก๊้ำซธรรมชำติใน
ส่วนกลำง ซ่ึงโครงกำรแลว้เสร็จและเร่ิมด ำเนินงำนเม่ือตน้เดือนพฤษภำคม 2549 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเสน้ท่ี 3 ในทะเลและบนบก ซ่ึงประกอบดว้ย 

- โครงกำรก่อสร้ำงแท่นพกัท่อพีอำร์พี (PTT Riser Platform – PRP) โครงกำรแลว้เสร็จเม่ือตน้ปี 2551 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  
 

 ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 340 

- โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 42 น้ิว จำกแท่นพกัท่อพีอำร์พี ต่อไปยงัจงัหวดั
ระยอง เป็นระยะทำง 418 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 700 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั และ
จะเพ่ิมข้ึนเป็น 1,900 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ภำยหลงัติดตั้งหน่วยเพ่ิมควำมดนัในทะเล ซ่ึงก่อสร้ำงแลว้เสร็จและเร่ิม
ส่งก๊ำซธรรมชำติไดเ้ม่ือตน้ปี 2550 

- โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 42 น้ิว จำกแหล่งอำทิตย์ไปยงัแท่นพกัท่อ 
พีอำร์พี เป็นระยะทำง 200 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 1,500 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั 
โครงกำรแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติเม่ือตน้ปี 2551 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 36 น้ิว จำกระยองเพ่ือเช่ือมกบัระบบท่อคู่ขนำนบนบกท่ี
สถำนีเพ่ิมควำมดนับำงปะกง เป็นระยะทำงรวม 110 กิโลเมตร ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 400 ลำ้น
ลูกบำศก์ฟุตต่อวัน และจะเ พ่ิม ข้ึนเป็น 1,200 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันภำยหลัง ติดตั้ งหน่วยเ พ่ิมควำมดัน 
บนบก ซ่ึงโครงกำรแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติไดต้ั้งแต่เดือนมีนำคม 2549 

โครงการระยะที ่2 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเสน้ผำ่ศูนยก์ลำง 42 น้ิว จำกแหล่งเจดีเอไปยงัแหล่งอำทิตย ์เป็นระยะทำง 
95 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 1,000 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั  ซ่ึงโครงกำรดงักล่ำวแลว้
เสร็จเม่ือปลำยปี 2551 

 โครงกำรติดตั้งหน่วยเพ่ิมควำมดนัของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำร
ส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุด ซ่ึงหน่วยเพ่ิมควำมดนัของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 บนบก ไดก่้อสร้ำงแลว้เสร็จ และเร่ิม
ด ำเนินกำรเม่ือตน้ปี 2550 ส ำหรับหน่วยเพ่ิมควำมดันของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 ในทะเล คำดว่ำจะแลว้เสร็จ
ประมำณไตรมำส 2 ปี 2557 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเสน้ผำ่ศูนยก์ลำง 20 น้ิว  จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ของบริษทั TTM อ ำเภอ
จะนะ  ไปยงัโรงไฟฟ้ำจะนะ อ ำเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลำ  เป็นระยะประมำณ 8 กิโลเมตร  มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซ
ธรรมชำติสูงสุดรวม 280 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั  ซ่ึงโครงกำรไดเ้ร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติไดเ้ม่ือส้ินปี 2550 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเสน้ผำ่ศูนยก์ลำง 36 น้ิว  จำกโรงไฟฟ้ำวงันอ้ย (กฟผ.) อ ำเภอวงันอ้ย จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยำ ไปยงัโรงไฟฟ้ำแก่งคอย อ ำเภอแก่งคอย จังหวดัสระบุรี  เป็นระยะประมำณ 72 กิโลเมตร  มี
ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 510 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั  ซ่ึงโครงกำรไดเ้ร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติไดเ้ม่ือปี 
2549 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 42 น้ิว จำกจงัหวดัระยอง ไปยงัอ ำเภอแก่งคอย จงัหวดั
สระบุรี (โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นท่ี 4) เป็นระยะประมำณ 300 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซ
ธรรมชำติสูงสุดรวม 1,400 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ทั้ งน้ี ปตท. ไดเ้ร่ิมด ำเนินโครงกำรในส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติท่ีเช่ือมระหวำ่ง Map Ta Phut LNG Terminal กบัโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ท่ีจงัหวดัระยอง ระยะทำงประมำณ 13 
กม. แลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติจำก Map Ta Phut LNG Terminal เม่ือเดือนกรกฎำคม 2554  ส ำหรับระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติหลกั (ระยอง – แก่งคอย) คำดวำ่จะแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติไดใ้นปี 2557   

โครงการในระยะที ่3 

 โครงกำรติดตั้งหน่วยเพ่ิมควำมดนับนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฝ่ังตะวนัตก เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซ
ธรรมชำติระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฝ่ังตะวนัตก คำดวำ่โครงกำรจะแลว้เสร็จปี  2557 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  
 

 ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 341 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเสน้ผ่ำศูนยก์ลำง 28 น้ิว  จำกชำยแดนไทยสหภำพพม่ำ ไปยงัอ ำเภอทองผำ
ภูมิ  จงัหวดักำญจนบุรี  เป็นระยะประมำณ 1  กิโลเมตรมีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม  240  ลำ้น
ลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั  คำดวำ่โครงกำรจะแลว้เสร็จปี  2557 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเสน้ผำ่ศูนยก์ลำง 28 น้ิว  จำกอ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี    ไปยงัจงัหวดั
นครรำชสีมำ เป็นระยะประมำณ  160 กิโลเมตร  มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม  320 ลำ้นลูกบำศก์ฟุต
ต่อวนั  คำดวำ่โครงกำรจะแลว้เสร็จปี 2559 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเสน้ผำ่ศูนยก์ลำง 28 น้ิว  จำกอ ำเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ  ไป
ยงัจงัหวดันครสวรรค ์  เป็นระยะประมำณ 210 กิโลเมตร  มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 330 ลำ้น
ลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ซ่ึงโครงกำรดงักล่ำวแลว้เสร็จประมำณ ปี 2558 

 โครงกำรติดตั้งสถำนีเพ่ิมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติกลำงทำงบนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเสน้ท่ี 4 (Onshore #4 
Midline Compressor) เพ่ือเพ่ิมก ำลงักำรส่งก๊ำซธรรมชำติของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเสน้ท่ี 4 คำดวำ่โครงกำร
จะแลว้เสร็จปี 2560 

 โครงกำรติดตั้งหน่วยผสม (Mixing) ก๊ำซธรรมชำติท่ีสถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติ รำชบุรี – วงันอ้ย 6  (RA#6) บนระบบ
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ รำชบุรี – วงันอ้ย เพ่ือควบคุมคุณภำพก๊ำซธรรมชำติท่ีจดัหำจำกฝ่ังตะวนัออก (อ่ำวไทย และ ก๊ำซ
ธรรมชำติเหลว) และฝ่ังตะวนัตก (สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์) ท่ีจะจดัส่งใหแ้ก่ลูกคำ้ในกลุ่มต่ำงๆ  ใหมี้คุณภำพท่ี
เหมำะสม คำดวำ่โครงกำรจะแลว้เสร็จปี 2557 

การเพิม่การลงทุนในระบบท่อเช่ือมในทะเล 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเช่ือมในทะเล 18 น้ิว จำกแหล่งผลิตอำทิตยเ์หนือส่วนเพ่ิม มำยงัระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทำงรวม 40 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 150 ลำ้น
ลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ซ่ึงโครงกำรดงักล่ำวแลว้เสร็จเม่ือปลำยปี 2551 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเช่ือมในทะเล 28 น้ิว จำกแหล่งผลิตเชฟรอนส่วนเพ่ิม มำยงัระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
เสน้ท่ี 3 ในทะเล ระยะทำงรวม 48 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 330 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อ
วนั ซ่ึงโครงกำรดงักล่ำวแลว้เสร็จเม่ือปลำยปี 2554 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเช่ือมในทะเล 24 น้ิว จำกแหล่งผลิตบงกชใตส่้วนเพ่ิม มำยงัระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
เสน้ท่ี 3 ในทะเล ระยะทำงรวม 38 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 350 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อ
วนั ซ่ึงโครงกำรดงักล่ำวแลว้เสร็จเม่ือปี 2555 

แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติดังกล่ำว จะช่วยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถสูงสุดของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติทั้ งฝ่ัง
ตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตกของ ปตท. (รวมท่อส่งก๊ำซฯจำกแหล่งน ้ ำพอง) จำก 3,680 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั (ณ ค่ำควำมร้อนจริง) (ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555) เพ่ิมเป็น 7,680 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั (ณ ค่ำควำมร้อนจริง) 

 

11.5.2  การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

ปตท. ไดด้ ำเนินกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ทั้งน้ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนมีมติเห็นชอบใหก้ำรส่งเสริมกำรลงทุนกบัโครงกำรต่ำงๆ ตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ โดยมีรำยละเอียดโครงกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน และวนัท่ีท่ี BOI มีมติเห็นชอบ ดงัน้ี 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  
 

 ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 342 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไทรนอ้ยโรงไฟฟ้ำพระนครใต ้(เห็นชอบเม่ือ 27 กรกฎำคม 2547) 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเสน้ท่ี 3 ในทะเลและบนบก (เห็นชอบเม่ือ 27 ธนัวำคม 2547) 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเล จำกแหล่งเจดีเอ - แหล่งอำทิตย ์(เห็นชอบเม่ือ 27 ธนัวำคม 2547) 

 โครงกำรติดตั้งหน่วยเพ่ิมควำมดนัของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเสน้ท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก (เห็นชอบเม่ือ 27 ธนัวำคม 
2547) 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติวงันอ้ย - แก่งคอย  (เห็นชอบเม่ือ 27 ธนัวำคม 2547) 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งอำทิตย ์ FPSO มำยงัท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเสน้ท่ี 3 (เห็นชอบเม่ือวนัท่ี 27 
สิงหำคม 2550) 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ (เห็นชอบเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวำคม 2550) 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเสน้ท่ี 4 (ระยอง-แก่งคอย) (เห็นชอบเม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2551) 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกชำยแดนไทยสหภำพเมียนมำร์ มำยงัสถำนีควบคุมควำมดนัก๊ำซฯ ฝ่ังตะวนัตกท่ี 
1 (BVW#1) (เห็นชอบเม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม  2555) 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปสู่ภูมิภำค – โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ นครรำชสีมำ (เห็นชอบเม่ือวนัท่ี 1 
สิงหำคม  2555) 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปสู่ภูมิภำค – โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ นครสวรรค ์ (เห็นชอบเม่ือวนัท่ี 1 
สิงหำคม  2555) 

นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนไดมี้มติเห็นชอบใหก้ำรส่งเสริมกำรลงทุนกบัโครงกำรของ ปตท. อีกหลำย
โครงกำร โดยรำยละเอียดโครงกำรและวนัท่ี BOI มีมติเห็นชอบ เป็นดงัน้ี 

 โครงกำรโรงแยกก๊ำซอีเทน  (เห็นชอบเม่ือ 17 ตุลำคม 2548) 

 โครงกำรโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 6  (เห็นชอบเม่ือ 1 กมุภำพนัธ์ 2550) 

 โครงกำรผลิตโรงไฟฟ้ำระบบควำมร้อนร่วมเพ่ือผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ ำ ส ำหรับโรงกลัน่น ้ ำมนับำงจำก (เห็นชอบเม่ือ
วนัท่ี 1 ตุลำคม  2550) 

11.5.3 การประกอบกจิการตาม พระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 

ตำมท่ี พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 ได้มีผลใช้บังคับแล้วตั้ งแต่วนัท่ี 11 ธันวำคม 2550  
โดย ปตท. เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ  ประกอบดว้ย ใบอนุญำตกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อผ่ำนระบบส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ  ใบอนุญำตกำรจดัหำและคำ้ส่งก๊ำซธรรมชำติ  และใบอนุญำตกำรคำ้ปลีกก๊ำซธรรมชำติผ่ำนระบบจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ และ
กิจกำรไฟฟ้ำ ประกอบดว้ย ใบอนุญำตผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงกลัน่น ้ ำมนับำงจำก  กิจกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใชเ้องในโรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติระยองและขนอม และกิจกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใชเ้องตำมสถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติ ส่งผลให ้กำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ
และไฟฟ้ำของ ปตท. ถูกก ำกบัโดย คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน ภำยใต ้พระรำชบญัญติั  กำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2552 
และพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  (ฉบบัท่ี 2) ไม่ใชบ้งัคบักบักำรประกอบ
กิจกำรก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. อีกต่อไป 

 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  
 

 ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี 343 

11.5.4 โครงการก๊าซธรรมชาตสิ าหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV)   

เพ่ือส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงทำงเลือกในภำคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจอนัเน่ืองมำ 
จำกรำคำน ้ ำมันดิบและน ้ ำมนัส ำเร็จรูปในตลำดโลกได้ปรับตวัสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสนับสนุน
ยทุธศำสตร์พลงังำนของประเทศ ท่ีสนบัสนุนใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีสำมำรถจดัหำไดจ้ำกแหล่งภำยในประเทศ ปตท.ไดเ้ร่ิมน ำ NGV มำใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงใหก้บัรถโดยสำรประจ ำทำง NGV ของ องคก์ำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมีกำรขยำยตลำด NGV อยำ่ง
ต่อเน่ือง 

 นอกจำกน้ี ปตท. ยงัพฒันำกำรใช ้NGV ในโครงกำรทดลองพฒันำก๊ำซชีวภำพท่ีไดจ้ำกมูลสตัวเ์พ่ือกำรคมนำคมจงัหวดั
เชียงใหม่ ขนำดก ำลงักำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัหรือ Compressed Bio Methane Gas (CBG) 6 ตนั/วนั ไดด้ ำเนินกำรก่อสร้ำงแลว้เสร็จและ
จะสำมำรถด ำเนินงำนเชิงพำณิชยไ์ดป้ระมำณไตรมำสท่ี 3 ปี 2556 และ ปตท. ยงัมีโครงกำรปรับปรุงสถำนี CNG ใหเ้ป็นสถำนี LCNG 
(Liquid to Compressed Natural Gas Station) ณ สถำนีบริกำร NGV สำขำสำรภี จ. เชียงใหม่ เพ่ือลดตน้ทุนค่ำขนส่งในพ้ืนท่ีห่ำงไกลจำก
แนวท่อก๊ำซธรรมชำติโดยรับ LNG (Liquefied Natural Gas) จำกโรงงำนผลิต LNG จงัหวดัสุโขทยั ไดด้ ำเนินกำรก่อสร้ำงแลว้เสร็จและ
เร่ิมใชง้ำนในไตรมำสท่ี  4  ปี  2554 โดยมียอดจ ำหน่ำย NGV ประมำณ 6-8  ตนั/วนั 

11.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

         บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีใหแ้ก่ ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน 
(สตง.) และส ำนกังำนสอบบญัชีอ่ืนๆ ในรอบปีบญัชีท่ีผำ่นมำมีจ ำนวนเงินรวม 111,989,513 บำท  (หน่ึงร้อยสิบเอด็ลำ้นเกำ้แสนแปด
หม่ืนเกำ้พนัหำ้ร้อยสิบสำมบำท) 

 2. ค่าบริการอืน่ (non-audit fee) 

       บริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมในกำรจดัท ำ Letter of Comfort และรำยงำนกำรสอบทำนงบ
กำรเงิน เพ่ือประกอบกำรออกหนังสือช้ีชวนในกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกูข้องบริษทัให้แก่ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
ส ำนกังำนสอบบญัชีอ่ืนๆ   ในรอบปีท่ีผำ่นมำ ปตท. มีกำรจ่ำยค่ำบริกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินรวม 12,200,000 บำท (สิบสองลำ้นสอง
แสนบำท) 
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ส่วนที ่4 
ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายตราสารหนี ้

บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) มีช่ือเป็นภำษำองักฤษวำ่ PTT Public Company Limited ส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี 555 
ถนนวภิำวดีรังสิต เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศพัท ์ (66) 2537-2000 โทรสำร (66) 2537-3498-9 มีควำมประสงคท่ี์จะ
เสนอขำยหุน้กู ้ โดยมีมูลค่ำรวมไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหม่ืนลำ้น) บำท ทั้งน้ี เม่ือรวมกบัมูลค่ำของหุน้กูท่ี้ส ำรองเพ่ือกำรเสนอ
ขำยเพ่ิมเติมจ ำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท มูลค่ำรวมของหุน้กูท่ี้เสนอขำยทั้งส้ินจะไม่เกิน 22,000,000,000 (สอง
หม่ืนสองพนัลำ้น) บำท ซ่ึงมีลกัษณะส ำคญัของหุน้กูต้ำมท่ีระบุไวข้ำ้งล่ำงน้ี 

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ ที่ เสนอขายและสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และ 
ผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อก าหนดสิทธิ”) และสรุปสาระส าคญัของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

1.1 รายละเอยีดของหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย 

ผูอ้อกหุน้กู ้ : บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือเฉพำะของหุน้กู ้ : หุ้นกูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2556 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2563 

ประเภทของหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

จ ำนวนและมูลค่ำหุน้กูท่ี้เสนอขำย : หุ้นกูท่ี้เสนอขำยจ ำนวนไม่เกิน 20,000,000 (ยี่สิบลำ้น) หน่วย คิดเป็นมูลค่ำหุ้นกูไ้ม่เกิน
20,000,000,000 (สองหม่ืนลำ้น) บำท  

จ ำนวนและมูลค่ำหุ้นกู้ท่ีส ำรอง
เพ่ือกำรเสนอขำยเพ่ิมเติม 

: หุน้กูท่ี้เสนอขำยเพ่ิมเติมจ ำนวนไม่เกิน 2,000,000 (สองลำ้น) หน่วย คิดเป็นมูลค่ำหุ้นกูไ้ม่
เกิน 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท 

มูลค่ำท่ีตรำไวต้่อหน่วย  : 1,000 (หน่ึงพนั) บำท  

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บำท  

อำยหุุน้กู ้ : 6 (หก) ปี 11 (สิบเอด็) เดือน 19 (สิบเกำ้) วนั นบัจำกวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ : วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 

วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ : วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 

อตัรำดอกเบ้ีย : อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.75 (ส่ีจุดเจ็ดหำ้) ต่อปี 

กำรช ำระคืนเงินตน้ : ช ำระคืนเงินตน้ทั้งจ ำนวนในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กำรช ำระดอกเบ้ีย : บริษทัจะช ำระดอกเบ้ียของหุ้นกูใ้นวนัท่ี 15 พฤษภำคม และ 15 พฤศจิกำยน ของทุกปี
ตลอดอำยุหุ้นกู ้โดยเร่ิมช ำระคร้ังแรกในวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 และจะท ำกำร
ช ำระดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ยในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ทั้งน้ี หำกวนัครบก ำหนดช ำระ
ดอกเบ้ียตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของธนำคำรพำณิชย ์จะเล่ือนวนัช ำระดอกเบ้ียเป็นวนัท ำกำร
ถดัไป โดยไม่มีกำรค ำนวณดอกเบ้ียเพ่ิมส ำหรับระยะเวลำท่ีเล่ือนออกไป เวน้แต่กรณีวนั
ก ำหนดช ำระดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ย จะน ำจ ำนวนวนัทั้งหมดท่ีเล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่นบั
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รวม) วนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียท่ีเล่ือนออกไปมำรวมค ำนวณดอกเบ้ียดว้ย 

กำรค ำนวณดอกเบ้ีย : ในกำรค ำนวณดอกเบ้ียหุน้กู ้จะค ำนวณจำกเงินตน้คงคำ้ง โดยอำศยัหลกัเกณฑ ์1 (หน่ึง) ปี 
มี 365 (สำมร้อยหกสิบห้ำ) วนั และโดยกำรนับจ ำนวนวนัท่ีผ่ำนไปจริงในแต่ละงวด
ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค ำนวณเร่ิมตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วนัออกหุน้กู ้หรือวนัช ำระดอกเบ้ีย
ก่อนหนำ้น้ี (แลว้แต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัช ำระดอกเบ้ียในงวดนั้น หรือวนัครบ
ก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้(แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ีหำกผลกำรค ำนวณดอกเบ้ียหุ้นกูต้่อหน่วยท่ีไดมี้
จ ำนวนทศนิยมมำกกว่ำ 6 (หก) ต ำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) 
ต ำแหน่ง โดยใหปั้ดเศษทศนิยมข้ึนในกรณีท่ีมีเศษมำกกวำ่หรือเท่ำกบั 5 (ห้ำ) นอกนั้นให้
ปัดลง 

ทั้งน้ี กำรเล่ือนวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียเพ่ือใหเ้ป็นวนัท ำกำรถดัไป จะไม่มีผลกระทบใดๆ 
ต่อกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีก ำหนดไวน้ี้ เวน้แต่กรณีวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ยไม่
ตรงกับวนัท ำกำร ให้เล่ือนวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียดังกล่ำวเป็นวนัท ำกำรถดัไปและ
จะตอ้งน ำจ ำนวนวนัทั้งหมดท่ีเล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย
ท่ีเล่ือนออกไปมำรวมค ำนวณดอกเบ้ียดว้ย 

วธีิกำรช ำระหน้ีตำมหุน้กู ้ : 1 กำรช ำระเงินตน้ 

(ก) กรณีทั่วไป  ผูอ้อกหุ้นกู้จะช ำระเงินต้นตำมหุ้นกู้ให้แก่ผู ้ถือหุ้นกู้ผ่ำนนำย
ทะเบียนหุน้กูโ้ดย เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อหุ้นกู ้ลงวนัท่ีตรง
กับวนัท ำกำรท่ีต้องช ำระเงินตำมข้อก ำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกู้ใน
ต่ำงประเทศ) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูก่้อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงินตน้ / กำรโอนเงินเขำ้
บัญชีธนำคำรตำมท่ีได้มีกำรแจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบ
ล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 15 (สิบห้ำ) วนัก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งน้ี กำร
ช ำระเงินต้นท่ีจะท ำกำรช ำระในวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผูถื้อหุ้นกู้ไม่
จ ำตอ้งน ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ ณ ส ำนักงำนของนำย
ทะเบียนหุ้นกู ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละนำยทะเบียนหุ้นกู้
สำมำรถใชดุ้ลยพินิจเรียกใหผู้ถื้อหุน้กูร้ำยใดๆ น ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนได ้ 

(ข) กรณีท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุ้นกูแ้ทน  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช ำระเงินตน้
ตำมหุน้กูผ้ำ่นนำยทะเบียนหุ้นกูใ้ห้แก่บุคคลท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยมี์หนงัสือ
แจง้มำยงันำยทะเบียนหุน้กูว้ำ่เป็นผูท้รงสิทธิในหุน้กูจ้  ำนวนต่ำงๆ ท่ีลงทะเบียน
ในสมุดทะเบียนหุ้นกูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยโ์ดย เช็คขีดคร่อมสั่ง
จ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อหุ้นกู ้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท ำกำรท่ีตอ้งช ำระเงินตำม
ขอ้ก ำหนดสิทธิโดยจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ำกำศ (Air 
Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกู้ในต่ำงประเทศ) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูก่้อนวนัถึง
ก ำหนดช ำระเงินตน้ / กำรโอนเงินเขำ้บัญชีธนำคำรตำมท่ีได้มีกำรแจ้งเป็น
หนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบล่วงหน้ำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วนั
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ก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งน้ี กำรช ำระเงินตน้ท่ีจะท ำกำรช ำระในวนัครบ
ก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู ้ถือหุ้นกู้ไม่จ ำต้องน ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนให้แก่นำย
ทะเบียนหุน้กู ้ณ ส ำนกังำนของนำยทะเบียนหุน้กู ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย ผู ้
ออกหุน้กูแ้ละนำยทะเบียนหุ้นกูส้ำมำรถใชดุ้ลยพินิจเรียกให้ผูถื้อหุ้นกูร้ำยใดๆ 
น ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนได ้

2. กำรช ำระดอกเบ้ีย หรือเงินจ ำนวนอ่ืนใด (ถำ้มี) 

(ก) กรณีทัว่ไป  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช ำระเงินตำมขอ้ 9.2 ของขอ้ก ำหนดสิทธิให้แก่ผูถื้อ
หุน้กูผ้ำ่นนำยทะเบียนหุน้กูโ้ดย เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อหุ้น
กู ้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท ำกำรท่ีตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยจดัส่งทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ำกำศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกู้
ในต่ำงประเทศ) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูก่้อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงินดงักล่ำว /กำรโอน
เงินเขำ้บญัชีธนำคำรตำมท่ีไดมี้กำรแจง้เป็นหนงัสือให้นำยทะเบียนหุ้นกูท้รำบ
ล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วนัก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งน้ี ใน
กำรช ำระดอกเบ้ียในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่จ ำตอ้งน ำใบหุ้น
กูม้ำเวนคืนใหแ้ก่นำยทะเบียนหุน้กู ้ณ ส ำนกังำนของนำยทะเบียนหุ้นกู ้เวน้แต่
ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยั ผูอ้อกหุน้กูแ้ละนำยทะเบียนหุน้กูส้ำมำรถใชดุ้ลยพินิจเรียก
ใหผู้ถื้อหุน้กูร้ำยใดๆ น ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนได ้

(ข) กรณีท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุ้นกูแ้ทน  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช ำระเงินตำม
ขอ้ 9.2 ของขอ้ก ำหนดสิทธิผ่ำนนำยทะเบียนหุ้นกูใ้ห้แก่บุคคลท่ีศูนยรั์บฝำก
หลักทรัพยมี์หนังสือแจ้งมำยงันำยทะเบียนหุ้นกู้ว่ำเป็นผูท้รงสิทธิในหุ้นกู้
จ  ำนวนต่ำงๆ ท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไวใ้นช่ือของศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพยโ์ดย เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อหุน้กู ้ลงวนัท่ีตรงกบั
วันท ำกำรท่ีต้องช ำระเ งินตำมข้อก ำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกู้ใน
ต่ำงประเทศ) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูก่้อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงินดงักล่ำว / กำรโอนเงิน
เขำ้บัญชีธนำคำรตำมท่ีได้มีกำรแจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบ
ล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วนัก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งน้ี ใน
กำรช ำระดอกเบ้ียในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่จ ำตอ้งน ำใบหุ้น
กูม้ำเวนคืนใหแ้ก่นำยทะเบียนหุน้กู ้ณ ส ำนกังำนของนำยทะเบียนหุ้นกู ้เวน้แต่
ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยั ผูอ้อกหุน้กูแ้ละนำยทะเบียนหุน้กูส้ำมำรถใชดุ้ลยพินิจเรียก
ใหผู้ถื้อหุน้กูร้ำยใดๆ น ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนได ้

3. หำกวนัครบก ำหนดช ำระเงินตำมหุ้นกู้ (ไม่ว่ำจะเป็นเงินตน้หรือดอกเบ้ียหรือเงิน
จ ำนวนอ่ืนใด) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ตรงกบัวนัท ำกำร ให้เล่ือนวนัช ำระเงินไปเป็นวนั
ท ำกำรถดัไป 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้ : กำรไถ่ถอนหุน้กู ้จะกระท ำในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูโ้ดยกำรช ำระเงินตน้ตำมมูลค่ำ
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หุ้นกูเ้พียงคร้ังเดียว พร้อมทั้งดอกเบ้ียหุ้นกูง้วดสุดทำ้ยท่ีจะตอ้งช ำระในขณะนั้นทั้งหมด
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้

กำรซ้ือคืนหุน้กู ้ : บริษทัมีสิทธิซ้ือคืนหุน้กูจ้ำกตลำดรองหรือแหล่งอ่ืนๆ ไดไ้ม่วำ่ในเวลำใดๆ เม่ือบริษทัได้
ซ้ือคืนหุ้นกูแ้ลว้ ให้ถือว่ำหน้ีตำมหุ้นกูด้งักล่ำวระงบัลง และให้บริษทัด ำเนินกำรแจง้ให้
นำยทะเบียนหุน้กูท้รำบเพ่ือยกเลิกหุน้กูท่ี้ซ้ือมำดงักล่ำวทนัที 

สถำนะของหุน้กู ้ : หุน้กูเ้ป็นหน้ีของบริษทั ซ่ึงมีสถำนะเท่ำเทียมกนัทุกหน่วย และจะมีสถำนะไม่ดอ้ยกวำ่หน้ี
ท่ีไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิอ่ืนๆ ทั้งในปัจจุบนัและในอนำคตของบริษทั เวน้แต่
บรรดำหน้ีท่ีมีกฎหมำยคุม้ครองใหไ้ดรั้บช ำระหน้ีก่อน 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ : ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

นำยทะเบียนหุน้กู ้ : ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

กำรจดทะเบียนหุน้กู ้ : บริษทัจะน ำหุ้นกูไ้ปขอข้ึนทะเบียนกบัสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย ภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนดเพ่ือประโยชน์ในกำรอำ้งอิงรำคำ 

กำร ซ้ือขำยหุ้นกู้ ก่อนวันครบ
ก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

: ผูล้งทุนสำมำรถซ้ือขำยหุ้นกูไ้ดท่ี้ธนำคำรพำณิชย ์บริษทัหลกัทรัพย ์หรือนิติบุคคลอ่ืนใด 
ท่ีมีใบอนุญำตคำ้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตรำสำรหน้ี หรือตลำดรองอ่ืนใด 

กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ : บริษัทจะจัดให้มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเ ช่ือถือหุ้นกู้โดยสถำบันจัดอันดับควำม 
น่ำเช่ือถือท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยต์ลอดอำยขุองหุน้กู ้ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้งใหบ้ริษทั ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เป็นผูท้  ำกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือหุ้นกู ้โดยผลกำรจดัอนัดบัท่ีบริษทั ฟิทช์ เรท
ติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เผยแพร่เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม พ.ศ. 2556 โดยอนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือของหุ้นกูอ้ยูใ่นเกณฑ ์AAA(tha) ซ่ึงอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือน้ีมิไดจ้ดัข้ึนเพ่ือเป็น
ขอ้แนะน ำใหผู้ล้งทุนท ำกำรซ้ือ ขำย หรือถือหุ้นกูท่ี้เสนอขำย และอำจมีกำรเพิกถอนหรือ
เปล่ียนแปลงโดย บริษทั ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดต้่อไปควำมหมำยของผล
กำรจดัอนัดบัปรำกฏตำมรำยละเอียดขำ้งทำ้ยน้ี 
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สัญลกัษณ์ทีก่ าหนดในการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะยาวส าหรับประเทศไทย 

บริษทั ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ FITCH ใชส้ัญลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลกำรจดัอนัดบัเครดิตตำมระดบั
ควำมสำมำรถของผูอ้อกตรำสำรหน้ีในกำรช ำระดอกเบ้ีย และคืนเงินตน้ของตรำสำรหน้ีระยะยำว โดยเร่ิมจำก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบั
เครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัต ่ำสุด แต่ละสญัลกัษณ์มีควำมหมำยดงัน้ี 

AAA(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘AAA(tha)’ แสดงถึงอนัดบัเครดิตขั้นสูงสุดของอนัดบัเครดิตภำยในประเทศส ำหรับประเทศไทย โดย
อนัดบัเครดิตน้ีจะใหก้บัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ี ท่ีคำดวำ่จะมีควำมเส่ียงของกำรผิดนดัช ำระหน้ีต ่ำท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบ
กบัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘AA(tha)’ จะให้กบัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ี ท่ีคำดวำ่จะมีควำมเส่ียงของกำรผิดนดัช ำระ
หน้ีท่ีต ่ำมำกเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย โดยควำมเส่ียงของกำรผิดนัดช ำระหน้ี
ส ำหรับอนัดบัเครดิตภำยในประเทศท่ีระดบั ‘AA(tha)’ จะแตกต่ำงจำกควำมเส่ียงของกำรผิดนัดช ำระหน้ีส ำหรับอนัดบัเครดิต
ภำยในประเทศขั้นสูงสุดเพียงเลก็นอ้ย 

A(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘A(tha)’ จะใหก้บัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีท่ีคำดวำ่จะมีควำมเส่ียงของกำรผิดนดัช ำระหน้ี
ท่ีต ่ำเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย อยำ่งไรก็ตำม กำรเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์
หรือสภำพทำงเศรษฐกิจ อำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีไดต้รงตำมก ำหนดของตรำสำรทำงกำรเงินเหล่ำน้ีมำกกวำ่
ตรำสำรอ่ืนท่ีไดรั้บกำรจดัอนัดบัเครดิตท่ีสูงกวำ่ 

BBB(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘BBB(tha)’ จะใหก้บัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีท่ีคำดวำ่จะมีควำมเส่ียงของกำรผิดนดัช ำระ
หน้ีปำนกลำงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย อยำ่งไรก็ตำม กำรเปล่ียนแปลงของ
สถำนกำรณ์หรือสภำพทำงเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีไดต้รงตำมก ำหนดเวลำของตรำสำรทำง
กำรเงินเหล่ำน้ีมำกกวำ่ตรำสำรหน้ีอ่ืนท่ีไดรั้บกำรจดัอนัดบัเครดิตท่ีสูงกวำ่ 

BB(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘BB(tha)’ จะให้กบัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีท่ีคำดวำ่จะมีควำมเส่ียงของกำรผิดนดัช ำระ
หน้ีท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย กำรช ำระหน้ีตำมเง่ือนไขของตรำสำรหน้ี
เหล่ำน้ีภำยในประเทศนั้นๆ มีควำมไม่แน่นอนในระดับหน่ึง และควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีคืนตำมก ำหนดเวลำจะมีควำม
อ่อนไหวค่อนขำ้งสูงต่อกำรเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทำงลบ 
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B(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘B(tha)’ จะใหก้บัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีท่ีคำดวำ่จะมีควำมเส่ียงของกำรผิดนดัช ำระหน้ี
ท่ีสูงมำกเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย ในขณะท่ีกำรปฏิบติัตำมขอ้ผูกพนัทำง
กำรเงินแมย้งัคงด ำเนินอยูใ่นปัจจุบนั แต่ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำมขอ้ผูกพนัทำงกำรเงินมีอยูค่่อนขำ้งจ ำกดั ควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหน้ีตำมก ำหนดอยำ่งต่อเน่ืองนั้นไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัสภำวะท่ีเอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจและสภำพทำงเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง
ส ำหรับตรำสำรหน้ีเฉพำะตวั อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘B(tha)’ อำจแสดงถึงกำรผิดนดัช ำระหน้ีท่ีมีแนวโนม้วำ่อตัรำกำรรับช ำระ
คืนอยูใ่นระดบัสูงมำก 

CCC(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘CCC(tha)’ แสดงถึงควำมเป็นไปไดอ้ยำ่งสูงท่ีจะเกิดกำรผิดนดัช ำระหน้ี ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติั
ตำมขอ้ผกูพนัทำงกำรเงินข้ึนอยูก่บัสภำวะท่ีเอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจและสภำพทำงเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่งเพียงอยำ่งเดียว 

CC(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘CC(tha)’ แสดงถึงควำมเป็นไปไดใ้นกำรผิดนดัช ำระหน้ีบำงอยำ่ง 

C(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘C(tha)’ แสดงถึงกำรผิดนดัช ำระหน้ีท่ีก ำลงัจะเกิดข้ึน 

D(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘D(tha)’ จะถูกก ำหนดใหส้ ำหรับองคก์รหรือตรำสำรหน้ีซ่ึงก ำลงัอยูใ่นภำวะผิดนดัช ำระหน้ี 

หมำยเหตุ:  

ค ำเสริมทำ้ย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจำกอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภำยในประเทศส ำหรับประเทศไทย เคร่ืองหมำย “+” 
หรือ “-“ อำจจะถูกระบุไวเ้พ่ิมเติมต่อจำกอนัดบัเครดิตภำยในประเทศ เพ่ือแสดงถึงสถำนะเปรียบเทียบภำยในอนัดบัเครดิตขั้นหลกั 
ทั้งน้ี เคร่ืองหมำย “+” หรือ “-“ ดงักล่ำวจะไม่ใชส้ ำหรับอนัดบัเครดิตภำยในประเทศระยะยำว ‘AAA(tha)’ หรืออนัดบัท่ีต ่ำกว่ำ 
‘CCC(tha)’ และจะไม่ใชส้ ำหรับอนัดบัเครดิตภำยในประเทศระยะสั้นยกเวน้ระดบั ‘F1(tha)’ 

สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ำเช่ือถือ : สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ำเช่ือถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุนทรำบว่ำ 
มีควำมเป็นไปไดท่ี้จะมีกำรเปล่ียนแปลงอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ และแจง้แนวโน้มทิศทำงของกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว สัญญำณ
ดงักล่ำวอำจระบุเป็น “สญัญำณบวก” ซ่ึงบ่งช้ีแนวโนม้ในกำรปรับอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือใหสู้งข้ึน “สญัญำณลบ” จะบ่งช้ีแนวโนม้ใน
กำรปรับอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือใหต้ ่ำลง หรือ “สัญญำณวิวฒัน์” ในกรณีท่ีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออำจจะไดรั้บกำรปรับข้ึนปรับลงหรือ
คงท่ี โดยปกติ สญัญำณกำรปรับอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือมกัจะระบุไวส้ ำหรับช่วงระยะเวลำสั้นๆ 

ท่ีมำ: บริษทั ฟิทช ์เรทติงส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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1.2  สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดสิทธิ 

หนำ้ท่ีของบริษทั : ตรำบเท่ำท่ีบริษทัมีภำระตำมหุน้กู ้
1. บริษทัจะตอ้งส่งหนงัสือบอกกล่ำวใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูโ้ดยทนัทีเม่ือบริษทัทรำบวำ่ 

(ก) มีเหตุผิดนดัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิขอ้ 11.1 เกิดข้ึน 
(ข) บริษทัถูกด ำเนินคดีในศำลหรือถูกกล่ำวหำให้เป็นฝ่ำยรับผิดในกรณีพิพำทท่ี

อนุญำโตตุลำกำรจะต้องวิ นิจฉัย ซ่ึงอำจมีผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของหุน้กูต้ำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 

รวมทั้งแจง้ถึงกำรกระท ำใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดด้ ำเนินกำรหรือเสนอท่ีจะด ำเนินกำรเพื่อ
แกไ้ขเหตุกำรณ์ดงักล่ำวดว้ย 

2. เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้้องขอไม่วำ่เม่ือใดบริษทัจะตอ้งส่งมอบเอกสำรซ่ึงลงนำมโดย
กรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทั (หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผูมี้
อ ำนำจ) ให้แก่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูว้ำ่ จำกขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บทรำบในขณะนั้น บริษทั
รับรองวำ่ไม่มีเหตุผิดนดั หรือเหตุกำรณ์ท่ีอำจกลำยเป็นเหตุผิดนดัเกิดข้ึน และไม่มี
คดีควำมหรือกำรอนุญำโตตุลำกำรท่ีบริษทัเป็นจ ำเลยหรือผูถู้กกล่ำวหำ (ยกเวน้กรณี
ท่ีไดแ้จง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้รำบแลว้ (ถำ้มี))  

3. หำกมีกรณีท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงนำยทะเบียนหุน้กู ้บริษทัจะด ำเนินกำรจดัหำบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นนำยทะเบียนหุ้นกูโ้ดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถกระท ำไดแ้ต่ทั้งน้ี 
ตอ้งไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนันับจำกวนัท่ีนำยทะเบียนหุ้นกู้เดิมพน้จำกกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี และจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหุ้นกู้เดิมแจง้ต่อผูถื้อหุ้นกูทุ้กรำยถึงกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำว พร้อมทั้งช่ือและท่ีอยูข่องนำยทะเบียนหุน้กูร้ำยใหม่ภำยใน 30 
(สำมสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีนำยทะเบียนหุน้กูร้ำยใหม่ไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

4. หำกมีกรณีท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้บริษทัจะด ำเนินกำรจดัหำบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยใหม่โดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถกระท ำไดแ้ต่
ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนันบัจำกวนัท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ดิมพน้จำกกำรปฏิบติั
หน้ำท่ี ซ่ึงกำรแต่งตั้งดงักล่ำวจะตอ้งด ำเนินกำรตำมเง่ือนไขในขอ้ก ำหนดสิทธิขอ้ 
14.3 (ก) หรือ 14.3 (ข) แลว้แต่กรณี และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยใหม่จะตอ้งเป็นบุคคลท่ี
มี คุณสมบัติ เ ป็นผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ตำม ท่ีก ำหนดในประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือของคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

5. นอกเหนือจำกหลกัประกนัหรือภำระผูกพนัต่ำงๆ ท่ีบริษทัไดใ้ห้ไว ้หรือท ำข้ึนก่อน
วนัออกหุ้นกู้ บริษทัจะไม่จ ำนอง จ ำน ำ ก่อหลกัประกนั หรือภำระผูกพนัใดๆบน
ทรัพยสิ์นส่วนท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
และอนำคตตลอดเวลำท่ีหน้ีหุ้นกู้ยงัคงคำ้งช ำระอยู่ เวน้แต่กำรจ ำนอง จ ำน ำ ก่อ
หลกัประกนั หรือภำระผกูพนัใดๆ ดงักล่ำวจะเกิดข้ึนเน่ืองจำกเหตุอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
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(ก) กำรก่อหลกัประกนั หรือ ภำระผูกพนัท่ีเกิดข้ึนเหนือทรัพยสิ์นของบริษทั ใน
กรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นๆ ตกอยูภ่ำยใตสิ้ทธิยดึหน่วงตำมกฎหมำยของบุคคลอ่ืนท่ี
มีหน้ีอนัเป็นคุณประโยชน์เหนือทรัพยสิ์นดงักล่ำว ทั้งน้ี จนกว่ำจะไดมี้กำร
ช ำระหน้ีนั้นแลว้ เช่น ในกรณีบริษทัฝำกทรัพยสิ์นของตนไวก้บัผูป้ระกอบ
ธุรกิจรับฝำกของ แลว้บริษทัไม่ช ำระหน้ีค่ำฝำกของดงักล่ำว ผูรั้บฝำกของจะมี
สิทธิยดึหน่วงของท่ีรับฝำกไวจ้นกวำ่บริษทัจะช ำระหน้ีนั้น 

(ข) กำรก่อหลกัประกนั หรือภำระผูกพนัใดๆ อนัเน่ืองมำจำกกำรประกอบธุรกิจ
ตำมปกติทัว่ไปของบริษทั หรือเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ 
ทัว่ไปของบริษทั 

(ค) กำรก่อหลกัประกันหรือภำระผูกพนัใดๆ ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดในสัญญำ
สัมปทำน สัญญำร่วมทุน ใบอนุญำต กำรอนุญำต หรือสิทธิพิเศษท่ีคลำ้ยคลึง
กนัท่ีบริษทัเขำ้ท ำกบัหรือออกโดยรัฐบำลไทยและ/หรือหน่วยงำนของรัฐบำล
ไทย และ/หรือรัฐวสิำหกิจไทย และ/หรือองคก์รท่ีรัฐบำล และ/หรือหน่วยงำน 
และ/หรือรัฐวิสำหกิจ และ/หรือ บุคคลทั่วไป ดังกล่ำวเขำ้ถือหุ้น หรือเป็น
หุน้ส่วน หรือร่วมลงทุน และ/หรือท่ีเขำ้ท ำกบั และ/หรือออกโดยรัฐบำล และ/
หรือหน่วยงำนของประเทศซ่ึงเป็นคู่คำ้ของบริษทั หรือตำมสัญญำร่วมกำร
งำนใดๆ ท่ีท ำข้ึนกับรัฐบำลไทย หรือหน่วยงำนของรัฐบำลไทย และ/หรือ
รัฐวิสำหกิจไทย และ/หรือองค์กรท่ีรัฐบำล และ/หรือหน่วยงำน และ/หรือ
รัฐวิสำหกิจดังกล่ำวเขำ้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน และ/หรือ
รัฐบำล และ/หรือหน่วยงำนของประเทศซ่ึงเป็นคู่คำ้ของบริษทั 

(ง) กำรก่อหลกัประกนัท่ีก่อข้ึนหรืออนุญำตให้ก่อข้ึนดว้ยควำมยินยอมล่วงหน้ำ
จำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้หรือเป็นกำรก่อหลกัประกนัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้

6. บริษัทจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสุดในกำรประกอบธุรกิจให้เหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพและจะปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ
กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ ค ำสั่งต่ำงๆ ท่ีออก
ตำมกฎหมำย และจะปฏิบติัตำมขอ้ผกูพนัและเง่ือนไขต่ำงๆ ของขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบั
น้ีโดยเคร่งครัดตลอดอำยหุุน้กูห้รือจนกวำ่หุน้กูท้ั้งหมดจะไดรั้บกำรไถ่ถอน 

7. บริษทัจะใชค้วำมพยำยำมอยำ่งดีท่ีสุดในกำรด ำรงไวซ่ึ้งสถำนะของกำรเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

8. บริษทัจะไม่จ่ำยเงินปันผลในรูปเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในกรณีท่ีบริษทัผิด
นดัไม่ช ำระดอกเบ้ียหรือผิดนดัไม่ช ำระเงินใดๆท่ีเก่ียวกบัหุน้กู ้  

9. ตลอดอำยหุุ้นกู ้บริษทัจะไม่ขำยหรือจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพยสิ์นใดๆ ไม่ว่ำทั้ งหมด
หรือบำงส่วนท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของบริษทั เวน้แต่ (ก) กำรกระท ำ
ดงักล่ำวจะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี
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ตำมหุน้กูข้องบริษทัหรือ (ข) เป็นกำรโอนกิจกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติหรือกิจกำรท่อ
จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติตลอดจนทรัพยสิ์นใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. บริษทัจะจดัส่งส ำเนำงบกำรเงินรำยปี และรำยงำนประจ ำปีท่ีเสนอต่อผูถื้อหุ้นของ
บริษทัให้แก่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ำยใน 15 (สิบห้ำ) วนั นับแต่วนัท่ีบริษทัไดจ้ดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำว ใหก้บัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจำกน้ี บริษทัจะจดัส่ง
เอกสำร รำยงำน หรือหลกัฐำนอ่ืนท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะร้องขอเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ตำมสมควรและจ ำเป็น ทั้งน้ี ภำยในระยะเวลำท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะก ำหนดอย่ำง
สมเหตุสมผล 

เหตุผิดนดัและผลของกำรผิดนดั : 1.    กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีถือเป็นเหตุผิดนดัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 

(ก) หำกบริษทัผิดนดัไม่ช ำระเงินไม่วำ่เงินตน้หรือดอกเบ้ียในวนัถึงก ำหนดช ำระ
ตำมเง่ือนไขในขอ้ก ำหนดสิทธิ เวน้แต่กำรผิดนัดดงักล่ำวมีสำเหตุจำกควำม
ล่ำชำ้ในระบบกำรโอนเงิน และกำรผิดนดัไม่ช ำระเงินดงักล่ำวยงัคงมีอยูเ่ป็น
เวลำ 5 (หำ้) วนั นบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระนั้น 

(ข) บริษทัไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิในขอ้อ่ืนๆ นอกจำกกำรผิดนัดไม่ช ำระ
เงิน และเหตุผิดเง่ือนไขเช่นนั้นยงัคงมีอยูเ่ป็นระยะเวลำ 45 (ส่ีสิบห้ำ) วนั นบั
จำกวนัท่ีไดมี้กำรส่งหนงัสือแจง้กำรไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขในขอ้ก ำหนดสิทธิ 
และขอใหบ้ริษทัแกไ้ขกำรไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขดงักล่ำวไปยงัส ำนกังำนใหญ่
ของบริษทัแลว้โดยผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้หรือผูถื้อหุ้นกูท่ี้ถือหุ้นกูร้วมกนัไม่น้อย
กวำ่ร้อยละ 25 (ยีสิ่บหำ้) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดท้ ำกำรไถ่ถอนทั้งหมด 

(ค) หน้ีของบริษทัซ่ึงเป็นมูลหน้ีตำมสัญญำเงินกู ้หุ้นกู ้ตรำสำรหน้ีหรือท่ีเกิดจำก
กำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินอ่ืนใด (เพ่ือป้องกนัขอ้สงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรม
อนุพนัธ์ใดๆ ไม่วำ่จะเก่ียวขอ้งกบัมูลหน้ีทำงกำรเงินหรือไม่ก็ตำม) (ไม่วำ่จะ
เป็นมูลหน้ีในปัจจุบนัหรืออนำคต เป็นมูลหน้ีท่ีมีเง่ือนไขหรือโดยประกำรอ่ืน) 
ท่ีบริษทัเป็นคู่สญัญำ หรือเป็นลูกหน้ี หรือเป็นผูท่ี้มีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระหน้ีในฐำนะ
ผูค้  ้ ำประกนั ผูรั้บรอง หรืออำวลัตัว๋เงินถึงก ำหนดช ำระก่อนก ำหนดช ำระตำม
สัญญำหรือตรำสำรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ ำนวนเงินตำมมูลหน้ีเดียวหรือหลำยมูล
หน้ีรวมกันเกินกว่ำ 50,000,000 (ห้ำสิบล้ำน) เหรียญสหรัฐ หรือ 
2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท แลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ หลงัจำกได้
ค  ำนึงถึงขอ้ก ำหนดเร่ืองกำรบอกกล่ำว ท่ีระบุไวใ้นสัญญำหรือตรำสำรแลว้
หรือพน้ระยะเวลำท่ีไดรั้บกำรผอ่นผนัแลว้ 

(ง) หำกบริษทัตอ้งค ำพิพำกษำเสร็จเด็ดขำดหรือค ำช้ีขำดของอนุญำโตตุลำกำร ให้
ช ำระเงินคร้ังเดียวหรือหลำยคร้ัง โดยบริษัทไม่ช ำระหน้ีดังกล่ำวได้ภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นค ำพิพำกษำเสร็จเด็ดขำดหรือค ำช้ีขำดอนัเป็นท่ีสุดของ
อนุญำโตตุลำกำรนั้นๆ และกำรไม่ช ำระหน้ีดงักล่ำวมีผลกระทบอยำ่งร้ำยแรงต่อ
ควำมสำมำรถของบริษทัในกำรช ำระหน้ีหุน้กูภ้ำยใตข้อ้ก ำหนดสิทธิ 
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(จ) มีกำรเร่ิมด ำเนินกำรเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษัทหรือเพ่ือขอให้บริษัท
ลม้ละลำยภำยใตก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไดมี้ค ำสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตำม
กฎหมำยใหเ้ลิกกิจกำรของบริษทั หรือมีกำรยดึ/อำยดัทรัพยสิ์นของบริษทัตำมค ำ
พิพำกษำหรือค ำสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมำย และกำรเร่ิมด ำเนินกำรค ำพิพำกษำ 
ค ำสัง่ หรือมติใดๆ มิไดถู้กยกเลิก หรือเพิกถอน หรือท ำให้หมดส้ินไปภำยใน 45 
(ส่ีสิบหำ้) วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำรเร่ิมด ำเนินกำรหรือวนัท่ีมีค  ำสัง่นั้นๆ 

(ฉ) บริษทัด ำเนินกำรเพ่ือขอฟ้ืนฟกิูจกำรหรือขอเลิกกิจกำรของบริษทัเวน้แต่ กรณี
กำรเลิกกิจกำรของบริษทัดงักล่ำวเป็นกรณีท่ีเก่ียวกบักำรควบรวมกิจกำร ซ่ึง
ตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว นิติบุคคลท่ีจะคงอยู่
ต่อไปจะเขำ้รับเอำหน้ีส้ินหรือขอ้ผกูพนัทั้งหมดของบริษทัท่ีเก่ียวกบัหุ้นกูโ้ดย
ชดัเจน 

2.  เม่ือเกิดกำรผิดนดักรณีใดกรณีหน่ึงตำมขอ้ 1 หำก 

(ก) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ห็นสมควร หรือ  

(ข) เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดรั้บกำรร้องขอเป็นหนงัสือจำกผูถื้อหุ้นกูท่ี้ถือหุ้นกูห้รือ
ถือหุ้นกูร้วมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของหุ้นกูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอน
ทั้งหมด หรือ  

(ค) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดรั้บมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้หรือ  

(ง) เป็นกรณีตำมขอ้ 1. (จ) และ (ฉ) 

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งมีหนังสือแจง้ไปยงับริษทัให้ท ำกำรช ำระเงินตน้พร้อมดว้ย
ดอกเบ้ียตำมหุ้นกูท่ี้ค  ำนวณจนถึงขณะนั้น ซ่ึงถือเป็นอนัถึงก ำหนดช ำระโดยพลนั
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูท้นัที โดยใหร้ะบุกรณีท่ีเกิดข้ึนนั้นดว้ย ทั้งน้ี ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้ง
ยนืยนัต่อบริษทัวำ่ ในควำมเห็นของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เหตุกำรณ์ดงักล่ำวท ำให้บริษทั
ไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขในขอ้ก ำหนดสิทธิได ้และมีผลกระทบอยำ่งร้ำยแรง
ต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กู ้

3. เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดมี้หนงัสือแจง้ไปยงับริษทัตำมขอ้ 2. แลว้  

(ก) ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จะตอ้งด ำเนินกำรให้บริษทัช ำระหน้ีท่ีคำ้งช ำระอยู่ตำมหุ้นกู้
ทั้งหมดโดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถกระท ำได ้ซ่ึงรวมถึงกำรฟ้องร้องบงัคบัคดี
เอำกบับริษทัดว้ยหำกสำมำรถกระท ำไดโ้ดยถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

(ข) ผูถื้อหุ้นกู้แต่ละรำยจะมีสิทธิฟ้องร้องบงัคบัช ำระหน้ีตำมหุ้นกู้ท่ีคำ้งช ำระแก่
ตนเองจำกบริษทัไดด้้วยตนเองก็ต่อเม่ือหลงัจำก 14 (สิบส่ี) วนันับจำกวนัท่ี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดมี้หนงัสือแจง้ไปยงับริษทัตำมขอ้ 2. แลว้ ยงัไม่มีกำรช ำระหน้ี
ท่ีค้ำงช ำระแก่ตน และขณะท่ีผูถื้อหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้ น ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ยงัมิได้
ด ำเนินกำรฟ้องร้องบริษทัใหช้ ำระหน้ีท่ีคำ้งช ำระ 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยตรำสำรหน้ี 

 

 ส่วนท่ี 4 หนำ้ท่ี 11 

 

อ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำม
รับผิดชอบของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

: 1. ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ตอ้งรับผิดต่อผูถื้อหุ้นกูใ้นควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจำก
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตน เวน้แต่บรรดำควำมเสียหำยซ่ึงเกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้นกูจ้ำกกำร
ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีหรือละเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมจงใจหรือโดย
มิได้ใช้ควำมระมัดระวงัตำมท่ีจะพึงคำดหมำยได้จำกบุคคลท่ีประกอบกำรเป็น
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2. นอกเหนือจำกบรรดำอ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะมีอ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

(ก) ด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 2. น้ี และขอ้อ่ืนๆ ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 
ซ่ึงในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตำมข้อก ำหนดสิทธิ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูส้ำมำรถใชดุ้ลยพินิจไดโ้ดยอิสระโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูถื้อหุน้กูเ้ป็นหลกั 

(ข) ท ำควำมตกลงกบับริษทัในเร่ืองต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ีโดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมยินยอม
จำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้

(1) กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
หุน้กูใ้นประเด็นซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ห็นวำ่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นกู้
หรือไม่ท ำใหสิ้ทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูด้อ้ยลง 

(2) กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
หุน้กูใ้นประเด็นท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ห็นวำ่เป็นกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดท่ีเห็น
ไดโ้ดยชดัแจง้ 

(3) ผ่อนผนัหรือยกเวน้ไม่ถือว่ำกรณีท่ีเกิดข้ึนตำมขอ้ 11.1 ของขอ้ก ำหนด
สิทธิในขณะใดขณะหน่ึงเป็นกรณีผิดนดัท่ีจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขอ้ 11.2 
ของขอ้ก ำหนดสิทธิหำกผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ห็นว่ำกำรผ่อนผนัหรือยกเวน้
ดงักล่ำวเป็นเร่ืองท่ีเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกูเ้ป็น
หลกั 

(ค) รับและเก็บรักษำเอกสำรและทรัพยสิ์นรวมทั้งหลกัประกนั (ถำ้มี) ซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อ
หุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ตำมข้อก ำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญำท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้

(ง) เขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถื้อหุน้กูทุ้กคร้ังและเสนอควำมเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
กู้ว่ำควรจะด ำเนินกำรอย่ำงไรในกรณีท่ีบริษทัไม่ปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 
หรือในกรณีอ่ืนๆ ท่ีมีหรืออำจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกูอ้ยำ่ง
ร้ำยแรง 

(จ) จัดท ำรำยงำนส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้เก่ียวกับเร่ืองส ำคัญท่ีได้ด ำเนินกำรไปตำม
อ ำนำจหนำ้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูโ้ดยไม่ชกัชำ้ 
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(ฉ) ในกรณีท่ีผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ขำดคุณสมบัติและไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไข
คุณสมบติัของตนให้ถูกตอ้งภำยใน 60 (หกสิบ) วนันบัจำกวนัท่ีขำดคุณสมบติั
นั้น ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทรำบเป็นหนงัสือทนัทีท่ีพน้ระยะเวลำ
ดงักล่ำวเพ่ือให้บริษทัเสนอตวับุคคลท่ีจะเขำ้รับท ำหน้ำท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
แทนตน และจะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูต้ำมขอ้ 12.1 (ค) ของขอ้ก ำหนดสิทธิ
โดยไม่ชกัชำ้ 

3. ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษำ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกู้ แต่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ
ส ำหรับควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตนโดยเช่ือถือหนังสือ
รับรองท่ีออกโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทั หรือควำมเห็น ค ำแนะน ำหรือ
ขอ้มูลท่ีจดัท ำโดยผูเ้ช่ียวชำญให้แก่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูโ้ดยเฉพำะเจำะจง หำกเป็นกำร
เช่ือถือดว้ยควำมสุจริต และดว้ยควำมระมดัระวงัอนัจะพึงคำดหมำยไดจ้ำกบุคคลท่ี
ประกอบกำรเป็นผูแ้ทนผู ้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรำกฏในภำยหลังว่ำหนังสือรับรอง 
ควำมเห็น ค ำแนะน ำ หรือขอ้มูลดงักล่ำว จะมีขอ้บกพร่องหรือไม่เป็นควำมจริง 

กำรเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ : กรณีท่ีจะตอ้งท ำกำรเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ขำดคุณสมบัติในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ และไม่
สำมำรถแกไ้ขกำรขำดคุณสมบติัภำยใน 60 (หกสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีขำดคุณสมบติั
นั้น 

(ข) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูมี้มติให้เปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เน่ืองจำกเห็นว่ำผูแ้ทนผูถื้อ 
หุน้กูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีไม่เหมำะสมหรือบกพร่องต่อหนำ้ท่ี 

(ค) เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดของสญัญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
หรือขอ้ก ำหนดสิทธิ และกำรฝ่ำฝืนนั้นยงัคงไม่ไดรั้บกำรแกไ้ขให้ถูกตอ้งภำยใน
ระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนั นบัจำกวนัท่ีบริษทัไดมี้หนงัสือแจง้ให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ท ำกำรแกไ้ข 

(ง) ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูบ้อกเลิกกำรท ำหนำ้ท่ีโดยถูกตอ้งตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ
แต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(จ) เ ม่ือเกิดเหตุกำรณ์อ่ืนๆ ท่ีท ำให้สัญญำแต่งตั้ งผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ระงับไป ตำม
รำยละเอียดท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ทั้งน้ีในระหวำ่งท่ียงัไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยใหม่ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอ้ก ำหนดสิทธิไม่วำ่
ดว้ยเหตุใดก็ตำมผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยเดิมจะตอ้งรับปฏิบติัหนำ้ท่ีเช่นเดิมไปพลำงก่อนเพ่ือ
รักษำผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้กูต้ำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ : กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกบริษทั และท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้กู ้เวน้แต่กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิในเร่ืองดงัน้ี 
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(ก) กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญำท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นกู้ใน
ประเด็นซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ห็นวำ่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นกูห้รือไม่ท ำให้สิทธิ
ประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูด้อ้ยลง และ 

(ข) กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญำท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นกู้ใน
ประเด็นท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ห็นวำ่เป็นกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดท่ีเห็นไดโ้ดยชดัแจง้ 

กฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั : ขอ้ก ำหนดสิทธิอยูภ่ำยใตบ้งัคบัของกฎหมำยไทย 

1.3  สรุปสาระส าคญัของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ช่ือสญัญำ : สญัญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

คู่สญัญำ : บริษทั และ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) 

วนัท่ีมีผลใชบ้งัคบั : วนัออกหุน้กูเ้ป็นตน้ไป 

วตัถุประสงค ์ : บริษทัมีควำมประสงคท่ี์จะแต่งตั้งให้ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูแ้ทนผูถื้อ
หุ้นกู ้และ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)มีควำมประสงคท่ี์จะรับแต่งตั้งในกำรเป็น
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

สำระส ำคญั : บริษทั และผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้กลงท่ีจะผูกพนัตำมขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้น
สัญญำแต่งตั้ งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้และขอ้ก ำหนดสิทธิ บริษทัและผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้อ  ำนำจ 
หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ และสัญญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อ
หุ้นกู้ โดยผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ต้องกระท ำหน้ำท่ีด้วยควำมระมัดระวังและดูแลรักษำ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูเ้ยีย่งผูมี้วชิำชีพพึงกระท ำในกิจกำรเช่นวำ่นั้น 

ค่ำตอบแทน : ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะไดรั้บค่ำตอบแทนในกำรรับด ำเนินกำรในฐำนะผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นสญัญำ  

กำรส้ินสุดของสญัญำ : 1. เม่ือครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูโ้ดยบริษทัไดช้ ำระหน้ีดอกเบ้ีย เงินตน้ และหน้ีอ่ืนใด
ครบถว้น หรือ เม่ือมีกำรซ้ือคืนหุน้กูท้ั้งหมด 

2. เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(ก) เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูข้ำดคุณสมบติัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ
ไม่สำมำรถแกไ้ขกำรขำดคุณสมบติัภำยใน 60 (หกสิบ) วนั นับแต่วนัท่ีขำด
คุณสมบติันั้น 

(ข) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูมี้มติให้เปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เน่ืองจำกเห็นว่ำผูแ้ทนผู ้
ถือหุน้กูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีไม่เหมำะสมหรือบกพร่องต่อหนำ้ท่ี 

(ค) คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงบอกเลิกสญัญำ เน่ืองจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงไม่ปฏิบติั
ตำมสัญญำหรือข้อก ำหนดสิทธิ และกำรผิดสัญญำเช่นนั้ นยงัคงมีอยู่เป็น
ระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนั นบัจำกวนัท่ีคู่สญัญำฝ่ำยท่ีมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้
มีหนงัสือแจง้ใหคู้่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงนั้นท ำกำรแกไ้ขกำรไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไข
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ดงักล่ำว 

3. ผูแ้ทนผู ้ถือหุ้นกู้มีหนังสือลำออกจำกกำรเป็นผู ้แทนผูถื้อหุ้นกู้โดยมีเหตุผลอัน 
สมควร 

4. เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 

2. ข้อจ ากดัการโอนหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย 

 -ไม่มี- 

3. การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 

3.1 วธีิการเสนอขายหุ้นกู้ 

บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) มีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขำยหุ้นกู ้โดยมีมูลค่ำรวมไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหม่ืนลำ้น) 
บำท ทั้งน้ี เม่ือรวมกบัมูลค่ำของหุน้กูท่ี้ส ำรองเพ่ือกำรเสนอขำยเพ่ิมเติมจ ำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท มูลค่ำรวม
ของหุน้กูท่ี้เสนอขำยทั้งส้ินจะไม่เกิน 22,000,000,000 (สองหม่ืนสองพนัลำ้น) บำท ซ่ึงเป็นกำรเสนอขำยผำ่นผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหน้ีท่ีออกใหม่ 
ลงวนัท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้ งท่ีมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) ทั้ งน้ี ผูอ้อกหุ้นกู้มีวตัถุประสงค์จะเสนอขำยหุ้นกู้ให้กบัผูล้งทุน
ประชำชนทัว่ไป ตำมนิยำมดงัต่อไปน้ี 

“ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไป” หมำยถึง 
(1) ผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ 
(2) นิติบุคคลท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถำบนั 
(3) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงเจำ้ของทรัพยสิ์นเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถำบนั 
(4) โรงเรียนหรือสถำบนักำรศึกษำของรัฐ (ท่ีเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยทั้งท่ีเป็นส่วนรำชกำรหรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมำย

เฉพำะจดัตั้งข้ึน) หรือโรงเรียนหรือสถำบนักำรศึกษำเอกชนในประเทศ (ท่ีเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย) 

“ผูล้งทุนสถำบนั” หมำยถึง 
(1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(2) ธนำคำรพำณิชย ์
(3) ธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งข้ึน  
(4) บริษทัเงินทุน 
(5) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
(6) บริษทัหลกัทรัพย ์
(7) บริษทัประกนัวนิำศภยั 
(8) บริษทัประกนัชีวติ 
(9) กองทุนรวม  
(10) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยรั์บจดักำรเงินทุนของผูล้งทุนตำม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) หรือของผูล้งทุน

รำยใหญ่ 
(11) กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
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(12) กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
(13) กองทุนประกนัสงัคม 
(14) กองทุนกำรออมแห่งชำติ 
(15) กองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน 
(16) ผูป้ระกอบธุรกิจสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
(17) ผูป้ระกอบธุรกิจกำรซ้ือขำยล่วงหนำ้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรซ้ือขำยสินคำ้เกษตรล่วงหนำ้  
(18) สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศ  
(19) สถำบนัคุม้ครองเงินฝำก 
(20) ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
(21) นิติบุคคลประเภทบรรษทั 
(22) นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตำม (1) ถึง (21) ถือหุน้รวมกนัเกินกวำ่ร้อยละเจ็ดสิบหำ้ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
(23) ผูล้งทุนต่ำงประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตำม (1) ถึง (22) 
(24) ผูจ้ ัดกำรกองทุนท่ีมีช่ือในทะเบียนผูมี้คุณสมบัติเป็นผูจ้ ัดกำรกองทุนตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิกำรในกำรแต่งตั้งและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของผูจ้ดักำร
กองทุน 

(25) ผูจ้ ัดกำรลงทุนท่ีมีช่ือในทะเบียนผูมี้คุณสมบัติเป็นผู ้จัดกำรลงทุนตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิกำรในกำรแต่งตั้งและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของผูจ้ดักำร
ลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 

(26) ผูล้งทุนอ่ืนใดตำมท่ีส ำนกังำนประกำศก ำหนด 

“ผูมี้อุปกำรคุณของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)” หมำยถึง องคก์รไม่แสวงหำผลก ำไร ดงัต่อไปน้ี 
(1) มูลนิธิ 
(2) สภำกำชำดไทย 
(3) วดั 
(4) โรงเรียนหรือสถำบนักำรศึกษำของรัฐ (ท่ีเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยทั้งท่ีเป็นส่วนรำชกำรหรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมำย

เฉพำะจดัตั้งข้ึน)  
(5) โรงพยำบำลของรัฐ 

โดยแบ่งประเภทของผูล้งทุนท่ีผูอ้อกหุน้กูมี้วตัถุประสงคจ์ะเสนอขำยหุน้กูค้ร้ังน้ี เป็น 4 ส่วน คือ 

3.1.1 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กู ้PTTC13OA และ/หรือ PTTC13OB และ/หรือ PTTC13NA 

 หมำยถึง ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กูท่ี้จดัออกโดยบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)ดงัน้ี 

1) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2551 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 (PTTC13OA) 
2) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2551 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 (PTTC13OB) 
3) หุน้กูไ้ม่มีประกนั ของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2546 ชุดท่ี 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 (PTTC13NA) 

 ทั้งน้ี ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้กูท่ี้เสนอขำยในส่วนน้ีจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้กูท่ี้มีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียน
หุ้นกูข้องหุ้นกู้ดงักล่ำวขำ้งตน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นกู้ท่ีเสนอขำยในคร้ังน้ี (วนัท่ี 20 
กนัยำยน พ.ศ. 2556) 
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วนัท่ีเสนอขำย: วนัท่ี 18 – 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 
มูลค่ำจองซ้ือ: จองซ้ือหุน้กูใ้หม่ไดใ้นอตัรำส่วนเท่ำกบั 1 (หน่ึง) หุน้กูเ้ดิม ต่อ 1 (หน่ึง) หุน้กูใ้หม่ 

จองซ้ือขั้นต ่ำ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท และทวคูีณคร้ังละ 100 (หน่ึง
ร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท 

3.1.2 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กูท่ี้จดัออกโดยบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และ/หรือ ผูมี้อุปกำรคุณของ
บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

 หมำยถึง 

 (ก) ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กูท่ี้จดัออกโดยบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ดงัน้ี 
1) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2546 ชุดท่ี 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 

(PTTC13NA) 
2) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2547 ชุดท่ี 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 

(PTTC165A) 
3) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2547 ชุดท่ี 3 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

(PTTC195A) 
4) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2548 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558  (PTTC156A) 
5) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2548 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (PTTC208A) 
6) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 3/2548 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC15NA) 
7) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2549 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 

(PTTC165B) 
8) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2549 ชุดท่ี 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

(PTTC215A) 
9) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2549 ชุดท่ี 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 

(PTTC16OA) 
10) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2550 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558  (PTTC153A) 
11) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2550 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 

(PTTC14DA) 
12) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2550 ชุดท่ี 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 

(PTTC17DA) 
13) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2550 ชุดท่ี 3 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

(PTTC18DA) 
14) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2551 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 

(PTTC13OA) 
15) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2551 ชุดท่ี 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 

(PTTC15OA) 
16) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2551 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2556 (PTTC13OB) 
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17) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2551 ชุดท่ี 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 
(PTTC15OB) 

18) หุน้กูไ้ม่มีประกนั ผูถื้อหุน้กูส้ำมำรถไถ่ถอนไดก่้อนก ำหนดของบริษทั ปตท.จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2552 ครบ
ก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (PTTC243A) 

19) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2552 ชุดท่ี 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 
(PTTC167A) 

20) หุน้กูไ้ม่มีประกนั ผูถื้อหุน้กูส้ำมำรถไถ่ถอนไดก่้อนก ำหนดของบริษทั ปตท.จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2552 
ชุดท่ี 3 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (PTTC247A) 

21) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2553 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 
(PTTC172A) 

22) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2553 ชุดท่ี 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 
(PTTC222A) 

23) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2553 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 
(PTTC14DB) 

24) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2553 ชุดท่ี 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 
(PTTC17DB) 

25) หุน้กูไ้ม่มีประกนัผูถื้อหุน้กูส้ำมำรถไถ่ถอนไดก่้อนก ำหนดของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 3/2553 ครบ
ก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2653 (PTTC10DA) 

26) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 
(PTTC15OC) 

27) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 
(PTTC18NA) 

28) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2555 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (PTTC195B) 
29) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 3/2555 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (PTTC195C) 
30) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2556 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (PTTC239A) 

 ทั้งน้ี ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กูท่ี้จดัออกโดยบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ในหุ้นกูท้ั้ง 30 รุ่นดงักล่ำว
ขำ้งตน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้กูท่ี้เสนอขำยในส่วนน้ีจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้กูท่ี้มีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียนหุน้กูข้องหุน้กูด้งักล่ำวขำ้งตน้ 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรจองซ้ือหุน้กูท่ี้เสนอขำยในคร้ังน้ี (วนัท่ี 20 กนัยำยน พ.ศ. 2556 ยกเวน้หุ้นกูรุ่้น 
PTTC239A ซ่ึงปิดสมุดทะเบียนเพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรจองซ้ือหุน้กูท่ี้เสนอขำยในคร้ังน้ีในวนัท่ี 13 กนัยำยน พ.ศ. 2556) 

(ข)  ผูมี้อุปกำรคุณของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  

วนัท่ีเสนอขำย: วนัท่ี 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 
มูลค่ำจองซ้ือ: จองซ้ือขั้นต ่ำ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท และทวีคูณคร้ังละ 100 (หน่ึง

ร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท 

3.1.3 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ ซ่ึงประสงคจ์ะจองซ้ือในงำน PTT Debenture Welcome Day ท่ี
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรัลเวลิด์ ในวนัท่ี 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยตรำสำรหน้ี 

 

 ส่วนท่ี 4 หนำ้ท่ี 18 

 

หมำยถึงผูล้งทุนประชำชนทั่วไป ไม่ว่ำเป็นหรือไม่เป็นผูถื้อหุ้นกู้ท่ีจัดออกโดยบริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ท่ี
ประสงคจ์ะจองซ้ือในงำน PTT Debenture Welcome Day ท่ีลำนอีเดน 1 ชั้น 1 ห้ำงสรรพสินคำ้เซ็นทรัลเวิลด์ ในวนัท่ี 22 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 

วนัท่ีเสนอขำย: วนัท่ี 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 
มูลค่ำจองซ้ือ: จองซ้ือขั้นต ่ำ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท และทวคูีณคร้ังละ 100 (หน่ึง

ร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท 

3.1.4 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือผำ่นหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย 

หมำยถึงผูล้งทุนประชำชนทั่วไป ไม่ว่ำเป็นหรือไม่เป็นผูถื้อหุ้นกู้ท่ีจัดออกโดยบริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ท่ี
ประสงคจ์ะจองซ้ือผำ่นหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย 

วนัท่ีเสนอขำย: วนัท่ี 25 - 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 
มูลค่ำจองซ้ือ: จองซ้ือขั้นต ่ำ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท และทวคูีณคร้ังละ 100 (หน่ึง

ร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท 

ทั้งน้ี หำกมีหุน้กูเ้หลือจำกกำรจดัจ ำหน่ำย ตำมขอ้ 3.7.1 – 3.7.4 ไม่วำ่กรณีใดๆ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยอำจจะมีกำรเปิดเสนอ
ขำยหุน้กูอี้กคร้ังในวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 โดยกำรจดัสรรหุน้กูด้งักล่ำวใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
ตำมแต่จะเห็นสมควร โดยอำจท ำกำรจดัสรรหุน้กูจ้  ำนวนมำกนอ้ยเท่ำใดก็ได ้ หรือจะปฏิเสธกำรจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้ ทั้งน้ี 
ตำมแต่วธีิกำรท่ีผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยเห็นควร เพ่ือใหก้ำรเสนอขำยหุน้กูค้ร้ังน้ีประสบควำมส ำเร็จสูงสุด 

3.2 ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 333 ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท ์0-2230-2328 และ 0-2230-2295 
(ยกเวน้สำขำไมโคร) 

ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 35 ถนนสุขมุวทิ 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 11000 
โทรศพัท ์0-2208-3061-4 
 

ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 1 ซอยรำษฎร์บูรณะ 27/1  
ถนนรำษฎร์บูรณะ แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหำนคร 10140 
สถำนท่ีติดต่อเลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์0-2470-2022 และ 0-2470-3099 

ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 9 ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท ์0-2544-3867, 3900, 3907, 3941, 3998 
 

ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 1101 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั เขตรำชเทว ี
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์0-2208-5000 
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3.3 เงือ่นไขและค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ 

เง่ือนไขในกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู ้บริษทัไดต้กลงมอบหมำยใหผู้จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 เป็นผูด้  ำเนินกำร
จดัจ ำหน่ำยหุน้กู ้ซ่ึงจะเสนอขำยต่อผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปตำมจ ำนวนและรำคำท่ีปรำกฏในขอ้ 1 ของส่วนท่ี 4 น้ี ทั้งน้ี ให้เป็นไป
ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำแต่งตั้งผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย 

ค่ำตอบแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู ้บริษทัตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกูส้ ำหรับกำรจดัออกหุ้นกูมู้ลค่ำรวม
ทั้งส้ินไม่เกิน 22,000,000,000 (สองหม่ืนสองพนัลำ้น) บำท ให้แก่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย โดยเม่ือหักค่ำตอบแทนผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยแลว้ บริษทัจะไดรั้บเงินค่ำหุน้กูท่ี้เสนอขำยเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ินประมำณ 21,978,000,000 (สองหม่ืนหน่ึงพนัเกำ้ร้อยเจ็ดสิบ
แปดลำ้น) บำท  

หมำยเหตุ: ค่ำตอบแทนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจะคิดตำมสดัส่วนของหุน้กูท่ี้ออกจริง ดงันั้น จ ำนวนท่ีแสดงไวจ้ะเป็นจ ำนวน
ประมำณกำรสูงสุด 

3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัออกและเสนอขำยหุน้กูใ้นคร้ังน้ีนอกเหนือจำกขอ้ 3.3 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) ไดแ้ก่ 

- ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ส ำหรับกำรเสนอขำยหุน้กู ้ 500,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมกำรน ำหุน้กูข้ึ้นทะเบียนกบัสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 1,070,000 บำท 
- ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ(1)โดยประมำณ     10,000,000 บำท 
รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรเสนอขำยหุน้กูท้ั้งหมดโดยประมำณ 11,570,000 บำท 

หมำยเหตุ:(1) ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ หมำยถึง ส่ิงพิมพ ์ค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำย ค่ำโฆษณำประชำสัมพนัธ์  ค่ำจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ
ของหุน้กู ้ค่ำธรรมเนียมกำรแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละนำยทะเบียนหุน้กูต้ลอดอำยหุุน้กู ้เป็นตน้ 

3.5 วธีิการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ 

ผูล้งทุนท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือหุน้กู ้สำมำรถติดต่อขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้นกูไ้ดท่ี้ส ำนกังำนของผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำย ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 และท่ีหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยดงักล่ำวท่ีมีบริกำรรับจองซ้ือ ภำยหลงั
จำกท่ีแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลตรำสำรหน้ีและหนังสือช้ีชวนส ำหรับกำรเสนอขำยหุ้นกูใ้นคร้ังน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกส ำนักงำน
ก.ล.ต. และมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ แต่ไม่ชำ้กวำ่วนัท่ี 18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 จนถึงวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ระหว่ำงวนัและ
เวลำท ำกำรของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย 

ทั้งน้ี ผูล้งทุนสำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีขอ้มูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสือช้ีชวนท่ียื่นต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุน้กูค้ร้ังน้ีไดก่้อนท ำกำรจองซ้ือหุน้กูจ้ำกเวบ็ไซตข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 

3.6 วนัและวธีิการจองและการช าระเงนิค่าจองซื้อหุ้นกู้ 

(ก)  ผูล้งทุนท่ีประสงค์จะจองซ้ือตอ้งกรอกรำยละเอียดกำรจองซ้ือในใบจองซ้ือหุ้นกู้ให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน 
พร้อมลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญั (ถำ้มี) โดยมีเอกสำรประกอบกำรจองซ้ือ ดงัน้ี 

1) ผูล้งทุนทัว่ไปท่ีเป็นบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง หรือในกรณีท่ีไม่มีบตัรประจ ำตวัประชำชน ให้แนบบตัรประจ ำตวัท่ีทำงรำชกำรออกให้ พร้อมแนบ
ส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีมีเลขประจ ำตวัประชำชน พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
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2) ผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดำซ่ึงไม่มีสญัชำติไทย ตอ้งแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

3) ผูล้งทุนท่ีเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทยหรือท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือแสดงควำม
เป็นนิติบุคคลหรือส ำเนำหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชยฉ์บบัล่ำสุด (ท่ีออกให้ไม่เกินหน่ึง (1) เดือน) พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคลนั้น(ถำ้มี) 
พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้
อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

4) ผูล้งทุนท่ีเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยต่ำงประเทศหรือท่ีจดทะเบียนในต่ำงประเทศ ตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือแสดง
ควำมเป็นนิติบุคคลหรือส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตั้งบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสือรับรอง
ฉบบัล่ำสุด (ท่ีออกให้ไม่เกินหน่ึง (1) เดือน) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคล และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคลนั้น (ถำ้มี) พร้อมแนบส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูมี้อ ำนำจลงนำม
ดงักล่ำว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

5) ผูล้งทุนท่ีเป็นองค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร ตอ้งแนบส ำเนำหนังสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคลหรือส ำเนำหนงัสือ
ส ำคญักำรจดัตั้ง ส ำเนำหนงัสือแสดงควำมเป็นองคก์รไม่แสวงหำผลก ำไร (ถำ้มี) พร้อมแนบส ำเนำหนงัสือแสดง
รำยช่ือผูมี้อ ำนำจลงนำม พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ ำนำจลงนำมและประทบัตรำส ำคญั (ถำ้มี) 
พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้
อ  ำนำจลงนำมดงักล่ำว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

6) ผูล้งทุนทั่วไปทุกประเภทตอ้งผ่ำนกำรท ำแบบฟอร์มกำรรู้จักลูกคำ้ กำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคำ้ 
(KYC/CDD) และเอกสำรประกอบตำมท่ีผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจะก ำหนดหรือแจง้ใหท้รำบ 

(ข) ผูล้งทุนท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือตอ้งจดัส่งเอกสำรตำมท่ีก ำหนดขำ้งตน้ พร้อมเงินค่ำจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจ ำนวนท่ีจองซ้ือ
ไปท่ีส ำนกังำนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 หรือหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยดงักล่ำวท่ีมีบริกำรรับจองซ้ือ (อำจจะไม่เปิดรับจองซ้ือทุกสำขำ) โดยสำมำรถช ำระค่ำจองซ้ือไดด้งัน้ี 

ส ำหรับผูล้งทุนตำมขอ้ 3.1.1 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นกู ้PTTC13OAและ/หรือ PTTC13OB และ/หรือ 
PTTC13NA 

1) ผูล้งทุนสำมำรถใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในคร้ังน้ีไดใ้นอตัรำเท่ำกบั 1 (หน่ึง) หุ้นกูเ้ดิม ต่อ 1 (หน่ึง) หุ้นกู้
ใหม่ โดยผูจ้องซ้ือจะไดรั้บหนงัสือแจง้สิทธิกำรจองซ้ือจำกนำยทะเบียนหุ้นกูใ้นกำรจองซ้ือหุ้นกู ้โดยผูจ้องซ้ือ
สำมำรถจองซ้ือไดน้อ้ยกว่ำสิทธิแต่จะตอ้งจองซ้ือหุ้นกูข้ ั้นต ่ำ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) 
บำท และทวคูีณคร้ังละ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท 

2) ส ำหรับผูล้งทุนท่ีเป็นผูถื้อหุน้กู ้PTTC13OA และ/หรือ PTTC13OB และ/หรือ PTTC13NA ผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือ
ท่ีจะช ำระเงินค่ำจองซ้ือเป็นเงินสดหรือเงินโอน สำมำรถช ำระเงินไดต้ั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรของหน่วยงำนขำยหรือ
สำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย ถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท่ี 18 – 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 โดยในกรณีท่ีช ำระ
เป็นเงินโอนตอ้งโอนเขำ้บญัชีดงัน้ี 

“บญัชีจองซ้ือหุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังท่ี 2/2556” 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยตรำสำรหน้ี 

 

 ส่วนท่ี 4 หนำ้ท่ี 21 

 

3) ส ำหรับผูล้งทุนท่ีเป็นผูถื้อหุน้กู ้PTTC13OA และ/หรือ PTTC13OB และ/หรือ PTTC13NA ผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือ
ท่ีจะช ำระเงินค่ำจองซ้ือเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกวำ่ "เช็คธนำคำร") ดร๊ำฟท์ สำมำรถช ำระเงินไดต้ั้งแต่
เวลำเปิดท ำกำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย ถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท่ี 18 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 และตั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยถึงเวลำ 
12.00 น. หรือเวลำปิดรับเช็คของแต่ละสำขำ ของวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊ำฟท์ จะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 และสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำกส ำนักหักบญัชี
เดียวกนักบัของสถำนท่ีจองซ้ือเท่ำนั้น และขีดคร่อม สัง่จ่ำยดงัน้ี 

“บญัชีจองซ้ือหุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังท่ี 2/2556” 

4) ส ำหรับผูล้งทุนท่ีเป็นผูถื้อหุ้นกู ้PTTC13NA ผูป้ระสงค์จะจองซ้ือโดยกำรขอให้หักบญัชีเงินฝำกของผูจ้องซ้ือ 
หุน้กู ้ผูจ้องซ้ือหุน้กูส้ำมำรถช ำระค่ำจองซ้ือตำมวธีิน้ีไดโ้ดยตอ้งยินยอมให้หักเงินจำกบญัชีเงินฝำกรับค่ำไถ่ถอน
ในวนัท่ีครบอำยหุุ้นกู ้PTTC13NA ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ภำยในเวลำ 9.30 น.หรือหักเงิน
จำกบญัชีเงินฝำกอ่ืนๆของผูจ้องซ้ือหุ้นกูใ้นวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ภำยในเวลำ 9.30 น. โดยผูจ้องซ้ือ
จะตอ้งระบุรำยละเอียดดงักล่ำวไวใ้นใบจองซ้ือหุ้นกูแ้ละลงนำมในเอกสำรส ำหรับกำรหักเงินจำกบญัชีเงินฝำก
ในวนัจองซ้ือตำมวิธีกำรท่ีหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีมีบริกำรรับจองซ้ือแต่ละแห่ง
ก ำหนด ทั้ งน้ี บัญชีเงินฝำกของผูจ้องซ้ือต้องเป็นบัญชีท่ีมีอยู่กับธนำคำรท่ีเป็นผูจ้ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยซ่ึง 
ผูจ้องซ้ือไดย้ื่นใบจองซ้ือหุ้นกูเ้ท่ำนั้น และในกรณีบญัชีเงินฝำกของผูจ้องซ้ือไม่ใช่บญัชีท่ีอยู่ในเขตส ำนักหัก
บญัชีเดียวกนักบับญัชีเงินฝำกส ำหรับรับเงินค่ำจองซ้ือหุ้นกูข้องหน่วยรับกำรจองซ้ือแต่ละแห่งท่ีผูจ้องซ้ือไดย้ื่น
ใบจองซ้ือหุน้กูไ้ว ้ผูจ้องซ้ือตอ้งรับภำระค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเอง 

ส ำหรับผูล้งทุนตำมขอ้ 3.1.2 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นกูท่ี้จดัออกโดย บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
และ/หรือ ผูมี้อุปกำรคุณของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  

1) ในกำรจองซ้ือหุ้นกู ้ผูจ้องซ้ือจะตอ้งจองซ้ือหุ้นกูข้ ั้นต ่ำ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท 
และทวคูีณคร้ังละ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท 

2) ส ำหรับผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือท่ีจะช ำระเงินค่ำจองซ้ือเป็นเงินสดหรือเงินโอนสำมำรถช ำระเงินไดต้ั้งแต่เวลำเปิดท ำ
กำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย ถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2556 โดยในกรณีท่ีช ำระเป็นเงินโอนตอ้งโอนเขำ้บญัชีดงัน้ี 

“บญัชีจองซ้ือหุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังท่ี 2/2556” 

3) ส ำหรับผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือท่ีจะช ำระเงินค่ำจองซ้ือเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกวำ่ "เช็คธนำคำร") ดร๊ำฟท ์
สำมำรถช ำระเงินไดต้ั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย ถึงเวลำ 12.00 
น. หรือเวลำปิดรับเช็คของแต่ละสำขำของวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท ์
จะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 และสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำกส ำนกัหักบญัชีเดียวกนักบั
ของสถำนท่ีจองซ้ือเท่ำนั้น และขีดคร่อม สัง่จ่ำยดงัน้ี 

“บญัชีจองซ้ือหุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังท่ี 2/2556” 

ส ำหรับผูล้งทุนตำมข้อ 3.1.3 ผูล้งทุนประชำชนทั่วไปท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ ซ่ึงประสงค์จะจองซ้ือในงำน PTT 
Debenture Welcome Day ท่ีหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรัลเวลิด์ ในวนัท่ี 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยตรำสำรหน้ี 
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1) ในกำรจองซ้ือหุ้นกู ้ผูจ้องซ้ือจะตอ้งจองซ้ือหุ้นกูข้ ั้นต ่ำ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท 
และทวคูีณคร้ังละ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท 

2) ผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือในงำน PTT Debenture Welcome Day จะตอ้งช ำระเงินค่ำจองซ้ือเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค 
(หรือท่ีเรียกวำ่ "เช็คธนำคำร") ดร๊ำฟท์ โดยสำมำรถช ำระเงินไดต้ั้งแต่เวลำ 10.00 น. ถึงเวลำ 17.00 น. ของวนัท่ี 
22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ จะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2556 และสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำกส ำนกัหักบญัชีท่ีอยูภ่ำยในส ำนกัหักบญัชีกรุงเทพฯ เท่ำนั้น และขีดคร่อม 
สัง่จ่ำยดงัน้ี 

“บญัชีจองซ้ือหุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังท่ี 2/2556” 

ส ำหรับผูล้งทุนตำมขอ้ 3.1.4 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือผ่ำนหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำร
กำรจดัจ ำหน่ำย 

1) ในกำรจองซ้ือหุ้นกู ้ผูจ้องซ้ือจะตอ้งจองซ้ือหุ้นกูข้ ั้นต ่ำ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท 
และทวคูีณคร้ังละ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท 

2) ส ำหรับผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือท่ีจะช ำระเงินค่ำจองซ้ือเป็นเงินสดหรือเงินโอนสำมำรถช ำระเงินไดต้ั้งแต่เวลำเปิดท ำ
กำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย ถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท่ี 25 – 26 พฤศจิกำยน
พ.ศ. 2556 โดยในกรณีท่ีช ำระเป็นเงินโอนตอ้งโอนเขำ้บญัชีดงัน้ี 

“บญัชีจองซ้ือหุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังท่ี 2/2556” 

3) ส ำหรับผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือท่ีจะช ำระเงินค่ำจองซ้ือเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกวำ่ "เช็คธนำคำร") ดร๊ำฟท ์
สำมำรถช ำระเงินไดต้ั้ งแต่เวลำเปิดท ำกำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย ถึงเวลำ  
12.00 น. หรือเวลำปิดรับเช็คของแต่ละสำขำของวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊ำฟท์ จะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 และสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำกส ำนักหักบญัชี
เดียวกนักบัของสถำนท่ีจองซ้ือเท่ำนั้น และขีดคร่อม สัง่จ่ำยดงัน้ี 

“บญัชีจองซ้ือหุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังท่ี 2/2556” 

ส ำหรับหุน้กูท่ี้เหลือจำกกำรจดัจ ำหน่ำยไม่วำ่กรณีใดๆ 

 ส ำหรับกรณีท่ีมีหุ้นกูเ้หลือจำกกำรจดัจ ำหน่ำยไม่ว่ำกรณีใดๆ และผูจ้ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยได้จดัสรรเพ่ิมเติม
ใหก้บัผูจ้องซ้ือรำยใดๆ ท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือจะตอ้งช ำระเงินค่ำจองซ้ือเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่ำนั้น โดยสำมำรถ
ช ำระเงินไดต้ั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย ถึงเวลำ 14.00 น. ของวนัท่ี
27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 โดยในกรณีท่ีช ำระเป็นเงินโอนตอ้งโอนเขำ้บญัชีดงัน้ี 

“บญัชีจองซ้ือหุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังท่ี 2/2556” 

(ค) กำรด ำเนินกำรจองซ้ือจะตอ้งปฏิบติัตำมรูปแบบหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจดัเตรียมไวใ้นแต่
ละสถำนท่ี 

(ง) ผูจ้องซ้ือท่ีแสดงควำมจ ำนงในกำรจองซ้ือ และไดด้ ำเนินกำรจองซ้ือดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ จะขอยกเลิกกำรจองซ้ือและ
ขอเงินคืนไม่ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม ผูจ้ดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซ้ือของผูจ้องซ้ือท่ีด ำเนินกำรไม่
ครบถว้นดงัท่ีไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.8 ท่ีจะกล่ำวต่อไป 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยตรำสำรหน้ี 

 

 ส่วนท่ี 4 หนำ้ท่ี 23 

 

(จ) ผูจ้องซ้ือทุกรำยท่ีไดช้ ำระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นกูใ้นวนัจองซ้ือ จะไม่มีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ บน
เงินค่ำจองซ้ือหุน้กู ้จำกบริษทัและจำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย (เวน้แต่เป็นกรณีท่ีระบุไวต้ำมขอ้ 3.9 และ ขอ้ 3.10 ท่ี
จะกล่ำวต่อไป) 

(ฉ) ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซ้ือหุ้นกูก่้อนก ำหนด หำกจ ำนวนหุ้นกูมี้ผูจ้องซ้ือเขำ้มำครบ
ตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดแลว้ 

3.7 การจดัสรรหุ้นกู้และวธีิการจดัสรรหุ้นกู้ 

บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นกำรจดัสรรหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี จ ำนวนไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหม่ืนลำ้น) บำท ทั้งน้ี เม่ือรวมกบั
มูลค่ำของหุน้กูท่ี้ส ำรองเพ่ือกำรเสนอขำยเพ่ิมเติมจ ำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท มูลค่ำรวมของหุ้นกูท่ี้เสนอขำย
ทั้งส้ินจะไม่เกิน 22,000,000,000 (สองหม่ืนสองพนัลำ้น) บำท ให้แก่ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปในแต่ละประเภทตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 
3.1 โดยกำรจดัสรรหุ้นกูด้งักล่ำวให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยตำมแต่จะเห็นสมควร โดยอำจท ำกำรจดัสรรหุ้นกู้
ให้แก่บุคคลใดจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจดัสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้ งน้ี ตำมแต่วิธีกำรท่ีผูจ้ ัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยเห็นควรเพ่ือใหก้ำรเสนอขำยหุน้กูค้ร้ังน้ีประสบควำมส ำเร็จสูงสุด 

ส ำหรับรำยละเอียดวธีิกำรจดัสรรหุน้กูมี้ดงัน้ี 

3.7.1  กำรจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนตำมขอ้ 3.1.1 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นกู ้PTTC13OA และ/หรือ PTTC13OB 
และ/หรือ PTTC13NA 

 ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจะท ำกำรจดัสรรหุ้นกูจ้  ำนวนไม่เกิน 18,500,000,000 (หน่ึงหม่ืนแปดพนัห้ำร้อยลำ้น) บำท 
ใหแ้ก่ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นกู ้PTTC13OA และ/หรือ PTTC13OB และ/หรือ PTTC13NAซ่ึงปรำกฏช่ือใน
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2551 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 
(PTTC13OA) และ/หรือ หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2551 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2556 (PTTC13OB) และ/หรือ หุน้กูไ้ม่มีประกนั ของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2546 ชุดท่ี 2 ครบก ำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2556 (PTTC13NA) ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้กูเ้พ่ือก ำหนดสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นกูท่ี้เสนอขำยในคร้ังน้ี 
(วนัท่ี 20 กนัยำยนพ.ศ. 2556) เท่ำนั้น 

ผูจ้องซ้ือจะไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นกูต้ำมจ ำนวนท่ีจองซ้ือ แต่ทั้งน้ีจะไม่เกินจ ำนวนสัดส่วนของสิทธิของแต่ละรำย ใน
กรณีท่ีผูจ้องซ้ือจองซ้ือหุน้กูเ้กินกวำ่สิทธิท่ีตนเองมีอยู ่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยมีสิทธิท่ีจะจดัสรรหุ้นกูใ้ห้แก่ผูจ้องซ้ือเท่ำกบั
จ ำนวนหุน้กูต้ำมสิทธิทั้งหมด 

ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผูล้งทุนประชำชนทัว่ไป ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นผูล้งทุนตำมขอ้ 3.1.1 แต่มำจองซ้ือในช่วงเวลำเสนอขำยให้กบั 
ผูล้งทุนตำมขอ้ 3.1.1 จะไม่ไดรั้บกำรจดัสรรหุน้กู ้และกำรคืนเงินค่ำจองซ้ือจะเป็นไปตำมขอ้ 3.9 วธีิคืนเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูใ้น
กรณีท่ีผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บกำรจดัสรรหุน้กู ้ของส่วนท่ี 4 ของหนงัสือช้ีชวน 

3.7.2 กำรจดัสรรให้แก่ผูล้งทุนตำมขอ้ 3.1.2 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นกูท่ี้จัดออกโดยบริษทั ปตท. จ ำกัด 
(มหำชน) และ/หรือ ผูมี้อุปกำรคุณของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจะท ำกำรจดัสรรหุ้นกูจ้  ำนวนไม่น้อยกวำ่ 1,000,000,000 (หน่ึงพนัลำ้น) บำทให้แก่ผูล้งทุน
ประชำชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นกูท่ี้จดัออกโดยบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ตำมรำยช่ือหุ้นกูใ้นขอ้ 3.1.2 ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนเพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นกูท่ี้เสนอขำยในคร้ังน้ี (วนัท่ี 20 กนัยำยน พ.ศ. 2556 ยกเวน้หุ้นกูรุ่้น PTTC239A 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยตรำสำรหน้ี 

 

 ส่วนท่ี 4 หนำ้ท่ี 24 

 

ซ่ึงปิดสมุดทะเบียนเพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นกูท่ี้เสนอขำยในคร้ังน้ีในวนัท่ี 13 กนัยำยน พ.ศ. 2556) และผูมี้อุปกำร
คุณของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจะจดัสรรหุ้นกูใ้ห้กบัผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นกูท่ี้จดัออกโดยบริษทั ปตท. 
จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบัก่อนหลงัตำมขอ้มูลท่ีส ำนกังำนใหญ่ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยไดรั้บจำกแต่ละหน่วยงำนขำย
หรือแต่ละสำขำของตน ในกรณีท่ีไม่สำมำรถเรียงล ำดบัก่อนหลงัของขอ้มูลได ้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยดงักล่ำวมีสิทธิท่ีจะ
จดัสรรหุน้กูใ้หแ้ก่ผูจ้องซ้ือดงักล่ำวทั้งหมดหรือบำงส่วนไดต้ำมท่ีเห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ
นั้น ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนได ้

ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผูล้งทุนประชำชนทัว่ไป ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นผูล้งทุนตำมขอ้ 3.1.2 แต่มำจองซ้ือในช่วงเวลำเสนอขำยให้กบัผู ้
ลงทุนตำมขอ้ 3.1.2 จะไม่ไดรั้บกำรจดัสรรหุน้กู ้และกำรคืนเงินค่ำจองซ้ือจะเป็นไปตำมขอ้ 3.9 วิธีคืนเงินค่ำจองซ้ือหุ้นกูใ้น
กรณีท่ีผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บกำรจดัสรรหุน้กู ้ของส่วนท่ี 4 ของหนงัสือช้ีชวน 

3.7.3 กำรจดัสรรให้แก่ผูล้งทุนตำมขอ้ 3.1.3 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ ซ่ึงประสงคจ์ะจองซ้ือในงำน 
PTT Debenture Welcome Day ท่ีห้ำงสรรพสินคำ้เซ็นทรัลเวิลด์ ในวนัท่ี 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 และผูล้งทุนตำม
ขอ้ 3.1.4 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือผำ่นหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย  

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจะท ำกำรจดัสรรหุ้นกูจ้  ำนวนประมำณ 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำทให้แก่ผูล้งทุนตำม
ขอ้ 3.1.3 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ ซ่ึงประสงค์จะจองซ้ือในงำน PTT Debenture Welcome Day ท่ี
ห้ำงสรรพสินคำ้เซ็นทรัลเวิลด์ ในวนัท่ี 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 และผูล้งทุนตำมขอ้ 3.1.4 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปท่ี
ประสงคจ์ะจองซ้ือผำ่นหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย ในวนัท่ี 25 – 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 โดยเม่ือ
รวมจ ำนวนหุ้นกูท่ี้จดัสรรให้แก่ผูล้งทุนตำมขอ้ 3.7.1, 3.7.2 และ 3.7.3 แลว้จะตอ้งไม่เกิน 22,000,000,000 (สองหม่ืนสอง
พนัลำ้น) บำท  

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจะจดัสรรหุ้นกูใ้ห้กบัผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ ซ่ึงประสงคจ์ะจองซ้ือใน
งำน PTT Welcome Day ตำมล ำดบัก่อนหลงัตำมขอ้มูลท่ีผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยไดรั้บในงำน PTT Debenture Welcome Day 
และผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจะจดัสรรหุน้กูใ้หก้บัผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือผ่ำนหน่วยงำนขำยหรือสำขำ
ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย ในวนัท่ี 25 – 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ตำมล ำดบัก่อนหลงัตำมขอ้มูลท่ีส ำนกังำนใหญ่ของ
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยไดรั้บจำกแต่ละหน่วยงำนขำยหรือแต่ละสำขำของตน ในกรณีท่ีไม่สำมำรถเรียงล ำดบัก่อนหลงัของ
ขอ้มูลได้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยดงักล่ำวมีสิทธิท่ีจะจัดสรรหุ้นกูใ้ห้แก่ผูจ้องซ้ือดังกล่ำวทั้ งหมดหรือบำงส่วนไดต้ำมท่ี
เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือนั้น ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนได ้

3.7.4  กำรจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปส ำหรับหุน้กูท่ี้เหลือจำกกำรจดัจ ำหน่ำยตำมขอ้ 3.7.1 ถึง 3.7.3 

ในกรณีท่ีมีหุ้นกูเ้หลือจำกกำรจดัจ ำหน่ำยตำมขอ้ 3.7.1 ถึง 3.7.3 ไม่วำ่กรณีใดๆ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยอำจจะมีกำร
เปิดเสนอขำยอีกคร้ังในวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 โดยกำรเสนอขำยในช่วงดงักล่ำวน้ี ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยมีสิทธิ
โดยเด็ดขำดในกำรท่ีจะพิจำรณำจดัสรรหุ้นกูส่้วนท่ีเหลือให้กบัผูล้งทุนประชำชนทัว่ไป (แต่ไม่รวมถึงผูล้งทุนสถำบนั) ได ้
โดยอำจท ำกำรจดัสรรหุน้กูใ้หแ้ก่บุคคล หรือผูล้งทุนท่ีเป็นลูกคำ้ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยซ่ึงไดรั้บกำรติดต่อจำกผูจ้ดักำร
กำรจดัจ ำหน่ำยในจ ำนวนมำกนอ้ยเท่ำใดก็ได ้หรือจะปฏิเสธกำรจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้ทั้งน้ี ตำมแต่วธีิกำรท่ีผูจ้ดักำรกำร
จดัจ ำหน่ำยเห็นควร เพ่ือใหก้ำรเสนอขำยหุน้กูค้ร้ังน้ีประสบควำมส ำเร็จสูงสุด 
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 ส่วนท่ี 4 หนำ้ท่ี 25 

 

3.7.5 กำรจัดสรรหุ้นกู้ให้กับบุคคลท่ีถูกห้ำมมิให้จัดสรรหลกัทรัพย ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทธ. 
70/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิกำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์ฉบบัลงวนัท่ี 3 สิงหำคม 2552 (รวมถึงท่ีมี
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม (“ประกำศท่ี ทธ. 70/2552”) และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 29/2551 เร่ือง กำร
จอง กำรจดัจ ำหน่ำย และกำรจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงท่ีมีกำรแกไ้ข
เพ่ิมเติม) (“ประกำศท่ี ทจ. 29/2551”) 

เน่ืองจำกกำรเสนอขำยหุ้นกูต้ำมขอ้ 3.7.1 ในระหว่ำงวนัท่ี 18 – 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 เป็นกำรเสนอขำยหุ้นกู้
ให้กับผูถื้อหุ้นกู้ PTTC13OA และ/หรือ PTTC13OB และ/หรือ PTTC13NA ดังนั้น ผูจ้ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยของตนเอง รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวทั้งหมด 
ตลอดจนผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม บริษทัใหญ่ของผูอ้อกหุ้นกู้ รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดังกล่ำว
ทั้งหมด ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กู ้PTTC13OA และ/หรือ PTTC13OB และ/หรือ PTTC13NA มีสิทธิไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นกูใ้นส่วนน้ี 
เน่ืองจำกไดรั้บกำรยกเวน้ตำมขอ้ 7(1)(ก)5 ของประกำศท่ี ทธ. 70/2552 และขอ้ 4(1)(จ) ของประกำศท่ี ทจ. 29/2551 

อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกำรจดัสรรหุ้นกูใ้ห้แก่ผูล้งทุนตำมขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3 และขอ้ 3.7.4 ดงักล่ำวผูจ้ดักำรกำรจัด
จ ำหน่ำยจะไม่จดัสรรหุ้นกูท่ี้เสนอขำยให้แก่ตนเอง กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ยของตนเองหรือผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีร่วมในกำรจดัจ ำหน่ำยคร้ังน้ี ตลอดจนกองทุนรวมท่ีมีลกัษณะท่ีผูจ้ดักำร
กำรจดัจ ำหน่ำยถูกห้ำมไม่ให้จดัสรรหุ้นกูใ้ห้ อีกทั้งรวมถึง ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม บริษทัใหญ่ของ 
ผูอ้อกหุ้นกู ้และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวทั้งหมด เวน้แต่เป็นกำรจดัสรรหุ้นกูท่ี้เหลือจำกกำรจองซ้ือของผูจ้องซ้ืออ่ืน
ทั้งหมด ทั้งน้ี ตำมรำยละเอียดท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศท่ี ทธ. 70/2552 และประกำศท่ี ทจ. 29/2551 

3.8 การยกเลกิการจองซื้อหุ้นกู้ 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซ้ือของผูจ้องซ้ือท่ีด ำเนินกำรไม่ครบถว้น ตำมขอ้ 3.6 และ/หรือ ในกรณีท่ีมิได้
รับกำรช ำระเงินครบถว้นจำกผูจ้องซ้ือ ณ เวลำท่ีท ำกำรจองซ้ือหุน้กูใ้นกรณีช ำระเงินโดยเงินสดหรือเงินโอน หรือในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือ
ช ำระเงินค่ำจองซ้ือเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ แต่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำกส ำนกัหักบญัชี
เดียวกนักบัสถำนท่ีจองซ้ือนั้นๆ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรรับจองซ้ือหุ้นกูเ้กินกว่ำจ ำนวนหุ้นกูท่ี้เสนอขำยเพ่ือ
ส ำรองไวก้รณีท่ีไม่สำมำรถเรียกช ำระเงินจำกผูจ้องซ้ือในล ำดบัท่ีจะไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นกู ้หรือในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือท่ีอยูใ่นล ำดบัท่ีจะ
ไดรั้บกำรจดัสรรหุน้กูไ้ม่ปฏิบติัตำมวธีิกำรจองซ้ือ และกำรช ำระเงินค่ำจองซ้ือตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.6 ซ่ึงผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจะ
ตดัสิทธิในกำรไดรั้บกำรจดัสรรหุน้กูข้องผูจ้องซ้ือรำยนั้นๆ และจะจดัสรรหุน้กูใ้นส่วนท่ีตดัออกให้แก่ผูจ้องซ้ือรำยถดัไป จนกวำ่จะ
ครบตำมจ ำนวนหุน้กูท่ี้เสนอขำย 

ผูจ้องซ้ือมีสิทธิท่ีจะยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกูภ้ำยในวนัท ำกำรถดัไปนับจำกวนัท่ีผูอ้อกหุ้นกูแ้จง้ให้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
ทรำบวำ่มีเหตุท่ีท ำให้ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งระงบัหรือหยดุกำรเสนอขำยหุ้นกูห้รือไม่สำมำรถส่งมอบหุ้นกูท่ี้เสนอขำยให้แก่ผูจ้องซ้ือได ้
โดยผูจ้ดักำรกำรจ ำหน่ำยหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ใหผู้จ้องซ้ือทรำบถึงเหตุดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรเดียวกนักบัวนัท่ีไดรั้บแจง้จำกผูอ้อกหุ้นกู ้
ทั้งน้ี หำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวเกิดข้ึนในวนัจองซ้ือหุ้นกูว้นัสุดทำ้ยให้ผูจ้องซ้ือท่ีประสงค์จะยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกูต้อ้งด ำเนินกำร
ยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกูภ้ำยในวนันั้น ทั้งน้ี ผูจ้องซ้ือหุ้นกูมี้สิทธิไดรั้บเวน้ค่ำจองซ้ือหุ้นกู ้จำกกำรยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกูด้งักล่ำว
ขำ้งตน้ตำมวธีิกำรและรำยละเอียดท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 3.10 

3.9 วธีิคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีทีผู้่จองซื้อไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ 
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 ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บกำรจดัสรรหรือไดรั้บกำรจดัสรรไม่ครบเตม็ตำมจ ำนวนท่ีจองซ้ือ บริษทัจะด ำเนินกำรให้ผูจ้ดักำร
กำรจดัจ ำหน่ำยส่งคืนเงินคำ่จองซ้ือหุน้กูใ้นส่วนท่ีไม่ไดรั้บจดัสรรหรือในส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรจดัสรรเตม็ตำมจ ำนวนท่ีจองซ้ือ โดยไม่
มีดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ คืนให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้โดยจดัท ำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้หรือดร๊ำฟท์สั่ง
จ่ำยผูจ้องซ้ือหุน้กู ้ภำยใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจำกวนัปิดรับกำรจองซ้ือหุ้นกูว้นัสุดทำ้ย (วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556) โดยส่งทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูข่องผูจ้องซ้ือหุน้กูท่ี้ระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุน้กู ้ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซ้ือหุ้นกูใ้ห้แก่ผู ้
จองซ้ือไดภ้ำยใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจำกวนัปิดรับกำรจองซ้ือหุน้กูว้นัสุดทำ้ย (วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556) ผูจ้องซ้ือดงักล่ำวจะมี
สิทธิไดรั้บดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดหำ้) ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซ้ือหุ้นกูท่ี้ตอ้งคืนให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกูน้ั้น 
นบัจำกวนัท่ีพน้ก ำหนดระยะเวลำ 14 (สิบส่ี) วนัดงักล่ำว จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีไดมี้กำรช ำระคืน ทั้งน้ี ไม่วำ่ในกรณีใดๆ หำกไดมี้
กำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูท้ำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อวำ่ผูจ้องซ้ือไดรั้บคืนเงิน
ค่ำจองซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ และผูจ้องซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งส้ิน 

3.10 วธีิคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีทีม่กีารยกเลกิการจองซื้อ 

 ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บกำรจดัสรรเน่ืองจำกมีกำรยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกู ้บริษทัจะด ำเนินกำรให้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
ส่งคืนเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูใ้นส่วนท่ีมีกำรยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกู ้โดยไม่มีดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ คืนให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้
โดยจดัท ำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้หรือดร๊ำฟท์สั่งจ่ำยผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้ภำยใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำร
ยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกู ้โดยส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยู่ของผูจ้องซ้ือหุ้นกูท่ี้ระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุ้นกูท้ั้ งน้ี ในกรณีท่ีไม่
สำมำรถคืนเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูใ้หแ้ก่ผูจ้องซ้ือไดภ้ำยใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำรยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกู ้ผูจ้องซ้ือดงักล่ำวจะ
มีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดหำ้) ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูท่ี้ตอ้งคืนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหุน้กูน้ั้น 
นบัจำกวนัท่ีพน้ก ำหนดระยะเวลำ 14 (สิบส่ี) วนัดงักล่ำว จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีไดมี้กำรช ำระคืน ทั้งน้ี ไม่วำ่ในกรณีใดๆ หำกไดมี้
กำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูท้ำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ใหถื้อวำ่ผูจ้องซ้ือไดรั้บคืนเงิน
ค่ำจองซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ และผูจ้องซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งส้ิน 

3.11 วธีิการส่งมอบหุ้นกู้ 

 บริษทัจะมอบหมำยให้นำยทะเบียนหุ้นกูจ้ดัท ำและส่งมอบใบหุ้นกู ้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้ตำมจ ำนวนหุ้นกูท่ี้ได้รับกำรจดัสรร
ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วนัท ำกำร นบัจำกวนัปิดรับกำรจองซ้ือหุ้นกูว้นัสุดทำ้ย (วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556) โดยกำรจดัส่งทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนตำมช่ือและท่ีอยูข่องผูจ้องซ้ือหุ้นกูท่ี้ปรำกฏอยูใ่นใบจองซ้ือ หรือด ำเนินกำรน ำหุ้นกูท่ี้ไดรั้บจดัสรรฝำกไวก้บั 
“บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผูฝ้ำก” ภำยใน 7 (เจ็ด) วนัท ำกำร นบัจำกวนัปิดรับกำรจองซ้ือหุ้นกูว้นั
สุดทำ้ย (วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556) ส ำหรับผูจ้องซ้ือท่ีไดแ้จง้ควำมประสงคใ์หด้ ำเนินกำรดงักล่ำวไวใ้นใบจองซ้ือหุน้กู ้

3.12 ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอืน่ 

ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นเพียงแนวทำงเก่ียวกบัภำษีตำมกฎหมำยไทยในกำรลงทุนในหุน้กูเ้ท่ำนั้นและไม่ใช่ค ำแนะน ำเก่ียวกบัภำษี
แต่อยำ่งใด ผูท่ี้ประสงคจ์ะลงทุนควรหำรือกบัท่ีปรึกษำของตนเก่ียวกบัภำระทำงภำษีท่ีอำจจะเกิดจำกกำรลงทุนในหุ้นกู ้รวมถึง (แต่
ไม่จ ำกดัเฉพำะ) ผลทำงกฎหมำยในเร่ืองภำษีทอ้งถ่ินหรือภำษีต่ำงประเทศใดๆ ขอ้มูลในส่วนน้ีท ำข้ึนบนพ้ืนฐำนกฎหมำยภำษีของ
ประเทศไทยโดยทัว่ไปท่ีใชบ้งัคบัอยู ่ณ วนัท่ีมีกำรจดัท ำเอกสำรน้ี ซ่ึงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้

อน่ึง สรุปภำระภำษีอำกรต่อไปน้ีมิไดมี้ควำมมุ่งหมำยท่ีจะใหเ้ป็นขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ถึงภำระภำษีอำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้น
กูแ้ต่อยำ่งใด ภำระภำษีของผูท่ี้ประสงคจ์ะลงทุนและอตัรำภำษีท่ีเก่ียวขอ้งข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลำยประกำร เช่น ผูล้งทุนเป็นนิติ
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บุคคลท่ีไม่มีหน้ำท่ีตอ้งเสียภำษีเงินไดห้รือไม่ ผูล้งทุนเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู่อยูใ่นประเทศท่ีไดล้งนำมในอนุสัญญำว่ำดว้ยภำษีซ้อนกบั
ประเทศไทยหรือไม่ 

ขอ้มูลในส่วนน้ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์หมี้รำยละเอียดครอบคลุมถึงประเด็นต่ำงๆ เก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนในหุน้กูแ้ต่อยำ่งใด 

1. ภาษีเงนิได้ 

กรณีทีผู้่ลงทุนเป็นผู้มถีิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

กรณีผูล้งทุนเป็นบุคคลธรรมดำ 

 (1) ดอกเบ้ียและผลตอบแทนส ำหรับเงินค่ำจองซ้ือหุ้นกูซ่ึ้งผูล้งทุนไดรั้บจำกกำรลงทุนในหุ้นกูข้องบริษทัจะถูกหัก
ภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 15 (สิบหำ้) 

 (2) ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุ้นกูผ้ลประโยชน์ท่ีไดจ้ำกกำรโอนหุ้นกูเ้ฉพำะส่วนท่ีตีรำคำเป็นเงินได้เกินกว่ำท่ี
ลงทุนจะถูกหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 15 (สิบหำ้) 

อยำ่งไรก็ตำม ผูล้งทุนมีสิทธิท่ีจะเลือกเสียภำษีในอตัรำดงักล่ำวท่ีถูกหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยไวต้ำม (1) หรือ (2) ขำ้งตน้ โดย
ไม่ตอ้งน ำดอกเบ้ีย และผลตอบแทนส ำหรับเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูห้รือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรโอนหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) ไป
รวมกบัเงินไดอ่ื้นเพ่ือค ำนวณภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ ซ่ึงมีอตัรำภำษีระหว่ำงร้อยละ 5 (ห้ำ) – 37 (สำมสิบเจ็ด)โดยหำก 
ผูล้งทุนเลือกท่ีจะน ำดอกเบ้ียและผลตอบแทนส ำหรับเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูห้รือผลประโยชน์จำกกำรโอนหุ้นกูด้งักล่ำวไปรวม
กบัเงินได้อ่ืนเพ่ือค ำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำนั้น ผูล้งทุนสำมำรถน ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยขำ้งตน้มำเป็นเครดิตในกำร
ค ำนวณภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำได ้

กรณีผูล้งทุนเป็นบริษทัหรือหำ้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

ในกรณีท่ีผูล้งทุนเป็นบริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตำมกฎหมำยไทยหรือเป็นบริษทัห้ำง
หุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศ แต่ประกอบกิจกำรในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือ
สมำคมท่ีประกอบกิจกำรซ่ึงมีรำยได ้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมำคมท่ีกระทรวงกำรคลงัประกำศก ำหนดให้เป็นองค์กำร 
หรือสถำนสำธำรณกศุลตำมมำตรำ 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎำกร ผูล้งทุนจะมีภำระภำษีดงัต่อไปน้ี 

(1) ดอกเบ้ีย 

ดอกเบ้ียท่ีผูล้งทุนประเภทบริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนำคำร บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ
บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ไดรั้บจะตอ้งถูกหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 1 (หน่ึง) และตอ้งน ำดอกเบ้ียไปรวมค ำนวณเป็น
รำยไดเ้พ่ือเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยสำมำรถน ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยขำ้งตน้มำเป็นเครดิตในกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ได ้

ดอกเบ้ียท่ีผูล้งทุนประเภทมูลนิธิหรือสมำคมท่ีไม่ใช่องคก์ำรหรือสถำนสำธำรณกศุลไดรั้บจะตอ้งถูกหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย
ในอตัรำร้อยละ 10 (สิบ) 

(2) ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุน้กู ้

ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุน้กูท่ี้ผูล้งทุนไดรั้บไม่ตอ้งถูกหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย แต่ผูล้งทุนจะตอ้งน ำผลประโยชน์จำกกำร
โอนหุน้กูเ้ฉพำะส่วนท่ีตีรำคำเป็นเงินไดเ้กินกวำ่ท่ีลงทุนไปรวมกบัรำยไดอ่ื้นของผูล้งทุนเพ่ือค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

กรณีทีผู้่ลงทุนเป็นผู้ไม่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 
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กรณีผูล้งทุนเป็นบุคคลธรรมดำ 

ในกำรพิจำรณำวำ่ บุคคลธรรมดำจะถือวำ่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมำยไทยจะไม่ค ำนึงถึงสัญชำติ
ของผูล้งทุน แต่จะใชห้ลกัเกณฑ์ว่ำ หำกผูล้งทุนนั้นอยูใ่นประเทศไทยในช่วงระยะเวลำครำวหน่ึงหรือหลำยครำวรวมกนั
ตั้งแต่ 180 (ร้อยแปดสิบ) วนัในปีปฏิทินเดียวกนัใหถื้อวำ่เป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย   

(1) ดอกเบ้ีย และผลตอบแทนส ำหรับเงินค่ำจองซ้ือหุน้กู ้

เวน้แต่ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญำภำษีซอ้นท่ีท ำข้ึนระหวำ่งประเทศไทยกบัประเทศท่ีผูล้งทุนมีถ่ินท่ีอยูจ่ะ
ก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ดอกเบ้ีย และผลตอบแทนส ำหรับเงินค่ำจองซ้ือหุน้กู ้ซ่ึงผูล้งทุนไดรั้บจะถูกหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำ
ร้อยละ 15 (สิบหำ้) 

(2) ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุน้กู ้

เวน้แต่ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญำภำษีซอ้นท่ีท ำข้ึนระหวำ่งประเทศไทยกบัประเทศท่ีผูล้งทุนมีถ่ินท่ีอยูจ่ะ
ก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุน้กูเ้ฉพำะส่วนท่ีตีรำคำเงินไดเ้กินกวำ่ท่ีลงทุน จะถูกหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยใน
อตัรำร้อยละ 15 (สิบหำ้) 

กรณีผูล้งทุนเป็นบริษทัหรือหำ้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

กรณีท่ีผูล้งทุนเป็นบริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศและมิได้
ประกอบกิจกำรหรือถือวำ่ประกอบกำรในประเทศไทยหรือมิไดมี้สถำนประกอบกำรถำวรในประเทศไทยแต่ไดรั้บดอกเบ้ีย 
หรือผลประโยชน์จำกกำรโอนหุน้กูซ่ึ้งจ่ำยจำกหรือในประเทศไทย ผูล้งทุนจะมีภำระภำษีอำกรดงัน้ี 

(1) ดอกเบ้ีย  

เวน้แต่ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญำภำษีซอ้นท่ีท ำข้ึนระหวำ่งประเทศไทยกบัประเทศท่ีผูล้งทุนมีถ่ินท่ีอยูจ่ะ
ก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ดอกเบ้ียท่ีผูล้งทุนไดรั้บจะตอ้งถูกหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 15 (สิบหำ้) ของจ ำนวนดอกเบ้ีย 

(2) ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุน้กู ้

เวน้แต่ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญำภำษีซอ้นท่ีท ำข้ึนระหวำ่งประเทศไทยกบัประเทศท่ีผูล้งทุนมีถ่ินท่ีอยูจ่ะ
ก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุน้กูเ้ฉพำะส่วนท่ีตีรำคำเป็นเงินไดเ้กินกวำ่ท่ีลงทุนจะถูกหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย
ในอตัรำร้อยละ 15 (สิบหำ้) 

2. ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

ผูล้งทุนซ่ึงประกอบกิจกำรในประเทศไทยอำจตอ้งเสียภำษีธุรกิจเฉพำะในอตัรำร้อยละ 0.011 (ศูนยจุ์ดศูนยห์น่ึงหน่ึง) 
(รวมถึงภำษีบ ำรุงทอ้งถ่ินในอตัรำร้อยละ 10 (สิบ) ของภำษีธุรกิจเฉพำะแลว้) หรืออตัรำอ่ืนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด จำกยอด
ดอกเบ้ียรับและก ำไรก่อนหกัรำยจ่ำยใดๆ จำกกำรโอนขำยหุ้นกู ้หำกดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรโอนหุ้นกูถื้อ
เป็นรำยรับจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติเยีย่งธนำคำรพำณิชยข์องผูล้งทุน 

3. อากรแสตมป์ 

กำรโอนใบหุน้กูไ้ดรั้บยกเวน้อำกรแสตมป์ 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 5 กำรรับรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูล  

 ส่วนท่ี 5 หนำ้ท่ี 1 
 

ส่วนที ่5 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้มูลในร่ำงหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีแลว้และดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ
ลงนำมของผูอ้อกตรำสำรหน้ี ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผูอ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่
ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั  

ในกำรน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บรองควำมถูกตอ้งแลว้ 
ขำ้พเจำ้ไดม้อบหมำยให้ นำยวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต หรือ นำยพิจินต ์อภิวนัทนำพร เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหนำ้ดว้ย 
หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นำยวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต หรือ นำยพิจินต ์อภิวนัทนำพร ก ำกบัไว ้ขำ้พเจำ้จะถือวำ่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ี
ขำ้พเจำ้ไดรั้บรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 

 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง  ลำยมือช่ือ 

นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

  

    

ผู้รับมอบอ านาจ    

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง  ลำยมือช่ือ 

1. นำยวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่กำรเงินองคก์ร   

    

2. นำยพิจินต ์อภิวนัทนำพร ผูจ้ดักำรส่วนประจ ำฝ่ำยผูล้งทุนสมัพนัธ์ 
รักษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยผูล้งทุนสมัพนัธ์ 

  

  

 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  
 

           . 
หนำ้ท่ี 1 

 

(ร่าง) ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ไม่มปีระกนัของบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่2/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

 “หุ้นกูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2556 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” (“หุ้นกู้”) ออกโดยบริษทั 
ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้ประจ ำปี 2556 เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน พ.ศ. 2556  
และมีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ ผูถื้อหุ้นกูจ้ะไดรั้บสิทธิตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ โดย 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิทุกประกำร และใหถื้อวำ่ผูถื้อหุน้กูไ้ดรั้บทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำงๆ 
ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นอยำ่งดีแลว้ รวมทั้งไดใ้หค้วำมเห็นชอบกบักำรแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในสัญญำแต่งตั้ง
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูด้ว้ย ทั้งน้ี ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัใหมี้กำรเก็บรักษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิ ส ำเนำสัญญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และส ำเนำ
สัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนหุ้นกูไ้ว ้ณ ส ำนักงำนใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และนำยทะเบียนหุ้นกู ้เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นกูข้อตรวจสอบ
ส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิและสญัญำต่ำงๆ ดงักล่ำวไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละนำยทะเบียนหุน้กู ้

1. ค าจ ากดัความ 

ค ำและขอ้ควำมต่ำงๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก ำหนดสิทธิใหมี้ควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 

“ข้อก าหนดสิทธิ” หมำยถึง ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูส้ ำหรับหุน้กู ้

“นายทะเบียนหุ้นกู้” หมำยถึง ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบให้ท ำหนำ้ท่ีเป็น
นำยทะเบียนหุน้กูแ้ทน 

“ผู้ถือหุ้นกู้” หมำยถึง ผูท้รงสิทธิในหุน้กูแ้ต่ละจ ำนวนตำมขอ้ 3.3 

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” หมำยถึง ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบให้ท ำหน้ำท่ีเป็น
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ทน 

“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท” หมำยถึง บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  

“วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” หมำยถึง วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 

“วนัก าหนดช าระดอกเบีย้” หมำยถึง วนัท่ี 15 พฤษภำคม และวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน ของทุกปีตลอดอำยขุองหุ้นกู ้โดยเร่ิม
ช ำระดอกเบ้ียคร้ังแรกในวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 และจะท ำกำรช ำระดอกเบ้ียงวด
สุดทำ้ยในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

“วนัท าการ” หมำยถึง วนัท่ีธนำคำรพำณิชยโ์ดยทัว่ไปเปิดท ำกำรในกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงมิใช่วนัเสำร์หรือ
วนัอำทิตย ์

“วนัออกหุ้นกู้” หมำยถึง 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 

“ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์” หมำยถึง บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือบุคคลอ่ืนท่ีด ำเนินกิจกำรรับ
ฝำกทรัพยไ์ดต้ำมกฎหมำยซ่ึงเขำ้รับท ำหนำ้ท่ีแทน 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  
 

           . 
หนำ้ท่ี 2 

 

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอ้มูลทำงทะเบียนซ่ึงบนัทึกรำยละเอียดเก่ียวกบัหุ้นกูแ้ละ    
ผูถื้อหุน้กู ้เช่น ช่ือและท่ีอยูข่องผูถื้อหุน้กู ้กำรโอน กำรจ ำน ำ กำรอำยดั กำรออกใบหุน้กูใ้หม่ไว้
ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

“สิทธิในหุ้นกู้” หมำยถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกูอ้นัรวมถึง (แต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ) สิทธิในกำรไดรั้บช ำระเงินตน้
และดอกเบ้ีย และสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุน้กู ้

“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้” หมำยถึง สัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนหุ้นกู ้ลงวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ระหวำ่งผูอ้อก  
หุ้นกู ้กบั นำยทะเบียนหุ้นกู ้หรือสัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนหุ้นกู้รำยใหม่เพื่อท ำหน้ำท่ีแทน   
(ถำ้มี) 

“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้” หมำยถึง สญัญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ลงวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ระหวำ่งผูอ้อกหุ้นกู ้
กบั ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้หรือสญัญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยใหม่เพ่ือท ำหนำ้ท่ีแทน (ถำ้มี) 

“หุ้นกู้” หมำยถึง หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ท่ี
ออกโดยผูอ้อกหุ้นกู ้จ  ำนวนไม่เกิน 20,000,000 (ยี่สิบลำ้น) หน่วย และหุ้นกูท่ี้ส ำรองเพ่ือกำร
เสนอขำยเพ่ิมเติมจ ำนวนไม่เกิน 2,000,000 (สองลำ้น) หน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 
(หน่ึงพนั) บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ินไม่เกิน 22,000,000,000 (สองหม่ืนสองพนัลำ้น) บำท 
ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 โดยใชช่ื้อหุน้กูว้ำ่ “หุ้นกูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) คร้ังท่ี 2/2556 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” 

“อตัราดอกเบีย้ผดินัด”  หมำยถึง อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 2.1 บวกดว้ยร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งน้ี หำก
ดอกเบ้ียผิดนดัดงักล่ำวมีอตัรำสูงกวำ่อตัรำดอกเบ้ียผิดนดัสูงสุดท่ีกฎหมำยอนุญำตให้เรียกเก็บ
ในขณะใดๆ ใหด้อกเบ้ียผิดนดัเท่ำกบัอตัรำดอกเบ้ียผิดนดัสูงสุดท่ีกฎหมำยอนุญำตใหเ้รียกเก็บ
ได ้ 

  

2.  ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าทีต่ราไว้ อตัราดอกเบีย้ และอายุของหุ้นกู้  

2.1 หุน้กูเ้ป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้มีอำย ุ6 (หก) ปี 11 (สิบเอ็ด) เดือน 19 
(สิบเกำ้) วนั นบัจำกวนัออกหุน้กู ้โดยมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.75 (ส่ีจุดเจ็ดหำ้) ต่อปี  

2.2 ในวนัออกหุ้นกู ้หุ้นกูมี้จ ำนวนทั้งส้ินไม่เกิน 22,000,000 (ยี่สิบสองลำ้น) หน่วย มีมูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) 
บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมหุน้กูท้ั้งส้ินไม่เกิน 22,000,000,000 (สองหม่ืนสองพนัลำ้น) บำท  

3.  ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 

3.1 นำยทะเบียนหุน้กูมี้หนำ้ท่ีตำมสญัญำแต่งตั้งนำยทะเบียนหุน้กูท่ี้จะตอ้งออกใบหุน้กูต้ำมแบบท่ีก ำหนดไวใ้นเอกสำรหมำยเลข 
2 แนบทำ้ยขอ้ก ำหนดสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นกูทุ้กรำย โดยในส่วนของหุ้นกูท่ี้ฝำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยแ์ละจะตอ้งลงช่ือ
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทนในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูน้ั้น นำยทะเบียนหุ้นกูจ้ะออกใบหุ้นกูห้รือออกใบรับเพ่ือ
ใชแ้ทนใบหุน้กูต้ำมแบบท่ีนำยทะเบียนหุน้กูก้  ำหนดใหแ้ก่ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์
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3.2 นำยทะเบียนหุ้นกูมี้หน้ำท่ีตำมสัญญำนำยทะเบียนหุ้นกูท่ี้จะตอ้งจดัท ำและเก็บรักษำสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูไ้วจ้นกว่ำหุ้นกู้
ทั้งหมดจะไดรั้บกำรไถ่ถอน  

3.3 ผูท้รงสิทธิในหุน้กู ้

(ก) ผูท้รงสิทธิในหุ้นกูก้รณีทัว่ไป สิทธิในหุ้นกูจ้ะตกไดแ้ก่บุคคลท่ีปรำกฏช่ือเป็นเจำ้ของหุ้นกูจ้  ำนวนดงักล่ำวอยูใ่นสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้ณ เวลำ 12.00 น. ของวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้นกู ้เวน้แต่จะไดมี้กำรโอนหุ้นกูซ่ึ้งสำมำรถ
ใชย้นักบัผูอ้อกหุน้กูไ้ดต้ำมขอ้ 4.1 (ก) เกิดข้ึนแลว้ในวนัปิดสมุดทะเบียนขำ้งตน้ ซ่ึงสิทธิในหุ้นกูจ้ะตกไดแ้ก่ผูรั้บโอน
หุน้กู ้

(ข) ผูท้รงสิทธิในหุน้กูก้รณีท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทน สิทธิในหุน้กูจ้ะตกไดแ้ก่บุคคลท่ีนำยทะเบียนหุ้นกู้
ไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจำกศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยว์ำ่เป็นผูท้รงสิทธิในหุน้กูจ้  ำนวนดงักล่ำวท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียน
ผูถื้อหุน้กูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยอ์ยู ่ณ เวลำ 12.00 น. ของวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้กู ้เวน้แต่จะมี
กำรคดัคำ้นโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

3.4 เม่ือศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย์แจ้งต่อผูอ้อกหุ้นกู้ และ/หรือนำยทะเบียนหุ้นกู้ นำยทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ำท่ีตำมสัญญำแต่งตั้ ง 
นำยทะเบียนหุ้นกู้ท่ีจะตอ้งออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผูท้รงสิทธิในหุ้นกู้ท่ีฝำกไวก้ับศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให ้
ผูท้รงสิทธิในหุน้กูร้ำยดงักล่ำวเป็นผูถื้อหุน้กูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูต้ำมจ ำนวนท่ีไดรั้บแจง้จำกศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี 
เม่ือไดมี้กำรออกใบหุ้นกูแ้ละลงทะเบียนดงักล่ำวแลว้ นำยทะเบียนหุ้นกูจ้ะแกไ้ขจ ำนวนรวมของหุ้นกูท่ี้ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู ้ถือหุ้นกู้ไว ้ในช่ือของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์โดยหักจ ำนวนหุ้นกู้ท่ีได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของ 
ผู ้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจ ำนวนรวมของหุ้นกู้ท่ีปรำกฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพ่ือใช้แทนใบหุ้นกู้ท่ีออกให้แก่ 
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยน์ั้น หำกนำยทะเบียนไม่ไดท้ ำกำรแกไ้ข (ไม่วำ่ดว้ยเหตุใดก็ตำม) ให้ถือวำ่มีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวน
ของหุน้กูท่ี้ไดแ้ยกไปออกใบหุน้กูแ้ละลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในหุน้กูด้งักล่ำว 

4.  การโอนหุ้นกู้ 

4.1 กำรโอนหุน้กูท่ี้มิไดฝ้ำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) แบบกำรโอนหุ้นกู้ระหว่ำงผูโ้อนและผูรั้บโอน กำรโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนหุ้นกู้ซ่ึงเป็นผูท่ี้สมุดทะเบียน 
ผูถื้อหุ้นกูร้ะบุช่ือเป็นเจำ้ของหุ้นกูจ้  ำนวนท่ีจะท ำกำรโอน หรือผูรั้บโอนคนสุดทำ้ยโดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำรโอน
ต่อเน่ืองครบถว้นจำกผูท่ี้ปรำกฏช่ือดงักล่ำว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบหุน้กูใ้หแ้ก่ผูรั้บโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงั
แสดงกำรโอนใหไ้วด้ว้ย 

ผลของกำรโอนหุน้กูร้ะหวำ่งผูรั้บโอนกบัผูอ้อกหุน้กู ้ กำรโอนหุน้กูจ้ะใชย้นักบัผูอ้อกหุน้กูไ้ดก็้ต่อเม่ือผูรั้บโอนหุน้กูอ้ยู่
ระหวำ่งลงทะเบียนกำรโอนหุน้กูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูโ้ดยนำยทะเบียนหุ้นกูไ้ดรั้บค ำขอลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้
พร้อมทั้งใบหุน้กูท่ี้ผูรั้บโอนหุน้กูไ้ดล้งลำยมือช่ือเป็นผูรั้บโอนในดำ้นหลงัของใบหุน้กูน้ั้นครบถว้นแลว้ 

ผลของกำรโอนหุ้นกู้ระหว่ำงผูรั้บโอนกับบุคคลภำยนอก  กำรโอนหุ้นกู้จะใช้ยนักับบุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเม่ือ 
นำยทะเบียนหุน้กูไ้ดล้งทะเบียนกำรโอนหุน้กูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้รียบร้อยแลว้ 

(ข) กำรขอลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนหุ้นกู้ในวนัและเวลำท ำกำรของ 
นำยทะเบียนหุ้นกู ้และจะตอ้งท ำตำมแบบและวิธีกำรท่ีนำยทะเบียนหุ้นกูก้  ำหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบ 
ใบหุน้กูท่ี้ลงลำยมือช่ือครบถว้นตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลกัฐำนอ่ืนๆ ท่ียืนยนัถึงควำมถูกตอ้งและควำม
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สมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนหุ้นกูต้ำมท่ีนำยทะเบียนหุ้นกูก้  ำหนดให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกูด้ว้ย ซ่ึงนำยทะเบียน
หุ้นกู้จะลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู้ให้แลว้เสร็จภำยใน 7 (เจ็ด) วนัท ำกำร หลังจำกวนัท่ี 
นำยทะเบียนหุ้นกูไ้ดรั้บค ำขอลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกูพ้ร้อมทั้งใบหุ้นกูแ้ละหลกัฐำนอ่ืนๆ ท่ีจะตอ้งส่งมอบครบถว้น
เรียบร้อยแลว้ อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรโอนหุ้นกู้รำยใดขดัต่อกฎหมำย หรือหลกัเกณฑ์กำรโอนหุ้นกู้ท่ีก ำหนดไวใ้น
ขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี นำยทะเบียนหุ้นกูมี้สิทธิปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกูห้รือกำรรับรองกำรโอนหุ้นกูร้ำยนั้นๆ 
และใหน้ำยทะเบียนหุน้กูแ้จง้ใหแ้ก่ผูย้ื่นค ำขอลงทะเบียนกำรโอนทรำบถึงกำรปฏิเสธดงักล่ำวภำยใน 3 (สำม) วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัท่ีนำยทะเบียนหุน้กูไ้ดรั้บค ำขอลงทะเบียนกำรโอน พร้อมทั้งส่งคืนใบหุน้กูใ้หแ้ก่ผูข้อลงทะเบียนกำรโอนหุน้กู ้

4.2 ส ำหรับกำรโอนหุ้นกูท่ี้ฝำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยน์ั้นให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงำนอ่ืนๆ รวมทั้งศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

4.3 ขอ้จ ำกดัในกำรโอนหุน้กู ้ 

 -ไม่มี- 

4.4 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้พ่ือพกักำรโอนหุน้กูเ้ป็นระยะเวลำ 14 (สิบส่ี) วนั (รวมวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำร
ของธนำคำรพำณิชย)์ ก่อนวนัก ำหนดช ำระเงินตน้ และ/หรือดอกเบ้ียแต่ละงวด และ/หรือวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้และ/
หรือวนัประชุมผูถื้อหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) เพ่ือก ำหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กูใ้นกำรไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ขำ้งตน้ ทั้งน้ี กำรปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูจ้ะเร่ิมตั้งแต่เวลำ 12.00 น. ของวนัเร่ิมตน้ระยะเวลำกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้หำกวนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้กูว้นัแรกไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ล่ือนไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

นำยทะเบียนหุ้นกูข้อสงวนสิทธิในกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงระยะเวลำกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บควำม
ยนิยอมจำกผูอ้อกหุน้กูห้รือท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ต่อยำ่งใด และเป็นไปตำมวิธีกำรตำมท่ีทำงสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยหรือ
หน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งประกำศก ำหนด ทั้งน้ี กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่ำวจะตอ้งไม่ท ำให้สิทธิประโยชน์
ของผูถื้อหุน้กูด้อ้ยลง 

5.  สถานะของหุ้นกู้ 

หุน้กูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุน้กูซ่ึ้งมีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกนัทุกหน่วย และผูถื้อหุน้กูจ้ะมีสิทธิไดรั้บช ำระหน้ีไม่ดอ้ยกวำ่
สิทธิได้รับช ำระหน้ีของเจ้ำหน้ีไม่มีประกันทั้ งในปัจจุบันและในอนำคตของผูอ้อกหุ้นกู้ เวน้แต่บรรดำหน้ีท่ีมีกฎหมำย
คุม้ครองใหไ้ดรั้บช ำระหน้ีก่อน 

6.  หน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้ 
ตรำบเท่ำท่ีผูอ้อกหุน้กูมี้ภำระตำมหุน้กู ้

6.1 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งส่งหนงัสือบอกกล่ำวใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูโ้ดยทนัที เม่ือผูอ้อกหุน้กูท้รำบวำ่ 
(ก) มีเหตุผิดนดัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิขอ้ 11.1 เกิดข้ึน 
(ข) ผูอ้อกหุ้นกูถู้กด ำเนินคดีในศำลหรือถูกกล่ำวหำให้เป็นฝ่ำยรับผิดในกรณีพิพำทท่ีอนุญำโตตุลำกำรจะตอ้งวินิจฉัย ซ่ึง

อำจมีผลกระทบอยำ่งร้ำยแรงต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของหุน้กูต้ำมขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี 
รวมทั้งแจง้ถึงกำรกระท ำใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดด้ ำเนินกำรหรือเสนอท่ีจะด ำเนินกำรเพ่ือแกไ้ขเหตุกำรณ์ดงักล่ำวดว้ย 

6.2 เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้้องขอไม่วำ่เม่ือใดผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งส่งมอบเอกสำรซ่ึงลงนำมโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของผูอ้อกหุ้นกู ้
(หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ) ให้แก่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูว้่ำ จำกขอ้มูลท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดรั้บทรำบใน
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ขณะนั้น ผูอ้อกหุ้นกู้รับรองว่ำไม่มีเหตุผิดนัด หรือเหตุกำรณ์ท่ีอำจกลำยเป็นเหตุผิดนัดเกิดข้ึน และไม่มีคดีควำมหรือกำร
อนุญำโตตุลำกำรท่ีผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นจ ำเลยหรือผูถู้กกล่ำวหำ (ยกเวน้กรณีท่ีไดแ้จง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้รำบแลว้ (ถำ้มี))  

6.3 หำกมีกรณีท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงนำยทะเบียนหุน้กู ้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด ำเนินกำรจดัหำบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นนำยทะเบียนหุ้นกู้
โดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถกระท ำได ้แต่ทั้ งน้ี ตอ้งไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนันับจำกวนัท่ีนำยทะเบียนหุ้นกูเ้ดิมพน้จำกกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ี และจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหุน้กูเ้ดิมแจง้ต่อผูถื้อหุน้กูทุ้กรำยถึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว พร้อมทั้งช่ือและ
ท่ีอยูข่องนำยทะเบียนหุน้กูร้ำยใหม่ภำยใน 30 (สำมสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีนำยทะเบียนหุน้กูร้ำยใหม่ไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

6.4 หำกมีกรณีท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด ำเนินกำรจดัหำบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้   
รำยใหม่โดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถกระท ำได ้แต่ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนันบัจำกวนัท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ดิมพน้จำก
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ซ่ึงกำรแต่งตั้งดงักล่ำวจะตอ้งด ำเนินกำรตำมเง่ือนไขในขอ้ก ำหนดสิทธิขอ้ 14.3 (ก) หรือ 14.3 (ข) แลว้แต่
กรณี และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยใหม่จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ำมท่ีก ำหนดในประกำศของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

6.5 นอกเหนือจำกหลกัประกนัหรือภำระผกูพนัต่ำงๆ ท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดใ้หไ้ว ้หรือท ำข้ึนก่อนวนัออกหุ้นกู ้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่จ ำนอง
จ ำน ำ ก่อหลกัประกนั หรือภำระผกูพนัใดๆ บนทรัพยสิ์นส่วนท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู ้ทั้งท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัและอนำคตตลอดเวลำท่ีหน้ีหุ้นกูย้งัคงคำ้งช ำระอยู่ เวน้แต่กำรจ ำนอง จ ำน ำ ก่อหลกัประกนั หรือภำระผูกพนัใดๆ 
ดงักล่ำวจะเกิดข้ึนเน่ืองจำกเหตุอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) กำรก่อหลกัประกนัหรือภำระผูกพนัท่ีเกิดข้ึนเหนือทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุ้นกู ้ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นๆ ตกอยู่ภำยใตสิ้ทธิ 
ยดึหน่วงตำมกฎหมำยของบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้ีอนัเป็นคุณประโยชน์เหนือทรัพยสิ์นดงักล่ำว ทั้งน้ี จนกวำ่จะไดมี้กำรช ำระ
หน้ีนั้นแลว้ เช่น ในกรณีผูอ้อกหุน้กูฝ้ำกทรัพยสิ์นของตนไวก้บัผูป้ระกอบธุรกิจรับฝำกของ แลว้ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ช ำระหน้ี   
ค่ำฝำกของดงักล่ำว ผูรั้บฝำกของจะมีสิทธิยดึหน่วงของท่ีรับฝำกไวจ้นกวำ่ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช ำระหน้ีนั้น 

(ข) กำรก่อหลกัประกนั หรือภำระผูกพนัใดๆ อนัเน่ืองมำจำกกำรประกอบธุรกิจตำมปกติทัว่ไปของผูอ้อกหุ้นกู ้หรือเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติทัว่ไปของผูอ้อกหุน้กู ้

(ค) กำรก่อหลกัประกนัหรือภำระผูกพนัใดๆ ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดในสัญญำสัมปทำน สัญญำร่วมทุน ใบอนุญำต กำร
อนุญำต หรือสิทธิพิเศษท่ีคลำ้ยคลึงกนัท่ีผูอ้อกหุน้กูเ้ขำ้ท ำกบัหรือออกโดยรัฐบำลไทย และ/หรือหน่วยงำนของรัฐบำล
ไทย และ/หรือรัฐวิสำหกิจไทย และ/หรือองคก์รท่ีรัฐบำล และ/หรือหน่วยงำน และ/หรือรัฐวิสำหกิจ และ/หรือ บุคคล
ทัว่ไป ดงักล่ำวเขำ้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน และ/หรือท่ีเขำ้ท ำกบั และ/หรือออกโดยรัฐบำล และ/หรือ
หน่วยงำนของประเทศซ่ึงเป็นคู่คำ้ของผูอ้อกหุ้นกู้ หรือตำมสัญญำร่วมกำรงำนใดๆ ท่ีท ำข้ึนกับรัฐบำลไทย หรือ
หน่วยงำนของรัฐบำลไทย และ/หรือรัฐวิสำหกิจไทย และ/หรือองค์กรท่ีรัฐบำล และ/หรือหน่วยงำน และ/หรือ
รัฐวสิำหกิจดงักล่ำวเขำ้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน และ/หรือรัฐบำล และ/หรือหน่วยงำนของประเทศซ่ึง
เป็นคู่คำ้ของผูอ้อกหุน้กู ้

(ง) กำรก่อหลกัประกนัท่ีก่อข้ึนหรืออนุญำตให้ก่อข้ึนดว้ยควำมยินยอมล่วงหน้ำจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู้ หรือเป็นกำร       
ก่อหลกัประกนัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้

6.6 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะใชค้วำมพยำยำมอยำ่งดีท่ีสุดในกำรประกอบธุรกิจใหเ้หมำะสมและมีประสิทธิภำพและจะปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและค ำสั่งต่ำงๆ ท่ีออก
ตำมกฎหมำย และจะปฏิบัติตำมขอ้ผูกพนัและเง่ือนไขต่ำงๆ ของขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบัน้ีโดยเคร่งครัดตลอดอำยุหุ้นกูห้รือ
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จนกวำ่หุน้กูท้ั้งหมดจะไดรั้บกำรไถ่ถอน  

6.7 ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะใชค้วำมพยำยำมอยำ่งดีท่ีสุดในกำรด ำรงไวซ่ึ้งสถำนะของกำรเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

6.8 ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่จ่ำยเงินปันผลในรูปเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นของผูอ้อกหุ้นกูใ้นกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูผ้ิดนัดไม่ช ำระดอกเบ้ียหรือ   
ผิดนดัไม่ช ำระเงินใดๆท่ีเก่ียวกบัหุน้กู ้  

6.9 ตลอดอำยุหุ้นกู ้ผูอ้อกหุ้นกู้ จะไม่ขำยหรือจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพยสิ์นใดๆ ไม่ว่ำทั้ งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำร
ประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุน้กู ้เวน้แต่ (ก) กำรกระท ำดงักล่ำวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหน้ีตำมหุน้กูข้องผูอ้อกหุน้กู ้หรือ (ข) เป็นกำรโอนกิจกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติหรือกิจกำรท่อจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
ตลอดจนทรัพยสิ์นใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.10 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัส่งส ำเนำงบกำรเงินรำยปี และรำยงำนประจ ำปีท่ีเสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูภ้ำยใน 15 
(สิบหำ้) วนั นบัแต่วนัท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดัส่งเอกสำรดงักล่ำวใหก้บัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจำกน้ี ผูอ้อกหุน้กูจ้ะ
จดัส่งเอกสำร รำยงำน หรือหลกัฐำนอ่ืนท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะร้องขอเป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำมสมควรและจ ำเป็น ทั้งน้ี ภำยใน
ระยะเวลำท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะก ำหนดอยำ่งสมเหตุสมผล 

7. ค ารับรองของผู้ออกหุ้นกู้ 

ผูอ้อกหุน้กูรั้บรองต่อผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูทุ้กรำยวำ่กำรออกและเสนอขำยหุ้นกูห้รือกำรด ำเนินกำรหรือกำรกระท ำ
ใดๆ ของผูอ้อกหุน้กูท่ี้เก่ียวกบักำรออกหุน้กูเ้ป็นกำรกระท ำท่ีชอบดว้ยกฎหมำยและเป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูอ้อกหุ้นกู ้รวมทั้งกฎ ระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยทุ์ก
ประกำร และไม่เป็นกำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนหรือหลีกเล่ียง พนัธะ ขอ้ผกูพนั ขอ้รับรอง หรือขอ้สัญญำใดๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกูใ้ห้ไวห้รือ
มีอยูก่บับุคคลอ่ืนใด 

8. ดอกเบีย้ 

8.1 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช ำระดอกเบ้ียในอตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 2 ในวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย  

ในกำรค ำนวณดอกเบ้ียหุน้กู ้จะค ำนวณจำกเงินตน้คงคำ้ง โดยอำศยัหลกัเกณฑ ์1 (หน่ึง) ปี มี 365 (สำมร้อยหกสิบหำ้) วนั และ
โดยกำรนบัจ ำนวนวนัท่ีผ่ำนไปจริงในแต่ละงวดดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค ำนวณเร่ิมตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วนัออกหุ้นกู ้หรือ   
วนัช ำระดอกเบ้ียของงวดดอกเบ้ียก่อนหนำ้น้ี (แลว้แต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัช ำระดอกเบ้ียในงวดดอกเบ้ียนั้น หรือ
วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้(แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ี หำกผลกำรค ำนวณดอกเบ้ียหุ้นกูต้่อหน่วยท่ีไดมี้จ ำนวนทศนิยมมำกกวำ่ 6 
(หก) ต  ำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ต ำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมข้ึนในกรณีท่ีมีเศษมำกกว่ำหรือ
เท่ำกบั 5 (หำ้) นอกนั้นใหปั้ดลง  

ทั้งน้ี กำรเล่ือนวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียเพ่ือใหเ้ป็นวนัท ำกำรถดัไป จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีก ำหนดไว้
น้ี เวน้แต่ในกรณีวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ยไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ล่ือนวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียดงักล่ำวเป็นวนัท ำ
กำรถดัไปและจะตอ้งน ำจ ำนวนวนัทั้งหมดท่ีเล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียท่ีเล่ือนออกไปมำรวม
ค ำนวณดอกเบ้ียดว้ย 
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8.2 ในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูผ้ิดนัดไม่ช ำระเงินตน้ ตำมเง่ือนไขในขอ้ก ำหนดสิทธิ ดอกเบ้ียส ำหรับเงินตน้คำ้งช ำระนับจำกวนัถึง
ก ำหนดช ำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีผูอ้อกหุน้กูท้  ำกำรช ำระหน้ีครบถว้นใหคิ้ดในอตัรำดอกเบ้ียผิดนดั ทั้งน้ี ไม่วำ่ผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กูจ้ะไดมี้หนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูต้ำมขอ้ 11.2 แลว้หรือไม่ก็ตำม 

ในกรณีท่ีหน้ีถึงก ำหนดช ำระโดยพลนัตำมขอ้ 11.2 ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งช ำระเงินตน้ตำมหุ้นกูท้ั้งหมดพร้อมดว้ยดอกเบ้ียท่ีถึง
ก ำหนดและท่ีคำ้งช ำระอยูใ่นขณะนั้นโดยดอกเบ้ียนบัแต่วนัท่ีผิดนดัไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีผูอ้อกหุ้นกูท้  ำกำรช ำระหน้ี
เสร็จส้ินใหค้  ำนวณในอตัรำดอกเบ้ียผิดนดั โดยค ำนวณจำกเงินตน้คำ้งช ำระ 

9.  วธีิการ เวลา และสถานทีส่ าหรับการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ 

9.1 กำรช ำระเงินตน้ 

(ก) กรณีทัว่ไป  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช ำระเงินตน้ตำมหุ้นกูใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นกูผ้่ำนนำยทะเบียนหุ้นกูโ้ดย เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ
ในนำมของผูถื้อหุน้กู ้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท ำกำรท่ีตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน
หรือไปรษณียอ์ำกำศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่ำงประเทศ) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูก่้อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน
ตน้ / กำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรตำมท่ีไดมี้กำรแจง้เป็นหนงัสือให้นำยทะเบียนหุ้นกูท้รำบล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 
15 (สิบห้ำ) วนัก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งน้ี กำรช ำระเงินตน้ท่ีจะท ำกำรช ำระในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ 
ผูถื้อหุน้กูไ้ม่จ ำตอ้งน ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนใหแ้ก่นำยทะเบียนหุน้กู ้ณ ส ำนกังำนของนำยทะเบียนหุ้นกู ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมี
ขอ้สงสยั ผูอ้อกหุน้กูแ้ละนำยทะเบียนหุน้กูส้ำมำรถใชดุ้ลยพินิจเรียกใหผู้ถื้อหุน้กูร้ำยใดๆ น ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนได ้ 

(ข) กรณีท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุ้นกู้แทน  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช ำระเงินตน้ตำมหุ้นกูผ้่ำนนำยทะเบียนหุ้นกูใ้ห้แก่
บุคคลท่ีศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมำยงันำยทะเบียนหุ้นกู้ว่ำเป็นผูท้รงสิทธิในหุ้นกู้จ  ำนวนต่ำงๆ ท่ี
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยโ์ดย เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อ
หุ้นกู ้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท ำกำรท่ีตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ก ำหนดสิทธิโดยจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณีย์
อำกำศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่ำงประเทศ) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูก่้อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงินตน้ / กำรโอน
เงินเขำ้บญัชีธนำคำรตำมท่ีไดมี้กำรแจง้เป็นหนงัสือใหน้ำยทะเบียนหุน้กูท้รำบล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 15 (สิบหำ้)  วนั
ก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งน้ี กำรช ำระเงินตน้ท่ีจะท ำกำรช ำระในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่จ ำตอ้ง
น ำใบหุ้นกูม้ำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู ้ณ ส ำนักงำนของนำยทะเบียนหุ้นกู ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย ผูอ้อก  
หุน้กูแ้ละนำยทะเบียนหุน้กูส้ำมำรถใชดุ้ลยพินิจเรียกใหผู้ถื้อหุน้กูร้ำยใดๆ น ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนได ้

9.2 กำรช ำระดอกเบ้ีย หรือเงินจ ำนวนอ่ืนใด (ถำ้มี) 

(ก) กรณีทัว่ไป  ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช ำระเงินตำมขอ้ 9.2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูผ้ำ่นนำยทะเบียนหุน้กูโ้ดย เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะใน
นำมของผูถื้อหุน้กู ้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท ำกำรท่ีตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนหรือ
ไปรษณียอ์ำกำศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกูใ้นต่ำงประเทศ) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้ก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน
ดงักล่ำว / กำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรตำมท่ีไดมี้กำรแจง้เป็นหนงัสือให้นำยทะเบียนหุ้นกูท้รำบล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ย
กวำ่ 15 (สิบหำ้) วนัก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งน้ี ในกำรช ำระดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ย ผูถื้อหุน้กูไ้ม่จ ำตอ้งน ำใบหุ้นกูม้ำ
เวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ ณ ส ำนักงำนของนำยทะเบียนหุ้นกู้ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย ผูอ้อกหุ้นกู้และ        
นำยทะเบียนหุน้กูส้ำมำรถใชดุ้ลยพินิจเรียกใหผู้ถื้อหุน้กูร้ำยใดๆ น ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนได ้

(ข) กรณีท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทน  ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช ำระเงินตำมขอ้ 9.2 ผำ่นนำยทะเบียนหุน้กูใ้ห้แก่บุคคล
ท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้มำยงันำยทะเบียนหุ้นกูว้ำ่เป็นผูท้รงสิทธิในหุ้นกูจ้  ำนวนต่ำงๆ ท่ีลงทะเบียนใน
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สมุดทะเบียนหุน้กูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยโ์ดย เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อหุน้กู ้ลงวนัท่ีตรง
กบัวนัท ำกำรท่ีตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ำกำศ (Air Mail) 
(ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกูใ้นต่ำงประเทศ) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูก่้อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงินดงักล่ำว / กำรโอนเงินเขำ้บญัชี
ธนำคำรตำมท่ีไดมี้กำรแจง้เป็นหนงัสือให้นำยทะเบียนหุ้นกูท้รำบล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 15 (สิบห้ำ) วนัก่อนวนัถึง
ก ำหนดช ำระเงิน ทั้งน้ี ในกำรช ำระดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ย ผูถื้อหุน้กูไ้ม่จ ำตอ้งน ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนใหแ้ก่นำยทะเบียนหุน้กู ้
ณ ส ำนกังำนของนำยทะเบียนหุ้นกู ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละนำยทะเบียนหุ้นกูส้ำมำรถใชดุ้ลยพินิจ
เรียกใหผู้ถื้อหุน้กูร้ำยใดๆ น ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนได ้

9.3 หำกวนัครบก ำหนดช ำระเงินตำมหุน้กู ้(ไม่วำ่จะเป็นเงินตน้หรือดอกเบ้ียหรือเงินจ ำนวนอ่ืนใด) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ตรงกบัวนั
ท ำกำร ใหเ้ล่ือนวนัช ำระเงินไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป โดยผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่จ ำตอ้งจ่ำยดอกเบ้ียหรือเงินเพ่ิมใดๆ ส ำหรับกำรเล่ือน
วนัช ำระเงินตำมขอ้ 9.3 น้ีเวน้แต่ในกรณีดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ย ซ่ึงจะตอ้งน ำจ ำนวนวนัทั้งหมดท่ีเล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) 
วนัช ำระดอกเบ้ียท่ีเล่ือนออกไปมำรวมค ำนวณดอกเบ้ียดว้ย 

10.  การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคนืหุ้นกู้ 

10.1 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะท ำกำรไถ่ถอนหุน้กูใ้นวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูโ้ดยกำรช ำระเงินตน้ตำมมูลค่ำหุน้กูเ้พียงคร้ังเดียว 

10.2 ผูอ้อกหุ้นกู้มีสิทธิซ้ือคืนหุ้นกู้จำกตลำดรองหรือแหล่งอ่ืนๆ ได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆ ท่ีรำคำใดๆ ก็ได้ แต่หำกผูอ้อกหุ้นกู ้            
ท ำค  ำเสนอซ้ือคืนหุน้กูเ้ป็นกำรทัว่ไป ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งท ำค ำเสนอซ้ือคืนหุ้นกูต้่อผูถื้อหุ้นกูทุ้กรำย และจะตอ้งท ำกำรซ้ือคืน
หุน้กูจ้ำกผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งประสงคจ์ะขำยคืนหุน้กูทุ้กรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัตำมสดัส่วนท่ีเสนอขำย 

10.3 เม่ือผูอ้อกหุ้นกูท้  ำกำรซ้ือคืนหุ้นกูแ้ลว้จะมีผลท ำให้หน้ีตำมหุ้นกูด้งักล่ำวระงบัลงเน่ืองจำกหน้ีเกล่ือนกลืนกนัตำมกฎหมำย 
และผูอ้อกหุน้กูจ้ะน ำหุน้กูด้งักล่ำวออกเสนอขำยต่อไปอีกมิได ้ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ใหน้ำยทะเบียนหุน้กูท้รำบเพ่ือยกเลิก
หุ้นกูท่ี้ซ้ือมำดงักล่ำว รวมทั้งแจง้เร่ืองกำรซ้ือคืนหุ้นกูใ้ห้ตลำดรองท่ีมีกำรซ้ือขำยหุ้นกูแ้ละส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท์รำบโดยไม่ชกัชำ้ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นไปตำมประกำศและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

10.4 ผูถื้อหุน้กูไ้ม่มีสิทธิขอใหผู้อ้อกหุน้กูท้  ำกำรไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

11.  เหตุผดินัดและผลของการผดินัด 

11.1 กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีถือเป็นเหตุผิดนดัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 

(ก) หำกผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัไม่ช ำระเงินไม่วำ่เงินตน้หรือดอกเบ้ียในวนัถึงก ำหนดช ำระตำมเง่ือนไขในขอ้ก ำหนดสิทธิ เวน้แต่
กำรผิดนดัดงักล่ำวมีสำเหตุจำกควำมล่ำชำ้ในระบบกำรโอนเงิน และกำรผิดนดัไม่ช ำระเงินดงักล่ำวยงัคงมีอยูเ่ป็นเวลำ  
5 (หำ้) วนั นบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระนั้น 

(ข) ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิในขอ้อ่ืนๆ นอกจำกกำรผิดนดัไม่ช ำระเงิน และเหตุผิดเง่ือนไขเช่นนั้นยงัคงมี
อยู่เป็นระยะเวลำ 45 (ส่ีสิบห้ำ) วนั นับจำกวนัท่ีไดมี้กำรส่งหนงัสือแจง้กำรไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขในขอ้ก ำหนดสิทธิ
และขอใหผู้อ้อกหุน้กูแ้กไ้ขกำรไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขดงักล่ำวไปยงัส ำนกังำนใหญ่ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ลว้โดยผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้หรือผูถื้อหุน้กูท่ี้ถือหุน้กูร้วมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 (ยีสิ่บหำ้) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดท้ ำกำรไถ่ถอนทั้งหมด  

(ค) หน้ีของผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงเป็นมูลหน้ีตำมสัญญำเงินกู ้หุ้นกู ้ตรำสำรหน้ีหรือท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินอ่ืนใด 
(เพ่ือป้องกนัขอ้สงสยั ไม่ใหร้วมถึงธุรกรรมอนุพนัธ์ใดๆ ไม่วำ่จะเก่ียวขอ้งกบัมูลหน้ีทำงกำรเงินหรือไม่ก็ตำม) (ไม่วำ่จะ
เป็นมูลหน้ีในปัจจุบนัหรืออนำคต เป็นมูลหน้ีท่ีมีเง่ือนไข หรือโดยประกำรอ่ืน) ท่ีผูอ้อกหุ้นกูเ้ป็นคู่สัญญำ หรือเป็นลูกหน้ี 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  
 

           . 
หนำ้ท่ี 9 

 

หรือเป็นผูท่ี้มีหน้ำท่ีตอ้งช ำระหน้ีในฐำนะผูค้  ้ ำประกนั ผูรั้บรอง หรืออำวลัตัว๋เงินถึงก ำหนดช ำระก่อนก ำหนดช ำระตำม
สญัญำหรือตรำสำรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ ำนวนเงินตำมมูลหน้ีเดียวหรือหลำยมูลหน้ีรวมกนัเกินกวำ่ 50,000,000 (หำ้สิบลำ้น)
เหรียญสหรัฐ หรือ 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท แลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่ หลงัจำกไดค้  ำนึงถึงขอ้ก ำหนดเร่ือง
กำรบอกกล่ำวท่ีระบุไวใ้นสญัญำหรือตรำสำรแลว้หรือพน้ระยะเวลำท่ีไดรั้บกำรผอ่นผนัแลว้ 

(ง) หำกผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งค ำพิพำกษำเสร็จเด็ดขำด หรือค ำช้ีขำดของอนุญำโตตุลำกำร ให้ช ำระเงินคร้ังเดียวหรือหลำยคร้ัง 
โดยผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สำมำรถช ำระหน้ีดงักล่ำวไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นค ำพิพำกษำเสร็จเด็ดขำดหรือค ำช้ีขำดอนั
เป็นท่ีสุดของอนุญำโตตุลำกำรนั้นๆ และกำรไม่ช ำระหน้ีดงักล่ำวมีผลกระทบอยำ่งร้ำยแรงต่อควำมสำมำรถของผูอ้อก
หุน้กูใ้นกำรช ำระหน้ีหุน้กูภ้ำยใตข้อ้ก ำหนดสิทธิน้ี 

(จ) มีกำรเร่ิมด ำเนินกำรเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจกำรของผูอ้อกหุ้นกูห้รือเพ่ือขอให้ผูอ้อกหุ้นกูล้ม้ละลำยภำยใตก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือไดมี้ค ำสัง่หรือมติใดๆ โดยชอบตำมกฎหมำยใหเ้ลิกกิจกำรของผูอ้อกหุน้กู ้หรือมีกำรยึด/อำยดัทรัพยสิ์นของผูอ้อก
หุ้นกูต้ำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมำย และกำรเร่ิมด ำเนินกำร ค ำพิพำกษำ ค ำสั่งหรือมติใดๆ มิไดถู้ก
ยกเลิกหรือเพิกถอนหรือท ำให้หมดส้ินไปภำยใน 45 (ส่ีสิบห้ำ) วนั นับจำกวนัท่ีมีกำรเร่ิมด ำเนินกำรหรือวนัท่ีมีค  ำสั่ง
นั้นๆ  

(ฉ) ผูอ้อกหุน้กูด้  ำเนินกำรเพ่ือขอฟ้ืนฟกิูจกำรหรือขอเลิกกิจกำรของผูอ้อกหุ้นกู ้เวน้แต่ กรณีกำรเลิกกิจกำรของผูอ้อกหุ้นกู้
ดงักล่ำว เป็นกรณีท่ีเก่ียวกบักำรควบรวมกิจกำร ซ่ึงตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว นิติบุคคลท่ี
จะคงอยูต่่อไปจะเขำ้รับเอำหน้ีส้ินหรือขอ้ผกูพนัทั้งหมดของผูอ้อกหุน้กูท่ี้เก่ียวกบัหุน้กูโ้ดยชดัเจน 

11.2 เม่ือเกิดกำรผิดนดักรณีใดกรณีหน่ึงตำมขอ้ 11.1 หำก 

(ก)  ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ห็นสมควร หรือ  

(ข)  เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดรั้บกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผูถื้อหุ้นกู้ไม่ว่ำรำยเดียวหรือหลำยรำยท่ีถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้
รวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 (หำ้สิบ) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด หรือ  

(ค)  ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดรั้บมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้หรือ  

(ง)  เป็นกรณีตำมขอ้ 11.1 (จ) และ (ฉ) 

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งมีหนังสือแจ้งไปยงัผูอ้อกหุ้นกูใ้ห้ท ำกำรช ำระเงินตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียตำมหุ้นกูท่ี้ค  ำนวณจนถึง
ขณะนั้นซ่ึงถือเป็นอนัถึงก ำหนดช ำระโดยพลนัให้แก่ผูถื้อหุ้นกูท้นัที โดยให้ระบุกรณีท่ีเกิดข้ึนนั้นดว้ย ทั้งน้ี ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
จะตอ้งยืนยนัต่อผูอ้อกหุ้นกูว้่ำในควำมเห็นของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เหตุกำรณ์ดงักล่ำวท ำให้ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สำมำรถปฏิบติัตำม
เง่ือนไขในขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีไดแ้ละมีผลกระทบอยำ่งร้ำยแรงต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กู ้ 

11.3 เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดมี้หนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูต้ำมขอ้ 11.2 แลว้  

(ก) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งด ำเนินกำรให้ผูอ้อกหุ้นกูช้  ำระหน้ีท่ีคำ้งช ำระอยูต่ำมหุ้นกูท้ั้งหมดโดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถ
กระท ำได ้ซ่ึงรวมถึงกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีเอำกบัผูอ้อกหุน้กูด้ว้ยหำกสำมำรถกระท ำไดโ้ดยถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

(ข) ผูถื้อหุ้นกู้แต่ละรำยจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคบัช ำระหน้ีตำมหุ้นกูท่ี้คำ้งช ำระแก่ตนเองจำกผูอ้อกหุ้นกู้ไดด้้วยตนเองก็
ต่อเม่ือหลงัจำก 14 (สิบส่ี) วนันบัจำกวนัท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดมี้หนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุ้นกูต้ำมขอ้ 11.2 แลว้ ยงัไม่มี
กำรช ำระหน้ีท่ีคำ้งช ำระแก่ตน และขณะท่ีผูถื้อหุ้นกูฟ้้องคดีนั้น ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูย้งัมิไดด้ ำเนินกำรฟ้องร้องผูอ้อกหุ้นกู้
ใหช้ ำระหน้ีท่ีคำ้งช ำระ 
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12.  การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

12.1 ผูอ้อกหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูไ้ดไ้ม่วำ่ในเวลำใดๆ แต่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อ
หุ้นกูโ้ดยเร็ว ซ่ึงจะตอ้งไม่เกิน 30 (สำมสิบ) วนั นับแต่วนัท่ีผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ว่ำรำยเดียวหรือหลำยรำยท่ีถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้
รวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 (ยีสิ่บหำ้) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดมีค ำขอเป็นหนงัสือให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้รียกประชุม
ผูถื้อหุน้กู ้หรือนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(ก) หำกเกิดเหตุผิดนดักรณีใดกรณีหน่ึงตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 11.1 และในขณะนั้นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูย้งัมิไดส่้งหนงัสือแจง้
ไปยงัผูอ้อกหุน้กูใ้หท้ ำกำรช ำระหน้ีหุน้กูค้ำ้งช ำระตำมขอ้ 11.2 วรรคสอง 

(ข) หำกมีกำรเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในสำระส ำคญัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 15.1 

(ค) หำกมีกรณีท่ีจะตอ้งแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้ำยใหม่แทนผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้ำยเดิม เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีกำรออกหนงัสือ
เพ่ือขออนุมติัเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ำม ขอ้ 14.3 (ข) 

(ง) หำกมีเหตุกำรณ์ส ำคญัซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูห้รือผูถื้อหุ้นกูไ้ม่วำ่รำยเดียวหรือหลำยรำยท่ีถือหุ้นกูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัไม่นอ้ย
กวำ่ร้อยละ 25 (ยีสิ่บหำ้) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนงัสือถึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู)้ เห็นวำ่อำจกระทบต่อส่วน
ไดเ้สียของผูถื้อหุน้กู ้หรือควำมสำมำรถของผูอ้อกหุน้กูใ้นกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 

12.2 มติโดยชอบของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูท่ี้เรียกประชุมและด ำเนินกำรประชุมโดยชอบมีผลใชบ้งัคบัและผูกพนัผูถื้อหุ้นกูทุ้กรำย 
ไม่ว่ำจะได้เขำ้ร่วมประชุมหรือไม่ก็ตำม ส่วนหลกัเกณฑ์ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นกู้นั้นจะเป็นไปตำมเอกสำรหมำยเลข 1  
แนบทำ้ยขอ้ก ำหนดสิทธิ 

12.3 ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรประชุมผูถื้อหุ้นกูท้ั้งท่ีเรียกประชุมโดยผูอ้อกหุ้นกู ้
และท่ีเรียกประชุมโดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

13.  อ านาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

13.1 ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ตอ้งรับผิดต่อผูถื้อหุ้นกูใ้นควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของตน เวน้แต่บรรดำ
ควำมเสียหำยซ่ึงเกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้นกูจ้ำกกำรท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีหรือละเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมจงใจหรือ
โดยมิไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัตำมท่ีจะพึงคำดหมำยไดจ้ำกบุคคลท่ีประกอบกำรเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

13.2 นอกเหนือจำกบรรดำอ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะมีอ ำนำจ หนำ้ท่ี และ
ควำมรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

(ก) ด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 13.2 น้ี และขอ้อ่ืนๆ ของขอ้ก ำหนดสิทธิ ซ่ึงในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิใช ้
ดุลยพินิจของตนตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้สำมำรถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ 
ผูถื้อหุน้กูเ้ป็นหลกั 

(ข) ท ำควำมตกลงกบัผูอ้อกหุน้กูใ้นเร่ืองต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ีโดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้

(1) กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ และ/หรือสญัญำท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กูใ้นประเด็นซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ห็นวำ่
จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้กูห้รือไม่ท ำใหสิ้ทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูด้อ้ยลง  

(2) กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกูใ้นประเด็นท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ห็นวำ่
เป็นกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดท่ีเห็นไดโ้ดยชดัแจง้ 
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(3) ผ่อนผนัหรือยกเวน้ไม่ถือวำ่กรณีท่ีเกิดข้ึนตำมขอ้ 11.1 ในขณะใดขณะหน่ึงเป็นกรณีผิดนดัท่ีจะตอ้งด ำเนินกำร
ตำมข้อ 11.2 หำกผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้เห็นว่ำกำรผ่อนผนัหรือยกเวน้ดังกล่ำวเป็นเร่ืองท่ีเหมำะสมโดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูเ้ป็นหลกั 

(ค) รับและเก็บรักษำเอกสำรและทรัพย์สินรวมทั้ งหลกัประกัน (ถ้ำมี) ซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จะตอ้งรับไวแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ตำม
ขอ้ก ำหนดสิทธิ และ/หรือสญัญำท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้

(ง) เขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถื้อหุ้นกูทุ้กคร้ังและเสนอควำมเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูว้่ำควรจะด ำเนินกำรอย่ำงไรในกรณีท่ี        
ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ หรือในกรณีอ่ืนๆ ท่ีมีหรืออำจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกูอ้ย่ำง
ร้ำยแรง 

(จ) จดัท ำรำยงำนส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูเ้ก่ียวกบัเร่ืองส ำคญัท่ีไดด้ ำเนินกำรไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูโ้ดยไม่ชกัชำ้ 

(ฉ) ในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูข้ำดคุณสมบติัและไม่สำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขคุณสมบติัของตนให้ถูกตอ้งภำยใน 60 (หกสิบ) วนั
นบัจำกวนัท่ีขำดคุณสมบติันั้น ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งแจง้ให้ผูอ้อกหุ้นกูท้รำบเป็นหนังสือทนัทีท่ีพน้ระยะเวลำดงักล่ำว
เพ่ือใหผู้อ้อกหุน้กูเ้สนอตวับุคคลท่ีจะเขำ้รับท ำหนำ้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ทนตน และจะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูต้ำมขอ้ 
12.1 (ค) โดยไม่ชกัชำ้ 

13.3 ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ้นกู้ แต่ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ม่ตอ้งรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ส ำหรับควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนโดยเช่ือถือหนงัสือ
รับรองท่ีออกโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของผูอ้อกหุ้นกู้ หรือควำมเห็น ค ำแนะน ำ หรือขอ้มูลท่ีจัดท ำโดยผูเ้ช่ียวชำญให้แก่ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูโ้ดยเฉพำะเจำะจง หำกเป็นกำรเช่ือถือดว้ยควำมสุจริตและดว้ยควำมระมดัระวงัอนัจะพึงคำดหมำยไดจ้ำก
บุคคลท่ีประกอบกำรเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้แมจ้ะปรำกฏในภำยหลงัวำ่หนงัสือรับรอง ควำมเห็น ค ำแนะน ำ หรือขอ้มูลดงักล่ำว
จะมีขอ้บกพร่องหรือไม่เป็นควำมจริง 

14.  การแต่งตั้งและเปลีย่นตวัผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

14.1 ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดแ้ต่งตั้งธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งและมีควำมเป็น
อิสระ ให้ท ำหน้ำท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูโ้ดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยแ์ลว้ และใหถื้อวำ่ผูถื้อหุน้กูทุ้กรำยยนิยอมใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ต่งตั้งธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

14.2 กรณีท่ีจะตอ้งท ำกำรเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้ำดคุณสมบติัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และไม่สำมำรถแกไ้ขกำรขำดคุณสมบติัภำยใน 60 
(หกสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีขำดคุณสมบติันั้น 

(ข) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู้มีมติให้เปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ เน่ืองจำกเห็นว่ำผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ปฏิบัติหน้ำท่ีไม่เหมำะสมหรือ
บกพร่องต่อหนำ้ท่ี 

(ค) เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดของสญัญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูห้รือขอ้ก ำหนดสิทธิ และกำรฝ่ำฝืนนั้น
ยงัคงไม่ไดรั้บกำรแกไ้ขให้ถูกตอ้งภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนั นบัจำกวนัท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดมี้หนงัสือแจง้ให้ผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กูท้  ำกำรแกไ้ข 
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(ง) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูบ้อกเลิกกำรท ำหนำ้ท่ีโดยถูกตอ้งตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(จ) เม่ือเกิดเหตุกำรณ์อ่ืนๆ ท่ีท ำให้สัญญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้ะงบัไป ตำมรำยละเอียดท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำแต่งตั้งผูแ้ทน   
ผูถื้อหุน้กู ้

14.3 เม่ือเกิดกรณีท่ีจะตอ้งท ำกำรเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือผูอ้อกหุน้กูด้  ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ือให้ลงมติอนุมติักำรเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีเสนอโดยผูอ้อก
หุน้กูเ้ขำ้ท ำหนำ้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ทน หรือ 

(ข) ออกหนงัสือขออนุมติัเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีเสนอโดยผูอ้อกหุ้นกูเ้ขำ้ท ำหนำ้ท่ีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กูแ้ทนต่อผูถื้อหุน้กูทุ้กรำย  ซ่ึงหำกไม่มีผูถื้อหุ้นกูท่ี้ถือหุ้นกูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัเกินกวำ่ร้อยละ 10 (สิบ) 
ของหุ้นกูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนงัสือคดัคำ้นภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนันบัจำกวนัท่ีผูอ้อกหุ้นกู้
ออกหนงัสือดงักล่ำว ใหถื้อวำ่ผูถื้อหุน้กูท้ั้งหมดอนุมติักำรเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท่ี้ผูอ้อก
หุน้กูเ้สนอไวใ้นหนงัสือแจง้นั้นแลว้  

ทั้งน้ี ในระหว่ำงท่ียงัไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้ำยใหม่ปฏิบติัหน้ำท่ีตำมขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำมผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
รำยเดิมจะตอ้งรับปฏิบติัหนำ้ท่ีเช่นเดิมไปพลำงก่อนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูต้ำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 

14.4 กำรเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูน้ี้  ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยต์ำมประกำศและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งและใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้นดว้ย ซ่ึงเม่ือผูอ้อกหุ้นกูไ้ดด้ ำเนินกำรเก่ียวกบักำร
แต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยใหม่เรียบร้อยแลว้ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งแจง้ให้ผูถื้อหุ้นกูท้รำบถึงกำรแต่งตั้งนั้นภำยใน 30 (สำมสิบ) 
วนั และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ดิมจะตอ้งท ำกำรส่งมอบทรัพยสิ์น เอกสำร หรือหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดให้แก่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท่ี้
ไดรั้บแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะตอ้งใหค้วำมร่วมมือกบัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหม่อยำ่งเต็มท่ีเพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
ตำมหนำ้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หม่เป็นไปโดยเรียบร้อย 

15.  การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสิทธิ 

15.1 กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ นอกเหนือจำกขอ้ 13.2 (ข) (1) และ 13.2 (ข) (2) ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูอ้อก 
หุน้กูแ้ละท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้

15.2 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมใหผู้แ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้นำยทะเบียนหุ้นกู ้และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ภำยใน 15 (สิบหำ้) วนั นบัแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิและจะจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้กูเ้ม่ือไดรั้บกำรร้องขอ 

16.  การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 

หำกใบหุน้กูฉ้บบัเก่ำสูญหำย ฉีกขำดหรือช ำรุดดว้ยประกำรใดๆ หรือในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นกูต้อ้งกำรให้แยกใบหุ้นกู ้หรือรวมใบ
หุน้กู ้หรือใหอ้อกใบหุน้กูใ้นช่ือของตน ผูถื้อหุน้กูท่ี้ปรำกฏช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิยื่นค ำขอให้นำยทะเบียนหุ้นกู้
ออกใบหุ้นกูฉ้บบัใหม่ โดยจะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยตำม สมควรตำมท่ีนำยทะเบียนหุ้นกูก้  ำหนด ในกำรน้ี  
นำยทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งออกใบหุน้กูฉ้บบัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูภ้ำยใน 15 (สิบหำ้) วนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีนำยทะเบียนหุ้นกูไ้ด้
รับค ำขอใหอ้อกใบหุน้กูฉ้บบัใหม่ และเอกสำรอ่ืนๆ ตำมท่ีนำยทะเบียนหุ้นกูก้  ำหนด และนำยทะเบียนหุ้นกูจ้ะตอ้งลงบนัทึก
ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูว้ำ่มีกำรยกเลิกใบหุน้กูฉ้บบัเก่ำดว้ย 
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17.  ผลบังคบัของข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายทีใ่ช้บังคบั 

ขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัเร่ิมในวนัท่ีออกหุ้นกูไ้ปจนถึงวนัท่ีมีกำรช ำระหน้ีตำมหุ้นกูค้รบถว้นเรียบร้อยแลว้ โดย
ขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีจะใช้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีขดัหรือแยง้กับ
กฎหมำย หรือประกำศใดๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัตำมกฎหมำยกบัหุ้นกู ้ให้ใชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักล่ำวบงัคบักบั
หุน้กูแ้ทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กนันั้น 

  

 ผู้ออกหุ้นกู้ 

 บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

 

โดย    

      (นำยสุรงค ์บูลกลุ) 
       



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  
 

           . 
หนำ้ท่ี 14 

 

เอกสารหมายเลข 1 

หลกัเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

1. การเรียกประชุม 

ผูอ้อกหุ้นกูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูซ่ึ้งประสงคจ์ะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู ้แลว้แต่กรณี จะตอ้งด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหุ้นกู้
จดัส่งหนงัสือเรียกประชุมถึงผูอ้อกหุ้นกูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ในกรณีท่ีมิไดเ้ป็นผูข้อให้เรียกประชุม) และผูถื้อหุ้นกูทุ้กรำย 
โดยจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน หรือไปรษณียอ์ำกำศ (Air mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่ำงประเทศ) ตำมรำยช่ือและ
ท่ีอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้ถึงผูอ้อกหุ้นกูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ซ่ึงมิไดเ้ป็นผูข้อให้เรียก
ประชุม) และผูถื้อหุ้นกูไ้ม่นอ้ยกว่ำ 7 (เจ็ด) วนั (ไม่นับวนัท่ีส่งหนังสือเรียกประชุมและวนันัดประชุม) ก่อนวนันดัประชุม 
หนงัสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งระบุ วนั เวลำ สถำนท่ีส ำหรับกำรประชุม วำระกำรประชุมและผูท่ี้ขอให้เรียกประชุม 
ทั้งน้ี นำยทะเบียนหุ้นกูจ้ะตอ้งจดัส่งหนังสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นกูทุ้กรำยตำมรำยช่ือและท่ีอยูซ่ึ่งปรำกฏใน
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้ม่ือส้ินเวลำท ำกำรในวนัท ำกำรก่อนวนันดัประชุมไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วนั 

2.  ผู้มสิีทธิเข้าร่วมประชุม 

ผูมี้สิทธิเขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละคร้ังจะประกอบดว้ยบุคคลต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(ข) ผูถื้อหุ้นกูอ้ำจแต่งตั้งให้ผูถื้อหุ้นกูร้ำยอ่ืนหรือบุคคลใดๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได ้โดยจดัท ำหนังสือมอบฉันทะ ตำมแบบท่ีนำยทะเบียนหุ้นกูก้  ำหนด ซ่ึงขอรับได้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของ   
นำยทะเบียนหุน้กู ้ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งจดัส่งตน้ฉบบัหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่นำยทะเบียนหุน้กูไ้ม่นอ้ยกวำ่ 24 (ยีสิ่บ
ส่ี) ชัว่โมงก่อนเวลำนดัประชุม 

(ค) ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือบุคคลซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกับเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจำรณำซ่ึงได้รับกำร     
ร้องขอจำกผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หเ้ขำ้ร่วมประชุมเพ่ือท ำกำรช้ีแจงและแสดงควำมเห็นต่อท่ีประชุม 

(ง) บุคคลใดๆ ท่ีประธำนในท่ีประชุมอนุญำตใหเ้ขำ้ร่วมประชุมในฐำนะผูส้งัเกตกำรณ์ 

3.  องค์ประชุม 

3.1 ในกำรประชุมผูถื้อหุน้กูเ้พ่ือพิจำรณำและลงมติในเร่ืองต่ำงๆ นอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และ 6.4 จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นกูต้ ั้งแต ่
2 (สอง) รำยข้ึนไปซ่ึงถือหุน้กูเ้ป็นจ ำนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขำ้ร่วม
ประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีกำรประชุมผูถื้อหุน้กูเ้ป็นกำรประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมำจำกกำรประชุมคร้ังก่อน
ซ่ึงไม่สำมำรถประชุมไดเ้น่ืองจำกขำดองคป์ระชุมตำมขอ้ 3.1 น้ี องคป์ระชุมส ำหรับกำรประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมำน้ี จะตอ้ง
ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กูต้ ั้งแต่สองรำยข้ึนไปไม่วำ่จะถือหุน้กูร้วมกนัเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ตำมเขำ้ร่วมประชุม 

3.2  กำรประชุมผูถื้อหุน้กูเ้พ่ือพิจำรณำและลงมติในเร่ืองต่ำงๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.3 จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นกูต้ ั้งแต่สองรำยข้ึนไป
ซ่ึงถือหุ้นกูเ้ป็นจ ำนวนรวมกนัไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขำ้ร่วมประชุม จึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีกำรประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นกำรประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมำจำกกำรประชุมคร้ังก่อนซ่ึงไม่สำมำรถ
ประชุมไดเ้น่ืองจำกขำดองคป์ระชุมตำมขอ้ 3.2 น้ี องคป์ระชุมส ำหรับกำรประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมำน้ีจะตอ้งประกอบดว้ย     
ผูถื้อหุ้นกู้ตั้งแต่สองรำยข้ึนไปซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของหุ้นกู้ท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน
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ทั้งหมดเขำ้ร่วมประชุม  

3.3 กำรประชุมผูถื้อหุน้กูเ้พ่ือพิจำรณำและลงมติในเร่ืองต่ำงๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.4 จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นกูต้ ั้งแต่สองรำยข้ึนไป
ซ่ึงถือหุน้กูเ้ป็นจ ำนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขำ้ร่วมประชุม จึงจะครบ
เป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีกำรประชุมผูถื้อหุน้กูเ้ป็นกำรประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมำจำกกำรประชุมคร้ังก่อนซ่ึงไม่สำมำรถประชุม
ไดเ้น่ืองจำกขำดองคป์ระชุมตำมขอ้ 3.3 น้ี องคป์ระชุมส ำหรับกำรประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมำน้ีจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นกู้
ตั้งแต่สองรำยข้ึนไป ซ่ึงถือหุ้นกูเ้ป็นจ ำนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 33 (สำมสิบสำม) ของหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด
เขำ้ร่วมประชุม 

4.  ประธานในทีป่ระชุม 

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูห้รือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม ในกรณีท่ีผูท่ี้จะท ำ
หน้ำท่ีประธำนไม่มำประชุมเม่ือล่วงเวลำนัดไปแลว้ถึง 45 (ส่ีสิบห้ำ) นำที ให้ท่ีประชุมลงมติเลือกผูถื้อหุ้นกูร้ำยหน่ึงเป็น
ประธำนในท่ีประชุม 

5.  การเลือ่นประชุม 

5.1 ในกำรประชุมผูถื้อหุน้กูไ้ม่วำ่คร้ังใด หำกปรำกฏวำ่เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึง 45 (ส่ีสิบหำ้) นำที ยงัมีผูถื้อหุน้กูเ้ขำ้ร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ประธำนในท่ีประชุมจะตอ้งสัง่เลิกประชุม โดย  

(ก)  ในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูเ้รียกประชุม ให้ประธำนในท่ีประชุมเล่ือนกำรประชุมผูถื้อหุ้นกูไ้ป
ประชุมในวนั เวลำ และสถำนท่ีซ่ึงประธำนก ำหนด โดยวนันัดประชุมใหม่จะตอ้งอยูภ่ำยในระยะเวลำไม่น้อยกวำ่ 7 
(เจ็ด) วนั แต่ไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจำกวนันดัประชุมเดิม ทั้งน้ี เวน้แต่ ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตกลงกนั
ให้ไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ นอกจำกน้ีเร่ืองท่ีพิจำรณำและลงมติในท่ีประชุมคร้ังใหม่จะตอ้งเป็นเร่ืองเดิมท่ีอำจ
พิจำรณำไดโ้ดยชอบในกำรประชุมคร้ังก่อนเท่ำนั้น  

(ข)  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กูเ้ป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุม จะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ตำมท่ีก ำหนดไวใ้น (ก) 

(ค) ในกรณีท่ีกำรประชุมซ่ึงขำดองค์ประชุมน้ีเป็นกำรประชุมท่ีได้เรียกประชุมเน่ืองจำกกำรประชุมในคร้ังก่อนขำด       
องคป์ระชุม จะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ตำมท่ีก ำหนดไวใ้น (ก) 

5.2 นำยทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งจดัส่งหนงัสือเรียกประชุมส ำหรับกำรประชุมคร้ังใหม่ท่ีจะจดัข้ึนเน่ืองจำกกำรประชุมคร้ังก่อนขำด
องคป์ระชุมใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูต้ำมรำยช่ือและท่ีอยูซ่ึ่งไดเ้คยจดัส่งหนงัสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู้
ใหใ้นคร้ังท่ีขำดองคป์ระชุมนั้นทุกรำยภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 3 (สำม) วนั ก่อนวนันดัประชุมคร้ังใหม่ (ไม่นบัวนัท่ีส่ง
หนงัสือเรียกประชุมและวนันดัประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งระบุวนั เวลำ สถำนท่ีส ำหรับกำรประชุม 
วำระกำรประชุม และองคป์ระชุมท่ีตอ้งกำรส ำหรับกำรประชุมคร้ังใหม่ 

6.  มตขิองทีป่ระชุม 

6.1 กำรลงมติในเร่ืองต่ำงๆ ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้ใหต้ดัสินโดยกำรชูมือหรือลงคะแนนเสียงตำมท่ีประธำนในท่ีประชุมก ำหนด 
ซ่ึงผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละรำยจะมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุน้กูท่ี้ตนถืออยู ่โดยใหถื้อวำ่หุน้กู ้1 (หน่ึง) หน่วยมี 1 (หน่ึง) เสียง ในกรณี
ท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงช้ีขำด (ทั้งกรณีกำรลงมติโดยกำรชูมือและลงคะแนนลบั) เพ่ิมจำก
คะแนนเสียงท่ีประธำนในท่ีประชุมอำจมีในฐำนะท่ีตนเป็นผูถื้อหุน้กู ้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 
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6.2 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นเร่ืองต่ำงๆ นอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และ 6.4 จะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่
นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 (หำ้สิบ) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

6.3 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นเร่ืองต่ำงๆ ต่อไปน้ีจะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 66 (หกสิบหก) 
ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.4 

(ข) กำรเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และกำรแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยใหม่  

6.4 มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นเร่ืองต่ำงๆ ต่อไปน้ีจะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ำ) ของ
จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรช ำระหน้ีตำมหุน้กูด้ว้ยกำรแปลงสภำพหุน้กูเ้ป็นหุน้ หุน้กูอ่ื้น หรือทรัพยสิ์นอ่ืนของผูอ้อกหุน้กูห้รือบุคคลใดๆ 

(ข) กำรแกไ้ขวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้หรือวนัครบก ำหนดช ำระเงินไม่วำ่จ ำนวนใดๆ ตำมหุน้กู ้ 

(ค) กำรลด ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขจ ำนวนเงินตน้ ดอกเบ้ีย และ/หรือเงินจ ำนวนอ่ืนใดท่ีคำ้งช ำระหรือท่ีจะตอ้งจ่ำย
ตำมหุน้กู ้

(ง) กำรเปล่ียนแปลงสกลุเงินตรำของเงินไม่วำ่จ ำนวนใดๆ ท่ีจะตอ้งช ำระตำมหุน้กู ้

(จ) กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑใ์นกำรประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นส่วนท่ีเก่ียวกบัองคป์ระชุม (ขอ้ 3.) และมติของท่ีประชุม 
(ขอ้ 6.) 

(ฉ) กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิเพ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตำมขอ้ (ก) ถึง (จ) ขำ้งตน้ 

6.5 ผูถื้อหุน้กูร้ำยใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ  

7.  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้กูใ้หป้ระธำนในท่ีประชุมคร้ังนั้นลงนำมรับรองภำยใน 14 (สิบส่ี) วนั
นบัจำกวนัประชุมและเก็บรักษำตน้ฉบบัไวร้วมทั้งจดัใหมี้ส ำเนำเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้กูต้รวจสอบได ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผูแ้ทนผู ้
ถือหุน้กูใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
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เอกสารหมายเลข 2 

แบบของใบหุ้นกู้ 
 

 
 

 

 



 

 

ใบหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 

 

 
    

ทะเบียนเลขท่ี    0107544000108 
Unsubordinated and Unsecured Debentures with a Debentureholders’ 
Representative in the Name-Registered Certificate  

Registration No.   0107544000108 

ช ำระค่ำหุ้นกูเ้ตม็มูลค่ำแลว้ จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี  1 ตุลำคม 2544 
Fully Paid Up  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) Registered on  1 October 2001 

 

                  PTT PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

                          หุ้นกู้ไม่มปีระกนัของบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่2/2556 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 
                        UNSECURED DEBENTURES OF PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 2/2013 DUE 2020 

 
วนัออกหุ้นกู ้ 27 พฤศจิกำยน 2556 วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้    15 พฤศจิกำยน 2563 อำย ุ 6 ปี 11  เดือน 19  วนั มูลค่ำท่ีตรำไว ้ 1,000 บำท ต่อหน่วย จ ำนวนท่ีออก   22,000,000 หน่วย มูลค่ำรวม     22,000,000,000 บำท บำท 
Issue Date  27 November 2013 Maturity Date   15  November 2020 Term 6 years  11 months  19 days Face Value 1,000 Baht/Unit Offering Amount   22,000,000 Unit  Total Amount 22,000,000,000 Baht Baht 
   
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.75 ต่อปี  
 

ช ำระปีละ 2 คร้ัง โดยช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนให้แก่ผูถื้อหุ้นกูต้ำมท่ีอยูท่ี่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูต้ำมหลกัเกณฑห์รือวธีิกำรตำมขอ้  2  ดำ้นหลงัใบหุ้นกูน้ี้ 

Interest Rate 4.75% per annum 
 

Semiannually Paid by crossed cheque sent by registered mail to the Debentureholders at the address appearing in the Register Book of the Debentureholders or according to the criteria and 
procedures set forth in Clause 2 on the back of this Certificate. 

บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) จะด ำเนินกำรไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2563 โดยช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะในนำมผูถื้อหุ้นกู ้หรือวธีิกำรอ่ืนใดตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 15 November 2020 by crossed cheque in name of the Debentureholder or any other ways as specified in the Conditions.   

ช่ือผูถื้อหุ้นกู ้  [•]  
 

Name of Debentureholder  [•]   
   
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้  [•] จ ำนวนหน่วยหุ้นกู ้ [•]              หน่วย วนัท่ีออกใบหุ้นกู ้ [•] 
Debentureholder Registration No. [•] No. of Debentures [•]              Units Issue Date of the Certificate [•] 
   
เลขท่ีใบหุ้นกู ้ [•] จ ำนวนเงิน [•]              บำท  
Certificate No. [•] Amount [•]              Baht  

 
 
 
   
       กรรมกำร/นำยทะเบียน 
                                         Director/Registrar 
 

หุ้นกูท่ี้เสนอขำยน้ีอยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไขของขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเสนอขำยหุ้นกูใ้นกำรออกหุ้นกูค้ร้ังน้ี  
The Debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders as stipulated in the Prospectus of the Debentures. 
หุ้นกูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุ้นกู้ซ่ึงมีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกนัทุกหน่วย และผูถื้อหุ้นกูจ้ะมีสิทธิไดรั้บช ำระหน้ีไม่ดอ้ยกว่ำสิทธิไดรั้บช ำระหน้ีของเจำ้หน้ีสำมัญทั้งในปัจจุบนัและในอนำคตของผูอ้อกหุ้นกู ้เวน้แต่
บรรดำหน้ีท่ีมีกฎหมำยคุม้ครองให้ไดรั้บช ำระหน้ีก่อน 
Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and the Debentureholders are entitled to receive payment not less favorable than the ordinary (unsecured) creditors of the 
Issuer at present and in the future, except for those obligations with preferential order of payment under law. 



 

 

 
 
ใบหุ้นกูน้ี้อยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้(“ข้อก ำหนดสิทธิ”) ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเสนอขำยหุ้นกูใ้นกำรออกหุ้นกูค้ร้ังน้ี และ/หรือ ท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไปภำยหนำ้ เวน้แต่จะได้
นิยำมไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืนในใบหุ้นกูน้ี้  ค ำเฉพำะท่ีใชใ้นใบหุ้นกูน้ี้ ให้มีควำมหมำยตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 
This Certificate is subject to the Terms and Conditions (“Conditions”) governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders as specified in the Prospectus of the Debentures and/or any  amendment as 
may be made to the Conditions at a later date. Unless otherwise defined in this Certificate, specific terms used in this Certificate have the same meanings given to them in the Conditions. 
สรุปสำระส ำคญัของขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู ้ 
Summary of the Conditions of the Debentures 
1. หุ้นกูน้ี้เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

 These Debentures are name-registered, unsubordinated, and unsecured with a Debentureholders’ Representative 
1.1 นำยทะเบียน : ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) : 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

 Registrar: THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED : 9 Ratchadapisek Road, Jatujak, Bangkok 10900 
1.2 ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้: ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) : 1 ซอยกสิกรไทย ถนนรำษฎร์บูรณะ แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140 

Debentureholders’ Representative: KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED : 1 Soi Kasikorn Thai, Rat Burana Rd., Rat Burana, Rat Burana, Bangkok 10140 
2. ระยะเวลำในกำรค ำนวณดอกเบ้ียและวิธีกำรในกำรช ำระดอกเบ้ียและกำรไถ่ถอนหุ้นกู ้ 

 Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures. 
2.1 บริษทัจะค ำนวณดอกเบ้ียและช ำระดอกเบ้ีย ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยมีกำรก ำหนดช ำระดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ทุกวนัท่ี 15 พฤษภำคม และ 15 พฤศจิกำยน ของทุกปีตลอดอำยหุุ้นกู ้โดยหำกวนัก ำหนดช ำระ

ดอกเบ้ีย และ/หรือวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่ตรงกบัวนัท ำกำร จะเล่ือนวนัช ำระดอกเบ้ีย และ/หรือวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูเ้ป็นวนัท ำกำรถดัไป ยกเวน้ กำรจ่ำยดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ย ให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 
The Company will calculate and pay the interest according to the Conditions. Interest shall be payable semiannually and shall be paid on 15 May and 15 November of each year throughout the term of the 
Debentures.  If the Interest Payment Date and/or the Maturity Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day, except the last interest payment which shall be made in 
accordance with the Conditions. 

2.2 บริษทัจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหุ้นกูเ้ป็นผูจ่้ำยเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ียตำมขอ้ 2.1 แต่ละงวดให้แก่ผูถื้อหุ้นกู ้โดย (หำกสำมำรถท ำได)้ กำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูถื้อหุ้นกู ้(ตำมท่ีผูถื้อหุ้นกูไ้ดแ้จ้งให้แก่นำย
ทะเบียนหุ้นกู)้ หรือโดยเชค็ขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงเป็นเชค็ท่ีเป็นเงินสกุลบำท โดยจะจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน หรือไปรษณียอ์ำกำศตำมท่ีอยูข่องผูถื้อหุ้นกู ้ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น
กู ้ตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 3 หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใดตำมท่ีจะตกลงกนัเป็นคร้ังครำวระหว่ำงผูอ้อกหุ้นกู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และนำยทะเบียนหุ้นกู ้

 The Company will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, for each period, to the Debentureholders by the transfer to the bank accounts of the Debentureholders (as 
informed by the Debentureholders to the Registrar), if possible, or account payee Baht cheque via registered mail or air mail  to the address of the relevant Debentureholders according to the address appearing in 
the Register Book on the Record Date according to the procedures specified in Clause 3 or in such other way as may be agreed from time to time by the Issuer, the Debentureholders’ Representative and the 
Registrar. 

2.3 ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่จ ำตอ้งน ำใบหุ้นกูม้ำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู ้ โดยบริษทัมอบหมำยให้นำยทะเบียนหุ้นกูเ้ป็นผูจ่้ำยเงินตน้คงคำ้งงวดสุดทำ้ยและดอกเบ้ียส ำหรับงวดดอกเบ้ียสุดทำ้ยให้แก่ผูถื้อหุ้นกูใ้นวนัครบก ำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู ้ โดย (หำกสำมำรถท ำได)้ กำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูถื้อหุ้นกู ้ (ตำมท่ีผูถื้อหุ้นกูไ้ดแ้จง้ให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู)้ หรือโดยเชค็ขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อหุ้นกู ้ ซ่ึงเป็นเชค็ท่ีเป็นเงินสกุล
บำท 

 The Debentureholders shall not surrender the Debenture Certificates to the Registrar.  The Company shall assign the Registrar  to repay the the principal and last interest payment to the Debentureholders on the 
Maturity Date by the transfer to the bank accounts of the Debentureholders (as informed by the Debentureholders to the Registrar), if possible, or account payee Baht cheque. 

3. กำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้
 The Closure of the Register Book of the Debentureholders 
 บริษทัหรือนำยทะเบียนจะปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ือพกักำรโอนหุ้นกูเ้ป็นระยะเวลำ 14 (สิบส่ี) วนั ก่อนวนัก ำหนดดอกเบ้ีย วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้วนัประชุมผูถื้อหุ้นกู ้หรือวนัอ่ืนเพ่ือวตัถุประสงค์ตำมท่ีก ำหนดไว้

ในขอ้ก ำหนดสิทธิและตำมท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดแ้จง้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ และผูถื้อหุ้นกู้ ทั้งน้ี กำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู้จะเร่ิมตั้งแต่เวลำ 12.00 น. ของวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู้วนัแรก ซ่ึงวนัปิดสมุด
ทะเบียนวนัแรกดงักล่ำวให้เรียกว่ำ “วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู”้ ถำ้วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ตรงกบัวนัท ำกำรให้เล่ือนเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

           The Company or the Registrar shall close the Register Book of the Debenture at noon on the fourteenth (14th) day prior to any Interest Payment Date, the Maturity Date, any date fixed for any meeting of the 
Debentureholders or any other date for any other purpose as specified in these Conditions and as notified by the Issuer to th e Registrar, the Debentureholders’ Representative and the Debentureholders.  The first day of 
each such closed period is called a “Record Date”.  If the Record Date falls on a day that is not a Business Day, the Register Book shall be closed on the next Business Day. 

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ เป็นไปตำมหนงัสือช้ีชวนของผูอ้อกหุ้นกูใ้นกำรออกหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี 
Other conditions shall be in accordance with the Prospectus of the Debentures. 

 
 

โปรดอ่ำน 
Please read 

(1) ให้ผูข้อลงทะเบียนรับโอนหุ้นกูท้  ำแบบค ำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกูทุ้กคร้ังท่ียื่นโอนหุ้นกูต่้อนำยทะเบียน 
 An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration form, and deliver such form to the Registrar. 
(2) เฉพำะผูรั้บโอนหลกัทรัพยร์ำยแรกจำกผูถื้อหุ้นกูท่ี้ปรำกฏช่ือท่ีดำ้นหนำ้ของใบหุ้นกู ้ให้แนบภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชนท่ีไดรั้บรองส ำเนำถูกตอ้งไปพร้อมกบัใบหุ้นกูฉ้บบัน้ี  
 กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลให้แนบส ำเนำหนงัสือรับรองของกระทรวงพำณิชยท่ี์ออกให้ไม่เกิน 1 ปีท่ีไดรั้บรองส ำเนำถูกตอ้ง พร้อมกบัภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูมี้อ  ำนำจท่ีไดรั้บรองส ำเนำถูกตอ้งไปพร้อม

กบัใบหุ้นกูฉ้บบัน้ีดว้ย 
 For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certific ate, a certified true copy of the I.D. card must be submitted together with the 

Debenture Certificate.  In the case of a juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than on e year old, and certified true copy(ies) of the I.D. 
card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. 

(3) เม่ือผูรั้บโอนหุ้นกูป้ระสงคจ์ะโอนหุ้นกูจ้ะตอ้งลงลำยมือช่ือแบบเดียวกบัลำยมือช่ือท่ีเคยลงไวเ้ม่ือรับโอนหุ้นกู ้กรณีเป็นนิติบุคคลและเปล่ียนผูล้งลำยมือช่ือให้แสดงหลกัฐำนประกอบกำรโอนเช่นเดียวกบัขอ้ (2) 
 When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures.  In case of a juristic pe rson, any change of 

authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2). 

 
ลงลำยมือช่ือผูโ้อน 

Signature of transferor 

ลงลำยมือช่ือผูรั้บโอน 
(ผูท่ี้ตอ้งกำรลงทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้กูใ้นสมุดทะเบียน) 

Signature of transferee 
(who wishes to have his/her name entered in the register of Debentures) 

ลงลำยมือช่ือผูมี้อ  ำนำจ 
ประทบัตรำนำยทะเบียน/บริษทั 

Authorized Signature with the seal of the 
Registrar/Company 

 ช่ือ-สกุล ของผูรั้บโอน (ตวับรรจง) Full name of transferee in block letters  
1  
 ลงลำยมือช่ือผูโ้อน 
 Signature of transferor 

 
ลงลำยมือช่ือผูรั้บโอน 

(Signature of transferee) 

 

  

ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

2  
 ลงลำยมือช่ือผูโ้อน 
 Signature of transferor 

 
ลงลำยมือช่ือผูรั้บโอน 

(Signature of transferee) 

 

  

ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

3  
 ลงลำยมือช่ือผูโ้อน 
 Signature of transferor 

 
ลงลำยมือช่ือผูรั้บโอน 

(Signature of transferee) 

 

  

ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

 
 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) - 

เอกสำรแนบ 4 

รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

 



รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 30 ม.ิย. 56 

หนา้ท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายปานปรีย์ 
พหทิธานกุร 
 
 ประธาน
 กรรมการ 
(ได้รับการ
แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 
5 กรกฎาคม 
2556) 
 
 กรรมการ 
อิสระ 
(ได้รับการ
แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 
29 มิถนุายน 
2556) 
 
 

55 
 
 
 
 
 

ไมมี่ ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต  
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาเอก ด้านการบริหารจดัการภาครัฐ
 Claremont Graduate University, สหรัฐอเมริกา 
 
ประวัติการอบรม 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน 
(วพน.) รุ่น 3 
 โครงการหลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คง
ขัน้สงู (วปอ.มส.1) 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(วตท.) รุ่นที่ 6 
 ผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรม ระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 
7 
 การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส าหรับ
นกับริหารระดบัสงู รุ่นที่ 4 

2551 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสรุพงษ์ สืบวงศ์ลี)  
2553 - ปัจจบุนั ประธานที่ปรึกษาของมลูนิธิอมตะ มลูนิธิอมตะ 

2555 กรรมการ บริษัท อมตะ วี เอ็น จ ากดั (มหาชน) 

2555 - 2556 กรรมการ  บริษัท โกลบอล ยทูลิิตี ้เซอร์วิส จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ   บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 -  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 

- 
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ช่ือ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายจลุสิงห์ 
วสนัตสิงห์ 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 ประธาน
 กรรมการ 
 ตรวจสอบ 

63 ไมมี่ ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม)    
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย 
 แหง่เนติบณัฑิตยสภา 
 Master of Comparative Law (MCL.) 
 University of Illinois, U.S.A.  
 นิติศาสตรดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ ์
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 นิติศาสตรดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ ์
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 นิติศาสตรดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ ์
 มหาวิทยาลยัโยนก 
 
ประวัติการอบรม 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.388) 
 สถาบนัพระปกเกล้า หลกัสตูรการปกครอง 
 ในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสงู 
 (ปปร.8) 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 5 (วตท.5) 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร   DCP 35/2003 , FND 7/2003 ,  
 UFS 1/2006 ,  ACP 17/2007 , Refresher 
 Course DCP 1/2008 , FGP 4/2012 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน  
 วพน. รุ่น 1  สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

2548 - 2552 รองอยัการสงูสดุ ส านกังานอยัการสงูสดุ 

2552 - ปัจจบุนั อยัการสงูสดุ ส านกังานอยัการสงูสดุ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการอิสระ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ   รองประธานกรรมการ   ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวชัรกิต ิ
วชัโรทยั 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
  ประธาน
 กรรมการ 
 สรรหา 
 
 ประธาน 
 กรรมการ 
 ก ากบัดแูล 
 กิจการที่ดี 

53 ไมมี่ ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์)  
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 M.P.A. (Master of Public Administration), 
 Roosevelt University, IL, U.S.A. 
 ปรัชญาดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ ์ สาขาวิชา 
 รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
ประวัติการอบรม 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรการ 
 ป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชนและ 
 การเมือง วปม. รุ่นที่ 4 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ หลกัสตูรผู้บริหาร 
 ระดบัสงู รุ่นที่ 9 (วตท.9) 
 สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู
 ภาครัฐ (PDI) หลกัสตูร “ก ากบัดแูลกิจการส าหรับ 
 กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจ 
 และองค์การมหาชน” รุ่นที่ 5 
 วิทยาลยัการยตุิธรรม ส านกังานศาลยตุิธรรม 
 หลกัสตูรนกับริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู 
 (บยส.) รุ่นที่ 15 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร DCP 121/2009,  Moving Corporate 
    Governance Forward : Challenge for Thai 
    Director 2012 
 สถาบนัวิทยาการการค้า  ประกาศนียบตัร 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและ 
 การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 5  
 สถาบนัวิทยาการพลงังาน  ประกาศนียบตัร 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน  
 รุ่นที่ 1  
 หลกัสตูร ภมิูพลงัแผน่ดินไทย จฬุาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 

2544 - 2550 ผู้ชว่ยเลขาธิการพระราชวงัฝ่ายที่ประทบั ส านกัพระราชวงั 

2550 - ปัจจบุนั กรมวงัผู้ ใหญ่ ส านกัพระราชวงั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการสรรหา   ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี    
      บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 - 

 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 คณะกรรมการด าเนินการจดังานกาชาด สภากาชาดไทย 
 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ  โรงเรียนราชวินิตประถม 
 นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  โรงเรียนราชวินิตประถม 
 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผู้ทรงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุติ 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอาคม 
เติมพิทยาไพสิฐ 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 ประธาน
 กรรมการ 
 ก าหนด 
 คา่ตอบแทน 
 

56 ไมมี่ ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 M.A. Development Economics, 
 Williams College, U.S.A. 
 ศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ ์
    มหาวิทยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ 
 
 
ประวัติการอบรม 
 นกับริหารระดบัสงู ก.พ. รุ่นที่ 35 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 46 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร DAP 51/2006, DCP 97/2007, 
  ACP 22/2008 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 1 (วตท. 1) 

2543 - 2546 ผู้ชว่ยเลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

2546 - 2547 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

2547 - 2553 รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาต ิ

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

2553 - ปัจจบุนั เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 
และสงัคมแหง่ชาต ิ

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน    
     บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ   บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)         
  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
        - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการเศรษฐกิจ หอการค้าไทย 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
 กรรมการสภาการศกึษาผู้ทรงคณุวฒิุของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 คณะกรรมการชดเชยภาษีสินค้าสง่ออก 
 คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 คณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 คณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายประเสริฐ 
บญุสมัพนัธ์  
 
 กรรมการ 
 
 (ได้รับแตง่ตัง้ 
เม่ือวนัที่ 11 
เมษายน2556) 

61 0.007378 ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), Utah State 
University, สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาวศิวกรรมศาสตร์ดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิตกิตตมิศกัดิ์  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิตกิตตมิศกัดิ์
สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ 
 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิตกิตตมิศกัดิ์สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 ปริญญาศลิปศาสตร์ดษุฎบีณัฑิตกิตตมิศกัดิ์
สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมสงัคม มหาวิทยาลยัราช
ภฎัสวนสนุนัทา 
ประวัติการอบรม 
 หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารชัน้สงู รุ่นที่ 6, สถาบนั
พระปกเกล้า 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 
26/2004)  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(วตท.) รุ่นที่ 3 

 หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP 
28/2012), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

2546-2554 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่   

บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน)   

2554 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิกอล จ ากดั 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 – 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตร์เพื่อการฟืน้ฟแูละสร้างอนาคตประเทศไทย (กยอ.) 
 ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน (TBCSD) 
 



รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 30 ม.ิย. 56 

หนา้ท่ี 6 

 

 
 

ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสมชยั 
สจัจพงษ์ 
 
 กรรมการ 
 
 
(ได้รับการ
แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 
29 มิถนุายน 
2556) 
 

52 ไมมี่ ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ Ohio State University 
สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Ohio State University 
สหรัฐอเมริกา 
 
ประวัติการอบรม 
  Director Certification Program, Institute of 
Director (IOD)DCP75/2006 
• สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 2 (วตท. รุ่นที่ 2) 

2551-2552 ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 

2552-2553 อธิบดีกรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 

2552-ปัจจบุนั กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 

2553-2554 ผู้อ านวยการส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลงั 

2553-2554 กรรมการ บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย 
จ ากดั 

2554-2556 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
   กรรมการ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
   กรรมการ บริษัท วิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย จ ากดัการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสีหศกัดิ ์
พวงเกตแุก้ว 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 กรรมการ 
 ก ากบัดแูล 
 กิจการที่ดี 
 กรรมการ 
 ก าหนด
คา่ตอบแทน 
(ได้รับแตง่ตัง้
เป็นกรรมการ
ก าหนด
คา่ตอบแทน เม่ือ
วนัที่ 27 
เมษายน 2556) 

55 
 
 
 
 
 

ไมมี่ ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 รัฐศาสตรบณัฑิต  สาขาความสมัพนัธ์ 
 ระหวา่งประเทศ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  Master of Arts (International Public Policy), 
 Johns Hopkins University, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 – 
 

2545 อธิบดีกรมสารนิเทศ 
และโฆษกกระทรวงการตา่งประเทศ 

กระทรวงการตา่งประเทศ 

2549 รองปลดักระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ 

2550 เอกอคัรราชทตู ผู้แทนถาวรไทยประจ าส านกังาน
สหประชาชาติ และองค์การระหวา่งประเทศอื่นๆ 
ณ นครเจนีวา 

กระทรวงการตา่งประเทศ 

2554 - ปัจจบุนั ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ   กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี   กรรมการ 
 ก าหนดคา่ตอบแทน  บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 30 ม.ิย. 56 

หนา้ท่ี 8 

 

 
 

ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

ศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.ทศพร 
ศิริสมัพนัธ์ 
 
 กรรมการ 
     อิสระ 
(ได้รับการ
แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 
27 เมษายน 
2556) 
 
 
 กรรมการ 
 ก ากบัดแูล 
 กิจการที่ดี 
(ได้รับการ
แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 
27 เมษายน 
2556) 
 

52 ไมมี่ ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 M.A.P.A., Pi Alpha Alpha (National Honor  

   Society for Public Affairs and Administration),  

   Northern Illinois University, U.S.A. 
 Ph.D., Policy Analysis, Public Administration 

and Comparative Politics, Northern Illinois 
University, U.S.A. 

 
ประวัติการอบรม 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
(วตท. รุ่นที่ 10)  
 หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บยส. 
รุ่นที่ 15) วิทยาลยัการยตุิธรรม ส านกังานศาลยตุิธรรม 
  

2546-ปัจจบุนั เลขาธิการ  ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ   กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี   บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ   บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
- 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการนโยบายต ารวจแหง่ชาติ ผู้ทรงคณุวฒิุ ด้านการพฒันาองค์กร ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย 
     ต ารวจแหง่ชาติ 
 กรรมการอิสระติดตามและประเมินผล สภาพฒันาการเมือง 
 กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
 กรรมการติดตามและประเมินผล สถาบนัพระปกเกล้า 
 กรรมการนโยบายบคุลากร สภาจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายบญุสม 
เลิศหิรัญวงศ์ 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 กรรมการ 
 ตรวจสอบ 

59 ไมมี่ ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา) 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา) 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 Dr. Ing. (Civil Engineering) INSA, Toulouse, 
 France 
ประวัติการอบรม 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 49 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

DCP 162, FSD 17, ACP 41,  AACP (MFM 8,  
MIA 13, MIR 13, MFR 16, SFE18) 

2550 - 2551 กรรมการนโยบายการเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2551 - 2553 กรรมการสภาจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประเภทผู้แทนบริหาร 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการสภากาชาดไทย  

2551 - ปัจจบุนั คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2556-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
  กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ     บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
      – 

 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
  ประธานกรรมการ  การรถไฟแหง่ประเทศไทย 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวรุณเทพ 
วชัราภรณ์ 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 กรรมการ 
 ตรวจสอบ 

45 ไมมี่ ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการตลาด) 
 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
 Master of Science in Information System 
 (MIS), Engineering School, George 
 Washington University, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
• สมาคมบริษัทจดทะทะเบียนไทย หลกัสตูร 

TLCA Executive Development Program (EDP)  
รุ่น 5  

•  หลกัสตูร Game for Global Growth  รุ่น 2 
(เมษายน 2553 - มีนาคม 2554) ของ The SingTel 
Regional CEO Forum ประเทศสิงคโปร์ 

•  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูร DCP 157/2012, FSD 17/2012,  
 ACP 40/2012,  AACP 2012-2013, MIA 13/2012,  
MIR 13/2012 

2549 - 2550 ผู้อ านวยการส านกังานการตลาด 
และผลิตภณัฑ์ One-2-Call 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

2550 - 2551 กรรมการผู้จดัการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ ากดั 
2551 - 2553 ผู้อ านวยการส านกังานขาย 

กลุม่ลกูค้าองค์กร 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

2553 - 2554 ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการ 
สว่นงานขายกลุม่ลกูค้าองค์กร 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการ 
ส านกัรองประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ   บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
     - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการอ านวยการ โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายจิตรพงษ์ 
กว้างสขุสถิตย์ 
 
 กรรมการ 

64 0.009054 ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล)   
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 M.Eng. (Industrial Engineering), 
 Lamar University, Texas, U.S..A. 
  Doctor of Engineering Industrial, 
 Lamar University, Texas, U.S..A. 
 
ประวัติการอบรม 
 Stanford Executive Program, 
 Stanford University, U.S.A. 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
    รุ่นที่ 12 (วปรอ 4212) 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร DCP 42/2004 , FND 9/004 , 
 RCC 10/2010, NCGC 

2543 - 2546 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตัิงานในต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน) 

2546 - 2550 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่ธุรกิจส ารวจ 
ผลิต และก๊าซธรรมชาต ิ

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2551 - 2552 ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ 
กลุม่ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้น และก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการ    PTT International Company Limited 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน  (ปัจจบุนั) 
 กรรมการ   บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากดั (ปัจจบุนั) 
 ประธานกรรมการ   Sakari Resources Ltd.  
 ประธานกรรมการ   PTT FLNG Limited  

 ประธานกรรมการ   PTT International Company Limited 

 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคญั (ปัจจบุนั) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายมนตรี 
โสตางกรู 
 
 กรรมการ 
    อิสระ 

50 ไมมี่ ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 M.B.A. Northrop University, Los  Angeles,  
    California, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 9 (วตท.9) 

2551-2552 กรรมการบริหาร ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ 

2551 - 2553 กรรมการ ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ

2551 - 2554 กรรมการ การประปาสว่นภมิูภาค 
2551 - 2554 กรรมการบริหาร การเคหะแหง่ชาติ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนษุย์ 
2535 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ Prestige Direct  Marketing Co.,Ltd. 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ บริษัท เอ็มพิคเจอร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท Media Shaker Co.,Ltd. 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ กองทนุเพื่อป้องการการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมในวยัรุ่นภายใต้โครงการสายใยรัก 
 แหง่ครอบครัว ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกฎุราชกมุาร 
 ที่ปรึกษา โครงการสายใยรักแหง่ครอบครัว ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
 สยามมกฎุราชกมุาร 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอินสอน 
บวัเขียว 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 กรรมการ 
 สรรหา  
(ได้รับแตง่ตัง้
เป็นกรรมการ
สรรหาเม่ือวนัที่ 
27 เมษายน 
2556) 
 
 
 

62 ไมมี่ ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลยับรูพา 
 (วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน) 
 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 Doctorate of Public Administration, 
 Century University, New Mexico, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร FSD 17/2012, DCP 162/2012, 
RNG5/2013,SFE18/2013 

2527 - 2552 ผู้บริหารกลุม่บริษัท บริษัท สรุาทิพย์ และ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

2533 - 2538 ที่ปรึกษา บริษัท ลาว - ชินวตัร เทเลคอมมินิเคชัน่ จ ากดั 

2535 - 2545 ที่ปรึกษา สหกรณ์การเกษตรสนัป่าตอง เชียงใหม ่

2553 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) และ 
กลุม่บริษัท ที.ซี.ซี. 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ  กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
        - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
        - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสเุทพ 
เหลี่ยมศิริเจริญ 
 
 กรรมการ 
(ได้รับการ
แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 
23 กุมภาพนัธ์ 
2556) 
 

58 
 
 
 
 
 

ไมมี่ ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
  MSc in Hydraulic Engineering, Delft University 
 of Technology, Netherlands 
 
ประวัติการอบรม 
 สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ  
 กองบญัชาการทหารสงูสดุ  
 หลกัสตูรเสนาธิการทหาร รุ่นที ่43 
 หลกัสตูรนกับริหารพลงังานระดบัสงู รุ่นที่ 1  
 กระทรวงพลงังาน 
 สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
 ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
 หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู หลกัสตูรที ่1 รุ่นที่ 44 
 สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ  
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 51 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร DAP 96/2012 , ACP 39/2012 

2541 ผู้อ านวยการสว่นปฏบิตัิการและบ ารุงรักษา 1 
ส านกัปฏบิตัิการและบ ารุงรักษา กรมพฒันาและ
สง่เสริมพลงังาน กระทรวงวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและพลงังาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และพลงังาน 

2546 ผู้อ านวยการส านกัถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 
(พพ.), กระทรวงพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

2550 ผู้อ านวยการส านกัพฒันาพลงังานทดแทน  
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 
(พพ.) กระทรวงพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

2552 รองอธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์
พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

2554 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ   บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 -  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายไพรินทร์ 
ชโูชติถาวร 

 
  กรรมการและ 
เลขานกุาร 
คณะกรรมการ 
     

  กรรมการ 
สรรหา 

 
  ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหารและ
กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 

 

56 0.002170 ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง)   
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 Master of Engineering in Chemical 
 Engineering, Tokyo Institution of Technology, 
 Japan 
 Doctor of Engineering in Chemical 
 Engineering, Tokyo Institution of Technology, 
 Japan 
  ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาเทคโนโลย ี
   และการจดัการพลงังานและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน  
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ประวัติการอบรม 
  PTT Executive Leadership Program 2008, GE 

Crotonville, U.S.A. 
  NIDA Executive Leadership Program 2007, 

Wharton University of Pennsylvania, U.S.A 
  Industrial Liaison Program (ILP) 2005, 

Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 22 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร  DAP 24/2004 , DCP  51/2004 , 
 FND 14/2004, ACEP 4/2012 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน 
    รุ่นท่ี 1  สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
  หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและ

ผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
รุ่นท่ี 7 สถาบนัพระปกเกล้า 

  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ 
ตลาดทนุ รุ่นท่ี 8 (วตท.8) 

  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย รุ่นท่ี 1 

2549 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
กลุม่ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ ปตท. 
ปฏิบตังิานในต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั 

2551 -  
ธ.ค. 2551 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ ปตท. 
ปฏิบตังิาน Secondment ในต าแหน่งกรรมการ
ผู้จดัการ 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั และ 
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั 

ม.ค. 2552 - 
มิ.ย. 2554 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท.ปฏิบตังิาน 
Secondment ในต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

มิ.ย. 2554 - 
ก.ย. 2554 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิารกลุม่ธุรกิจ
ปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาต ิ

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ก.ย. 2554 - 
ปัจจบุนั 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ  กรรมการสรรหา  บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (ถึงวนัที่  9 เมษายน 2556) 
 กรรมการ  บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 - 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
 กรรมการ ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 กรรมการอ านวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการนกัธรุกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมไทย สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 
 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยกุต์แห่งประเทศไทย 
 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิกลุ่มอตุสาหกรรมปิโตรเคมี  สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร ศนูย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (NANOTEC) 

 ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญ่ีปุ่ น 
  คณะที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่า วิศวกรรมศาสตร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสรุงค์ 
บลูกลุ 
 
 ประธาน 
 เจ้าหน้าที ่
 บริหาร 
 การเงิน 
 

57 0.004136 ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 Bachelor of Science in Industrial Engineering 
 and Operations Research, Syracuse 
 University, New York, U.S.A. 
 Master of Engineering in Operations Research, 
 Cornell University, New York, U.S.A. 
 Master of Business Administration,  
 Cornell University, New York, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 PMD, Harvard University, Boston, U.S.A. 
 ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถาบนัพระปกเกล้า 
 หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสงู  
 (ปปร. รุ่นที่ 8) 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 4919) 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นที่ 10) 
 วิทยาลยัการยตุิธรรม สถาบนัพฒันาข้าราชการ 
ฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม หลกัสตูรผู้บริหาร   
กระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส. รุ่นที่ 15) 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    
 หลกัสตูร  DCP 121/2552 , R-SS 1/2011 
   สถาบนัวิทยาการผู้ลงทนุไทย หลกัสตูร Thai   

Intelligent Investors (รุ่นที่ 1) 
 

2548 - 2551 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
หน่วยธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 

2551 - 2552 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 

2552 - 2555 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตัิงาน Secondment ใน
ต าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (ได้รับแตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 21 พฤษภาคม 2556) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ  บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการ Sakari Resources. Ltd.  
   กรรมการ บริษัท โกลบอล ซินเนอร์ยี่ จ ากดั 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ประธานกลุม่อตุสาหกรรมโรงกลัน่น า้มนัปิโตรเลียม สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 กรรมการอ านวยการ  สถาบนัปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิชยั 
พรกีรติวฒัน์ 
 
  ประธาน 
    เจ้าหน้าที่ 
    ปฏิบตัิการ 
    กลุม่ธุรกิจ 
    ปิโตรเลียม 
    ขัน้ต้นและ 
    ก๊าซธรรมชาติ 

59 0.001944 ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ปริญญาโทการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
 Asean Executive Program (AEP), 

GE  Management Development Institute 
 Senior Executive Program (SEP), 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 NIDA - Wharton Executive Leaders Program, 
The Wharton School, University of 
Pennsylvania, U.S.A. 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หลกัสตูร  DCP 111/2008 

2545 - 2551 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารโครงการ  
กลุม่ธุรกิจส ารวจ ผลติ และก๊าซธรรมชาต ิ

บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

2551 - 2552 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่  ปตท. 
ปฏิบตัิงาน Secondment ในต าแหน่ง 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั 

2552 - 2553 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ 

บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

2553 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. 

บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 
 

2554 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ 
กลุม่ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ   บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ   บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายณฐัชาต ิ
จารุจินดา 
 
 ประธาน 
 เจ้าหน้าที ่
 ปฏิบตัิการ 
 กลุม่ธุรกิจ 
 ปิโตรเลียม 
 ขัน้ปลาย 

57 
 

0.000335 ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา) 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 M.B.A. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
 Program for Global Leadership (PGL), 
 Harvard Business School, U.S.A. 
 Oxford Energy Seminar, UK 
 Break Through Program for Senior 
 Executives (BPSE), IMD Stitute, Switzerland 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรป้องกนั
 ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร  DCP 129/2010 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  
รุ่นที่ 15   

 

2547 - 2548 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่จดัหา 
และจดัสง่ปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

2548 - 2552 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ส าหรับยานยนต์ 

บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

2552 - 2552 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

2553 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่กลยทุธ์องค์กร บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการกลุม่ปิโตรเลียม 
ขัน้ปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ     บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ     บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ     บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ     บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ     กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ประธานชมรมพลงัไทยใจอาสา    
 ประธานชมรมเดิน-วิ่ง ปตท. 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายปิติพนัธ์ 
เทพปฏิมากรณ์ 
 
 รองกรรมการ
 ผู้จดัการใหญ่ 
 ทรัพยากร 
    บคุคลและ 
    ศกัยภาพ
 องค์กร 

56 
  
 
 
 
 

0.000292 ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบงั 
 รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ)  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
 Strategic Human Resource  Management, 
 Harvard University, U.S.A. 
 NIDA - Wharton Executive Leaders Program, 
 The Wharton School, University of 
 Pennsylvania, U.S.A. 
 Senior Executive Program ( SEP ), 
 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร DCP 138/2010, ACEP 4/2012 

2544 - 2546 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาองค์กร ส านกังานใหญ่  บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

2546 - 2547 ผู้จดัการฝ่ายนโยบายทรัพยากรบคุคล  
ส านกังานใหญ่ 

บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

2547 - 2553 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายงานทรัพยากรบคุคลองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ทรัพยากรบคุคล 
และศกัยภาพองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
   ประธานกรรมการ   บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 
   ประธานกรรมการ   บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ส์ จ ากดั  
   กรรมการ   บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 -  
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสพุฒันพงษ์ 
พนัธ์มีเชาว์ 
 
  รองกรรมการ 
    ผู้จดัการใหญ่ 
    กลยทุธ์ 
    องค์กร 
     

53 ไมมี่ ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัติการอบรม 
 Advance Management Program, 
 INSEAD University, France 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.50) และ (ปรอ.20) 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร  DCP 131/2010 

2538 - 2548 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

2549 - 2551 กรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
2552 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาธุรกิจ 

และผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายงานกลยทุธ์องค์กร 

บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่กลยทุธ์องค์กร บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 รองประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 กรรมการ  Xayaburi Power Co., Ltd  (XPCL) 
 กรรมการ  Sakari Resources Limited  (SAR) 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชาครีย์   
บรูณกานนท์   
 

 รองกรรมการ 
   ผู้จดัการใหญ่ 
   หน่วยธุรกิจ 
   ก๊าซธรรมชาติ 

58 0.001939 ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล)  
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 
ประวัติการอบรม 
 การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน,  
    สถาบนัพระปกเกล้า ปี 2553  
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
    หลกัสตูร  DCP 138/2010 
 PTT – GE Executive Program, GE Crotonville, 
    U.S.A. 2012 

2551 - 2552 ผู้จดัการฝ่ายโรงแยกก๊าซระยอง บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

2552  - 2554 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ระบบทอ่สง่ก๊าซ
ธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 
 

2554 - 2555 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ  บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ  บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั 
 กรรมการ   บริษัท East Mediterranean Gas (S.A.E.), Arab Republic of Egypt 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
    - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสรัญ 
รังคสิริ 
 
 รองกรรมการ 
 ผู้จดัการใหญ่ 
 หน่วยธุรกิจ 
 น า้มนั 

55 0.001525 ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (อตุสาหการ) 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 M.S. Management, Polytech.Inst. of  NY., 
 U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 Thirty Fourth Oxford Energy Seminar, 
     St.Catherine’s College, Oxford Universiry, UK 
 NIDA - Wharton Executive Leaders Program 
 2009, The Wharton School, University of 
 Pennsylvania, U.S.A. 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 23 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร   CSP 8/2004 , DCP 61/2005 , 
 FND 19/2005 

2546 - 2548 ผู้จดัการฝ่าย ส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2549 - 2550 ผู้จดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2551 - 2552 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สื่อสารองค์กรและกิจการเพ่ือสงัคม 
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2552 - 2553 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
การตลาดพาณิชย์และตา่งประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2553 - 2554 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
การตลาดขายปลีก 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่หน่วยธุรกิจน า้มนั บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ  บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จ ากดั (PTTRB) 
 ประธานกรรมการ  บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก  จ ากดั (PTTRM) 
 กรรมการ  บริษัท ทอ่สง่ปิโตรเลียม จ ากดั 
 ประธานกรรมการ  บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 30 ม.ิย. 56 

หนา้ท่ี 23 

 

 

ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสกุฤตย์ 
สรุบถโสภณ 
 
 รองกรรมการ
 ผู้จดัการใหญ่ 
 หน่วยธุรกิจ 
 ปิโตรเคมี 
 และการกลัน่ 

54 
 
 

0.000070 ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัติการอบรม 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยหลกัสตูร 
 TLCA Executive Development Program 
 (EDP) 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร  DCP 132/2010 , ACP 38/2012 , 
 MIR 12/2012 

 

2550 - 2551 ผู้ชว่ยกรรมการอ านวยการด้านธุรกิจ บริษัท ไทยออยล์. จ ากดั  (มหาชน) 

2551 - 2552 ผู้ชว่ยกรรมการอ านวยการด้านวางแผน 
กลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ 

บริษัท ไทยออยล์.  จ ากดั  (มหาชน) 

2552 - 2553 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่แผนและ 
บริหารบริษัทในเครือหน่วยธุรกิจปิโตรเคมี 
และการกลัน่ 

บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
   กรรมการ   บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
   กรรมการ   บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
   กรรมการ   บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากดั 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 30 ม.ิย. 56 

หนา้ท่ี 24 

 

 

ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสรากร 
กลุธรรม 
 
 รอง 
 กรรมการ 
    ผู้จดัการ ใหญ่ 
 หน่วยธุรกิจ 
 การค้า 
 ระหวา่ง 
 ประเทศ 

58 0.002096 ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (สาขาสขุาภบิาล) 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 M.S. (Science) Civil Engineering University 
 of Missouri, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 Leadership Program, IMD Institute 
 NIDA - Wharton Executive Leaders Program 
 The Wharton School, University of  
 Pennsylvania, U.S.A. 

2548 - 2551 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตัิงาน Secondment ในต าแหน่ง 
Supply and Planning Manager  

บริษัท อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง จ ากดั 

2551 - 2552 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตัิงาน Secondment ในต าแหน่ง 
Deputy CEO-Supply Planning 

บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

2552 - 2553 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จ ากดั  
 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากดั 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 30 ม.ิย. 56 

หนา้ท่ี 25 

 

 

ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเทวินทร์ 
วงศ์วานิช 
 
 ประธาน 
 เจ้าหน้าที ่
 บริหารและ 
 กรรมการ 
 ผู้จดัการใหญ่ 
 บริษัท ปตท. 
 ส ารวจ 
 และผลิต 
 ปิโตรเลียม 
 จ ากดั 
 (มหาชน) 

54 0.001960 ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคมี)   
 (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 M.S. (Chemical Engineering)  
 Rice University, U.S.A. 
 M.S. (Petroleum Engineering) 
 University of Houston, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 Program for Global Leadership (PGL), 
 Harvard Business School, U.S.A. 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู 
 การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู (ปปร.) รุ่น 10 
 Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7 
 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 6 (วตท.6) 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูป้องกนั
 ราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 22 
 หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู    
    (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16   
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
 หลกัสตูร  DCP 21/2002 , FSD 6/2009 , 
 RCC 13/2011 

  2547 - 2551 รองผู้จดัการใหญ่อาวโุส ปตท. สผ. ปฏบิตัิงาน 
ในต าแหน่งผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
พฒันาธุรกิจองค์กร  ปตท. 

บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

2551 - 2552 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลยทุธ์และพฒันาองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

2552 - 2553 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงินและรักษาการรอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่กลยทุธ์และพฒันาองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

2553 - 2555 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากดั  (มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน 
Secondment ในต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ   บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 - 

 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ประธานสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) 



รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 30 ม.ิย. 56 

หนา้ท่ี 26 

 

ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอนนต์ 
สิริแสงทกัษิณ 
 
  ประธาน 
    เจ้าหน้าที่ 
    บริหาร 
    บริษัท พีทีที 
    โกลบอล 
 เคมิคอล 
 จ ากดั 
 (มหาชน) 

60 0.004959 ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตรบณัฑิต (ธรณีวิทยา)  
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 พาณิชยศาสตร์และการบญัชีมหาบณัฑิต  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 รัฐประศาสนศาสตร์ ดษุฎบีณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ 
 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 
ประวัติการอบรม 
 Project Investment Appraisal and 
 Management and Global Leadership,  
 Harvard University, U.S.A. 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 1 (วตท.1) 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
  หลกัสตูร  DAP 52/2006 , DCP 73/2006 , 
 LBP 1/2011 , R-CAC 1/2011, NDC 1/2012 

2545 - 2551 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
กลยทุธ์และพฒันาองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 

2551 - 2553 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตัิงานในต าแหน่ง 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 

2553 - 2555 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตัิงาน Secondment ใน
ต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตัิงาน Secondment ใน
ต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 รองประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
     ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากดั  
     ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จ ากดั  
    ประธาน กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์เนชัน่แนล ไพรเวท จ ากัด  
     ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.เคมคิอล  อินเตอร์เนชัน่แนล  
      (ส านกังานปฏิบตัิการ ภมิูภาคเอเซีย แปซิฟิค ) จ ากดั  
     ประธานกรรมการ บริษัท เอเมอร่ี โอลิโอเคมิคอลส์    
     กรรมการ VENCOREX Holding France SAS  
     กรรมการ PTTGC International Netherlands B.V.  
     กรรมการ  บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
     ที่ปรึกษาสมาคมธรณีวิทยาแหง่ประเทศไทย 
     กรรมการสภา  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวีรศกัดิ ์
โฆสิตไพศาล 
 
  ประธาน 
    เจ้าหน้าที่ 
    บริหาร  
    บริษัท 
 ไทยออยล์  
 จ ากดั 
    (มหาชน) 

58 0.001099 ไมมี่  คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเคร่ืองกล   
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 Master of Science (Mechanical Engineering),  
    Texas A&I University, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 Top Executive Program in Commerce 
 and Trade (TEPCOT) 2/2009 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 11 (วตท.11) 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    
 หลกัสตูร  DCP 82/2006 , FND 30/2006 
 สถาบนั International Institute for Management  
     Development  (IMD) ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
     ผู้บริหารระดบัสงู Leadership Development  
     Program “Enhancing Competitiveness”  
     โดย พ.ศ. 2555 

2549 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. ปฏิบตังิาน 
Secondment ในต าแหน่ง 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานธุรกิจการค้า 
และกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บางกอกโพลเีอททีลีน จ ากดั (มหาชน) 

2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท.ปฏิบตังิาน 
Secondment ในต าแหน่ง 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่กลุม่ธรุกิจผลติภณัฑ์
โพลเิมอร์ 

บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ปตท. ปฏิบตังิาน Secondment ในต าแหน่ง 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

2552 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท.ปฏิบตังิาน 
Secondment ในต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ 

บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

2554 - 2555 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท.ปฏิบตังิาน 
Secondment ในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท.ปฏิบตังิาน 
Secondment ในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
  กรรมการและเลขานกุาร  บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ            บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ            บริษัท ไทยพาราไซลีน จ ากดั  
 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร์ จ ากดั 
 ประธานกรรมการ บริษัท ผลติไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 ประธานกรรมการ            บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากดั 
 ประธานกรรมการ            บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ย่ี โซลชูัน่ จ ากดั 
 ประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์ทพิย์ จ ากดั 
 กรรมการ                        บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั 
 กรรมการ       บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จ ากดั 
กิจกรรมพเิศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 รองประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
  ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบนัพลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 กรรมการสถาบนัปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย 
 นายกสมาคม สมาคมนิสติเก่าวิศวกรรมศาสตร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายบวร 
วงศ์สินอดุม 
 
 กรรมการ 
 ผู้จดัการใหญ่ 
 บริษัท พีทีท ี
 โกลบอล 
 เคมิคอล 
 จ ากดั  
 (มหาชน) 

58 0.000420 ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ 
 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัติการอบรม 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร  DAP 76/2008 

2548 - 2549 ผู้จดัการฝ่ายผลิตภณัฑ์และคณุภาพ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

2549 - 2550 รองกรรมการผู้จดัการปฏิบตัิการ 
และพาณิชยกิจ 

บริษัท โรงกลัน่น า้มนัระยอง จ ากดั (มหาชน) 

2550 - 2552 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (ร่วม) บริษัท อลัลายแอนซ์รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
2552 - 2553 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

ปฏิบตัิการ 
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

2553 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท.
ปฏิบตัิงาน Secondment ในต าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท.
ปฏิบตัิงาน Secondment ในต าแหน่ง
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ     บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ  บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี ้แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ ากดั 
 ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากดั 
 กรรมการ   บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จ ากดั 
 กรรมการ   บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินลั จ ากดั 
 กรรมการ  บริษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์เนชัน่แนล ไพรเวท จ ากดั 
 กรรมการ  บริษัท ปตท. เคมิคอล  อินเตอร์เนชัน่แนล ไพรเวท (ส านกังานปฏิบตัิการ 
       ภมิูภาคเอเชีย แปซิฟิค) จ ากดั 
 กรรมการ  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จ ากดั 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 รองประธาน สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบนัสิ่งแวดล้อม สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 กรรมการสถาบนัพลาสติก สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 กรรมการของคณะท างานเพ่ือชมุชนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมาบตาพดุ 
 คณะกรรมการสถาบนัปิโตรเลียม 
 วฒิุสมาชิกของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
 อปุนายก   สมาคมนกัเรียนเก่าเตรียมอดุมศกึษา ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 อปุนายก   สมาคมวา่ยน า้แหง่ประเทศไทย 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอธิคม 
เติบศิริ 
 
 กรรมการ    
    ผู้จดัการใหญ่ 
    บริษัท 
    ไออาร์พีซี   
    จ ากดั  
    (มหาชน) 

50 
 
 
 

ไมมี่ ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 
(วิชาเอกบญัชีต้นทนุและการบริหารทางการเงิน)  
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ
การค้าระหวา่งประเทศ (เกียรตินิยมระดบั High 
Distinction),  Amstrong University Berkeley, 
California U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
   Doctoral Course in Human Resources 

Management  and Managerial Economics 
Golden Gate University, San Francisco, 
California, U.S.A. 

 Executive Education Program, Harvard 
Business School, Harvard University, U.S..A. 

 ปริญญาบตัร วปม. หลกัสตูร การป้องกนั
ราชอาณาจกัร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง 
(วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
หลกัสตูร DCP 125/2552 

    PTT Executive Leadership Program บริษัท 
ปตท จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบั Development 
Dimensions International 

  หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู  
    (วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

2545 - 2550 รองผู้จดัการใหญ่แผนธุรกิจและการเงิน บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

2550 - 2552 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่วางแผนและธุรกิจ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

2552 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายแผนธุรกิจองค์กร และ
รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่กลุม่ธุรกิจทา่เรือ
และบริหารจดัการทรัพย์สิน 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน 
Secondment ในต าแหน่ง กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการและเลขานกุาร    บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
    กรรมการ บริษัท อเูบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ   บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั 

 กรรมการ   บริษัท ไทย เอ บี เอส จ ากดั 
 กรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากดั 
 กรรมการ   บริษัท น า้มนั ไออาร์พีซี จ ากดั 
 ประธานกรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากดั 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
    รองประธานกิตติมศกัดิ์ คณะกรรมการบริหารกลุม่อตุสาหกรรมปิโตรเคมี  
      สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (วาระปี 2555- 2557) 
   กรรมการ สถาบนัสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (วาระปี 2555-2557) 
   กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
   คณะกรรมการอ านวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย 
   กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 



รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 30 ม.ิย. 56 

หนา้ท่ี 30 

ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิรัตน์ 
เอือ้นฤมิต 
 
 ผู้ชว่ย
 กรรมการ 
    ผู้จดัการ ใหญ่  
 การเงนิ
 องค์กร 
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0.000892 ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า)  
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  Master of Business Administration, with  
     emphasis in Financial Management  
    Pennsylvania State University, Pennsylvania, 
 U.S.A.  
 
ประวัติการอบรม 
 Member, Beta Gamma Sigma (US National 
 Scholastic Honour Society in Business) 
 INSEAD Business School, Fontainebleau, 
 France Advance Management Programme 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 4 (วตท.4) 
 วิทยาลยัการยตุิธรรม 
 หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู 
 รุ่นที่ 16 (บ.ย.ส.) 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสตูรความมัน่คงขัน้สงู รุ่นที่ 2 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    
 หลกัสตูร  DCP รุ่นที่ 8, หลกัสตูร  ACP 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1 

 2548 - ม.ค. 2554 Deputy Managing Director - Finance Thai Oil Public Company Limited 

 ก.พ. 2554 - 
 ต.ค. 2554 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายบญัชี 
และการเงิน 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

ต.ค 2554-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงิน
องค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ   บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ   บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากดั 
 กรรมการ   บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ   บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ากดั 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 เหรัญญิก สมาคมวิศวจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 
 



รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 30 ม.ิย. 56 

หนา้ท่ี 31 

 

 
 

ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางปริศนา 
ประหารข้าศกึ 
 
 ผู้ชว่ย
 กรรมการ 
    ผู้จดัการ ใหญ่ 
 บญัชีองค์กร 
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0.001658 ไมมี่ คุณวุฒิการศึกษา 
 พาณิชยศาสตรบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ 
 และการบญัชีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัเกริก 
 M.B.A. (Business Administration),  
 Tarleton State University, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
 Canadian Petroleum Development Program, 
 Canadian Institute for Petroleum Industry 
 Development 
 Sasin Senior Executive Program (SEP 12), 
 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่ 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 Certificate of International Oil and Gas 
 Accounting, Professional Development 
 Institute University of North Texas, U.S.A. 
 Certificate of Completion CFO Certification 
 Program (CFO-รุ่น 2), สภาวิชาชีพบญัชี   
 ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 Certificate of NIDA-Wharton Executive 
 Leadership Program, Wharton University of 
 Pennsylvania 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร DCP 119/2009 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  หลกัสตูรผู้บริหาร 
    ระดบัสงู 
    PTT Executive Leadership Development, 
    GE Crotonville, U.S.A. 

  ต.ค.44 - 31 พ.ค.49 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี ส านกังานใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 1 มิ.ย.49 - 30 พ.ค.
49 

ผู้จดัการฝ่าย ประจ ารองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่การเงินและบญัชีองค์กร 
รักษาการ ผู้ชว่ยกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่บญัชีองค์กร  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 1 ธ.ค.49 - ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บญัชีองค์กร ส านกังานใหญ่ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ   บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ   บริษัท ปตท. ค้าสากล จ ากดั 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
                   – 

 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) - 

เอกสำรแนบ 6 
 

งบกำรเงิน 
 

































 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
 

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2556 
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บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2556 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
 

หมายเหต ุ หัวข้อเร่ือง 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 นโยบายการบญัชี 
4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5 ลูกหน้ีการคา้ 
6 ลูกหน้ีอ่ืน 
7 เงินใหกู้ย้มื 
8 รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 
10 เงินลงทุนเผื่อขาย 
11 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
12 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
13 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
15 สินทรัพยเ์หมือง 
16 ค่าความนิยม 
17 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
18 เงินกูย้มืระยะยาว 
19 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
20 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
21 ก าไรต่อหุน้ 
22 รายไดอ่ื้น 
23 ค่าใชจ่้ายจ าแนกตามลกัษณะ 
24 ส่วนงานด าเนินงาน 
25 เงินปันผลจ่าย 
26 การซ้ือธุรกิจ 
27 การด าเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีค าสัง่คุม้ครองชัว่คราวโครงการใน 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
28 การด าเนินการกรณีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลร่ัว 
29 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
30 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2556 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษทัมหาชนจ ากัดในประเทศไทย 
และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนคือ 
 

ส านักงานใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 
 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เป็นการด าเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกันและบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัท”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจถ่านหิน รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24
เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
 

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

2.1 จุดมุ่งหมายของงบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีไดน้ าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงมุ่งเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีท่ีไดน้ าเสนอคร้ังล่าสุด 
 

2.2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
และตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 ซ่ึงหมายถึง
มาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบัญญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และน าเสนอ
งบการเงินระหว่างกาล ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 
ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงแบบยอ่  
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3. นโยบายการบัญชี 
 

3.1 นโยบายการบญัชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล กลุ่มบริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้นโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ีท่ีน ามาใชป้ฏิบติัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2556 
 

3.1.1 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

ภายใตม้าตรฐานการบญัชีปรับปรุงใหม่ ก าหนดให้กิจการตอ้งก าหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ซ่ึง
คือสกุลเงินท่ีใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัซ่ึงกิจการด าเนินงาน 
 

ผูบ้ริหารก าหนดสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัเป็นสกุลเงินบาท การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีน าเสนอ ยกเวน้
บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั (TTM (T)) และ บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั 
(มหาชน) (SPRC) ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ตามล าดบั ไดเ้ปล่ียนสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงาน โดยไดน้ ามาปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ ขอ้ 3.3) 

 

3.1.2 นโยบายเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานด าเนินงาน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 ส่วนงาน
ด าเนินงาน ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
 

3.1.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 เร่ือง การบญัชีส าหรับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 

ภายใตน้โยบายการบญัชีใหม่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึงความช่วยเหลือท่ีไม่เป็นตวัเงินจะรับรู้เม่ือมีความ
เช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า จะปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ีก าหนดไวแ้ละจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น 
กลุ่มบริษัทรับรู้เ งินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้อย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ี รับรู้ต้นทุนท่ี 
เงินอุดหนุนนั้นจ่ายใหเ้ป็นการชดเชย การน ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัเฉพาะเงิน
อุดหนุนท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 โดยรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นส่วนหน่ึงของรายไดใ้นงบ
ก า ไ ร ข า ด ทุ น  แ ท น ก า ร น า ไ ป สุ ท ธิ จ า ก ต้ น ทุ น ข า ย
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการ
บญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557  
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 4 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 5 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 7 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 10 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 12 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 13 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
 

มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชี ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ีมาตรฐานบงัคบัใชด้งักล่าวขา้งตน้ จะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีท่ีเร่ิมใช ้ 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 การเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชร้ายงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมในประเทศ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั (TTM(T)) และ บริษทั 
สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน) (SPRC) ซ่ึงเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 
ตามล าดบัของบริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานจากสกลุเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
โดยพิจารณาจากรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีไดรั้บจากหรือใชใ้นการด าเนินกิจการเป็นหลกั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี TTM(T) และ SPRC จึงท าการปรับปรุงงบการเงิน
ยอ้นหลงั และบริษทัฯ ไดน้ างบการเงินของ TTM(T) และ SPRC ท่ีไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทแลว้มาจดัท า
งบการเงินรวม โดยผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

 

หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 
  เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2555   

 สินทรัพยร์วม  (1,099.15) 
 หน้ีสินรวม  (9.52) 
 ส่วนของผูถื้อหุน้   (1,089.63) 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555   
 สินทรัพยร์วม  (1,808.91) 
 หน้ีสินรวม  (40.94) 
 ส่วนของผูถื้อหุน้  (1,767.97) 

งบก าไรขาดทุน/งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดอืน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2555 
 รายไดร้วม  (47.48) 
 ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายรวม  (44.86) 
 ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  56.56 
 ก าไรส าหรับงวด  53.94 
 ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด-สุทธิจากภาษี  622.00 
 ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด  675.94 

งบก าไรขาดทุน/งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดหกเดอืน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2555 
 รายไดร้วม  60.24 
 ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายรวม  (87.33) 
 ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  55.66 
 ก าไรส าหรับงวด  203.23 
 ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด-สุทธิจากภาษี  (5.26) 



19 
 

 ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด  197.97 
4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงินสด  1,470.58 390.94 326.41 338.01 
เงินฝากธนาคาร 
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 93,968.19 92,687.16 27,790.20 36,022.21 

เงินฝากประจ า 13,476.95 6,190.94 12,202.40 1,366.87 
ตัว๋เงินคลงั 544.97 26,680.63 - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  916.90 1,060.00 - - 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 9,914.39 - 9,914.39 

รวม 110,377.59 136,924.06 40,319.01 47,641.48 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 - 6.75 ต่อปี 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 - 6.75 ต่อปี)  
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5. ลูกหนีก้ารค้า  
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 170,974.04 162,373.07 128,247.05 128,764.50 

ตัว๋เงินรับ 434.09 624.07 434.09 624.07 

 171,408.13 162,997.14 128,681.14 129,388.57 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,738.11) (1,780.01) (628.40) (634.56) 

 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 169,670.02 161,217.13 128,052.74 128,754.01 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 88,367.76 82,408.90 108,439.26 99,939.24 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (326.85) (323.26) (326.85) (323.26) 

 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุฯ 8.1) 88,040.91 82,085.64 108,112.41 99,615.98 

รวม 257,710.93 243,302.77 236,165.15 228,369.99 
 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 250,207.34 232,313.72 227,247.39 217,044.90 
ครบก าหนดช าระ     
  -  ไม่เกิน 3 เดือน 4,693.70 6,704.86 3,444.14 4,439.94 
  -  เกิน 3 - 6 เดือน 399.23 1,767.90 379.68 1,786.99 
  -  เกิน 6 - 12 เดือน 500.22 2,167.80 312.86 2,177.45 

  -  เกิน 12 เดือน 3,975.40 2,451.76 5,736.33 3,878.53 

 259,775.89 245,406.04 237,120.40 229,327.81 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,064.96) (2,103.27) (955.25) (957.82) 

รวม 257,710.93 243,302.77 236,165.15 228,369.99 
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ไดร้วมลูกหน้ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจ านวน 
33,425.19 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : 20,282.25 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 
33,124.35 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : 20,046.44 ลา้นบาท) 
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6. ลูกหนีอ้ืน่ 
 

ลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

ลูกหน้ีอ่ืน 10,003.38 12,025.38 3,095.97 3,378.17 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (279.24) (287.79) (276.40) (283.92) 

ลูกหน้ีอ่ืน 9,724.14 11,737.59 2,819.57 3,094.25 

เงินชดเชยกองทุนน ้ ามนั 
 เช้ือเพลิงคา้งรับ 12,978.49 11,953.71 12,978.49 11,953.71 

เงินจ่ายล่วงหนา้  3,595.02 4,382.68 643.87 502.02 

ดอกเบ้ียคา้งรับและเงินคา้งรับ 2,907.12 2,441.32 479.08 209.52 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 29,204.77 30,515.30 16,921.01 15,759.50 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุฯ 8.2) 6,513.74 5,003.41 6,712.03 5,229.28 

รวม 35,718.51 35,518.71 23,633.04 20,988.78 
 

เงินชดเชยกองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ ประกอบดว้ย เงินชดเชยส าหรับน ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีผลิต
ในประเทศ น ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ และรับคืนส าหรับน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ี
จ าหน่ายไปต่างประเทศ หรือจ าหน่ายให้แก่เรือเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงเงิน
ชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ โดยจะไดรั้บเงินชดเชยและรับคืนตามอตัราท่ีคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลงังานก าหนด 
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7. เงนิให้กู้ยมื 
 

7.1 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการอ่ืน 446.91 96.96 87.22 96.77 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตฯุ 8.2) - - 2,815.35 2,024.45 

รวม 446.91 96.96 2,902.57 2,121.22 
 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น - กิจการอ่ืนของบริษทัฯ เป็นเงินให้กูย้ืมตามโครงการกรุงเทพฯ ฟ้าใสซ่ึงเป็นการให้
เงินกูย้มืแก่ผูป้ระกอบการขนส่งเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการติดตั้ง เปล่ียน หรือดดัแปลงเคร่ืองยนตท่ี์
ใช ้NGV เป็นเช้ือเพลิง รวมถึงการซ้ือยานยนตใ์หม่ท่ีใชเ้คร่ืองยนต ์NGV ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนการใช ้NGV 
เป็นพลงังานทดแทน โดยอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 เท่ากบัร้อยละ 0.50 ต่อปี 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื เท่ากบัร้อยละ 0.50 ต่อปี) 
 

7.2 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการอ่ืน 11.09 106.88 11.09 52.38 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตฯุ 8.3) - - 75,260.79 74,232.56 

รวม 11.09 106.88 75,271.88 74,284.94 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการอ่ืนของบริษทัฯ เป็นเงินให้กูย้ืมตามโครงการกรุงเทพฯ ฟ้าใส รายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7.1  
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
 

8.1 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

บริษทัยอ่ย - - 17,882.44 15,285.95 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 2,734.32 2,824.18 
บริษทัร่วม 80,394.83 72,717.33 80,153.09 72,352.84 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,972.93 9,691.57 7,669.41 9,476.27 

รวม 88,367.76 82,408.90 108,439.26 99,939.24 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (326.85) (323.26) (326.85) (323.26) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตฯุ 5) 88,040.91 82,085.64 108,112.41 99,615.98 
 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 87,513.05 81,588.90 104,548.79 96,179.75 
ครบก าหนดช าระ     
  -  ไม่เกิน 3 เดือน 143.84 178.94 251.89 133.75 
  -  เกิน 3 - 6 เดือน 5.21 191.66 3.80 245.70 
  -  เกิน 6 - 12 เดือน 279.43 153.09 279.43 201.99 

  -  เกิน 12 เดือน 426.23 296.31 3,355.35 3,178.05 

รวม 88,367.76 82,408.90 108,439.26 99,939.24 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (326.85) (323.26) (326.85) (323.26) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั 88,040.91 82,085.64 108,112.41 99,615.98 

 



24 
 

8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินให้กูย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

ลูกหน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 198.75 235.85 
 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 45.87 40.30 
 บริษทัร่วม 6,330.80 4,433.68 6,313.89 4,430.95 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28.04 79.15 22.54 43.63 

 6,358.84 4,512.83 6,581.05 4,750.73 

 หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16.09) (16.09) (16.09) (16.09) 

  รวม 6,342.75 4,496.74 6,564.96 4,734.64 

     
เงินจ่ายล่วงหนา้     
 บริษทัยอ่ย - - 3.37 61.01 
 บริษทัร่วม 1.02 0.78 - - 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 169.97 505.89 143.70 433.63 

  รวม 170.99 506.67 147.07 494.64 

รวมลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตฯุ 6) 6,513.74 5,003.41 6,712.03 5,229.28 

     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
 บริษทัยอ่ย (หมายเหตุฯ 7.1) - - 2,815.35 2,024.45 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินให้กูย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั โดย ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2556 มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.50 - 6.13 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : อตัราดอกเบ้ีย
ระหวา่งร้อยละ 3.05 - 6.13 ต่อปี) 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 4,823.82 2,024.45 5,420.99 
- ใหเ้งินกู ้ - - 601.53 - 
- ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - - 53.37 (0.56) 
- ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายใน 1 ปี 
(หมายเหตุฯ 8.3) - - 136.00 102.50 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน - 4,823.82 2,815.35 5,522.93 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.3 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว     

 บริษทัยอ่ย - - 74,208.79 73,197.57 

 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 1,052.00 1,034.99 

รวม (หมายเหตฯุ 7.2) - - 75,260.79 74,232.56 
 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2556 มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.53 - 5.36 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่ง
ร้อยละ 2.53 - 5.36 ต่อปี) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 5.82 74,232.56 52,697.71 
- ใหเ้งินกู ้ - - 1,042.30 1,003.64 
- รับคืนเงินกู ้ - (5.72) (664.91) (1,111.49) 
- ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - (0.10) 786.84 111.01 

- ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายใน 1 ปี - - (136.00) (102.50) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน - - 75,260.79 52,598.37 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.4 เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

บริษทัยอ่ย - - 23,007.95 24,746.64 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 5,924.28 5,409.98 
บริษทัร่วม 36,787.88 49,906.39 31,870.74 46,836.01 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,422.95 5,402.79 783.69 387.87 

รวม 42,210.83 55,309.18 61,586.66 77,380.50 
 

8.5 เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เจา้หน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 1,407.43 1,388.00 
 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 9.41 4.41 
 บริษทัร่วม 964.13 1,200.82 790.26 805.06 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42.44 59.49 36.27 50.30 

รวม 1,006.57 1,260.31 2,243.37 2,247.77 

     
เงินกูย้มืระยะสั้น *     
 บริษทัยอ่ย - - 1,973.01 1,552.13 
 

* บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายใน 
กลุ่มบริษทั ซ่ึงบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีบริหารเงินระยะสั้น เพ่ือจดัการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของแต่ละ
บริษทัโดยวธีิการกูย้มืเงินระยะสั้นระหวา่งกนั และคิดอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิงอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.6 เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

บริษทัยอ่ย - - 0.47 0.35 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 12.06 12.43 
บริษทัร่วม 19.20 16.23 19.20 16.23 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 606.80 622.70 606.81 622.70 

รวม 626.00 638.93 638.54 651.71 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

รายได ้     
 ค่าขายสินคา้     
  บริษทัยอ่ย - - 36,466.75 37,063.21 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 2,229.13 2,292.70 
  บริษทัร่วม 206,056.47 230,831.84 205,895.76 230,512.41 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,485.96 15,841.24 10,954.43 15,102.95 
     
 ดอกเบ้ียรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 696.88 728.05 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 7.72 1.68 
  บริษทัร่วม - 73.67 - 73.67 
     
 เงินปันผลรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 478.13 437.22 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 827.69 621.13 
  บริษทัร่วม - - 10,584.82 11,830.15 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38.36 24.40 38.36 24.40 
     
 รายไดอ่ื้น     
  บริษทัยอ่ย - - 166.18 125.65 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 15.96 14.32 
  บริษทัร่วม 410.57 414.71 401.36 412.05 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,397.17 12.48 1,395.59 11.64 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)  
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ค่าใชจ่้าย     
 ค่าซ้ือสินคา้     
  บริษทัยอ่ย - - 55,579.68 54,447.25 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 9,126.05 9,336.88 
  บริษทัร่วม 150,117.24 162,310.36 122,935.53 157,883.75 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,649.75 13,165.33 2,370.05 1,841.22 
     
 ดอกเบ้ียจ่าย     
  บริษทัยอ่ย - - 13.85 31.50 
     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
  บริษทัยอ่ย - - 845.14 778.81 
  บริษทัร่วม 593.16 651.27 651.66 630.50 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 306.98 279.00 276.85 277.09 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

รายได ้     
 ค่าขายสินคา้     
  บริษทัยอ่ย - - 75,687.47 77,147.82 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 5,574.36 4,033.60 
  บริษทัร่วม 437,874.18 498,706.71 437,058.42 497,943.38 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,141.36 30,016.72 23,354.04 29,074.41 
     
 ดอกเบ้ียรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 1,363.17 1,456.11 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 13.44 1.68 
  บริษทัร่วม - 150.94 - 150.94 
     
 เงินปันผลรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 8,259.98 6,485.97 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 1,366.04 1,046.14 
  บริษทัร่วม - - 10,599.82 11,830.15 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98.36 76.90 98.36 76.90 
     
 รายไดอ่ื้น     
  บริษทัยอ่ย - - 352.95 284.42 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 30.57 32.27 
  บริษทัร่วม 1,345.01 1,781.33 1,316.76 1,761.15 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,408.79 29.63 1,405.73 27.77 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ค่าใชจ่้าย     
 ค่าซ้ือสินคา้     
  บริษทัยอ่ย - - 104,240.64 93,865.84 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 19,128.92 17,351.38 
  บริษทัร่วม 295,297.73 320,059.57 263,600.79 311,017.76 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,275.43 26,764.46 4,240.51 3,616.39 
     
 ดอกเบ้ียจ่าย     
  บริษทัยอ่ย - - 25.94 66.43 
     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
  บริษทัยอ่ย - - 1,479.62 1,574.03 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 0.01 - 
  บริษทัร่วม 886.41 943.73 830.69 901.42 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 393.10 553.15 334.74 550.90 
 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ  
 

การก าหนดราคาระหวา่งบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีก าหนด
กบับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกัน ส าหรับราคาสินคา้ที่ซ้ือจากบริษทัย่อยเป็นไปตามราคาขาย
ตามปกติของบริษทัย่อยท่ีอา้งอิงจากราคาตลาดโลก  
 

8.8 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29.1 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.9 รายการซ้ือขายน ้ ามนัดิบและน ้ ามนัส าเร็จรูปท่ีไม่มีการส่งมอบจริงกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีวตัถุประสงค์
ในการรักษาระดบัส ารองน ้ ามนัดิบและน ้ ามนัส าเร็จรูปซ่ึงไดก้ลบัรายการในงบการเงินแลว้ 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ค่าขาย     

 บริษทัยอ่ย - - 515.44 - 

 บริษทัร่วม 3,604.29 2,033.24 3,604.29 2,033.24 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 356.34 - 356.34 

     

ค่าซ้ือ     

 บริษทัยอ่ย - - 515.44 - 

 บริษทัร่วม 3,604.29 2,033.24 3,604.29 2,033.24 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 356.34 - 356.34 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ค่าขาย     

 บริษทัยอ่ย - - 515.44 - 

 บริษทัร่วม 3,915.93 3,229.23 3,915.93 3,229.23 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 242.59 356.34 242.59 356.34 

     

ค่าซ้ือ     

 บริษทัยอ่ย - - 515.44 - 

 บริษทัร่วม 3,915.93 3,229.23 3,915.93 3,229.23 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 242.59 356.34 242.59 356.34 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

8.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ค่าตอบแทนกรรมการ     

 ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั 52.26 34.85 15.22 10.32 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     
 เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์ 
  ระยะสั้นอ่ืนๆ 122.76 114.77 30.70 29.01 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 0.96 0.89 0.68 0.68 

รวม 175.98 150.51 46.60 40.01 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ค่าตอบแทนกรรมการ     

 ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั 89.59 65.89 29.80 20.99 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     
 เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์ 
  ระยะสั้นอ่ืนๆ 245.68 300.34 59.46 55.12 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1.81 1.84 1.36 1.41 

รวม 337.08 368.07 90.62 77.52 
 

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม  
 

9.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   30 ม.ิย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั 

(มหาชน) (PTTEP) 
ไทย ส ารวจและผลิต 

ปิโตรเลียม 
65.29 65.29 

PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) กมัพชูา การตลาดน ้ ามนั 100.00 100.00 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) Cayman 
Islands 

การตลาดน ้ ามนั 100.00 100.00 

PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) สิงคโปร์ การคา้สากลน ้ ามนั 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั (PTTNGD) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 58.00 58.00 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ากดั (PTTLNG) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 100.00 100.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (PTTPM) ไทย การตลาดผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

50.00 50.00 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จ ากดั (EnCo) ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
เพ่ือใหเ้ช่า 

50.00 50.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั (PTTPL) ไทย บริการดา้น 
โลจิสติกส์ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั (PTTRB) ไทย รับจา้งบริหารงาน 
และการตลาดน ้ ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (CHPP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
และน ้ าเยน็ 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (PTTI) ไทย ลงทุนในต่างประเทศ 100.00 100.00 

PTT Green Energy Pte Limited (PTTGE) สิงคโ์ปร์ ลงทุนในธุรกิจ 
ปาลม์น ้ ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั (BSA) ไทย รับจา้งบริหารงาน  25.00 25.00 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จ ากดั (PTT TANK) ไทย ท่าเทียบเรือและคลงั 
ผลิตภณัฑ ์

100.00 100.00 
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บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จ ากดั (TLBC) 
(บริษทัฯ และ PTTRB ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 48.95 และ 51.05 
ตามล าดบั ส่งผลให ้TLBC มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

ไทย ผสมและบรรจุ 
น ้ามนัหล่อล่ืน 

48.95 48.95 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

9.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   30 ม.ิย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

บริษทัยอ่ย (ต่อ)     

บริษทั พีทีที พีเอม็เอม็เอ จ ากดั (PTTPMMA) ไทย ผลิตและจ าหน่าย 
เมด็พลาสติกพอลิเมทิล 
เมทาคริเลต 

100.00 - 

     

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั     

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั(TTM (T)) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM (M)) มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและน ้ าเยน็ จ ากดั (DCAP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
และน ้ าเยน็ 

35.00 35.00 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั (PTTAC) ไทย ปิโตรเคมี 48.50 48.50 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ากดั (HMC) ไทย ปิโตรเคมี 41.44 41.44 

บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จ ากดั (PTTMCC) ไทย ปิโตรเคมี 50.00 50.00 

บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั (TSR) ไทย ผลิตไฟฟ้าพลงังาน 
แสงอาทิตย ์

40.00 - 

     

บริษทัร่วม     

บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP) ไทย การกลัน่น ้ ามนั 49.10 49.10 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) (SPRC) ไทย การกลัน่น ้ ามนั 36.00 36.00 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (BCP) ไทย การกลัน่น ้ ามนั 27.22 27.22 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั (THAPPLINE) ไทย ท่อขนส่งน ้ ามนั 33.19 33.19 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั (PA (Thailand)) ไทย การตลาดน ้ ามนั 35.00 35.00 

Vietnam LPG Co.,Ltd. (VLPG) เวยีดนาม บรรจุและขาย LPG 45.00 45.00 

KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) มาเลเซีย บรรจุและขาย LPG 40.00 40.00 

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) 
 

ไทย ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

38.51 38.51 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

9.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   30 ม.ิย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

บริษทัร่วม (ต่อ)     

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากดั (IPT)* ไทย ผลิตไฟฟ้า - 20.00 

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จ ากดั (TP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 26.00 26.00 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ากดั (PPCL) ไทย ปิโตรเคมี - 40.00 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ ากดั (PTTUT)* ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
ไอน ้ า และน ้ า เพื่อการ
อุตสาหกรรม 

- 40.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จ ากดั (PTTICT) ไทย บริการงานส่ือสาร 
และเทคโนโลย ี

20.00 20.00 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จ ากดั 
(PTTME)  

ไทย บริการบ ารุงรักษา 
โรงงาน และงาน
วศิวกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จ ากดั (B.Grimm BIP)  ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 23.00 23.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากดั (NNEG) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 30.00 30.00 

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จ ากดั (PTTES) ไทย ใหบ้ริการทางเทคนิค 
และด าเนินงาน 

40.00 40.00 

บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) ไทย ผลิตและจ าหน่าย 
ไฟฟ้า และไอน ้ า 

25.00 25.00 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) ไทย ปิโตรเคมีและการกลัน่ 48.89 48.89 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (GPSC)* ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
ไอน ้ า และน ้ า เพื่อการ
อุตสาหกรรม 

30.10 - 

* IPT และ PTTUT ไดค้วบรวมกนัเป็น GPSC เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

9.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

30 ม.ิย. 2556 31 ธ.ค. 2555 เงนิปันผล 
ส าหรับงวดหกเดอืน
ส้ินสุดวนัที ่30 ม.ิย. 

30 ม.ิย. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2556 2555 

กลุ่มธุรกิจการกลัน่         

1. TOP 49.10 49.10 11,380.83 41,691.58 11,380.83 43,084.82 2,203.63 2,003.29 

2. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 17,175.91 14,770.48 17,974.17 1,606.24 6,057.67 

3. BCP 27.22 27.22 5,585.26 9,319.99 5,585.26 8,934.16 337.27 374.75 

4. IRPC 38.51 38.51 28,467.24 29,517.27 28,467.24 29,669.33 629.58 314.79 

กลุ่มธุรกิจน ้ ามนั          

5. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 2,477.06 2,682.35 2,193.36 - - 

6. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 - 131.25 - - - 

7. VLPG 45.00 45.00 87.35 101.95 87.35 95.18 - 33.75 

8. KPL 40.00 40.00 21.49 - 21.49 - - - 

9. FST  25.00 25.00 0.84 1.58 0.87 1.55 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี         

10. PPCL - 40.00 - - 3,340.48 4,982.48 252.00 - 

11. PTTME  40.00 40.00 66.40 229.60 66.40 196.40 9.40 28.40 

12. PTTGC 48.89 48.89 49,562.99 119,579.10 49,562.99 116,881.10 5,485.29 2,910.56 

13. PTTES 40.00 40.00 62.50 71.46 62.50 66.73 - - 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

9.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

30 ม.ิย. 2556 31 ธ.ค. 2555 เงนิปันผล  
ส าหรับงวดหกเดอืน
ส้ินสุดวนัที ่30 ม.ิย. 

30 ม.ิย. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2556 2555 

กลุ่มธุรกิจก๊าซ 
ธรรมชาติ         

14. IPT - 20.00 - - 400.19 1,739.29 - - 

15. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,327.44 2,304.76 2,278.18 146.12 146.12 

16. PTTUT - 40.00 - - 2,743.60 3,067.10 - 5.76 

17. EMG 25.00 25.00 15,217.47 12,247.32 14,975.23 12,052.37 - - 

18. B.Grimm BIP 23.00 23.00 65.67 63.17 65.67 64.88 - - 

19. NNEG 30.00 30.00 90.60 79.53 72.60 65.28 - - 

20. XPCL 25.00 25.00 871.76 803.69 423.68 443.56 - - 

21. BIC 25.00 25.00 342.50 336.30 281.50 277.91 - - 

22. GPSC 30.10 - 3,143.79 5,315.65 - - - - 

กลุ่มธุรกิจส ารวจ 
และผลิตปิโตรเลียม         

23. UAQ Petroleum 30.00 - 0.01 0.01 - - - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน         

24. PTTICT 40.00 40.00 60.00 232.56 60.00 236.27 30.00 - 

25. ShoreAir 50.00 50.00 15.28 139.38 14.70 105.83 - - 

    134,930.82 241,710.55 137,501.42 244,409.95   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า   (11,846.76) (8,723.88) (11,660.61) (8,585.00)   

รวม   123,084.06 232,986.67 125,840.81 235,824.95 10,699.53 11,875.09 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

9.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล  
ส าหรับงวดหกเดอืน 
ส้ินสุดวนัที ่30 ม.ิย. 

30 ม.ิย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 ม.ิย. 2556 31 ธ.ค. 2555 2556 2555 

บริษทัยอ่ย :       

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 58.00 418.14 418.14 406.00 426.30 

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 60.23 - 

16. TLBC 48.95 48.95 140.00 140.00 11.90 10.92 

17. PTTPMMA 100.00 - 165.00 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  134,777.83 134,612.83 8,259.98 6,485.97 
 

 



42 
 

9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

9.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ต่อ) 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล  
ส าหรับงวดหกเดอืน 
ส้ินสุดวนัที ่30 ม.ิย. 

30 ม.ิย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 ม.ิย. 2556 31 ธ.ค. 2555 2556 2555 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั :       

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

18. TTM (T) 50.00 50.00 5,666.80 5,666.80 538.34 425.01 

19. TTM (M) 50.00 50.00 281.32 281.32 - - 

20. DCAP 35.00 35.00 584.50 584.50 - - 

21. TSR 40.00 - 403.21 - - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

22. PTTAC 48.50 48.50 6,909.41 6,909.41 - - 

23. HMC 41.44 41.44 9,117.12 9,117.12 827.70 621.13 

24. PTTMCC 50.00 50.00 750.12 180.12 - - 

รวมเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 23,712.48 22,739.27 1,366.04 1,046.14 
       
บริษทัร่วม :       

กลุ่มธุรกิจการกลัน่       

25. TOP 49.10 49.10 11,380.83 11,380.83 2,203.63 2,003.29 

26. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 14,770.48 1,606.24 6,057.67 

27. BCP 27.22 27.22 5,585.26 5,585.26 337.27 374.75 

28. IRPC  38.51 38.51 28,467.24 28,467.24 629.58 314.79 

กลุ่มธุรกิจน า้มนั        

29. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 2,682.35 - - 

30. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 131.25 - - 

31. VLPG 45.00 45.00 87.35 87.35 - 33.75 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

9.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ต่อ) 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล  
ส าหรับงวดหกเดอืน 
ส้ินสุดวนัที ่30 ม.ิย. 

30 ม.ิย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 ม.ิย. 2556 31 ธ.ค. 2555 2556 2555 

กลุ่มธุรกิจน า้มนั (ต่อ)       

32. KPL 40.00 40.00 21.49 21.49 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

33. PPCL - 40.00 - 3,340.48 252.00 - 

34. PTTME  40.00 40.00 66.40 66.40 9.40 28.40 

35. PTTGC 48.89 48.89 48,121.52 48,121.52 5,400.58 2,865.61 

36. PTTES 40.00 40.00 62.50 62.50 - - 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

37. IPT - 20.00 - 400.19 - - 

38. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 146.12 146.12 

39. PTTUT - 40.00 - 2,743.60 - 5.76 

40. B.Grimm BIP 23.00 23.00 65.67 65.67 - - 

41. NNEG 30.00 30.00 90.60 72.60 - - 

42. BIC 25.00 25.00 342.50 281.50 - - 

43. GPSC 30.10 - 3,143.79 - - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน       

44. PTTICT 20.00 20.00 30.00 30.00 15.00 - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 117,353.99 120,615.47   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (152.74) (152.74)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 117,201.25 120,462.73 10,599.82 11,830.14 

รวม 275,691.56 277,814.83 20,225.84 19,362.25 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

9.4 รายการส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิ และผลการด าเนินงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ตามสดัส่วนของบริษทัฯ ซ่ึงน ามารวมในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงิน : 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

 TTM (T) TTM (M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC TSR TTM (T) TTM (M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC TSR 

สินทรัพยห์มุนเวียน 2,999.29 211.88 242.75 1,501.20 4,104.55 543.66 152.93 2,745.31 162.24 195.91 2,090.88 4,748.20 136.85 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 10,018.48 569.26 1,226.03 12,854.76 12,498.95 209.63 1,724.51 9,693.35 595.40 1,281.95 13,004.90 12,545.21 27.60 - 

หน้ีสินหมุนเวียน (1,250.46) (107.97) (211.88) (3,325.31) (1,951.54) (30.65) (349.94) (1,248.90) (98.94) (203.73) (3,243.97) (2,084.88) (3.04) - 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (7,379.30) (318.81) (745.52) (5,397.85) (4,177.11) (0.07) (1,422.97) (7,331.14) (291.16) (810.88) (5,629.23) (4,420.27) (0.04) - 

สินทรัพยสุ์ทธิ 4,388.01 354.36 511.38 5,632.80 10,474.85 722.57 104.53 3,858.62 367.54 463.25 6,222.58 10,788.26 161.37 - 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

9.4 รายการส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิ และผลการด าเนินงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ตามสดัส่วนของบริษทัฯ ซ่ึงน ามารวมในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

งบก าไรขาดทุน : 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

 TTM (T) TTM (M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC TSR TTM (T) TTM (M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC TSR 

รายได ้* 539.12 29.55 271.41 709.82 2,984.86 2.16 0.17 523.60 23.08 250.07 0.76 3,197.00 1.04 - 

ค่าใชจ่้าย (273.42) (25.00) (240.15) (1,499.37) (2,909.21) (7.07) (3.24) (364.19) (26.64) (227.27) (339.76) (2,761.54) (4.25) - 

ก าไร(ขาดทุน) 
ก่อนภาษีเงินได ้ 265.70 4.55 31.26 (789.55) 75.65 (4.91) (3.07) 159.41 (3.56) 22.80 (339.00) 435.46 (3.21) - 

ภาษีเงินได ้ (155.07) (4.87) - 0.06 10.28 - 0.57 - - - 0.08 (40.54) - - 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 110.63 (0.32) 31.26 (789.49) 85.93 (4.91) (2.50) 159.41 (3.56) 22.80 (338.92) 394.92 (3.21) - 
 

* รวมก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 



47 
 

 

9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

9.4 รายการส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิ และผลการด าเนินงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ตามสดัส่วนของบริษทัฯ ซ่ึงน ามารวมในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

งบก าไรขาดทุน : 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

 TTM (T) TTM (M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC TSR TTM (T) TTM (M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC TSR 

รายได ้* 1,105.24 62.69 503.90 2,218.38 6,189.89 2.94 0.17 1,180.48 69.28 423.07 223.76 6,284.17 2.27 - 

ค่าใชจ่้าย (605.43) (45.37) (455.78) (2,808.30) (5,669.77) (11.73) (3.24) (711.12) (46.24) (409.92) (524.44) (5,577.92) (7.24) - 

ก าไร(ขาดทุน) 
ก่อนภาษีเงินได ้ 499.81 17.32 48.12 (589.92) 520.12 (8.79) (3.07) 469.36 23.04 13.15 (300.68) 706.25 (4.97) - 

ภาษีเงินได ้ 478.62 (22.77) - 0.14 (4.63) - 0.57 - - - 0.16 (87.63) - - 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 978.43 (5.45) 48.12 (589.78) 515.49 (8.79) (2.50) 469.36 23.04 13.15 (300.52) 618.62 (4.97) - 
 

* รวมก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

9.5 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 
 

BIC 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 BIC เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมทั้ งหมด 3 คร้ัง 
เป็นจ านวนเงินรวม 61 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 
 

PTTMCC 
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของ PTTMCC เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมทุน
จดทะเบียน 1,140 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 360 ลา้นบาท เป็น 1,500 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นเพ่ิมทุน
จ านวน 114 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น
เป็นจ านวนเงินรวม 570 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 26 เมษายน 2556 
 

IPT / PTTUT 
เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556 GPSC ไดจ้ดทะเบียนควบรวมบริษทัระหวา่ง IPT และ PTTUT กบักระทรวงพาณิชย ์
ส่งผลให้ IPT และ PTTUT ส้ินสภาพการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยบริษทัฯ ไดแ้ลกหุ้นสามญัทั้งหมด 
ท่ีถือใน IPT และ PTTUT เป็นหุน้สามญัท่ีออกใหม่โดย GPSC  
 

GPSC 
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (GPSC) เกิดจากการควบรวมบริษทัระหวา่งบริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (IPT) และบริษทั พีทีที ยูทิลิต้ี จ ากดั (PTTUT) โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือ
วนัท่ี 10 มกราคม 2556 และไดก้ าหนดอตัราการแลกหุ้นของการควบรวมบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นของ IPT 
และ PTTUT ดงัน้ี 
 

  1 หุ้นของ IPT  ต่อ 2.411560 หุ้นใหม่ใน GPSC 
  1 หุ้นของ PTTUT ต่อ 0.635534 หุ้นใหม่ใน GPSC 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

9.5 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 (ต่อ) 
 

GPSC (ต่อ) 
การควบรวมบริษทัเสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556 โดย GPSC รับมาซ่ึงธุรกิจในปัจจุบนัของ 
IPT และ PTTUT ซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หน้าท่ี และภาระผูกพนัทั้งหมดของทั้งสองบริษทั 
รวมถึงสัญญาต่างๆ ท่ี IPT และ PTTUT ไดท้ าไวก่้อนหน้าการควบรวม ทั้งน้ี PTTUT ไดถู้กระบุเป็นผูซ้ื้อ
ส าหรับการรวมธุรกิจ และงบการเงินของ GPSC ใชมู้ลค่าตามบญัชีของ PTTUT และมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้อง IPT เป็นเกณฑ์ในการบนัทึกรายการ บริษทัฯ ไดแ้ลกหุ้นสามญัทั้งหมดใน 
IPT และ PTTUT เป็นหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ GPSC ตามอตัราการแลกหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้
บริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน GPSC เท่ากบัร้อยละ 30.10  
 

ส าหรับงบการเงินรวม บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนใน GPSC ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย และ 
รับรู้ก าไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นจ านวน 119.45 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุน และรับรู้ผล
แตกต่างของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใน GPSC กบัเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใน IPT และ PTTUT 
ท่ีสูงข้ึนจ านวน 244.04 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิ่มมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กซ้ือ (IPT) ท่ีวดัค่า และ
บนัทึกดว้ยมูลค่าย ุติธรรม ณ วนัควบรวมบริษทัในบญัชีส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการของ 
บริษทัร่วมเป็นส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วมในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 

ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนใน GPSC ดว้ยวิธีราคาทุน ซ่ึงเกิดจากมูลค่าตาม
บญัชีรวมของ IPT และ PTTUT ณ วนัท่ีเกิดการควบรวม 
 

UAQ Petroleum 
เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2556 บริษทั PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของ PTTEP ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั Canemir Petroleum (UAQ) Corp. โดยการจดัตั้งบริษทั UAQ 
Petroleum Limited ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศฮ่องกง และมีทุนจดทะเบียนจ านวน 10,000 เหรียญฮ่องกง 
โดยประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญฮ่องกง โดยบริษทั PTTEP FH 
เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และบริษทั UAQ เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 
ของทุนจดทะเบียน บริษทั UAQ Petroleum Limited มีสถานะเป็นบริษทัร่วมของ PTTEP  
 

PTTI 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2556 PTTI โดยผ่านบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิ้ง จ ากดั (PTTIH) ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของ PTTI เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั น ้ าลิก 1 พาวเวอร์ จ ากดั (NL1PC) เพ่ือด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงัน ้ าในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย NL1PC มีทุนจดทะเบียนเบ้ืองตน้ 200,000 
ดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่า 6,109,660 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 ดอลลาร์
สหรัฐ ซ่ึง PTTIH ถือหุ้นจ านวน 8,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

9.5 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 (ต่อ) 
 

PTTI (ต่อ) 
เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556 NL1PC เรียกช าระค่าหุ้นดงักล่าวเป็นเงินจ านวน 16,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ
เทียบเท่า 479,664 บาท ซ่ึง PTTIH ไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวนเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 และ
เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2556 NL1PC เรียกช าระค่าหุ้นดงักล่าวเป็นเงินจ านวน 64,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ
เทียบเท่า 1,984,928 บาท ซ่ึง PTTIH ไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวนเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2556 
 

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2556 บริษทั Sarkari Resources Limited (SAR) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTT Mining 
Limited (PTTML) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI ไดรั้บการอนุมติัเพิกถอนหุน้ออกจากตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์  
 

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 PTTML ไดรั้บการตอบรับการขายหุ้น จากการท าค าเสนอซ้ือหุ้นสามญัจาก 
ผูถื้อหุ้นรายย่อยของ SAR เป็นจ านวน 10,782,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.95 โดยมีมูลค่าจ่ายซ้ือจ านวน 
16,368,648 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 487,087,689 บาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมจากร้อยละ 93.63 
เป็นร้อยละ 94.58 และได้ด าเนินการเพิกถอนหลกัทรัพยอ์อกจากตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์แลว้เสร็จ  
โดยมีสถานะเป็นบริษทัมหาชนไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ตั้งแต่วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 
 

XPCL 
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ XPCL คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2554 ไดมี้มติให้เพ่ิมทุน 
จดทะเบียน 5,750 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 6,750 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น 
เพ่ิมทุนจ านวน 575 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
 

ในระหวา่งงวด XPCL เรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวจ านวน 6 คร้ัง เป็นเงินจ านวน 359.38 ลา้นบาท ซ่ึง
บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (NSC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI ไดช้ าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 
 

NNEG 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของ NNEG คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พ่ิม
ทุนจดทะเบียน 60 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 242 ลา้นบาท เป็น 302 ลา้นบาท โดยการออกหุน้เพ่ิมทุน
จ านวน 6 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน
ดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้เป็นจ านวนเงิน 18 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

9.5 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 (ต่อ) 
 

PTTPMMA 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้ง
บริษทั พีทีที พีเอม็เอม็เอ จ ากดั (PTTPMMA) เพ่ือลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Poly 
Methyl Methacrylate (PMMA) รวมถึงผลิตและจ าหน่ายเมด็พลาสติกดงักล่าว โดยบริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วน
ร้อยละ 100 PTTPMMA มีทุนจดทะเบียน 660 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 6.6 ลา้นหุ้น มูลค่า
หุน้ละ 100 บาท และเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2556 PTTPMMA เรียกช าระค่าหุ้นคร้ังแรกหุ้นละ 25 บาท เป็นเงิน
จ านวน 165 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 
 

TSR 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2555 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2555 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ เขา้
ร่วมทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ในบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั (TSR) ท่ีสัดส่วน
ร้อยละ 40 โดยมีวงเงินร่วมทุน 1,450 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้น และสัญญาจอง
ซ้ือหุ้นกบับริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (TSE) เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2556 และ เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2556 
TSE ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นดงักล่าวเป็นเงินจ านวน 130 บาท ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 
เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีเงินลงทุนเป็นจ านวน 3 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.00001 

 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2556 TSR ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน จ านวน 20 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 400 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวนเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ส่งผลให้บริษทัฯ มีสัดส่วนการ 
ถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 40 และTSR มีสถานะเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของบริษทัฯ 
 

PPCL 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหด้ าเนินการ
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั พีทีที ฟีนอล จ ากดั (PPCL) ในส่วนท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นอยู่ทั้ งหมดเป็นจ านวน 
37,008,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ให้กบับริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) เป็นเงินจ านวน 4,644,032,800 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556  
 

PTTOM 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 10/2555 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้ง
บริษทั พีทีที ออยล ์เมียนมาร์ จ ากดั (PTTOM) เพ่ือท าหนา้ท่ีบริหารจดัการและด าเนินธุรกิจน ้ ามนัในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งน้ี PTTOM จดัตั้งบริษทัแลว้
เสร็จเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

9.6 ขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนของบริษทัร่วม  
 

9.6.1 บริษัทฯ ยงัไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน) ของบริษัทร่วมบางแห่ง ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2556 จ านวน 6.61 ลา้นบาท (2555 : 1.92 ลา้นบาท) และส าหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2556 จ านวน 7.60 ลา้นบาท (2555 : 1.41 ลา้นบาท) เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้ของ
บริษทัร่วมดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 จ านวน 66.68 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : 75.51 ลา้นบาท) 
 

9.6.2 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (เฉพาะบริษทัร่วมท่ีมีตราสารทุนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET)) ค  านวณจากราคาเสนอซ้ือปัจจุบันของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 
ในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
บริษทัร่วม 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 
BCP 12,741.45 11,898.27 
IRPC 25,812.60 32,423.14 
TOP 62,853.38 67,611.21 
PTTGC 150,444.77 154,302.32 
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10. เงนิลงทุนเผือ่ขาย  
 

10.1 ขอ้มูลเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   30 ม.ิย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงนิลงทุนเผือ่ขายของบริษัทฯ :     

เงินลงทุนในตราสารทุน     

บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (TIP) ไทย ประกนัภยั 13.33 13.33 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
 (BAFS)  

ไทย บริการเติมน ้ ามนั
อากาศยาน 

7.06 7.06 

เงินลงทุนในกองทุนรวม     

กองทุนเปิดเอม็เอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด ์(MFC Energy Fund) ไทย กองทุนรวม 32.57 32.57 

กองทุนเปิดดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและ  
 เคมีภณัฑ ์(FAM EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   

 

ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภท 
ธุรกจิ 

ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

    30 ม.ิย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงนิลงทุนเผือ่ขายของ PTTEP :      

เงินลงทุนในตราสารทุน      

Wentworth Resources Limited (WRL) แคนาดา ส ารวจแหล่ง
น ้ ามนั และ 
ก๊าซธรรมชาติ 

COVE 2.42 2.42 

      

เงนิลงทุนเผือ่ขายของ PTTI :      

เงินลงทุนในตราสารทุน      

Xanadu Mines Ltd. (XML) 
 

มองโกเลีย 
 

ส ารวจแหล่งแร่ 
 

SET 12.37 12.37 



55 
 

10. เงนิลงทุนเผือ่ขาย (ต่อ) 
 

10.2 เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย :ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

เงนิปันผล 
ส าหรับงวดหกเดอืน 
ส้ินสุดวนัที ่30 ม.ิย. 

 
30 ม.ิย. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 

30 ม.ิย. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 

30 ม.ิย. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 2556 2555 

เงินลงทุนในตราสารทุน         

 TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 20.00 10.00 

 BAFS 7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 18.36 14.40 

 WRL 2.42 2.42 38.86 41.95 - - - - 

 XML 12.37 12.37 228.43 224.79 - - - - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุน   603.29 602.74 336.00 336.00   

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 

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม   6,804.89 6,804.89 6,804.89 6,804.89   

         
รวมเงินลงทุนเผื่อขายก่อนปรับ 
 มูลค่าเงินลงทุน   7,408.18 7,407.63 7,140.89 7,140.89   

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน    5,626.60 5,564.70 5,810.98 5,730.55   

  รวม   13,034.78 12,972.33 12,951.87 12,871.44 110.19 96.23 
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11. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่  
 

11.1 ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
 

ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   30 ม.ิย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของบริษัทฯ :     

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Huizhou) จ ากดั (PA(Huizhou)) จีน การตลาดน ้ ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Maoming) จ ากดั (PA (Maoming)) จีน การตลาดน ้ ามนั 20.00 20.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Sanshui) จ ากดั (PA (Sanshui)) จีน การตลาดน ้ ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั (FPT)* ไทย ท่อขนส่งน ้ ามนั - - 

บริษทั บริการน ้ ามนัอากาศยาน จ ากดั (IPS) ไทย บริการเติมน ้ ามนั 
อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั (RPCL) ไทย ผลิตไฟฟ้า 15.00 15.00 

บริษทั คลัเลอร์วชิัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (Corpus) ไทย  ผลิตเสน้ดา้ยส าเร็จรูป 0.48 0.48 

 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของบริษัทย่อย และกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของ PTTT :     

KIC Oil Terminals Sdn Bhd (KOT) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah Integrated Facilities Sdn Bhd (KIF) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah I Ltd (K I) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah II Sdn Bhd (K II) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของ HMC :     

บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จ ากดั (ROC) ไทย ปิโตรเคมี 5.91 5.91 

บริษทั บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอเลฟินซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (BAPT) 

ไทย ปิโตรเคมี 2.07 2.07 

 
* ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สดัส่วนเงินลงทุนร้อยละ 0.00016 



57 
 

11. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 

11.2 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย :ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

เงนิปันผล 
ส าหรับงวดหกเดอืน 
ส้ินสุดวนัที ่30 ม.ิย. 

 
30 ม.ิย. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 

30 ม.ิย. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 

30 ม.ิย. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 2556 2555 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่         
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 5.91 955.97 909.84 - - - - 

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 10.00 109.37 107.63 - - - - - 
10. KIF 10.00 10.00 45.33 44.60 - - - - 

11. K I 10.00 10.00 227.81 224.19 - - - - 

12. K II 10.00 10.00 60.89 59.93 - - - - 

13. Corpus 0.48 0.48 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 

รวมเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิราคาทุน   2,552.98 2,499.80 1,135.42 1,135.42   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (490.89) (483.84) (29.30) (29.30)   

รวม   2,062.09 2,015.96 1,106.12 1,106.12 60.00 52.50 

 
* ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สดัส่วนเงินลงทุนร้อยละ 0.00016 จ านวน 44 หุ้น เป็นเงินจ านวน 220 บาท 
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11. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 

11.3 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 
 

ROC 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 HMC ไดซ้ื้อหุ้นสามญัใหม่ของ ROC ตามสัดส่วนการลงทุนเดิม จ านวน 4,452,001 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยคิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 445 ลา้นบาท ซ่ึง HMC จะทยอยช าระเป็นคราวๆไป ทั้งน้ีเม่ือ
วนัท่ี 5 มิถุนายน 2556 HMC ไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 25 หรือคิดเป็นเงินจ านวน 111 ลา้นบาท 
(บริษทัฯ รับรู้เงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจ านวนเงิน 46.13 ลา้นบาท) 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 4,421.68 5,439.68 1.11 9,862.47 
 -  เพ่ิมข้ึน - 0.51 14.93 15.44 
 -  โอนเปล่ียนประเภท - (405.86) (1.79) (407.65) 
 -  ขายและจ าหน่าย - (8.63) - (8.63) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 4,421.68 5,025.70 14.25 9,461.63 
     
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - (1,770.99) - (1,770.99) 
 -  ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (95.42) - (95.42) 
 -  โอนเปล่ียนประเภท - 40.78 - 40.78 
 -  ขายและจ าหน่าย - 8.60 - 8.60 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 - (1,817.03) - (1,817.03) 
     
ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 4,421.68 3,668.69 1.11 8,091.48 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 4,421.68 3,208.67 14.25 7,644.60 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน (ต่อ) 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 4,421.68 1,781.54 1.11 6,204.33 
 -  เพ่ิมข้ึน - 0.37 14.93 15.30 
 -  โอนเปล่ียนประเภท - 2.01 (1.79) 0.22 
 -  ขายและจ าหน่าย - (8.63) - (8.63) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 4,421.68 1,775.29 14.25 6,211.22 
     
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - (1,157.64) - (1,157.64) 
 -  ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (28.98) - (28.98) 
 -  ขายและจ าหน่าย - 8.60 - 8.60 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 - (1,178.02) - (1,178.02) 
     
ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 4,421.68 623.90 1.11 5,046.69 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 4,421.68 597.27 14.25 5,033.20 
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13. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร สินทรัพยเ์พื่อ สินทรัพย ์ งานระหวา่ง รวม 
  และส่วน และ การส ารวจ อ่ืนๆ ก่อสร้าง  
  ปรับปรุง อุปกรณ์ และผลิต    
  อาคาร  ปิโตรเลียม    
ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 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 
- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตฯุ 26) 77.96 - 0.34 - - 1,451.19 1,529.49 
- ซ้ือสินทรัพย ์ 315.85 107.88 941.20 50,919.98 557.79 6,368.98 59,211.68 
- ตน้ทุนการกูย้มื - - - - - 537.41 537.41 
- โอนเปล่ียนประเภท 2,482.48 1,599.45 12,141.60 - (1,576.89) (14,678.79) (32.15) 
- ขายและจ าหน่าย - (51.24) (2,895.92) (1,487.28) (64.92) (5.41) (4,504.77) 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 108.44 55.71 365.06 8,129.13 (88.57) (10.20) 8,559.57 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 9,692.70 47,566.59 356,742.75 616,474.73 16,667.00 38,878.47 1,086,022.24 
        ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - (16,153.93) (117,714.16) (221,510.77) (8,027.91) - (363,406.77) 
- ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (1,169.47) (7,388.61) (22,610.54) (661.06) - (31,829.68) 
- โอนเปล่ียนประเภท - (27.25) (0.15) - (0.19) - (27.59) 
- ขายและจ าหน่าย - 10.14 2,844.15 1,437.30 33.50 - 4,325.09 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 15.27 (171.57) (4,409.77) (8.66) - (4,574.73) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 - (17,325.24) (122,430.34) (247,093.78) (8,664.32) - (395,513.68) 
        ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 (78.42) (4.69) (259.28) (6,410.88) - - (6,753.27) 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - (103.60) - - (103.60) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 (78.42) (4.69) (259.28) (6,514.48) - - (6,856.87) 
        ราคาตามบญัชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 6,629.55 29,696.17 228,217.03 330,991.25 9,811.68 45,215.29 650,560.97 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 9,614.28 30,236.66 234,053.13 362,866.47 8,002.68 38,878.47 683,651.69 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์อยูใ่นภาระค ้าประกนั เป็นเงินจ านวน 12,756.49 ลา้นบาท 
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13. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร สินทรัพย ์ งานระหวา่ง รวม 
  และส่วน และ อ่ืนๆ ก่อสร้าง  
  ปรับปรุง อุปกรณ์    
  อาคาร     
ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 3,983.47 27,342.43 276,399.36 10,369.78 29,472.83 347,567.87 
- ซ้ือสินทรัพย ์ - 66.22 665.03 141.36 5,002.28 5,874.89 
- ตน้ทุนการกูย้มื - - - - 527.23 527.23 
- โอนเปล่ียนประเภท 315.63 116.33 268.97 83.29 (789.19) (4.97) 
- ขายและจ าหน่าย - (11.16) (2,812.72) (31.59) - (2,855.47) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 4,299.10 27,513.82 274,520.64 10,562.84 34,213.15 351,109.55 
       
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - (11,372.90) (100,644.85) (6,502.68) - (118,520.43) 
- ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (542.35) (5,402.42) (493.72) - (6,438.49) 
- โอนเปล่ียนประเภท - 0.02 0.03 - - 0.05 
- ขายและจ าหน่าย - 10.11 2,810.98 3.20 - 2,824.29 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 - (11,905.12) (103,236.26) (6,993.20) - (122,134.58) 
       
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 (78.42) (4.70) (259.15) - - (342.27) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 (78.42) (4.70) (259.15) - - (342.27) 
       
ราคาตามบญัชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 3,905.05 15,964.83 175,495.36 3,867.10 29,472.83 228,705.17 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 4,220.68 15,604.00 171,025.23 3,569.64 34,213.15 228,632.70 
 

ตน้ทุนการกู้ยืมท่ีได้บันทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงินรวม 
มีจ านวน 537.41 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : 838.62 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มีจ านวน 527.23 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : 759.24 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน
ร้อยละ 3.89 - 4.76 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : ร้อยละ 1.70 - 4.80) 
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13. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงรวมอยูใ่น
สินทรัพยอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ สินทรัพยป์ระเภทยานพาหนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

ราคาทุน 1,173.47 1,125.79 927.43 867.93 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (425.01) (346.91) (331.39) (263.06) 

ราคาตามบญัชี 748.46 778.88 596.04 604.87 
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14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพยใ์นการ
ส ารวจและประเมิน
ค่าแหล่งทรัพยากร 

สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 6,364.26 18,763.90 97,427.18 3,883.79 126,439.13 
 -  ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 26) 0.01 - - - 0.01 
 -  เพ่ิมข้ึน 542.71 26.03 1,979.01 47.38 2,595.13 
 -  โอนเปล่ียนประเภท 31.35 20.49 (167.25) 92.84 (22.57) 
 -  ขายและจ าหน่าย (1.80) - (120.28) - (122.08) 
 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 51.82 64.58 1,713.96 (33.29) 1,797.07 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 6,988.35 18,875.00 100,832.62 3,990.72 130,686.69 
      
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 (1,999.60) (6,074.78) - (1,315.34) (9,389.72) 
 -  ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (309.31) (257.24) - (117.49) (684.04) 
 -  โอนเปล่ียนประเภท (0.45) - - - (0.45) 
 -  ขายและจ าหน่าย 1.32 - - - 1.32 
 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12.37) 6.91 - (9.20) (14.66) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 (2,320.41) (6,325.11) - (1,442.03) (10,087.55) 
      
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - - (105.77) (73.68) (179.45) 
 -  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - - (35.03) (35.03) 
 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (1.71) (2.70) (4.41) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 - - (107.48) (111.41) (218.89) 
      
ราคาตามบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 4,364.66 12,689.12 97,321.41 2,494.77 116,869.96 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 4,667.94 12,549.89 100,725.14 2,437.28 120,380.25 
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14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน (ต่อ) 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 3,135.85 18,340.45 51.55 21,527.85 
 -  เพ่ิมข้ึน 50.32 - - 50.32 
 -  โอนเปล่ียนประเภท 20.42 10.21 - 30.63 
 -  ขายและจ าหน่าย (0.80) - - (0.80) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 3,205.79 18,350.66 51.55 21,608.00 
     
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 (947.07) (5,873.16) (51.55) (6,871.78) 
 -  ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (232.73) (239.20) - (471.93) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 (1,179.80) (6,112.36) (51.55) (7,343.71) 
     
ราคาตามบญัชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2,188.78 12,467.29 - 14,656.07 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 2,025.99 12,238.30 - 14,264.29 
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15. สินทรัพย์เหมอืง 
 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยเ์หมือง มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม 

ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556  47,373.28 
 -  เพ่ิมข้ึน  2,027.77 
 -  โอนเปล่ียนประเภท  686.06 
 -  ขายและจ าหน่าย  (13.01) 
 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  882.62 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556  50,956.72 
   
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556  (12,060.23) 
 -  ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด  (2,361.46) 
 -  ขายและจ าหน่าย  0.80 
 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (296.32) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556  (14,717.21) 
   
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556  (80.22) 

 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (1.17) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556  (81.39) 
   
ราคาตามบญัชี   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  35,232.83 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556  36,158.12 
 



67 
 

16. ค่าความนิยม 
 

การเปล่ียนแปลงในค่าความนิยม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  46,501.14 28,432.57 
- เพ่ิมข้ึน (หมายเหตุฯ 26)  292.97 827.69 
- โอนเปล่ียนประเภท (56.43) - 
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (321.48) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5.02) 47.56 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  46,732.66 28,986.34 

 
17. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ 

 

การเปล่ียนแปลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,688.54 7,346.23 6,780.11 8,495.57 

- Make-up Right (437.22) (779.86) (492.87) (659.57) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 5,251.32 6,566.37 6,287.24 7,836.00 
 

บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินค่าซ้ือก๊าซล่วงหนา้ส าหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดต้ามปริมาณขั้นต ่าท่ีระบุ
ในสญัญาซ้ือขายก๊าซ (Take-or-Pay) ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซท่ีไดช้ าระเงินล่วงหนา้ไปแลว้ในปีสัญญา
ต่อๆไป (Make-up Right) โดยไม่มีก าหนดเวลา  
 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซประกอบด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซจาก
แหล่งยาดานาในประเทศสหภาพพม่าซ่ึงเป็นยอดคงเหลือส าหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบได้
ของปี 2543 
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18. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

 

เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 3,894.52 3,195.18 2,500.00 2,000.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 146.97 191.59 146.97 191.59 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 5,513.08 6,654.56 1,172.53 2,308.31 

หุน้กู ้- สกลุบาท 36,247.13 29,559.71 24,550.00 24,550.00 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 304.82 229.50 254.48 177.34 

รวม 46,106.52 39,830.54 28,623.98 29,227.24 
 

เงินกูย้มืระยะยาว 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 27,991.07 29,203.17 19,500.00 21,500.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 47.43 105.82 47.43 105.82 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 74,624.50 67,630.24 26,390.24 17,466.33 

หุน้กู ้- สกลุบาท 147,250.18 158,945.52 139,754.20 139,754.20 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 143,427.19 141,184.06 81,603.05 80,294.32 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 315.56 444.80 244.49 351.11 

รวม 393,655.93 397,513.61 267,539.41 259,471.78 
 
 

เงินกูย้ืมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 จ านวน 6,000.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : 
7,000.00 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
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18. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

18.1 เงินกูย้มื 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืสกลุบาท และสกลุต่างประเทศ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

ดอลลาร์ 
แคนาดา 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 32,695.76 1,689.22 23,000.00 475.00 106,980.56 
- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตฯุ 26) 1,572.19 - - - 1,572.19 
- กูเ้พ่ิม - 310.00 - - 9,134.58 
- ช าระคืน (2,188.87) (97.13) - - (5,333.84) 
- ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - - (355.34) 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - 212.22 

- อ่ืนๆ 0.91 0.21 - - 7.20 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 32,079.99 1,902.30 23,000.00 475.00 112,217.57 

- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (4,041.49) (92.08) - - (9,554.57) 

เงินกูย้มืระยะยาว 28,038.50 1,810.22 23,000.00 475.00 102,663.00 
 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 23,797.41 375.00 23,000.00 43,572.05 
- กูเ้พ่ิม - 310.00 - 9,134.58 
- ช าระคืน (1,603.01) (37.50) - (2,959.76) 

- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - - 10.30 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 22,194.40 647.50 23,000.00 49,757.17 

- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (2,646.97) (37.50) - (3,819.50) 

เงินกูย้มืระยะยาว 19,547.43 610.00 23,000.00 45,937.67 
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18. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

18.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยมืสกลุบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2555 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงลงนามในสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินเป็น
วงเงินจ านวน 5,650 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ร้อยละ MLR ลบ 1.75 ถึง 1.90 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน 
ก าหนดช าระคืนเงินกูภ้ายใน 12 ปี นบัจากวนัลงนามในสัญญา และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 กิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัดงักล่าวมีเงินกูซ่ึ้งสุทธิจากค่าธรรมเนียมรอตดัจ่ายแลว้เป็นจ านวนเงิน 3,930.85 ลา้นบาท 
(บริษทัฯ รับรู้เงินกูต้ามสดัส่วนการถือหุน้เป็นจ านวน 1,572.34 ลา้นบาท) (หมายเหตุฯ 26) 
 

เงนิกู้ยมืสกลุต่างประเทศ 
 

เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2555 บริษทัฯ ลงนามในสญัญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน 3 ราย จ านวน 310 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ ท่ีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ร้อยละ LIBOR บวก 1.78 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน ระยะเวลากู ้5 ปีนบัจาก
วนัเบิกเงินกู ้โดยในวนัท่ี 27 มีนาคม 2556 บริษทัฯ ไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวเตม็จ านวน 
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18. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

18.2 หุน้กู ้
 

หุน้กู ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินรวม 

 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ บาท 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ     

- สกลุดอลลาร์สหรัฐ 140,490.67 4,501.68 138,224.49 4,500.05 

- สกลุบาท 183,497.31 - 188,505.23 - 

หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ     

- สกลุดอลลาร์สหรัฐ 2,936.52 94.34 2,959.57 96.62 

รวม 326,924.50 4,596.02 329,689.29 4,596.67 

ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี (36,247.13) - (29,559.71) - 

หุน้กูร้ะยะยาว 290,677.37 4,596.02 300,129.58 4,596.67 
 

 หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ บาท 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ     

- สกลุดอลลาร์สหรัฐ 81,603.05 2,609.84 80,294.32 2,608.86 

- สกลุบาท 164,304.20 - 164,304.20 - 

รวม 245,907.25 2,609.84 244,598.52 2,608.86 

ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี (24,550.00) - (24,550.00) - 

หุน้กูร้ะยะยาว 221,357.25 2,609.84 220,048.52 2,608.86 
 

หุ้นกู้สกลุต่างประเทศ 
 

ในระหวา่งวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 ถึงวนัท่ี 12 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
(Interest Rate Swap) ส าหรับหุน้กูส้กลุต่างประเทศ จ านวน 500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี เป็นอตัราลอยตวั 6M LIBOR บวกอตัราร้อยละคงท่ี ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2556 ถึง
วนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 
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18. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

18.3 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน      

- ภายใน 1 ปี 328.12 256.75 271.20 195.77 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 329.30 463.60 254.27 363.83 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (37.04) (46.05) (26.50) (31.15) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 620.38 674.30 498.97 528.45 

     
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน     

- หน้ีสินหมุนเวยีน  304.82 229.50 254.48 177.34 

- หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 315.56 444.80 244.49 351.11 

รวม 620.38 674.30 498.97 528.45 
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19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

รายการกระทบยอดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  5,821.29 5,500.00 2,375.24 2,387.40 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 304.22 217.20 74.37 71.98 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 110.97 106.55 49.12 47.63 
ขาดทุนจากการค านวณตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 16.51 0.35 - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1.03 1.57 - - 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (112.22) (80.07) (35.01) (54.60) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 6,141.80 5,745.60 2,463.72 2,452.41 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 122.55 107.81 37.19 35.99 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  55.81 53.55 24.56 23.82 
ขาดทุนจากการค านวณตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 16.35 0.27 - - 

รวม 194.71 161.63 61.75 59.81 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ตน้ทุนขาย 22.64 28.30 8.06 8.33 
ค่าใชจ่้ายขาย 5.85 11.43 5.26 10.79 
ค่าใชจ่้ายบริหาร 165.25 121.01 47.76 40.01 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 0.97 0.89 0.67 0.68 

รวม 194.71 161.63 61.75 59.81 
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19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 304.22 217.20 74.37 71.98 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  110.97 106.55 49.12 47.63 
ขาดทุนจากการค านวณตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 16.51 0.35 - - 

รวม 431.70 324.10 123.49 119.61 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ตน้ทุนขาย 46.56 58.78 16.12 16.36 
ค่าใชจ่้ายขาย 12.10 22.47 10.86 21.55 
ค่าใชจ่้ายบริหาร 371.22 241.01 95.16 80.29 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1.82 1.84 1.35 1.41 

รวม 431.70 324.10 123.49 119.61 
 

20. ประมาณการหนีสิ้นค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลติ 
 

การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต (Decommissioning Costs) 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 33,762.42 
- ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 1,409.17 
- ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 589.21 
- ใชไ้ปในระหวา่งงวด (253.78) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 35,507.02 
- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (381.93) 

- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี 35,125.09 
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21. ก าไรต่อหุ้น 

 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบการเงินรวม 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ก าไรต่อหุน้ปรับลด 

 2556 2555 2556 2555 

ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 12,278,196,698 8,567,609,134 12,278,196,698 8,567,609,134 

ปรับปรุงก าไร (บาท) - - - (1,366,989) 
 

ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ (บาท)  12,278,196,698 8,567,609,134 12,278,196,698 8,566,242,145 
     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีใช ้
ค านวณก าไรต่อหุน้ (หุน้) 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 

     
ก าไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 4.30 3.00 4.30 3.00 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ก าไรต่อหุน้ปรับลด 

 2556 2555 2556 2555 

ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 17,147,544,322 25,215,550,277 17,147,544,322 25,215,550,277 
     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีใช ้
ค านวณก าไรต่อหุน้ (หุน้) 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 

     

ก าไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 6.00 8.83 6.00 8.83 
 



76 
 

 
21. ก าไรต่อหุ้น (ต่อ) 

 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบการเงินรวม 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ก าไรต่อหุน้ปรับลด 

 2556 2555 2556 2555 

ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 48,383,649,256 46,102,683,018 48,383,649,256 46,102,683,018 

ปรับปรุงก าไร (บาท) - - - (6,952,817) 
 

ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ (บาท)  48,383,649,256 46,102,683,018 48,383,649,256 46,095,730,201 
     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีใช ้
ค านวณก าไรต่อหุน้ (หุน้) 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 

     
ก าไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 16.94 16.14 16.94 16.14 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ก าไรต่อหุน้ปรับลด 

 2556 2555 2556 2555 

ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 37,515,205,107 47,225,402,127 37,515,205,107 47,225,402,127 
     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีใช ้
ค านวณก าไรต่อหุน้ (หุน้) 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 

     

ก าไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 13.13 16.53 13.13 16.53 
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22. รายได้อืน่ 
 

รายไดอ่ื้นส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
รายไดค้่าขนส่ง 1,016.77 1,122.04 1,047.18 1,148.87 
เงินปันผลรับ 38.36 24.40 11,929.01 12,912.90 
ดอกเบ้ียรับ 634.89 821.73 1,064.61 1,321.85 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (6.53) 64.84 (6.53) 64.84 
ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่าย

เงินลงทุน (17.86) - 1,262.94 - 
อ่ืน ๆ 1,137.30 3,939.45 791.36 1,221.43 
รวม 2,802.93 5,972.46 16,088.57 16,669.89 
 
 

รายไดอ่ื้นส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
รายไดค้่าขนส่ง 2,170.00 2,587.80 2,249.75 2,649.01 
เงินปันผลรับ 170.19 148.73 20,396.03 19,510.99 
ดอกเบ้ียรับ 1,301.37 1,649.93 1,998.12 2,707.99 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (6.22) 129.67 (6.22) 129.67 
ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่าย

เงินลงทุน (17.86) - 1,262.94 - 
อ่ืน ๆ 2,766.43 5,996.01 1,622.54 1,838.72 
รวม 6,383.91 10,512.14 27,523.16 26,836.38 
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23. ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะ 
 

ค่าใชจ่้ายจ าแนกตามลกัษณะท่ีส าคญั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ 
 ส าเร็จรูป และงานระหวา่งท า 1,039.11 2,735.99 (77.78) 3,602.07 
ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 584,729.31 592,562.75 582,170.15 590,534.95 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 4,282.36 3,682.90 1,999.89 1,826.24 
ค่าจา้งบุคคลภายนอก 1,806.66 1,555.12 1,889.09 1,355.15 
ค่าขนส่ง 1,931.43 4,512.39 839.21 2,042.23 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 17,289.58 15,498.53 3,576.78 3,419.59 
ค่าซ่อมแซม 1,600.62 1,103.45 803.61 593.04 
ค่าสาธารณูปโภค 4,166.84 4,169.11 3,631.96 3,354.56 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย*์ 74.42 3,511.51 - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน* - 3,972.32 - - 

 

ค่าใชจ่้ายจ าแนกตามลกัษณะท่ีส าคญั ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ 
 ส าเร็จรูป และงานระหวา่งท า (1,242.85) 3,023.17 (895.88) 3,569.88 
ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 1,203,629.55 1,199,746.02 1,192,514.11 1,200,931.30 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 8,201.77 7,427.28 3,918.69 3,614.60 
ค่าจา้งบุคคลภายนอก 3,056.84 3,117.56 3,204.40 2,737.08 
ค่าขนส่ง 4,377.60 9,049.19 1,778.10 4,381.30 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 34,950.34 30,737.50 7,106.18 6,822.72 
ค่าซ่อมแซม 3,042.44 2,268.26 1,416.48 1,141.35 
ค่าสาธารณูปโภค 8,413.47 7,540.76 7,240.02 6,444.19 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย*์ 74.42 3,555.78 - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน* - 3,972.32 - - 

  
*  ค่าใชจ่้ายอ่ืนตามงบก าไรขาดทุน 
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24. ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีจดัท าใหก้บัผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นผูต้ดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลงาน
การด าเนินงานของส่วนงานด าเนินงาน 
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัจ าแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 



80 
 

24. ส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 
1. ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

ด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผูด้  าเนินการ และร่วม
ลงทุนกบับริษทัส ารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นน า ทั้ งน้ีโครงการในประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณ 
อ่าวไทย โครงการในต่างประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และตะวนัออกกลาง 

2. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหา ขนส่ง จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ และด าเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
โดยน าผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ในภาคครัวเรือน ขนส่งและอุตสาหกรรม 

 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
1. ธุรกิจน ้ ามนั 

ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและน ้ ามนัหล่อล่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้
การจดัหา จดัส่ง และการปฏิบติัการของระบบ รับ เก็บ จ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ และด าเนินธุรกิจคา้ปลีกใน
สถานีบริการ 

2. ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
ด าเนินธุรกิจน าเขา้ ส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี รวมทั้ งผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงมีการด าเนินการบริหารความเส่ียงจากการคา้น ้ ามนั และการจดัหาการขนส่งผลิตภณัฑ์
ระหวา่งประเทศ 

3. ธุรกิจปิโตรเคมี 
ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีหลกั (Main Petrochemical Products) และผลิตภณัฑ ์
พลอยได ้(By Products) โดยครอบคลุมตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสนองความตอ้งการของ
กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มผูบ้ริโภค  

4. ธุรกิจการกลัน่ 
ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น ้ ามันปิโตรเลียมส าเร็จรูปให้แก่ลูกค้าทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศด าเนินธุรกิจกลัน่น ้ ามนัและธุรกิจปิโตรเคมีท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่เป็นวตัถุดิบ 

 

ธุรกิจถ่านหิน 
ด าเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยท าการส ารวจ ผลิตและจ าหน่ายถ่านหินในต่างประเทศ  

 

การด าเนินงานอ่ืนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ส่วนงานอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานท่ี
ตอ้งรายงานแยกต่างหาก 
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24. ส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 

         หน่วย : ลา้นบาท 

 

ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  
ก๊าซธรรมชาติ 

ปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 

ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

รวม 

 

ส ารวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

น ้ามนั 
 
 

การคา้
ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย - นอกกิจการ 11,452.42 125,034.83 151,826.55 354,634.11 20,634.37 - 5,554.34 472.90 - 669,609.52 

 - ระหวา่งกนั 42,943.43 6,346.84 1,167.86 21,611.71 5.13 - - 502.97 (72,577.94) - 

ขายสุทธิ 54,395.85 131,381.67 152,994.41 376,245.82 20,639.50 - 5,554.34 975.87 (72,577.94) 669,609.52 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้* 48,400.21 13,201.90 6,494.22 567.87 600.22 - 1,976.09 206.98 (486.76) 70,960.73 

EBITDA  40,016.23 9,010.32 3,250.18 272.55 223.73 - 1,213.16 1,710.78 222.69 55,919.64 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 11,217.68 3,410.68 646.96 2.34 304.93 - 1,289.64 417.96 (0.61) 17,289.58 

EBIT  28,798.55 5,599.64 2,603.22 270.21 (81.20) - (76.48) 1,292.82 223.30 38,630.06 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วม - 131.37 127.88 - 2,294.08 (1,236.64) - 29.81 - 1,346.50 

ดอกเบ้ียรับ          634.89 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน          (163.54) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน          (3,472.76) 

ตน้ทุนทางการเงิน          (5,069.79) 

EBT          31,905.36 

ภาษีเงินได ้          (15,499.61) 

ก าไรส าหรับงวด          16,405.75 

           การแบ่งปันก าไร           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          12,278.19 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
 ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม          4,127.56 

ก าไรส าหรับงวด          16,405.75 

    *ก าไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทุนขาย 
ก*กกกก 
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24. ส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ 

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 ส ารวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

น ้ามนั 
 
 

การคา้
ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย - นอกกิจการ 10,073.65 119,772.40 155,077.43 370,042.46 19,554.77 - 7,421.18 875.79 - 682,817.68 

 - ระหวา่งกนั 40,039.53 6,503.89 2,371.60 22,529.07 6.63 - - 472.19 (71,922.91) - 

ขายสุทธิ 50,113.18 126,276.29 157,449.03 392,571.53 19,561.40 - 7,421.18 1,347.98 (71,922.91) 682,817.68 

ก าไรขั้นตน้* 45,349.61 17,568.60 6,575.25 (535.78) 1,159.48 - 2,966.67 196.21 (279.54) 73,000.50 
EBITDA  36,599.77 14,979.43 4,673.07 (344.45) 742.37 - 2,587.60 183.67 136.73 59,558.19 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 9,978.82 3,305.67 628.01 3.27 195.22 - 1,052.75 335.38 (0.59) 15,498.53 

EBIT  26,620.95 11,673.76 4,045.06 (347.72) 547.15 - 1,534.85 (151.71) 137.32 44,059.66 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) จากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วม - 118.96 155.29 - 665.79 (5,453.30) 73.15 38.06 - (4,402.05) 
ดอกเบ้ียรับ          821.73 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน          (6,034.82) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน          (2,245.45) 
ตน้ทุนทางการเงิน          (4,792.65) 

EBT          27,406.42 
ภาษีเงินได ้          (15,695.28) 

ก าไรส าหรับงวด          11,711.14 

           การแบ่งปันก าไร           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          8,567.61 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
 ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม          3,143.53 

ก าไรส าหรับงวด          11,711.14 

    *ก าไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทุนขาย 
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24. ส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

 

งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 

         หน่วย : ลา้นบาท 

 

ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  
ก๊าซธรรมชาติ 

ปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 

ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

รวม 

 

ส ารวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

น ้ามนั 
 
 

การคา้
ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย - นอกกิจการ 21,331.61 250,362.78 306,610.23 734,996.43 44,057.70 - 11,243.62 939.08 - 1,369,541.45 

 - ระหวา่งกนั 87,750.65 12,772.85 2,085.01 43,652.02 12.65 - - 990.94 (147,264.12) - 

ขายสุทธิ 109,082.26 263,135.63 308,695.24 778,648.45 44,070.35 - 11,243.62 1,930.02 (147,264.12) 1,369,541.45 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้* 97,569.90 27,385.04 13,368.13 (1,382.53) 1,779.90 - 4,021.65 429.14 (886.30) 142,284.93 

EBITDA  80,340.16 21,641.25 8,239.32 (1,376.24) 969.75 - 2,459.67 564.00 459.38 113,297.29 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 22,847.92 6,777.42 1,287.12 5.17 610.29 - 2,585.20 838.39 (1.17) 34,950.34 

EBIT  57,492.24 14,863.83 6,952.20 (1,381.41) 359.46 - (125.53) (274.39) 460.55 78,346.95 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน 
 บริษทัร่วม - 430.89 290.56 - 8,130.98 2,589.54 - 55.63 - 11,497.60 

ดอกเบ้ียรับ          1,301.37 

รายไดอ่ื้น          70.10 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน          3,270.91 

ตน้ทุนทางการเงิน          (10,007.44) 

EBT          84,479.49 

ภาษีเงินได ้          (25,009.72) 

ก าไรส าหรับงวด          59,469.77 

           การแบ่งปันก าไร           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          48,383.65 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
 ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม          11,086.12 

ก าไรส าหรับงวด          59,469.77 

    *ก าไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทุนขาย 
ก*กกกก 
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24. ส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ 

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 ส ารวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

น ้ามนั 
 
 

การคา้
ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย - นอกกิจการ 22,558.44 232,193.45 305,357.18 761,552.17 38,657.89 - 13,248.98 1,354.39 - 1,374,922.50 

 - ระหวา่งกนั 76,092.83 11,880.59 4,458.85 48,132.50 11.88 - - 870.48 (141,447.13) - 

ขายสุทธิ 98,651.27 244,074.04 309,816.03 809,684.67 38,669.77 - 13,248.98 2,224.87 (141,447.13) 1,374,922.50 

ก าไรขั้นตน้* 89,011.73 35,988.39 13,629.23 (435.34) 2,000.41 - 4,977.21 386.68 (819.21) 144,739.10 
EBITDA  72,241.58 30,942.75 9,603.98 (60.02) 1,217.98 - 3,786.91 364.19 124.64 118,222.01 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 20,011.24 6,636.70 1,256.41 6.56 392.56 - 1,777.73 657.47 (1.17) 30,737.50 

EBIT  52,230.34 24,306.05 8,347.57 (66.58) 825.42 - 2,009.18 (293.28) 125.81 87,484.51 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) จากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วม - 171.20 305.20 - 5,663.48 (222.15) - 77.13 - 5,994.86 
ดอกเบ้ียรับ          1,649.93 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน          (6,025.51) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน          685.86 
ตน้ทุนทางการเงิน          (9,263.21) 

EBT          80,526.44 
ภาษีเงินได ้          (25,126.01) 

ก าไรส าหรับงวด          55,400.43 

           การแบ่งปันก าไร           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          46,102.68 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
 ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม          9,297.75 

ก าไรส าหรับงวด          55,400.43 

    *ก าไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทุนขาย 
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24. ส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

ราคาระหวา่งกลุ่มธุรกิจใชร้าคาตลาดตามปกติ ยกเวน้ราคาระหวา่งกลุ่มธุรกิจภายในบริษทัฯ ใชร้าคาตลาด
สุทธิจากค่าบริหารคลงัปิโตรเลียมและค่าด าเนินการ 
 

EBITDA หมายถึงก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวมทั้งค่าใชจ่้าย
อ่ืนและรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน 
 

EBIT หมายถึงก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดร้วมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืนและรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงาน 

         หน่วย : ลา้นบาท 

 

ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  
ก๊าซธรรมชาติ 

ปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 

ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

รวม 

 

ส ารวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

น ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 580,669.71 374,298.85 106,479.10 151,597.11 39,360.42 - 55,463.69 98,361.50 - 1,406,230.38 
สินทรัพยร์ะหว่างกนั 24,098.06 2,999.97 1,039.45 6,198.66 360.25 - - 30,461.57 (65,157.96) - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.01 12,449.22 2,580.59 - 119,808.70 97,704.75 - 443.40 - 232,986.67 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 604,767.78 389,748.04 110,099.14 157,795.77 159,529.37 97,704.75 55,463.69 129,266.47 (65,157.96) 1,639,217.05 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          14,330.29 

สินทรัพยร์วม           1,653,547.34 

           

         หน่วย : ลา้นบาท 

 

ปิโตรเลียมขั้นตน้และ 
ก๊าซธรรมชาติ 

ปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 

ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

รวม 

 

ส ารวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

น ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 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 

สินทรัพยร์ะหว่างกนั 26,412.29 2,655.76 1,233.81 5,545.69 281.49 - - 30,469.20 (66,598.24) - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - 11,403.55 2,290.09 - 122,126.72 99,662.48 - 342.11 - 235,824.95 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 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 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          14,501.16 

สินทรัพยร์วม           1,629,511.03 
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25. เงนิปันผลจ่าย 
 

เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลประกอบการปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 13.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 37,131.77 ลา้นบาท 
โดยเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2555 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 5.00 บาท จ านวน 2,855,194,951 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 14,275.97 ลา้นบาท 
คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกดงัน้ี 
 

เงินปันผล ส าหรับงวดผลการด าเนินงาน อตัราการจ่าย จ านวนหุน้ จ านวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
 

 
เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท) 

   (บาท/หุน้)    
ประจ าปี 2555 1 ก.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 8.00 2,855,859,678 22,846.88 30 เม.ย. 2556 
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26. การซื้อธุรกจิ  

 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 PT Separi Energy (SE) บริษทัยอ่ยของ Sakari Resources Ltd. (SAR) ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของ PTTI ท าการเขา้ซ้ือ Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB) ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย
บริษทัดงักล่าวด าเนินธุรกิจ Infrastructure และอยูใ่กลก้บัเหมือง Jembayan ท าให้ไดสิ้ทธิบนท่ีดิน ซ่ึงช่วยให้
การขนส่งถ่านหินสะดวกและประหยดัยิง่ข้ึน ทั้งน้ี SE ไดช้ าระเงินค่าซ้ือกิจการจ านวน 1.09 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
หรือประมาณ 34.66 ลา้นบาท  

 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ  70.81 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (0.16) 

ค่าความนิยม 70.65 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือมีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
เงินสดจ่าย 34.66 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 36.15 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 70.81 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
สินทรัพยอ่ื์น 0.16 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 0.16 
บวก ค่าความนิยม 70.65 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 70.81 
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26. การซื้อธุรกจิ (ต่อ) 
 

บริษทัฯ เขา้ร่วมทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ในบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั (TSR) 
ท่ีสัดส่วนร้อยละ 40 โดยมีวงเงินร่วมทุน 1,450 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้น และ
สญัญาจองซ้ือหุน้กบับริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (TSE) เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556  
 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2556 TSR ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน จ านวน 20 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 400 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน
และส่วนเกินมูลค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวนเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ส่งผลให้บริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น
คิดเป็นร้อยละ 40 และ TSR มีสถานะเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของบริษทัฯ 
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 400.00 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (107.03) 

ค่าความนิยม 292.97 
 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือมีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดจ่าย 400.00 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 400.00 
 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 163.89 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 198.99 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3.28 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (หมายเหตุฯ 13) 1,529.49 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตฯุ 14) 0.01 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 53.34 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (259.48) 
เงินกูย้มื (หมายเหตฯุ 18) (1,572.19) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (10.15) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (0.15) 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 107.03 

บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 16) 292.97 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 400.00 



89 
 

 
26. การซื้อธุรกจิ (ต่อ) 
 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 

 หน่วย : ลา้นบาท 
เงินสดจ่าย  400.00 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (163.89) 
เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 236.11 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการทบทวนมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิเพ่ิมเติม ซ่ึงมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีแสดงขา้งตน้จะถูกปรับปรุงเม่ือการปันส่วนราคาจ่ายซ้ือเร่ิมแรกเสร็จสมบูรณ์ 
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27. การด าเนินการกรณีศาลปกครองกลางมคี าส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 

วนัท่ี 19 มิถุนายน 2552 สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัพวกรวม 43 ราย (ผูฟ้้องคดี) ไดย้ื่นฟ้องหน่วยงาน
รัฐ 8 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 908/2552 พร้อมกบัยืน่ค  าร้องขอให้ศาลฯ 
มีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ชัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ระงบัโครงการ
ลงทุน 76 โครงการในพ้ืนท่ีมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 
 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีค าสัง่เพ่ือบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปด
สั่งระงับโครงการ 76 โครงการท้ายค าฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลฯ จะมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ยกเว ้นโครงการท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550) หรือโครงการท่ีไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นประเภท
โครงการท่ีตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552 โดยโครงการท่ีอยู่ภายใต้ค  าสั่งระงับ 
ดงักล่าวขา้งตน้เป็นโครงการของกลุ่มบริษทัจ านวน 25 โครงการ ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นโครงการของบริษทัฯ 
จ านวน 3 โครงการ  
 

วนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริษทัในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย้ืน่ค  าร้องอุทธรณ์ค าสัง่ศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าสัง่ค  าร้องท่ี 592/2552 แกค้  าสั่งศาลฯ โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้ง
แปดสัง่ระงบัโครงการหรือกิจกรรมทา้ยค าฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราว ยกเวน้ 11 โครงการท่ีศาลปกครองสูงสุด
เห็นว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงอยา่งชดัเจน แต่เป็นโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีมุ่งควบคุมหรือบ าบดัมลพิษหรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นโครงการของกลุ่ม
บริษทั 7 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการของบริษทัฯ 1 โครงการและโครงการของบริษทัอ่ืนในกลุ่ม 6 
โครงการ คงเหลือโครงการของบริษทัฯ ท่ียงัอยูภ่ายใตค้  าสั่งระงบัโครงการของศาลฯ 2 โครงการ 
 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 พนกังานอยัการยืน่ค  าใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามค าฟ้องทั้งหมด 
 

วนัท่ี 2 กนัยายน 2553 ศาลฯ มีค าพิพากษาคดี สรุปไดว้า่ใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทา้ย
ค าฟ้องท่ีถูกก าหนดให้เป็นโครงการประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง ซ่ึงยงัด าเนินการไม่
ครบถว้นตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลนบัแต่วนัท่ีมีค  าพิพากษาน้ี ซ่ึง
กลุ่มบริษทัมีโครงการท่ีเขา้ข่ายลกัษณะดงักล่าว 1 โครงการ 
 

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 ผูฟ้้องคดีทั้ง 43 รายยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด และต่อมา 
ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดโดยพนักงานอยัการเจา้ของส านวนไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2553 
ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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28. การด าเนินการกรณรีะบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินทะเลร่ัว 
 

บริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทัผูรั้บเหมาแห่งหน่ึงด าเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล และจากการ
ด าเนินงานดงักล่าว บริษทัผูรั้บเหมาไดก้ระท าละเมิดและผิดสัญญา ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ ซ่ึง
บริษทัฯ ไดร้วบรวมขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่งไปยงัส านกังานอยัการสูงสุด เพื่อขอให้พิจารณาฟ้องร้อง
ด าเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ จากบริษทัผูรั้บเหมา และพนักงานอยัการไดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลแพ่งแลว้ 
ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลแพง่ 
 

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

29.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

29.1.1 กลุ่มบริษทัไดใ้ห้การสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมหลายแห่งในวงเงิน 95,698.84 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 กลุ่มบริษทัไดจ้่ายเงินกูใ้ห้แก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
ดงักล่าวไปแลว้รวมทั้งส้ิน 78,656.13 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจ านวน 17,042.71 ลา้นบาท 

 

29.1.2 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาการให้สินเช่ือทางการคา้กบับริษทัยอ่ยในต่างประเทศโดยการ
ขยายระยะเวลาการช าระหน้ีค่าวตัถุดิบ จ านวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือทางการคา้ไปแลว้จ านวน 94.53 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ คงเหลือ
วงเงิน 5.47 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 171.03 ลา้นบาท 

 

29.1.3 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาให้ความสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบักิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั 3 แห่ง เป็นจ านวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท่ี้กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้ง 3 แห่ง มีกบั
เจา้หน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ีภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ มี
ภาระผูกพนัเป็นจ านวนเงิน 354.85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 11,095.30 ลา้นบาท 

 

29.1.4 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาให้ความสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบับริษทัร่วม
แห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท่ี้บริษทัร่วมมีกบัเจา้หน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ีภายใต้
สญัญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเป็นจ านวนเงิน 1,028 ลา้นบาท 

 

29.1.5 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าหุ้น
ตามสดัส่วนการถือหุน้จ านวนหลายฉบบัโดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตาม
สญัญาดงักล่าว คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 4,502.99 ลา้นบาท 
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29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

29.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
ตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2555 
     

- ไม่เกิน 1 ปี 2,794.00 3,310.17 144.40 199.86 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,454.31 3,193.63 294.85 325.96 

- เกินกวา่ 5 ปี 4,470.33 4,581.85 817.58 759.39 

รวม 9,718.64 11,085.65 1,256.83 1,285.21 
 

29.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวมจ านวน 2,728.27 ลา้นบาท 
ซ่ึงในจ านวนน้ีรวมส่วนท่ีเกิดจากการมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจ านวน 984.55 ลา้นบาท  
 

29.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัซ่ึงเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีธนาคารออกให้ในงบการเงิน
รวมจ านวน 27,774.53 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 26,300.03 ลา้นบาท 
 

29.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นหนงัสือค ้าประกนั (Letter of Guarantee) 
ในงบการเงินรวมจ านวน 1,242.47 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 117.41 ลา้นบาท 
 

29.6 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงมีสญัญาขายผลิตภณัฑใ์ห้แก่บริษทัฯ เพ่ือน าไปขายต่อให้แก่บริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึง 
โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงครบก าหนดสัญญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ก่อนครบก าหนด
สัญญา บริษทัร่วมดงักล่าวไดแ้จง้ไม่ต่ออายสุัญญากบับริษทัฯ บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายุ
สญัญากบับริษทัจดทะเบียนดงักล่าว ซ่ึงเป็นการแจง้ล่วงหนา้ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสัญญา โดยเม่ือ
วนัท่ี 3 ธันวาคม 2552 บริษทัจดทะเบียนดังกล่าวได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
เรียกร้องให้บริษทัฯ และบริษทัร่วมในฐานะผูข้ายและผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามสัญญาโดยขายผลิตภณัฑ์ให้แก่
บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว หรือใหร่้วมกนัชดใชค้่าสินไหมทดแทน 
 

เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2553 บริษทัร่วมไดย้ืน่ค  าร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอใหจ้ าหน่ายขอ้พิพาทใน
ส่วนของบริษทัร่วมออก ซ่ึงสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าสัง่ใหจ้ าหน่ายขอ้พิพาทในส่วนของบริษทัร่วมออก 
 

บริษทัฯ ได้มอบคดีให้ส านักงานอยัการสูงสุดยื่นค าคดัคา้นแก้คดี ซ่ึงพนักงานอยัการได้ยื่นค าคดัคา้นต่อ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการให้แก่บริษทัฯ แลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 โดยปัจจุบนัอยูร่ะหว่างขั้นตอนการ
ด าเนินการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
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29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

29.7 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหน่ึง ไดย้ื่นค า
เสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าจ้างคา้งช าระและค่าเสียหายจากการด าเนินงานใน
โครงการดงักล่าวจากบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่ การใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและ
ขั้นตอนท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญาอนุญาโตตุลาการ บริษทัฯ จึงไดค้ดัคา้นการยื่นค าเสนอขอ้พิพาทของบริษทั
ผูรั้บเหมา รวมทั้งไดต้ั้งขอ้สงวนสิทธ์ิในการคดัคา้นประเด็นท่ีบริษทัผูรั้บเหมาไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในสญัญาอนุญาโตตุลาการไวแ้ลว้ ต่อมาหลงัจากยื่นค าเสนอขอ้พิพาทน้ี บริษทัผูรั้บเหมาไดถู้กศาลลม้ละลาย
กลางมีค าสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด เป็นผลให้เจา้พนักงานพิทักษ์ทรัพยแ์ต่ผูเ้ดียวมีอ านาจในการด าเนินคดี
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของบริษทัผูรั้บเหมา ซ่ึงเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยก็์ไดเ้ขา้ด าเนินการขอ้พิพาทน้ีแทนบริษทั
ผูรั้บเหมาแลว้ โดยบริษทัฯ ไดย้ื่นค าคดัคา้นปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูรั้บเหมา พร้อมทั้งยื่นขอ้เรียกร้อง
แยง้ เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัผูรั้บเหมาดว้ย และไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือช้ีขาดขอ้พิพาท
แลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่วนในคดีลม้ละลาย บริษทัฯ ไดย้ื่นค าขอรับ
ช าระหน้ีตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2553 บริษทัผูรั้บเหมาโดยเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพย ์ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการเป็นอีกขอ้พิพาทหน่ึง เรียกร้องค่าวา่จา้ง และค่าเสียหายจากการด าเนินงานก่อสร้างวางท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติอีกโครงการหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่ การใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการ 
และขั้นตอนท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญาอนุญาโตตุลาการจึงไดค้ดัคา้นและตั้งขอ้สงวนสิทธ์ิในการคดัคา้นไวอี้ก
เช่นกนั โดยบริษทัฯ ไดย้ื่นค าคดัคา้นปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูรั้บเหมา พร้อมทั้งยื่นขอ้เรียกร้องแยง้ 
เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัผูรั้บเหมาดว้ย และไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือช้ีขาดขอ้พิพาทแลว้ 
ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 

 

29.8 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 มูลนิธิยามเฝ้าแผน่ดินกบัพวกรวม 6 คน ไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ และกระทรวงการคลงั
ต่อศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) กล่าวหาว่าการด าเนินการแปรรูป การกระจายหุ้น รวมทั้งการประเมินราคา
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จึงขอให้ศาลฯ พิพากษาวา่การขายหุ้นตกเป็นโมฆะ
และใหข้ายใหม่ และใหหุ้น้ในโรงกลัน่น ้ ามนัท่ีบริษทัฯ ถือตกเป็นของแผน่ดินหรือขอให้ระงบัการผูกขาดโดย
สัง่ใหบ้ริษทัฯ ขายหุน้ในโรงกลัน่น ้ ามนั และขอใหส้าธารณสมบติัอนัไดม้าจากอ านาจตามกฎหมายมหาชนตก
เป็นของแผ่นดิน หรือขอให้ระงบัการผูกขาดโดยสั่งให้บริษทัฯ ขายโรงแยกก๊าซ ซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ฏิเสธขอ้
กล่าวหาโดยส้ินเชิง และบริษทัฯ โดยพนกังานอยัการผูรั้บมอบอ านาจไดย้ืน่ค  าใหก้ารต่อศาลฯ แลว้ ปัจจุบนัคดี
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฯ 
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29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

29.9 เมื่อวนัที่ 26 สิงหาคม 2553 บริษทั พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย พีทีวาย จ ากดั (PTTEP AA) ไดร้ับเอกสาร
เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติรั่วไหล ในแหล่งมอนทารา 
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากรัฐบาลอินโดนีเซีย  ต่อมาวนัท่ี 1 กนัยายน 2553 PTTEP AA ไดย้ื่น
หนังสือปฏิเสธการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายต่อรัฐบาลอินโดนีเซียเน่ืองจากเอกสารการเรียกร้อง
ค่าชดเชยความเสียหายซ่ึงไดรั้บจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ไม่มีหลกัฐานชดัเจนทางวิทยาศาสตร์ท่ีพิสูจน์ให้เห็น
ถึงความเสียหายดงักล่าว ทั้งน้ีปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหว่างการหารือกบัรัฐบาลอินโดนีเซียเก่ียวกบับนัทึกความ
เขา้ใจส าหรับแนวทางในการด าเนินการร่วมกนั โดยในขณะน้ียงัไม่มีขอ้สรุปใดๆ 
 

30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

30.1 เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2556 ไดเ้กิดเหตุท่อรับน ้ ามนัดิบร่ัวท่ีบริเวณทุ่นรับน ้ ามนัดิบห่างจากชายฝ่ังท่าเรือ
มาบตาพุดขณะท าการส่งน ้ ามันมายงัโรงกลั่นน ้ ามันของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
(PTTGC) ส่งผลใหมี้น ้ ามนัดิบร่ัวลงทะเล  PTTGC และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไดท้ าการก าจดัคราบน ้ ามนั
อย่างเร่งด่วนและต่อเน่ือง โดยสถานการณ์ปัจจุบนัคราบน ้ ามนัในทะเลส่วนใหญ่ไดถู้กก าจดัแลว้ นอกจากน้ี 
PTTGC ยงัมีมาตรการต่างๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพ่ือดูแลส่ิงแวดลอ้มและชุมชนต่อไป  

 

ปัจจุบนั PTTGC ยงัไม่สามารถประมาณการความเสียหายทั้งหมดได ้อยา่งไรก็ตาม PTTGC มีประกนัภยัการขนส่ง
สินคา้ทางทะเล และประกันภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซ่ึงมีวงเงินประกันภยัสูงสุดจ ากัด  
ทั้งน้ีโรงกลัน่น ้ ามนัของ PTTGC ยงัสามารถด าเนินงานไดต้ามปกติ 

 

30.2 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ อนุมติัใหอ้อกงบการเงินในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 
 

________________________ 
 



 
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
Office of the Auditor General 

 

 

 
 

 
 

รายงานของผู้สอบบัญช ี

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท  ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

  ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ปตท. 
จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  และของเฉพำะบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555  งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เฉพำะกิจกำร  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร  งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร  และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญและ
หมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน  
ที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำก 
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

  ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก ำหนดให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติ
ตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำง
สมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญหรือไม่ 

 

 



 

 

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  
Office of the Auditor General 
วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์  2556 
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  กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจ ำนวนเงิน
และกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง    
กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน 
ของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำม
สมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงิน
โดยรวม 

  ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้รับ
เพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

ความเห็น 

        ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้       
แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  และบริษัทย่อย  และของ     
เฉพำะบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจกำร  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
  

 
(นำงสำวจิรำภรณ์  พิริยะกิจไพบูลย์) 

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 

 

(นำงดวงพร   หมื่นนุช) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบกำรเงินที่ 7 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 1 มกราคม 2554

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 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
ลูกหนี้การค้า 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
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 8.1 96,963,625 5,006,179,535 285,638,781
สินค้าคงเหลือ 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
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 7,649,998,825 5,877,116,368 4,569,328,505

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 472,145,285,218 381,124,158,523 363,898,710,419

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 13 12,972,329,762 11,680,416,176 13,590,595,650

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 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
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 8.2 106,876,899 145,763,221 5,878,369,498
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 15 8,091,476,115 8,345,289,339 8,731,933,121
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 653,138,674,911 601,337,460,869 495,593,644,685
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 116,870,005,670 52,613,597,500 21,721,243,689
สินทรัพย์เหมือง 18 35,232,829,214 33,179,840,150 31,304,574,286
ค่าความนิยม 19 46,501,137,197 28,432,570,328 17,704,596,466
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20 14,501,162,925 19,318,398,602 16,445,171,918
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ 21 5,688,535,719 7,346,227,917 8,304,595,071
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 22 29,021,092,631 28,718,977,098 37,367,248,590

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,159,174,654,847 1,020,721,914,143 862,441,080,727

รวมสินทรัพย์ 1,631,319,940,065 1,401,846,072,666 1,226,339,791,146

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม

1



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 1 มกราคม 2554

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 23 17,838,765,801 15,520,544,127 8,593,725,864
เจ้าหนี้การค้า 254,703,608,891 195,843,431,422 155,496,663,214
เจ้าหนี้อ่ืน 32,504,958,179 35,911,904,802 33,341,169,566
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 25 39,833,822,187 54,978,773,584 28,562,249,019
เงินกู้ยืมระยะสั้น 9.5 -                              -                            7,944,914,750
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 29,350,407,478 26,355,835,574 27,038,394,342
ประมาณการหนี้สินค่าร้ือถอนระยะสั้น 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

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว 9.6 638,934,980 671,712,624 705,231,528
เงินกู้ยืมระยะยาว 25 397,548,501,456 337,324,118,300 342,369,945,516
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20 60,020,894,095 42,936,685,814 19,404,687,075
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 26 5,821,317,852 5,500,022,657 5,147,705,729
ประมาณการหนี้สินค่าร้ือถอนระยะยาว 27 33,126,533,149 22,628,852,001 22,151,780,423
เงินมัดจ าถังก๊าซ 7,270,500,508 6,567,504,468 6,038,460,073
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 28 14,332,621,408 6,981,535,136 5,670,773,882

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม

2



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 1 มกราคม 2554

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 2,857,245,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 29.1 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250
ทุนที่ออกและช าระแล้ว

หุ้นสามัญ 2,856,299,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 29.2 28,562,996,250 28,562,996,250
หุ้นสามัญ 2,849,042,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 28,490,420,250

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 29.2 29,211,131,966 29,211,131,966 27,585,429,566
ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว
ทุนส ารองตามกฎหมาย 30.1 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725
ทุนส ารองเพ่ือกองทุนประกันวินาศภัย 30.2 1,075,397,000 1,034,861,938 1,005,090,857

ยังไม่ได้จัดสรร 571,580,295,537 501,216,512,809 427,778,670,978
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (27,503,196,160) (7,119,637,190) (8,755,729,275)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 605,783,870,318 555,763,111,498 478,961,128,101
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 125,880,181,811 87,950,264,014 76,259,111,557

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 731,664,052,129 643,713,375,512 555,220,239,658

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,631,319,940,065 1,401,846,072,666 1,226,339,791,146

0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-                            -                            -                           

          (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

งบการเงินรวม

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(นายสุรงค์ บูลกุล)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

3



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 47,641,480,500 51,340,612,291
เงินลงทุนชั่วคราว 5 5,239,140,831 9,758,576,305
ลูกหนี้การค้า 6 228,369,994,840 157,057,537,383
ลูกหนี้อ่ืน 7 20,988,783,109 16,744,092,815
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 8.1 2,121,224,194 5,540,512,739
สินค้าคงเหลือ 10 18,091,026,442 18,862,996,073
พัสดุคงเหลือ 11 3,734,419,855 4,111,583,529
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4,053,049,693 1,484,676,958

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 330,239,119,464 264,900,588,093

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 13 12,871,441,684 11,421,510,900

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12.4 120,462,724,472 120,212,474,472

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12.4 134,612,831,551 73,278,181,513

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 12.4 22,739,274,827 22,739,274,827
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 1,106,117,996 1,106,117,996
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 8.2 74,284,940,618 52,837,646,611
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 15 5,046,690,955 5,099,303,532
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 228,705,170,547 219,160,024,975
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 14,656,073,704 13,865,968,171
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20 1,591,255,653 1,807,794,853
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ 21 6,780,111,748 8,495,573,306
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 22 21,885,369,920 20,763,637,935

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 644,742,003,675 550,787,509,091

รวมสินทรัพย์ 974,981,123,139 815,688,097,184

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

4



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 23 4,992,779,477        -                          
เจ้าหนี้การค้า 235,471,152,565    162,392,716,091
เจ้าหนี้อ่ืน 20,343,923,675      24,611,844,294
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 25 29,227,238,162      30,472,118,302
เงินกู้ยืมระยะสั้น 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

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว 9.6 651,714,143 685,031,224
เงินกู้ยืมระยะยาว 25 259,471,779,499 213,299,643,983
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20 4,848,698,653 4,961,286,309
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 26 2,375,240,909 2,387,397,715
เงินมัดจ าถังก๊าซ 7,270,500,508 6,567,504,468
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 28 7,245,666,733 5,022,246,647

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 281,863,600,445 232,923,110,346

รวมหนี้สิน 577,702,308,716 460,004,759,415

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

5



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 2,857,245,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 29.1 28,572,457,250 28,572,457,250
ทุนที่ออกและช าระแล้ว

หุ้นสามัญ 2,856,299,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 29.2 28,562,996,250 28,562,996,250
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 29.2 29,211,131,966 29,211,131,966
ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว
ส ารองตามกฎหมาย 30.1 2,857,245,725 2,857,245,725
ส ารองเพ่ือกองทุนประกันวินาศภัย 30.2 1,075,397,000 1,034,861,938

ยังไม่ได้จัดสรร 330,987,598,930 290,592,601,966
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 4,584,444,552 3,424,499,924

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 397,278,814,423 355,683,337,769

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 974,981,123,139 815,688,097,184

0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

          (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายสุรงค์ บูลกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

6



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม)่

รายได้จากการขายและการให้บริการ 32 2,793,833,064,402 2,428,126,086,338 2,553,500,963,463 2,197,555,053,912
ต้นทุนขายและการให้บริการ 34 2,561,317,279,824 2,208,363,397,907 2,486,053,951,930 2,118,188,516,700

ก าไรขั้นต้น 232,515,784,578 219,762,688,431 67,447,011,533 79,366,537,212

รายได้อ่ืน 33 17,178,951,470 16,575,262,797 43,069,889,381 38,950,511,050
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 249,694,736,048 236,337,951,228 110,516,900,914 118,317,048,262

ค่าใช้จ่ายในการขาย 34 9,836,174,202 10,439,074,390 8,608,202,057 9,187,616,934
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 34 38,476,388,287 33,953,331,102 21,797,578,365 19,743,394,464
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 9.10 736,061,829 655,097,732 143,173,165 125,084,349
ค่าใช้จ่ายในการส ารวจปิโตรเลียม 6,629,826,119 6,615,168,228 -                              -                             
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม 35 26,392,710,685 22,026,323,717 -                              -                             
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 34 10,434,293,165 5,771,606,793 -                              46,342,898
(ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (7,614,724,624) (1,099,418,074) (10,647,543,359) (1,289,377,071)

ก าไรจากการด าเนินงาน 164,804,006,385 157,976,767,340 90,615,490,686 90,503,986,688

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12.5 27,091,048,627 29,463,278,887 -                              -                             
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 191,895,055,012 187,440,046,227 90,615,490,686 90,503,986,688

ต้นทุนทางการเงิน 36 19,762,720,441 18,035,273,540 12,402,014,028 12,742,469,877
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 172,132,334,571 169,404,772,687 78,213,476,658 77,761,516,811

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20 46,516,384,313 43,225,663,100 3,516,449,476 4,327,513,869
ก าไรส าหรับปี 125,615,950,258 126,179,109,587 74,697,027,182 73,434,002,942

การแบ่งปันก าไร 4.50%
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 104,665,812,946 106,260,331,748 74,697,027,182 73,434,002,942
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 20,950,137,312 19,918,777,839 -                              -                             

125,615,950,258 126,179,109,587 74,697,027,182 73,434,002,942

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 31 36.64 37.24 26.15                          25.74                         

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 31 36.64 37.23 26.15                          25.73                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

7



หน่วย : บาท

2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม)่

ก าไรส าหรับปี 125,615,950,258 126,179,109,587 74,697,027,182 73,434,002,942
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 1,340,441,012 (1,282,535,477) 1,449,930,785 (1,216,188,313)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับผลก าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
      เงินลงทุนเผ่ือขาย (289,986,157) 792,918,984 (289,986,157) 792,918,984
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (6,679,014,195) 10,544,692,231 -                           -                        
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม (120,707,961) 6,085,576,668 -                           -                        

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับป-ีสุทธิจากภาษี (5,749,267,301) 16,140,652,406 1,159,944,628 (423,269,329)
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 119,866,682,957 142,319,761,993 75,856,971,810 73,010,733,613

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 100,570,804,748 119,253,521,121 75,856,971,810 73,010,733,613
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 19,295,878,209 23,066,240,872 -                           -                        

119,866,682,957 142,319,761,993 75,856,971,810 73,010,733,613

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

ส่วนแบ่งก าไร ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จาก รวมองค์ประกอบอ่ืน
ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน ส ารอง ส ารองเพ่ือกองทุน การแปลง เงินลงทุน (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน การเปล่ียนแปลงสัดส่วน ของส่วนของ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยงัไม่ได้จัดสรร ค่างบการเงิน เผ่ือขาย ในบริษัทร่วม การถือหุ้นในบริษัทยอ่ย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

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)
ยอดคงเหลือทีป่รับปรุงแล้ว 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
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปี
การเพ่ิมหุน้สามัญ 72,576,000 1,625,702,400 -                 -                         -                      -                      -                 -                              -                               -                             1,698,278,400 231,447,360 1,929,725,760
ส ารองเพ่ือกองทุนประกันวินาศภัย -                     -                    -                 29,771,081             (29,771,081) -                      -                 -                              -                               -                             -                          -                            -                       
เงินปันผลจ่าย -                     -                    -                 -                         (32,792,718,836) -                      -                 -                              -                               -                             (32,792,718,836) -                            (32,792,718,836)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย -                     -                    -                 -                         -                      -                      -                 -                              -                               -                             -                          (7,835,422,087) (7,835,422,087)
ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
  การถือหุน้ในบริษัทย่อย -                     -                    -                 -                         -                      -                      -                 -                              (11,357,097,288) (11,357,097,288) (11,357,097,288) (3,771,113,688) (15,128,210,976)

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                    -                 -                         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)
ยอดคงเหลือทีป่รับปรุงแล้ว 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
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปี
ส ารองเพ่ือกองทุนประกันวินาศภัย -                     -                    -                 40,535,062 (40,535,062) -                      -                 -                              -                               -                             -                          -                            -                       
การเพ่ิมหุน้สามัญของบริษัทย่อย -                     -                    -                 -                         -                      -                      -                 -                              -                               -                             -                          32,040,909,963 32,040,909,963
ต้นทุนการได้มาซึง่หุน้สามัญของบริษัทย่อย -                     -                    -                 -                         -                      -                      -                 -                              (423,936,298) (423,936,298) (423,936,298) (225,412,276) (649,348,574)
การเพ่ิมหุน้กู้ด้อยสิทธิทีม่ีลักษณะคล้ายทุน 39 -                     -                    -                 -                         -                      -                      -                 -                              -                               -                             -                          4,981,947,515 4,981,947,515
ดอกเบีย้จ่ายส าหรับหุน้กู้ด้อยสิทธิทีม่ีลักษณะคล้ายทุน -                     -                    -                 -                         -                      -                      -                 -                              -                               -                             -                          (146,621,437) (146,621,437)
เงินปันผลจ่าย 40 -                     -                    -                 -                         (34,261,495,156) -                      -                 -                              -                               -                             (34,261,495,156) -                            (34,261,495,156)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย -                     -                    -                 -                         -                      -                      -                 -                              -                               -                             -                          (8,232,165,797) (8,232,165,797)

ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
  การถือหุน้ในบริษัทย่อย -                     -                    -                 -                         -                      -                      -                 -                              (15,864,614,474) (15,864,614,474) (15,864,614,474) (9,784,618,380) (25,649,232,854)
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                    -                 -                         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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
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หน่วย : บาท

รวมองค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของผู้ถอืหุ้น

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน
ทนุทีอ่อก ส่วนเกิน ส ารอง ส ารองเพ่ือกองทนุ รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไมไ่ด้จัดสรร เงินลงทนุเผ่ือขาย ส่วนของผู้ถอืหุ้น

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
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นส าหรับปี
การเพ่ิมหุน้สามัญ 72,576,000 1,625,702,400 -                          -                        -                             -                                1,698,278,400
ส ารองเพ่ือกองทุนประกนัวินาศภัย 30.2 -                          -                             -                          29,771,081 (29,771,081) -                                -                            
เงินปันผลจ่าย -                          -                             -                          -                        (32,792,718,836) -                                (32,792,718,836)
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                          -                             -                          -                        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
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นส าหรับปี
ส ารองเพ่ือกองทุนประกนัวินาศภัย 30.2 -                          -                             -                          40,535,062 (40,535,062) -                                -                            
เงินปันผลจ่าย 40 -                          -                             -                          -                        (34,261,495,156) -                                (34,261,495,156)
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                          -                             -                          -                        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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่
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หน่วย : บาท

2555 2554 2555 2554
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 104,665,812,946 106,260,331,748 74,697,027,182 73,434,002,942

รายการปรับปรุงกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
 จากกจิกรรมด าเนินงาน :

คา่เสื่อมราคา คา่สูญสิ้น และคา่ตัดจ าหน่าย 65,237,426,006 55,315,463,928 13,905,144,688 15,907,757,701
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 10,385,781,857 5,771,606,793 (48,511,308) (893,136,283)
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 148,249,612 73,432,947 55,533,141 (19,395,401)
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน -                             (993,858,274) -                          (1,417,514,904)
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นคา่ใชจ่้าย 146,745,968 461,008,276 107,435,821 399,092,166
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (27,091,048,627) (29,463,278,887) -                          -                            
ก าไรส าหรับปีส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 20,950,137,312 19,918,777,839 -                          -                            
ส ารองผลประโยชน์ของพนักงาน 629,330,786 635,319,966 239,226,789 232,152,324
(ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกดิขึน้จริง 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)
คา่ใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้าตัดจ่าย 98,161,253 26,688,944 -                          -                            
คา่ใชจ่้ายในการส ารวจตัดจ าหน่าย 2,945,387,459 4,598,349,506 -                          -                            
ส่วนลดมูลคา่หุน้กูตั้ดจ าหน่าย 30,454,460 27,546,380 30,454,460 27,546,380
ดอกเบี้ยจากสัญญาเชา่การเงินตัดจ าหน่าย 26,206,097 26,753,594 24,184,273 25,705,588
คา่เผ่ือการลดมูลคา่สินคา้คงเหลอื 205,798,371 328,815,977 181,795,000 288,973,253
(โอนกลบั)ส ารองพัสดุสิ้นเปลอืงเสื่อมสภาพ 3,400,844 (47,765,599) (8,639,427) (47,765,599)
เงินปันผลรับ (375,948,431) (599,857,149) (29,844,650,570) (24,783,995,843)
ภาษีเงินได้ 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)
ดอกเบี้ยจ่าย 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

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์
 และหนี้สินด าเนินงาน 240,822,239,995 218,581,451,782 67,002,882,679 77,521,157,046

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
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หน่วย : บาท

2555 2554 2555 2554
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
ลกูหนี้การคา้ (72,516,541,112) (30,065,420,436) (71,844,326,963) (8,381,564,230)
ลกูหนี้อ่ืนและเงินใหกู้ยื้มระยะสั้น 532,164,390 (9,325,966,345) (1,221,042,208) (2,975,386,531)
สินคา้คงเหลอื (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)
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (555,709,139) (2,802,508,329) (925,542,568) 662,877,334
เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซื้อกา๊ซ 1,657,692,198 7,786,823,006 1,715,461,558 8,577,154,953
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (659,609,650)            (3,215,138,331) (1,288,705,522) (2,795,051,931)

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การคา้ 56,004,766,248 19,017,730,900 74,273,410,849 18,219,327,281
เจ้าหนี้อ่ืน (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
เงินมัดจ าถงักา๊ซ 702,996,040 529,044,395 702,996,040 529,044,395
เจ้าหนี้อ่ืนระยะยาว 48,308,590 (33,949,713) -                          (34,421,297)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 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
เงินสดรับจากกจิกรรมด าเนินงาน 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
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (5,382,788) (189,538,807) -                          -                            
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (40,782,461,897) (42,073,678,921) (3,725,187,858) (9,655,026,600)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 177,401,489,871 177,285,737,549 61,345,254,175 72,632,140,995

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
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หน่วย : บาท

2555 2554 2555 2554
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
เงินจ่ายส าหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (114,763,115,078) (107,967,743,787) (20,256,848,524) (24,502,316,887)
เงินจ่ายส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,960,827,440) (4,160,250,202) (161,772,784) (186,299,135)
เงินจ่ายส าหรับพัฒนาสินทรัพย์เหมือง (112,759,944) (62,084,455) -                          -                            
เงินจ่ายส าหรับคา่เชา่ที่ดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว (54,964,413) (321,210,220) (54,964,413) (213,934,430)
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (85,995,375,468)       (15,124,081,842)     (61,334,650,038)    (28,233,475,300)      
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในกจิการที่ควบคมุร่วมกนั -                             (57,615,905,098)     -                          (671,652,415)           
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม (496,127,345)            (4,251,686,896)       (250,250,000)          (4,004,497,324)        
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในกจิการอ่ืน (266,109,886)            -                          -                          -                            
เงินสดจ่ายส าหรับเงินใหกู้ยื้มระยะสั้น -                             (231,617,235)          (1,223,819,600)       (35,385,019)             
เงินสดจ่ายส าหรับเงินใหกู้ยื้มระยะยาว (54,500,600)              -                          (50,570,089,877)    (4,097,257,304)        
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 242,424,915 62,745,278 14,133,153 60,097,531
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว -                             1,973,345,386 -                          1,973,345,386
รับคนืเงินใหกู้ยื้มระยะสั้น 4,823,819,000 8,370,825 4,825,725,880 -                            
รับคนืเงินใหกู้ยื้มระยะยาว 115,976,818 948,575,962 27,409,248,729 2,916,605,962
เงินสดรับจากการยกเลกิสัญญาเชา่ในสถานีบริการน้ ามัน 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
เงินปันผลรับ 10,911,912,732 11,607,769,912 26,000,025,304 24,514,295,843

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (180,576,071,211) (160,281,406,186) (67,175,963,145) (15,269,734,060)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดรับจากการออกหุน้สามัญ 32,694,120,671 260,723,781 -                          72,576,000
เงินสดรับจากส่วนเกนิมูลคา่หุน้ -                             1,625,702,400 -                          1,625,702,400
เงินสดรับจากการออกหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทุน 4,718,810,526 -                          -                          -                            
เงินสดรับจากการออกต๋ัวเงินจ่าย 4,960,924,228 4,520,000,000 4,960,924,228 4,520,000,000
เงินสดรับจากการกูยื้มระยะสั้น 61,001,120,315 2,330,539,611 -                          3,529,521,184
เงินสดรับจากการกูยื้มระยะยาว 16,343,493,856 20,705,965,693 -                          8,284,000
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 93,249,806,801 21,283,797,651 78,612,333,781 -                            
จ่ายคนืต๋ัวเงินจ่าย -                             (4,520,000,000) -                          (4,520,000,000)
จ่ายคนืเงินกูยื้มระยะสั้น (64,636,409,525) (2,972,264,686) (4,542,176,800) -                            
จ่ายคนืเงินกูยื้มระยะยาว (6,803,162,705) (5,816,441,810) (3,807,597,682) (4,258,538,938)
จ่ายคนืพันธบัตร ปตท . (3,000,000,000) (8,000,000,000) (3,000,000,000) (8,000,000,000)
จ่ายคนืหุน้กู้ (47,720,721,506) (14,749,338,905)     (23,500,000,000) (14,749,338,905)
เงินจ่ายคา่งวดตามสัญญาเชา่การเงิน (274,161,194) (226,328,699) (192,871,858) (193,643,205)
เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (266,848,956) (330,190,000) -                          -                            
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (20,250,566,087) (18,540,690,124) (12,166,139,100) (12,628,273,267)
เงินปันผลจ่าย (42,305,707,482) (41,101,866,962) (34,261,495,156) (32,786,500,568)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 27,710,698,942 (45,530,392,050) 2,102,977,413 (67,380,211,299)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1,354,111,608) 1,516,895,926 28,599,766 47,398,828

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (2,396,545,968) 7,340,228,604 -                          -                            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง)สุทธิ 20,785,460,026 (19,668,936,157) (3,699,131,791) (9,970,405,536)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 116,132,117,868 135,801,054,025 51,340,612,291 61,311,017,827
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันปลายงวด 136,917,577,894 116,132,117,868 47,641,480,500 51,340,612,291

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
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รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
 

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
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บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชี 
4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5 เงินลงทุนชัว่คราว 
6 ลูกหน้ีการคา้ 
7 ลูกหน้ีอ่ืน 
8 เงินใหกู้ย้มื 
9 รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
10 สินคา้คงเหลือ 
11 พสัดุคงเหลือ 
12 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 
13 เงินลงทุนเผื่อขาย 
14 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
15 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
16 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
18 สินทรัพยเ์หมือง 
19 ค่าความนิยม 
20 ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
21 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
22 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
23 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
24 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
25 เงินกูย้มืระยะยาว 
26 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
27 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
28 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
29 ทุนเรือนหุน้ 
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บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
  

30 เงินส ารอง 
31 ก าไรต่อหุน้ 
32 รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 
33 รายไดอ่ื้น 
34 ค่าใชจ่้ายจ าแนกตามลกัษณะ 
35 ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม 
36 ตน้ทุนทางการเงิน 
37 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
38 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
39 หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 
40 เงินปันผลจ่าย 
41 การซ้ือธุรกิจ 
42 สิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 
43 การด าเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีค าสัง่คุม้ครองชัว่คราวโครงการใน 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
44 การด าเนินการกรณีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลร่ัว 
45 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
46 เหตุการณ์อ่ืนๆ 
47 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษทัมหาชนจ ากัดในประเทศไทย 
และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนคือ 

 

ส านักงานใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เป็นการด าเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกันและบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัท”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจถ่านหิน รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37
เร่ืองขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีการด าเนินงานใน 29 ประเทศ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554: 26 ประเทศ) 
 

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ.2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีใน
งบการเงิน พ.ศ. 2554” ลงวนัที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม 
แห่งพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนดว้ยขอ้สมมติฐานท่ีว่าผูใ้ชง้บการเงินมีความเขา้ใจ
หลกัการและวธีิปฏิบติัทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย หลกัการบญัชีท่ีใชอ้าจแตกต่างไปจากหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงใชใ้นประเทศอ่ืน 
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2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ (ต่อ) 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าของ
องค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้รายการบัญชีบางประเภทซ่ึงใช้มูลค่ายุติธรรมในการวดัมูลค่าตามท่ีได้
อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

รายการท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ไดถู้กตดั
รายการในการจดัท างบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมี
การตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3. นโยบายการบัญชี 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางบญัชี
ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556  
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20  เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ 
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความ
เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน  

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภาษีเงินได-้การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์
ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่  

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 แนวทางปฏิบติัทางบญัชี เร่ือง การโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางบญัชี
ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ (ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557  
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 4 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 12 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 13 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดงักล่าวขา้งตน้ ยกเวน้
มาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัได้น ามาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบังคบัใช้
ดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีท่ีเร่ิมใช ้

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ก าหนดให้กิจการตอ้งก าหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ซ่ึงคือสกุลเงินท่ีใชใ้น
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัซ่ึงกิจการด าเนินงานอยู่ การน ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติั
ในปี 2556 จะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีน าเสนอ 
ยกเวน้บริษทัย่อยในประเทศ 2 บริษทัที่ไดน้ ามาถือปฏิบตัิก่อนวนัที่มีผลบงัคบัใช ้ไดแ้ก่ บริษทั ปตท.
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) และบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (PTTI) 
โดยไดน้ ามาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 และวนัท่ี 1 มกราคม 2555 ตามล าดบั (รายละเอียดตาม
หมายเหตุฯ ขอ้ 3.2) 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 การเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชร้ายงานของบริษทัยอ่ยในประเทศ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (PTTI) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
ไดเ้ปล่ียนสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานจากสกลุเงินบาทเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยพิจารณาจากรายได้
และต้นทุนท่ีได้รับจากหรือใช้ในการด าเนินกิจการเป็นหลกั ทั้ งน้ีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี PTTI จึงท าการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั และบริษทัฯไดน้ างบการเงินของ 
PTTI ท่ีไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทแลว้มาจดัท างบการเงินรวม โดยผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินรวมของ
บริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

 

หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  
  เพ่ิมข้ึน(ลดลง)  

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2554    

 สินทรัพยร์วม  (2,769.41)  
 หน้ีสินรวม  (575.78)  
 ส่วนของผูถื้อหุน้   (2,193.63)  

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554    

 สินทรัพยร์วม  (566.02)  
 หน้ีสินรวม  (330.82)  
 ส่วนของผูถื้อหุน้  (235.20)  

งบก าไรขาดทุน/งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 
 รายไดร้วม  (64.13)  
 ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายรวม  (1,178.70)  
 ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (166.40)  
 ภาษีเงินได ้  (4.95)  
 ก าไรส าหรับปี  953.12  
 ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษี  1,077.04  
 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  2,030.16  



21 
 

3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

3.3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
และเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดภายในสามเดือน ส่วนเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไดแ้สดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

3.3.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงด้วยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจาก
ลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยประมาณจากจ านวนหน้ีท่ีคงเหลืออยู่ ณ วนัส้ินงวดตามประวติั
การช าระเงินและสถานะทางการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบัน รวมทั้ งพิจารณาจากอตัราร้อยละตามอายุหน้ี
ของยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวด หน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกิดข้ึนรับรู้ในงบก าไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

 

3.3.3 สินคา้คงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า โดยราคาทุน
ค านวณตามเกณฑ์ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก ราคาทุนของสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ยตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือ 
ค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ ส่วนลดรับ ส่วนลดตามปริมาณการซ้ือ รวมถึงเงินน าส่ง
หรือเงินรับชดเชยจากภาษีและกองทุนต่างๆ ส่วนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บนั้นค านวณจากราคาโดยประมาณ
ท่ีคาดว่าจะขายตามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นส าเร็จรูป และค่าใชจ้่ายใน
การขายที่เก่ียวขอ้ง และรับรู้ส่วนของมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับที่ต  ่ากว่าราคาทุนในงบก าไรขาดทุนภายใต้
หัวขอ้ตน้ทุนขาย กลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เม่ือสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 

 

3.3.4 พสัดุคงเหลือ 
 

พสัดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนซ่ึงค านวณตามเกณฑ์ถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก หักด้วยส ารองค่าเผื่อพสัดุ
เส่ือมสภาพและลา้สมยัส าหรับพสัดุท่ีเส่ือมสภาพ ลา้สมยั หรือไม่ไดใ้ชง้าน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ)  
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.3.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทัใหญ่ การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัใหญ่มีอ านาจ
ควบคุมผา่นการออกเสียงทั้งทางตรงหรือทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของ
บริษทันั้นเพ่ือได้มาซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยได้รวมอยู่ในงบ
การเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบตัิตามวิธีซ้ือ ตน้ทุนการรวมธุรกิจวดัมูลค่าดว้ย
จ านวนรวมทั้งส้ินของมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน
บริษทัของผูถู้กซ้ือและมูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู่ ณ วนัซ้ือ (หากการรวมธุรกิจเกิดข้ึนเป็นขั้นๆ) 

 ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดย
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมนั้น  

 กรณีการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการเป็นขั้นๆ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนได้เสียท่ีถืออยู่ก่อนหน้า
การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนใน
งบก าไรขาดทุน 

 ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ยกเวน้ตน้ทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุน
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัยอ่ยโดยท่ีไม่ไดท้ าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจในการ
ควบคุม กลุ่มบริษทับนัทึกรายการเปล่ียนแปลงดงักล่าวภายใตห้วัขอ้รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงของส่วน
ของผูถื้อหุน้บริษทัยอ่ยในส่วนของผูถื้อหุน้  
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน 
 

รายช่ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.1 และ 12.2  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ตอ่) 
 

3.3.6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั โดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบาย
ดงักล่าว  
 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีซ้ือเป็นวิธีการบญัชีส าหรับการบนัทึกการไดม้าซ่ึงบริษทัร่วม ตน้ทุนการซ้ือบริษทัร่วมท่ี
สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดข้องบริษทัร่วมเฉพาะส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั
จะบนัทึกเป็นค่าความนิยมซ่ึงรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัไดร้วมส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียนบัจาก
วนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งมีนัยส าคญัส้ินสุดลง รายการก าไรหรือรายการ
ขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนระหว่างกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะถูกตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
บริษทัร่วมนั้น เวน้แต่มีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกันดังกล่าวเกิดการด้อยค่า 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามสัดส่วนที่กลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียใน
ก าไรขาดทุนของบริษทัร่วม เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัได้จากบริษทัร่วมจะน าไปหักจากมูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมอีกต่อไป หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัใน
บริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม เวน้แต่กลุ่มบริษทัได้
ค  ้าประกนัหรือมีภาระผูกพนัในหน้ีสินตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายช าระหน้ีแทนบริษทัร่วม  
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุนและแสดงในงบการเงินรวม
โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย  
 

รายช่ือบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.1 และ 12.2  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ตอ่) 
 

3.3.7 เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลง
ไวใ้นสัญญา กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดส่วน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีกลุ่มบริษทั
รวมส่วนแบ่งสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และกระแสเงินสดของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไวใ้นแต่ละ
รายการในงบการเงิน นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัที่อยูใ่นรายการก าไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพยใ์ห้กับ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเฉพาะส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียของผูร่้วมคา้อ่ืน หากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนันั้นยงัเป็น
เจา้ของสินทรัพยน์ั้นอยู ่และส าหรับกรณีท่ีเป็นการซ้ือสินทรัพยจ์ากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั กลุ่มบริษัทจะ
ไม่รับรู้ส่วนแบ่งของตนในก าไรหรือขาดทุนท่ีกิจการท่ีควบคุมร่วมกันได้รับจากการขายสินทรัพย์ 
จนกว่ากลุ่มบริษัทจะขายสินทรัพยน์ั้นให้กบับุคคลอ่ืน อยา่งไรก็ตามกรณีท่ีเป็นการขายหรือซ้ือสินทรัพย์
ท่ีดอ้ยค่าจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนทนัที 
 

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน  
 

รายช่ือกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้12.1 และ 12.2  
 

3.3.8 เงินลงทุนอ่ืน 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั เป็นเงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ไป 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถูกจดัประเภทเป็น
เงินลงทุนเผื่อขาย และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ผลต่างท่ีเปล่ียนแปลงไป
เป็นรายการก าไร(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้
จ านวนสะสมในบญัชีเงินลงทุนเผื่อขายในส่วนของผูถื้อหุ้น  
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจะถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปและแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุน สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีมีการ
ลดลงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนอย่างเป็นสาระส าคญั โดยกลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยคา่เกิดข้ึน ถา้ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกอยูใ่นงบก าไรขาดทุนทนัที 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.3.8 เงินลงทุนอ่ืน (ต่อ) 
 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน
นั้นจะบันทึกในงบก าไรขาดทุน และเมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิด
เดียวกนัเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที่จ  าหน่ายค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกัจาก
จ านวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
 

3.3.9 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
ควบคุมโดยบริษทัฯ หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ ซ่ึงหมายความรวมถึง บริษทัที่ท า
หน้าท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั รวมถึงมีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ ซ่ึงมี
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั หรือมีอ านาจควบคุมร่วม นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัยงัหมาย
รวมถึงบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ ผูบ้ริหารส าคญั และกรรมการของบริษทัฯ รวมถึงกิจการที่ผูบ้ริหาร
ส าคญั หรือกรรมการของบริษทัฯมีอ านาจควบคุม หรือมีอ านาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมี
สาระส าคญัทั้งน้ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ 
ค านึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

3.3.10 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีท่ีเกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบ
แสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก าไรและ
ขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว จะถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่างบการเงินของบริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีจดัท างบการเงินเป็นเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
และแปลงค่างบก าไรขาดทุนโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหว่างงวด ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจากการแปลง
ค่ารายการดงักล่าว รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงจ านวนสะสม ภายใตห้ัวขอ้องค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัจ าหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ จึงจะบนัทึกผลต่างซ่ึงแสดงภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้นเป็น
ส่วนหน่ึงของก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้น  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.3.11 ตน้ทุนการกูย้มื 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดจากการกูย้ืม โดยตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เงื่อนไข จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย์
ดงักล่าว จนกระทัง่การด าเนินการส่วนใหญ่ท่ีจ าเป็นในการเตรียม การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยใ์ห้
อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค์เสร็จส้ินลง ในกรณีท่ีเงินกูย้ืมเกิดข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือก่อสร้างหรือ
ผลิตสินทรัพย ์จ านวนตน้ทุนการกูย้ืมท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยน์ั้นเป็นตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจริงใน
ระหวา่งปีของเงินกูน้ั้นหกัดว้ยรายไดท่ี้เกิดจากการน าเงินกูด้งักล่าวไปลงทุนเป็นการชัว่คราว กรณีท่ีเงินกูย้ืมมี
วตัถุประสงคท์ัว่ไป กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราตั้งข้ึนเป็นทุนคูณดว้ยรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ในการปันส่วน
ตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์
 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
 

3.3.12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า โดยราคาทุน
รวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพ่ือให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใชง้าน และประมาณการ 
ค่าร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผูกพนัท่ีเกิดจากการได้หรือใช้
สินทรัพยน์ั้น  
 

ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษาจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนในระหวา่งงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ส่วนตน้ทุนของ
การปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึนอย่างส าคญั ตน้ทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด รวมถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ่ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุน
ดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์ทั้งน้ีส าหรับกรณีท่ีมีการเปล่ียนแทน กลุ่มบริษัท
จะตัดมูลค่าตามบญัชีของส่วนประกอบท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
 

การก าหนดค่าเส่ือมราคา กลุ่มบริษทัพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมี
สาระส าคญั 
 

มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์มีการประมาณการดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัจาก
สินทรัพยน์ั้น หากมีอายแุละสภาพท่ีคาดวา่จะเป็นเม่ือส้ินสุดอายกุารให้ประโยชน์ และทบทวนมูลค่าคงเหลือ 
อายกุารใหป้ระโยชน์ และวธีิการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ์ยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.3.12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ค่าเ ส่ือมราคาบันทึกเ ป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน  ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน 
โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทดงัต่อไปน้ี 
 

อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 5 – 30 ปี 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 5 – 40 ปี 
สินทรัพยอ่ื์นๆ 5 – 10 ปี 
 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
 

ก าไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดจากการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขาย
กบัมูลค่าคงเหลือตามบญัชี ณ วนัจ าหน่าย โดยไดร้วมอยูใ่นการค านวณก าไรขาดทุนจากการด าเนินงาน 
 

สินทรัพย์เพือ่การส ารวจและการผลติปิโตรเลยีม 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์ใชเ้พ่ือการส ารวจและ
การผลิตปิโตรเลียมโดยใชว้ธีิผลส าเร็จของงาน (The Successful Efforts Method) ซ่ึงมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
 

ตน้ทุนสินทรัพย ์
ตน้ทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดเพ่ือการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมหรือตน้ทุนใน
การไดม้าในสดัส่วนของสินทรัพย ์รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
 

ตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมส ารวจจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละจะเปล่ียนเป็นทรัพยสิ์น
ของโครงการท่ีพบปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ เม่ือมีการส ารวจพบปริมาณส ารองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย ์
แต่จะถูกตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายทั้งจ านวนในงบก าไรขาดทุนในงวดที่มีการพิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณ
ส ารองหรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์
 

รายจ่ายส ารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ตลอดจนค่าสงวนพ้ืนท่ีในช่วงการส ารวจบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดในงบก าไรขาดทุน 
 

รายจ่ายเพ่ือการพฒันา ทั้งในส่วนของสินทรัพยท่ี์พบปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้รวมถึงตน้ทุนของหลุมพฒันา
ท่ีไม่ประสบความส าเร็จจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย ์
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.3.12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ค่าเส่ือมราคา 
ค่าเ ส่ือมราคาของตน้ทุนการได้มาซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมค านวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต 
(Unit of Production)  ตลอดอายุของปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) ค่าเส่ือมราคาของ
ตน้ทุนหลุมส ารวจ การพัฒนา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
ยกเวน้โครงการท่ียงัไม่ส าเร็จค านวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต ตลอดอายุของปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์
แลว้ (Proved Reserves) หรือปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์และพฒันาส าเร็จ (Proved Developed Reserves)  
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการของปริมาณส ารองโดยวิธีเปลี่ยนทันที
เป็นตน้ไป 
 

ปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้และปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์และพฒันาส าเร็จค านวณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั 
และจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

รายจ่ายส่วนทีส่ ารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลติ 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัรายจ่ายส่วนท่ีส ารองแทน
รัฐบาล (Carried Cost) ภายใตส้ญัญาแบ่งปันผลผลิต โดยมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
 

ภายใตส้ัญญาแบ่งปันผลผลิตที่มีรัฐบาลเป็นผูร่้วมทุนบางสัญญา กลุ่มผูร่้วมทุนอื่นที่ไม่ใช่รัฐบาลมีขอ้
ผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตน้ทุนในช่วงระยะเวลาส ารวจทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในส่วนของรัฐบาลจนกว่าจะ
ไดรั้บอนุมตัิพ้ืนท่ีพฒันาปิโตรเลียม (First Development Area) ตน้ทุนในช่วงระยะเวลาส ารวจท่ีกลุ่มผู ้
ร่วมทุนจ่ายแทนรัฐบาลดงักล่าว (Carried Cost) เป็นไปตามสัดส่วนท่ีตกลงกนั ทั้งน้ีเม่ือโครงการไดท้ า
การผลิตแลว้ กลุ่มผูร่้วมทุนจะไดรั้บคืน Carried Cost ในรูปของการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมตามวิธีการ
ท่ีไดต้กลงกนัโดยปราศจากดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรม
ปิโตรเลียม ภายใตว้ิธีผลส าเร็จของงาน ซ่ึงส่วนใหญ่บนัทึกเป็นรายการภายใตสิ้นทรัพยเ์พื่อการส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการส ารวจปิโตรเลียมในงบก าไรขาดทุน 
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  16 
 
 

 



29 
 

3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.3.13 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า ซ่ึง
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาสินทรัพย ์

 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีราคาทุนส าหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน โดยแนวทางราคาทุนนั้น
เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดในนโยบายบญัชีหวัขอ้ “ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ” 

 

ค่าเ ส่ือมราคาบันทึกเ ป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน  ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพยซ่ึ์งอยูร่ะหวา่ง 5 - 30 ปี และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง 

 

3.3.14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าตดัจ าหน่าย
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืนกลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรก
ของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบด้วย สิทธิในการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สิทธิในการใช้สินทรัพย ์เช่น
ท่อขนส่งก๊าซ สินทรัพยใ์นการส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ เช่น 
สิทธิในการด าเนินงานอ่ืน สิทธิบตัร และสัญญาซ้ือขายกับลูกคา้ (Customer Contract) 
 

สินทรัพย์ในการส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร เป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีกลุ่มธุรกิจประเภทท่ี
ด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมบันทึกโดยใช้ราคาทุน และเม่ือมีการส ารวจพบปริมาณส ารองท่ี
เพียงพอในเชิงพาณิชย ์สินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการนั้นจะถูกโอนไปเป็นสินทรัพยข์องโครงการท่ีพบปริมาณ
ส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ และมีวิธีวดัมูลค่าภายหลงัตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุฯ 3.3.12 ท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ส่วนโครงการท่ีพิสูจน์วา่ไม่พบปริมาณส ารองหรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์สินทรัพยภ์ายใต้
โครงการนั้นจะถูกตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ านวนในงบก าไรขาดทุน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจ าหน่ายและบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน โดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 5 - 30 ปี ยกเวน้สัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้(Customer Contract) ถูกตดัจ าหน่ายตาม
ประมาณการปริมาณขาย  
 

กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอยา่งนอ้ยทุกส้ินปี  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.3.15 สินทรัพยเ์หมือง 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทถ่านหิน จะบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพยท่ี์ใช้เพ่ือการส ารวจและการผลิตถ่านหินซ่ึง
ประกอบดว้ย สิทธิในเหมืองถ่านหิน และค่าใชจ่้ายในการส ารวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี ดงัน้ี 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน 

สิทธิในเหมืองถ่านหินประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในเหมืองถ่านหิน และรวมถึง
ตน้ทุนค่าส ารวจและพฒันาพ้ืนท่ีเหมืองถ่านหิน 
 

ค่าใชจ่้ายในการส ารวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี 
ค่าใช้จ่ายในการส ารวจบันทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย์ (ค่าใช้จ่ายในการส ารวจรอตดับัญชี) ตามพ้ืนท่ีท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีจะประกอบไปดว้ยตน้ทุนทางตรงสุทธิ เช่น ค่าสิทธิบตัร ค่าใชจ่้ายในการ
ส ารวจทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ และไม่รวมค่าโสหุ้ยทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัพ้ืนท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ โดยมีเง่ือนไขต่อไปน้ี 
 

ก) ตน้ทุนสินทรัพยน์ั้นคาดวา่จะไดรั้บคืนเม่ือพ้ืนท่ีนั้นไดรั้บการพฒันาแลว้เสร็จและเร่ิมการท าเหมือง 
หรือจากการขายพ้ืนท่ีส ารวจ  

 

ข) กิจกรรมการส ารวจในพ้ืนท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ยงัไม่ถึงขั้นท่ีสามารถประเมินถึงความมีอยูจ่ริงของ
ปริมาณส ารองในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งสมเหตุสมผล และกิจกรรมการส ารวจยงัด าเนินอยูโ่ดยต่อเน่ือง 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของรายจ่ายในการส ารวจข้ึนอยู่กบัความส าเร็จและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะ
ไดรั้บ ซ่ึงในกรณีท่ีพิจารณาแลว้วา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนอ้ยหรือคาดวา่จะไม่ไดรั้บผลประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ รายจ่ายในการส ารวจรอตัดบัญชีดังกล่าวจะถูกตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งจ านวนใน
งบก าไรขาดทุนทันที 
 

ส่วนรายจ่ายเพ่ือการพฒันาเหมืองและตน้ทุนในการพฒันาพ้ืนท่ีก่อนท่ีจะท าการผลิต จะถูกบนัทึกไวเ้ป็น
สินทรัพยเ์หมือง หากเขา้เง่ือนไขและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  
 

ค่าตดัจ าหน่าย 
ค่าตดัจ าหน่ายของสิทธิในเหมืองถ่านหิน ค านวณโดยใชว้ธีิสดัส่วนของผลผลิต (Unit of production) ท่ีขดุได ้
 

ค่าใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี จะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือเร่ิมผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย ์
โดยใชว้ธีิสดัส่วนของผลผลิต (Unit of production) 
 

ปริมาณสดัส่วนของผลผลิตและอายขุองสมัปทานเหมืองถ่านหิน จะถูกประมาณและสอบทานโดยกลุ่มบริษทั  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.3.16 ค่าความนิยม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการ
รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่าเป็นก าไรในงบก าไรขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่าเกิดข้ึน 

 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ
ใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วย
ของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) 
หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทั 
จะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ไดใ้นอนาคต 

 

3.3.17 สญัญาเช่าการเงิน – กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนมายงั
กลุ่มบริษทัถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
ของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
โดยจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะแสดงรวมอยูใ่นเงินกูร้ะยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์่ไดม้าจากสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยน์ั้น หรือตามอายขุองสัญญาเช่า
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่  
 

3.3.18 สญัญาเช่าด าเนินงาน – กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าจะจัดเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานจะบันทึกในงบก าไรขาดทุน โดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ 
ผูใ้หเ้ช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.3.19 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซตามสญัญา Take or Pay 
 

บริษทัฯ ไดมี้การท าสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบัผูข้าย ซ่ึงมีการก าหนดปริมาณการรับก๊าซธรรมชาติ(ก๊าซฯ) 
ขั้นต ่าในแต่ละปี (Annual Minimum Quantity) หากในปีสัญญาใด บริษทัฯไม่สามารถรับก๊าซฯไดค้รบตาม
ปริมาณขั้นต ่าท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา บริษทัฯ จะตอ้งช าระค่าซ้ือก๊าซฯล่วงหนา้ส าหรับปริมาณก๊าซในส่วนท่ี 
ไม่สามารถรับได ้(Take or Pay) โดยหลงัจากส้ินปีสัญญาในแต่ละปี บริษทัฯ และผูข้ายจะท าการตกลง 
และยอมรับในปริมาณก๊าซฯท่ีจะน ามาใชใ้นการค านวณค่า Take or Pay ส าหรับปีสัญญานั้นตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซฯท่ีไดช้ าระเงินล่วงหนา้ไปแลว้นั้นในปี
สัญญาต่อๆไป (Make up) โดยตอ้งรับก๊าซฯให้ครบตามปริมาณรับก๊าซฯขั้นต ่าส าหรับปีสัญญานั้นๆก่อน 
บริษทัฯ บนัทึกรายการช าระค่าซ้ือก๊าซฯภายใตส้ัญญาน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
 

3.3.20 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งัน้ี 
 ค่าความนิยมเป็นรายปี  
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย
หรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ซ่ึงในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์
กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของ
เงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ และในการ
ประเมินมูลค่ายตุิธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซ่ึง
เหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุน
ในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.3.21 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning Costs) เม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินดว้ยจ านวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตซ่ึง
ตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พ่ือการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และตดัจ าหน่ายโดย
วิธีสัดส่วนของผลผลิตของปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต
ไดรั้บการสอบทานและประเมินข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

3.3.22 ภาระหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 
 

ภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานรับรู้และวดัมูลค่าผลประโยชน์ของพนกังาน 
แต่ละประเภทดงัน้ี  

1. ผลประโยชน์ของพนกังานระยะสั้น รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ  
2. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงิน บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้ ง

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้
เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ี
บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีเกิด
รายการ  

3. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  – โครงการผลประโยชน์ ใช้เทคนิคการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั และคิดลดผลประโยชน์ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว  ้ (Projected unit credit method) เพื่อก าหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนั ตน้ทุน
บริการปัจจุบนั ตน้ทุนบริการในอดีต โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน ทั้ งน้ีหากมีผลก าไรขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยั (Actuarial Gain/Loss) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนทันที  

4. ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน  ใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั คิดลดโดยวิธีคิดลดผลประโยชน์แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected unit credit 
method) เพ่ือก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั และตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนบริการใน
อดีต โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน ทั้งน้ี
หากมีผลก าไรขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบ
ก าไรขาดทุนทนัที  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.3.22 ภาระหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน(ต่อ) 
 

5. ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นหน้ีสิน และค่าใชจ่้ายเม่ือแสดงชดัเจนวา่ผูกพนักบัรายการใด
รายการหน่ึงดงัน้ี  
 เลิกจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ  
 ใหข้อ้เสนอเพื่อสนบัสนุนใหมี้การออกจากงานดว้ยความสมคัรใจของพนกังาน 

 

3.3.23 ภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
กลุ่มบริษทัค านวณภาษีเงินได้ส าหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
ในประมวลรัษฎากร พระราชบญัญตัิภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2532 
และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัไดไ้ปลงทุน 

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระซ่ึงค านวณจากก าไรประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเก่ียวกบัรอบบญัชีท่ีค  านวณภาษีเงินได ้ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจ านวนตามวิธีบนัทึกหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเกิดจากผลต่าง
ชัว่คราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัมูลค่าท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน ผลต่างชัว่คราวส่วนใหญ่
เกิดจากค่าเผื ่อหน้ีสงสัยจะสูญ ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ขาดทุนสะสมยกมาของบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนเผื่อขาย รวมถึงผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีได้มาจากการ
รวมธุรกิจและฐานภาษี 

 

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินใชเ้ป็นอตัราในการค านวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษี
เพียงพอต่อการน าจ านวนผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทาง
ภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก็้ต่อเม่ือมีสิทธิตามกฎหมายและสินทรัพย์
และหน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.3.24 การรับรู้รายได ้
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือส่งมอบสินคา้หรือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ ส่วนรายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เม่ือมีการให้บริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จ
ของงาน ซ่ึงรายไดท่ี้รับรู้ดงักล่าวแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

ดอกเบ้ียรับ - รับรู้ตามสดัส่วนของระยะเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
ค่าสิทธิ - รับรู้ตามเกณฑท่ี์ไดต้กลงหรือสญัญาท่ีไดท้ าไว ้
เงินปันผล - รับรู้เม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

รายไดน้อกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

3.3.25 ก าไรต่อหุน้ 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้ นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรท่ี เป็นของผู ้ถือหุ้นสามัญ  ด้วยจ านวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี 

 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด บริษทัฯมีสมมติฐานว่าสิทธิเลือกซ้ือหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัที่ให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนักงานทั้งส้ินไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญั เป็นผลให้ก าไรของกลุ่มบริษทัท่ีรับรู้ในงบการเงิน
ของบริษทัฯไดป้รับปรุงดว้ยอตัราส่วนในการถือหุ้นที่ลดลงเน่ืองจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวและค านวณ
จ านวนหุน้เทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งงวด) 
และราคาตามสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหุ้นนั้น เพ่ือก าหนดจ านวนหุ้นสามญัท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกบัหุ้นสามญัท่ีถือ
โดยบุคคลภายนอกในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.3.26 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 

กลุ่มบริษทับนัทึกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ช าระดว้ยตราสารทุน ณ วนัให้สิทธิตามมูลค่ายติุธรรม
ของสิทธิซ้ือหุน้ โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามอายขุองสิทธิซ้ือหุ้น และแสดงบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑด์งักล่าว 
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการวดัมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น อายขุองสิทธิซ้ือหุ้น ความผนัผวน
ของราคาหุน้ และอตัราเงินปันผล เป็นตน้ 

 

3.3.27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
และเงินให้กู้ยืมระยะยาว หน้ีสินทางการเ งินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเ งินประกอบด้วย 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน เจ้าหน้ีการคา้ เจ้าหน้ีอื่น เงินกู้ยืมระยะสั้ น
และเงินกู้ยืมระยะยาว นโยบายการบัญชีเฉพาะส าหรับแต่ละรายการได้แสดงเปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละ
หัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

กลุ่มบริษัทได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน เพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียและราคาตลาดของน ้ ามนัและผลิตภณัฑก๊์าซ โดยเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 

สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยก าหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศท่ีจะได้รับหรือตอ้งจ่ายช าระ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะรับรู้ใน
งบการเงิน ณ วนัท าสัญญา ค่าธรรมเนียมส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าจะตดัจ าหน่ายตลอดอายขุองสญัญา 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.3.27 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิและอตัราดอกเบีย้ 
 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง โดยสัญญา
แลกเปล่ียนน้ีไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา
แลกเปล่ียนนั้นๆ ก าไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา หรือจากการช าระคืนเงินกูย้ืมก่อนก าหนดบนัทึกไว้
ในงบก าไรขาดทุน 
 

สัญญาซ้ือขายราคาน า้มนัล่วงหน้า 
 

สญัญาซ้ือขายราคาน ้ ามนัล่วงหนา้เป็นสญัญาท่ีท าข้ึนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนั
ในตลาดโลกตามสัญญาซ้ือขายน ้ ามนัท่ีไดต้กลงไว ้โดยมีการก าหนดราคาท่ีจะซ้ือขายในอนาคตและจะรับรู้
ผลต่างท่ีเกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุนเม่ือครบก าหนดสญัญา 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียง ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญั 
 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผู ้บริหารได้พิจารณาใช้ประมาณการ และ 
ขอ้สมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรายงานสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน และในงวดอนาคต 
ท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัและท่ีมาของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงอาจมีผล 
ต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรายงานในงบการเงินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

ประมาณการหนีสิ้น  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิด
จากเหตุการณ์ในอดีตโดยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะท าให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนันั้น และสามารถประมาณมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning costs) เม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผูกพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การ
ผลิต (Decommissioning costs) ดว้ยจ านวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตท่ีสร้างเสร็จ
พร้อมใชง้าน ตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และ
ตดัจ าหน่ายโดยวธีิสดัส่วนของผลผลิตของปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์
การผลิตไดรั้บการสอบทานและประเมินข้ึนโดยวศิวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

การประมาณการหน้ีสินข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัต่างๆ เทคโนโลยี และระดบัราคา 
ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณการและตั้งขอ้สมมติฐานไว ้
 

ภาษีเงนิได้ 
 

กลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นหลายประเทศ ในการประมาณหน้ีสินภาษีเงินไดต้อ้งใชดุ้ลยพินิจ
อยา่งเป็นสาระส าคญั เน่ืองจากมีรายการคา้และการค านวณจ านวนมากที่เกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดท่ี้คาดวา่จะเกิดโดยใชเ้กณฑ์การประมาณการภาษีส่วนเพ่ิมท่ีจะถึงก าหนด
ช าระ ผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินไดท่ี้ช าระจริงกบัประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินได้
รอตดับญัชีในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงสมมติฐานเก่ียวกบัก าไรทางภาษี 
ในอนาคตท่ีถูกก าหนดข้ึนมีความไม่แน่นอน อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะกระทบต่อการรับรู้สินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

การประมาณปริมาณส ารองปิโตรเลยีม 
 

ปริมาณส ารองปิโตรเลียมเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัส าหรับการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆของกลุ่ม
ธุรกิจประเภทท่ีด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการทดสอบการดอ้ยค่า การเปลี่ยนแปลงใน
ปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิและค่าเส่ือมราคา 
ท่ีค  านวณตามวิธีสัดส่วนของผลผลิต  
 

ปริมาณส ารองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ คือ ปริมาณของปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตในเชิงพาณิชย ์ณ วนัท่ี
ก าหนดใดๆ โดยมีความแน่นอนสูง ภายใตเ้ง่ือนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจุบัน รวมถึง
กฎระเบียบของรัฐ โดยปริมาณส ารองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกปีโดย
นักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมของกลุ่มบริษทั 
 

ต้นทุนการส ารวจปิโตรเลยีม  
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม มีตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุม
ส ารวจท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละมีอายมุากกวา่ 12 เดือนจะถูกตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน
เวน้แต่ (1) พบปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แล้ว หรือ (2) พบปริมาณส ารองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชยแ์ละ 
มีแผนงานส ารวจ และประเมินในอนาคต ซ่ึงในการตัดสินใจว่าจะตัดจ าหน่ายตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะ
ปิโตรเลียมท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละมีอายมุากกวา่ 12 เดือนหรือไม่นั้น จ าเป็นตอ้งใช้ขอ้สมมติฐานในการ
ประเมินเง่ือนไขภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานในรอบระยะเวลา
บัญชีภายหลงัตน้ทุนเพื ่อการขุดเจาะปิโตรเลียมท่ีบันทึกเป็นสินทรัพยด์ังกล่าวก็จะถูกตัดจ าหน่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์  
 

กลุ่มบริษทัได้มีการพิจารณาตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพยเ์มื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่า
ราคาตามบญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งราคาขายสุทธิเทียบ
กบัมูลค่าจากการใชง้าน (ซ่ึงค านวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) ราคาตามบญัชีจะถูก
ปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนและส่วนปรับลดจะถูกบันทึกในงบก าไรขาดทุน ทั้ งน้ีรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยมท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ 
หากประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษ ัทก าหนดให้ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในอนาคต (ส าหรับธุรกิจส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม) เป็นปัจจยัส าหรับทดสอบการดอ้ยค่า เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเช่ือว่าเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ส าหรับการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บส าหรับการวดัมูลค่าจากการใชง้าน ซ่ึงปริมาณ
การผลิตท่ีคาดวา่จะผลิตไดใ้นอนาคตประกอบดว้ยปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้รวมถึงปริมาณท่ีคาดวา่จะเป็น
ปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ในอนาคต  
 

การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดส าหรับการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น ข้ึนกบัปัจจยั
ต่างๆ ไดแ้ก่ ปริมาณการผลิตท่ีคาดวา่จะผลิตไดใ้นอนาคต ราคาขายในอนาคต อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด 
ปัจจยัความเส่ียง อตัราก าไรขั้นตน้ ส่วนอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดใน
อนาคตนั้นข้ึนกบัตน้ทุนเงินลงทุนของหน่วยสินทรัพย ์
 

3.3.29 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนนั้น เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 

3.3.30 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ โดยมิได้น าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
จ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เน่ืองจากส่วนงานอ่ืน ยกเวน้ส่วนงานในประเทศไทย มีรายได ้ผลการ
ด าเนินงานและสินทรัพยข์องส่วนงานต ่ากว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม ผลการด าเนินงานรวมและ
สินทรัพยร์วมของทุกส่วนงานรวมกนั 
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4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 

เงินสด  3,897.35 453.47 338.01 213.95 
เงินฝากธนาคาร 

ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 89,174.27 68,058.06 36,022.21 21,892.01 
เงินฝากประจ า 6,190.94 19,649.05 1,366.87 15,600.00 
ตัว๋เงินคลงั 26,680.63 13,066.89 - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  1,060.00 5,770.00 - 4,500.00 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  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 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 – 6.75 
ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 – 6.00 ต่อปี)  
 

5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 

เงินฝากประจ า 6,156.54 4,305.56 5,219.40 4,032.61 

พนัธบตัร 229.02 1,136.37 - 206.23 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  - 5,500.00 - 5,500.00 

เงินลงทุนทัว่ไป 19.74 19.74 19.74 19.74 

รวม 6,405.30 10,961.67 5,239.14 9,758.58 
 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.37 – 3.80 ต่อปี (ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2554 : อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.80 – 4.15 ต่อปี) 
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6. ลูกหนีก้ารค้า  
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 162,370.94 107,875.52 128,764.50 81,012.79 

ตัว๋เงินรับ 624.07 1,037.59 624.07 1,037.59 

 162,995.01 108,913.11 129,388.57 82,050.38 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,780.01) (1,850.13) (634.56) (724.45) 

 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 161,215.00 107,062.98 128,754.01 81,325.93 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 82,408.90 64,643.44 99,939.24 76,076.49 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (323.26) (344.88) (323.26) (344.88) 

 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(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 
 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 232,311.59 168,337.87 217,044.90 151,499.13 
ครบก าหนดช าระ     
  -  ไม่เกิน 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 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,103.27) (2,195.01) (957.82) (1,069.33) 

รวม 243,300.64 171,361.54 228,369.99 157,057.54 
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไดร้วมลูกหน้ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจ านวน 
20,282.25 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : 15,525.16 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 
20,046.44 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : 15,362.08 ลา้นบาท) 
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7. ลูกหนีอ้ืน่ 
 

ลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลูกหน้ีอ่ืน 12,024.87 12,315.98 3,378.17 3,085.77 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (287.79) (341.68) (283.92) (334.92) 

ลูกหน้ีอ่ืน 11,737.08 11,974.30 3,094.25 2,750.85 

เงินชดเชยกองทุนน ้ ามนั 
 เช้ือเพลิงคา้งรับ 11,953.71 11,657.36 11,953.71 11,627.05 

เงินจ่ายล่วงหนา้  4,385.21 6,163.78 502.02 570.00 

ดอกเบ้ียคา้งรับและเงินคา้งรับ 2,441.31 1,623.27 209.52 233.85 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 30,517.31 31,418.71 15,759.50 15,181.75 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(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 
 

เงินชดเชยกองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ ประกอบดว้ย เงินชดเชยส าหรับน ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีผลิต
ในประเทศ น ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ และรับคืนส าหรับน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ี
จ าหน่ายไปต่างประเทศ หรือจ าหน่ายให้แก่เรือเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงเงิน
ชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ โดยจะไดรั้บเงินชดเชยและรับคืนตามอตัราท่ีคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลงังานก าหนด 
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8. เงนิให้กู้ยมื 
 

8.1 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการอ่ืน 96.96 182.36 96.77 119.52 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตฯุ 9.2) - 4,823.82 2,024.45 5,420.99 

  รวม 96.96 5,006.18 2,121.22 5,540.51 
 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น - กิจการอ่ืนของบริษทัฯ เป็นเงินให้กูย้ืมตามโครงการกรุงเทพฯฟ้าใสซ่ึงเป็นการให้
เงินกูย้มืแก่ผูป้ระกอบการขนส่งเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการติดตั้ง เปล่ียน หรือดดัแปลงเคร่ืองยนตท่ี์ใช ้
NGV เป็นเช้ือเพลิง รวมถึงการซ้ือยานยนตใ์หม่ท่ีใชเ้คร่ืองยนต ์NGV ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนการใช ้NGV เป็น
พลงังานทดแทน โดยอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เท่ากบัร้อยละ 0.50 ต่อปี 
 

8.2 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการอ่ืน 106.88 139.94 52.38 139.94 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตฯุ 9.3) - 5.82 74,232.56 52,697.71 

  รวม 106.88 145.76 74,284.94 52,837.65 
 

เงินให้กูย้ืมระยะยาว - กิจการอ่ืนของบริษทัฯ เป็นเงินให้กูย้ืมตามโครงการกรุงเทพฯฟ้าใส รายละเอียดตาม
หมายเหตุฯ 8.1  
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
 

9.1 ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

บริษทัยอ่ย - - 15,285.95 10,991.18 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 2,824.18 751.86 
บริษทัร่วม 72,717.33 59,798.70 72,352.84 59,651.81 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 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 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (323.26) (344.88) (323.26) (344.88) 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตฯุ 6) 82,085.64 64,298.56 99,615.98 75,731.61 
 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 81,588.90 64,141.37 96,179.75 72,427.41 
ครบก าหนดช าระ     
 -ไม่เกิน 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 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (323.26) (344.88) (323.26) (344.88) 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั 82,085.64 64,298.56 99,615.98 75,731.61 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลูกหน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 235.85 414.76 
 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 40.30 22.82 
 บริษทัร่วม 4,433.68 624.53 4,430.95 623.11 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 79.15 245.42 43.63 46.16 

 4,512.83 869.95 4,750.73 1,106.85 

 หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16.09) (16.09) (16.09) (16.09) 

  รวม 4,496.74 853.86 4,734.64 1,090.76 

     
เงินจ่ายล่วงหนา้     
 บริษทัยอ่ย - - 61.01 153.98 
 บริษทัร่วม 0.78 0.68 - - 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 505.89 351.72 433.63 317.60 

  รวม 506.67 352.40 494.64 471.58 

รวมลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุฯ 7) 5,003.41 1,206.26 5,229.28 1,562.34 

     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
 บริษทัยอ่ย - - 2,024.45 597.17 

 บริษทัร่วม - 4,823.82 - 4,823.82 

  รวม (หมายเหตฯุ 8.1) - 4,823.82 2,024.45 5,420.99 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 3.05 - 6.13 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : อตัราดอกเบ้ีย
ระหวา่งร้อยละ 4.00 - 7.25 ต่อปี) 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,823.82 - 5,420.99 500.00 
- ใหเ้งินกู ้ - - 1,223.82 71.79 
- รับคืนเงินกู ้ (4,823.82) (226.23) (4,825.73) (2,220.85) 
- ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - - (5.63) - 
- ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายใน 1 ปี 
(หมายเหตุฯ 9.3) - 5,050.05 211.00 7,070.05 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - 4,823.82 2,024.45 5,420.99 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.3 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว     

 บริษทัยอ่ย - - 73,197.57 52,697.71 

 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 1,034.99 - 

 บริษทัร่วม - 5.82 - - 

  รวม (หมายเหตฯุ 8.2) - 5.82 74,232.56 52,697.71 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.53 - 5.36 ต่อปี ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 
3.46 - 5.58 ต่อปี ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5.82 5,753.88 52,697.71 55,302.26 
- ใหเ้งินกู ้ - - 50,570.09 5,163.53 
- รับคืนเงินกู ้ (5.71) (698.37) (27,298.98) (698.03) 
- ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (0.11) 0.36 (1,525.26) - 

- ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายใน 1 ปี - (5,050.05) (211.00) (7,070.05) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - 5.82 74,232.56 52,697.71 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.4 เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

บริษทัยอ่ย - - 24,746.64 13,381.95 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 5,409.98 5,093.66 
บริษทัร่วม 49,906.39 40,834.31 46,836.01 39,028.26 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 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 เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เจา้หน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 1,388.00 1,313.44 
 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 4.41 4.02 
 บริษทัร่วม 1,200.82 747.94 805.06 589.66 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59.49 117.96 50.30 116.51 

  รวม 1,260.31 865.90 2,247.77 2,023.63 

     
เงินกูย้มืระยะสั้น *     
 บริษทัยอ่ย - - 1,552.13 6,094.30 
 

* บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายใน 
กลุ่มบริษทั ซ่ึงบริษทัฯท าหน้าท่ีบริหารเงินระยะสั้น เพ่ือจดัการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของแต่ละ
บริษทัโดยวธีิการกูย้มืเงินระยะสั้นระหวา่งกนั และคิดอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิงอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.6 เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

บริษทัยอ่ย - - 0.35 0.17 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 12.43 13.15 
บริษทัร่วม 16.23 17.21 16.23 17.21 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 622.70 654.50 622.70 654.50 

 รวม 638.93 671.71 651.71 685.03 
 
 
 
 



51 
 

9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

รายได ้     
 ค่าขายสินคา้     
  บริษทัยอ่ย - - 154,708.72 107,139.32 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 9,983.99 6,651.42 
  บริษทัร่วม 931,934.69 873,320.98 929,732.25 871,692.85 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59,568.72 48,602.82 57,538.67 46,828.44 
     
 ดอกเบ้ียรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 2,866.21 2,906.87 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 12.39 - 
  บริษทัร่วม 170.36 342.17 170.36 342.17 
     
 เงินปันผลรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 12,902.97 11,579.28 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 2,009.50 1,774.27 
  บริษทัร่วม - - 14,556.23 10,921.66 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 304.12 528.03 304.12 436.96 
     
 รายไดอ่ื้น     
  บริษทัยอ่ย - - 2,134.30 765.17 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 72.03 66.77 
  บริษทัร่วม 3,483.80 5,485.96 3,016.49 5,482.18 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 102.75 74.71 95.20 69.73 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)  
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ค่าใชจ่้าย     
 ค่าซ้ือสินคา้     
  บริษทัยอ่ย - - 202,994.51 151,913.76 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 34,761.92 30,115.02 
  บริษทัร่วม 642,117.45 596,441.85 622,477.10 577,506.58 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 57,139.11 49,455.00 6,548.04 6,089.91 
     
 ดอกเบ้ียจ่าย     
  บริษทัยอ่ย - - 112.53 77.55 
     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
  บริษทัยอ่ย - - 3,194.52 1,335.02 
  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 0.75 3.70 
  บริษทัร่วม 1,769.35 1,323.17 1,679.42 1,243.46 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 996.81 894.49 969.65 855.12 
 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ  
 

การก าหนดราคาระหว่างบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีก าหนด
กบับุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั ส าหรับราคาสินคา้ที่ซ้ือจากบริษทัย่อยเป็นไปตามราคาขาย
ตามปกติของบริษทัย่อยท่ีอา้งอิงจากราคาตลาดโลก  
 

9.8 ภาระผูกพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 45.1 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.9 รายการซ้ือขายน ้ ามนัดิบและน ้ ามนัส าเร็จรูปท่ีไม่มีการส่งมอบจริงกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีวตัถุประสงค์
ในการรักษาระดบัส ารองน ้ ามนัดิบและน ้ ามนัส าเร็จรูปซ่ึงไดก้ลบัรายการในงบการเงินแลว้ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ค่าขาย     

 บริษทัร่วม 7,134.37 6,729.79 7,134.37 6,729.79 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 987.51 914.44 987.51 914.44 

     

ค่าซ้ือ     

 บริษทัร่วม 7,134.37 6,729.79 7,134.37 6,729.79 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 987.51 914.44 987.51 914.44 
 

9.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ค่าตอบแทนกรรมการ     

 ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั 133.34 122.94 41.44 40.16 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     
 เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์ 
  ระยะสั้นอ่ืนๆ 599.10 527.29 98.97 80.93 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3.62 4.87 2.76 3.99 

รวม 736.06 655.10 143.17 125.08 
 

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  
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10. สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 

ผลิตภณัฑน์ ้ ามนั 20,469.00 19,918.86 13,243.41 15,512.90 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 4,707.16 3,261.99 4,704.14 3,061.94 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 1,782.78 1,939.40 - - 

อ่ืน ๆ 2,024.80 1,190.46 635.70 598.58 

 28,983.74 26,310.71 18,583.25 19,173.42 

หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ี 
 จะไดรั้บและส ารองเส่ือมสภาพ (498.74) (310.42) (492.22) (310.42) 

รวม 28,485.00 26,000.29 18,091.03 18,863.00 
 

ในปี 2555 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บในงบการเงิน
รวมจ านวน 232.84 ลา้นบาท (ปี 2554 : 75.99 ลา้นบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 226.32 ลา้นบาท  
(ปี 2554 : 75.99 ลา้นบาท) และกลบัรายการมูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บใน
งบการเงินรวมจ านวน 75.99 ลา้นบาท (ปี 2554 : 22.92 ลา้นบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 75.99 ลา้นบาท 
(ปี 2554 : 21.45 ลา้นบาท) นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัได้ตั้งส ารองสินคา้เส่ือมสภาพในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 265.90 ลา้นบาท (ปี 2554 : 234.43 ลา้นบาท) 
 

สินคา้คงเหลือดงักล่าวขา้งตน้มิไดร้วมสินคา้ส ารองตามกฎหมาย ซ่ึงไดแ้สดงไวภ้ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 
 

11. พสัดุคงเหลอื 
 

พสัดุคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

อะไหล่ อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 13,852.02 13,242.03 3,739.54 4,125.34 

หกั ส ารองพสัดุเส่ือมสภาพ (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. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม  
 

12.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2555 2554 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั 

(มหาชน) (PTTEP) 
ไทย ส ารวจและผลิต 

ปิโตรเลียม 
65.29 65.29 

PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) กมัพชูา การตลาดน ้ ามนั 100.00 100.00 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) Cayman 
Islands 

การตลาดน ้ ามนั 100.00 100.00 

PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) สิงคโปร์ การคา้สากลน ้ ามนั 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั (PTTNGD) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 58.00 58.00 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ากดั (PTTLNG) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 100.00 100.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (PTTPM) ไทย การตลาดผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

50.00 50.00 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จ ากดั (EnCo) ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
เพ่ือใหเ้ช่า 

50.00 50.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั (PTTPL) ไทย บริการดา้น 
โลจิสติกส์ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั (PTTRB) ไทย รับจา้งบริหารงาน 
และการตลาดน ้ ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (CHPP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
และน ้ าเยน็ 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (PTTI) ไทย ลงทุนในต่างประเทศ 100.00 100.00 

PTT Green Energy Pte Limited (PTTGE) สิงคโ์ปร์ ลงทุนในธุรกิจ 
ปาลม์น ้ ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั (BSA) ไทย รับจา้งบริหารงาน  25.00 25.00 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จ ากดั (PTT TANK) ไทย ท่าเทียบเรือและคลงั 
ผลิตภณัฑ ์

100.00 100.00 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จ ากดั (TLBC) 
(บริษทัฯ และ PTTRB ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 48.95 และ 51.05 
ตามล าดบั ส่งผลให ้TLBC มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

ไทย ผสมและบรรจุ 
น ้ามนัหล่อล่ืน 

48.95 48.95 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2555 2554 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั     

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั(TTM(T)) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM (M)) มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและน ้ าเยน็ จ ากดั (DCAP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
และน ้ าเยน็ 

35.00 35.00 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั (PTTAC) ไทย ปิโตรเคมี 48.50 48.50 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ากดั (HMC) ไทย ปิโตรเคมี 41.44 41.44 

บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จ ากดั (PTTMCC) ไทย ปิโตรเคมี 50.00 50.00 

     

บริษทัร่วม     

บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP) ไทย การกลัน่น ้ ามนั 49.10 49.10 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนน่ิ์ง จ ากดั (SPRC) ไทย การกลัน่น ้ ามนั 36.00 36.00 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (BCP) ไทย การกลัน่น ้ ามนั 27.22 27.22 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั (THAPPLINE) ไทย ท่อขนส่งน ้ ามนั 33.19 33.19 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั (PA (Thailand)) ไทย การตลาดน ้ ามนั 35.00 35.00 

Vietnam LPG Co.,Ltd. (VLPG) เวยีดนาม บรรจุและขาย LPG 45.00 45.00 

KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) มาเลเซีย บรรจุและขาย LPG 40.00 40.00 

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) 
 

ไทย ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

38.51 38.51 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากดั (IPT) ไทย ผลิตไฟฟ้า 20.00 20.00 

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จ ากดั (TP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 26.00 26.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2555 2554 

บริษทัร่วม (ต่อ)     

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ากดั (PPCL) ไทย ปิโตรเคมี 40.00 40.00 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ ากดั (PTTUT) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
ไอน ้ า และน ้ า เพื่อการ
อุตสาหกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จ ากดั (PTTICT) ไทย บริการงานส่ือสาร 
และเทคโนโลย ี

20.00 20.00 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จ ากดั 
(PTTME)  

ไทย บริการบ ารุงรักษา 
โรงงาน และงาน
วศิวกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จ ากดั (B.Grimm BIP)  ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 23.00 23.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากดั (NNEG) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 30.00 30.00 

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จ ากดั (PTTES) ไทย ใหบ้ริการทางเทคนิค 
และด าเนินงาน 

40.00 40.00 

บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) ไทย ผลิตและจ าหน่าย 
ไฟฟ้า และไอน ้ า 

25.00 25.00 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) ไทย ปิโตรเคมีและการกลัน่ 48.89 48.92 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถือหุ้นโดย 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP:      

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(PTTEPI) 

ไทย ปิโตรเลียม PTTEP 100.00 100.00 

PTTEP Offshore Investment Company Limited 
(PTTEPO) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP 
PTTEPI 

75.00 
25.00 

75.00 
25.00 

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited  
(PTTEP SV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited  
(PTTEP KV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Hoang – Long Company Limited  
(PTTEP HL) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Hoan – Vu Company Limited 
(PTTEP HV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.(ประเทศไทย) จ ากดั (PTTEPT)* ไทย ปิโตรเลียม PTTEPI 100.00 100.00 

บริษทั พีทีทีอีพี เซอร์วสิเซส จ ากดั 
(PTTEP Services) 

ไทย ใหบ้ริการ PTTEP 
PTTEPI 

25.00 
75.00 

25.00 
75.00 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จ ากดั (PTTEPS) ไทย ปิโตรเลียม PTTEP 
PTTEPO 

51.00 
49.00 

51.00 
49.00 

PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP OM 100.00 100.00 

PTTEP Merangin Company Limited  
(PTTEPM)** 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO - 100.00 

 
* เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 PTTEPT ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
** PTTEPM ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบัรัฐบาลหมู่เกาะเคยแ์มนและช าระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554  
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

PTTEP Bahrain Company Limited (PTTEP BH)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP OM 100.00 100.00 

PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Bengara I Company Limited (PTTEPB) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.โครงการไทย จ ากดั  
(PTTEP TP)* 

ไทย ปิโตรเลียม PTTEPT - 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.อนัดามนั จ ากดั (PTTEPA) ไทย ปิโตรเลียม PTTEPS 100.00 100.00 

PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI) 
(เดิมช่ือ : PTTEP Egypt Company Limited  
(PTTEP EG))   

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR) 
 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP AI 100.00 100.00 

PTTEP Sidi Abd El Rahman Company Limited  
(PTTEP SAER) 

(PTTEP SAER)  
PTT                        

Cayman  
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP AI 100.00 100.00 

PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AU)  ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Bangladesh Limited (PTTEP BD) Cayman 
Islands  

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)  
(เดิมช่ือ: PTTEP Myanmar Limited (PTTEP MYA)) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

 
* PTTEP TP ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ละช าระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

PTTEP Australia Perth Pty Limited  
(PTTEP AP)  

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

Andaman Transportation Limited (ATL)  Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPO - 100.00 

PTTEP International Holding Company Limited  
(PTTEP IH) 

(PTTEP IH)  

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline  
Company Limited (PTTEP SVPC)  

Limited (PTTEP SVPC) 

Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP FLNG Holding Company Limited 
(PTTEP FH) 

ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

JV Shore Base Limited (JV Shore Base)  
(เดิมช่ือ:PTTEP Brazil Holding Limited (PTTEP BR)) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 
 

PTTEP IH 100.00 100.00 

PTTEP Netherland Holding Limited 
(PTTEP NL)  

                    

Cayman   
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

JV Marine Limited (JV Marine) 
 

Cayman 
Islands   

ปิโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

PTTEP South Mandar Limited  
(PTTEP SMD)  
                     

Cayman 
Islands 
                  

ปิโตรเลียม  PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)  Cayman 
Islands  
                  

ปิโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)  Cayman 
Islands 
                  

ปิโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)  Cayman 
Islands 
                  

ปิโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. 
(PTTEP NC)  
                     

เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม PTTEP IH 
PTTEP NL 

0.00005 
99.99995 

0.00005 
99.99995 

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)  แคนาดา  ปิโตรเลียม  PTTEP NC 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

PTTEP Canada International Finance Limited  
(PTTEP CIF) 

แคนาดา ปิโตรเลียม PTTEP NC 100.00 100.00 

PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA) Cayman 
Islands  

ปิโตรเลียม PTTEP 100.00 100.00 

PTTEP Australia Offshore Pty Limited  
(PTTEP AO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AU 100.00 100.00 

PTTEP Australia Browse Basin Pty Limited 
(PTTEP AB) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia International Finance Pty Ltd  
(PTTEP AIF) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AA) ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited 
(PTTEP AT) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Finance) Pty Ltd 
(PTTEP AAF) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Petroleum) Pty Ltd 
(PTTEP AAP) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

Tullian Pty Ltd (PTTEP AAT) ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Operation) Pty Ltd 
(PTTEP AAO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 
(PTTEP AAA) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Staff) Pty Ltd  
(PTTEP AAS) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

Cove Energy Public Company Limited (COVE) องักฤษ ปิโตรเลียม PTTEP AI 100.00 - 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore  
Limited 

ไซปรัส ปิโตรเลียม COVE 100.00 - 

Cove Energy East Africa Limited ไซปรัส ปิโตรเลียม COVE 100.00 - 

Cove Energy Mozambique Rovuma Offshore  
Limited 

ไซปรัส ปิโตรเลียม COVE 100.00 - 

Cove Mozambique Terra Limitada โมซมับิก ปิโตรเลียม COVE 100.00 - 

Cove Mozambique Energia Limitada โมซมับิก ปิโตรเลียม COVE 100.00 - 

Cove Energy Kenya Limited เคนยา ปิโตรเลียม COVE 100.00 - 

บริษทัยอ่ย ของ PTTCL:      

PTT (Lao) Co., Ltd (PTT Lao) 
(เดิมช่ือ: Houakhong Trading Company Limited) 

ลาว การตลาด
น ้ ามนั 

PTTCL 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ SBECL:      

PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) ฟิลิปปินส์ การตลาด 
น ้ามนั 

SBECL 100.00 100.00 

PTT Philippines Corporation (PTTPC) ฟิลิปปินส์ การตลาด 
น ้ามนั 

SBECL 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTT:      

PTT International Trading DMCC 
(PTTT DMCC) 

สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

การคา้สากล 
น ้ามนั 

PTTT 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTNGD:      

บริษทั อมตะ จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 
(AMATA NGD) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ PTTNGD 80.00 80.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTPM:      

Polymer Marketing DMCC Company Limited  
(PM DMCC) 

สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

การตลาด
ผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

PTTPM 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

 

ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอ่ย ของ PTTRB:      

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั (PTTRM) ไทย บริหารสถานี
บริการน ้ ามนั
และร้าน 
สะดวกซ้ือ 

PTTRB 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.บริการธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั (PTTRS) ไทย 
 

บริหาร
บุคคลากร 

PTTRB 100.00 100.00 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จ ากดั (TLBC) ไทย ผสมและบรรจุ
น ้ ามนัหล่อล่ืน 

PTTRB 
PTT 

51.05 
48.95 

51.05 
48.95 

บริษทัยอ่ย ของ PTTI:      

PTT Mining Limited (PTTML)  ฮ่องกง ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTI 100.00 100.00 

International Coal Holdings Pty Ltd (ICH) 
 

ออสเตรเลีย ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

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)) สิงคโปร์ 
 

ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

PTTAPM 100.00 100.00 

Sakari Resources Ltd.(SAR) 
(เดิมช่ือ : Straits Asia Resources Ltd) 

 

สิงคโปร์ ลงทุนใน 
ธุรกิจเหมือง
ถ่านหิน 

PTTAPM 
PTTML 

45.88 
47.75 

45.40 
- 

Red Island Minerals Limited (RIM) ออสเตรเลีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

PTTAPM 100.00 - 

Yoxford Holdings เมอริเชียส ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

RIM 100.00 - 

Madagascar Consolidated Mining SA (MCM) มาดากสัการ์ เหมืองถ่านหิน Yoxford  
Holdings 

80.00 - 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอ่ย ของ PTTI (ต่อ) :      
Tiger Energy Trading Pte Ltd (TET) สิงคโปร์ การตลาดเหมือง 

ถ่านหิน 

SAR 100.00 100.00 

SAR Resources (Australia) Pty Ltd (SARA) ออสเตรเลีย บริหารบุคลากร SAR 100.00 100.00 

Sakari Asia Energy Pte Ltd (SAEnergy) 
(เดิมช่ือ:Straits Asia Energy Pte Ltd) 

สิงคโปร์ ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 100.00 

Reyka Wahana Digdjaya Pte Ltd (RWD) สิงคโปร์ ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 100.00 

Sakari Energy Trading Pte Ltd (SET) 
(เดิมช่ือ:Straits Energy Trading Pte Ltd) 

สิงคโปร์ ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 100.00 

Sakari Marine & Infrastructure Pte Ltd (SMI) 
(เดิมช่ือ: Straits Marine & Infrastructure Pte Ltd) 

สิงคโปร์ Marine  
Engineering 

SAR 100.00 100.00 

PT Straits Consultancy Services (SCS) อินโดนีเซีย ใหบ้ริการ 
บริหารงาน 

SAR 
SMI 

99.00 
1.00 

99.00 
1.00 

PT Bahari Perdana Persada (BPPD) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 100.00 

PT Bahari Putra Perdana (BPPN) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

BPPD 100.00 100.00 

PT Reyka Wahana Digdjaya (RWD) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

BPPN 100.00 100.00 

PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน SAR 
RWD 

80.00 
20.00 

80.00 
20.00 

PT Bumi Borneo Metalindo (BBM) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

BCS 100.00 100.00 

PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN) อินโดนีเซีย อุปกรณ์ 
ล าเลียงและ 
ขนส่งถ่านหิน 

BBM 100.00 100.00 

PT Kuda Perdana Pertewi (KPP) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน  BCS 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอ่ย ของ PTTI (ต่อ):       

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

BCS 100.00 100.00 

PT Karbon Mahakam (KM) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน BPN 100.00 100.00 

PT Metalindo Bumi Raya (MBR) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน BPN 100.00 100.00 

PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

BCS 100.00 100.00 

PT Separi Energy (SE) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

BCN 100.00 100.00 

PT Jembayan Muarabara (JMB) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน SE 100.00 100.00 

PT Kemilau Rindang Abadi (KRA) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน SE 100.00 100.00 

PT Arzara Baraindo Energitama (ABE) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน SE 100.00 100.00 

PT Cakrawala Abadi Jaya (CAJ) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

BCN 100.00 100.00 

PT Sakti Utama Luas (SUL) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

BCN 100.00 100.00 

Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB) อินโดนีเซีย ธุรกิจ  
Infrastructure 

BCN 
SE 

99.00 
1.00 

- 
- 

PT Makassar Prima Coal (MPC) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน SUL 70.00 70.00 

PTT International Holding Limited (PTTIH) ฮ่องกง ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

PTTI 100.00 100.00 

PTT International Investment Limited (PTTII) ฮ่องกง ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

PTTIH 100.00 100.00 

PTT International (Singapore) (PTT Inter(Sing)) สิงคโปร์ ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

PTTII 100.00 100.00 

บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (NSC) ไทย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

PTTI 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอ่ย ของ PTTGE :      

Sabran Brothers Pte. Ltd. (Sabran) สิงคโปร์ ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

PTTGE 100.00 100.00 

Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. (KTP) สิงคโปร์ ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

Sabran 100.00 100.00 

PT Az-Zhara  อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ ามนั Sabran 95.00 95.00 

PTT Green Energy (Hong Kong) Limited 
(PTTGE HK) 

ฮ่องกง จดัหาเงินทุน Sabran 100.00 100.00 

PTT GE Netherlands Coop.U.A (PTTGE Coop) เนเธอร์แลนด ์ ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

Sabran 100.00 100.00 

PT Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ ามนั KTP 95.00 95.00 

PT Taringin Perkasa (PT. TP) อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sampuraga (PT. SMS) อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sejahtera Kobar (PT. SMSK) อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Mirza Pratama Putra (PT. MPP) อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Landen Roslia Mandiri (PT. LRM) อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Lamandau Sawit Lestari (PT. LSL) อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 

บริษทั ปตท.กรีน เอน็เนอร์ยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ไทย ใหบ้ริการ 
บริษทัในเครือ 

PTTGE BV 
Sabran 
PTTGE 
PTTGE  
 
 
 
PTTGESGP
TTGESG 

50.00 
25.00 
25.00 

50.00 
25.00 
25.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2555 2554 

บริษทัยอ่ย ของ PTTGE (ต่อ) :      

PTT GE Services Netherlands BV (PTTGE BV) เนเธอร์แลนด์ จดัหาเงินทุน PTTGE Coop 100.00 100.00 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTGE BV :      

PT Kalpataru Sawit Plantation  อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Kutai Sawit Plantation  อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Sawit Khatulistiwa Plantation  อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Kutai Inti Utama อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Kota Bangun Plantation  อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Mahakam Sawit Plantation  อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Malaya Sawit Khatulistiwa  อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

บริษทัยอ่ย ของ BSA :      

บริษทั สปอร์ต เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั 
(SSA) 

ไทย บริการจดัการ 
การแข่งขนั
กีฬา 

BSA 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ TTM (T) :      

TTM Sukuk Berhad (TTMT SPV) มาเลเซีย จดัหาเงินทุน TTM(T) 100.00 100.00 

      
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTEP :      

Carigali - PTTEPI Operating Company Sdn Bhd. 
(CPOC)   

มาเลเซีย ปิโตรเลียม PTTEPI 50.00 50.00 

Moattama Gas Transportation Company  
(MGTC) 

เบอร์มิวดา ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPO 25.50 25.50 

Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPO 19.3178 19.3178 

Orange Energy Limited (Orange) ไทย ปิโตรเลียม PTTEPO 53.9496 53.9496 

B8/32 Partners Limited (B8/32 Partners) ไทย ปิโตรเลียม PTTEPO 25.0009 25.0009 

Andaman Transportation Limited (ATL) Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPO 80.00 - 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2555 2554 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTEP (ต่อ) :      

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTTEP FH 
PTT Inter 
(Sing) 

50.00 
50.00 

50.00 
50.00 

Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan2) บาฮามาส ปิโตรเลียม  JV Marine 13.11 13.11 

KKD Oil Sands Partnership (KOSP)  
(เดิมช่ือ : Statoil Canada Partnership (SCP)) 

แคนาดา ปิโตรเลียม PTTEP CA 40.00 40.00 

Leismer Aerodrome Limited (LAL) แคนาดา ใหบ้ริการ PTTEP CA 32.00 40.00 

Groupement Bir Seba (GBRS) แอลจีเรีย ปิโตรเลียม PTTEP AG 35.00 35.00 

NST Supply Base Company Limited (NST) ไทย ปิโตรเลียม JV Shore  
Base 

15.67 - 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTI :      

FEE (Bru) Pte Ltd (FEEBRU) สิงคโปร์ เหมืองถ่านหิน Straits (Brunei) 35.00 35.00 

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTT Inter  
(Sing) 
PTTEP FH 

50.00 
 

50.00 

50.00 
 

50.00 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTGE :       

Chancellor Oil Pte. Ltd.(Chancellor) สิงคโปร์ ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

PTTGE 77.56 77.56 

บริษทัยอ่ยของ Chancellor :       
PT First Borneo Plantations (PT. FBP) อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ามนั Chancellor 95.00 95.00 
PT Borneo International Anugerah (PT. BIA) อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 
PT Wahana Hamparan Hijau (PT. WHH) อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 
PT Mitra Kapuas Agro (PT. MKA) อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 
PT Berkah Sawit Abadi (PT. BSA) อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 
PT Kapuas Bio Agro (PT. KBA) อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 
PT Khatulistiwa Agro Abadi (PT. KAA) อินโดนีเซีย ปาลม์น ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษัทผู้ด าเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2555 2554 

โครงการของบริษัท ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP)   

บงกช ไทย บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 44.4445 44.4445 
อาทิตย ์ ไทย บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 80.00 80.00 
อาทิตยเ์หนือ ไทย บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) - 100.00 
คอนแทร็ค 4  
(เดิมช่ือ: ไพลิน) 

ไทย บริษทั เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากดั 45.00 45.00 

สินภูฮ่อม  
(แปลง E5 North) 

ไทย บริษทั เฮสส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 20.00 20.00 

เอส 1 ไทย บริษทั ปตท. สผ. สยาม จ ากดั 25.00 25.00 
คอนแทร็ค 3  
(เดิมช่ือ:ยโูนแคล 3) 

ไทย บริษทั เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากดั 5.00 5.00 

อี 5 ไทย บริษทั เอก็ซอนโมบิล เอก็ซ์โพลเรชัน่ แอนด ์ 
โพรดกัชัน่ โคราช อิงค ์

20.00 20.00 

แอลจีเรีย ฮาสสิ 
เบอร์ ราเคซ 

แอลจีเรีย บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 24.50 24.50 

   

โครงการของบริษัท ปตท.สผ.อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (PTTEPI)   

ยาดานา สหภาพพม่า Total E&P Myanmar 25.50 25.50 
เยตากนุ สหภาพพม่า Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd. 19.31784 19.31784 
พีทีทีอีพ ี1 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 100.00 100.00 
จี 4/43 ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 21.375 21.375 
จี 9/43 ไทย-กมัพชูา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 100.00 100.00 
แอล 22/43 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 100.00 100.00 
แอล 53/43 และ 
แอล 54/43 

ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 100.00 100.00 

จี 4/48 ไทย บริษทั เชฟรอน ปัตตานี จ ากดั 5.00 5.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

12.2 ขอ้มลูบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษัทผู้ด าเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2555 2554 
โครงการของบริษัท ปตท.สผ.อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (PTTEPI) (ต่อ)   

อาทิตย ์(G 9/48) ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั - 80.00 
บงกช (G 12/48) ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 44.4445 44.4445 
แอล 21 และ28/48  ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 70.00 70.00 
แอล 29/48 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั - 70.00 
เอ 4, 5 และ 6/48 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 100.00 100.00 
คอนแทร็ค 3 

(G 6/50) 
ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จ ากดั 5.00 5.00 

คอนแทร็ค 4 
(G 7/50) 

ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จ ากดั 45.00 45.00 

อาทิตย ์(G 8/50) ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 80.00 80.00 
กมัพชูา บี กมัพชูา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 33.333334 33.333334 
ซอติกา้ สหภาพพม่า บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 80.00 80.00 
พม่า เอม็ 3  สหภาพพม่า บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 100.00 100.00 
พม่า เอม็ 11 สหภาพพม่า บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 45.00 100.00 
พม่า เอม็ 7 สหภาพพม่า บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั - 100.00 
พ้ืนท่ีร่วมพฒันา 
ไทย-มาเลเซีย-บี 17 

ไทย-
มาเลเซีย 

Carigali-PTTEPI Operating Company Sendirian Berhad 50.00 50.00 

   
โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีออฟชอร์ อนิเวสท์เมนต์ จ ากดั (PTTEPO)   

บี 8/32 และ 9 เอ * ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 25.0010 25.0010 
   
โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีเซาท์เวสต์ เวยีดนาม จ ากดั (PTTEP SV)   
เวยีดนาม 52/97 เวยีดนาม Chevron Vietnam (Block 52), Ltd. 7.00 7.00 
   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีคมิลอง เวยีดนาม จ ากดั (PTTEP KV)   
เวยีดนาม บี และ 48/95 เวยีดนาม Chevron Vietnam (Block B), Ltd. 8.50 8.50 

 

* PTTEPO ถือหุ้นในบริษทั ออเร้นจ ์เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั และบริษทั บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูถื้อสัมปทานในโครงการ 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษัทผู้ด าเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2555 2554 
โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีฮองลอง จ ากดั (PTTEP HL)   
เวยีดนาม 16-1 เวยีดนาม Hoang Long Joint Operating Company 28.50 28.50 
   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีฮอนวู จ ากดั (PTTEP HV)   
เวยีดนาม 9-2 เวยีดนาม Hoan-Vu Joint Operating Company 25.00 25.00 
   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีโอมาน จ ากดั (PTTEP OM)   
โอมาน 44 โอมาน บริษทั พีทีทีอีพี โอมาน จ ากดั 100.00 100.00 
   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีอลัจเีรีย จ ากดั (PTTEP AG)   
แอลจีเรีย 433 เอ  
และ 416บี 

แอลจีเรีย Groupement Bir Seba  35.00 35.00 

   

โครงการของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จ ากดั (PTTEPS)   

สินภูฮ่อม 
(แปลง EU-1) 

ไทย บริษทั เฮสส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 20.00 20.00 

บี 6/27 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จ ากดั 60.00 60.00 
เอส 1 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จ ากดั 75.00 75.00 
   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีออสเตรเลีย ออฟชอร์ พทีวีาย จ ากดั (PTTEP AO)   

ออสเตรเลีย  
ดบัเบ้ิลย ูเอ 423 พี 

ออสเตรเลีย Murphy Australia Oil Pty Ltd. 30.00 30.00 

   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีบาห์เรน จ ากดั (PTTEP BH)   

บาห์เรน 2 บาห์เรน บริษทั พีทีทีอีพี บาห์เรน จ ากดั - 100.00 

   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีโรมมานา จ ากดั (PTTEPR)   

โรมมานา อียปิต ์ Sipetrol International S.A. - 30.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษัทผู้ด าเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2555 2554 

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีเซไม ทู จ ากดั (PTTEP SM)   

อินโดนีเซีย เซไมทู อินโดนีเซีย Murphy Semai Oil Co.,Ltd 28.33 28.33 

   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีซิด ิอบั เอล รามาน จ ากดั (PTTEP SAER)   

ซิดิ อบั เอล  
รามานออฟชอร์ 

อียปิต ์ Edison International SPA 30.00 30.00 

   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีเซาธ์ เอเชีย จ ากดั (PTTEP SA)   

พม่าพีเอสซี จี และ 
อีพี 2 

สหภาพพม่า บริษทั พีทีทีอีพี เซาธ์ เอเชีย จ ากดั 90.00 - 

   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีนิวซีแลนด์ จ ากดั (PTTEP NZ)   

นิวซีแลนด ์เกรทเซาธ์ นิวซีแลนด ์ Shell GSB Limited 18.00 18.00 

   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีเซาท์ มานด้าร์ จ ากดั (PTTEP SMD)   

อินโดนีเซีย เซาท ์ 
มานดา้ร์ 

อินโดนีเซีย บริษทั พีทีทีอีพี เซาท ์มานดา้ร์ จ ากดั 34.00 34.00 

   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีมาลุนด้า จ ากดั (PTTEP ML)   

อินโดนีเซีย มาลุนดา้ อินโดนีเซีย บริษทั พีทีทีอีพี มาลุนดา้ จ ากดั 100.00 100.00 

   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีซาดัง จ ากดั (PTTEP SD)   

อินโดนีเซีย ซาดงั อินโดนีเซีย Talisman Sadang B.V. 30.00 30.00 
   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีเซาท์ ซาการี จ ากดั (PTTEP SS)   

อินโดนีเซีย เซาท ์ 
ซาการี 

 

อินโดนีเซีย Talisman South Sageri B.V. 20.00 20.00 

   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีแคนาดา จ ากดั (PTTEP CA)   

แคนาดา ออยล ์ 
แซนด ์เคเคดี 

แคนาดา Statoil Canada Ltd 40.00 40.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษัทผู้ด าเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2555 2554 

โครงการของกลุ่มบริษัท โคฟ เอนเนอร์ยี ่จ ากดั (COVE)   

โมซมับิก โรวมูา  
ออฟชอร์ แอเรีย วนั 

โมซมับิก Anadarko Mozambique Area 1 Limitada 8.50 - 

โมซมับิก โรวมูา  
ออนชอร์ 

โมซมับิก 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 บี 
และ แอล 12 

เคนยา Anadarko Kenya Company 10.00 - 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการของกลุ่มบริษัท พทีทีอีพี ีออสเตรเลยี เพร์ิธ พทีวีาย จ ากดั (PTTEP AP) 

พีทีทีอีพ ีออสตราเลเซีย ออสเตรเลีย  

รายละเอียดบริษทัผูด้  าเนินการและสดัส่วนการร่วมทุนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย มีดงัต่อไปน้ี 

แปลง บริษัทผู้ด าเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

  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/ อาร์แอล 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/ อาร์แอล 4 (Tenacious) PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 100.00 

เอซี/ อาร์แอล 6 (Audacious),  
เอซี/พี 4, เอซี/ อาร์แอล 4 (ไม่รวม    
Tenacious), เอซี/ อาร์แอล 5,  
เอซี/ อาร์แอล 6 (ไม่รวม Audacious) 

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 50.00 50.00 

เอซี/พี 32  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd - 35.00 

เอซี/พี 17 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 50.00 

ดบัเบ้ิลย ูเอ 396 พี และดบัเบ้ิลย ูเอ 397 พี Woodside Energy Limited 20.00 20.00 

ดบัเบ้ิลย ูเอ 378 พี Woodside Energy Limited - 20.00 
 



75 
 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2555 2554 

บริษทัร่วมของ PTTEP :      

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จ ากดั (EnCo) ไทย การพาณิชย ์ PTTEP 50.00 50.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จ ากดั (PTTICT) ไทย บริการงาน 
ส่ือสารและ 
เทคโนโลย ี

PTTEP 20.00 20.00 

บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP * ออสเตรเลีย ใหบ้ริการ PTTEP AAO 50.00 50.00 

บริษทัร่วมของ SBECL :      

FST Aviation Services Limited (FST) ฮ่องกง บริการเติม
น ้ ามนั 
อากาศยาน 

PTTPC 25.00 25.00 

บริษทัร่วม ของ PTTI :       

East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) อียปิต ์ ท่อขนส่งก๊าซ PTTI 25.00 25.00 

Red Island Minerals Ltd (RIM)** ออสเตรเลีย ลงทุนใน 
บริษทัอ่ืน 

PTTAPM - 33.50 

Xayaburi Power Company Limited (XPCL) ลาว โรงไฟฟ้า 
พลงัน ้ า 

NSC 25.00 25.00 

 
           * บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP ไดแ้ก่ ShoreAir Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd 
           ** เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2555 
 



76 
 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.3 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554  
 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 2555 2554 เงนิปันผล 

ช่ือบริษัท 2555 2554 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2555 2554 

กลุ่มธุรกิจการกลัน่         

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 

กลุ่มธุรกิจน ้ ามนั          

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 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี         

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* 
 
 

* ประกอบดว้ยเงินปันผลของ PTTAR และ PTTCH จ านวน 2,600.03 ลา้นบาทและ 3,759.94 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.3 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554  
 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 2555 2554 เงนิปันผล 

ช่ือบริษัท 2555 2554 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2555 2554 

กลุ่มธุรกิจก๊าซ 
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 - - 

กลุ่มธุรกิจถ่านหิน         

21. RIM  - 33.50 - - 1,642.72 1,541.56 - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน         

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   

หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า   (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 
 
 

 



78 
 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.4 เงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และบริษทัร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 และ 2554  

 

หน่วย : ลา้นบาท 
 สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 
วธีิราคาทุน เงนิปันผล 

ช่ือบริษัท 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

บริษทัยอ่ย :       

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 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  134,612.83 73,278.18 12,902.97 11,533.28 
 
หมายเหตุ : ในระหวา่งปี 2554 RBA จ่ายเงินปันผล จ านวน 46.00 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัและช าระบญัชีแลว้เสร็จ 
เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.4 เงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และบริษทัร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 และ 2554 (ต่อ) 

 

หน่วย : ลา้นบาท 
 สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 
วธีิราคาทุน เงนิปันผล 

ช่ือบริษัท 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั :       

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

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 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

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 - - 

รวมเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 22,739.27 22,739.27 2,009.50 1,774.27 
       
บริษทัร่วม :       

กลุ่มธุรกิจการกลัน่       

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 

กลุ่มธุรกิจน า้มนั        

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. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.4 เงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกันและบริษทัร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 และ 2554 (ต่อ) 

 

หน่วย : ลา้นบาท 
 สัดส่วนเงนิลงทุน 

 (ร้อยละ) 
วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

ช่ือบริษัท 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

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* 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

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 - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน       

40. PTTICT 20.00 20.00 30.00 30.00 - - 

41. PTTES 40.00 40.00 62.50 62.50 - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 120,615.47 120,365.22   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (152.74) (152.74)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 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 

 
*ประกอบดว้ยเงินปันผลของ PTTAR และ PTTCH จ านวน 2,600.03 ลา้นบาท และ 3,673.68 ลา้นบาทตามล าดบั 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.5 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

12.5.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2555 2554 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  227,853.52 203,619.75 
-  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน  27,091.05 29,463.28 
-  เงินปันผลรับ (14,634.03) (11,007.92) 
-  โอนเปล่ียนประเภท (1,514.83) 585.60 
-  เงินลงทุนเพ่ิม 413.74 4,251.49 
-  ขายเงินลงทุน - (973.86) 
-  ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 5.89 (2.27) 
-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (174.20) 570.17 
-  ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการของบริษทัร่วม   (17.93) 6,026.49 
-  ดอ้ยค่าเงินลงทุน (3,972.32) (4,675.23) 
-  อ่ืน ๆ (16.32) (3.98) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  235,034.57 227,853.52 

 

12.5.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม ซ่ึงบันทึกโดย 
วธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2555 2554 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  216,229.93 182,372.55 
-  เงินลงทุนเพ่ิม 61,584.90 32,909.63 
-  ขายเงินลงทุน - (555.83) 
-  โอนเปล่ียนประเภท - 585.60 
-  ปรับเงินลงทุน - 939.47 

-  ดอ้ยค่าเงินลงทุน - (21.49) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 277,814.83 216,229.93 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.6 รายการส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของบริษทัฯ และผลการด าเนินงานของกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั ซ่ึงน ามารวมในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงิน : 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2555 2554 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PTTMCC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PTTMCC 

สินทรัพยห์มุนเวียน 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 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 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 

หน้ีสินหมุนเวียน (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) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (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) - 

สินทรัพยสุ์ทธิ 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 
 

งบก าไรขาดทุน : 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 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 

ค่าใชจ่้าย (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) 

ก าไร(ขาดทุน) 
ก่อนภาษีเงินได ้ 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) - 

ก าไร(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) 
 

* รวมก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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12.7 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

BIC 
ในระหว่างปี 2555 BIC เรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมเติมทั้งหมด 6 คร้ัง เป็นจ านวนเงินรวม 167.75 ลา้นบาท ซ่ึง
บริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 
 

PTTGE 
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2555 PTTGE ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 916.56 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้ าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2555 
 

RIM 
เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2555 PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI ได้
ลงทุนเพ่ิมใน Red Island Minerals Limited (RIM) โดยเพ่ิมสดัส่วนการถือหุน้อีกร้อยละ 66.50 จากเดิมร้อยละ 
33.50 เป็นร้อยละ 100 ส่งผลให ้RIM เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ 
ขอ้ 41 การซ้ือธุรกิจ) 
 

B.Grimm BIP 
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ B.Grimm BIP คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2555 ไดมี้มติให้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียน 150 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 135.50 ลา้นบาท เป็น 285.50 ลา้นบาท โดยการออก
หุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 1.50 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้ าระ
ค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจ านวนเงิน 34.50 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2555 
 

PTTGC 
ในระหวา่งปี พนกังาน PTTGC มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลให้เกิด
ก าไรจ านวน 19.28 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้ในงบก าไรขาดทุน และส่งผลให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน 
PTTGC ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ลดลงเหลือเท่ากบัร้อยละ 48.89 
 

NNEG 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของ NNEG คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2555 ไดมี้มติให้เพิ่มทุน
จดทะเบียน 80 ลา้นบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 82 ลา้นบาท เป็น 162 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน 
จ านวน 8 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า ทั้ งน้ีบริษทัฯไดช้ าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน 
ดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจ านวนเงิน 24 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของ NNEG คร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2555 ไดมี้มติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียน 80 ลา้นบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 162 ลา้นบาท เป็น 242 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน 
จ านวน 8 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า ทั้ งน้ีบริษทัฯไดช้ าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน 
ดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจ านวนเงิน 24 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2555 
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12.7 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ต่อ) 
 

PTTI 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 PTTI ไดท้ าการประเมินการดอ้ยค่าเงินลงทุนใน East Mediterranean Gas Company 
(EMG) เพ่ิมเติม เน่ืองจาก Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) และ Egyptian Natural Gas 
Holding Company (EGAS) ซ่ึงเป็นคู่สัญญาในการซ้ือขายก๊าซฯ จากประเทศอียิปตไ์ปยงัประเทศอิสราเอล 
ไดแ้จง้ยกเลิกสัญญาซ้ือขายก๊าซฯ ระหวา่ง EGPC/EGAS กบั EMG ซ่ึงส่งผลให้ EMG ไม่สามารถ
ด าเนินการส่งก๊าซฯให้กบัลูกคา้ไดต้ามสัญญา ทาง PTTI จึงท าการทดสอบการดอ้ยค่า และรับรู้ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวเพ่ิมเติมในไตรมาส 2 ปี 2555 จ านวน 3,972.32 ลา้นบาท ส่งผลให้ค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าเงินลงทุนใน EMG ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เท่ากบั 8,585.00 ลา้นบาทในงบการเงินรวม 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 PT Separi Energy (SE) บริษทัยอ่ยของ Sakari Resources Ltd. (SAR) ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของ PTTI ท าการเขา้ซ้ือ Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB) ในสัดส่วนร้อยละ 100 
(รายละเอียดตามหมายเหตุฯ ขอ้ 41 การซ้ือธุรกิจ) 
 

เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2555 PTTI เรียกช าระค่าหุน้เพ่ิมทุน เป็นจ านวนเงิน 159 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้ าระ
ค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2555 
 

เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ PTTI คร้ังท่ี 8/2555 ไดม้ีมติอนุมตัิการควบรวม
บริษทัยอ่ย 2 แห่ง International Coal Holdings Pty Ltd (ICH) และ PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd 
(PTTAPM) โดยให้ PTT Mining Limited (PTTML) ขายหุน้ 60% ใน PTTAPM ท่ีถืออยู ่ใหแ้ก่ ICH 
 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 PTTML ได้ขายหุ้น 60% ใน PTTAPM ท่ีถืออยู่ให้แก่ ICH ด้วยราคา 571.82 
ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 18,327.60 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการ PTTI คร้ังท่ี 11/2555 ไดมี้มติอนุมติัให้ PTT Mining Limited 
(PTTML) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI เป็นผูท้  าค  าเสนอซ้ือหุ้นของ Sakari Resources Ltd. (SAR) เพื่อท าการ
เพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นใน SAR โดยประกาศท าค าเสนอซ้ือหุ้นทั้ งหมดในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ และ
รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2555 

 

เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2555 ซ่ึงเป็นวนัส้ินสุดการเสนอซ้ือหุ้นสามญัของ Sakari Resources Limited (SAR) 
บริษทัยอ่ยของ PTT Mining Limited (PTTML) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI โดย PTTML ไดรั้บการตอบรับ
ขายหุ้นจากการเสนอซ้ือดังกล่าวและจากการซ้ือผ่านตลาดหลกัทรัพย ์ท าให้มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SAR 
ทั้งโดยตรงและโดยออ้มเป็นจ านวนทั้งหมด 1,025,053,511 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.15 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมด และ PTTML ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาด าเนินการเพิกถอนหุ้น SAR ออกจากตลาดหลกัทรัพย์
สิงคโปร์  
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12.7 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ต่อ) 
 

PTTI (ต่อ) 
เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริษทั SAR มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการยื่นขอเพิกถอนหุ้นของ
SAR ออกจากตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ และรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13 
ธนัวาคม 2555 
 

เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2555 บริษทั PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
International Coal Holdings Pty Ltd. (ICH) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั PTT Mining Limited (PTTML) ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ Sakari Resources Limited (SAR) ต่อจาก PTTML ตามมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ PTTAPM ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 โดย PTTAPM ไดท้ าการซ้ือหุ้น SAR ตั้งแต่
วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2555 จนถึงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2555 จ านวนทั้งหมด 7,076,763 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
0.62 ส่งผลให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 PTTML มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SAR ทั้งโดยตรงและโดยออ้มเป็น
จ านวนทั้งหมด 1,064,632,540 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 93.63  
 

XPCL 
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ XPCL คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2554 ได้มีมติให้เพ่ิม
ทุนจดทะเบียน 5,750 ลา้นบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 6,750 ลา้นบาท โดยการออก
หุน้เพ่ิมทุนจ านวน 575 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
 

ในระหวา่งปี 2555 XPCL เรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวจ านวน 5 คร้ัง คิดเป็นจ านวน 1.68 บาทต่อหุ้น  
รวมเป็นเงิน 241.50 ลา้นบาท ซ่ึง NSC ไดช้ าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 
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12.7 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ต่อ) 
 

SPRC 
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ SPRC คร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2555 ไดมี้มติให้แปรสภาพ
บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด เป็น บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน) ตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดย SPRC ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2555 

 

PTTEP 
เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2555 PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTEP 
ไดเ้ขา้ซ้ือบริษทั Cove Energy Plc (COVE) ในสาธารณรัฐโมซมับิก (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ ขอ้ 41 
การซ้ือธุรกิจ) 
 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นของ PTTEP คร้ังท่ี 1/2555 มีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 650 ลา้นหุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยท าการเสนอ
ขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม (Preferential public offering) ในราคาหุ้นละ 142 บาท 
 

เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ ไดรั้บการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนของ PTTEP จ านวน 424,359,789 หุน้ เป็นเงิน
จ านวน 60,259,090,038 บาท ส่งผลให้บริษทัฯ ยงัคงสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTEP ท่ีประมาณร้อยละ 65.29 
ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งจ านวนแลว้เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2555 
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12.8 ขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนของบริษทัร่วม 
 

12.8.1 รายการสินทรัพย์สุทธิและผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมตามสัดส่วนของบริษัทฯโดยแสดงขอ้มูล
ตามกลุ่มธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงิน : 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2555 2554 

 ก๊าซธรรมชาติ น ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืนๆ ก๊าซธรรมชาติ น ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืนๆ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 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 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 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) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (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) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 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 
 

งบก าไรขาดทุน : 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2555 2554 

 ก๊าซธรรมชาติ น ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืนๆ ก๊าซธรรมชาติ น ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืนๆ 

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 

ค่าใชจ่้าย (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) 

ก าไร(ขาดทุน) ก่อน 
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) 

ก าไร(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. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.8 ขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนของบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.8.2 บริษทัฯยงัไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)ของบริษทัร่วมบางแห่ง ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 
จ านวน (3.25) ลา้นบาท (2554 : (7.68) ลา้นบาท) เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้ของบริษทั
ร่วมดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จ านวน 75.51 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2554 : 72.29 ลา้นบาท) 
 

12.8.3 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (เฉพาะบริษทัร่วมท่ีมีตราสารทุนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET)) ค  านวณจากราคาเสนอซ้ือปัจจุบนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีใน 
งบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
บริษทัร่วม 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 สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ท่ีมีสัดส่วนอ านาจในการออกเสียง
ต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจา้ของ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ร้อยละ 
บริษทั สดัส่วนอ านาจในการออกเสียง สดัส่วนของความเป็นเจา้ของ 

บริษทัยอ่ย   
BSA 57.14 100.00 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   
HMC 42.10 41.44 

บริษทัร่วม   
THAPPLINE 35.20 33.15 
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13. เงนิลงทุนเผือ่ขาย  
 

13.1 ขอ้มูลเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2555 2554 

เงนิลงทุนเผือ่ขายของบริษัทฯ :     

เงินลงทุนในตราสารทุน     

บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (TIP) ไทย ประกนัภยั 13.33 13.33 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
 (BAFS)  

ไทย บริการเติมน ้ ามนั
อากาศยาน 

7.06 7.06 

เงินลงทุนในกองทุนรวม     

กองทุนเปิดเอม็เอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด ์(MFC Energy Fund) ไทย กองทุนรวม 32.57 32.57 

กองทุนเปิดดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและ  
 เคมีภณัฑ ์(FAM EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   

 

ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภท 
ธุรกจิ 

ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2555 2554 

เงนิลงทุนเผือ่ขายของ PTTEP :      

เงินลงทุนในตราสารทุน      

Wentworth Resources Limited (WRL) แคนาดา ส ารวจแหล่ง
น ้ ามนั และ 
ก๊าซธรรมชาติ 

COVE 2.42 - 

      

เงนิลงทุนเผือ่ขายของ PTTI :      

เงินลงทุนในตราสารทุน      

Xanadu Mines Ltd. (XML) 
 

มองโกเลีย 
 

ส ารวจแหล่งแร่ 
 

SET 12.37 13.18 
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13. เงนิลงทุนเผือ่ขาย (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย :ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

เงนิปันผล 

 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 - - - - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุน   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 

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม   6,804.89 6,804.89 6,804.89 6,804.89   

         
รวมเงินลงทุนเผื่อขายก่อนปรับ 
 มูลค่าเงินลงทุน   7,407.63 7,373.46 7,140.89 7,140.89   

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน    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. เงนิลงทุนเผือ่ขาย (ต่อ) 
 

13.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเผื่อขาย มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  11,680.42 13,590.60 11,421.51 13,223.30 
- เงินลงทุนเพ่ิม 42.05 24.80 - - 
- โอนเปล่ียนประเภท  - (585.60) - (585.60) 
- ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน 1,256.26 (1,270.48) 1,449.93 (1,216.19) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6.40) (78.90) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  12,972.33 11,680.42 12,871.44 11,421.51 
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14. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่  
 

14.1 ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
 

ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2555 2554 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของบริษัทฯ :     

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Huizhou) จ ากดั (PA(Huizhou)) จีน การตลาดน ้ ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Maoming) จ ากดั (PA (Maoming)) จีน การตลาดน ้ ามนั 20.00 20.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Sanshui) จ ากดั (PA (Sanshui)) จีน การตลาดน ้ ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั (FPT)* ไทย ท่อขนส่งน ้ ามนั - 2.76 

บริษทั บริการน ้ ามนัอากาศยาน จ ากดั (IPS) ไทย บริการเติมน ้ ามนั 
อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั (RPCL) ไทย ผลิตไฟฟ้า 15.00 15.00 

บริษทั คลัเลอร์วชิัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (Corpus) ไทย  ผลิตเสน้ดา้ยส าเร็จรูป 0.48 0.48 

 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของบริษัทย่อย และกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของ PTTT :     

KIC Oil Terminals Sdn Bhd (KOT) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah Integrated Facilities Sdn Bhd (KIF) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah I Ltd (K I) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah II Sdn Bhd (K II) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของ HMC :     

บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จ ากดั (ROC) ไทย ปิโตรเคมี 5.91 5.91 

บริษทั บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอเลฟินซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (BAPT) 

ไทย ปิโตรเคมี 2.07 2.07 

 
*ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สดัส่วนเงินลงทุนร้อยละ 0.00016 
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14. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 

14.2 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย :ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 
สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 
งบการเงนิรวม งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
เงนิปันผล 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่         
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 - - 

รวมเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิราคาทุน   2,499.80 2,292.78 1,135.42 1,179.42   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (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 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สดัส่วนเงินลงทุนร้อยละ 0.00016 จ านวน 44 หุ้น เป็นเงินจ านวน 220 บาท 
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14. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 

14.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,749.85 2,179.35 1,106.12 1,106.12 

- เงินลงทุนเพ่ิม 266.11 - - - 

- จ าหน่ายเงินลงทุน (44.00) - (44.00) - 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 44.00 (438.84) 44.00 - 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 9.34 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2,015.96 1,749.85 1,106.12 1,106.12 
 
 

14.4 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

ROC 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2555 HMC ไดซ้ื้อหุน้สามญัใหม่ของ ROC ตามสดัส่วนการลงทุนเดิม จ านวน 6,421,156 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยคิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 642 ลา้นบาท ซ่ึง HMC ไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าว
ครบถว้นแลว้ภายในปี 2555 (บริษทัฯรับรู้เงินลงทุนตามสดัส่วนการถือหุน้เป็นจ านวนเงิน 266.11 ลา้นบาท) 
 

FPT 
เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2555 ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการของ FPT และผูบ้ริหารแผน
ไดด้ าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ส่งผลให้บริษทัฯ มีเงินลงทุนคงเหลือจ านวน 44 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 
220 บาท และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.00016 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนทั้งจ านวนแลว้ 

เช็ควา่มีการช าระคา่หุ้น
เพิ่มเติมหรือไม ่
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15. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 4,421.68 5,490.53 - 9,912.21 
 -  เพ่ิมข้ึน - 6.48 10.05 16.53 
 -  โอนเปล่ียนประเภท - (43.81) (8.94) (52.75) 
 -  จ าหน่าย - (13.52) - (13.52) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 4,421.68 5,439.68 1.11 9,862.47 
     
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - (1,566.92) - (1,566.92) 
 -  ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (266.54) - (266.54) 
 -  โอนเปล่ียนประเภท - 50.42 - 50.42 
 -  จ าหน่าย - 12.05 - 12.05 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - (1,770.99) - (1,770.99) 
     
ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 4,421.68 3,923.61 - 8,345.29 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 4,421.68 3,668.69 1.11 8,091.48 
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15. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน (ต่อ) 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 4,421.68 1,837.69 - 6,259.37 
 -   เพ่ิมข้ึน - 2.41 10.05 12.46 
 -   โอนเปล่ียนประเภท - (45.31) (8.94) (54.25) 
 -   จ าหน่าย - (13.25) - (13.25) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 4,421.68 1,781.54 1.11 6,204.33 
     
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - (1,160.07) - (1,160.07) 
 -   ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (60.04) - (60.04) 
 -   โอนเปล่ียนประเภท - 50.42 - 50.42 
 -   จ าหน่าย - 12.05 - 12.05 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - (1,157.64) - (1,157.64) 
     
ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 4,421.68 677.62 - 5,099.30 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 4,421.68 623.90 1.11 5,046.69 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือการลงทุนในงบการเงินรวมเท่ากับ 17,823.53 ล้านบาท  
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : 11,286.02 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากบั 13,241.72 ลา้นบาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : 7,537.65 ลา้นบาท) 
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16. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร สินทรัพยเ์พื่อ สินทรัพย ์ งานระหวา่ง รวม 
  และส่วน และ การส ารวจ อ่ืนๆ ก่อสร้าง  
  ปรับปรุง อุปกรณ์ และผลิต    
  อาคาร  ปิโตรเลียม    
ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 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 (หมายเหตฯุ 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 
- ตน้ทุนการกูย้มื - - - - - 838.62 838.62 
- โอนเปล่ียนประเภท 25.54 1,954.46 8,782.31 2,749.05 (24.14) (13,182.76) 304.46 
- ขายและจ าหน่าย (4.41) (107.17) (342.26) (2,804.55) (276.56) (2.04) (3,536.99) 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (68.56) (140.41) (353.57) (17,218.20) (274.75) (37.51) (18,093.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 6,768.27 45,884.51 349,944.89 558,912.90 17,840.25 45,215.41 1,024,566.23 
        ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - (14,117.11) (105,027.54) (190,770.15) (6,937.86) - (316,852.66) 
- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตฯุ 41) - - (4.87) - - - (4.87) 
- ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (2,165.24) (14,344.13) (40,281.99) (1,327.85) - (58,119.21) 
- โอนเปล่ียนประเภท - (34.60) (30.24) - 31.81 - (33.03) 
- ขายและจ าหน่าย - 91.78 254.86 1,278.61 185.61 - 1,810.86 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 60.85 181.29 8,262.76 19.72 - 8,524.62 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - (16,164.32) (118,970.63) (221,510.77) (8,028.57) - (364,674.29) 
        ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 (81.27) (9.59) (255.24) (634.05) - - (980.15) 
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (78.42) (0.04) (16.42) (6,134.03) - - (6,228.91) 
- กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 81.27 4.94 12.38 219.79 - - 318.38 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - 137.41 - - 137.41 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (78.42) (4.69) (259.28) (6,410.88) - - (6,753.27) 
        ราคาตามบญัชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 5,741.98 29,599.83 233,398.47 290,222.27 7,824.03 34,550.88 601,337.46 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร สินทรัพย ์ งานระหวา่ง รวม 
  และส่วน และ อ่ืนๆ ก่อสร้าง  
  ปรับปรุง อุปกรณ์    
  อาคาร     
ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 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 
- ตน้ทุนการกูย้มื - - - - 759.24 759.24 
- โอนเปล่ียนประเภท 30.69 817.75 5,337.31 742.50 (8,048.35) (1,120.10) 
- ขายและจ าหน่าย - (101.87) (188.80) (78.48) - (369.15) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 3,983.47 27,342.43 276,399.36 10,369.78 29,472.83 347,567.87 
       
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - (10,306.07) (90,247.25) (5,549.23) - (106,102.55) 
- ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (1,104.25) (10,564.10) (1,006.07) - (12,674.42) 
- โอนเปล่ียนประเภท - (52.56) (9.38) 10.68 - (51.26) 
- ขายและจ าหน่าย - 89.98 175.88 41.94 - 307.80 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - (11,372.90) (100,644.85) (6,502.68) - (118,520.43) 
       
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 (81.27) (9.60) (255.11) - - (345.98) 
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (78.42) (0.04) (16.42) - - (94.88) 
- กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 81.27 4.94 12.38 - - 98.59 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (78.42) (4.70) (259.15) - - (342.27) 
       
ราคาตามบญัชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 3,707.35 16,096.43 178,934.25 3,770.87 16,651.12 219,160.02 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 3,905.05 15,964.83 175,495.36 3,867.10 29,472.83 228,705.17 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงินรวมมีจ านวน 838.62 
ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : 1,137.23 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 759.24 ลา้นบาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : 301.16 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนระหว่างร้อยละ 1.70 - 4.80 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : ร้อยละ 1.63 - 5.58) 
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16. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงรวมอยูใ่นสินทรัพยอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ 
สินทรัพยป์ระเภทยานพาหนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ราคาทุน 1,125.79 996.40 867.93 825.21 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (346.91) (254.10) (263.06) (157.68) 

ราคาตามบญัชี 778.88 742.30 604.87 667.53 
 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทั พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย พีทีวาย จ ากดั (PTTEP AA) ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของ PTTEP รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์หล่งมอนทารา จ านวน 204 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,365.54 ลา้นบาท เน่ืองจากมีขอ้บ่งช้ีจากตน้ทุนโครงการท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และการ
เล่ือนแผนการผลิตซ่ึงคาดวา่จะสามารถเร่ิมผลิตไดภ้ายในไตรมาส 1 ปี 2556 ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ไดค้  านวณจากมูลค่ายุติธรรม หักตน้ทุนในการขายซ่ึงใชว้ิธีการคิดลดกระแสเงินสดตามอายุของโครงการ
โดยประมาณการกระแสเงินสด ไดใ้ชข้อ้มูลการผลิตท่ีอิงจากปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved reserve) 
และปริมาณส ารองท่ีคาดวา่จะพบ (Probable reserve) รวมทั้งประมาณการต่างๆ และขอ้สมมติฐานท่ีส าคญั 
เช่น ราคาน ้ ามนั อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราคิดลด และรายจ่ายฝ่ายทุน เป็นตน้ 
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16. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 PTTEP มีรายจ่ายส่วนท่ีส ารองแทนรัฐบาลต่างประเทศ (Carried Costs) แสดงเป็น
รายการภายใตสิ้นทรัพยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนๆ ในงบแสดงฐานะ
การเงิน และค่าใชจ่้ายในการส ารวจปิโตรเลียมในงบก าไรขาดทุน ส าหรับโครงการต่างๆ ดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
โครงการ ส่วนท่ีส ารองจ่ายแทนรัฐบาล 

 สินทรัพยเ์พื่อการส ารวจ สินทรัพย ์ ค่าใชจ่้ายในการส ารวจปิโตรเลียม 
 และผลิตปิโตรเลียม ไม่หมุนเวยีนอ่ืนๆ (ยอดสะสมตั้งแต่ปี 2545 ถึง 
   31 ธนัวาคม 2555) 
เวยีดนาม 52/97 - 30.90 - 
เวยีดนาม บี และ 48/95 - 32.34 - 
เวยีดนาม 16-1 790.91 - 1,268.59 
เวยีดนาม 9-2 1,016.26 - 791.82 
แอลจีเรีย 433เอ และ 416บี 248.28 - 412.37 
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ 1,051.34 - 259.38 
พม่า พีเอสซี-จี และ อีพี-2 10.95 - 5.22 
โมซมับิก โรวมูา ออฟชอร์  
 แอเรีย วนั 

804.85 - 141.21 

โมซมับิก โรวมูา ออนชอร์ 0.77 - 18.40 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินส ารองจ่ายแทนรัฐบาลของโครงการเวยีดนาม 16-1 และโครงการเวียดนาม 9-2 
ไดรั้บคืนครบจ านวนแลว้ในรูปของการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมตามสดัส่วนร่วมทุน (Recoupment) 
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17. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพยใ์นการ
ส ารวจและประเมิน
ค่าแหล่งทรัพยากร 

สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 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 
 -  เพ่ิมข้ึน 1,325.40 69.41 4,154.22 135.26 5,684.29 
 -  โอนเปล่ียนประเภท 1,365.51 54.98 (2,749.05) 328.78 (999.78) 
 -  ขายและจ าหน่าย (0.36) (18.18) (1,764.06) (2.20) (1,784.80) 
 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (63.80) 8.93 (1,526.14) (65.51) (1,646.52) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 6,367.09 18,763.90 97,427.18 3,883.79 126,441.96 
      
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 (1,551.34) (5,568.30) - (1,070.83) (8,190.47) 
 -  ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (474.95) (513.87) - (260.87) (1,249.69) 
 -  โอนเปล่ียนประเภท 0.16 (2.80) - - (2.64) 
 -  ขายและจ าหน่าย 0.36 15.99 - 2.20 18.55 
 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 23.39 (5.80) - 14.16 31.75 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (2,002.38) (6,074.78) - (1,315.34) (9,392.50) 
      
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - - (110.51) (59.70) (170.21) 
 -  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - - (16.21) (16.21) 
 -  กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - 1.04 - 1.04 
 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 3.70 2.23 5.93 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - - (105.77) (73.68) (179.45) 
      
ราคาตามบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 2,189.00 13,080.46 34,987.21 2,356.93 52,613.60 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 4,364.71 12,689.12 97,321.41 2,494.77 116,870.01 
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17. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน (ต่อ) 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 1,521.76 18,330.62 51.55 19,903.93 
 -  เพ่ิมข้ึน 253.85 0.28 - 254.13 
 -  โอนเปล่ียนประเภท 1,360.24 9.55 - 1,369.79 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 3,135.85 18,340.45 51.55 21,527.85 
     
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 (595.30) (5,391.11) (51.55) (6,037.96) 
 -  ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (351.78) (482.05) - (833.83) 
 -  โอนเปล่ียนประเภท 0.01 - - 0.01 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (947.07) (5,873.16) (51.55) (6,871.78) 
     
ราคาตามบญัชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 926.46 12,939.51 - 13,865.97 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2,188.78 12,467.29 - 14,656.07 
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18. สินทรัพย์เหมอืง 
 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยเ์หมือง มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม 

ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555  41,970.17 
 -  ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 41)  4,245.73 
 -  เพ่ิมข้ึน  2,694.96 
 -  โอนเปล่ียนประเภท  184.83 
 -  จ าหน่าย  (321.56) 
 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (1,400.85) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  47,373.28 
   
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555  (8,790.33) 
 -  ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (3,619.90) 
 -  โอนเปล่ียนประเภท  (0.14) 
 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  350.14 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  (12,060.23) 
   
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555  - 

 -  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (80.22) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  (80.22) 
   
ราคาตามบญัชี   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  33,179.84 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  35,232.83 
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19. ค่าความนิยม 
 

การเปล่ียนแปลงในค่าความนิยม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 2555 2554 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  28,432.57 17,704.60 
- เพ่ิมข้ึน (หมายเหตุฯ 41)  19,051.36 10,453.38 
- โอนเปล่ียนประเภท - (70.51) 
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (231.51) (53.73) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (751.28) 398.83 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 46,501.14 28,432.57 
 
 

20. ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

กลุ่มบริษทัเสียภาษีเงินไดต้ามรายละเอียดดงัน้ี 
 

 อตัราร้อยละ 

ภาษีเงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทย 
ตามพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ.2514 และ พ.ศ.2532 50 

ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 23 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ 5 - 55 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย 40 
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20. ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

20.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14,501.16 19,318.40 1,591.26 1,807.79 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (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 ภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
และ 2554 ประกอบดว้ย 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 

ภาษีเงินได ้:      
ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 45,549.51 41,724.45 4,073.32 4,274.77 
ภาษีเงินไดข้องปีก่อนท่ีรับรู้ใน  
ปีปัจจุบนั (1,219.13) 704.39 (370.83) 451.57 

 44,330.38 42,428.84 3,702.49 4,726.34 
     

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 3,199.84 (3,309.53) (186.04) (90.50) 
การลดอตัราภาษีเงินได ้* - 40.35 - (308.33) 
ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก  
การแปลงค่าฐานภาษี  (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 
 

* ตามประกาศพระกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร 
ฉบบัท่ี 530 พ.ศ.2554 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงส่งผลต่อการวดัมูลค่า
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับัญชีในงบการเงิน ประกอบกับทางสภาวิชาชีพบัญชีได้ออก 
ค าช้ีแจงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวโดยเห็นวา่อตัราภาษีท่ีคาดไดค้่อนขา้ง
แน่นอนท่ีควรน ามาวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีควรเป็นอตัราร้อยละ 23 ส าหรับ 
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 เป็นตน้ไป ซ่ึงผลกระทบ  
จากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวกลุ่มบริษทัฯ รับรู้เขา้งบก าไรขาดทุน 
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20. ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

20.3 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 
1 ม.ค.2555 

งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค.2555 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี :      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 106.71 19.12 - 125.83 

สินคา้คงเหลือ 49.64 4.57 - 54.21 

เงินลงทุน 5.86 - - 5.86 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 393.81 (358.66) 11.19 46.34 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 139.81 1.44 - 141.25 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 607.23 (59.52) (2.80) 544.91 

ขาดทุนสะสมยกไป 9,285.89 (72.92) (344.85) 8,868.12 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ใน 
ทรัพยากรปิโตรเลียมในออสเตรเลีย 7,463.48 (3,755.20) (2,154.26) 1,554.02 

อ่ืนๆ 1,265.97 2,031.17 (136.52) 3,160.62 

 19,318.40 (2,190.00) (2,627.24) 14,501.16 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 39,908.86 3,519.74 16,897.97 60,326.57 

ลูกหน้ีอ่ืน 2,533.99 (141.83) (6.88) 2,385.28 

เงินลงทุนเผื่อขาย 856.13 - 289.98 1,146.11 

เงินกูย้มื 1,147.97 (227.74) - 920.23 
ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก 
การแปลงค่าฐานภาษี (4,133.06) (819.18) 97.19 (4,855.05) 

อ่ืนๆ 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. ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

20.3 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 
1 ม.ค.2554 

งบก าไรขาดทุน 
 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค.2554 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี :      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 460.66 (354.05) 0.10 106.71 

สินคา้คงเหลือ 18.46 31.18 - 49.64 

เงินลงทุน 8.79 (2.93) - 5.86 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (512.35) 930.46 (24.30) 393.81 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 215.20 (75.39) - 139.81 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 721.41 (118.47) 4.29 607.23 

ขาดทุนสะสมยกไป 7,367.52 2,044.00 (125.63) 9,285.89 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ใน 
ทรัพยากรปิโตรเลียมในออสเตรเลีย 5,575.51 1,532.00 355.97 7,463.48 

อ่ืนๆ 2,589.97 (1,615.35) 291.35 1,265.97 

 16,445.17 2,371.45 501.78 19,318.40 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 16,930.50 3,169.00 19,809.36 39,908.86 

ลูกหน้ีอ่ืน 2,268.62 265.37 - 2,533.99 

เงินลงทุนเผื่อขาย 1,649.05 - (792.92) 856.13 

เงินกูย้มื 1,779.37 (631.40) - 1,147.97 
ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก 
การแปลงค่าฐานภาษี (7,117.77) 3,247.00 (262.29) (4,133.06) 

อ่ืนๆ 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. ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

20.3 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 
1 ม.ค.2555 

งบก าไรขาดทุน 
 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค.2555 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี :      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 106.71 19.12 - 125.83 

สินคา้คงเหลือ 49.64 4.57 - 54.21 

เงินลงทุน 5.86 - - 5.86 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 756.36 (219.04) - 537.32 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 139.81 1.44 - 141.25 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 482.67 (7.62) - 475.05 

อ่ืนๆ 266.74 (15.00) - 251.74 

 1,807.79 (216.53) - 1,591.26 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     

ลูกหน้ีอ่ืน 2,533.99 (143.24) - 2,390.75 

เงินลงทุนเผื่อขาย 856.13 - 289.98 1,146.11 

เงินกูย้มื 1,147.97 (227.74) - 920.23 

อ่ืนๆ 423.20 (31.59) - 391.61 

 4,961.29 (402.57) 289.98 4,848.70 
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20. ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

20.3 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 
1 ม.ค.2554 

งบก าไรขาดทุน 
 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค.2554 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี :      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 452.02 (345.31) - 106.71 

สินคา้คงเหลือ 18.46 31.18 - 49.64 

เงินลงทุน 8.79 (2.93) - 5.86 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 181.71 574.65 - 756.36 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 215.20 (75.39) - 139.81 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 694.35 (211.68) - 482.67 

อ่ืนๆ 403.65 (136.91) - 266.74 

 1,974.18 (166.39) - 1,807.79 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     

ลูกหน้ีอ่ืน 2,268.62 265.37 - 2,533.99 

เงินลงทุนเผื่อขาย 1,649.04 - (792.91) 856.13 

เงินกูย้มื 1,779.37 (631.40) - 1,147.97 

อ่ืนๆ 622.38 (199.18) - 423.20 

 6,319.41 (565.21) (792.91) 4,961.29 
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21. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,346.23 8,304.60 8,495.57 9,743.47 

- เพ่ิมข้ึน - 282.43 - 282.43 

- Make-up Right (1,657.69) (1,240.80) (1,715.46) (1,530.33) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  5,688.54 7,346.23 6,780.11 8,495.57 
 

บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินค่าซ้ือก๊าซล่วงหนา้ส าหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดต้ามปริมาณขั้นต ่าท่ีระบุ
ในสญัญาซ้ือขายก๊าซ (Take-or-Pay) ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซท่ีไดช้ าระเงินล่วงหนา้ไปแลว้ในปีสัญญา
ต่อๆไป (Make-up Right) โดยไม่มีก าหนดเวลา  
 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซประกอบด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซจาก
แหล่งยาดานาในประเทศสหภาพพม่าซ่ึงเป็นยอดคงเหลือส าหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบได้
ของปี 2543-2544 
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22. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินประกนัและมดัจ า 705.23 714.87 43.85 43.98 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 8,345.19 9,489.49 3,852.71 4,015.26 

สินคา้คงเหลือ-ส ารองตามกฎหมาย 17,936.44 16,698.38 17,936.44 16,698.38 

ค่าตอบแทนตามสญัญารอตดับญัชี 723.25 804.12 - - 

อ่ืนๆ 1,310.98 1,012.12 52.37 6.02 

รวม 29,021.09 28,718.98 21,885.37 20,763.64 
 

พระราชบัญญัติการค้าน ้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 ได้จัดกลุ่มบริษัทเป็นผู ้ค ้าน ้ ามันตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญติัน้ีและเพ่ือป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน ้ ามนัเช้ือเพลิง พระราชบัญญติัฯ ฉบับน้ีได้
ก าหนดให้ผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 ตอ้งส ารองน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามชนิดและปริมาณตามท่ีอธิบดีกรมธุรกิจ
พลงังานเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงปัจจุบนัไดส้ ารองใชต้ามอตัราร้อยละ 5 ของปริมาณก าหนดคา้ ซ่ึงไดแ้จง้ไวก้ับ
อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 

ในปี 2555 และปี 2554 กลุ่มบริษทัไม่มีการรับรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือ-ส ารองตามกฎหมายให้
เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เน่ืองจากราคาทุนต ่ากวา่ 
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23. เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
0.95 – 6.45 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.16 - 4.85 ต่อปี) 
 

24. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,052.36 3,003.79 4,054.52 2,573.85 

เงินประกนัตามสญัญา 6.39 80.01 - - 

อ่ืนๆ 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. เงนิกู้ยมืระยะยาว 
 

เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 3,195.18 5,025.33 2,000.00 4,000.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 191.59 214.35 191.59 214.35 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 6,657.84 4,246.05 2,308.31 2,593.25 

หุน้กู ้- สกลุบาท 29,559.71 45,296.32 24,550.00 23,500.00 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 229.50 196.72 177.34 164.52 

รวม 39,833.82 54,978.77 29,227.24 30,472.12 
 

เงินกูย้มืระยะยาว 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 29,203.17 32,251.00 21,500.00 23,500.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 105.82 297.42 105.82 297.42 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 67,651.03 62,231.56 17,466.33 21,422.30 

หุน้กู ้- สกลุบาท 158,945.52 146,521.98 139,754.20 119,304.20 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 141,198.16 95,513.07 80,294.32 48,321.77 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 444.80 509.09 351.11 453.95 

รวม 397,548.50 337,324.12 259,471.78 213,299.64 
 
 

เงินกูย้ืมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จ านวน 7,000.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 : 
10,205.86 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี และเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
จ าแนกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 38,505.18 47,702.09 17,655.50 24,072.24 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 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 
 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
พนัธบตัร ปตท. 5.07%-7.83% 5.07%-7.83% 5.07%-7.83% 5.07%-7.83% 
เงินกูย้มื - สกลุบาท 3.04%-5.22% 3.87%-5.80% 3.04%-4.36% 3.87%-3.93% 
เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 
เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ     

- ดอลลาร์สหรัฐ 1.59%-6.05% 0.77%-6.05% 1.59%-3.09% 0.77%-4.19% 
- เยนญ่ีปุ่น 4.45% 4.45% 4.45% 4.45% 
- ดอลลาร์แคนาดา 3.00%-3.40% - - - 

หุน้กู ้- สกลุบาท 3.20%-7.40% 3.00%-7.40% 3.20%-7.40% 3.20%-7.40% 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 1.38%-6.35% 1.38%-5.88% 1.38%-5.88% 1.38%-5.88% 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3.33%-6.25% 3.33%-7.28% 3.33%-5.10% 3.33%-5.10% 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.1 เงินกูย้มื 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มื – สกุลบาท และสกลุต่างประเทศ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

ดอลลาร์ 
แคนาดา 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 37,788.10 1,807.38 23,000.00 - 104,265.71 
- กูเ้พ่ิม 147.35 38.58 - 475.00 15,792.75 
- ช าระคืน (5,241.13) (157.31) - - (9,803.16) 
- ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - - (2,994.89) 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - (266.48) 

- อ่ืนๆ 1.44 0.57 - - 10.70 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 32,695.76 1,689.22 23,000.00 475.00 107,004.63 

- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (3,386.77) (129.58) - - (10,044.61) 

เงินกูย้มืระยะยาว 29,308.99 1,559.64 23,000.00 475.00 96,960.02 
 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 28,011.77 456.47 23,000.00 52,027.32 
- ช าระคืน (4,214.36) (81.47) - (6,807.60) 

- ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - (1,647.67) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 23,797.41 375.00 23,000.00 43,572.05 

- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (2,191.59) (75.00) - (4,499.90) 

เงินกูย้มืระยะยาว 21,605.82 300.00 23,000.00 39,072.15 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยมืสกลุบาท 
 

ในระหวา่งปีกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงไดเ้บิกเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 421 ลา้น
บาท (บริษทัฯรับรู้เงินกูต้ามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจ านวน 147.35 ลา้นบาท) อายุเงินกู ้10 ปี อตัราดอกเบ้ีย
เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือนบวกส่วนเพ่ิม 
 

เงนิกู้ยมืสกลุต่างประเทศ 
 

เม่ือเดือนมีนาคม และเมษายน 2555 PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF) ไดล้งนามใน
สัญญาเงินกูแ้บบไม่มีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินเป็นวงเงินรวม 300 ลา้นดอลลาร์แคนาดา และ 75 ลา้น
ดอลลาร์แคนาดาตามล าดับ อายุเงินกู้ 5 ปี โดยมี PTTEP เป็นผูค้  ้ าประกันเงินกู้ทั้ งจ านวน ทั้ งน้ีเม่ือเดือน
พฤษภาคม 2555 PTTEP CIF ไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวเต็มจ านวนแลว้ และในเดือนสิงหาคม 2555 PTTEP CIF  
ไดล้งนามในสัญญาเงินกูแ้บบไม่มีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินเป็นวงเงินรวม 100 ลา้นดอลลาร์แคนาดา  
อายเุงินกู ้7 ปี โดยมี PTTEP เป็นผูค้  ้ าประกนัเงินกูท้ั้งจ านวน ทั้งน้ีเม่ือเดือนกนัยายน 2555 PTTEP CIF ไดเ้บิก
เงินกูด้งักล่าวเตม็จ านวนแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญา Shareholder Loan Agreement 
กบัผูถื้อหุน้ วงเงิน 70 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี ก าหนด
ช าระคืนเงินกูย้ืมทั้งจ านวนภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ต่อมาเมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 2555 กิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูเ้ป็นจ านวนเงิน 35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2555 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูส่้วนท่ีเหลือเป็นจ านวนเงิน 35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (บริษทัฯรับรู้
เงินกูท้ั้งหมดตามสดัส่วนการถือหุน้เป็นจ านวน 33.95 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของ PTTI ไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกู ้กบัสถาบนัการเงินต่างประเทศ
แห่งหน่ึง เป็นจ านวน 25 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 784.03 ลา้นบาท อายเุงินกู ้3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยมื-สกลุบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดท้ ารายการเพือ่ป้องกนัความเส่ียงทางการเงินจากอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูร้ะยะยาว-สกลุบาทบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัทีกู่้ สกลุเงนิ 
เงนิต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงนิกู้ 

ก าหนดช าระคนื 
ดอกเบีย้ 

ก าหนดช าระคนื 
เงนิต้น เคร่ืองมอืป้องกนัความเส่ียง 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 
(ต่อปี) 

ตามสัญญาป้องกนั
ความเส่ียง 

เงือ่นไขของเคร่ืองมอืป้องกนัความ
เส่ียง 

         

28/04/2552 บาท 5,000 อตัราลอยตวั 
6M THBFIX  

บวกอตัราร้อยละคงท่ี 

ทุกงวดคร่ึงปี ทยอยช าระคืนเงินตน้ 
ทุกงวดคร่ึงปี และ 
งวดสุดทา้ยในวนัท่ี 
30 มีนาคม 2562 

-ในปี 2553 บริษัทฯ ท าสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย 
(Interest Rate Swap: IRS) ซ่ึงมีผลต่อรอบการจ่ายดอกเบ้ียตั้งแต่
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 จนถึงวนัครบก าหนดช าระคืนเงินตน้ 
-ในปี 2555 คู่สัญญาไดใ้ช้สิทธ์ิในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก
อตัราลอยตวัร้อยละ 6M THBFIX บวกอตัราร้อยละคงท่ี เป็น 
อตัราคงท่ีร้อยละ 4.355 ต่อปี 

อตัราคงท่ีร้อยละ 
4.355 ต่อปี 

- 

         

29/06/2552 บาท 7,000 อตัราลอยตวั 
6M THBFIX  

บวกอตัราร้อยละคงท่ี 

ทุกงวดคร่ึงปี ทยอยช าระคืนเงินตน้ 
ทุกงวดคร่ึงปี และ 
งวดสุดทา้ยในวนัท่ี 
30 มีนาคม 2562 

ในปี 2555 บริษทัฯ ท าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (IRS) ซ่ึง
มีผลต่อรอบการจ่ายดอกเบ้ียตั้ งแต่วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 
จนถึงวนัครบก าหนดช าระคืนเงินตน้ 

อตัราลอยตวั 
6M THBFIX 

บวกอตัราร้อยละคงท่ี 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย
ดงักล่าว มีเง่ือนไขให้คู่สัญญามีสิทธิ 
1 คร้ัง ในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2555 ใน
การเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจากอัตรา
ลอยตัวร้อยละ 6M THBFIX บวก
อัตราร้อยละคงท่ี  เป็นอัตราคงท่ี 
ร้อยละ 3.95 ต่อปี 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยมื-สกลุต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดท้ ารายการเพือ่ป้องกนัความเส่ียงทางการเงินจากอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนส าหรับเงินกูร้ะยะยาว-สกลุเงินต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัทีกู่้ สกลุเงนิ 
เงนิต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงนิกู้ 

ก าหนดช าระคนื 
ดอกเบีย้ 

ก าหนดช าระคนื 
เงนิต้น เคร่ืองมอืป้องกนัความเส่ียง 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 
(ต่อปี) 

ตามสัญญาป้องกนั
ความเส่ียง 

เงือ่นไขของเคร่ืองมอืป้องกนัความ
เส่ียง 

         

05/04/2549 เยนญ่ีปุ่น 23,000 4.45 ของเงินตน้สกุล 
ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบก าหนดช าระคืน 
เงินตน้ในวนัท่ี 
7 เมษายน 2579 

ในปี 2551 บริษทัฯท าสัญญา Participating SWAP (P-SWAP) 
ส าหรับเงินกูย้ืมระยะยาวสกุลเงินเยนญ่ีปุ่นเพื่อลดระดับความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐต่อสกุล
เยนญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศสกุล
เยนญ่ีปุ่น จ านวน 23,000 ลา้นเยน ซ่ึงตามเง่ือนไขในสัญญาสิทธิ
ดงักล่าว ณ ภาวะตลาดปัจจุบนั บริษทัฯสามารถเลือกซ้ือเงินสกุล
เยนญ่ีปุ่นจ านวนดังกล่าวได้ด้วยจ านวนเทียบเท่า 196.94 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ีบริษทัฯมีค่า premium ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญา
ดงักล่าวประมาณร้อยละ 1.38 ต่อปี  

อตัราคงท่ีประมาณ 
1.38 ของเงินตน้สกุล 

ดอลลาร์สหรัฐ 
(ค่า premium) 

จ านวนเ งินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
เทียบเท่าท่ีใช้ในการซ้ือเงินสกุลเยน
ญ่ีปุ่น ข้ึนอยูก่บัช่วงอตัราแลกเปล่ียน
ระหว่างสกุลดอลลาร์สหรัฐ และ
สกุลเยนญ่ีปุ่น 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยมื-สกลุต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดท้ ารายการเพือ่ป้องกนัความเส่ียงทางการเงินจากอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนส าหรับเงินกูร้ะยะยาว-สกลุเงินต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

วนัทีกู่้ สกลุเงนิ 
เงนิต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงนิกู้ 

ก าหนดช าระคนื 
ดอกเบีย้ 

ก าหนดช าระคนื 
เงนิต้น เคร่ืองมอืป้องกนัความเส่ียง 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 
(ต่อปี) 

ตามสัญญาป้องกนั
ความเส่ียง 

เงือ่นไขของเคร่ืองมอืป้องกนัความ
เส่ียง 

         

14/11/2549 ดอลลาร์
สหรัฐ 

75* อตัราลอยตวั LIBOR 
บวกอตัราร้อยละคงท่ี
ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดคร่ึงปี ทยอยช าระคืน 
เงินตน้ทุกงวดคร่ึงปี 
และช าระคืนเงินตน้ 
งวดสุดทา้ยในวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2556 

-ในปี 2551 บริษทัฯท าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (IRS) จาก
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
-ในปี 2552 บริษทัฯท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Basis 
Swap) บนเงินกูย้ืมระยะยาว 300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการ
แลกเปล่ียนระหว่างอตัราดอกเบ้ีย LIBOR อายุ 1 เดือนบวกอตัรา
ร้อยละคงท่ีต่อปี กับอัตราดอกเบ้ีย LIBOR อายุ 6 เดือน โดย
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวจะส้ินสุดอายุสัญญาใน
วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2554 
-ในปี 2553 บริษทัฯท าสัญญาขยายอายุสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย (Basis Swap) จนครบก าหนดอายุเงินกู้ในวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2556 

อตัราคงท่ีระหวา่ง 
2.85-3.35 ของเงินตน้ 
สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียดังกล่าว คู่สัญญามีสิทธิ  
1 คร้ัง ท่ีจะยกเลิกจากอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีเป็นอตัราลอยตวัแบบเดิม และ
อตัราดอกเบ้ียลอยตวัร้อยละ LIBOR 
ลบอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

 
* ในปี 2549 มีเงินกูจ้  านวน 300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และไดช้ าระคืนแลว้ในปี 2553 – 2555 ปีละ 75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ รวมจ านวน 225 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยมื-สกลุต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดท้ ารายการเพือ่ป้องกนัความเส่ียงทางการเงินจากอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนส าหรับเงินกูร้ะยะยาว-สกลุเงินต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

วนัทีกู่้ สกลุเงนิ 
เงนิต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงนิกู้ 

ก าหนดช าระคนื 
ดอกเบีย้ 

ก าหนดช าระคนื 
เงนิต้น เคร่ืองมอืป้องกนัความเส่ียง 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 
(ต่อปี) 

ตามสัญญาป้องกนั
ความเส่ียง 

เงือ่นไขของเคร่ืองมอืป้องกนัความ
เส่ียง 

         

25/05/2553 ดอลลาร์
สหรัฐ 

300 อตัราลอยตวั LIBOR 
 บวกอตัราร้อยละคงท่ี 
ต่อปีของเงินตน้สกุล 

ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบก าหนดช าระคืน
เงินตน้ในวนัท่ี 

25 พฤษภาคม 2558 

-ในปี 2553 บริษทัฯไดท้ าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (IRS) 
-ในปี 2554 คู่สัญญาของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (IRS) 
ส าหรับเงินกูบ้างส่วนจ านวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ไดใ้ชสิ้ทธิ
ในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราลอยตวั LIBOR บวกอตัรา
ร้อยละคงท่ีต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.756 ต่อปี ซ่ึงจะ
มีผลต่ออตัราดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2554  
-ในปี 2555 บริษัทฯได้ปรับโครงสร้างการบริหารความเส่ียง
ส าหรับเงินกูบ้างส่วนจ านวน 50 ลา้น ดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงท่ีระหวา่ง 
1.585-2.989 ของ 
เงินตน้สกุล 

ดอลลาร์สหรัฐ 

- 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.2 หุน้กู ้
 

หุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ บาท 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ     

- สกลุดอลลาร์สหรัฐ 138,224.49 4,500.05 92,472.15 2,911.17 

- สกลุบาท 188,505.23 - 191,818.30 - 

หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ     

- สกลุดอลลาร์สหรัฐ 2,973.67 96.62 3,040.92 96.62 

รวม 329,703.39 4,596.67 287,331.37 3,007.79 

ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี (29,559.71) - (45,296.32) - 

หุน้กูร้ะยะยาว 300,143.68 4,596.67 242,035.05 3,007.79 
 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ บาท 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ     

- สกลุดอลลาร์สหรัฐ 80,294.32 2,608.86 48,321.77 1,518.03 

- สกลุบาท 164,304.20 - 142,804.20 - 

รวม 244,598.52 2,608.86 191,125.97 1,518.03 

ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี (24,550.00) - (23,500.00) - 

หุน้กูร้ะยะยาว 220,048.52 2,608.86 167,625.97 1,518.03 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2555 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2555 ประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ 
แก่ผูล้งทุนทัว่ไป จ านวน 2 ชุด มูลค่า 20,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงือ่นไข หุ้นกู้ชุดที ่1 หุ้นกู้ชุดที ่2 

มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 1,950.53 18,049.47 

อายหุุน้กู ้(ปี) 3 ปี 8 เดือน 20 วนั 6 ปี 9 เดือน 19 วนั 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 3.80 

ปีท่ี 1-4 : 4.00 
 

ปีท่ี 5-6 : 4.40 
 

ระยะเวลาท่ีเหลือ : 5.50 

งวดดอกเบ้ีย 
ช าระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน 

ในวนัท่ี 15 ก.พ. และ 15 ส.ค. (ช าระคร้ังแรกในวนัท่ี 15 ส.ค. 2555) 

วนัออกหุน้กู ้ 27 มกราคม 2555 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 17 ตุลาคม 2558 15 พฤศจิกายน 2561 
 
 

เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2555 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2555 ประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ 
แก่ผูล้งทุนทัว่ไป มูลค่า 15,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงือ่นไข รายละเอยีด 

มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 15,000.00 

อายหุุน้กู ้(ปี) 6 ปี 11 เดือน 24 วนั 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) ปีท่ี 1-4 : 4.10 , ระยะเวลาท่ีเหลือ : 5.10 

งวดดอกเบ้ีย 
ช าระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน 

ในวนัท่ี 15 พ.ค. และ 15 พ.ย. (ช าระคร้ังแรกในวนัท่ี 15 พ.ย. 2555) 

วนัออกหุน้กู ้ 21 พฤษภาคม 2555 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 15 พฤษภาคม 2562 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2555 ประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ
แก่ผูล้งทุนทัว่ไปมูลค่า 10,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงือ่นไข รายละเอยีด 

มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 10,000.00 

อายหุุน้กู ้(ปี) 6 ปี 9 เดือน 15 วนั 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) ปีท่ี 1-4 : 4.10 , ระยะเวลาท่ีเหลือ : 5.10 

งวดดอกเบ้ีย 
ช าระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน 

ในวนัท่ี 15 พ.ค. และ 15 พ.ย. (ช าระคร้ังแรกในวนัท่ี 15 พ.ย. 2555) 

วนัออกหุน้กู ้ 31 กรกฎาคม 2555 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 15 พฤษภาคม 2562 
 
 

เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2555 บริษทัฯไดข้ายหุ้นกู้ไม่มีหลกัประกนั และไม่ด้อยสิทธ์ิแก่นักลงทุนสถาบนัใน
ต่างประเทศ จ านวน 2 ชุด วงเงินรวม 1,100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ จ านวน 33 ,913.33 ลา้นบาทโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  
 

เงือ่นไข หุ้นกู้ชุดที ่1 หุ้นกู้ชุดที ่2 

มูลค่าเสนอขาย 
(ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

500.00 600.00 

อายหุุน้กู ้(ปี) 10 ปี 30 ปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 3.375 4.5 

งวดดอกเบ้ีย ช าระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน ในวนัท่ี 25 เม.ย. และ 25 ต.ค. 

วนัออกหุน้กู ้ 25 ตุลาคม 2555 25 ตุลาคม 2555 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 25 ตุลาคม 2565 25 ตุลาคม 2585 
 
 

เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2555 PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF)  ไดเ้สนอขายหุ้นกู้
ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่า 500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อายหุุ้นกู ้30 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.35 
ต่อปี โดยมี PTTEP เป็นผูค้  ้าประกนัหุ้นกูท้ั้งจ านวน 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดท้ ารายการเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียดว้ยการท าสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุน้กู ้
สกลุบาทและสกลุต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

วนัที่
จ าหน่าย สกลุเงนิ 

เงนิต้น
(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงนิกู้ 

ก าหนดช าระ 
ดอกเบีย้ 

ก าหนดช าระคนื 
เงนิต้น เคร่ืองมอืป้องกนัความเส่ียง 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาป้องกนัความเส่ียง เงือ่นไขของเคร่ืองมอืป้องกนัความเส่ียง 

         

22/06/2550 เยน
ญ่ีปุ่น 

36,000 2.71 
ของเงินตน้สกุล 

เยนญ่ีปุ่น 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบก าหนดไถ่ถอน
ทั้งจ านวนในวนัท่ี 
29 มิถุนายน 2560 

ในปี 2550 บริษทัฯท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap: CCS) เป็นหุ้นกู้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ จ านวนเทียบเท่า 290.51 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ  

อตัราลอยตวั LIBOR บวกอตัรา 
ร้อยละคงท่ีต่อปี หรืออตัราคงท่ี 5.5 
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึง 
ข้ึนอยูก่บัอตัราดอกเบ้ีย LIBOR 
และอตัราคงท่ีระหวา่ง 4.98-5.37 
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ียดงักล่าว คู่สญัญามีสิทธิ 1 คร้ังท่ี
จะเปล่ียนจากอัตราดอกเบ้ียคงท่ี เป็น
อัตราดอกเบ้ียลอยตัวร้อยละ LIBOR 
บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

         

14/12/2550 บาท 3,053.80 ปีท่ี 1-3 : 5.00  
ปีท่ี 4-7 : 5.95 

ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบก าหนดไถ่ถอน
ทั้งจ านวนในวนัท่ี 
14 ธนัวาคม 2557 

ในปี 2551 บริษัทฯท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 
(CCS)  เ ป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ จ านวน
เทียบเท่า 90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงท่ีระหวา่ง 4.74-4.75 
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

         

25/02/2553 บาท 2,636 4.10 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบก าหนดไถ่ถอน
ทั้งจ านวนในวนัท่ี 

25 กุมภาพนัธ์ 2560 

ในปี 2553 บริษัทฯท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 
(CCS)  เ ป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ จ านวน
เทียบเท่า 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั LIBOR 
บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปีของ 
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

         

25/02/2553 บาท 4,000 4.50 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบก าหนดไถ่ถอน
ทั้งจ านวนในวนัท่ี 

25 กุมภาพนัธ์ 2565 

ในปี 2553 บริษัทฯท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 
(CCS)  เ ป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ จ านวน
เทียบเท่า 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั LIBOR 
บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปีของ 
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดท้ ารายการเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียดว้ยการท าสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุน้กู ้
สกลุบาทและสกลุต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

วนัที่
จ าหน่าย สกลุเงนิ 

เงนิต้น
(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาเงนิกู้ 

ก าหนดช าระ 
ดอกเบีย้ 

ก าหนดช าระคนื 
เงนิต้น เคร่ืองมอืป้องกนัความเส่ียง 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาป้องกนัความเส่ียง เงือ่นไขของเคร่ืองมอืป้องกนัความเส่ียง 

         

29/11/2553 บาท 3,000 3.2 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบก าหนดไถ่ถอน
ทั้งจ านวนในวนัท่ี 
14 ธนัวาคม 2557 

ในปี 2554 บริษัทฯท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 
(CCS)  เ ป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ จ านวน
เทียบเท่า 99 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงท่ี 1.375 ของเงินตน้ 
สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

         

29/11/2553 บาท 3,000 ปีท่ี 1-4 : 3.20  
ปีท่ี 5-6 : 4.20 
ปีท่ีเหลือ : 5.00 

ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบก าหนดไถ่ถอน
ทั้งจ านวนในวนัท่ี 
14 ธนัวาคม 2560 

-ในปี 2554 บริษทัฯท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 
(CCS)  เป็นหุ้นกู้ส กุลดอลลาร์สหรัฐ จ านวน
เทียบเท่า 99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสัญญา
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียดังกล่าวจะส้ินสุดอายุ
สญัญาในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2557 
-ในปี 2555 บริษทัฯ ท าการปรับโครงสร้างสัญญา
แลกเปล่ียนสกุลเงิน (Restructure Cross Currency 
Swap) โดยสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินดงักล่าวจะ
ส้ินสุดอายุสญัญาในวนัท่ีหุน้กูค้รบก าหนดไถ่ถอน 

อตัราคงท่ีตั้งแต่ 
ปีท่ี 3-4 : 1.375  
ปีท่ี 5-6 : 2.64 
ปีท่ีเหลือ : 3.44 

ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.3 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน      

- ภายใน 1 ปี 256.75 222.30 195.77 186.38 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 463.60 535.58 363.83 477.24 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (46.05) (52.07) (31.15) (45.15) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 674.30 705.81 528.45 618.47 

     
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน     

- หน้ีสินหมุนเวยีน  229.50 196.72 177.34 164.52 

- หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 444.80 509.09 351.11 453.95 

รวม 674.30 705.81 528.45 618.47 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.4 ก าหนดช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2555 

 

เงินกู ้
สกุลเงิน 
บาท 

เงินกูย้มื 
สนพ. 

สกุลเงินบาท 

เงินกู ้
สกุลเงิน 

ต่างประเทศ 

หุ้นกู ้
สกุลเงิน 
บาท 

หุ้นกู ้
สกุลเงิน 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 3,195.18 191.59 6,657.84 29,559.71 - 229.50 39,833.82 

เกิน 1 - 2 ปี 3,770.11 96.64 4,257.61 17,641.82 18,099.73 302.73 44,168.64 

เกิน 2 - 5 ปี 15,427.47 9.18 46,616.83 55,710.53 36,535.05 142.07 154,441.13 

เกิน 5 ปี 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 
 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2554 

 

เงินกู ้
สกุลเงิน 
บาท 

เงินกูย้มื 
สนพ. 

สกุลเงินบาท 

เงินกู ้
สกุลเงิน 

ต่างประเทศ 

หุ้นกู ้
สกุลเงิน 
บาท 

หุ้นกู ้
สกุลเงิน 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 5,025.33 214.35 4,246.05 45,296.32 - 196.72 54,978.77 

เกิน 1 - 2 ปี 3,170.75 191.59 5,282.85 41,275.79 - 176.09 50,097.07 

เกิน 2 - 5 ปี 14,036.25 105.83 40,200.46 54,206.21 44,415.46 333.00 153,297.21 

เกิน 5 ปี 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. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.4 ก าหนดช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 

 

เงินกู ้
สกุลเงิน 
บาท 

เงินกูย้มื 
สนพ. 

สกุลเงินบาท 

เงินกู ้
สกุลเงิน 

ต่างประเทศ 

หุ้นกู ้
สกุลเงิน 
บาท 

หุ้นกู ้
สกุลเงิน 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 2,000.00 191.59 2,308.31 24,550.00 - 177.34 29,227.24 

เกิน 1 - 2 ปี 2,500.00 96.64 - 5,946.20 18,099.73 244.77 26,887.34 

เกิน 2 - 5 ปี 12,000.00 9.18 9,233.25 55,710.53 14,453.83 106.34 91,513.13 

เกิน 5 ปี 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 
 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 

 

เงินกู ้
สกุลเงิน 
บาท 

เงินกูย้มื 
สนพ. 

สกุลเงินบาท 

เงินกู ้
สกุลเงิน 

ต่างประเทศ 

หุ้นกู ้
สกุลเงิน 
บาท 

หุ้นกู ้
สกุลเงิน 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 4,000.00 214.35 2,593.25 23,500.00 - 164.52 30,472.12 

เกิน 1 - 2 ปี 2,000.00 191.59 2,387.39 24,550.00 - 164.27 29,293.25 

เกิน 2 - 5 ปี 10,400.00 105.83 9,549.57 54,206.20 21,878.40 289.68 96,429.68 

เกิน 5 ปี 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. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

รายการกระทบยอดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  5,500.02 5,147.71 2,387.40 2,314.50 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 418.05 436.95 143.98 140.06 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 216.72 198.38 95.25 92.09 
ก าไรจากการค านวณตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (5.44) (0.01) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5.01) (56.33) - - 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (303.02) (226.68) (251.39) (159.25) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,821.32 5,500.02 2,375.24 2,387.40 
 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 418.05 436.95 143.98 140.06 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  216.72 198.38 95.25 92.09 
ก าไรจากการค านวณตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (5.44) (0.01) - - 

รวม 629.33 635.32 239.23 232.15 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ตน้ทุนขาย 84.59 123.11 33.04 30.40 
ค่าใชจ่้ายขาย 25.26 42.15 22.06 41.06 
ค่าใชจ่้ายบริหาร 515.86 465.04 181.37 156.70 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3.62 5.02 2.76 3.99 

รวม 629.33 635.32 239.23 232.15 
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26. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประเมิน 
 

 ขอ้สมมติฐานดา้นการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

 อตัราร้อยละต่อปี 
อตัราคิดลด 3.60 – 6.10 
อตัราเงินเฟ้อ 2.00 - 3.00 

 

 ขอ้สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มบริษทั 
 

ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัการมรณะ อตัรามรณะอา้งอิงตามตารางมรณะปีพุทธศกัราช 2540 (TMO97) 
ประกาศโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 

27. ประมาณการหนีสิ้นค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลติ 
 

การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต (Decommissioning Costs) มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 24,941.52 
- ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 12,857.90 
- ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (785.47) 
- ใชไ้ปในระหวา่งปี (3,249.65) 
- การกลบัรายการประมาณการหน้ีสินท่ีไม่เกิดข้ึน (1.88) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 33,762.42 
- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (635.89) 

- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี 33,126.53 
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28. หนีสิ้นไม่หมนุเวยีนอืน่ 
 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทน 
การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม 5,457.89 - - - 

เงินประกนัตามสญัญา 1,475.08 1,161.88 1,086.03 798.72 

รายไดร้อรับรู้ 308.98 349.63 308.98 346.34 

เงินรับล่วงหนา้อ่ืน 194.86 205.08 194.87 205.07 

หน้ีสินระยะยาว Make up 5,655.79 3,672.12 5,655.79 3,672.12 

อ่ืนๆ 1,240.02 1,592.83 - - 

รวม 14,332.62 6,981.54 7,245.67 5,022.25 
 

หน้ีสินระยะยาว Make up เกิดจากผลต่างของราคาก๊าซธรรมชาติส าหรับปริมาณท่ีบริษทัฯ ไดช้ าระล่วงหนา้
แลว้กับราคาก๊าซธรรมชาติ ณ วนัท่ีรับก๊าซจริงท่ีเกินกว่าภาระดอกเบ้ียเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซส าหรับ
ปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรับได้ (Take or Pay) ซ่ึงตอ้งจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมรับภาระ
ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินล่วงหนา้ของค่าก๊าซแหล่งยาดานา 
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29. ทุนเรือนหุ้น 
 

29.1 ทุนเรือนหุน้ – ทุนจดทะเบียน 
 

 มูลค่าหุ้น จ านวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน มูลค่าหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน 

 (บาทต่อหุ้น) (หุ้น) (บาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 10 2,857,245,725 28,572,457,250 
 

29.2 ทุนเรือนหุน้ – ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 
 

 จ านวนหุ้นสามญัท่ี
ออกและช าระเตม็

มูลค่าแลว้ 

มูลค่าหุ้นสามญัท่ี
ออกและช าระเตม็

มูลค่าแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม 

 (หุ้น) (บาท) (บาท) (บาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 
 

30. เงนิส ารอง 
 

30.1 ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวน 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถน าไปจดัสรรได ้ทั้งน้ีบริษทัฯได้
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
 

30.2 ส ารองเพ่ือกองทุนประกนัวนิาศภยั 
 

การเปล่ียนแปลงในส ารองเพ่ือกองทุนประกนัวนิาศภยั มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,034.86 1,005.09 1,034.86 1,005.09 
จดัสรรระหวา่งปี 40.54 29.77 40.54 29.77 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,075.40 1,034.86 1,075.40 1,034.86 

 

กองทุนประกนัวนิาศภยัจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด าเนินการรับประกนัภยัเฉพาะในธุรกิจของบริษทัฯ 
โดยบริษทัฯ จดัสรรก าไรสุทธิท่ีได้จากผลการด าเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯในแต่ละปีสมทบ 
เขา้กบัเงินกองทุน 
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31. ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบการเงินรวม 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ก าไรต่อหุน้ปรับลด 

 2555 2554 2555 2554 

ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 104,665,812,946 106,260,331,748 104,665,812,946 106,260,331,748 

ปรับปรุงก าไร (บาท) - - (17,806,237) (611,224) 
 

ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ (บาท)  104,665,812,946 106,260,331,748 104,648,006,709 106,259,720,524 
     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีใช ้
ค านวณก าไรต่อหุน้ (หุน้) 2,856,299,625 2,853,013,472 2,856,299,625 2,853,013,472 

ผลกระทบจากการแปลงใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (หุน้)   - 945,441 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
ปรับลด (หุน้)   2,856,299,625 2,853,958,913 

     
ก าไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 36.64 37.24 36.64 37.23 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ก าไรต่อหุน้ปรับลด 

 2555 2554 2555 2554 

ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 74,697,027,182 73,434,002,942 74,697,027,182 73,434,002,942 
     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีใช ้
ค านวณก าไรต่อหุน้ (หุน้) 2,856,299,625 2,853,013,472 2,856,299,625 2,853,013,472 

ผลกระทบจากการแปลงใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (หุน้)   - 945,441 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
ปรับลด (หุน้)   2,856,299,625 2,853,958,913 

     

ก าไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 26.15 25.74 26.15 25.73 
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31. ก าไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

PTTGC 
 

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังาน PTTGC มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบส าคญัแสดง
สิทธิต่อหุ้นสามญั 

 
 

จ านวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

(ลา้นหุ้น) 
 
 

จ านวนหุ้น
คงเหลือเพื่อ
รองรับการใช้

สิทธิ 
(ลา้นหุ้น) 

ก าหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

19 ตุลาคม 2554 46.32 1 : 0.2590478 2.86 0.60 19 ตุลาคม 2559 
 
 

32. รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ผลิตภณัฑน์ ้ ามนั 2,025,665.02 1,786,905.31 1,917,296.72 1,676,252.48 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 578,225.29 449,525.56 573,495.13 447,556.07 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 141,633.28 145,627.92 59,374.79 71,753.38 
ผลิตภณัฑเ์หมือง 28,738.50 30,811.91 - - 
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 1,250.73 1,453.81 - - 
รายไดส้าธารณูปโภค 970.99 624.66 - - 
รายไดจ้ากธุรกิจเสริม 7,773.11 6,002.55 3,334.32 1,993.12 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9,576.14 7,174.37 - - 

รวม 2,793,833.06 2,428,126.09 2,553,500.96 2,197,555.05 
 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไดร้วมรายไดจ้ากการขาย
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจ านวน 186,179.61 ลา้นบาท และ 107,630.57 ลา้นบาท 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 184,786.32 ลา้นบาท และ 106,755.32 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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33. รายได้อืน่ 
 

รายไดอ่ื้น ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
รายไดค้่าขนส่ง 3,886.69 3,486.61 4,013.00 3,584.63 
เงินปันผลรับ 375.95 599.86 29,844.65 24,784.00 
ดอกเบ้ียรับ 2,887.69 3,477.06 5,075.12 4,873.46 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 
 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 260.76 269.61 260.76 269.61 
อ่ืน 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 
 

เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้องเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ (Take-or-Pay) เป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจาก 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกคา้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพ่ือลดภาระดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ี
บริษทัฯไดกู้ม้าเพ่ือจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ  
 

34. ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะ 
 

ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลักษณะท่ีส าคัญ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ 
 ส าเร็จรูป และงานระหวา่งท า 489.18 (9,878.01) 89.85 (9,583.69) 
ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 2,447,361.72 2,120,813.92 2,455,771.38 2,095,669.17 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 15,518.20 13,756.09 7,513.52 6,996.57 
ค่าจา้งบุคคลภายนอก 7,201.02 6,567.97 6,091.62 5,078.85 
ค่าขนส่ง 15,503.45 14,726.87 6,071.74 7,370.15 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 65,237.43 55,315.46 13,905.14 15,907.76 
ค่าซ่อมแซม 5,832.14 5,792.79 2,942.80 3,352.02 
ค่าสาธารณูปโภค 16,659.56 12,039.73 13,904.91 10,575.07 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย*์ 
(หมายเหตุฯ 16, 17 และ 19) 

6,461.97 657.54 - 24.85 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน* 
(หมายเหตุฯ 12.7) 

3,972.32 5,114.07 - 21.49 

*  ค่าใชจ่้ายอ่ืนตามงบก าไรขาดทุน 
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35. ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลยีม 
 

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 
ค่าภาคหลวง 25,819.14 21,687.99 
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 573.57 338.33 
รวม 26,392.71 22,026.32 
 
 

36. ต้นทุนทางการเงนิ 
 

ตน้ทุนทางการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ดอกเบ้ียจ่าย :     
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 3,302.90 2,862.30 1,242.27 1,392.39 
 พนัธบตัรและหุน้กู ้ 14,191.92 14,197.61 10,506.53 10,880.82 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 33.30 27.62 24.18 23.75 
 อ่ืนๆ 1,042.08 312.18 - 0.04 

ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 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. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัฯ น าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ โดยมิไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนก
ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เน่ืองจากส่วนงานอ่ืน ยกเวน้ส่วนงานในประเทศไทย มีรายได ้ผลการด าเนินงาน
และสินทรัพยข์องส่วนงานต ่ากวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม ผลการด าเนินงานรวม และสินทรัพยร์วมของ 
ทุกส่วนงานรวมกนั 
 

งบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 

 

ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  
ก๊าซธรรมชาติ 

ปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 

ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

รวม 

 

ส ารวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

น ้ามนั 
 
 

การคา้
ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 

 - ระหวา่งกนั 163,749.91 25,987.09 6,091.39 91,835.61 83.66 - - 1,813.04 (289,560.70) - 

ขายสุทธิ 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 

ก าไรขั้นตน้* 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 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 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 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน 
 บริษทัร่วม - 435.33 543.52 - 17,117.70 8,864.38 - 130.12 - 27,091.05 

ดอกเบ้ียรับ          2,887.68 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)อ่ืน          (8,303.11) 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน          7,614.72 

ตน้ทุนทางการเงิน          (19,762.72) 

EBT          172,132.33 

ภาษีเงินได ้          (46,516.38) 

ก าไรส าหรับปี          125,615.95 

           การแบ่งปันก าไร           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          104,665.81 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
 ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม          20,950.14 

ก าไรส าหรับปี          125,615.95 

    *ก าไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทุนขาย 
ก*กกกก 
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37. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 

 

ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  
ก๊าซธรรมชาติ 

ปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 

ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

รวม 

 

ส ารวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

น ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 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 
สินทรัพยร์ะหว่างกนั 26,412.29 2,655.76 1,026.07 5,545.69 489.23 - - 30,469.20 (66,598.24) - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - 11,403.55 2,290.09 - 122,059.99 98,872.10 - 408.84 - 235,034.57 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 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 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          14,501.16 

สินทรัพยร์วม           1,631,319.94 

           
หน้ีสินของส่วนงาน 224,765.27 89,677.59 46,982.42 135,500.55 21,626.56 - 14,837.04 306,245.57 - 839,635.00 

หน้ีสินระหวา่งกนั 1,466.88 38,110.78 9,998.10 9,866.08 3,803.92 - - 3,352.48 (66,598.24) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 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 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          60,020.89 

หน้ีสินรวม          899,655.89 

รายจ่ายฝ่ายทุน 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. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

 
 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ 

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 ส ารวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

น ้ามนั 
 
 

การคา้
ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 

 - ระหวา่งกนั 139,364.92 23,077.66 8,415.00 77,115.24 8.24 - - 1,307.74 (249,288.80) - 

ขายสุทธิ 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 

ก าไรขั้นตน้* 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 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 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 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน 
 บริษทัร่วม - (302.25) 507.37 - 15,793.97 13,445.39 (61.66) 80.46 - 29,463.28 
ดอกเบ้ียรับ          3,477.06 
รายไดอ่ื้น-สุทธิ          (2,657.33) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน          1,099.42 
ตน้ทุนทางการเงิน          (18,035.27) 
EBT          169,404.77 
ภาษีเงินได ้          (43,225.66) 

ก าไรส าหรับปี          126,179.11 

           การแบ่งปันก าไร           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          106,260.33 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
 ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม          19,918.78 

ก าไรส าหรับปี          126,179.11 

    *ก าไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทุนขาย 
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37. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 
 

 
 

ราคาระหว่างกลุ่มธุรกิจใชร้าคาตลาดตามปกติ ยกเวน้ราคาระหวา่งกลุ่มธุรกิจภายในบริษทัฯใชร้าคาตลาด
สุทธิจากค่าบริหารคลงัปิโตรเลียมและค่าด าเนินการ 
 

EBITDA หมายถึงก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืน
และรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน 
 

EBIT หมายถึงก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดร้วมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืนและรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงาน 
 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 

 

ปิโตรเลียมขั้นตน้และ 
ก๊าซธรรมชาติ 

ปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 

ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี
ระหวา่งกนั 

รวม 

 

ส ารวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

น ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 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 

สินทรัพยร์ะหว่างกนั 15,136.03 4,711.80 1,506.22 5,213.99 75.23 - - 30,822.47 (57,465.74) - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - 14,710.58 1,780.28 - 110,056.12 99,463.48 1,541.57 301.49 - 227,853.52 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 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 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          19,318.40 

สินทรัพยร์วม           1,401,846.07 

           

หน้ีสินของส่วนงาน 215,080.78 65,642.48 42,683.87 97,380.17 21,094.21 - 14,943.40 258,371.10 - 715,196.01 

หน้ีสินระหวา่งกนั 1,470.06 32,526.41 10,001.65 6,259.62 2,051.84 - - 5,156.16 (57,465.74) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 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 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          42,936.69 

หน้ีสินรวม          758,132.70 

รายจ่ายฝ่ายทุน 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. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัจ าแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 
1.  ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

ด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผูด้  าเนินการและร่วม
ลงทุนกบับริษทัส ารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นน า ทั้งน้ีโครงการในประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นบริเวณอ่าวไทย
โครงการในต่างประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และตะวนัออกกลาง 

2.  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหา ขนส่ง จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ และด าเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
โดยน าผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ในภาคครัวเรือน ขนส่งและอุตสาหกรรม 

 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
1.  ธุรกิจน ้ ามนั 

ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและน ้ ามนัหล่อล่ืนทั้งในและต่างประเทศ ภายใตก้ารจดัหา 
จดัส่ง และการปฏิบติัการของระบบ รับ เก็บ จ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ และด าเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการ 

2.  ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
ด าเนินธุรกิจน าเขา้ ส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี รวมทั้ งผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงมีการด าเนินการบริหารความเส่ียงจากการคา้น ้ ามนั และการจดัหาการขนส่งผลิตภณัฑ์
ระหวา่งประเทศ 

3.  ธุรกิจปิโตรเคมี 
ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีหลกั (Main Petrochemical Products) และผลิตภณัฑ ์
พลอยได ้(By Products) โดยครอบคลุมตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสนองความตอ้งการของ
กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มผูบ้ริโภค  

4.  ธุรกิจการกลัน่ 
ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ ามนัปิโตรเลียมส าเร็จรูปใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ 
ด าเนินธุรกิจกลัน่น ้ ามนัและธุรกิจปิโตรเคมีท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่เป็นวตัถุดิบ 

 

ธุรกิจถ่านหิน 
ด าเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยท าการส ารวจ ผลิตและจ าหน่ายถ่านหินในต่างประเทศ 

 
 

การด าเนินงานอ่ืนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ส่วนงานอ่ืนๆซ่ึงไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานท่ีตอ้ง
รายงานแยกต่างหาก 
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38. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

บริษทัฯ ตอ้งเผชิญกับความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
อัตราดอกเบ้ีย ราคาน ้ ามันในตลาดโลก บริษัทฯมีรายการซ้ือขาย และกู้ยืมเงินบางส่วนท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ รวมทั้งการกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการด าเนินงานซ่ึงตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้ งแบบคงท่ีและแบบ
ลอยตวั ดงันั้น ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจึงท ารายการตราสารอนุพนัธ์ เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงไดแ้ก่ การท าสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศ ส่วนความเส่ียงจากราคาน ้ ามนัในตลาดโลกไดมี้การป้องกนัโดยการท าสัญญาซ้ือขายราคาน ้ ามนั
ล่วงหนา้  

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ราคาน ้ ามนัในตลาดโลกตอ้งรายงานต่อ
ผูบ้ริหารเก่ียวกบัรายละเอียดของตน้ทุน ราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทรวมถึงสัญญาซ้ือและ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสญัญาซ้ือขายราคาน ้ ามนัล่วงหนา้ท่ียงัคงคา้งอยู ่โดยครอบคลุมถึงในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

-ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
-ความเส่ียงจากสกลุเงิน 
-ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
-ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
-ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนั 
-ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

 

38.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสญัญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ โดยมี ราคาตามบัญชีและอตัราแลกเปล่ียน
ตามสญัญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     
อตัรา 30.5700 – 30.8850 บาท = 1 USD 33,793.45 - 33,793.45 - 
อตัรา 30.8850 – 31.7815 บาท = 1 USD - 29,738.75 - 29,738.75 
     
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     
อตัรา 30.5200 – 32.0870 บาท = 1 USD 22,077.78 - 19,278.24 - 
อตัรา 30.0187 – 32.0800 บาท = 1 USD - 20,680.76 - 17,957.97 
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38. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 
 

38.2 ความเส่ียงจากสกลุเงิน 
 

บริษัทฯได้มีการท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินในรูปแบบของสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ 
(Participating SWAP) โดยคิดเป็นสกุลเงินเยน 23,000 ล้านเยน ซ่ึงตามเง่ือนไขในสัญญาสิทธิดังกล่าว 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
     
23,000 ลา้นเยน ต่อ 196.94 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 6,061.42 6,269.07 6,061.42 6,269.07 
     

 

ทั้งน้ีสญัญาสิทธิดงักล่าวมีอายคุรบก าหนดช าระเกิน 5 ปี ทั้งจ านวน 
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38. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 

38.3 ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การท าสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน
และอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

- 36,000 ลา้นเยน ต่อ 290.51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 8,941.17 9,247.49 8,941.17 9,247.49 

- 3,053.80 ลา้นบาท ต่อ 90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,769.98 2,864.87 2,769.98 2,864.87 

- 2,636 ลา้นบาท ต่อ 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,445.13 2,528.90 2,445.13 2,528.90 

- 4,000 ลา้นบาท ต่อ 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,710.37 3,837.48 3,710.37 3,837.48 

- 3,000 ลา้นบาท ต่อ 98.81 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,041.00 - 3,041.00 - 

- 3,000 ลา้นบาท ต่อ 99.66 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,067.53 - 3,067.53 - 

- 6,000 ลา้นบาท ต่อ 198.47 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 6,317.80 - 6,317.80 

- 300 ลา้นริงกิต ต่อ 96.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,973.67 3,040.92 - - 

- 24,200 ลา้นบาท ต่อ 800.13 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 24,201.03 - - - 

- 18,300 ลา้นบาท ต่อ 603.36 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 18,296.76 - - 

- 3,500 ลา้นบาท ต่อ 115.78 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 3,499.56 - - 

- 11,700 ลา้นบาท ต่อ 389.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 11,692.65 - - 

- 5,000 ลา้นบาท ต่อ 165.89 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 5,033.15 - - 

- 2,500 ลา้นบาท ต่อ 82.92 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 2,500.00 - - 

- 10,000 ลา้นบาท ต่อ 329.88 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 10,000.00 - - 

- 5,000 ลา้นบาท ต่อ 161.81 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 4,995.13 - - 

รวม 51,149.88 83,854.71 23,975.18 24,796.54 
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38. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 

38.3 ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 

ซ่ึงสามารถวเิคราะห์อายขุองสญัญาไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 5,009.72 31,796.32 - - 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 32,703.85 26,377.27 20,264.81 9,182.67 

เกิน 5 ปี 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. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 

38.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัเป็นดอกเบ้ียคงท่ีในสกลุเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ * 24,828.42 19,211.19 11,541.56 14,324.36 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัใน
อตัราท่ีลดลงในสกลุเงินบาท ** 7,000.00 5,000.00 7,000.00 5,000.00 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีในสกลุ
เงินบาท *** 5,000.00 - 5,000.00 - 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีลดลงใน
สกลุเงินบาท 2,500.00 2,500.00 - - 

รวม 39,328.42 26,711.19 23,541.56 19,324.36 
 

* มีเง่ือนไขให้คู่สัญญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราคงท่ี เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
** บางส่วนของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย มีเง่ือนไขให้คู่สัญญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
***  คู่สัญญาใชสิ้ทธิในปี 2555 ในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

 

ซ่ึงสามารถวเิคราะห์อายขุองสญัญาไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 4,902.62 2,439.69 2,308.31 2,387.39 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 25,767.96 14,143.48 15,233.25 12,936.97 

เกิน 5 ปี 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. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 

38.5 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนั 
 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสญัญาซ้ือขายราคาน ้ ามนัล่วงหนา้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีปริมาณน ้ ามนัตามสญัญา
ดงักล่าวซ่ึงจะครบก าหนดภายในเดือนธันวาคม 2556 จ านวน 10.32 ลา้นบาร์เรล ทั้งในงบการเงินรวม
และ งบการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 จ านวน 117.13 ลา้นบาร์เรลในงบการเงินรวม
และ งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

38.6 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ก าหนดในการ
ให้สินเช่ือซ่ึงจะท าให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้การบริหารความเส่ียงโดย
ปรับนโยบายการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ให้สอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยพฒันาเคร่ืองมือบริหาร
สินเช่ือต่างๆ ร่วมกบัธนาคารเพ่ือใหก้ารสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือกบัลูกคา้ส าหรับซ้ือผลิตภณัฑจ์าก ปตท. อาทิ 
โครงการ Dealer Financing การจดัท าประกนัภยัลูกหน้ีการคา้ (Trade Credit Insurance) และการให้บริการ
เติมน ้ ามนัดว้ยบตัร (Payment card และ Fleet card) เพ่ือลดความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางการป้องกันและลดความเส่ียง รวมถึงก าหนดให้มีการจัดระดับประเมินความน่าเช่ือถือ
ส าหรับคู่คา้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
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38. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 

38.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  
 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น ซ่ึงมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี  

 

กลุ่มบริษทัจะค านวณมูลค่ายุติธรรมของเงินกูร้ะยะยาวและหุ้นกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีโดยใชว้ิธีส่วนลด
กระแสเงินสดซ่ึงใชอ้ตัราคิดลดท่ีมีเง่ือนไขการกูย้ืมใกลเ้คียงกนั และส าหรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ สัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาซ้ือขายราคาน ้ ามนัล่วงหนา้ จะแสดงมูลค่ายตุิธรรมตามท่ีธนาคารซ่ึง
เป็นคู่สัญญาของกลุ่มบริษทัค านวณให้โดยอา้งอิงตามราคาตลาด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุบาท 32,398.34 33,104.17 37,276.33 38,219.81 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 74,308.87 74,650.03 66,577.27 67,586.86 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 188,505.23 198,061.34 191,818.30 202,083.71 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
 - สกลุต่างประเทศ 138,224.49 150,062.77 92,472.15 97,291.70 
หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
 - สกลุต่างประเทศ 2,973.67 2,973.67 3,040.92 3,040.92 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - (30.89) - 308.33 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2,976.07 - 2,458.82 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ - (21.41) - 89.96 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 4,114.34 - 4,191.56 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - (994.63) - (947.66) 

สญัญาซ้ือขายราคาน ้ ามนัล่วงหนา้ - (11.12) - 89.86 
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38. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

 

38.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 
 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุบาท 23,500.00 24,205.83 27,500.00 28,443.48 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 19,774.64 21,160.70 24,015.55 25,025.15 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 164,304.20 173,410.56 142,804.20 152,584.44 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
 - สกลุต่างประเทศ 80,294.32 83,680.83 48,321.77 50,965.50 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - (30.89) - 308.33 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 183.34 - (305.50) 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ - (21.41) - 89.96 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 4,577.06 - 7,170.13 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - (340.86) - (530.49) 

สญัญาซ้ือขายราคาน ้ ามนัล่วงหนา้ - (11.12) - 89.96 

     
 

39. หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีม่ลีกัษณะคล้ายทุน 
 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2555 PTTEP ไดอ้อกและจ าหน่ายหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนมูลค่า 5,000 ลา้นบาท 
โดยหุน้กูด้งักล่าวเป็นหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีไม่มีหลกัประกนั ไม่สามารถแปลงสภาพได ้และไม่มีก าหนดช าระคืน
เงินตน้ โดยจะมีการจ่ายช าระคืนเงินตน้เพียงคร้ังเดียวเม่ือจดทะเบียนเลิกกิจการ หรือเม่ือใชสิ้ทธิในการไถ่ถอน
หุ้นกูก่้อนก าหนดตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีแบบขั้นบนัได ร้อยละ 5.85-7.85 ต่อปี ตามอายขุอง
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ก าหนดการจ่ายช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ีสามารถเล่ือนการช าระดอกเบ้ียไดต้าม
ดุลยพินิจโดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง และดอกเบ้ียคา้งช าระดงักล่าวจะถูกสะสมไวโ้ดยไม่มีการคิดดอกเบ้ียให้
ส าหรับส่วนของดอกเบ้ียคา้งช าระ ทั้งน้ีหากมีการเล่ือนการช าระดอกเบ้ีย PTTEP จะไม่สามารถประกาศ
จ่ายเงินปันผล รวมทั้งไม่สามารถช าระดอกเบ้ีย หรือแจกจ่ายสินทรัพยใ์ดๆ ให้แก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์อง PTTEP 
ท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหรือดอ้ยกวา่หุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุนน้ี และจะไม่ท าการ 
ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซ้ือ หรือซ้ือคืนซ่ึงหลกัทรัพยข์อง PTTEP ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหรือ 
ดอ้ยกวา่หุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน บริษทัฯรับรู้หุ้นกูด้งักล่าวรวมอยูใ่นส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมในงบแสดงฐานะการเงิน 
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40. เงนิปันผลจ่าย 
 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลประกอบการปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 13.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 37,119.13 ลา้นบาท 
โดยเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2554 บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 6.00 บาท จ านวน 2,854,189,126 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 17,125.13 ลา้นบาท 
คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกดงัน้ี 
 

เงินปันผล ส าหรับงวดผลการด าเนินงาน อตัราการจ่าย จ านวนหุน้ จ านวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
 

 
เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท) 

   (บาท/หุน้)    
ประจ าปี 2554 1 ก.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554 7.00 2,855,074,343 19,985.52 30 เม.ย. 2555 

 
 

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2555 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ดงัน้ี 
 

เงินปันผล ส าหรับงวดผลการด าเนินงาน อตัราการจ่าย จ านวนหุน้ จ านวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
 

 
เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท) 

   (บาท/หุน้)    
ระหวา่งกาล 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. การซื้อธุรกจิ  
 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 PTTGE Services Netherlands BV (PTTGE BV) ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการร่วมคา้ของ
กลุ่ม PT Kalpataru Investama (PT KPI) จ านวน 7 บริษทัในสัดส่วนร้อยละ 75 โดยบริษทัดงักล่าวด าเนิน
ธุรกิจปาลม์น ้ ามนัในประเทศอินโดนีเซีย  
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 2,932.08 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (2,336.47) 

ค่าความนิยม  595.61 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.76 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  2,705.26 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 13.79 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 23.59 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (15.07) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (391.86) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 2,336.47 

บวก ค่าความนิยม 595.61 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 2,932.08 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (0.76) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 2,931.32 
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41. การซื้อธุรกจิ (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2555 PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI ไดล้งทุน
เพ่ิมใน Red Island Minerals Limited (RIM) โดยเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นอีกร้อยละ 66.50 จากเดิมร้อยละ 33.50 
เป็นร้อยละ 100 ส่งผลให้ RIM เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI โดย RIM จดทะเบียนท่ี
ประเทศออสเตรเลีย และประกอบธุรกิจร่วมทุนกบัรัฐบาลมาดากสัการ์ในการส ารวจและพฒันาเหมืองถ่านหิน 
 

PTTAPM ไดช้ าระราคาของการเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นใน RIM จ านวน 44.86 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 1,361.09 ลา้นบาท  
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 3,113.29 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (2,410.65) 

ค่าความนิยม 702.64 
 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือมีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียก่อนการเปล่ียนแปลงสดัส่วน 1,514.83 
ก าไรจากการตีมูลค่าใหม่ของมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย 274.34 
เงินสดจ่าย 885.38 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 438.74 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 3,113.29 
 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.41 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9.39 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (หมายเหตุฯ16) 4.09 
สินทรัพยเ์หมือง (หมายเหตุฯ18) 4,245.73 
สินทรัพยอ่ื์น 0.09 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (39.10) 
เงินกูย้มื (355.87) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (878.29) 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 2,989.45 

หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (578.80) 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 2,410.65 

บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 702.64 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 3,113.29 
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41. การซื้อธุรกจิ (ต่อ) 
 

เงินสดจ่ายเพ่ือเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 

 หน่วย : ลา้นบาท 
เงินสดจ่าย  885.38 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 438.74 
ส่วนเกินของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 40.38 

 
1,364.50 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (3.41) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 1,361.09 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 PTTAPM อยู่ระหวา่งการทบทวนหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิเพ่ิมเติม ซ่ึง
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีแสดงขา้งตน้จะถูกปรับปรุงเม่ือการปันส่วนราคาจ่ายซ้ือเร่ิมแรกเสร็จสมบูรณ์ 
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41. การซื้อธุรกจิ (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 PT Separi Energy (SE) บริษทัยอ่ยของ Sakari Resources Ltd. (SAR) ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของ PTTI ท าการเขา้ซ้ือ Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB) ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย
บริษทัดงักล่าวด าเนินธุรกิจ Infrastructure และอยูใ่กลก้บัเหมือง Jembayan ท าให้ไดสิ้ทธิบนท่ีดิน ซ่ึงช่วยให้
การขนส่งถ่านหินสะดวกและประหยดัยิง่ข้ึน ทั้งน้ี SE ไดช้ าระเงินค่าซ้ือกิจการจ านวน 1.09 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
หรือประมาณ 34.66 ลา้นบาท  

 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ  70.81 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (0.16) 

ค่าความนิยม 70.65 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือมีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
เงินสดจ่าย 34.66 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 36.15 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 70.81 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
สินทรัพยอ่ื์น 0.16 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 0.16 
บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19)  70.65 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 70.81 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 SE อยู่ระหว่างการทบทวนหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิเพิ่มเติม ซ่ึง
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีแสดงขา้งตน้จะถูกปรับปรุงเม่ือการปันส่วนราคาจ่ายซ้ือเร่ิมแรกเสร็จสมบูรณ์ 
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41. การซื้อธุรกจิ (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการ PTTI คร้ังท่ี 11/2555 ไดมี้มติอนุมติัให้ PTT Mining Limited 
(PTTML) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI เป็นผูท้  าค  าเสนอซ้ือหุ้นของ Sakari Resources Ltd. (SAR) เพื่อท าการ
เพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ใน SAR โดยประกาศท าค าเสนอซ้ือหุ้นทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพย์
สิงคโปร์ และรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2555 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 PTTML มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SAR เพ่ิมข้ึนร้อยละ 48.36 (จ านวน 549,953,320 หุ้น 
มูลค่าจ่ายซ้ือเท่ากบั 1,033.58 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 25,456.15 ลา้นบาท) ท าใหเ้พ่ิมสดัส่วนการ
ถือหุน้จากเดิมร้อยละ 45.27 เป็นร้อยละ 93.63 (จ านวน 1,064,632,540 หุน้) 
 
 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 25,456.15 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีไดรั้บ (9,784.62) 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย 15,671.53 
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41. การซื้อธุรกจิ (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2555 PTTEP ไดป้ระกาศความประสงคใ์นการท าค าเสนอซ้ือหุน้สามญัท่ีช าระแลว้
และยงัไม่ไดช้ าระทั้งหมดของ Cove Energy Plc. (COVE) ซ่ึงจดทะเบียนอยูใ่นตลาด Alternative Investment 
Market (AIM) ในตลาดหลกัทรัพยล์อนดอน (London Stock Exchange) ท่ีราคา 240 เพนซ์ต่อหุน้ ซ่ึงคิดเป็น
มูลค่าทั้งหมด 1,221.40 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง โดย COVE มีสินทรัพยห์ลกั คือ การถือครองสดัส่วนร้อยละ 8.5 
ในโครงการ Rovuma Offshore Area 1 ซ่ึงเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ในสาธารณรัฐโมซมับิก ทั้งน้ี 
PTTEP ไดท้ าการซ้ือหุน้ผา่น PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยในวนัท่ี 
5 ตุลาคม 2555 PTTEP AI มีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 
 

การเขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของ COVE คร้ังน้ีมีผลท าให้ PTTEP ไดรั้บสิทธิในการถือสัดส่วนทางออ้มร้อยละ 10 
ในแปลงส ารวจ Rovuma Onshore ในสาธารณรัฐโมซมับิก และสดัส่วนทางออ้มในการร่วมทุนร้อยละ 10 ถึง
ร้อยละ 25 ในแปลงส ารวจน ้ าลึกอีก 7 แปลงในสาธารณรัฐเคนยา ซ่ึงไดแ้ก่ Offshore Kenya Blocks L5, L7, 
L10A, L10B, L11A, L11B และ L12 นอกจากนั้น PTTEP ยงัไดบ้ริษทัยอ่ยซ่ึง COVE ถือสัดส่วนเงินลงทุน
ดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือบริษัท 
ประเทศท่ี 
จดทะเบียน  

ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนเงิน

ลงทุน 

Cove Energy East Africa Limited ไซปรัส 
ส ารวจแหล่งน ้ามนัและ

ก๊าซธรรมชาติ 
100 

Cove Energy Mozambique Rovuma 

 Onshore Limited 
ไซปรัส 

ส ารวจแหล่งน ้ามนัและ
ก๊าซธรรมชาติ 

100 

Cove Energy Mozambique Rovuma 

 Offshore Limited 
ไซปรัส 

ส ารวจแหล่งน ้ามนัและ
ก๊าซธรรมชาติ 

100 

Cove Mozambique Terra Limitada โมซัมบิก 
ส ารวจแหล่งน ้ามนัและ

ก๊าซธรรมชาติ 
100 

Cove Mozambique Energia Limitada  โมซัมบิก 
ส ารวจแหล่งน ้ามนัและ

ก๊าซธรรมชาติ 
100 

Cove Energy Kenya Limited เคนยา 
ส ารวจแหล่งน ้ามนัและ

ก๊าซธรรมชาติ 
100 

 
 
 
 
 



157 
 

41. การซื้อธุรกจิ (ต่อ) 
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 60,408.52 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (42,428.00) 

ค่าความนิยม 17,980.52 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,359.35 
ลูกหน้ีอ่ืน 366.26 
พสัดุคงเหลือ 214.32 
ลูกหน้ีจากการร่วมทุน 109.60 
เงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุฯ 13) 42.05 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (หมายเหตฯุ 16) 51.86 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ (หมายเหตุฯ 17) 64,214.49 
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย (5,541.58) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (488.89) 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับัญชี (17,899.46) 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 42,428.00 

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 17,980.52 
รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 60,408.52 

หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1,359.35) 

เงินสดท่ีใช้ไปในการซ้ือธุรกิจ 59,049.17 
 

ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจจ านวน 17,980.52 ลา้นบาท เกิดจากการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดัจ าหน่าย
จ านวน 17,899.46 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลต่างของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิกบัมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิน้ี
บนฐานภาษี ซ่ึงไม่ไดถู้กปรับเป็นมูลค่ายุติธรรม ทั้งน้ี ค่าความนิยมส่วนท่ีเหลือจ านวน 81.06 ลา้นบาท 
เกิดจากผลประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเขา้ด าเนินการในแอฟริกา 
 

ค่าความนิยมทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนน้ีไม่สามารถน ามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณภาษีเงินไดข้อง PTTEP 
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42. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตพ้ระราชบญัญตัิส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 ส าหรับกิจการดงัน้ี 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 
กิจการขนส่งทางท่อสายประธานท่อเสน้ท่ี 3 
กิจการขนส่งทางท่อไทรนอ้ยถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต ้
กิจการขนส่งก๊าซทางท่อไปโรงไฟฟ้าสงขลา 
โรงแยกก๊าซอีเทน 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 
กิจการท่อยอ่ยส่งก๊าซฯไปสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
โครงการโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพ่ือผลิตไฟฟ้าและไอน ้ าส าหรับโรงกลัน่น ้ ามนับางจาก 
โครงการท่อส่งก๊าซฯไปโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
โครงการท่อส่งก๊าซฯระยอง-แก่งคอย 
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิตเมด็พลาสติก 

 

ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชน์โดยสงัเขปดงัน้ี  
ได้รับยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมติั 

ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 
3 ปี และ 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

ทั้ งน้ีในระหว่างปี 2555 บริษทัฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวส าหรับโรงแยกก๊าซอีเทน โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติหน่วยท่ี 6 โครงการโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพ่ือผลิตไฟฟ้าและไอน ้ าส าหรับโรงกลัน่น ้ ามนั
บางจาก  
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42. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 
 

รายไดจ้ากการขายแยกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 144,982.16 139,690.29 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 2,408,518.80 2,057,864.76 

รวม 2,553,500.96 2,197,555.05 
 

บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนับางบริษทั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 
 

PTTPL ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนยก์ระจายสินคา้ระหว่างประเทศดว้ยระบบท่ีทันสมยั 
ประเภท 7.7 โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมติั และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการ 
 

CHPP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและน ้ าเยน็ ประเภท 7.1 โดยไดร้ับยกเวน้ภาษีอากร
ขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั รวมทั้งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

LNG ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ประเภท 7.1 โดยได้รับยกเวน้
ภาษีอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั รวมทั้งไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการ และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติมีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

HMC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีจากปิโตรเลียม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่างๆ
หลายประการ รวมทั้งการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และไดรั้บลดหยอ่น
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีก าหนด 5 ปี 
นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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42. สิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

 

TTM-T ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพ้ืนฐาน ประเภท 7.1 กิจการ
ขนส่งมวลชนและสินคา้ขนาดใหญ่ประเภท 7.2 และกิจการในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ประเภท 7.7 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

DCAP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพ้ืนฐาน ประเภท 7.1 โดยไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ เป็น
ระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

PTTAC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการผลิต Acrylonitrile , Ammonium Sulfure และ Methyl 
Methacrylate โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

TANK ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายสินคา้ส าหรับเรือเดินทะเลประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐาน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่างๆหลายประการ รวมทั้งการไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 
มีก าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีก าหนด 5 ปี นับจากวนัท่ี
พน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

PTTPM ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนยจ์ัดหาจดัซ้ือช้ินส่วนและผลิตภณัฑ์ระหว่างประเทศ 
ประเภท 7.8 กิจการศูนยจ์ดัหาจดัซ้ือช้ินส่วนและผลิตภณัฑ์ระหว่างประเทศ (International Procurement 
Office – IPO) ซ่ึงไดรั้บยกเวน้เฉพาะอากรขาเขา้จากการน าเคร่ืองจกัร วตัถุดิบและวสัดุท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้
จากต่างประเทศ แต่ไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 

ในฐานะท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ 
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
 
 
 
 



161 
 

43. การด าเนินการกรณศีาลปกครองกลางมคี าส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 

วนัท่ี 19 มิถุนายน 2552 สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัพวกรวม 43 ราย(ผูฟ้้องคดี) ไดย้ื่นฟ้องหน่วยงาน
รัฐ 8 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 908/2552 พร้อมกบัยื่นค าร้องขอให้ศาลฯ 
มีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ชัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ระงับโครงการ
ลงทุน 76 โครงการในพ้ืนท่ีมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 
 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีค าสั่งเพ่ือบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปด
สั่งระงับโครงการ 76 โครงการท้ายค าฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลฯจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ยกเวน้โครงการท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550) หรือโครงการท่ีไม่ไดก้ าหนดให้เป็นประเภท
โครงการท่ีตอ้งจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552 โดยโครงการท่ีอยู่ภายใต้ค  าสั่งระงับ   
ดงักล่าวขา้งตน้เป็นโครงการของกลุ่มบริษทัจ านวน 25 โครงการ ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นโครงการของบริษทัฯ 
จ านวน 3 โครงการ  
 

วนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริษทัในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย้ืน่ค  าร้องอุทธรณ์ค าสัง่ศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าสัง่ค  าร้องท่ี 592/2552 แกค้  าสั่งศาลฯ โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้ง
แปดสัง่ระงบัโครงการหรือกิจกรรมทา้ยค าฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราว ยกเวน้ 11 โครงการท่ีศาลปกครองสูงสุด
เห็นว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงอย่างชดัเจน แต่เป็นโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีมุ่งควบคุมหรือบ าบดัมลพิษหรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นโครงการของกลุ่ม
บริษทั 7 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการของบริษทัฯ 1 โครงการและโครงการของบริษทัอ่ืนในกลุ่ม 6 
โครงการ คงเหลือโครงการของบริษทัฯท่ียงัอยูภ่ายใตค้  าสั่งระงบัโครงการของศาลฯ 2 โครงการ 
 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 พนกังานอยัการยืน่ค  าใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามค าฟ้องทั้งหมด 
 

วนัท่ี 2 กนัยายน 2553 ศาลฯมีค าพิพากษาคดี สรุปไดว้า่ให้เพิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทา้ย
ค าฟ้องท่ีถูกก าหนดให้เป็นโครงการประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงยงัด าเนินการไม่
ครบถว้นตาม มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ  พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลนบัแต่วนัท่ีมีค  าพิพากษาน้ี ซ่ึง
กลุ่มบริษทัมีโครงการท่ีเขา้ข่ายลกัษณะดงักล่าว 1 โครงการ 
 

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 ผูฟ้้องคดีทั้ง 43 รายยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลฯต่อศาลปกครองสูงสุด และต่อมา    
ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดโดยพนักงานอยัการเจา้ของส านวนไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2553 
ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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44. การด าเนินการกรณรีะบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินทะเลร่ัว 
 

บริษทัฯไดว้า่จา้งบริษทัผูรั้บเหมาแห่งหน่ึงด าเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล และจากการ
ด าเนินงานดงักล่าว บริษทัผูรั้บเหมาไดก้ระท าละเมิดและผิดสัญญา ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ ซ่ึง
บริษทัฯไดร้วบรวมขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่งไปยงัส านกังานอยัการสูงสุด เพ่ือขอให้พิจารณาฟ้องร้อง
ด าเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆจากบริษทัผูรั้บเหมา และพนักงานอยัการไดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลแพ่งแลว้  
ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลแพง่ 
 

45. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

45.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

45.1.1 กลุ่มบริษทัไดใ้ห้การสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วมหลายแห่งในวงเงิน 84,464.52 
ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัไดจ้่ายเงินกูใ้ห้แก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
ดงักล่าวไปแลว้รวมทั้งส้ิน 76,858.68 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจ านวน 7,605.84 ลา้นบาท 

 

45.1.2 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาการให้สินเช่ือทางการคา้กบับริษทัยอ่ยในต่างประเทศโดยการ
ขยายระยะเวลาการช าระหน้ีค่าวตัถุดิบ จ านวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือทางการคา้ไปแลว้จ านวน 94.53 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ คงเหลือ
วงเงิน 5.47 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 168.35 ลา้นบาท 

 

45.1.3 บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้ความสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบักิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั 3 แห่ง เป็นจ านวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท่ี้กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้ง 3 แห่ง มีกบั
เจา้หน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ีภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯ มี
ภาระผูกพนัเป็นจ านวนเงิน 367.29 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 11,304.27 ลา้นบาท 

 

45.1.4 บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้ความสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบับริษทัร่วม
แห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท่ี้บริษทัร่วมมีกบัเจา้หน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ีภายใต้
สญัญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเป็นจ านวนเงิน 1,028 ลา้นบาท 

 

45.1.5 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (Shareholder Agreement) ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระ
ค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นจ านวนหลายฉบบัโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯมีภาระ
ผกูพนัตามสญัญาดงักล่าวคงเหลือ เป็นจ านวนเงิน 3,379.31 ลา้นบาท 
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45. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

45.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน – กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
ตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
     

- ไม่เกิน 1 ปี 3,310.17 2,376.22 199.86 225.23 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,193.63 4,829.45 325.96 406.52 

- เกินกวา่ 5 ปี 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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัซ่ึงเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีธนาคารออกให้ใน 
งบการเงินรวมจ านวน 28,032.78 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 25,340.76 ลา้นบาท 
 

45.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นหนงัสือค ้าประกนั (Letter of Guarantee) 
ในงบการเงินรวมจ านวน 1,106.16 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 103.12 ลา้นบาท 
 

45.5 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงมีสัญญาขายผลิตภณัฑใ์ห้แก่บริษทัฯ เพ่ือน าไปขายต่อให้แก่บริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึง 
โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงจะครบก าหนดสัญญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ก่อนครบก าหนด
สัญญา บริษทัร่วมดงักล่าวไดแ้จง้ไม่ต่ออายุสัญญากบับริษทัฯ บริษทัฯจึงมีความจ าเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายุ
สัญญากบับริษทัจดทะเบียนดงักล่าว ซ่ึงเป็นการแจง้ล่วงหน้าตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสัญญา โดยเม่ือ
วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2552 บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวไดย้ืน่ค  าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้อง
ให้บริษทัฯ และบริษทัร่วมในฐานะผูข้ายและผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามสัญญา โดยขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษทัจด
ทะเบียนดงักล่าว หรือใหร่้วมกนัชดใชค้่าสินไหมทดแทน 
 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัร่วมไดย้ื่นค าร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอให้จ าหน่ายขอ้พิพาทใน
ส่วนของบริษทัร่วมออก ซ่ึงสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าสัง่ใหจ้ าหน่ายขอ้พิพาทในส่วนของบริษทัร่วมออก 
 

บริษทัฯได้มอบคดีให้ส านักงานอยัการสูงสุดยื่นค าคดัคา้นแก้คดี ซ่ึงพนักงานอยัการได้ยื่นค าคดัคา้นต่อ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการให้แก่บริษทัฯ แลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 โดยปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการ
ด าเนินกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 
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45. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

45.6 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหน่ึง ไดย้ื่นค า
เสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าจา้งคา้งช าระและค่าเสียหายจากการด าเนินงานใน
โครงการดงักล่าวจากบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯเห็นวา่ การใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและ
ขั้นตอนท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญาอนุญาโตตุลาการ บริษทัฯจึงไดค้ดัคา้นการยื่นค าเสนอขอ้พิพาทของบริษทั
ผูรั้บเหมา รวมทั้งไดต้ั้งขอ้สงวนสิทธ์ิในการคดัคา้นประเด็นท่ีบริษทัผูรั้บเหมาไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในสญัญาอนุญาโตตุลาการไวแ้ลว้ ต่อมาหลงัจากยื่นค าเสนอขอ้พิพาทน้ี บริษทัผูรั้บเหมาไดถู้กศาลลม้ละลายกลาง
มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด เป็นผลให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพยแ์ต่ผูเ้ดียวมีอ านาจในการด าเนินคดีเก่ียวกับ
ทรัพยสิ์นของบริษทัผูรั้บเหมา ซ่ึงเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยก็์ไดเ้ขา้ด าเนินการขอ้พิพาทน้ีแทนบริษทัผูรั้บเหมา
แลว้ โดยบริษทัฯได้ยื่นค าคดัค้านปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูรั้บเหมา พร้อมทั้ งยื่นขอ้เรียกร้องแยง้ 
เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัผูรั้บเหมาดว้ย และไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือช้ีขาดขอ้พิพาท
แลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่วนในคดีลม้ละลาย บริษทัฯไดย้ื่นค าขอรับ
ช าระหน้ีตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2553 บริษทัผูรั้บเหมาโดยเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพย ์ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการเป็นอีกขอ้พิพาทหน่ึง เรียกร้องค่าวา่จา้ง และค่าเสียหายจากการด าเนินงานก่อสร้างวางท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติอีกโครงการหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่ การใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการ 
และขั้นตอนท่ีตกลงกนัไวใ้นสญัญา อนุญาโตตุลาการ จึงไดค้ดัคา้นและตั้งขอ้สงวนสิทธ์ิในการคดัคา้นไวอี้ก
เช่นกนั โดยบริษทัฯ ไดย้ื่นค าคดัคา้นปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูรั้บเหมา พร้อมทั้งยื่นขอ้เรียกร้องแยง้ 
เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัผูรั้บเหมาดว้ย และไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือช้ีขาดขอ้พิพาท
แลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 

 

45.7 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 มูลนิธิยามเฝ้าแผน่ดินกบัพวกรวม 6 คน ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัฯ และกระทรวงการคลงั
ต่อศาลปกครองกลาง(ศาลฯ) กล่าวหาว่าการด าเนินการแปรรูป การกระจายหุ้น รวมทั้งการประเมินราคา
สินทรัพยข์องบริษทัฯเป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จึงขอใหศ้าลฯพิพากษาวา่การขายหุน้ตกเป็นโมฆะและ
ใหข้ายใหม่ และใหหุ้น้ในโรงกลัน่น ้ ามนัท่ีบริษทัฯ ถือตกเป็นของแผ่นดินหรือขอให้ระงบัการผูกขาดโดยสั่ง
ให้บริษทัฯขายหุ้นในโรงกลัน่น ้ ามนั และขอให้สาธารณสมบติัอนัไดม้าจากอ านาจตามกฎหมายมหาชนตก
เป็นของแผ่นดิน หรือขอให้ระงับการผูกขาดโดยสั่งให้บริษทัฯขายโรงแยกก๊าซ ซ่ึงบริษทัฯได้ปฏิเสธขอ้
กล่าวหาโดยส้ินเชิง และบริษทัฯโดยพนกังานอยัการผูรั้บมอบอ านาจไดย้ื่นค าให้การต่อศาลแลว้ ปัจจุบนัคดี
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 
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45. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

45.8 เมื่อวนัที่ 26 สิงหาคม 2553 บริษทั พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย พีทีวาย จ ากดั (PTTEP AA) ไดร้ับเอกสาร
เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล ในแหล่งมอนทารา โครงการ
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากรัฐบาลอินโดนีเซีย ต่อมาวนัท่ี 1 กันยายน 2553 PTTEP AA ไดย้ื่นหนังสือ
ปฏิเสธการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายต่อรัฐบาลอินโดนีเซียเน่ืองจากเอกสารการเรียกร้องค่าชดเชยความ
เสียหายซ่ึงไดรั้บจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ไม่มีหลกัฐานชดัเจนทางวทิยาศาสตร์ท่ีพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความเสียหาย
ดงักล่าว ทั้งน้ีปัจจุบันยงัอยู่ในระหว่างการหารือกับรัฐบาลอินโดนีเซียเก่ียวกบับนัทึกความเขา้ใจส าหรับ
แนวทางในการด าเนินการร่วมกนั โดยในขณะน้ียงัไม่มีขอ้สรุปใดๆ 
 

46. เหตุการณ์อืน่ๆ 
 

เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 ภายในโรงกลัน่น ้ ามนับางจาก ถนนสุขมุวทิ 64 เกิดเหตุติดไฟท่ีหอแยกน ้ ามนัก๊าด
ในหน่วยกลัน่น ้ ามนัดิบท่ี 3 ขนาดก าลงัการผลิต 80,000 บาร์เรลต่อวนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทั
ประกนัภยัไดมี้การด าเนินการชดใชสิ้นไหมเบ้ืองตน้ ผูบ้ริหารของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
(BCP) คาดวา่จะไดรั้บชดเชยผลเสียหายท่ีเหลือจากการประกนัทั้งหมด 
 

47. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

 

47.1 การควบรวมระหว่างบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จ ากัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้
ด าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556 โดยมีช่ือบริษทัใหม่วา่ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
จ  ากดั โดยบริษทัฯ จะมีสดัส่วนการถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 30.10 
 

47.2 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2556 บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (PTTI) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้น
ในสดัส่วนร้อยละ 100 โดยผา่นบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จ ากดั (PTTIH) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 
PTTI เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั น ้ าลิก 1 พาวเวอร์ จ ากดั (NL1PC) เพ่ือด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าในประเทศ
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย NL1PC มีทุนจดทะเบียนเบ้ืองตน้ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 20,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ) ซ่ึง PTTIH ถือหุ้นจ านวน 8,000 หุ้น 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 40 

 

47.3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 13.00 บาท ซ่ึงบริษทัฯได้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 5.00 บาท เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2555 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ 40 
ดงันั้นคงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 8.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 22,850 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีการอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 ของบริษทัฯ
เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
 

47.4 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหอ้อกงบการเงินในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2556 
 

________________________ 



 
สาํ นัก ง านการตรวจ เ งินแ ผ่นดิน  
Office of the Auditor General 

 

 
 

 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั  ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

  สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2554 และ 2553  งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบ
ต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน
สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินมิไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัยอ่ยบางบริษทั และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) กบับริษทัอ่ืน และการร่วมทุนระหว่างบริษทัยอ่ยกบับริษทัอ่ืน 
ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม  งบการเงินของบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนันั้นแสดงสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.86 และ 13.78 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 34.64 และ 33.80 ตามลาํดบั งบการเงินของบริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยสาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดรั้บรายงานของผูส้อบบญัชีนั้นและการเสนอ
รายงานของสาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินของรายการต่าง ๆ ของบริษทัยอ่ย
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม ไดถื้อตามรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น 

  สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป               
ซ่ึงกาํหนดให้สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่า         
งบการเงินแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการ      
ทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมิน         
ความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั           
ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ ัดทาํข้ึน  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอใน 
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งบการเงินโดยรวม สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวประกอบกบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีกล่าวในวรรคแรก ให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสาํนกังาน
การตรวจเงินแผน่ดิน 

        จากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานของผูส้อบบญัชีอื่น            
สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและ        
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน          
เฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี               
ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง          
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

    

 

 
( นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา ) 

ผูต้รวจเงินแผน่ดิน 1 

 

( นางดวงพร   หม่ืนนุช ) 
ผูอ้าํนวยการสาํนกั 

 
 

 
 
 
 
 
 

สาํ นัก ง านการตรวจ เ งินแ ผ่นดิน  
Office of the Auditor General 
วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2555 

 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

Update 31/1/55 Update 31/1/55 Update 31/1/55

update 3/11/54 16.32 update 22/10/54

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 116,132,054,671 135,801,048,833 51,340,612,291 61,311,017,827

เงินลงทุนชัว่คราว 5 10,961,666,994 21,783,590,159 9,758,576,305 20,891,870,129

ลูกหน้ีการคา้ 6 171,361,544,041 140,348,479,080 157,057,537,383 148,173,632,772

ลูกหน้ีอ่ืน 7 32,624,731,771 18,804,908,690 16,744,092,815 12,009,417,091

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 8.1 4,999,170,504 284,032,738 5,540,512,739 674,885,032

สินคา้คงเหลือ 10 26,000,290,599 31,230,659,162 18,862,996,073 8,607,545,552

พสัดุคงเหลือ 11 13,201,578,538 11,102,529,042 4,111,583,529 3,494,039,418

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,876,128,182 4,578,233,175 1,484,676,958 1,174,673,374

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 381,157,165,300 363,933,480,879 264,900,588,093 256,337,081,195

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผื่อขาย 13 11,680,416,176 13,590,595,650 11,421,510,900 13,223,299,213

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.3,12.4 227,732,639,043 205,062,693,918 120,212,474,472 115,259,730,449

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.4 -                          -                         73,278,181,513 45,045,196,213

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 12.4 -                          -                         22,739,274,827 22,067,622,412

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 1,749,852,705 2,179,358,395 1,106,117,996 1,106,117,996

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 8.2 145,763,221 5,878,369,498 52,837,646,611 55,426,744,308

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 8,345,289,339 8,731,933,121 5,099,303,532 5,139,507,150

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 601,341,407,271 496,660,664,858 219,160,024,975 212,981,478,144

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 52,613,777,875 20,712,453,922 13,865,968,171 13,996,271,502

สินทรัพยเ์หมือง 18 33,914,479,701 32,699,297,892 -                          -                          

คา่ความนิยม 19 28,347,704,751 17,541,828,888 -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 19,318,398,602 16,446,488,959 1,807,794,853 1,974,175,624

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 21 7,346,227,917 8,304,595,071 8,495,573,306 9,743,471,589

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22 28,718,969,821 37,367,434,624 20,763,637,935 19,957,960,064

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,021,254,926,422 865,175,714,796 550,787,509,091 515,921,574,664

รวมสินทรัพย์ 1,402,412,091,722 1,229,109,195,675 815,688,097,184 772,258,655,859

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

Update 31/1/55 Update 31/1/55

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 23 15,520,544,127 8,593,725,864 -                          -                          
เจา้หน้ีการคา้ 164,300,728,974 137,222,313,887 162,392,716,091 136,189,250,949
เจา้หน้ีอ่ืน 13,392,300,878 12,027,384,223 8,553,489,060 8,526,872,277
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 25 54,978,794,837 28,562,271,813 30,472,118,302 27,195,263,165
เงินกูย้ืมระยะสั้น -                          7,944,914,750 6,094,303,584 2,564,782,400
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,355,835,574 27,038,394,342 -                          4,097,666,956
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 54,062,657,595 39,589,099,070 16,058,355,234 17,194,328,688
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะสั้น 27 2,312,666,525 3,753,368,515 -                          -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24 4,592,374,625 4,932,573,049 3,510,666,798 3,178,600,890

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 335,515,903,135 269,664,045,513 227,081,649,069 198,946,765,325

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว 9.6 671,712,624 705,231,528 685,031,224 719,431,654

เงินกูย้ืมระยะยาว 25 337,423,813,560 342,466,775,251 213,299,643,983 239,630,439,808

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 43,174,141,915 19,850,537,675 4,961,286,309 6,319,413,316

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 26 5,500,054,851 5,147,726,740 2,387,397,715 2,314,495,558

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะยาว 27 22,628,852,001 22,151,780,423 -                          -                          

เงินมดัจาํถงัก๊าซ 6,567,504,468 6,038,460,073 6,567,504,468 6,038,460,073

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 28 6,981,535,136 5,670,773,882 5,022,246,647 4,522,605,533

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 422,947,614,555 402,031,285,572 232,923,110,346 259,544,845,942

รวมหนีสิ้น 758,463,517,690 671,695,331,085 460,004,759,415 458,491,611,267

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

Update 31/1/55 Update 31/1/55 Update 31/1/55

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน       

หุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 29.1 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,856,299,625 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 29.2 28,562,996,250 28,562,996,250
หุน้สามญั 2,849,042,025 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 29.2 28,490,420,250 28,490,420,250

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 29.2 29,211,131,966 27,585,429,566 29,211,131,966 27,585,429,566
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30.1 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725
ทุนสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 30.2 1,034,861,938 1,005,090,857 1,034,861,938 1,005,090,857

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 500,929,192,499 428,455,273,592 290,592,601,966 249,981,088,941
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (6,675,214,432) (7,689,623,648) 3,424,499,924 3,847,769,253

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 555,920,213,946 480,703,836,342 355,683,337,769 313,767,044,592
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 88,028,360,086 76,710,028,248 -                           -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 643,948,574,032 557,413,864,590 355,683,337,769 313,767,044,592

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,402,412,091,722 1,229,109,195,675 815,688,097,184 772,258,655,859

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

-                             -                              -                             -                          

          (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร)

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน

(นายเทวนิทร์ วงศว์านิช)

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 3



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

Update 3/11/54 16.41 Update 19/1/55 Key 28/1/55 Update 31/1/55

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 33 2,428,164,676,896 1,898,682,172,970 2,197,555,053,912 1,758,750,604,497
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 35 2,208,895,705,623 1,724,780,052,269 2,118,188,516,700 1,693,959,981,330

กําไรขั้นต้น 219,268,971,273 173,902,120,701 79,366,537,212 64,790,623,167
รายไดอ่ื้น 34 16,601,460,342 13,025,889,809 38,950,511,050 31,041,296,773

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 235,870,431,615 186,928,010,510 118,317,048,262 95,831,919,940
ค่าใชจ่้ายในการขาย 35 10,439,160,482 11,267,895,665 9,187,616,934 10,165,329,770
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 35 33,911,360,845 24,670,338,542 19,743,394,464 15,408,631,266
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 9.10 655,802,601 709,394,643 125,084,349 123,124,356
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 6,615,168,228 2,721,147,164 -                           -                            
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 36 22,029,599,601 18,540,069,013 -                           -                            
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6,449,546,687        1,929,057,976 46,342,898              -                            
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (1,265,813,247) (6,361,927,258) (1,289,377,071) (9,234,428,110)

กําไรจากการดาํเนินงาน 157,035,606,418 133,452,034,765 90,503,986,688 79,369,262,658

บริษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

4

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 37 29,462,624,212 18,815,955,242 -                           -                            
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 186,498,230,630 152,267,990,007 90,503,986,688 79,369,262,658

ตน้ทุนทางการเงิน 38 18,041,630,293 16,803,230,182 12,742,469,877 12,243,203,492
กําไรก่อนภาษเีงินได้ 168,456,600,337 135,464,759,825 77,761,516,811 67,126,059,166

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 43,230,615,079 33,960,537,180 4,327,513,869 12,668,784,343
กําไรสําหรับปี 125,225,985,258 101,504,222,645 73,434,002,942 54,457,274,823

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 105,296,408,824 83,992,053,512 73,434,002,942 54,457,274,823
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 19,929,576,434 17,512,169,133 -                           -                            

125,225,985,258 101,504,222,645 73,434,002,942 54,457,274,823

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 31 36.91 29.58 25.74                       19.18

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 31 36.89 29.50 25.73                       19.16

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

4



หน่วย : บาท

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

update 2/11/54 Update 19/1/55 Key 28/1/55 Update 19/1/55

กาํไรสาํหรับปี 125,225,985,258 101,504,222,645 73,434,002,942 54,457,274,823
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน:

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (1,282,620,467) 3,895,745,465 (1,216,188,313) 3,849,126,090
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลกาํไร(ขาดทุน)จากการ
      วดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 792,918,984 (1,154,737,827) 792,918,984 (1,154,737,827)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 9,467,735,552 (17,416,127,502) -                         -                          
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 6,085,576,668 (211,636,280) -                         -                          

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี-สุทธิจากภาษี 15,063,610,737 (14,886,756,144) (423,269,329) 2,694,388,263
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 140,289,595,995 86,617,466,501 73,010,733,613 57,151,663,086

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 117,259,091,650 75,743,268,526 73,010,733,613 57,151,663,086
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 23,030,504,345 10,874,197,975 -                         -                          

บริษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

5

140,289,595,995 86,617,466,501 73,010,733,613 57,151,663,086

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

5



หน่วย : บาท

ส่วนเกนิทุน
ส่วนแบ่งกาํไร จากการเปลีย่นแปลง รวมองค์ประกอบอืน่ ส่วนได้เสีย

หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกนิ สํารอง สํารองเพือ่กองทุน การแปลง เงนิลงทุน ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ สัดส่วนการถอืหุ้น ของส่วนของ รวมส่วนของ ที่ไม่มี รวมส่วน
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกนัวนิาศภัย ยังไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงนิ เผื่อขาย ในบริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ของผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 28,337,848,250 24,552,672,966 2,857,245,725 988,613,104 368,621,344,561 (1,494,863,079) 1,153,368,193 3,559,561,798 604,149,855 3,822,216,767 429,179,941,373 68,910,650,673 498,090,592,046
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2.1 -                        -                     -                       -                   2,109,747,451 (3,516,237,638) -                         -                         -                         (3,516,237,638) (1,406,490,187) 793,729,021 (612,761,166)
ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว 28,337,848,250 24,552,672,966 2,857,245,725 988,613,104 370,731,092,012 (5,011,100,717) 1,153,368,193 3,559,561,798 604,149,855 305,979,129 427,773,451,186 69,704,379,694 497,477,830,880
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสําหรับปี 2553
การเพิ่มหุน้สามญั 152,572,000         3,032,756,600   -                       -                   -                              -                         -                         -                         -                         -                             3,185,328,600 403,150,400 3,588,479,000
สํารองเพื่อกองทุนวินาศภยั 30.2 -                        -                     -                       16,477,753 (16,477,753) -                         -                         -                         -                         -                             -                        -                      -                           
เงินปันผล -                        -                     -                       -                   (26,251,394,179) -                         -                         -                         -                         -                             (26,251,394,179) (4,599,680,415) (30,851,074,594)
ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลง           
 สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย -                        -                     -                       -                   -                              -                         -                         -                         253,182,209 253,182,209 253,182,209 (674,209) 252,508,000

ซื้อธุรกิจ -                        -                     -                       -                   -                              -                         -                         -                         -                         -                             -                        328,654,803 328,654,803
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                        -                     -                       -                   83,992,053,512 (10,778,156,344) 2,741,007,638       (211,636,280) -                         (8,248,784,986) 75,743,268,526 10,874,197,975 86,617,466,501
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2553 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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 425,441,191,930 (2,577,798,386) 3,894,375,831 3,365,302,363 863,794,144 5,545,673,952 490,925,052,280 80,387,522,064 571,312,574,344
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2.1 -                        -                     -                       -                   3,014,081,662 (13,211,458,675) -                         (17,376,845) (6,462,080) (13,235,297,600) (10,221,215,938) (3,677,493,816) (13,898,709,754)
ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว 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
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสําหรับปี 2554
การเพิ่มหุน้สามญั 29.2 72,576,000 1,625,702,400 -                       -                   -                              -                         -                         -                         -                         -                             1,698,278,400 317,046,472 2,015,324,872
สํารองเพื่อกองทุนวินาศภยั 30.2 -                        -                     -                       29,771,081 (29,771,081) -                         -                         -                         -                         -                             -                        -                      -                           
เงินปันผล 41 -                        -                     -                       -                   (32,792,718,836) -                         -                         -                         -                         -                             (32,792,718,836) (7,835,089,926) (40,627,808,762)
ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลง           
 สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย -                        -                     -                       -                   -                              -                         -                         -                         (10,948,273,610) (10,948,273,610) (10,948,273,610) 120,275,706 (10,827,997,904)

ซื้อธุรกิจ -                        -                     -                       -                   -                              -                         -                         -                         -                         -                             -                        (4,314,404,759) (4,314,404,759)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                        -                     -                       -                   105,296,408,824       6,370,840,313 (493,734,155) 6,085,576,668 -                         11,962,682,826        117,259,091,650 23,030,504,345 140,289,595,995
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่
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หน่วย : บาท

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน สํารอง สํารองเพือ่กองทุน เงินลงทุน รวมส่วน
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร เผื่อขาย ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 28,337,848,250 24,552,672,966 2,857,245,725 988,613,104 223,288,146,422 1,153,380,990 281,177,907,457
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2.1 -                          -                           -                          -                     (1,496,460,372) -                              (1,496,460,372)
ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว 28,337,848,250 24,552,672,966 2,857,245,725 988,613,104 221,791,686,050 1,153,380,990 279,681,447,085
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี 2553
การเพิ่มหุน้สามญั 152,572,000           3,032,756,600        -                          -                     -                          -                              3,185,328,600
สาํรองเพื่อกองทุนวินาศภยั 30.2 -                          -                           -                          16,477,753        (16,477,753) -                              -                             
เงินปันผล -                          -                           -                          -                     (26,251,394,179) -                              (26,251,394,179)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                           -                          -                     54,457,274,823 2,694,388,263 57,151,663,086

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 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

กําไรสะสม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 251,597,216,474 3,847,769,253 315,383,172,125
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2.1 -                          -                           -                          -                     (1,616,127,533) -                              (1,616,127,533)
ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว 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
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี 2554
การเพิ่มหุน้สามญั 29.2 72,576,000 1,625,702,400 -                          -                     -                          -                              1,698,278,400
สาํรองเพื่อกองทุนวินาศภยั 30.2 -                          -                           -                          29,771,081 (29,771,081) -                              -                             
เงินปันผล 41 -                          -                           -                          -                     (32,792,718,836) -                              (32,792,718,836)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                           -                          -                     73,434,002,942 (423,269,329) 73,010,733,613

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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

หมายเหตปุระกอบงบการเงินป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน key 23 Jan 55  Key 27 Jan 55 key 23 Jan 55

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 105,296,408,824 83,992,053,512 73,434,002,942 54,457,274,823

รายการปรับปรุงกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

 จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

คา่เส่ือมราคา คา่สูญส้ิน และคา่ตดัจาํหน่าย 55,318,163,795 46,704,908,559 15,907,757,701 10,283,085,637
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 6,919,238,816 (74,886,501) (893,136,283) (75,407,254)
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 73,432,947 (494,107,434) (19,395,401) (197,537,592)
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (993,858,274) 78,400,000 (1,417,514,904) 78,400,000
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นคา่ใชจ่้าย 461,008,276 (5,399,501) 399,092,166 (72,234,981)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (29,462,624,212) (18,815,955,242) -                         -                           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไรสาํหรับปี 19,929,576,434 17,512,169,133 -                         -                           
สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 604,661,614 725,785,544 232,152,324 314,715,821
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (667,960,809) 881,850,131 2,926,456,635 (5,434,881,825)
(โอนกลบั)หน้ีสงสัยจะสูญ (261,091,935) 58,869,992 (259,082,266) 54,794,478
คา่ใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 4,598,349,506 1,426,444,825 -                         -                           

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

8

คาใชจายในการสารวจตดจาหนาย 4,598,349,506 1,426,444,825                                                     
ส่วนลดมูลคา่หุน้กูต้ดัจาํหน่าย 27,546,380 27,546,380 27,546,380 27,546,380
ดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 26,303,101 20,850,041 25,705,588 17,980,482
คา่เผื่อการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 328,815,977 27,230,746 288,973,253 5,851,193
(โอนกลบั)สาํรองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภาพ (47,765,599) -                          (47,765,599) 1,178,822
เงินปันผลรับ (599,857,149) (514,280,000) (24,783,995,843) (18,830,837,386)
ภาษีเงินได้ 43,230,615,079 33,960,537,180 4,327,513,869 12,668,784,343
ดอกเบ้ียรับ (3,477,502,255) (2,679,085,381) (4,873,459,757) (3,852,357,879)
ดอกเบ้ียจ่าย 17,376,431,932 16,053,104,586 12,245,706,241 11,635,782,945
อ่ืนๆ 2,825,130 (4,410,440) 600,000                 100,000

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

 และหน้ีสินดาํเนินงาน 218,682,717,578 178,881,626,130 77,521,157,046 61,082,238,007

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้ (30,159,723,390) (12,786,834,417) (8,381,564,230) (27,418,656,811)
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน (9,169,957,173) 4,975,287,894 (2,975,386,531) 3,295,531,596
สินคา้คงเหลือ 4,949,763,572 (18,511,724,452) (10,549,084,919) (2,312,350,519)
พสัดุคงเหลือ (1,822,653,254) (691,901,442) (666,531,240) (645,472,866)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,740,296,264) (673,542,072) 662,877,334 200,992,282
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 7,786,823,006 11,070,056,214 8,577,154,953 11,739,116,156
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (19,375,768) -                          -                         -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,195,762,563)         (1,313,204,891)       (2,795,051,931)      (1,392,265,378)        

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ 19,017,730,900 33,994,764,795 18,219,327,281 29,935,487,805

เจา้หน้ีอ่ืน (290,110,844) 1,888,056,462 (335,849,005) 665,354,276
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,797,977,070 467,365,837 1,449,800,803 1,957,224,254
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 156,707,147 (339,710,675) 197,879,989 481,226,194
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 529,044,395 557,596,570 529,044,395 557,596,570
เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว (33,949,713) (39,264,990) (34,421,297) (43,801,272)

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 7,677 25,108,577 -                         -                           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 904,733,286 2,006,959,467 364,871,857 1,615,817,433

(289,041,916) 20,629,012,877 4,263,067,459 18,635,799,720
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 218,393,675,662 199,510,639,007 81,784,224,505 79,718,037,727
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,420,179,595 544,724,850 502,943,090 135,914,190
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (189,538,807) (446,176,676) -                         -                           
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (42,074,236,760) (43,706,692,257) (9,655,026,600) (14,153,261,267)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 177,550,079,690 155,902,494,924 72,632,140,995 65,700,690,650

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 62,745,278 1,516,193,612 60,097,531 1,476,177,497
เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (108,043,747,301) (102,590,084,221) (24,502,316,887) (20,050,513,274)
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                            (629,263) -                         -                           
เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,160,203,030) (2,041,726,212) (186,299,135) (77,576,669)
เงินจ่ายสาํหรับพฒันาสินทรัพยเ์หมือง (62,084,455) (2,451,174,587) -                         -                           
เงินจ่ายสาํหรับคา่เช่าท่ีดิน-อาคารตามสัญญาระยะยาว (321,210,220) (348,371,249) (213,934,430) (272,790,437)
เงินมดัจาํสาํหรับการซ้ือธุรกิจ -                            (10,850,497,200) -                         -                           
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -                            (340,238,416)          (4,097,257,304)      (30,956,438,525)      
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน (288,759,714) (40,433,875) (35,385,019) 20,791,013,476
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (15,165,257,041)       -                          (28,233,475,300)    (3,545,532,500)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (57,615,905,098)       -                          (671,652,415)         (2,118,129,375)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,251,997,334)         (2,671,568,460) (4,004,497,324)      (2,671,568,460)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                            (1,313,782,686) -                         (1,250,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 1,973,345,386 -                          1,973,345,386 -                           
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 948,575,962 220,003,335           2,916,605,962       220,003,335             

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

10

รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 8,370,825 -                          -                         -                           
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการนํ้ามนั 18,108,253 20,551,486 18,108,253 20,551,486
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 10,800,315,199 (12,856,130,622) 11,118,566,398 (12,822,815,548)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 4,035,799,758 762,996,674 6,074,064,381 3,699,543,506
เงินปันผลรับ 11,607,769,912 9,858,615,003 24,514,295,843 18,424,837,386

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (160,454,133,620) (123,126,276,681) (15,269,734,060) (29,133,238,102)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

10



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 356,985,198 593,734,372 72,576,000 152,572,000
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลคา่หุน้ 1,625,702,400 3,032,756,600 1,625,702,400 3,032,756,600
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 20,713,594,064 23,802,722,557 8,284,000 9,872,415,000
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 21,283,797,651 45,525,882,151 -                         20,636,000,000
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะส้ัน 2,330,539,611 26,931,762,885 3,529,521,184 19,911,312,978
เงินสดรับจากการออกตัว๋เงินจ่าย 4,520,000,000 -                          4,520,000,000 -                           
จ่ายคืนตัว๋เงินจ่าย (4,520,000,000) -                          (4,520,000,000) -                           
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะส้ัน (2,057,513,686) (18,615,635,128) -                         (17,346,530,578)
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (6,731,192,810) (11,270,854,783) (4,258,538,938) (3,616,095,363)
จ่ายคืนหุน้กู้ (14,749,338,905)       (12,354,534,040)     (14,749,338,905)    (3,300,000,000)        
จ่ายคืนพนัธบตัร ปตท. (8,000,000,000) (9,000,000,000) (8,000,000,000) (9,000,000,000)
เงินจ่ายคา่งวดตามสัญญาเช่าการเงิน (226,042,568) (211,094,447) (193,643,205) (184,203,820)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (330,190,000) 2,939,229,336 -                         -                           
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 12,118,437 904,903 -                         -                           
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (18,548,318,494) (14,718,785,877) (12,628,273,267) (11,931,883,711)
เงินปันผลจ่าย (41,103,228,061) (31,754,753,364) (32,786,500,568) (26,250,275,249)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

11

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (45,423,087,163) 4,901,335,165 (67,380,211,299) (18,023,932,143)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,488,739,034 (5,576,158,699) 47,398,828 (538,498)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 7,169,407,897 (333,254,940) -                         -                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (19,668,994,162) 31,768,139,769 (9,970,405,536) 18,542,981,907
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 135,801,048,833 104,032,909,064 61,311,017,827 42,768,035,920
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 4 116,132,054,671 135,801,048,833 51,340,612,291 61,311,017,827

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

11



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ 
 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554  และ 2553
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน  
3 นโยบายการบญัชี 
4 
5 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชัว่คราว 

6 ลูกหน้ีการคา้ 
7 ลูกหน้ีอ่ืน 
8 เงินใหกู้ย้มื 
9 
10 
11 
12 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สินคา้คงเหลือ 
พสัดุคงเหลือ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 

13 เงินลงทุนเผื่อขาย 
14 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
15 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
16 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
18 สินทรัพยเ์หมือง 
19 
20 

ค่าความนิยม 
ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

21 
22 
23 
24 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

25 เงินกูย้มืระยะยาว 
26 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
27 
28 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

29 ทุนเรือนหุน้ 
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
  

30 
31 

เงินสาํรอง 
กาํไรต่อหุน้ 

32 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
33 รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 
34 รายไดอ่ื้น 
35 ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะ 
36 ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 
37 
38 
39 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ตน้ทุนทางการเงิน 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

40 
41 

การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
เงินปันผลจ่าย 

42 การซ้ือธุรกิจ 
43 
44 

การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 
สิทธิประโยชนต์ามบตัรส่งเสริมการลงทุน 

45 
 

46 
47 
48 
49 

การดาํเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคาํสัง่คุม้ครองชัว่คราวโครงการใน                        
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
การดาํเนินการกรณีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลร่ัว 
ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยั 
ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)   จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัในประเทศไทย และเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนคือ 

 

สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ  ตั้งอยู่เลขท่ี 555  ถนนวิภาวดีรังสิต   แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  
ประเทศไทย 

 

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เป็นการดาํเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกันและบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัท”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจถ่านหิน รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39  
เร่ืองขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีการดาํเนินงานใน 26 ประเทศ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553: 27 ประเทศ) 
 
2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  
พ.ศ.2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
 
การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง “กําหนดรายการย่อท่ีต้องมี                               
ในงบการเงิน พ.ศ. 2554” ลงวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2554 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม                         
แห่งพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนด้วยขอ้สมมติฐานท่ีว่าผูใ้ชง้บการเงินมีความเขา้ใจ
หลกัการและวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย หลกัการบญัชีท่ีใชอ้าจแตกต่างไปจากหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงใชใ้นประเทศอ่ืน   
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2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ (ต่อ) 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าของ
องค์ประกอบของงบการเงิน  ยกเวน้รายการบญัชีบางประเภทซ่ึงใช้มูลค่ายุติธรรมในการวดัมูลค่าตามท่ีได้
อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

รายการที่มีสาระสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และกิจการที่ควบคุมร่วมกนั ไดถู้กตดั
รายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษ               
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ 
ตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 
3. นโยบายการบัญชี 

 
3.1  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินใหม่   รวมทั้งแม่บทการบญัชี มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    
ท่ีปรับปรุงใหม่ 

 
ในปี  2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐาน
การบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ โดยไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2553  
 แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)   

 
มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554  
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552)    
 

เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง            
         ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่   รวมทั้งแม่บทการบญัชี มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    
ท่ีปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (ต่อ) 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สัญญาก่อสร้าง 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  รายได ้

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19  เร่ือง  ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ตน้ทุนการกูย้มื 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)   เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี   
          เก่ียวขอ้งกนั 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26  เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการ 
          ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29    เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ  
         ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  กาํไรต่อหุน้  

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาล  

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและ  
         สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่   รวมทั้งแม่บทการบญัชี มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    
ท่ีปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (ต่อ) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
    (ปรับปรุง 2552)    

เร่ือง  การรวมธุรกิจ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5  
    (ปรับปรุง 2552)    

เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและ  
          การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6  เร่ือง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
    ฉบบัท่ี 15 

เร่ือง  สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31    เร่ือง  รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา  
         

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556  
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  

    มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง  ภาษีเงินได ้
เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ  
          เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา   
          แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10    เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความ 
          เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน  

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21   เร่ือง  ภาษีเงินได-้การไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยท่ี์ 
         ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่  

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25   เร่ือง  ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
          ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ รวมทั้งแม่บทการบญัชี  มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วนัท่ีมาตรฐานมีผลบงัคบัใช ้ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12   
เร่ืองภาษีเงินได ้ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้   
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3. นโยบายการบัญชี(ต่อ) 
 
3.1       มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่    รวมทั้ งแม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                      
ท่ีปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
 
การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี  มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่และท่ีปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป มีผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3.2  
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นวา่มาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ รวมถึงการตีความมาตรฐาน
การบญัชีใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2556 ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ท่ีไดน้าํมาถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้
ดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีนาํเสนอ 
ยกเวน้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ                       
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั(นอกเหนือจากบริษัทย่อยแห่งหน่ึงท่ีได ้                   
นํามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวนัท่ีมีผลบังคบัใช้ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2.8))                       
อยูร่ะหวา่งการพจิารณาสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและประเมินผลกระทบท่ีมีต่อกลุ่มบริษทั 

 
3.2       การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

3.2.1    ภาพรวม 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่และท่ีปรับปรุงใหม่ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 

• การนาํเสนองบการเงิน 

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

• อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

• ผลประโยชนข์องพนกังาน 

• การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

•     การรวมธุรกิจ 

• การเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยในประเทศ 
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3. นโยบายการบัญชี(ต่อ) 
 
3.2       การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

3.2.1    ภาพรวม (ต่อ) 
 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีใหม่ท่ีถือปฏิบติัโดยกลุ่มบริษทัและผลกระทบต่องบการเงินไดก้ล่าวรวมใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2.2  ถึง 3.2.8 ทั้งน้ีผลกระทบต่องบการเงินปี 2553 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 

    หน่วย: ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ตามท่ีรายงานใน
งวดก่อน 

  
498,090.59 

  
281,177.91 

การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั     
•  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  (4,063.48)  (1,496.46) 
•  ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน  (122.47)  - 
•  การเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย
ในประเทศ 

 
3,573.19  - 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 – ปรับปรุงใหม่  497,477.83  279,681.45 
     

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2553 ตามท่ีรายงานใน
งวดก่อน 

  
571,312.57 

  
315,383.17 

การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั     

•  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  (4,539.81)  (1,616.13) 
•  ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน  (135.64)  - 
•  การเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย
ในประเทศ 

  
(9,223.26) 

  
- 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 – ปรับปรุงใหม่  557,413.86  313,767.04 
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3. นโยบายการบัญชี(ต่อ) 
 
3.2       การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
3.2.1    ภาพรวม (ต่อ) 
 
    หน่วย: ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553     
กาํไรก่อนภาษีเงินไดต้ามท่ีรายงานในงวดก่อน  139,037.13  67,297.01 
การเปล่ียนแปลงก่อนภาษีเงินไดท่ี้เป็นผลจากการปรับ
ยอ้นหลงั 

    

•  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  (746.25)  (170.96) 
•  ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน  (13.17)  - 
•  การเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย
ในประเทศ 

  
(2,812.95) 

  
- 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ – ปรับปรุงใหม่  135,464.76  67,126.05 
    
ภาษีเงินไดต้ามท่ีรายงานในงวดก่อน  (39,107.09) (12,720.07) 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดท่ี้เป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั    
•  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  281.33 51.29 
•  การเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย
ในประเทศ 

  
4,865.22 

 
- 

ภาษเีงนิได้ – ปรับปรุงใหม่  (33,960.54)  (12,668.78) 

กาํไรสําหรับปี– ปรับปรุงใหม่  101,504.22 54,457.27 

กาํไรต่อหุน้เพิ่มข้ึน (ลดลง) (บาท)     
•  ขั้นพื้นฐาน  0.32  (0.04) 

•  ปรับลด  0.31  (0.04) 
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3. นโยบายการบัญชี(ต่อ) 
 

3.2     การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

3.2.2  การนาํเสนองบการเงิน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1(ปรับปรุง 2552) เร่ือง                
การนาํเสนองบการเงิน ภายใตข้อ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบดว้ย 

 

• งบแสดงฐานะการเงิน 
• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
• งบกระแสเงินสด 
• หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

ทั้งน้ีเป็นผลให้กลุ่มบริษทัแสดงการเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถ้ือหุน้ทั้งหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และแสดงการเปล่ียนแปลงทั้งหมดท่ีไม่ใช่ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดย
ก่อนหนา้น้ีการเปล่ียนแปลงทั้งหมดดงักล่าวแสดงในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้มูลเปรียบเทียบไดมี้การนาํเสนอใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่  
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการนาํเสนองบการเงินเท่านั้น  

 
3.2.3 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554  กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ในการระบุและบนัทึกบญัชีตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัจากการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16  และมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี    
(ก) ตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ์ตอ้งถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละอาจมี
การคิดค่าเส่ือมราคาประจาํปี (ข) การกาํหนดค่าเส่ือมราคา ตอ้งพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละ
ส่วนประกอบนั้นมีสาระสําคญั (ค) มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ตอ้งมีการประมาณดว้ยมูลค่าท่ี
กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์ั้น  หากมีอายุและสภาพท่ีคาดว่าจะเป็นเม่ือส้ินสุดอายุการ               
ใหป้ระโยชน ์นอกจากน้ีตอ้งมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชนอ์ยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 

 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือปฏิบติัโดยวิธีเปล่ียนทันทีตามท่ีกาํหนดในวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของ
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ยกเวน้การพิจารณาตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ยและบูรณะสถานท่ีซ่ึง
ถือปฏิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงั  
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3. นโยบายการบัญชี(ต่อ) 
 

3.2  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
3.2.4   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 

ภายใตม้าตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครอง
เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้ งสองอย่าง ทั้ งน้ี                
กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยแยกต่างหากจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และวดัมูลค่าโดยวิธีราคาทุน  
 

กลุ่มบริษทัเลือกวิธีราคาทุนสาํหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนภายใตม้าตรฐานการบญัชี
ฉบบัปรับปรุงใหม่ การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดถื้อปฏิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงั และเพ่ือวตัถุประสงค์
ในการเปรียบเทียบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ โดย
โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และแสดงแยกเป็นรายการต่างหาก
ภายใตห้วัขอ้  “อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน”  ตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553  และ 31 ธนัวาคม 2553 ในอดีตรวมอยูใ่นท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เป็นรายการต่างหากภายใตห้ัวขอ้ “อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน”  
ซ่ึงนอกเหนือจากการจดัประเภทรายการใหม่ การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน
ในปี 2553 ทั้งน้ีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 15 
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3. นโยบายการบัญชี(ต่อ) 
 

3.2  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

3.2.5    ผลประโยชนข์องพนกังาน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของ
พนกังาน  
 

ภายใตน้โยบายการบญัชีใหม่ ภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – สํารอง
บาํเหน็จพนักงานได้บนัทึกในงบการเงิน  ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไวแ้ละคาํนวณโดย  
นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทุกปี ซ่ึงท่ีผ่านมาภาระผกูพนัดงักล่าวรับรู้เม่ือจะตอ้งจ่ายชาํระ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัได้
เลือกรับรู้กาํไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในงบกาํไรขาดทุน
ในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดถื้อปฏิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงังบการเงินของกลุ่มบริษทัในปี 2553   
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทัในปี 2554  ทั้งน้ีรายละเอียดของภาระผกูพนั
ผลประโยชนพ์นกังานไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  

 
3.2.6  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่าย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  
 

            ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  เก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการท่ีกิจการไดรั้บ 
สินคา้หรือบริการ โดยเป็นส่ิงตอบแทนสาํหรับ 

• ตราสารทุนของกิจการ (การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุน) ใหรั้บรู้เป็นส่วนของ                
ผูถื้อหุน้  

•  เงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์น ซ่ึงมูลค่าอา้งอิงกบัราคาหุน้ของกิจการ (การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระ
ดว้ยเงินสด)  ใหรั้บรู้เป็นหน้ีสิน 

 

โดยใหว้ดัมูลคา่ของรายการดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีไดม้า ซ่ึงในกรณีการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุนไม่ตอ้งวดัมูลค่าใหม่หลงัจากวนัท่ีใหสิ้ทธิ ส่วนการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์
ชาํระดว้ยเงินสดจะตอ้งวดัมูลค่าทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและวนัท่ีกิจการจ่ายชาํระ ผลต่างของมูลค่า
ยติุธรรมใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 

กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีท่ีกล่าวขา้งตน้สําหรับการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑส์ําหรับ
การใหสิ้ทธิก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ตามการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 2 และการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 ไม่มีผลกระทบอยา่งมี
นยัสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีรายละเอียดของการใหสิ้ทธิก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2     การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

3.2.7  การรวมธุรกิจ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 
2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
ภายใตม้าตรฐานฉบบัปรับปรุง  การรวมธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
ค่าความนิยม ณ วนัซ้ือ โดย 

• มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้บวก 
• มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัของผูถ้กูซ้ือ บวก  
• มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือ หากการรวมธุรกิจแบบเป็นขั้น ๆ  หัก 
• มูลค่าสุทธิ (โดยทัว่ไปคือมูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 

 
เม่ือส่วนท่ีเกินเป็นยอดติดลบ กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือจะถูกรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหไ้ม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายเพื่อใหค้วามสมัพนัธ์ท่ีมีอยูก่่อนการรวมธุรกิจหมดไป จาํนวนเงิน
ดงักล่าวจะถกูรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ นอกเหนือจากตน้ทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุน   
กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

 
หน้ีสินส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ หากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้ง
จ่ายจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ หน้ีสินดงักล่าวจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่และจะบนัทึกการจ่ายชาํระในส่วน
ของผูถื้อหุน้ นอกเหนือจากกรณีดงักล่าวการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัของส่ิงตอบแทนท่ีคาด
วา่จะตอ้งจ่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
 
เม่ือมีขอ้กาํหนดใหเ้ปล่ียนแทนโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) กบัโครงการจ่ายโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑท่ี์พนกังานของผูถู้กซ้ือถืออยู ่(โครงการของผูถู้กซ้ือ) และสัมพนัธ์กบัตน้ทุนบริการในอดีต โดย
มูลค่าทั้งหมดหรือบางส่วนของโครงการทดแทนของผูถู้กซ้ือน้ีไดถู้กรวมในการวดัมูลค่าส่ิงท่ีจะโอนให้ใน
การรวมธุรกิจ ทั้งน้ีไดว้ดัมูลค่าโครงการโดยใชร้าคาตลาดของโครงการทดแทนเปรียบเทียบกบัราคาตลาด
ของโครงการของผูถู้กซ้ือ และขอบเขตของโครงการทดแทนนั้นสัมพนัธ์กบัตน้ทุนบริการในอดีตและ/หรือ
ตน้ทุนบริการในอนาคต 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2      การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

3.2.8 การเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยในประเทศ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยแห่งหน่ึงของบริษทัฯ ได้เปล่ียนสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานจากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ เพ่ือใหง้บการเงินของ PTTEP ไดแ้สดงขอ้มูลท่ีเหมาะสมและเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจมากข้ึนในส่วน
ท่ีเก่ียวกบัผลกระทบของรายการคา้ เหตุการณ์และสถานการณ์อ่ืนท่ีมีต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน 
และกระแสเงินสดของกิจการ  ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงันั้น 
PTTEP ไดป้รับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดน้าํงบการเงินของ PTTEP ท่ีไดมี้การแปลงค่าเงิน
เป็นสกลุเงินบาทแลว้มาจดัทาํงบการเงินรวม โดยผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัสรุปไดด้งัน้ี  
 

   หน่วย: ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  
  เพิม่ข้ึน(ลดลง)  

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553    
• สินทรัพยร์วม  (20,710.60)  
• หน้ีสินรวม  (11,487.34)  
• ส่วนของผูถื้อหุน้  (9,223.26)  
    

งบกาํไรขาดทุนสําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553  
• รายไดร้วม  (6,797.22)  
• ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายรวม  (3,984.27)  
• ภาษีเงินได ้  (4,865.22)  
• กาํไรสาํหรับงวด  2,052.27  
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 
3.3.1   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือ             
ทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดภายในสามเดือน ส่วนเงินเบิก              
เกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไดแ้สดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
3.3.2   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
  
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลกูหน้ีท่ี

คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวดตามประวติัการชาํระเงิน
และสถานะทางการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนั รวมทั้งพิจารณาจากอตัราร้อยละตามอายหุน้ีของยอดลูกหน้ี  
ณ วนัส้ินงวด  หน้ีสงสยัจะสูญท่ีเกิดข้ึนรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

 
3.3.3   สินคา้คงเหลือ 
 
 สินคา้คงเหลือแสดงมูลคา่ดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยราคาทุนคาํนวณ

ตามเกณฑถ์วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั  ราคาทุนของสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ยตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือ ค่าใชจ่้าย
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ  ส่วนลดรับ  ส่วนลดตามปริมาณการซ้ือ รวมถึงเงินนาํส่งหรือเงินรับ
ชดเชยจากภาษีและกองทุนต่างๆ  ส่วนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บนั้นคาํนวณจากราคาโดยประมาณท่ีคาดว่าจะขาย
ตามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจาํเป็นเพื่อใหสิ้นคา้นั้นสาํเร็จรูป และค่าใชจ้่ายในการขายที่เกี่ยวขอ้ง 
และรับรู้ส่วนของมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับท่ีตํ่ ากว่าราคาทุนในงบกําไรขาดทุนภายใต้หัวข้อต้นทุนขาย                    
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เม่ือสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 

 
3.3.4 พสัดุคงเหลือ 
 
 พัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนซ่ึงคํานวณตามเกณฑ์ถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก   หักด้วยสํารองค่าเผื่อ                       

พสัดุเส่ือมสภาพและลา้สมยัสาํหรับพสัดุท่ีเส่ือมสภาพ ลา้สมยัหรือไม่ไดใ้ชง้าน 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.5   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษทัใหญ่  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัใหญ่มีอาํนาจ
ควบคุมผ่านการออกเสียงทั้งทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของ
บริษัทนั้ นเพื่อได้มาซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย  งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ใน                     
งบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ตน้ทุนการรวมธุรกิจวดัมูลค่าดว้ยจาํนวน
รวมทั้งส้ินของมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัของ           
ผูถ้กูซ้ือและมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือ (หากการรวมธุรกิจเกิดข้ึนเป็นขั้นๆ) 

• ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ        
ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดย
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น  

• กรณีการรวมธุรกิจที่ดาํเนินการเป็นขั้นๆ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนได้เสียท่ีถืออยู่ก่อนหน้า
การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนใน                 
งบกาํไรขาดทุน 

• ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ยกเวน้ตน้ทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุน 
         บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัย่อยโดยท่ีไม่ไดท้าํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจในการ
ควบคุม กลุ่มบริษทับนัทึกรายการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้  
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุน 

 
รายช่ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.1 และ 12.2  
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบาย
ดงักล่าว  
 
กลุ่มบริษทัใช้วิธีซ้ือเป็นวิธีการบญัชีสําหรับการบนัทึกการได้มาซ่ึงบริษทัร่วม ตน้ทุนการซ้ือบริษทัร่วมท่ี              
สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ระบุไดข้องบริษทัร่วมเฉพาะส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษทัจะ
บนัทึกเป็นค่าความนิยมซ่ึงรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียนบัจาก
วนัที่มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัส้ินสุดลง  รายการกาํไรหรือรายการ
ขาดทุนที่ยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนระหว่างกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะถูกตดับญัชีเท่าที่กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
บริษทัร่วมนั้น เวน้แต่มีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกันดังกล่าวเกิดการด้อยค่า 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามสัดส่วนที่กลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียใน
กาํไรขาดทุนของบริษทัร่วม เงินปันผลที่กลุ่มบริษทัได้จากบริษทัร่วมจะนาํไปหักจากมูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุน 
 
ตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมอีกต่อไป หาก               
ส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัใน
บริษทัร่วม เวน้แต่กลุ่มบริษทัไดค้ ํ้าประกนัหรือมีภาระผกูพนัในหน้ีสินตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายชาํระหน้ีแทน
บริษทัร่วม  
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุนและแสดงในงบการเงินรวม
โดยใช้วิ ธีส่วนได้เสีย   
 

 รายช่ือบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.1 และ 12.2  
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.7 เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไว้
ในสัญญา    กิจการที่ควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดส่วน ซ่ึงเป็นวิธีที่กลุ่มบริษทั
รวมส่วนแบ่งสินทรัพย ์ หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และกระแสเงินสดของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไวใ้นแต่ละรายการ
ในงบการเงิน นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัที่อยูใ่นรายการกาํไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพยใ์ห้กบั
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเฉพาะส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียของผูร่้วมคา้อ่ืน หากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนันั้นยงัเป็น
เจา้ของสินทรัพยน์ั้นอยู ่  และสาํหรับกรณีท่ีเป็นการซ้ือสินทรัพยจ์ากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  กลุ่มบริษทัจะ
ไม่รับรู้ส่วนแบ่งของตนในกาํไรหรือขาดทุนที่กิจการที่ควบคุมร่วมกันได้รับจากการขายสินทรัพย  ์
จนกว่ากลุ่มบริษทัจะขายสินทรัพยน์ั้นใหก้บับุคคลอ่ืน   อย่างไรก็ตามกรณีที่เป็นการขายหรือซ้ือสินทรัพย์
ท่ีดอ้ยค่าจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนทนัที   
 

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุน  
 

รายช่ือกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้12.1 และ 12.2  
 
3.3.8 เงินลงทุนอ่ืน 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั เป็นเงินลงทุนเผือ่ขายและเงินลงทุนทัว่ไป 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาดถูกจัดประเภทเป็น              
เงินลงทุนเผือ่ขาย และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ผลต่างท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็น
รายการกาํไร(ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึน   โดยกาํไร(ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนแสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ และแสดงมูลค่าการเปล่ียนแปลงระหว่างงวดในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ  

 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์่ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจะถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปและแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุน และปรับดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเพื่อรับรู้ผลขาดทุนท่ีอาจ
เกิดข้ึนในกรณีที่มีการลดลงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนอย่างเป็นสาระสําคญั โดยกลุ่มบริษทัจะ
ทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน   ถา้ราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกอยู่ในงบกาํไร
ขาดทุนทนัที 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

 

3.3.8 เงินลงทุนอ่ืน (ต่อ) 
 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน
นั้นจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน และเมื่อมีการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิด
เดียวกนัเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที่จาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกัจาก
จาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้

 

3.3.9   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษัทฯ หรือ                 
ถูกควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 
ซ่ึงหมายความรวมถึง บริษทัท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น  บริษทัย่อย  และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกัน   
รวมถึงมีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ ซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  หรือมีอาํนาจควบคุมร่วม นอกจากน้ีบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม  การร่วมคา้ท่ีบริษทัฯเป็นผูร่้วมคา้  ผูบ้ริหารสาํคญั และ
กรรมการของบริษทัฯ   รวมถึงกิจการท่ีผูบ้ริหารสําคญั  หรือกรรมการของบริษทัฯมีอาํนาจควบคุม  หรือมี
อาํนาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาระสาํคญัทั้งน้ีไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ 
คาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

3.3.10 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี
เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจาก
การรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน
ดงักล่าว จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัแปลงค่างบการเงินของบริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกันท่ีจดัทาํงบการเงินเป็นเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และ
แปลงค่างบกาํไรขาดทุนโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหว่างงวด     ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า
รายการดงักล่าว แสดงภายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ จึงจะบนัทึกผลต่างซ่ึงแสดงภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้นเป็น
ส่วนหน่ึงของกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้น  
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.11 ตน้ทุนการกูย้มื 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอื่นที่เกิดจากการกูย้ืม  โดยตน้ทุนการกูย้ืมที่เกี่ยวขอ้งกบั
การไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์่เขา้เงื่อนไข จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย์
ดงักล่าว จนกระทัง่การดาํเนินการส่วนใหญ่ที่จาํเป็นในการเตรียม การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยใ์ห้
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใชไ้ดต้ามประสงคเ์สร็จส้ินลง อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนที่ใชค้าํนวณตน้ทุนการกูย้ืม 
ที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์คือ อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียของยอดเงินกูใ้นระหว่างปี ในกรณีท่ีเงินกูย้ืม
เกิดข้ึนโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย ์ จาํนวนตน้ทุนการกูย้ืมท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น
เป็นตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจริงในระหว่างปีของเงินกูน้ั้นหกัดว้ยรายไดท่ี้เกิดจากการนาํเงินกูด้งักล่าวไปลงทุน
เป็นการชัว่คราว 
 
ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
 

3.3.12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า  โดยราคาทุน
รวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใชง้าน และประมาณการ 
ค่าร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ีตั้ งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผูกพนัท่ีเกิดจากการได้หรือใช้
สินทรัพยน์ั้น  
 

  ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ส่วนตน้ทุนของ
การปรับปรุงสินทรัพยใ์หดี้ข้ึนอย่างสําคญั ตน้ทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ่  กลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าว
ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์และคิดค่าเส่ือมราคา  ทั้งน้ีสาํหรับกรณีท่ีมีการเปล่ียนแทน
และได้บันทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาตามบัญชีของสินทรัพย์  กลุ่มบริษัทจะตัดมูลค่าตามบัญชีของ
ส่วนประกอบท่ีถกูเปล่ียนแทนออก 

 
  การกาํหนดค่าเส่ือมราคา กลุ่มบริษทัพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมี
สาระสาํคญั 

 
   มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์มีการประมาณการด้วยมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับในปัจจุบนัจาก
สินทรัพยน์ั้น หากมีอายแุละสภาพท่ีคาดว่าจะเป็นเม่ือส้ินสุดอายกุารใหป้ระโยชน์ และทบทวนมูลค่าคงเหลือ 
อายกุารใหป้ระโยชน ์และวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ์ยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 
ค่าเ ส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน  คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน 
โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทดงัต่อไปน้ี   

 
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 5 – 30  ปี 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 5 – 40  ปี 
สินทรัพยอ่ื์นๆ  5  – 10  ปี 

 
ไม่มีการคิดคา่เส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 

 

กาํไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดจากการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดร้ับจากการขาย
กบัมูลค่าคงเหลือตามบญัชี ณ วนัจาํหน่าย  โดยไดร้วมอยู่ในการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

 
สินทรัพย์เพือ่การสํารวจและการผลติปิโตรเลยีม 

 
กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์ใชเ้พ่ือการสาํรวจและ
การผลิตปิโตรเลียมโดยใชว้ิธีผลสาํเร็จของงาน (The Successful Efforts Method)  ซ่ึงมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
 

ตน้ทุนสินทรัพย ์

ตน้ทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ย  ตน้ทุนทั้งหมดเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมหรือตน้ทุนใน
การไดม้าในสดัส่วนของสินทรัพย ์รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต  

ตน้ทุนเพื่อการขดุเจาะปิโตรเลียมของหลุมสาํรวจจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละจะเปล่ียนเป็นทรัพยสิ์นของ
โครงการท่ีพบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้   เม่ือมีการสาํรวจพบปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย ์ แต่จะ
ถูกตัดจําหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีมีการพิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณสํารอง                 
หรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์

รายจ่ายสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ตลอดจนค่าสงวนพื้นท่ีในช่วงการสํารวจบันทึกเป็น      
ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดในงบกาํไรขาดทุน     

รายจ่ายเพื่อการพฒันา ทั้งในส่วนของสินทรัพยท่ี์พบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้รวมถึงตน้ทุนของหลุมพฒันา

ท่ีไม่ประสบความสาํเร็จจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย ์
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 
 ค่าเส่ือมราคา 
 ค่าเส่ือมราคาของต้นทุนการได้มาซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมคํานวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต                     

(Unit of Production) ตลอดอายขุองปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุน
หลุมสาํรวจ การพฒันา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ยกเวน้โครงการ
ท่ียงัไม่สาํเร็จคาํนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต ตลอดอายขุองปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้ (Proved Reserves) 
หรือปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์และพฒันาสาํเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงประมาณการของปริมาณสาํรองโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แลว้และปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์และพฒันาสําเร็จคาํนวณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั 
และจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

            รายจ่ายส่วนทีสํ่ารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลติ 
  
 กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัรายจ่ายส่วนท่ีสาํรองแทน

รัฐบาล (Carried Cost) ภายใตส้ญัญาแบ่งปันผลผลิต โดยมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
 ภายใตส้ัญญาแบ่งปันผลผลิตท่ีมีรัฐบาลเป็นผูร่้วมทุนบางสัญญา กลุ่มผูร่้วมทุนอ่ืนที่ไม่ใช่รัฐบาลมีขอ้ผูกพนั

ที่จะตอ้งจ่ายตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสํารวจทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในส่วนของรัฐบาลจนกว่าจะไดร้ับ
อนุมติัพื้นท่ีพฒันาปิโตรเลียม (First Development Area) ตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสาํรวจท่ีกลุ่มผูร่้วมทุนจ่าย
แทนรัฐบาลดงักล่าว (Carried Cost) เป็นไปตามสัดส่วนที่ตกลงกนั ทั้งน้ีเม่ือโครงการไดท้าํการผลิตแลว้ 
กลุ่มผูร่้วมทุนจะไดรั้บคืน Carried Cost ในรูปของการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมตามวิธีการท่ีไดต้กลงกนัโดย
ปราศจากดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรมปิโตรเลียม ภายใตว้ิธี
ผลสําเร็จของงาน ซ่ึงส่วนใหญ่บนัทึกเป็นรายการภายใตสิ้นทรัพยเ์พื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมใน           
งบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียมในงบกาํไรขาดทุน รายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 16 
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.13 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า  ซ่ึง             
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาสินทรัพย ์
  
กลุ่มบริษทัใช้วิธีราคาทุนสําหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  โดยแนวทางราคาทุนนั้น
เป็นไปตามแนวทางท่ีกาํหนดในนโยบายบญัชีหวัขอ้ “ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ” 
 

   ค่าเ ส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน  คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพยซ่ึ์งอยูร่ะหว่าง 5-30 ปี  และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง 

 

3.3.14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนแสดงดว้ยราคาทุนหักด้วยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าตดัจาํหน่าย
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืนกลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรก
ของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย สิทธิในการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สิทธิในการใช้สินทรัพย  ์เช่น           
ท่อขนส่งก๊าซ  สินทรัพยใ์นการสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ  เช่น 
สิทธิในการดาํเนินงานอ่ืน สิทธิบตัร และ สัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้ (Customer Contract) 
 

สินทรัพย์ในการสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีกลุ่มธุรกิจประเภทท่ี
ดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมบันทึกโดยใช้ราคาทุน และเม่ือมีการสํารวจพบปริมาณสํารอง                     
ท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย ์สินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการนั้นจะถูกโอนไปเป็นสินทรัพยข์องโครงการท่ีพบปริมาณ
สํารองท่ีพิสูจน์แลว้ และมีวิธีวดัมูลค่าภายหลงัตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุฯ 3.3.12 ท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์   ส่วนโครงการท่ีพิสูจนว์า่ไม่พบปริมาณสาํรองหรือพบแต่ไม่เพยีงพอในเชิงพาณิชย ์สินทรัพยภ์ายใต้
โครงการนั้นจะถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถกูตดัจาํหน่ายและบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์ซ่ึงอยูร่ะหว่าง 5 - 30 ปี  ยกเวน้สัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้(Customer Contract) ถูกตดัจาํหน่ายตาม
ประมาณการปริมาณขาย  

 

กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่าคงเหลือ  และอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอยา่งนอ้ยทุกส้ินปี  
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3.         นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3       นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.15 สินทรัพยเ์หมือง 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทถ่านหิน จะบนัทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพยท่ี์ใช้เพ่ือการสํารวจและการผลิตถ่านหินซ่ึง
ประกอบดว้ย สิทธิในเหมืองถ่านหิน  และค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี ดงัน้ี 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน 

สิทธิในเหมืองถ่านหินประกอบดว้ย  ตน้ทุนทั้งหมดเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในเหมืองถ่านหิน และรวมถึง
ตน้ทุนค่าสาํรวจและพฒันาพ้ืนท่ีเหมืองถ่านหิน    
 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี 
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย ์ (ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจรอตดับญัชี) ตามพื้นท่ีท่ีจะก่อให ้  
เกิดประโยชน ์ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีจะประกอบไปดว้ยตน้ทุนทางตรงสุทธิ เช่น ค่าสิทธิบตัร ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ
ทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ และไม่รวมค่าโสหุ้ยทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรง        
กบัพื้นท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน ์โดยมีเง่ือนไขต่อไปน้ี 

 

ก) ตน้ทุนสินทรัพยน์ั้นคาดว่าจะไดรั้บคืนเม่ือพื้นที่นั้นไดรั้บการพฒันาแลว้เสร็จและเร่ิมการทาํเหมือง 
หรือจากการขายพ้ืนท่ีสาํรวจ  
 

ข) กิจกรรมการสํารวจในพื้นท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ยงัไม่ถึงขั้นท่ีสามารถประเมินถึงความมีอยู่จริง
ของปริมาณสํารองในเชิงพาณิชย์ได้อย่างสมเหตุสมผล และกิจกรรมการสํารวจยงัดาํเนินอยู่โดย
ต่อเน่ือง 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของรายจ่ายในการสํารวจข้ึนอยู่กบัความสําเร็จและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะ     
ไดรั้บ ซ่ึงในกรณีท่ีพิจารณาแลว้ว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนอ้ยหรือคาดว่าจะไม่ไดรั้บผลประโยชน ์   
เชิงเศรษฐกิจ รายจ่ายในการสํารวจรอตัดบัญชีดังกล่าวจะถูกตัดจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งจาํนวนใน    
งบกาํไรขาดทุนทันที 

ส่วนรายจ่ายเพื่อการพฒันาเหมืองและต้นทุนในการพฒันาพ้ืนท่ีก่อนท่ีจะทาํการผลิต จะถูกบนัทึกไวเ้ป็น
สินทรัพยเ์หมือง  หากเขา้เง่ือนไขและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน ์          
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

 

 ค่าตดัจาํหน่าย 
 ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในเหมืองถ่านหิน คาํนวณโดยใชว้ิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of production) ท่ีขดุได ้
 

ค่าใชจ้่ายในการสํารวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี จะเร่ิมตดัจาํหน่ายเมื่อเร่ิมผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย ์ 
โดยใชว้ิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of production) 
 

ปริมาณสดัส่วนของผลผลิตและอายขุองสมัปทานเหมืองถ่านหิน จะถกูประมาณและสอบทานโดยกลุ่มบริษทั  
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3.         นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3       นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.16 ค่าความนิยม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มาสูงกว่าตน้ทุนการ               
รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่เป็นกาํไรในงบกาํไรขาดทุน 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม  และจะทดสอบการด้อยค่าของ                   
ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ
ใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด)ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วย
ของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หาก
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน  และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ไดใ้นอนาคต 

 

3.3.17  สญัญาเช่าการเงิน – กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนมายงั
กลุ่มบริษทัถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดย
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อ
หน้ีสินคงคา้งอยู่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะแสดงรวมอยู่ในเงินกูร้ะยะยาว ส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์่ไดม้าจากสัญญาเช่าการเงินจะ
คิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพยน์ั้น หรือตามอายุของสัญญาเช่าแลว้แต่
ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่  
 

3.3.18 สญัญาเช่าดาํเนินงาน – กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที่ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน โดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้ห้
เช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
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3.         นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3       นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.19 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซตามสัญญา Take or Pay 
 

บริษทัฯ ไดมี้การทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบัผูข้าย ซ่ึงมีการกาํหนดปริมาณการรับก๊าซธรรมชาติ(ก๊าซฯ) 
ขั้นตํ่าในแต่ละปี (Annual Minimum Quantity) หากในปีสัญญาใด บริษทัฯไม่สามารถรับก๊าซฯไดค้รบตาม
ปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา บริษทัฯ จะตอ้งชาํระค่าซ้ือก๊าซฯล่วงหนา้สําหรับปริมาณก๊าซในส่วนท่ี 
ไม่สามารถรับได ้(Take or Pay) โดยหลงัจากส้ินปีสัญญาในแต่ละปี บริษทัฯ และผูข้ายจะทาํการตกลงและ
ยอมรับในปริมาณก๊าซฯที่จะนาํมาใชใ้นการคาํนวณค่า Take or Pay สาํหรับปีสัญญานั้นตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา  ทั้งน้ีบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซฯท่ีไดช้าํระเงินล่วงหน้าไปแลว้นั้นใน                
ปีสัญญาต่อๆไป (Make up) โดยต้องรับก๊าซฯให้ครบตามปริมาณรับก๊าซฯขั้นตํ่าสําหรับปีสัญญานั้นๆก่อน    
บริษทัฯ บนัทึกรายการชาํระค่าซ้ือก๊าซฯภายใตส้ญัญาน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 

 
3.3.20 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งัน้ี 
• ค่าความนิยมเป็นรายปี  
• ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายหรือมูลค่า
จากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า  ซ่ึงในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย  ์กลุ่มบริษทั
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดย
ใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลา
และความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกั
ตน้ทุนในการขาย  กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้น
ถึงจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้น           
ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.21 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning Costs) เม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินดว้ยจาํนวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตซ่ึงตน้ทุน
ดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และตดัจาํหน่ายโดยวิธีสัดส่วน
ของผลผลิตของปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แลว้     ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตได้รับการ             
สอบทานและประเมินข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพนิิจของฝ่ายบริหาร 

 
3.3.22   ภาระหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 
 

ภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานรับรู้และวดัมูลค่าผลประโยชน์ของพนกังาน 
แต่ละประเภทดงัน้ี  

1. ผลประโยชนข์องพนกังานระยะสั้น รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ  
2. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงิน  บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้ง

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้
เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ี
บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีเกิด
รายการ  

3. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ ใชเ้ทคนิคการประมาณการตาม                
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และคิดลดผลประโยชน ์ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected unit credit method) เพื่อกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 
ตน้ทุนบริการในอดีต  โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน  และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน             
งบกาํไรขาดทุน ทั้งน้ีหากมีผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
(Actuarial Gain/Loss) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนทนัที  

4. ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ใช้เทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั คิดลดโดยวิธีคิดลดผลประโยชน์แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected unit credit 
method) เพื่อกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั และตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนบริการใน
อดีต โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน  และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน  
ทั้งน้ีหากมีผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
งบกาํไรขาดทุนทนัที  
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3       นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.22   ภาระหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน(ต่อ) 
 

5. ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นหน้ีสิน และค่าใชจ่้ายเม่ือแสดงชดัเจนวา่ผกูพนักบัรายการใด
รายการหน่ึงดงัน้ี  

• เลิกจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ  
• ใหข้อ้เสนอเพ่ือสนบัสนุนใหมี้การออกจากงานดว้ยความสมคัรใจของพนกังาน  

 

3.3.23 ภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
 

กลุ่มบริษทัคาํนวณภาษีเงินได้สาํหรับกิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามเกณฑ์ที่กาํหนดไว้
ในประมวลรัษฎากร  พระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม  พ.ศ. 2514 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2532 
และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัไดไ้ปลงทุน 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระซ่ึงคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี  โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเก่ียวกบัรอบบญัชีท่ีคาํนวณภาษีเงินได ้ ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีบนัทึกหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเกิดจากผลต่าง
ชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัมูลค่าที่แสดงอยูใ่นงบการเงิน  ผลต่างชัว่คราว     
ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ การตดัจาํหน่ายตน้ทุน  
ค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต และเงินชดเชยกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ รวมถึงผลแตกต่างระหว่างมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า  และฐานภาษี 
 

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินใชเ้ป็นอตัราในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
เพยีงพอต่อการนาํจาํนวนผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน ์และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษี
จะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็ต่อเม่ือมีสิทธิตามกฎหมายและสินทรัพย์
และหน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั 
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.24 การรับรู้รายได ้
  

กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการขายเม่ือส่งมอบสินคา้หรือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  ส่วนรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จ
ของงาน ซ่ึงรายไดท่ี้รับรู้ดงักล่าวแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 
รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

ดอกเบ้ียรับ    -  รับรู้ตามสัดส่วนของระยะเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
 ค่าสิทธิ          -  รับรู้ตามเกณฑท่ี์ไดต้กลงหรือสัญญาท่ีไดท้าํไว ้
 เงินปันผล      -  รับรู้เม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
 รายไดน้อกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 
3.3.25 กาํไรต่อหุน้ 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรที่ เ ป็นของผู ้ถือหุ้นสามัญ  ด้วยจาํนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี 

 
กาํไรต่อหุน้ปรับลด บริษทัฯมีสมมติฐานว่าสิทธิเลือกซ้ือหุน้สามญัของกลุ่มบริษทัท่ีใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร
และพนกังานทั้งส้ินไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญั เป็นผลใหก้าํไรของกลุ่มบริษทัท่ีรับรู้ในงบการเงินของบริษทัฯได้
ปรับปรุงดว้ยอตัราส่วนในการถือหุ้นท่ีลดลงเน่ืองจากการใช้สิทธิดงักล่าวและคาํนวณจาํนวนหุ้นเทียบเท่า
ปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัฯในระหว่างงวด) และราคาตามสิทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือหุ้นนั้น เพื่อกาํหนดจาํนวนหุ้นสามญัท่ีตอ้งบวกเพิ่มกบัหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอก  
ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

 
3.3.26    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 

กลุ่มบริษทับนัทึกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุน  ณ วนัใหสิ้ทธิตามมูลค่ายติุธรรม
ของสิทธิซ้ือหุน้ โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามอายขุองสิทธิซ้ือหุน้ และแสดงบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้  ซ่ึงในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑด์งักล่าว 
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการวดัมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซ้ือหุ้น ความผนัผวน
ของราคาหุน้ และอตัราเงินปันผล เป็นตน้ 
 
ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไม่ได้ถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีท่ีกล่าวขา้งตน้สําหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สาํหรับการใหสิ้ทธิก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ตามการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  ซ่ึงรายละเอียดของการใหสิ้ทธิก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 
2554 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32 

 
3.3.27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                

เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอื่น เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว  หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย  เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้  เจา้หน้ีอื่น  เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว 
นโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับแต่ละรายการไดแ้สดงเปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   

 กลุ่มบริษัทได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียและราคาตลาดของนํ้ามนัและผลิตภณัฑก๊์าซ โดยเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
 
สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศท่ีจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระ  สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะรับรู้ใน
งบการเงิน ณ วนัทาํสัญญา ค่าธรรมเนียมส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดข้ึนจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้จะตดัจาํหน่ายตลอดอายขุองสญัญา 
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3       นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.27 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
 สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 
 

 สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง โดยสัญญา
แลกเปล่ียนน้ีไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาท  โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา
แลกเปล่ียนนั้นๆ กาํไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา หรือจากการชาํระคืนเงินกูย้ืมก่อนกาํหนดบนัทึกไว้
ในงบกาํไรขาดทุน 

 
 สัญญาซ้ือขายราคานํา้มนัล่วงหน้า 
  

 สัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้เป็นสัญญาท่ีทาํข้ึนเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนั
ในตลาดโลกตามสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัท่ีไดต้กลงไว ้โดยมีการกาํหนดราคาท่ีจะซ้ือขายในอนาคตและจะรับรู้
ผลต่างท่ีเกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุนเม่ือครบกาํหนดสญัญา 

 

 นโยบายการบริหารความเส่ียง ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล
สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั 
 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  ผูบ้ริหารได้พิจารณาใช้ประมาณการและ               
ขอ้สมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรายงานสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
 
ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับ               
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวได้รับการทบทวน และในงวดอนาคต               
ท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัและท่ีมาของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงอาจมีผลต่อ
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรายงานในงบการเงินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั (ต่อ) 

 
ประมาณการหนีสิ้น  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิด
จากเหตุการณ์ในอดีตโดยมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีจะทาํให้กลุ่มบริษทัต้องสูญเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนันั้น และสามารถประมาณมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning costs) เม่ือมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การ
ผลิต (Decommissioning costs) ดว้ยจาํนวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตท่ีสร้างเสร็จ
พร้อมใชง้าน ตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และ
ตดัจาํหน่ายโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิตของปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์
การผลิตไดรั้บการสอบทานและประเมินข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพนิิจของฝ่ายบริหาร 
 
การประมาณการหน้ีสินข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัต่างๆ เทคโนโลยี และระดบัราคา 
ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณการและตั้งขอ้สมมติฐานไว ้
 
ภาษเีงนิได้ 
 
กลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นหลายประเทศ ในการประมาณหน้ีสินภาษีเงินได้ตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
อยา่งเป็นสาระสําคญั เน่ืองจากมีรายการคา้และการคาํนวณจาํนวนมากที่เกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดท่ี้คาดว่าจะเกิดโดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการภาษีส่วนเพิ่มท่ีจะถึงกาํหนด
ชาํระ ผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินไดที้่ชาํระจริงกบัประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินได้
รอตดับญัชีในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํจาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  ซ่ึงสมมติฐานเก่ียวกบักาํไรทางภาษี
ในอนาคตท่ีถูกกาํหนดข้ึนมีความไม่แน่นอน อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะกระทบต่อการรับรู้สินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั (ต่อ) 

 
การประมาณปริมาณสํารองปิโตรเลยีม 
 

ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีสาํคญัสาํหรับการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆของกลุ่ม
ธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการทดสอบการดอ้ยค่า การเปลี่ยนแปลงใน
ปริมาณสํารองที่พิสูจน์แลว้ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิและค่าเส่ือมราคา            
ท่ีคาํนวณตามวิธีสัดส่วนของผลผลิต  
 

ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจนแ์ลว้ คือ ปริมาณของปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตในเชิงพาณิชย ์ณ วนัท่ีกาํหนด
ใดๆ โดยมีความแน่นอนสูง ภายใตเ้ง่ือนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจุบนั รวมถึงกฎระเบียบ
ของรัฐ  โดยปริมาณสํารองปิโตร เลียมที่พ ิสูจน ์แล ว้จะมีการตรวจสอบและประเมินทุก ปีโดย                       
นักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของกลุ่มบริษทั 
 
ต้นทุนการสํารวจปิโตรเลยีม  
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม มีตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุม
สํารวจ ที ่บ นัท ึก เ ป็นสินทรัพย แ์ละมีอาย ุม ากกว ่า  1 2  เ ด ือนจะถ ูกต ดัจําหน่าย เ ป็นค ่าใชจ้ ่ายใน                            
งบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ (1) พบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ หรือ (2) พบปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย์
และมีแผนงานสํารวจ และประเมินในอนาคต ซ่ึงในการตดัสินใจว่าจะตดัจําหน่ายตน้ทุนเพื ่อการขุดเจาะ
ปิโตรเลียมท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละมีอายมุากกว่า 12 เดือนหรือไม่นั้น จาํเป็นตอ้งใช้ขอ้สมมติฐานในการ
ประเมินเงื่อนไขภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐานในรอบระยะเวลา
บญัชีภายหลงั ตน้ทุนเพื ่อการขุดเจาะปิโตรเลียมท่ีบันทึกเป็นสินทรัพย์ดังกล่าวก็จะถูกตัดจาํหน่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

 
การด้อยค่าของสินทรัพย์  
 

กลุ่มบริษทัได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพยเ์มื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่า
ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบ
กบัมูลค่าจากการใชง้าน (ซ่ึงคาํนวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) ราคาตามบญัชีจะถูก
ปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนและส่วนปรับลดจะถูกบันทึกในงบกาํไรขาดทุน ทั้ งน้ีรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่ค่าความนิยมที่กลุ่มบริษทัรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ 
หากประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทักาํหนดให้ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในอนาคต (สําหรับธุรกิจสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียม) เป็นปัจจยัสาํหรับทดสอบการดอ้ยค่า   เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเช่ือว่าเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด
สาํหรับการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับการวดัมูลค่าจากการใชง้าน ซ่ึงปริมาณ
การผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคตประกอบดว้ยปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้รวมถึงปริมาณท่ีคาดว่าจะเป็น
ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ในอนาคต  
 
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดสาํหรับการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น ข้ึนกบัปัจจยั
ต่างๆ ไดแ้ก่ ปริมาณการผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคต ราคาขายในอนาคต อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด 
ปัจจยัความเส่ียง อตัรากาํไรขั้นตน้ ส่วนอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดใน
อนาคตนั้นข้ึนกบัตน้ทุนเงินลงทุนของหน่วยสินทรัพย ์

 
3.3.29 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนนั้น เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพือ่ดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 
3.3.30 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

 กลุ่มบริษทันําเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ โดยมิได้นําเสนอขอ้มูลทางการเงิน
จาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เน่ืองจากส่วนงานอ่ืน ยกเวน้ส่วนงานในประเทศไทย มีรายได้ ผลการ
ดาํเนินงานและสินทรัพยข์องส่วนงานตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วม ผลการดาํเนินงานรวมและ
สินทรัพยร์วมของทุกส่วนงานรวมกนั 
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4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินสด  453.47  270.97  213.95  223.38 
เงินฝากธนาคาร 
 ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 68,057.99  95,355.88  21,892.01  25,571.39 

เงินฝากประจาํ      19,649.05  13,286.58  15,600.00  9,925.29 

ตัว๋เงินคลงั 13,066.89  -  -  - 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  5,770.00  1,296.65  4,500.00  - 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  9,134.65  25,590.96  9,134.65  25,590.96 

รวม 116,132.05  135,801.04  51,340.61  61,311.02 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  มีอตัราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 – 6.00 ต่อปี  
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.03-5.00 ต่อปี)  

 
5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินฝากประจาํ 4,305.56  2,594.36  4,032.61  2,282.39 

ตัว๋เงินคลงั -  915.81  -  915.81 

พนัธบตัร 1,136.37  13,230.76  206.23  12,673.93 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  5,500.00  5,022.92  5,500.00  5,000.00 

เงินลงทุนทัว่ไป 19.74  19.74  19.74  19.74 

รวม 10,961.67  21,783.59  9,758.58  20,891.87 

 
            เงินลงทุนชัว่คราว  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.80 – 4.15 ต่อปี  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2553 :  อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.35 – 2.30 ต่อปี) 
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6.        ลูกหนีก้ารค้า  
  

           ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ลูกหน้ีการคา้ -  กิจการอ่ืน 107,875.52  84,417.86  81,012.79  68,776.04 

ตัว๋เงินรับ 1,037.59  1,154.32  1,037.59  1,154.32 

 108,913.11  85,572.18  82,050.38  69,930.36 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,850.13)  (2,125.76)  (724.45)  (983.54) 

ลูกหน้ีการคา้ -  กิจการอ่ืน 107,062.98  83,446.42  81,325.93  68,946.82 
        

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 64,643.44  57,255.45  76,076.49  79,580.21 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (344.88)  (353.40)  (344.88)  (353.40) 
ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 9.1) 64,298.56  56,902.05  75,731.61  79,226.81 

รวม 171,361.54  140,348.47  157,057.54  148,173.63 
 

 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 168,337.87  137,256.15  151,499.13  142,745.65 
ครบกาํหนดชาํระ        

   -  ไม่เกิน 3 เดือน 2,222.92  1,818.62  1,903.45  1,012.30 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 638.46  1,062.99  437.52  1,162.57 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 492.93  1,017.86  331.90  1,483.48 

   -  เกิน  12 เดือน 1,864.37  1,672.01  3,954.87  3,106.57 
 173,556.55  142,827.63  158,126.87  149,510.57 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,195.01)  (2,479.16)  (1,069.33)  (1,336.94) 

รวม 171,361.54  140,348.47  157,057.54  148,173.63 
 

ลูกหน้ีการคา้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไดร้วมลูกหน้ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวน  
15,525.16  ลา้นบาท  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  : 16,005.50 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 
15,362.08 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : 15,839.89 ลา้นบาท) 
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7.        ลูกหนีอ้ืน่ 
 
           ลูกหน้ีอ่ืน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ลูกหน้ีอ่ืน 12,315.89  6,374.36  3,085.77  2,050.59 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (341.68)  (528.99)  (334.92)  (523.22) 

ลูกหน้ีอ่ืน 11,974.21  5,845.37  2,750.85  1,527.37 
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนั 
 เช้ือเพลิงคา้งรับ 11,657.36  7,239.97  11,627.05  7,239.97 

เงินจ่ายล่วงหนา้  6,163.71  3,016.38  570.00  1,212.99 

ดอกเบ้ียคา้งรับและเงินคา้งรับ 1,623.19  1,713.67  233.85  260.31 

ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 31,418.47  17,815.39  15,181.75  10,240.64 

ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุฯ 9.2 ) 1,206.26  989.52  1,562.34  1,768.78 

        รวม 32,624.73  18,804.91  16,744.09  12,009.42 

 
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ ประกอบดว้ย เงินชดเชยสาํหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีผลิต
ในประเทศ  นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศ และรับคืนสําหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ี
จาํหน่ายไปต่างประเทศ หรือจาํหน่ายให้แก่เรือเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเดินทางไปต่างประเทศ  รวมถึงเงิน
ชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ โดยจะไดรั้บเงินชดเชยและรับคืนตามอตัราท่ีคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลงังานกาํหนด 
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8.        เงนิให้กู้ยมื 
 
 8.1     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น- กิจการอ่ืน 175.35  284.03  119.52  174.89 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น-กิจการ 
  ท่ีเก่ียวขอ้ง (หมายเหตุฯ 9.2) 4,823.82  -  5,420.99  500.00 

       รวม 4,999.17  284.03  5,540.51  674.89 

 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น – กิจการอ่ืนของบริษทัฯ เป็นเงินให้กูย้ืมตามโครงการกรุงเทพฯฟ้าใสซ่ึงเป็นการให ้             
เงินกูย้มืแก่ผูป้ระกอบการขนส่งเพือ่ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการติดตั้ง เปล่ียน หรือดดัแปลงเคร่ืองยนตท่ี์ใช ้
NGV เป็นเช้ือเพลิง รวมถึงการซ้ือยานยนตใ์หม่ท่ีใชเ้คร่ืองยนต ์NGV ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนการใช ้NGV เป็น
พลงังานทดแทน โดยอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  เท่ากบัร้อยละ  0.50 ต่อปี  
 

8.2      เงินใหกู้ย้มืระยะยาว  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการอ่ืน 139.94  124.48  139.94  124.48 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการ 
  ท่ีเก่ียวขอ้ง (หมายเหตุฯ 9.3) 5.82  5,753.88  52,697.71  55,302.26 

       รวม 145.76  5,878.36  52,837.65  55,426.74 

 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว – กิจการอ่ืนของบริษทัฯ เป็นเงินใหกู้ย้ืมตามโครงการกรุงเทพฯฟ้าใส รายละเอียดตาม
หมายเหตุฯ 8.1  
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
 

9.1 ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 

      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

 บริษทัยอ่ย - - 10,991.18 22,131.99 

 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 751.86 490.63 

 บริษทัร่วม 59,798.70 53,653.95 59,651.81 53,468.93 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,844.74 3,601.50 4,681.64 3,488.66 

รวม 64,643.44 57,255.45 76,076.49 79,580.21 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (344.88) (353.40)  (344.88) (353.40) 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั  

 
64,298.56 

 
56,902.05 

 
75,731.61 

 
   79,226.81 

 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 64,141.37  56,928.18  72,427.41  76,279.58 

ครบกาํหนดชาํระ        

   -  ไม่เกิน 3 เดือน 108.14  195.15  107.89  172.63 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 135.24  87.07  133.70  306.73 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 175.11  44.19  174.91  544.96 

   -  เกิน  12  เดือน 83.58  0.86  3,232.58  2,276.31 

รวม 64,643.44  57,255.45  76,076.49  79,580.21 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (344.88)  (353.40)  (344.88)  (353.40) 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั 64,298.56  56,902.05  75,731.61  79,226.81 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
9.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ลูกหน้ีอ่ืน        

    บริษทัยอ่ย -  -  414.76  630.93 

    กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  22.82  19.86 

    บริษทัร่วม 624.53  700.11  623.11  569.61 

    บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 245.42  168.84  46.16  166.11 

 869.95  868.95  1,106.85  1,386.51 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16.09)  (135.37)  (16.09)  (135.37) 

 รวม 853.86  733.58  1,090.76  1,251.14 
        
เงินจ่ายล่วงหนา้        

     บริษทัยอ่ย -  -  153.98  262.52 

     บริษทัร่วม 0.68  0.02  -  - 

     บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 351.72  255.92  317.60  255.12 

 รวม 352.40  255.94  471.58  517.64 

      รวมลกูหน้ีอ่ืน  1,206.26  989.52  1,562.34  1,768.78 

        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        

     บริษทัยอ่ย -  -  597.17  500.00 

     บริษทัร่วม 4,823.82  -  4,823.82  - 

      รวม 4,823.82  -  5,420.99  500.00 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
9.2 ลูกหน้ีอ่ืน  เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ  2553  (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  

 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้ น-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั โดย ณ วนัท่ี                       
31 ธนัวาคม 2554  มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ  4.00-7.25  ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : อตัราดอกเบ้ีย
ระหวา่งร้อยละ 1.00-6.87 ต่อปี) 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม -  90.10  500.00  20,791.01 

- ใหเ้งินกู ้ -  43.73  71.79  1,013.19 

- รับคืนเงินกู ้ (226.23)  (133.83)  (2,220.85)  (21,804.20) 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี 5,050.05  -  7,070.05  500.00 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,823.82  -  5,420.99  500.00 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
9.3     ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ  2553 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ลูกหน้ีอ่ืน        

    บริษทัร่วม  -  1,877.99  -   1,877.99 

        รวม                  -       1,877.99                    -  1,877.99 

        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว        

    บริษทัยอ่ย -  -  52,697.71  49,562.21 

    บริษทัร่วม 5.82  5,753.88  -  5,740.05 

         รวม 5.82  5,753.88  52,697.71  55,302.26 

         
          

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  

 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ  3.46-5.58  ต่อปี ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 
3.03-7.25 ต่อปี ) 
 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 5,753.88  5,489.44  55,302.26  24,916.50 

- ใหเ้งินกู ้ -  270.55  5,163.53  30,885.76 

- รับคืนเงินกู ้ (698.37)  (3.88)  (698.03)  - 

- ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 0.36  (2.23)  -  - 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี (5,050.05)  -  (7,070.05)  (500.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5.82  5,753.88  52,697.71  55,302.26 
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9.        รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
9.4     เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

บริษทัยอ่ย -  -  13,381.95  12,611.56 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  5,093.66  3,997.20 

บริษทัร่วม 40,834.31  32,908.67  39,028.26  31,347.20 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,450.62  3,219.07  337.42  147.96 

    รวม 45,284.93  36,127.74  57,841.29  48,103.92 

 
9.5    เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เจา้หน้ีอ่ืน        

     บริษทัยอ่ย -  -  1,313.44  1,545.32 

     กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  4.02  7.49 

     บริษทัร่วม 747.94  934.87  589.66  899.88 

     บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 117.96  107.37  116.51  107.26 

           รวม 865.90  1,042.24  2,023.63  2,559.95 
        

เงินกูย้มืระยะสั้น *        

     บริษทัยอ่ย -  -  6,094.30  2,564.78 
 

  * บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการสภาพคล่อง(Liquidity management)โดยการบริหารเงินรวมภายใน
กลุ่มบริษทั  ซ่ึงบริษทัฯทาํหน้าท่ีบริหารเงินระยะสั้ น   เพื่อจัดการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของ  
แต่ละบริษทัโดยวิธีการกูย้มืเงินระยะสั้นระหวา่งกนั และคิดอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิงอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 
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9.        รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
9.6    เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

บริษทัยอ่ย -  -  0.17  0.33 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  13.15  13.87 

บริษทัร่วม 17.21  18.94  17.21  18.94 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 654.50  686.29  654.50  686.29 

   รวม 671.71  705.23  685.03  719.43 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
9.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

รายได ้        

      ค่าขายสินคา้        

     บริษทัยอ่ย -  -  107,139.32  98,656.57 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  6,651.42  2,595.21 

      บริษทัร่วม 873,320.98  658,397.53  871,692.85  656,600.92 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 48,602.82  29,921.93  46,828.44  29,137.08 

        

       ดอกเบ้ียรับ        

     บริษทัยอ่ย -  -  2,906.87  2,686.59 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  -  90.95 

      บริษทัร่วม 342.17  251.93  342.17  251.93 

        

       เงินปันผลรับ        

     บริษทัยอ่ย -  -  11,579.28  8,542.95 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  1,774.27  1,109.33 

            บริษทัร่วม -  -  10,921.66  8,664.27 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 528.03  514.28  436.96  514.28 

        

       รายไดอ่ื้น        

     บริษทัยอ่ย -  -  765.17  813.19 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  66.77  87.83 

      บริษทัร่วม 5,485.96  4,120.49  5,482.18  4,116.71 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74.71  72.95  69.73  72.14 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
9.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)   
 

สาํหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ค่าใชจ่้าย        

       ค่าซ้ือสินคา้        

      บริษทัยอ่ย -  -  151,913.76  118,976.95 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  30,115.02  28,348.00 

      บริษทัร่วม 596,441.85  484,861.64  577,506.58  467,180.69 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,455.00  29,620.71  6,089.91  5,516.66 

        

       ดอกเบ้ียจ่าย        

      บริษทัยอ่ย -  -  77.55  11.78 

        

       ค่าใชจ่้ายอ่ืน        

      บริษทัยอ่ย -  -  1,335.02  747.65 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  3.70  0.88 

      บริษทัร่วม 1,323.17  1,269.29  1,243.46  1,212.04 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 894.49  797.34  855.12  789.23 
 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 

การกาํหนดราคาระหว่างบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนด     
กบับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั สําหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยเป็นไปตามราคาขายตามปกติ    
ของบริษทัยอ่ยท่ีอา้งอิงจากราคาตลาดโลก  
 

9.8 ภาระผกูพนัต่อบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 48.1 
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9.        รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
9.9    รายการซ้ือขายนํ้ ามันดิบและนํ้ ามันสาํเร็จรูปท่ีไม่มีการส่งมอบจริงกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยมี         

  วตัถุประสงคใ์นการรักษาระดบัสาํรองนํ้ ามนัดิบและนํ้ามนัสาํเร็จรูปซ่ึงไดก้ลบัรายการในงบการเงินแลว้ 
 
  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี    

 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ค่าขาย        

           บริษทัยอ่ย                -                 -               -  8.12 

      บริษทัร่วม 6,729.79  1,773.21  6,729.79  1,773.21 

           บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 914.44  -  914.44  - 

        

ค่าซ้ือ        

           บริษทัยอ่ย                 -                 -                -  8.12 

      บริษทัร่วม 6,729.79  1,773.21  6,729.79  1,773.21 

            บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 914.44  -  914.44  - 
 
9.10    ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553   มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

   ค่าตอบแทนกรรมการ        
ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั 122.94  116.75  40.16  40.88 

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        

เงินเดือน โบนสั และผลประโยชนร์ะยะสั้นอ่ืนๆ  527.84  580.26  80.93  78.63 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  5.02  12.38  3.99  3.61 

รวม 655.80  709.39  125.08  123.12 

 
   ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการวางแผน ส่ังการ และควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  
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10. สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 19,918.86  26,727.85  15,512.90  6,070.89 

ผลิตภณัฑก๊์าซ 3,261.99  1,981.98  3,061.94  1,980.02 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 1,939.40  1,150.48  -  - 

อ่ืน ๆ 1,190.46  1,393.27  598.58  578.09 

 26,310.71  31,253.58  19,173.42  8,629.00 
หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ี 
      จะไดรั้บและสาํรองเส่ือมสภาพ (310.42)  (22.92)  (310.42)  (21.45) 

   รวม 26,000.29  31,230.66  18,863.00  8,607.55 

 
ในปี 2554 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บในงบการเงิน
รวมจาํนวน 75.99  ลา้นบาท ( ปี 2553 : 22.92 ลา้นบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน  75.99  ลา้นบาท                    
(ปี 2553 : 21.45 ลา้นบาท)  และรับรู้การกลบัรายการมูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บในงบการเงินรวมจาํนวน 22.92 ลา้นบาท ( ปี 2553 : 18.98 ลา้นบาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 
21.45 ลา้นบาท ( ปี 2553 : 15.60 ลา้นบาท) นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไดต้ั้งสาํรองสินคา้เส่ือมสภาพในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2554 จาํนวน 234.43 ลา้นบาท 
 
สินคา้คงเหลือด ังกล่าวขา้งต ้นมิได ้รวมสินคา้สํารองตามกฎหมาย  ซ่ึงได ้แสดงไวภ้ายใต ้สินทรัพย์               
ไม่หมุนเวียนอ่ืนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 
 

11. พสัดุคงเหลอื 
 

พสัดุคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

อะไหล่ อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 13,283.34  11,230.41  4,125.34  3,555.57 

หกั  สาํรองพสัดุเส่ือมสภาพ (81.76)  (127.88)  (13.76)  (61.53) 

 รวม 13,201.58  11,102.53  4,111.58  3,494.04 
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12.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  
  

12.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ 
ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2554 2553 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั    
 (มหาชน)  (PTTEP) 

ไทย สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

65.29 65.34 

PTT (Cambodia) Limited  (PTTCL) กมัพชูา การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) Cayman 

Islands 
การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทั รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (RBA) ไทย รับจา้งบริหารงาน และ
การตลาดนํ้ ามนั 

- 49.00 

PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) สิงคโปร์ การคา้สากลนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั (PTTNGD) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 58.00 58.00 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั (PTTLNG) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 100.00 100.00 
บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (PTTPM) ไทย การตลาด 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
50.00 50.00 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
เพ่ือใหเ้ช่า 

50.00 50.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั (PTTPL) ไทย บริการดา้น 
โลจิสติกส์ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) ไทย รับจา้งบริหารงาน 
และการตลาดนํ้ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า และนํ้าเยน็ 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  (PTTI) ไทย ลงทุนในต่างประเทศ 100.00 100.00 

PTT Green Energy Pte Limited (PTTGE) สิงคโ์ปร์ ลงทุนในธุรกิจ 
ปาลม์นํ้ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั บิซิเนส  เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (BSA) ไทย รับจา้งบริหารงาน  25.00 25.00 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั (PTT TANK) ไทย ท่าเทียบเรือและคลงั
ผลิตภณัฑ ์

100.00 100.00 

บริษทั  ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง  จาํกดั  (TLBC) 
  (บริษทัฯ และ PTTRB ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 48.95 และ 51.05
ตามลาํดบั ส่งผลให ้TLBC มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

ไทย ผสมและบรรจุ
นํ้ามนัหล่อล่ืน 

48.95 48.95 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 

12.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2554 2553 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั     
บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
 (TTM (T)) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. 
(TTM (M)) 

มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ จาํกดั  (DCAP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ 

35.00 35.00 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) ไทย ปิโตรเคมี 48.50 48.50 
บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) ไทย ปิโตรเคมี 41.44 41.44 
บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั (PMBC) ไทย ปิโตรเคมี 50.00 - 
     

บริษทัร่วม     

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  (มหาชน) (TOP) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 49.10 49.10 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนน่ิ์ง จาํกดั  (SPRC) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 36.00 36.00 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 27.22 28.29 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (THAPPLINE) ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 33.19 33.19 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
 (PA (Thailand)) 

ไทย การตลาดนํ้ ามนั 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 ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) 
 

ไทย ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

38.51 39.02 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั (IPT) ไทย ผลิตไฟฟ้า 20.00 20.00 

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั (TP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า 

26.00 26.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  
12.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2554 2553 

บริษทัร่วม (ต่อ)     
บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) ไทย ปิโตรเคมี 40.00 40.00 
บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) * ไทย ปิโตรเคมี - 48.68 
บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) ไทย ผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้า ไอนํ้ า และ
นํ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) ไทย บริการงานส่ือสาร
และเทคโนโลย ี

20.00 20.00 

บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) (PTTAR) * 

ไทย ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

- 48.60 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั   
 (PTTME)  

ไทย บริการบาํรุงรักษา
โรงงานและ 
งานวิศวกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จาํกดั   
 (B.Grimm BIP)  

ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า 

23.00 23.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั (NNEG) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า 

30.00 - 

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTES) ไทย ใหบ้ริการทาง
เทคนิคและ
ดาํเนินงาน 

40.00 - 

บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า ไอนํ้ า 

25.00 - 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)
(PTTGC) * 

ไทย ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

48.92 - 

      
      * PTTGC  เกิดจากการควบบริษทัระหว่าง PTTCH และ PTTAR  เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP:      

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 (PTTEPI) 

ไทย ปิโตรเลียม PTTEP 100.00 100.00 

PTTEP Offshore Investment Company 
Limited (PTTEPO) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP 
PTTEPI 

75.00 
25.00 

75.00 
25.00 

PTTEP Southwest Vietnam Company 
Limited (PTTEP SV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Kim Long Vietnam Company 
Limited (PTTEP KV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Hoang – Long Company Limited  
(PTTEP HL) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Hoan – Vu Company Limited 
(PTTEP HV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Oman Company Limited  
(PTTEP OM) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Algeria Company Limited   
(PTTEP AG) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.(ประเทศไทย) จาํกดั 
(PTTEPT)* 

ไทย ปิโตรเลียม PTTEPI 100.00 100.00 

บริษทั พีทีทีอีพี  เซอร์วิสเซส จาํกดั 
(PTTEP Services) 

ไทย ใหบ้ริการ PTTEP 

PTTEPI 
25.00 
75.00 

25.00 
75.00 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั (PTTEPS) ไทย ปิโตรเลียม PTTEP 

PTTEPO 

51.00 
49.00 

51.00 
49.00 

PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP OM 100.00 100.00 

PTTEP Merangin Company Limited 
(PTTEPM) ** 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

 

* เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 PTTEPT ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 
** เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554  PTTEPM ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบัรัฐบาลหมู่เกาะเคยแ์มน 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

PTTEP Bahrain Company Limited  
(PTTEP BH)  

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP OM 100.00 100.00 

PTTEP Holding  Company Limited 
(PTTEPH) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Indonesia Company Limited  
(PTTEP ID) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP  Bengara  I Company Limited 
(PTTEPB) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.โครงการไทย จาํกดั 
(PTTEP TP) * 

ไทย ปิโตรเลียม PTTEPT 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.อนัดามนั จาํกดั (PTTEPA) ไทย ปิโตรเลียม PTTEPS 100.00 100.00 

PTTEP Egypt Company Limited  
(PTTEP EG)                           

Cayman   
Islands          

ปิโตรเลียม 
 

PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Rommana  Company Limited 
(PTTEPR)      

Cayman   
Islands   

ปิโตรเลียม PTTEP EG 100.00 100.00 

PTTEP Sidi  Abd El Rahman Company 
Limited (PTTEP SAER) 

Cayman   
Islands     

ปิโตรเลียม 
                         

PTTEP EG 100.00 100.00 

PTTEP Australia Pty  Limited (PTTEP AU)   
 

ออสเตรเลีย 
    

ปิโตรเลียม 
 

PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP  Bangladesh  Limited (PTTEP BD) Cayman 
Islands  

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)  
(เดิมช่ือ: PTTEP Myanmar Limited (PTTEP MYA)) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

* PTTEP TP ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ละชาํระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

PTTEP Australia Perth Pty Limited  
(PTTEP AP)  

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

Andaman Transportation Limited (ATL)  Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP International Holding Company 
Limited (PTTEP IH) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam  Pipeline  
Company Limited (PTTEP SVPC)   

Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP FLNG Holding Company  Limited   
(PTTEP FH) 

ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

JV  Shore Base Limited (JV Shore Base)  
(เดิมช่ือ:PTTEP Brazil Holding  Limited (PTTEP BR)) 

Cayman   
Islands          

ปิโตรเลียม 
 

PTTEP IH 100.00 100.00 

PTTEP Netherland Holding Limited 
(PTTEP NL)                           

Cayman   
Islands          

ปิโตรเลียม 
 

PTTEP IH 100.00 100.00 

JV Marine Limited (JV Marine)      
 

Cayman   
Islands   

ปิโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

PTTEP South Mandar Limited  
(PTTEP SMD)  

Cayman   
Islands     

ปิโตรเลียม 
                         

PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)  
                     

Cayman   
Islands     

ปิโตรเลียม 
                         

PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)  
                     

Cayman   
Islands     

ปิโตรเลียม 
                         

PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)  
                     

Cayman   
Islands     

ปิโตรเลียม 
                         

PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. 
(PTTEP NC)  

เนเธอร์แลนด ์ 

           
ปิโตรเลียม 
                         

PTTEP IH 
PTTEP NL 

0.00005 
99.99995 

1.00 
99.00 

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)  
                     

แคนาดา    
           

ปิโตรเลียม 
                         

PTTEP NC 100.00 100.00 

 



66 
 

12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

PTTEP Canada International Finance 
Limited (PTTEP CIF) 

แคนาดา ปิโตรเลียม PTTEP NC 100.00 - 

PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA) Cayman   
Islands          

ปิโตรเลียม PTTEP 100.00 - 

 PTTEP Australia Offshore Pty Limited  
 (PTTEP AO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AU 100.00 100.00 

 PTTEP Australia  Browse Basin Pty Limited 
 (PTTEP AB) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

 PTTEP Australia International Finance Pty 
Ltd (PTTEP AIF) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia  Pty Limited (PTTEP AA) ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

 PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited 
 (PTTEP AT) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Finance) Pty Ltd 
(PTTEP AAF) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Petroleum) Pty Ltd 
(PTTEP AAP) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

Tullian Pty Ltd (PTTEP AAT) ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Operation) Pty Ltd 
(PTTEP AAO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 
(PTTEP AAA) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Staff) Pty Ltd  
(PTTEP AAS) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTCL:      

PTT (Lao) Co., Ltd  (PTT Lao) 
(เดิมช่ือ: Houakhong Trading Company Limited) 

 ลาว การตลาด
นํ้ ามนั 

PTTCL 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ SBECL:      

PTT Philippines Trading Corporation 
(PTTTC) 

ฟิลิปปินส์ การตลาด 
นํ้ามนั 

SBECL 100.00 100.00 

PTT Philippines Corporation (PTTPC) 
 

ฟิลิปปินส์ การตลาด 
นํ้ามนั 

SBECL 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTT:      

PTT International Trading DMCC 
 (PTTT DMCC) 

สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

การคา้สากล
นํ้ ามนั 

PTTT 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTNGD:      

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
(AMATA NGD) 

 ไทย ก๊าซธรรมชาติ PTTNGD 
 

80.00 
 

80.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTPM:      

Polymer Marketing DMCC Company  
Limited (PM DMCC) 

สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 
 

การตลาด
ผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

PTTPM 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTRB:      

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั 
(PTTRM) 

ไทย บริหารสถานี
บริการนํ้ ามนั

PTTRB 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.บริการธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั 
(PTTRS) 

ไทย 
 

บริหาร
บุคคลากร 

PTTRB 
 

100.00 
 

100.00 
 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั (TLBC) ไทย ผสมและ
บรรจุ
นํ้ ามนัหล่อล่ืน 

PTTRB 
PTT 

51.05 
48.95 

51.05 
48.95 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTI:      

PTT Mining Limited (PTTML)  ฮ่องกง ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTI 100.00 100.00 

International Coal Holdings  Pty Ltd  
(ICH) 

ออสเตรเลีย ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTML 100.00 - 

PTT Asia  Pacific Mining Pty Ltd  
(PTTAPM)  

ออสเตรเลีย ลงทุนใน
ธุรกิจเหมือง 

PTTML 
ICH 

60.00 
40.00 

60.00 
40.00 

Yannarie Solar Pty Ltd (YSP) 
 

ออสเตรเลีย 
 

เหมืองเกลือ 
 

PTTAPM 100.00 
 

100.00 
 

Straits (Brunei) Pte Ltd (Straits (Brunei)) 
 

 สิงคโปร์ 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTAPM 100.00 
 

100.00 
 

Sakari Resources Ltd.(SAR) 
(เดิมช่ือ : Straits Asia Resources Ltd) 
 

สิงคโปร์ ลงทุนใน
ธุรกิจเหมือง
ถ่านหิน 

PTTAPM 45.40 45.60 

Tiger Energy Trading Pte Ltd (TET) สิงคโปร์  การตลาดเหมือง 
 ถ่านหิน 

SAR 100.00 100.00 

SAR Resources (Australia) Pty Ltd (SARA) 
 

ออสเตรเลีย 
 

บริหารบุคลากร 
 

SAR 100.00 
 

100.00 
 

Sakari Asia Energy Pte Ltd (SAEnergy) 
(เดิมช่ือ:Straits Asia Energy Pte Ltd) 

สิงคโปร์ 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 
 

100.00 
 

Reyka Wahana Digdjaya Pte Ltd (RWD) 
 

สิงคโปร์ 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 
 

100.00 
 

Sakari Energy Trading Pte Ltd (SET) 
(เดิมช่ือ:Straits Energy Trading Pte Ltd) 

สิงคโปร์ 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 
 

100.00 
 

Sakari Marine & Infrastructure Pte Ltd (SMI) 
(เดิมช่ือ: Straits Marine & Infrastructure Pte Ltd) 
 

สิงคโปร์ 
 
 

 Marine 
Engineering 

 

SAR 100.00 
 
 

100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTI (ต่อ):       

PT Straits Consultancy Services (SCS) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ใหบ้ริการ
บริหารงาน 

SAR 
SMI 

99.00 
1.00 

99.00 
1.00 

PT Bahari Perdana Persada (BPPD) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 
 

100.00 
 

PT Bahari Putra Perdana (BPPN) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

BPPD 100.00 
 

100.00 
 

PT Reyka Wahana Digdjaya (RWD) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

BPPN 100.00 
 

100.00 
 

PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) อินโดนีเซีย  เหมืองถ่านหิน SAR 
RWD 

 80.00 
20.00 

 80.00 
- 

PT Bumi Borneo Metalindo (BBM) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน 
 บริษทัอ่ืน 

BCS 100.00 
 

100.00 
 

PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN) 
 
 

อินโดนีเซีย 
 
 

 อปุกรณ์
ลาํเลียงและ
ขนส่งถ่านหิน 

BBM 
 

100.00 
 
 

100.00 
 
 

PT Kuda Perdana Pertewi (KPP) 
 

อินโดนีเซีย 
 

เหมืองถ่านหิน 

 
 BCS 100.00 

 
100.00 

 
PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

BCS 100.00 
 

100.00 
 

PT Karbon Mahakam (KM) 
 

อินโดนีเซีย 
 

เหมืองถ่านหิน 
 

BPN 100.00 
 

100.00 
 

PT Metalindo Bumi Raya (MBR) 
 

อินโดนีเซีย 
 

เหมืองถ่านหิน 
 

BPN 100.00 
 

100.00 
 

PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

BCS 100.00 
 

100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTI (ต่อ):      

PT Separi Energy (SE) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

BCN 100.00 
 

100.00 
 

PT Jembayan Muarabara (JMB) 
 

อินโดนีเซีย 
 

เหมืองถ่านหิน 
 

SE 100.00 
 

100.00 
 

PT Kemilau Rindang Abadi (KRA) 
 

อินโดนีเซีย 
 

เหมืองถ่านหิน 
 

SE 100.00 
 

100.00 
 

PT Arzara Baraindo Energitama (ABE) 
 

อินโดนีเซีย 
 

เหมืองถ่านหิน 
 

SE 100.00 
 

100.00 
 

 PT Cakrawala Abadi Jaya (CAJ) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

BCN 100.00 
 

100.00 
 

PT Sakti Utama Luas (SUL) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

BCN 100.00 
 

- 
 

PT Makassar Prima Coal (MPC) 
 

อินโดนีเซีย 
 

เหมืองถ่านหิน 

 
SUL 70.00 

 
- 
 

PTT International Holding Limited (PTTIH) 
 

 ฮ่องกง 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

 PTTI 100.00 
 

100.00 
 

PTT International Investment Limited (PTTII) 
 

 ฮ่องกง 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

 PTTIH 100.00 
 

100.00 
 

PTT International (Singapore)                        
(PTT Inter(Sing)) 

สิงคโปร์ 
 

ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTII 100.00 100.00 

บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (NSC) ไทย  ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTI 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTGE :      

 Sabran Brothers Pte. Ltd. (Sabran) 
 

สิงคโปร์ ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTGE 100.00 100.00 

Chancellor Oil Pte. Ltd.(Chancellor) สิงคโปร์ ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTGE 77.56 77.56 

Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. (KTP) 
 

สิงคโปร์ ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

Sabran 100.00 100.00 

PT Az-Zhara  อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั Sabran 95.00 95.00 

PTT Green Energy (Hong Kong) Limited 
(PTTGE HK) 

ฮ่องกง จดัหาเงินทุน Sabran 100.00 - 

PTT GE Netherlands Coop.U.A  
 (PTTGE Coop) 

เนเธอร์แลนด ์ ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

Sabran 100.00 100.00 

PT Mitra Aneka Rezeki  (PT. MAR) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั KTP 95.00 95.00 

PT Taringin Perkasa (PT. TP) 
 

อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sampuraga (PT.SMS) 
 

อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sejahtera Kobar  
(PT.SMSK) 

อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Mirza Pratama Putra (PT. MPP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Landen Roslia Mandiri (PT. LRM) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Lamandau Sawit Lestari (PT. LSL) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTGE (ต่อ) :      

PT First Borneo Plantations  (PT. FBP)   อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั Chancellor 
 

95.00 95.00 

PT Borneo International Anugerah   
(PT. BIA) 

อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

PT Wahana Hamparan Hijau  (PT. WHH) 
 

อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

PT Mitra Kapuas Agro (PT. MKA) 
 

อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

PT Berkah Sawit Abadi (PT. BSA) 
 

อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

PT Kapuas Bio Agro  (PT. KBA) 
 

อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

PT Khatulistiwa Agro Abadi (PT. KAA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

PTT GE Services Netherlands BV 
(PTTGE BV) 

เนเธอร์แลนด ์ จดัหาเงินทุน PTTGE Coop 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.กรีน เอน็เนอร์ยี่ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

ไทย ใหบ้ริการ
บริษทัในเครือ 

PTTGE BV 

Sabran 
PTTGE 

50.00 
25.00 
25.00 

- 
100.00 

- 
PT Kalpataru Sawit Plantation  อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 

 
75.00 - 

PT Kutai Sawit Plantation  อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 

 
75.00 - 

PT Sawit Khatulistiwa Plantation  อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 

 
75.00 - 

PT Kutai Inti Utama อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 
 

75.00 - 

PT Kota Bangun Plantation  อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 
 

75.00 - 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTGE (ต่อ) :      

PT Mahakam Sawit Plantation  อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 

 
75.00 - 

PT Malaya Sawit Khatulistiwa  อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 

 
75.00 - 

บริษทัยอ่ย ของ BSA :      

บริษทั สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ 
จาํกดั (SSA) 

ไทย บริการจดัการ    
การแข่งขนักีฬา

  BSA 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ TTM (T) :      

TTM Sukuk Berhad (TTMT SPV) มาเลเซีย จดัหาเงินทุน  TTM(T) 100.00 100.00 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTEP :      

Carigali - PTTEPI Operating Company  
Sdn Bhd. (CPOC)     

มาเลเซีย ปิโตรเลียม PTTEPI 50.00 50.00 

Moattama Gas Transportation Company 
(MGTC) 

เบอร์มิวดา ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPO 25.50 25.50 

Taninthayi Pipeline Company  LLC (TPC) Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ 
 

PTTEPO 19.3178 19.3178 

Orange Energy Limited (Orange) ไทย ปิโตรเลียม PTTEPO 53.9496 53.9496 

B 8/32 Partners Limited (B8/32 Partners) ไทย ปิโตรเลียม PTTEPO 25.0009 25.0009 

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTTEP FH 
PTT Inter 
(Sing) 

50.00 
50.00 

50.00 
50.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTEP (ต่อ) :      

Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan2) บาฮามาส ปิโตรเลียม  JV Marine 13.11 - 

KKD Oil Sands Partnership (KOSP)  
(เดิมช่ือ : Statoil Canada Partnership (SCP)) 

แคนาดา ปิโตรเลียม PTTEP CA 40.00 - 

Leismer Aerodrome Limited (LAL) แคนาดา ใหบ้ริการ PTTEP CA 40.00 - 

Groupement Bir Seba (GBRS) อลัจีเรีย ปิโตรเลียม PTTEP AG 35.00 35.00 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTI :    
  

 FEE (Bru) Pte Ltd (FEEBRU) สิงคโปร์ เหมืองถ่านหิน Straits (Brunei) 35.00 35.00 

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTT Inter  
(Sing) 
PTTEP FH 

50.00 
 

50.00 

50.00 
 

50.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  
12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดําเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2554 2553 
โครงการของบริษทั ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) 

บงกช ไทย บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 44.4445 44.4445 
อาทิตย ์ ไทย บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 80.00 80.00 
อาทิตยเ์หนือ ไทย บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 100.00 100.00 
คอนแทร็ค 4  
(เดิมช่ือ: ไพลิน) 

ไทย 
 

บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 
 

45.00 
 

45.00 
 

สินภูฮ่อม  
  (แปลง E5 North) 

ไทย บริษทั เฮสส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 20.00 20.00 

เอส 1 ไทย บริษทั ปตท. สผ. สยาม จาํกดั 25.00 25.00 
คอนแทร็ค 3  
(เดิมช่ือ:ยโูนแคล3) 

ไทย 
 

บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 
 

5.00 
 

5.00 
 

อี 5 ไทย บริษทั เอก็ซอนโมบิล เอก็ซ์โพลเรชัน่ แอนด ์ 20.00 20.00 

    โพรดกัชัน่ โคราช อิงค ์   
แอลจีเรีย ฮาสสิ    
  เบอร์ ราเคซ 

อลัจีเรีย 
 

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
 

24.50 
 

24.50 
 

 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ.อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (PTTEPI) 

ยาดานา  สหภาพพม่า Total E&P Myanmar 25.50 25.50 

เยตากนุ  สหภาพพม่า Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd. 19.31784 19.31784 

พีทีทีอีพี 1  ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

จี 4/43 ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21.375 21.375 

จี 9/43  ไทย-กมัพชูา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

แอล 22/43  ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

แอล 53/43 และ 
  แอล 54/43 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

100.00 
 

100.00 
 

จี 4/48 ไทย บริษทั เชฟรอน ปัตตานี จาํกดั 5.00 5.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  
12.2   ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดําเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2554 2553 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ.อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (PTTEPI) (ต่อ) 

อาทิตย ์(G 9/48) 
 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

80.00 
 

80.00 
 

บงกช (G 12/48) 
 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

44.4445 
 

44.4445 
 

แอล 21, 28 และ 
   29/48 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

70.00 
 

70.00 
 

เอ 4,5 และ 6/48 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

คอนแทร็ค 3 
     (G 6/50) 

ไทย 
 

บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั 
 

5.00 
 

5.00 
 

คอนแทร็ค 4 
     (G 7/50) 

ไทย 
 

บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั 
 

45.00 
 

45.00 
 

อาทิตย ์(G 8/50) ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 80.00 80.00 

กมัพชูา บี กมัพชูา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 33.333334 33.333334 

พม่าซอติกา้  สหภาพพม่า บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 80.00 100.00 

พม่า เอม็ 3  เอม็ 7  
    และเอม็ 11 

 สหภาพพม่า บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

พื้นท่ีร่วมพฒันา 
  ไทย-มาเลเซีย-บี 17 

 ไทย-มาเลเซีย Carigali-PTTEPI Operating Company Sendirian Berhad 50.00 50.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีออฟชอร์ อนิเวสท์เมนต์ จาํกดั (PTTEPO) 

บี 8/32 และ 9 เอ * ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 25.0010 25.0010 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซาท์เวสต์ เวยีดนาม จาํกดั  (PTTEP SV)  

เวียดนาม 52/97 เวียดนาม Chevron Vietnam (Block 52), Ltd. 7.00 7.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีคมิลอง เวยีดนาม จํากดั (PTTEP KV) 

เวียดนาม บี และ 48/95 
 

เวียดนาม Chevron Vietnam (Block B), Ltd. 8.50 8.50 

 
* PTTEPO ถือหุน้ในบริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั และบริษทั บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อสัมปทานในโครงการ 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 
12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดําเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2554 2553 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีฮองลอง จาํกดั (PTTEP HL) 

เวียดนาม 16-1 เวียดนาม Hoang Long Joint Operating Company 28.50 28.50 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีฮอนวู จาํกดั (PTTEP HV) 

เวียดนาม 9-2 เวียดนาม Hoan-Vu Joint Operating Company 25.00 25.00 

 
โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีโอมาน จาํกดั (PTTEP OM) 
โอมาน 44 โอมาน บริษทั พีทีทีอีพี โอมาน จาํกดั 100.00                100.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีอลัจเีรีย จํากดั (PTTEP AG) 

อลัจีเรีย 433 เอ และ 416บี อลัจีเรีย -  Groupement Bir Seba (for development phase) 
-  PetroVietnam Exploration & Production 
  Corporation (for exploration phase) 

35.00 35.00 

 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั (PTTEPS) 

สินภูฮ่อม 
 (แปลง EU-1) 

ไทย บริษทั เฮสส์  (ไทยแลนด)์ จาํกดั 20.00 20.00 

บี6/27 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั 60.00 60.00 

เอส 1 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั 75.00 75.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ี ออสเตรเลยี ออฟชอร์ พทีวีาย จาํกดั (PTTEP AO) 

ออสเตรเลีย เอซี/พี 36  ออสเตรเลีย Murphy  Australia  Oil Pty Ltd. - 22.21 

ออสเตรเลีย  
    ดบัเบ้ิลย ูเอ 423 

 ออสเตรเลีย Murphy Australia Oil Pty Ltd. 30.00 30.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 
12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดําเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2554 2553 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีบาห์เรน จํากดั (PTTEP BH) 

บาห์เรน 2   บาห์เรน บริษทั พีทีทีอีพี บาห์เรน จาํกดั 100.00 100.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีโรมมานา จํากดั (PTTEPR) 

โรมมานา   อียปิต ์ Sipetrol International S.A. 30.00 30.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซไม ทู จาํกดั (PTTEP SM) 

อินโดนีเซีย  เซไมทู   อินโดนีเซีย Murphy Semai Oil Co.,Ltd 28.33 33.33 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีซิด ิอบั เอล รามาน จํากดั (PTTEP SAER) 

ซิดิ อบั เอล  
  รามานออฟชอร์ 

  อียปิต ์ Edison International SPA 30.00 30.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีนิวซีแลนด์ จํากดั (PTTEP NZ) 

นิวซีแลนด ์เกรทเซาธ์ 
 

 นิวซีแลนด ์ OMV New Zealand Limited 18.00 36.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซาท์ มานด้าร์ จํากดั (PTTEP SMD) 

อินโดนีเซีย เซาท ์
มานดา้ร์ 

 อินโดนีเซีย บริษทั พีทีทีอีพี เซาท ์มานดา้ร์ จาํกดั 34.00 67.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 
12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดําเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2554 2553 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีมาลนุด้า จาํกดั (PTTEP ML) 

อินโดนีเซีย มาลุนดา้ 
 

 อินโดนีเซีย บริษทั พีทีทีอีพี มาลุนดา้ จาํกดั 100.00 100.00 

 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีซาดงั จาํกดั (PTTEP SD) 

อินโดนีเซีย ซาดงั 
 

 อินโดนีเซีย Talisman Sadang B.V. 30.00 40.00 

 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซาท์ ซาการี จาํกดั (PTTEP SS) 

อินโดนีเซีย เซาท ์ 
  ซาการี 

 อินโดนีเซีย Talisman South Sageri B.V. 20.00 30.00 

 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีแคนาดา จาํกดั (PTTEPCA) 

แคนาดา ออยล ์
แซนด ์เคเคดี 

  แคนาดา Statoil Canada Ltd. 40.00 - 
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12.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 
โครงการของกลุ่มบริษทั พทีีทอีพี ีออสเตรเลยี เพร์ิธ พทีวีาย จาํกดั (PTTEP AP) 

พีทีทีอีพี  ออสตราเลเซีย ออสเตรเลีย    

รายละเอียดบริษทัผูด้าํเนินการและสดัส่วนการร่วมทุนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย มีดงัต่อไปน้ี 

แปลง  บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2554 2553 

เอซี/แอล 7, เอซี/ แอล 8, เอซี/ พี 33,  
  เอซี/ พี 34 และเอซี/ พี 40 

 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/ อาร์แอล 7  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 80.00 

เอซี /พี 24  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 90.00 60.00 

เอซี/ อาร์แอล 4 (Tenacious)  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 100.00 

เอซี/ อาร์แอล 6 (Audacious),  
  เอซี/พี 4, เอซี/ อาร์แอล 4 (ไม่รวม    
  Tenacious), เอซี/ อาร์แอล 5,  
  เอซี/ อาร์แอล 6 (ไม่รวม Audacious) 
  และเอซี/พี 17 

 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 50.00 50.00 

เอซี/พี 32  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 35.00 35.00 

ดบัเบ้ิลย ูเอ 378 พี*, ดบัเบ้ิลย ูเอ 396 พี        
  และดบัเบ้ิลย ูเอ 397 พี 

 Woodside Energy Limited 20.00 20.00 

เอซี/พี 54 
 

 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 - 

 
* เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2554 PTTEP Australasia Pty Ltd.ไดย้ติุการร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20 ในแปลงสมัปทานดบัเบ้ิลย ูเอ 378 พี 
ซ่ึงจะมีผลสมบูรณ์เม่ือไดรั้บการอนุมติัอยา่งเป็นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลีย



81 
 

12.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัร่วมของ PTTEP :      

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) ไทย การพาณิชย ์ PTTEP 50.00 50.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั 
  (PTTICT) 

ไทย บริการงาน
ส่ือสารและ
เทคโนโลย ี

PTTEP 20.00 20.00 

บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP * ออสเตรเลีย ใหบ้ริการ PTTEP AAO 50.00 50.00 

บริษทัร่วมของ SBECL :      

FST Aviation Services Limited (FST) ฮ่องกง บริการเติม
นํ้ ามนั 
อากาศยาน 

PTTPC 25.00 25.00 

บริษทัร่วม ของ PTTI :       

East Mediterranean Gas Company S.A.E.  
(EMG) 

 อียปิต ์ ท่อขนส่งก๊าซ PTTI 25.00 25.00 

Red Island Minerals Ltd (RIM) ออสเตรเลีย  ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTAPM 33.50 33.50 

Xayaburi Power Company Limited (XPCL) 
 

 ลาว 
 

 โรงไฟฟ้า 
 พลงันํ้ า 

 NSC 25.00 
 

- 
 

 
           * บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP ไดแ้ก่ ShoreAir Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd 

 
 
 
 
 
 
 



82 
 

12.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
12.3     เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

2554  2553 เงนิปันผล  
 

ช่ือบริษทั 2554 2553 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 2554 2553 

กลุ่มธุรกิจการกลัน่         
1. TOP 49.10 49.10 11,380.83 39,274.55 11,380.83 34,481.73 2,704.45 2,103.46 

2. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 21,573.08 14,770.48 18,613.23 - 812.38 

3. BCP 27.22 28.29 5,585.26 8,249.06 4,060.18 6,562.57 426.69 432.80 

4. PTTAR - 48.60 - - 12,820.01 30,472.62 2,600.03 1,802.48 

5. IRPC 38.51 39.02 28,467.24 30,366.79 28,467.24 30,339.10 1,416.55 1,309.22 

กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั         
6. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 1,659.74 2,682.35 1,174.33 - - 

7. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 - 131.25 - - - 

8. VLPG 45.00 45.00 87.35 119.12 87.35 102.89 - - 

9. KPL 40.00 40.00 21.49 - 21.49 (0.96) - - 

10. FST  25.00 25.00 1.13 1.42 1.13 1.40 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี         
11. PTTCH - 48.68 - - 33,520.89 57,129.11 3,759.94 2,152.83 

12. PPCL 40.00 40.00 3,340.48 4,940.00 3,340.48 3,967.24 - - 

13. PTTME  40.00 40.00 66.40 205.98 66.40 174.63 27.20 27.80 

14. PTTGC 48.92 - 49,562.99 104,910.14 - - - - 
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12.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
12.3     เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 (ต่อ) 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
2554  2553 เงนิปันผล  

 

ช่ือบริษทั 2554 2553 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 2554 2553 

กลุ่มธุรกิจก๊าซ 
 ธรรมชาติ 

        

15. IPT 20.00 20.00 400.19 1,648.32 400.19 1,526.18 - - 

16. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,258.96 2,304.76 2,136.92 73.06 73.06 

17. PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 2,773.36 2,743.60 2,617.27 - - 

18. EMG 25.00 25.00 16,544.61 13,325.85 16,544.61 14,063.82 - - 

19.  B.Grimm BIP 23.00 23.00 31.17 30.86 4.95 4.91 - - 

20. NNEG 30.00 - 24.60 23.59 - - - - 

21.  XPCL 25.00 - 250.00 236.96 - - - - 

22. BIC 25.00 - 113.75 113.44 - - - - 

กลุ่มธุรกิจถ่านหิน         

23. RIM 33.50 33.50 1,267.73 1,541.57 1,267.73 1,538.42 - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน         

24. PTTICT 20.00 20.00 60.00 144.41 60.00 73.42 - - 

25. PTTES 40.00 - 62.50 63.06 - - - - 

26. ShoreAir 50.00 50.00 16.88 94.02 16.88 83.86  - - 

    139,917.04 233,554.28 134,692.80 205,062.69   

หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (9,202.12) (5,821.64) (131.25) -   

รวม   130,714.92 227,732.64 134,561.55 205,062.69 11,007.92 8,714.03 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
12.4 เ งินลงทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบริษัท ร่วมตามงบการ เ งิน เฉพาะกิจการ                                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ  2553 
 

                                                                               หน่วย : ลา้นบาท 
 สัดส่วนเงินลงทุน 

 (ร้อยละ) 
วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

ช่ือบริษทั 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บริษทัยอ่ย :       

1.  PTTEP 65.29 65.34 11,131.33 11,131.33 11,032.58 8,128.13 

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 58.00 418.14 418.14 493.00 406.00 

6.  PTTLNG 100.00 100.00 6,403.00 1,638.25 - - 

7.  PTTPM 50.00 50.00 20.00 20.00 - - 

8.  EnCo 50.00 50.00 900.00 900.00 - - 

9. RBA 49.00 49.00 - 0.49 46.00 - 

10.  PTTPL 100.00 100.00 1,200.00 1,200.00 - - 

11.  PTTRB 100.00 100.00 5,100.00 5,100.00 - - 

12.  CHPP 100.00 100.00 316.22 270.00 - - 

13.  PTTI 100.00 100.00 33,157.00 13,524.00 - - 

14.  PTTGE 100.00 100.00 10,834.08 7,044.58 - - 

15.  BSA 25.00 25.00 0.50 0.50 - - 

16.  PTT TANK 100.00 100.00 2,500.37 2,500.37 - - 

17.  TLBC 48.95 48.95 140.00 140.00 7.70 8.82 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   73,278.18 45,045.20 11,579.28 8,542.95 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

12.4 เ งินลงทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบริษัท ร่วมตามงบการ เ งิน เฉพาะกิจการ                                   
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 และ  2553 (ต่อ) 

                                                                          หน่วย : ลา้นบาท 
 สัดส่วนเงินลงทุน 

 (ร้อยละ) 
วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

ช่ือบริษทั 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั :       

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

18.  TTM (T) 50.00 50.00 5,666.80 5,666.80 - 1,060.00 

19.  TTM (M) 50.00 50.00 281.32 281.32 - - 

20.  DCAP 35.00 35.00 584.50 428.75 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

21.  PTTAC 48.50 48.50 6,909.41 6,573.63 - - 

22.  HMC 41.44 41.44 9,117.12 9,117.12 1,774.27 49.33 

23.  PMBC 50.00 - 180.12 - - - 

รวมเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 22,739.27 22,067.62 1,774.27 1,109.33 

บริษทัร่วม :       

กลุ่มธุรกิจการกลัน่       

24. TOP 49.10 49.10 11,380.83 11,380.83 2,704.45 2,103.46 

25. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 14,770.48 - 812.39 

26. BCP 27.22 28.29 5,585.26 4,060.18 426.69 432.80 

27. PTTAR  - 48.60 - 12,820.01 2,600.03 1,802.48 

28. IRPC  38.51 39.02 28,467.24 28,467.24 1,416.55 1,309.22 

กลุ่มธุรกิจนํา้มนั        

29. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 2,682.35 - - 

30. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 131.25 - - 

31. VLPG 45.00 45.00 87.35 87.35 - - 

32. KPL 40.00 40.00 21.49 21.49 - - 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
12.4 เ งินลงทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบริษัท ร่วมตามงบการ เ งิน เฉพาะกิจการ                                   

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 และ  2553  (ต่อ) 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 สัดส่วนเงินลงทุน 

 (ร้อยละ) 
วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

ช่ือบริษทั 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

33.  PTTCH - 48.68 - 32,079.42 3,673.68 2,103.06 

34.   PPCL 40.00 40.00 3,340.48 3,340.48 - - 

35. PTTME  40.00 40.00 66.40 66.40 27.20 27.80 

36. PTTGC 48.92 - 48,121.52 - - - 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

37.  IPT 20.00 20.00 400.19 400.19 - - 

38.  TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 73.06 73.06 

39.  PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 2,743.60 - - 

40.  B.Grimm BIP 23.00 23.00 31.17 4.95 - - 

41. NNEG 30.00 - 24.60 - - - 

42. BIC 25.00 - 113.75 - - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน       

43.  PTTICT 20.00 20.00 30.00 30.00 - - 

44.  PTTES 40.00 - 62.50 - - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 120,365.22 115,390.98   
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยคา่   (152.74) (131.25)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       120,212.48 115,259.73 10,921.66 8,664.27 

รวม   216,229.93 182,372.55 24,275.21 18,316.55 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.5    การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

12.5.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 2554  2553 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  205,062.69 192,803.70 

-  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  29,462.62 18,815.96 

-  เงินปันผลรับ (11,007.92) (8,714.03) 

- โอนเปล่ียนประเภท 585.60 (259.89) 

-  เงินลงทุนเพ่ิม 4,252.00 2,671.57 

-  ขายเงินลงทุน (973.86) - 

-  กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (2.27) (2.21) 

-  ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ - (91.69) 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 152.91 (160.72) 

-  ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการของบริษทัร่วม   6,026.49 - 

-  ดอ้ยค่าเงินลงทุน (5,821.64) - 

-  อ่ืน ๆ (3.98) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  227,732.64 205,062.69 

 

12.5.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกันและบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดยวิธี              
ราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 2554  2553 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  182,372.55 174,037.31 

-  เงินลงทุนเพ่ิม 32,909.63 8,335.24 

-  ขายเงินลงทุน (555.83) - 

-  โอนเปล่ียนประเภท 585.60 - 

-  ปรับเงินลงทุน 939.47 - 

-  ดอ้ยค่าเงินลงทุน (21.49) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 216,229.93 182,372.55 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
12.6 รายการส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั

ซ่ึงนาํมารวมในงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงิน : 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2554 2553 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PMBC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PMBC 

สินทรัพยห์มุนเวียน 3,318.28 122.56 115.76 1,597.05 3,922.08 170.83 2,625.16 90.53 155.96 2,039.69 4,041.78 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 13,146.17 622.59 1,302.00 12,333.11 12,511.04 8.55 13,935.19 635.97 837.00   10,564.51 11,782.46 - 

หน้ีสินหมุนเวียน (1,232.54) (85.72) (207.22) (1,950.21) (1,567.74) (3.42) (1,242.57) (82.15) (62.24) (559.28) (1,227.56) - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (8,298.64) (358.17) (794.26) (5,420.67) (5,055.13) - (8,607.73) (390.75) (598.84) (5,382.54) (5,300.30) - 

สินทรัพยสุ์ทธิ 6,933.27 301.26 416.28 6,559.28 9,810.25 175.96 6,710.05 253.60 331.88 6,662.38 9,296.38 - 

 
งบกาํไรขาดทุน  :   
 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2554 2553 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PMBC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PMBC 

รายได ้* 1,977.20 140.21 584.92 (247.47) 12,862.89 3.48 2,721.36 132.06 587.87 320.29 7,718.35 - 

ค่าใชจ่้าย (1,753.98) (98.40) (656.28) (191.43) (10,197.84) (7.53) (1,729.98) (100.16) (596.40) (176.89) (6,554.59) - 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อน             

  ภาษีเงินได ้ 223.22 41.81 (71.36) (438.90) 2,665.05 (4.05) 991.38 31.90 (8.53) 143.40 1,163.76 - 

ภาษีเงินได ้ - - - 0.01 (426.38) - - - - (38.75) (227.70) - 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 223.22 41.81 (71.36) (438.89) 2,238.67 (4.05) 991.38 31.90 (8.53) 104.65 936.06 - 

 
* รวมกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

 
12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

            PTTEP 
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2554 PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย PTTEP Canada International Finance Limited มี
ทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์แคนาดา ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์ 
แคนาดา โดยมี PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
 

             เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554   PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย  PTTEP MEA Limited    มีทุนจดทะเบียน   50,000 
             ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย  PTTEP เป็น         
             ผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 
ในระหว่างปีพนกังาน PTTEP มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย  ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินลดลง  70.92 ลา้นบาท  ทั้งน้ีส่งผลใหสั้ดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน PTTEP ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554  เท่ากบัร้อยละ  65.29   
 

            IRPC 
ในระหว่างปีพนกังาน IRPC มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31  ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลให้เกิด
ขาดทุนจาํนวน 98.95 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ทั้งน้ีส่งผลให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯ                   
ใน  IRPC  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบัร้อยละ 38.51   

 
PTTAR 
ในระหว่างปีพนกังาน PTTAR มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลให้เกิด               
กาํไรจาํนวน 15.06 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน   
 

บริษทัฯไดรั้บซ้ือหุน้คืนจากผูถื้อหุน้ PTTAR ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั PTTAR และ PTTCH จาํนวน 5.30 
ลา้นหุน้  เป็นจาํนวนเงิน 225.87 ลา้นบาท  เกิดค่าความนิยม 106.25 ลา้นบาท  
 

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554  PTTGC ไดจ้ดทะเบียนควบบริษทัระหว่าง PTTCH  และ PTTAR กบักระทรวง
พาณิชย ์ส่งผลให ้PTTCH  และ PTTAR  ส้ินสภาพการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยบริษทัฯ ไดแ้ลกหุน้
สามญัทั้งหมดท่ีถือใน PTTAR  เป็นหุน้สามญัท่ีออกใหม่โดย PTTGC (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ PTTGC)   
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12.      เงินลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 
 
PTTCH  
ในระหว่างปีพนกังาน PTTCH มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลให้เกิด
ขาดทุนจาํนวน 96.84 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน   

 
บริษทัฯ ไดข้ายหุน้ PTTCH ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 12.77 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 
1,967.91 ลา้นบาท ส่งผลให้เกิดกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน  994.00  ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 
1,412.51 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
บริษทัฯไดรั้บซ้ือหุน้คืนจากผูถื้อหุน้ PTTCH  ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั PTTAR และ PTTCH จาํนวน 21.32 
ลา้นหุน้  เป็นจาํนวนเงิน 3,513.63 ลา้นบาท  เกิดค่าความนิยม 1,888.41 ลา้นบาท   
 
เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554  PTTGC ไดจ้ดทะเบียนควบบริษทัระหว่าง PTTCH  และ PTTAR กบักระทรวง
พาณิชย ์ส่งผลให ้PTTCH  และ PTTAR  ส้ินสภาพการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  โดยบริษทัฯไดแ้ลกหุน้
สามญัทั้งหมด  ท่ีถือใน PTTCH  เป็นหุน้สามญัท่ีออกใหม่โดย PTTGC (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ PTTGC) 

 
BCP 
ในระหว่างปีผูถื้อใบแสดงสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ตามรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดกาํไรจาํนวน 30.71 ลา้นบาท  ซ่ึง
รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน และบริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพดอ้ยสิทธิทั้งหมดจาํนวน  58,560 
หน่วย เป็นหุน้สามญัจาํนวน 41,828,571  หุน้  ทั้งน้ีส่งผลใหส้ัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน BCP  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบัร้อยละ 27.22   
 
PTTI 
ตามมติท่ีประชุมใหญ่วิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังที่ 1/2554 ของบริษทั PTTI วนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2554 มีมติเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 19,445 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 16,600 ลา้นบาท เป็น 36,045 ลา้นบาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,944.50 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ่มทุน
งวดแรกร้อยละ 25 คิดเป็นเงินจาํนวน 4,861.25 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 
15 กมุภาพนัธ์ 2554   
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12.      เงินลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 
 
PTTI (ต่อ) 
วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2554  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นงวดท่ี 2 สําหรับการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 2 จาํนวน 12,681.44                  
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2554 
 
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้งวดท่ี 7 สาํหรับการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 1  จาํนวน 214.99 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2554 
 
เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 PTTML บริษทัย่อยของ PTTI ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั International Coal 
Holdings Limited (ICH) ซ่ึงประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ในสัดส่วนร้อยละ 100 
เป็นเงินจํานวน 544.11 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 16,831.22 ล้านบาทตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั PTTI คร้ังท่ี 9/2553 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2553  
 
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2554  บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (NSC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI  ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนใน 
บริษทั Xayaburi Power Company Limited (XPCL) กบับริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) บริษทั ผลิตไฟฟ้า 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทั พี.ที.คอนสตรักชัน่ แอนด์ อิริเกชั่น จาํกดั เพื่อพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า
ไซยะบุรีในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีทุนจดทะเบียน 800 ลา้นบาท โดย  NSC ถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นเงินลงทุนจาํนวน 200 ลา้นบาท ต่อมา XPCL ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 800  
ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท และ NSC ไดช้าํระค่าหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท
แลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2554 
 
วนัท่ี 23 กนัยายน 2554  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้งวดท่ี 3 สาํหรับการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 2  จาํนวน 1,875.32 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 
 
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554  PTTI ไดท้าํการประเมินการดอ้ยค่าเงินลงทุนใน EMG  เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในประเทศอียิปต์  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ EMG อย่างมีนัยสําคญัและมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า                
เงินลงทุน ทาง PTTI จึงทาํการทดสอบการด้อยค่า และรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนดังกล่าวจาํนวน 
5,821.64 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 9,049.38 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการของ PTTI  
 

            CHPP 
             เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2554  CHPP เรียกชาํระค่าหุน้เพิ่มเติม จาํนวน 46.22 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้

ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม  2554   
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12.      เงินลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 
 
PTTGE 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2554 PTTGE ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 
1,237.59 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2554 
 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554  PTTGE ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนคร้ังท่ี 2 จาํนวน 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 1,823.89 ลา้นบาท   ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระคา่หุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554  
 

เม่ือวนัท่ี  28 ธนัวาคม 2554  PTTGE ไดเ้พิ่มทุนจาํนวน 23 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 728.02 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 
 
PTTAC 
เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554 PTTAC ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนงวดท่ี 3 (คร้ังสุดทา้ย) เป็นจาํนวน 335.78 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2554 

 

 PMBC 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ นดัพิเศษคร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2554 ไดมี้มติอนุมติัให้
ดาํเนินโครงการผลิต Polybutylene Succinate (PBS) โดยทาํสัญญาร่วมทุนกบับริษทั Mitsubishi Chemical 
Corporation (MCC) ในสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อจดัตั้งบริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั (PMBC) มี           
ทุนจดทะเบียน 12 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 360 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นตามสัดส่วน                 
การถือหุน้เป็นจาํนวนเงิน 180 ลา้นบาทแลว้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 

 
PTTLNG 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  PTTLNG คร้ังท่ี 3/2554  เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554  และคร้ังท่ี 8/2554 
เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2554  ไดมี้มติใหเ้รียกชาํระคา่หุน้เพิ่มเติมจาํนวน 1,200 ลา้นบาท และ 610.61 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม  และ  30 กนัยายน 2554 ตามลาํดบั และเม่ือ
วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2554  PTTLNG ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติมจาํนวน 2,954.15 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่า
หุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 

  
 B.Grimm BIP 
 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั B.Grimm BIP คร้ังท่ี 1/2554  เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2554 ไดมี้มติให้

เพิม่ทุนจดทะเบียน 114 ลา้นบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 21.50 ลา้นบาท เป็น 135.50 ลา้นบาท โดยการออก
หุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 1.14 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวตาม
สดัส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนเงิน 26.22 ลา้นบาทแลว้เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2554 
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12.      เงินลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 
 
 NNEG 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2554 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ขา้ร่วม

ลงทุนในบริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั (NNEG)  เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ในสดัส่วนร้อยละ 30   โดย NNEG  มีทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจาํนวน 200,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้เป็น
จาํนวนเงิน 0.60 ลา้นบาท แลว้เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม  2554 

 

             เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ NNEG คร้ังท่ี 2/2554 มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก             
2 ล้านบาท เป็น 302 ล้านบาท โดยในคร้ังแรกให้ออกหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 8,000,000 หุ้น  คิดเป็นมูลค่า               
80 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 24 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี  
10 ตุลาคม  2554 

 

            DCAP 
            เม่ือวนัท่ี 19 และ 25 เมษายน 2554  DCAP เรียกชาํระคา่หุน้เพ่ิมทุนงวดท่ี 2 จาํนวน 31.65 ลา้นบาท และ                    

งวดท่ี 3 จาํนวน 124.10 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระคา่หุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน และ                        
6 พฤษภาคม 2554  ตามลาํดบั 

          
            PTTES 
            ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ นดัพิเศษคร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2554 ไดมี้มติให้

ดาํเนินการจดัตั้งบริษทั พทีีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTES)โดยร่วมลงทุนกบับริษทัในกลุ่มเพื่อดาํเนิน
ธุรกิจในการใหบ้ริการทางเทคนิคและดาํเนินงานต่างๆ ในสดัส่วนร้อยละ 40 โดย PTTES มีทุนจดทะเบียน 
150 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท  และไดเ้รียกชาํระค่าหุน้
คร้ังแรกจาํนวน 75 บาทต่อหุน้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระคา่หุน้ดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนเงิน 47.50 
ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2554 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
PTTES ไดมี้มติใหเ้รียกชาํระคา่หุน้ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 25 บาทต่อหุน้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวตาม
สดัส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 

              

 RBA 
 ตามมติพิเศษท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 ของ RBA  เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2554  ไดมี้มติใหเ้ลิก

บริษทัโดยไดแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทั 1 ท่านเป็นผูช้าํระบญัชี  
 
            เม่ือวนัท่ี 30  มิถุนายน 2554  RBA ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์ และชาํระบญัชี

แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 
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12.      เงินลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 
 

            BIC 
            ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 5/2554 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2554 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ขา้ร่วม

ลงทุนในบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC)  เพื่อดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน
ร่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ในสดัส่วนร้อยละ 25   โดย BIC  มีทุนจดทะเบียน 1,370 ลา้นบาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 137 ลา้นหุน้  มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เป็นจาํนวนเงิน 
113.75  ลา้นบาท แลว้เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2554       

 

            PTTGC 
            บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) เกิดจากการควบบริษทัระหว่างบริษทั ปตท.เคมิคอลจาํกดั 

(มหาชน)(PTTCH)  และบริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน)(PTTAR) โดยไดจ้ดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554  และไดก้าํหนดอตัราการแลกหุน้ของการควบบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นของ 
PTTCH และ PTTAR ดงัน้ี  

 

                 1 หุน้ของ PTTCH ต่อ 1.980122323 หุน้ใหม่ใน PTTGC 
1 หุน้ของ PTTAR ต่อ 0.501296791 หุน้ใหม่ใน PTTGC 
 

            การควบรวมบริษทัเสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554 โดย PTTGC รับมาซ่ึงธุรกิจในปัจจุบนัของ 
PTTCH และ PTTAR  ซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และภาระผกูพนัทั้งหมดของทั้งสองบริษทั 
รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ท่ี PTTCH และ PTTAR ไดท้าํไวก่้อนหนา้การควบรวม  ทั้งน้ี PTTCH ไดถู้กระบุเป็น             
ผูซ้ื้อสาํหรับการรวมธุรกิจเน่ืองจากมูลค่าตลาดของ PTTCH สูงกว่า PTTAR และงบการเงินของ PTTGC ใช้
มูลค่าตามบญัชีของ PTTCH และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้อง PTTAR เป็นเกณฑใ์นการ
บนัทึกรายการ   บริษทัฯ ไดแ้ลกหุน้สามญัทั้งหมดใน PTTCH และ PTTAR เป็นหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ 
PTTGC ตามอตัราการแลกหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTGC เท่ากบั                         
ร้อยละ  48.92  

 

            งบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย บริษทัฯรับรู้ขาดทุนการจากเปล่ียน
สัดส่วนการถือหุ้นจํานวน 40.86 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุน และรับรู้ผลแตกต่างของเงินลงทุนตาม                    
วิธีส่วนไดเ้สียใน PTTGC กบัเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใน PTTCH และ PTTAR ท่ีสูงข้ึนจาํนวน 5,934.31 
ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิ่มมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กซ้ือ (PTTAR) ท่ีวดัค่าและบนัทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัควบบริษทัในบญัชีส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการของบริษทัร่วมเป็นส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)
เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วมในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 

            งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมดว้ยวิธีราคาทุน บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนใน  
PTTGC ดว้ยมูลคา่ตามบญัชีรวมของ PTTCH และ PTTAR ณ วนัท่ีเกิดการควบรวม           
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
12.8  ขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนของบริษทัร่วม 
 

12.8.1  รายการสินทรัพยสุ์ทธิและผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมตามสัดส่วนของบริษทัฯ  โดย
แสดงขอ้มูลตามกลุ่มธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงิน : 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 2554 2553 

 ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อื่นๆ 

ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืนๆ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 4,742.97 900.99 54,407.83 89,054.58 305.87 3,988.34 1,429.02 21,080.09 104,603.73 181.50 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 11,391.67 2,215.24 137,283.60 84,542.00 92.85 11,592.89 2,276.54 69,979.64 131,254.20 91.65 

หน้ีสินหมุนเวียน (2,335.32) (414.50) (30,319.47) (35,376.98) (211.61) (2,066.35) (448.86) (9,065.47) (50,266.71) (179.45) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (6,234.85) (992.96) (54,548.60) (36,934.91) (48.72) (6,583.42) (2,049.15) (24,954.35) (63,949.46) (51.47) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 7,564.47 1,708.77 106,823.36 101,284.69 138.39 6,931.46 1,207.55 57,039.91 121,641.76 42.23 

  
 

งบกาํไรขาดทุน :  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 2554 2553 

 ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อื่นๆ 

ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืนๆ 

รายได ้ 10,344.71 1,927.84 117,795.32 580,664.59 439.33 6,624.71 1,958.95 57,004.86 489,599.06 238.68 

ค่าใชจ่้าย (9,786.13) (1,287.83) (105,999.34) (558,003.22) (388.93) (6,381.31) (1,428.29) (50,111.57) (473,767.93) (246.02) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อน           

      ภาษีเงินได ้ 558.58 640.01 11,795.98 22,661.37 50.40 243.40 530.66 6,893.29 15,831.13 (7.34) 

ภาษีเงินได ้ (86.84) (138.41) (889.17) (4,675.17) (14.26) (33.51) (114.21) (709.46) (3,467.77) 0.90 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 471.74 501.60 10,906.81 17,986.20 36.14 209.89 416.45 6,183.83 12,363.36 (6.44) 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
12.8  ขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนของบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.8.2 บริษัทฯยงัไม่รับรู้ ส่วนแบ่งผลกาํไร(ขาดทุน)ของบริษัทร่วมบางแห่ง  สําหรับปีส้ินสุดว ันท่ี    
31 ธันวาคม 2554  จาํนวน (7.68) ลา้นบาท (สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2553 : 3.65 ลา้นบาท) 
เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้ของบริษทัร่วมดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
จาํนวน 72.29 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 : 63.62 ลา้นบาท)   

 

12.8.3 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (เฉพาะบริษทัร่วมท่ีมีตราสารทุนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์       
แห่งประเทศไทย (SET)) คาํนวณจากราคาเสนอซ้ือปัจจุบนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย               
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

  

                                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 
      บริษทัร่วม       2554      2553 

            BCP 7,045.27 6,125.73 

            IRPC 32,108.35 50,759.53 

            TOP 58,596.38 78,378.92 

            PTTAR  - 55,156.02 

            PTTCH - 108,473.84 

  PTTGC 134,463.45 - 
 
12.8.4 สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ท่ีมีสัดส่วนอาํนาจในการออก

เสียงต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจา้ของ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

                                                                                                                          หน่วย : ร้อยละ 
บริษทั สดัส่วนอาํนาจในการออกเสียง สดัส่วนของความเป็นเจา้ของ 

บริษทัยอ่ย   
     BSA  57.14 100.00 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   
     HMC 42.10 41.44 
บริษทัร่วม   
     THAPPLINE 35.20 33.15 
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13.  เงนิลงทุนเผื่อขาย  
 
13.1      ขอ้มูลเงินลงทุนเผื่อขายของบริษทัฯ   
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2554 2553 

 เงินลงทุนในตราสารทุน     

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (TIP) ไทย ประกนัภยั 13.33 13.33 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
 (BAFS)  

ไทย บริการเติมนํ้ ามนั
อากาศยาน 

7.06 7.06 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี     

หุน้กูแ้ปลงสภาพดอ้ยสิทธิ บริษทับางจากปิโตรเลียม   
 จาํกดั (มหาชน) 

ไทย การกลัน่นํ้ามนั   

เงินลงทุนในกองทุนรวม     

กองทุนเปิดเอม็เอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด ์ (MFC Energy Fund) ไทย กองทุนรวม 32.57 32.57 

กองทุนเปิดดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและ  
 เคมีภณัฑ ์(FAM  EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   

 
 

13.2       ขอ้มูลเงินลงทุนเผื่อขายของบริษทัยอ่ย 
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภท 
ธุรกจิ 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

เงินลงทุนในตราสารทุนของ PTTI :      

Xanadu Mines Ltd. (XML) 
 

มองโกเลีย 
 

สาํรวจแหล่งแร่ 
 

SET 13.18 
 

12.72 
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13.  เงนิลงทุนเผื่อขาย (ต่อ) 
 
13.3       เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  

        หน่วย :ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
เงนิปันผล 

 

 
2554 2553 2554 2553 2554 2553 

 
2554 

 
2553 

เงินลงทุนในตราสารทุน         
 TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 70.00 62.00 

 BAFS 7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 21.96 17.28 

 XML 13.18 12.72 246.59 221.79 - - - - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุน   582.59 557.79 336.00 336.00   

เงินลงทุนในตราสารหน้ี   - 585.60 - 585.60   

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 - 

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม   6,804.89 6,804.89 6,804.89 6,804.89   
รวมเงินลงทุนเผื่อขายก่อนปรับมูลค่า     
     เงินลงทุนและผลต่างจากการแปลง 
     ค่างบการเงิน   7,387.48 

 
7,948.28 7,140.89 

 
7,726.49   

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   (11.07) 67.83 - -   

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน    4,304.01 5,574.49 4,280.62 5,496.81   

                         รวม   11,680.42 13,590.60 11,421.51 13,223.30 163.79 79.28 
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13.  เงนิลงทุนเผื่อขาย (ต่อ) 
 
13.4 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเผื่อขาย  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  13,590.60  8,124.17  13,223.30  8,124.17 

- เงินลงทุนเพิ่ม 24.80  1,309.97  -  1,250.00 

- โอนเปล่ียนประเภท (หมายเหตุฯ 12.7) (585.60)  161.82  (585.60)  - 

- ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน (1,270.48)  3,895.74  (1,216.19)  3,849.13 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน )78.90(  98.90  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  11,680.42  13,590.60  11,421.51  13,223.30 
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14.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่  
 
14.1    ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอื่นของบริษทัฯ  มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2554 2553 

     
บริษทั ปิโตรเอเซีย (Huizhou) จาํกดั  (PA(Huizhou))  จีน การตลาดนํ้ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Maoming) จาํกดั (PA (Maoming))  จีน การตลาดนํ้ามนั 20.00 20.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Sanshui) จาํกดั (PA (Sanshui))  จีน การตลาดนํ้ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ จาํกดั  (FPT)  ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 2.76 2.76 

บริษทั บริการนํ้ามนัอากาศยาน จาํกดั (IPS)  ไทย บริการเติมนํ้ามนั 
อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (RPCL)  ไทย ผลิตไฟฟ้า 15.00 15.00 

บริษทั คลัเลอร์วิชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (Corpus)  ไทย  ผลิตเสน้ดา้ยสาํเร็จรูป 0.48 0.48 

 
14.2    ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอื่นของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2554 2553 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นของ  PTTT :     

KIC Oil Terminals Sdn Bhd (KOT) 
 

มาเลเซีย 
 

บริการดา้นโลจิสติกส์ 
 

10.00 
 

10.00 
 

Kadriah Integrated Facilities Sdn Bhd 
(KIF) 

มาเลเซีย 
 

บริการดา้นโลจิสติกส์ 
 

10.00 
 

10.00 
 

Kadriah I Ltd (K I) 
 

มาเลเซีย 
 

บริการดา้นโลจิสติกส์ 
 

10.00 
 

10.00 
 

Kadriah II Sdn Bhd (K II) 
 

มาเลเซีย 
 

บริการดา้นโลจิสติกส์ 
 

10.00 
 

10.00 
 

 
 



101 
 

14.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 
14.2    ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอื่นของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2554 2553 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นของ HMC :     

บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จาํกดั (ROC) 
 

ไทย 
 

ปิโตรเคมี 
 

5.91 
 

5.91 
 

บริษทั  บาเซล  แอดวานซ์  โพลีโอเลฟินซ์    
 (ประเทศไทย) จาํกดั (BAPT) 

ไทย 
 

ปิโตรเคมี 
 

2.07 
 

2.07 
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14.        เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 
14.3       เงินลงทุนระยะยาวอื่น  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ  2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

      หน่วย :ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
เงนิปันผล 

 
 

2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

เงนิลงทุนทั่วไป   
1.  PA (Huizhou) 25.00 25.00 15.16 15.16 15.16 15.16           -           - 

2. FPT 2.76 2.76 44.00 44.00 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 1,098.75 345.00 435.00 

5. ROC 5.91 5.91 643.73 643.73 - - 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 10.00 117.93 117.93               -               -           -           - 

10. KIF 10.00 10.00 48.84 48.84               -               -           -           - 

11. K I 10.00 10.00 245.39 245.39               -               -           -           - 

12. K II 10.00 10.00 65.52 65.52               -               -           -           - 

13. Corpus 0.48 0.48 0.60 0.60 0.60           0.60 - - 

รวมเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน   2,319.02 2,319.02 1,179.42 1,179.42   

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน   (38.84) (48.18) -               -   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (530.33) (91.49) (73.30) (73.30)   

รวม   1,749.85 2,179.35 1,106.12 1,106.12 436.07 435.00 
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14.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 
14.4 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,179.35  2,379.89  1,106.12  1,106.12 

- เงินลงทุนเพิ่ม -  0.60  -  0.60 

- จาํหน่ายเงินลงทุน -  (78.40)  -  (78.40) 

- โอนเปล่ียนประเภท -  (222.66)  -  (60.84) 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน (438.84)  138.64  -  138.64 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9.34  (38.72)  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,749.85  2,179.35  1,106.12  1,106.12 

 
 
14.5    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

PA (Shantou) 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2553 มีมติอนุมติัใหจ้าํหน่ายหุน้ท่ี 
บริษทัฯ ถืออยูใ่น Petro Asia (Shantou) Co., Ltd (PA(Shantou)) ในสดัส่วนร้อยละ 15 ของหุน้ทั้งหมดใหแ้ก่
บริษทัแห่งหน่ึงต่อมาบริษทัผูเ้สนอซ้ือรายเดิมขาดการประสานในการเจรจาซ้ือขายท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 9/2554 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2554 จึงมีมติอนุมติัให้เปล่ียนแปลงเป็นผูซ้ื้อรายใหม่ และเม่ือวนัท่ี                          
27 มกราคม 2555 ไดผู้เ้สนอซ้ือรายใหม่แลว้ 

 
PTTT 

            ในระหว่างปี 2554  PTTT  ไดท้าํการประเมินการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวจาํนวน 4 บริษทั ไดแ้ก่    KOT ,  KIF , 
             K I  และ K II  เน่ืองจากมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า   และไดรั้บรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเต็มจาํนวน เป็นจาํนวนเงิน       
             438.84 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุน 
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15.      อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
  
 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

           รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 4,422.64 5,649.19 - 10,071.83 

 -  เพิม่ข้ึน - 10.70 23.18 33.88 

 -  โอนเปล่ียนประเภท (0.96) (130.59) (23.18) (154.73) 

-  ขายและจาํหน่าย - (38.77) - (38.77) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 4,421.68 5,490.53 - 9,912.21 

     
ค่าเส่ือมราคาสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - (1,339.90) - (1,339.90) 

 -  ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (264.53) - (264.53) 

 -  โอนเปล่ียนประเภท - (0.02) - (0.02) 

 -  ขายและจาํหน่าย - 37.53 - 37.53 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - (1,566.92) - (1,566.92) 

ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 4,422.64 4,309.29 - 8,731.93 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 4,421.68 3,923.61 - 8,345.29 
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15.     อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  (ต่อ) 
 

  อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

          รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 4,422.64 1,842.98 - 6,265.62 

 -   เพิม่ข้ึน - 0.52 23.18 23.70 

 -   โอนเปล่ียนประเภท (0.96) 32.96 (23.18) 8.82 

 -   ขายและจาํหน่าย - (38.77) - (38.77) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 4,421.68 1,837.69 - 6,259.37 

     
ค่าเส่ือมราคาสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - (1,126.11) - (1,126.11) 

 -   ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (71.47) - (71.47) 

 -   โอนเปล่ียนประเภท - (0.02) - (0.02) 

 -   ขายและจาํหน่าย - 37.53 - 37.53 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - (1,160.07) - (1,160.07) 

ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 4,422.64 716.87 - 5,139.51 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 4,421.68 677.62 - 5,099.30 

 
             มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบการเงินรวมเท่ากบั  11,286.02  ลา้นบาท  และใน            

งบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากบั  7,537.65  ลา้นบาท   
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16. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  มีรายละเอียดดงัน้ี  
  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร สินทรัพยเ์พื่อ สินทรัพย ์ งานระหว่าง รวม 
  และส่วน และ การสาํรวจ อ่ืน ๆ ก่อสร้าง  
  ปรับปรุง อุปกรณ์ และผลิต    
  อาคาร  ปิโตรเลียม    
ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 6,464.86 33,082.91 274,477.07 350,950.33 12,364.56 78,888.77 756,228.50 

- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) 136.81 1.48 329.28 43,168.72 1,085.25 11.95 44,733.49 
- ซ้ือสินทรัพย ์ 305.57 923.48 2,530.55 66,325.29 2,286.63 30,481.03 102,852.55 
- ตน้ทุนการกูย้มื - - - - - 1,137.23 1,137.23 
- โอนเปล่ียนประเภท (1,099.08) 9,760.78 61,448.21 - 685.26 (76,025.48) (5,230.31) 
- ขายและจาํหน่าย - (191.44) (543.29) (1,776.91) (1,781.52) - (4,293.16) 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบฯ 15.09 154.79 437.33 22,959.04 123.05 57.39 23,746.69 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 5,823.25 43,732.00 338,679.15 481,626.47 14,763.23 34,550.89 919,174.99 
        
ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - (11,957.71) (90,070.35) (149,057.49) (7,713.07) - (258,798.62) 

- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) - (0.08) (10.02) (1,427.60) (0.13) - (1,437.83) 
- ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (2,024.02) (15,731.54) (31,474.97) (1,284.54) - (50,515.07) 
- โอนเปล่ียนประเภท - 12.40 72.27 (86.42) 395.05 - 393.30 
- ขายและจาํหน่าย - 157.91 419.40 - 1,678.96 - 2,256.27 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบฯ - (305.59) 292.59 (8,723.67) (14.81) - (8,751.48) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - (14,117.09) (105,027.65) (190,770.15) (6,938.54) - (316,853.43) 
        
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 (81.27) (12.20) (290.21) (385.54) - - (769.22) 

-ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (0.33) - (225.05) - - (225.38) 

-กลบัรายการขาดทุนดอ้ยค่า - 2.94 35.97 - - - 38.91 

-ผลต่างจากการแปลงคา่งบฯ - - (1.00) (23.46) - - (24.46) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (81.27) (9.59) (255.24) (634.05) - - (980.15) 

ราคาตามบญัชี        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 6,383.59 21,113.00 184,116.51 201,507.30 4,651.49 78,888.77 496,660.66 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 5,741.98 29,605.32 233,396.26 290,222.27 7,824.69 34,550.89 601,341.41 
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16. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร สินทรัพย ์ งานระหว่าง รวม 
  และส่วน และ อ่ืนๆ ก่อสร้าง  

  ปรับปรุง อุปกรณ์    

  อาคาร     

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 3,621.56 23,242.46 233,105.50 10,065.78 37,002.17 307,037.47 
- ซ้ือสินทรัพย ์ - 201.54 1,261.55 549.79 19,553.61 21,566.49 
- ตน้ทุนการกูย้มื - - - - 301.16 301.16 
- โอนเปล่ียนประเภท 167.06 3,046.63 35,381.87 352.30 (40,205.82) (1,257.96) 
- ขายและจาํหน่าย - (78.53) (312.31) (1,647.77) - (2,038.61) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 3,788.62 26,412.10 269,436.61 9,320.10 16,651.12 325,608.55 
       
ค่าเส่ือมราคาสะสม       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - (9,217.49) (77,970.58) (6,519.34) - (93,707.41) 
- ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (1,174.42) (12,593.39) (1,016.93) - (14,784.74) 
- โอนเปล่ียนประเภท - 15.81 6.15 426.85 - 448.81 
- ขายและจาํหน่าย - 70.03 310.57 1,560.19 - 1,940.79 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - (10,306.07) (90,247.25) (5,549.23) - (106,102.55) 
       
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 (81.27) (12.20) (255.11) - - (348.58) 
-ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (0.33) - - - (0.33) 
-กลบัรายการขาดทุนดอ้ยค่า - 2.93 - - - 2.93 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (81.27) (9.60) (255.11) - - (345.98) 

ราคาตามบญัชี       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 3,540.29 14,012.77 154,879.81 3,546.44 37,002.17 212,981.48 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 3,707.35 16,096.43 178,934.25 3,770.87 16,651.12 219,160.02 
 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงินรวมมีจาํนวน 
1,137.23 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : 2,042.11 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 
301.16 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : 886.78 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนระหว่าง
ร้อยละ 1.63 – 5.58 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : ร้อยละ 1.67 – 7.25) 
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16. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  (ต่อ) 
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงรวมอยูใ่น
สินทรัพยอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ สินทรัพยป์ระเภทยานพาหนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ราคาทุน 996.40  981.36  825.21  844.84 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (254.10)  (204.58)  (157.68)  (142.26) 

ราคาตามบญัชี 742.30  776.78  667.53  702.58 

  
 
           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  PTTEP  มีรายจ่ายส่วนท่ีสาํรองแทนรัฐบาล (Carried Cost) แสดงเป็นรายการ

ภายใตสิ้นทรัพยเ์พ่ือการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 
และค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียมในงบกาํไรขาดทุน สาํหรับโครงการต่างๆ ดงัน้ี 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

โครงการ ส่วนท่ีสาํรองจ่ายแทนรัฐบาล 

 สินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 
 และผลิตปิโตรเลียม  (ยอดสะสมตั้งแต่ปี 2545 ถึง 
 31 ธนัวาคม 2554) 

เวียดนาม 52/97 - 31.97 - 
เวียดนาม บี และ 48/95 - 33.46 - 
เวียดนาม 16-1 813.54 - 1,268.59 
เวียดนาม 9-2 1,051.72 - 791.82 
อลัจีเรีย 433เอ และ 416บี 502.12 - 168.68 
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ 343.71 - 345.75 
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17. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

                                งบการเงินรวม 

 คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพยใ์นการ
สาํรวจและประเมิน
ค่าแหล่งทรัพยากร 

สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

 

           รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 3,063.34 18,504.51 5,204.28 1,422.41 28,194.54 

- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) - - 34,389.67 319.00 34,708.67 

 -  เพิม่ข้ึน 1,066.44 25.82 4,525.86 263.00 5,881.12 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 209.30 106.34 (7,267.56) 1,400.49 (5,551.43) 

-  ขายและจาํหน่าย (659.99) (0.02) (2,940.57) (0.17) (3,600.75) 

-   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 61.57 12.11 1,186.04 23.04 1,282.76 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 3,740.66 18,648.76 35,097.72 3,427.77 60,914.91 

      
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 (1,825.24) (5,083.30) - (573.55) (7,482.09) 

 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (354.78) (509.86) - (236.94) (1,101.58) 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 0.34 32.44 - (242.91) (210.13) 

 -  ขายและจาํหน่าย 657.12 0.01 - 0.10 657.23 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (28.90) (7.59) - (17.56) (54.05) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (1,551.46) (5,568.30) - (1,070.86) (8,190.62) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - - - - - 
-ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - - (109.49) - (109.49) 
-ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน - - (1.02) - (1.02) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - - (110.51) - (110.51) 
      
ราคาตามบญัชี      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 1,238.10 13,421.21 5,204.28 848.86 20,712.45 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 2,189.20 13,080.46 34,987.21 2,356.91 52,613.78 
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17.     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (ต่อ) 
 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

          รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 1,722.67 18,241.50 51.55 20,015.72 

 -  เพิม่ข้ึน 245.42 - - 245.42 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 209.73 89.14 - 298.87 

 -  ขายและจาํหน่าย (656.06) (0.02) - (656.08) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 1,521.76 18,330.62 51.55 19,903.93 

     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 (1,026.55)   (4,941.35) (51.55) (6,019.45) 

 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (225.68) (480.17) - (705.85) 

-  โอนเปล่ียนประเภท 0.89 30.40 - 31.29 

 -  ขายและจาํหน่าย 656.04 0.01 - 656.05 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (595.30) (5,391.11) (51.55) (6,037.96) 

ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 696.12 13,300.15 - 13,996.27 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 926.46 12,939.51 - 13,865.97 
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18. สินทรัพย์เหมอืง 
 

สินทรัพยเ์หมือง ตามงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

                      หน่วย : ลา้นบาท 

ราคาทุน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554   36,245.46 

 -  เพิม่ข้ึน   1,466.91 

 -  โอนเปล่ียนประเภท   439.77 

 -  ขายและจาํหน่าย   (59.25) 

-  ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน   1,151.39 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554   39,244.28 

    
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554   (3,504.40) 

-  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด   (1,575.15) 

-  โอนเปล่ียนประเภท   - 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   (208.49) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554   (5,288.04) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554  (41.76) 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554   (41.76) 
    

ราคาตามบญัชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553   32,699.30 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554   33,914.48 
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19.       ค่าความนิยม 
 
การเปล่ียนแปลงในค่าความนิยม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

            หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2554  2553 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  17,541.83  17,381.94 

-  เพิม่ข้ึน (หมายเหตุฯ 42)  10,453.38  926.01 

-  โอนเปล่ียนประเภท (หมายเหตุฯ 42) (70.51)  (37.23) 

-  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (52.81)  (33.52) 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 475.81  (695.37) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  28,347.70  17,541.83 
 
 
  
 20. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 
 
 กลุ่มบริษทัเสียภาษีเงินไดต้ามรายละเอียดดงัน้ี 
 

 อตัราร้อยละ 

ภาษีเงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทย  
        ตามพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ.2514 และ พ.ศ.2532 50 

ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร  

- ภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ 30 

- ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  15 - 30 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ                                                                                        5 - 55 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์นทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย                       40 
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20. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

20.1    สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 19,318.40 16,446.49 1,807.79 1,974.18 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 43,174.14 19,850.54 4,961.29 6,319.41 

 (23,855.74) (3,404.05) (3,153.50) (4,345.23) 
 

20.2     ภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554  
            และ 2553  ประกอบดว้ย 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ภาษีเงินได ้:      

  ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 41,646.08 43,239.70 4,274.77 12,350.12 

  ภาษีเงินไดข้องงวดก่อนท่ีรับรู้ใน  
    งวดปัจจุบนั 

 
704.09 

 
271.92 

 
451.57 

 
288.31 

 42,350.17 43,511.62 4,726.34 12,638.43 

     

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     

   การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (3,225.90) (4,807.08) (90.50) 30.35 

   การลดอตัราภาษีเงินได ้* 40.35 - (308.33) - 
    ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก  
        การแปลงค่าฐานภาษี  4,066.00 (4,744.00) - - 

 880.45 (9,551.08) (398.83) 30.35 

             รวม 43,230.62 33,960.54 4,327.51 12,668.78 

* ตามประกาศพระกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 
พ.ศ.2554 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ซ่ึงส่งผลต่อการวดัมูลค่าของสินทรัพย์
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในงบการเงิน  ประกอบกบัทางสภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกคาํช้ีแจงเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวโดยเห็นว่าอตัราภาษีท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีควรนาํมาวดั
มูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีควรเป็นอตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 
และร้อยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 เป็นต้นไป  ซ่ึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง                     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวกลุ่มบริษทัฯ รับรู้เขา้งบกาํไรขาดทุน 
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20. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
20.3     การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี        
1 ม.ค.2554 

งบกาํไรขาดทุน 
 

ส่วนของ       
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค.2554 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี :      

   ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 460.66 (354.05) 0.10 106.71 

   สินคา้คงเหลือ 18.46 31.18 - 49.64 

   เงินลงทุน 8.79 (2.93) - 5.86 

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (512.35) 930.46 (24.30) 393.81 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 215.20 (75.39) - 139.81 

   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 721.41 (118.47) 4.29 607.23 

   ขาดทุนสะสมยกไป 7,367.52 2,044.00 (125.63) 9,285.89 
    ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์น 
      ทรัพยากรปิโตรเลียมในออสเตรเลีย 5,575.51 1,532.00 355.97 7,463.48 

   อ่ืน ๆ 2,591.29 (1,615.35) 290.03 1,265.97 

 16,446.49 2,371.45 500.46 19,318.40 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16,930.50 3,169.00 19,809.36 39,908.86 

  ลูกหน้ีอ่ืน 2,268.62 265.37 - 2,533.99 

   เงินลงทุนเผื่อขาย 1,649.05 - (792.92) 856.13 

   เงินกูย้มื 1,779.37 (631.40) - 1,147.97 
    ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก 
       การแปลงค่าฐานภาษี (7,117.77) 3,247.00 (262.29) (4,133.06) 

   อ่ืน ๆ 4,340.77 (2,798.07) 1,317.55 2,860.25 

 19,850.54 3,251.90 20,071.70 43,174.14 
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20. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
20.3     การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี        
1 ม.ค.2553 

งบกาํไรขาดทุน 
 

ส่วนของ       
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค.2553 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี :      

   ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 493.32 (32.08) (0.58) 460.66 

   สินคา้คงเหลือ 18.20 0.26 - 18.46 

   เงินลงทุน 50.38 (41.59) - 8.79 

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (328.73) (259.44) 75.82 (512.35) 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 217.44 (2.24) - 215.20 

   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 652.72 69.48 (0.79) 721.41 

   ขาดทุนสะสมยกไป 6,104.52 1,997.00 (734.00) 7,367.52 
    ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์น 
      ทรัพยากรปิโตรเลียมในออสเตรเลีย 5,327.51 830.00 (582.00) 5,575.51 

   อ่ืน ๆ (1,151.02) 3,735.21 7.10 2,591.29 

 11,384.34 6,296.60 (1,234.45) 16,446.49 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16,664.50 2,023.00 (1,757.00) 16,930.50 

   ลูกหน้ีอ่ืน 3,143.43 (874.81) - 2,268.62 

   เงินลงทุนเผื่อขาย 494.31 - 1,154.74 1,649.05 

   เงินกูย้มื 1,042.38 736.99 - 1,779.37 
   ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก 
       การแปลงค่าฐานภาษี (3,712.77) (3,962.00) 557.00 (7,117.77) 

   อ่ืน ๆ 5,292.50 (1,177.66) 225.93 4,340.77 

 22,924.35 (3,254.48) 180.67 19,850.54 
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20. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
20.3     การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี          
1 ม.ค.2554 

งบกาํไรขาดทุน 
 

ส่วนของ       
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค.2554 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี :      

   ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 452.02 (345.31) - 106.71 

   สินคา้คงเหลือ 18.46 31.18 - 49.64 

   เงินลงทุน 8.79 (2.93) - 5.86 

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 181.71 574.65 - 756.36 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 215.20 (75.39) - 139.81 

   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 694.35 (211.68) - 482.67 

   อ่ืน ๆ 403.65 (136.91) - 266.74 

 1,974.18 (166.39) - 1,807.79 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     

   ลูกหน้ีอ่ืน 2,268.62 265.37 - 2,533.99 

   เงินลงทุนเผื่อขาย 1,649.04 - (792.91) 856.13 

   เงินกูย้มื 1,779.37 (631.40) - 1,147.97 

   อ่ืน ๆ 622.38 (199.18) - 423.20 

 6,319.41 (565.21) (792.91) 4,961.29 
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20. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
20.3     การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี          
1 ม.ค.2553 

งบกาํไรขาดทุน 
 

ส่วนของ       
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค.2553 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี :      

   ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 490.65 (38.63) - 452.02 

   สินคา้คงเหลือ 18.20 0.26 - 18.46 

   เงินลงทุน 50.38 (41.59) - 8.79 

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 273.86 (92.15) - 181.71 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 217.44 (2.24) - 215.20 

   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 643.28 51.07 - 694.35 

   อ่ืน ๆ 416.24 (12.59) - 403.65 

 2,110.05 (135.87) - 1,974.18 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     

  ลูกหน้ีอ่ืน 3,143.43 (874.81) - 2,268.62 

   เงินลงทุนเผื่อขาย 494.31 - 1,154.73 1,649.04 

   เงินกูย้มื 1,042.38 736.99 - 1,779.37 

   อ่ืน ๆ 590.08 32.30 - 622.38 

 5,270.20 (105.52) 1,154.73 6,319.41 
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21.      เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,304.60  16,735.19  9,743.47  19,343.93 

    - เพ่ิมข้ึน 282.43  -  282.43  - 

    - Make-up Right (1,240.80)  (8,430.59)  (1,530.33)  (9,600.46) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  7,346.23  8,304.60  8,495.57  9,743.47 

 
บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินค่าซ้ือก๊าซล่วงหนา้สาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดต้ามปริมาณขั้นตํ่าท่ีระบุ
ในสัญญาซ้ือขายก๊าซ  (Take-or-Pay) ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไปแลว้ในปีสญัญา
ต่อๆไป (Make-up Right) โดยไม่มีกาํหนดเวลา  
 

             ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซประกอบด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซจาก
แหล่งยาดานาและเยตากุนในประเทศสหภาพพม่าซ่ึงเป็นยอดคงเหลือสาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถ
รับมอบไดข้องปี 2543-2544  และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซจากแหล่งยโูนแคล 123 ในอ่าวไทย ซ่ึงเป็นยอด
คงเหลือสาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดข้องปี 2554 
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22. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินประกนัและมดัจาํ 714.87  10,461.88  43.98  44.83 

เงินจ่ายล่วงหนา้  9,489.49  8,972.71  4,015.26  4,131.81 

สินคา้คงเหลือ-สาํรองตามกฎหมาย 16,698.38  13,911.72  16,698.38  13,894.99 

ค่าตอบแทนตามสัญญารอตดับญัชี 804.12  817.90  -  - 

อ่ืน ๆ 1,012.11  3,203.22  6.02  1,886.33 

รวม 28,718.97  37,367.43  20,763.64  19,957.96 

 
            พระราชบัญญัติการค้านํ้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 ได้จัดกลุ่มบริษัทเป็นผูค้ ้านํ้ ามันตามมาตรา 7 แห่ง

พระราชบญัญติัน้ีและเพื่อป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนนํ้ ามันเช้ือเพลิง พระราชบัญญติัฯ ฉบับน้ีได้
กาํหนดให้ผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 ตอ้งสํารองนํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามชนิดและปริมาณตามท่ีอธิบดีกรมธุรกิจ
พลงังานเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงปัจจุบนัได้สํารองใช้ตามอตัราร้อยละ 5 ของปริมาณกาํหนดคา้ ซ่ึงได้แจง้ไวก้บั
อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

         
ในปี 2554 และปี 2553 กลุ่มบริษทัไม่มีการรับรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือ-สํารองตามกฎหมายให้
เท่ากบัมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ เน่ืองจากราคาทุนตํ่ากวา่    
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23. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ  
1.16 – 4.85 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 :   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.84 - 6.45 ต่อปี) ในงบการเงินรวม                     
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

24. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
  

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,003.79  2,636.90  2,573.85  2,198.11 
เงินประกนัตามสญัญา 80.01  164.64  -  - 

อ่ืน ๆ 1,508.57  2,131.03  936.82  980.49 

รวม 4,592.37  4,932.57  3,510.67  3,178.60 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว 
 
           เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
      หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 5,025.33  9,975.85  4,000.00  9,500.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 214.35  211.64  214.35  211.64 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 4,246.05  3,512.16  2,593.25  2,651.91 
หุน้กู ้- สกลุบาท 45,296.32  11,356.50  23,500.00  11,356.50 

หุน้กู-้สกลุต่างประเทศ -  3,286.60  -  3,286.60 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 196.74  219.52  164.52  188.61 

รวม 54,978.79  28,562.27  30,472.12  27,195.26 

 
 

เงินกูย้มืระยะยาว 
      หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 32,251.00  36,002.44  23,500.00  27,500.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 297.42  504.71  297.42  504.71 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 62,331.22  43,854.43  21,422.30  22,436.28 

หุน้กู ้- สกลุบาท 146,521.98  197,809.40  119,304.20  148,804.20 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 95,513.07  63,788.49  48,321.77  39,933.29 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 509.12  507.31  453.95  451.96 

รวม 337,423.81  342,466.78  213,299.64  239,630.44 

 
เงินกูย้มืของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 10,205.86  ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 :  
18,575.61 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี และเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
จาํแนกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 47,702.09  51,826.39  24,072.24  28,664.50 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 344,700.51  319,202.66  219,699.52  238,161.20 

รวม 392,402.60  371,029.05  243,771.76  266,825.70 

 
อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

พนัธบตัร ปตท. 5.07%-7.83%  3.90%-7.83%  5.07%-7.83%  3.90%-7.83% 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 3.87%-5.80%  2.32%-4.75%  3.87%-3.93%  2.32%-4.75% 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 0.50%  0.50%  0.50%  0.50% 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ        

   - ดอลลาร์สหรัฐ 0.77%-6.05%  0.46%-6.05%  0.77%-4.19%  0.46%-3.83% 

   - เยนญ่ีปุ่น 4.45%  4.45%  4.45%  4.45% 

หุน้กู ้- สกลุบาท 3.00%-7.40%  3.00%-7.40%  3.20%-7.40%  3.20%-7.40% 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 1.38%-5.88%  1.57%-5.88%  1.38%-5.88%  1.57%-5.88% 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.33%-7.28%  3.33%-6.75%  3.33%-5.10%  3.33%-6.33% 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.1     เงินกูย้มื 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มื-สกุลบาทและสกลุต่างประเทศสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

     หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินรวม 
 สกลุเงิน   

 

บาท  
ดอลลาร์
สหรัฐ  เยนญ่ีปุ่น  

รวมเทียบเท่า
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 46,694.63  1,284.24  23,000.00  94,061.23 

- กูเ้พิ่ม 1,562.05  625.00  -  20,906.89 

- ชาํระคืน (10,468.58)  (116.03)  -  (13,993.58) 

- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  2,978.49 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  -  -  394.45 

- อ่ืนๆ -  0.59  -  17.89 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 37,788.10  1,793.80  23,000.00  104,365.37 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (5,239.68)  (112.14)  -  (9,485.73) 

เงินกูย้มืระยะยาว 32,548.42  1,681.66  23,000.00  94,879.64 

 
     หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน   

 บาท  

ดอลลาร์
สหรัฐ  

 
เยนญ่ีปุ่น  

รวมเทียบเท่า
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 37,716.35  544.00  23,000.00  62,804.54 

- กูเ้พิ่ม 8.28  -  -  8.28 

- ชาํระคืน (9,712.86)  (87.53)  -  (12,364.77) 

- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  1,579.27 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 28,011.77  456.47  23,000.00  52,027.32 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (4,214.35)  (81.47)  -  (6,807.60) 

เงินกูย้มืระยะยาว 23,797.42  375.00  23,000.00  45,219.72 



124 
 

25 . เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
25.1     เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยมื-สกลุบาทจาก สนพ. 
 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2554  บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูง้วดท่ี 5 จาํนวน  8.28 ลา้นบาท  อายเุงินกู ้5 ปี อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานตามโครงการทุนหมุนเวียนสาํหรับยานยนต ์NGV               
โดยชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และทยอยชาํระคืนเงินกูเ้ป็นงวดทุก 3 เดือน งวดละ 0.42 ลา้นบาท รวม 20 งวด  
โดยเร่ิมชาํระคืนเงินกูง้วดแรกในเดือนมิถุนายน 2554 และคร้ังสุดทา้ยในเดือนมีนาคม 2559 

 
            เงนิกู้ยมื-สกลุบาท 
 

             เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดล้งนามในสญัญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง                        
จาํนวนเงิน  1,300 ลา้นบาท อายุเงินกู ้5 ปี  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและทยอยคืนเงินตน้
ทุก 3 เดือน โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 

 
            เงนิกู้ยมืสกลุต่างประเทศ 
 

PTTEP ไดล้งนามในสัญญาเงินกูแ้บบไม่มีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงอายเุงินกู ้ 5  ปี  วงเงิน 
50  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ   ทั้งน้ีในระหว่างงวด PTTEP ไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ 

 

PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ไดล้งนามในสัญญาเงินกูแ้บบไม่มีหลกัประกนั
กับสถาบันการเงิน 4 แห่ง วงเงินรวมทั้ งส้ิน 575 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุเงินกู้ 5 ปี โดยมี PTTEP เป็น                       
ผูค้ ํ้าประกนัเงินกูท้ั้งจาํนวน ทั้งน้ีในระหวา่งงวด PTTEPOไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ 
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25.      เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.1     เงินกูย้มื (ต่อ) 
 
เงินกู้ยมื-สกลุบาท  

              ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราดอกเบี้ยสาํหรับเงินกูร้ะยะยาว-สกลุบาทบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

 
 

วนัทีกู่้ 

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 
เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

02/04/2552 บาท 5,000 อตัราลอยตวั       
6M THBFIX บวก
อตัราร้อยละคงที่   

ทุกงวดครึ่งปี ทยอยชาํระคืนเงิน
ตน้ทุกงวดครึ่งปี 
และงวดสุดทา้ยใน

วนัที่ 
30 มีนาคม 2562 

ในปี 2553 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย  
(Interest Rate Swap)  ซึ่งมีผลต่อรอบการจ่ายดอกเบี้ย
ตั้งแต่วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 จนถึงวนัครบกาํหนดชาํระ
คืนเงินตน้ในวนัที่ 30 มีนาคม 2562 

อตัราลอยตวั 
6M THBFIX   

บวกอตัราร้อยละคงที่ 
 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย
ดงักล่าว มีเงื่อนไขใหคู้ส่ัญญามีสิทธิ       
1 ครั้ง ในวนัที่ 30 มิถุนายน 2555 ใน
การเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจากอตัรา
ลอยตวัร้อยละ 6M THBFIX บวกอตัรา
ร้อยละคงที่ เป็นอตัราคงที่ร้อยละ 4.355 
ต่อปี 
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25. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
25.1     เงินกูย้มื (ต่อ) 

 
เงินกู้ยมื-สกลุต่างประเทศ 
 

              ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราดอกเบี้ยและอตัราแลกเปลี่ยนสาํหรับเงินกูร้ะยะยาว-สกลุเงินต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

 
 

วนัทีกู่้ 

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 
เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

05/04/2549 เยนญี่ปุ่น 23,000 4.45  
ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดชาํระคืน
เงินตน้ในวนัที่ 
7 เมษายน 2579 

ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญา Participating SWAP  
(P-SWAP) สาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวสกุลเงินเยนญี่ปุ่น
เพื่อลดระดบัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนระหวา่งสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลเยนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญญาสิทธิ
เลือกซื้อเงินตราต่างประเทศสกุลเยนญี่ปุ่น จาํนวน 
23,000 ลา้นเยน ซึ่งตามเงื่อนไขในสัญญาสิทธิดงักล่าว  
ณ ภาวะตลาดปัจจุบนั บริษทัฯสามารถเลือกซื้อเงินสกุล
เยนญี่ปุ่นจาํนวนดงักล่าวไดด้ว้ยจาํนวนเทียบเท่า 196.94 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้บริษทัฯมีค่า premium ที่เกิดขึ้น
จากสัญญาดงักล่าวประมาณร้อยละ 1.38 ต่อปี  

อตัราคงที่ประมาณ 1.38 ของ
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 
(ค่า premium) 

จาํนวนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่า
ที่ใชใ้นการซื้อเงินสกุลเยนญี่ปุ่นขึ้นอยู่
กบัช่วงอตัราแลกเปลี่ยนระหวา่งสกุล
ดอลลาร์สหรัฐและสกุลเยนญี่ปุ่น 
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25. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
25.1     เงินกูย้มื (ต่อ) 

เงินกู้ยมื-สกลุต่างประเทศ (ต่อ) 
 

             ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราดอกเบี้ยและอตัราแลกเปลี่ยนสาํหรับเงินกูร้ะยะยาว-สกลุเงินต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

 
วนัทีกู่้ 

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 
เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

14/11/2549 
 

ดอลลาร์
สหรัฐ 

150* อตัราลอยตวั
LIBOR บวก

อตัราร้อยละคงที่ 
ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ทยอยชาํระคืน       
เงินตน้ทุกงวดครึ่งปี
และชาํระคืนเงินตน้
งวดสุดทา้ยในวนัที่ 

30 พฤศจิกายน 2556 

-ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย 
(IRS) จากอตัราดอกเบี้ยลอยตวัเป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ 
-ในปี 2552 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย 
(Basis Swap) บนเงินกูย้มืระยะยาว 300 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนระหวา่งอตัราดอกเบี้ย 
LIBOR อาย ุ1 เดือนบวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปี กบั
อตัราดอกเบี้ย LIBOR อาย ุ6 เดือน โดยสัญญา
แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวจะสิ้นสุดอายสุัญญา
ในวนัที่ 30 พฤษภาคม 2554 
- ในปี 2553 บริษทัฯทาํสัญญาขยายอายสุัญญา
แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย (Basis Swap)  จนครบ
กาํหนดอายเุงินกูใ้นวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

อตัราคงที่ระหวา่ง 2.85-3.35  
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ยดงักล่าว คู่สัญญามีสิทธิ 1 ครั้ง
ที่จะยกเลิกจากอตัราดอกเบี้ยคงที่เป็น
อตัราลอยตวัแบบเดิม และอตัรา
ดอกเบี้ยลอยตวัร้อยละ LIBOR ลบ
อตัราร้อยละคงที่ต่อปี 
  

25/5/2553 ดอลลาร์
สหรัฐ 

300 อตัราลอยตวั
LIBOR บวก

อตัราร้อยละคงที่
ต่อปีของเงินตน้
สกุลดอลลาร์

สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดชาํระคืน
เงินตน้ในวนัที่ 

25 พฤษภาคม 2558 

-ในปี 2553 บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย (IRS) 
-ในปี 2554 คู่สัญญาของสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ย(IRS) สาํหรับเงินกูบ้างส่วนจาํนวน 100 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ ไดใ้ชส้ิทธิในการเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย
จากอตัราลอยตวัLIBOR บวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปี 
เป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.756 ต่อปี ซึ่งจะมีผลต่อ
อตัราดอกเบี้ยตั้งแต่วนัที่ 25 พฤษภาคม 2554  

อตัราคงที่ระหวา่ง 2.66-2.989 
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

* จาํนวนเงินตน้ไดล้ดลงจาก 300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 150 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากในปี 2553 – 2554  บริษทัฯ มีการทยอยชาํระคืนเงินกูป้ีละ 75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  
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25.       เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
25.2    หุน้กู ้
 

หุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ  2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 2554  2553 
  

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

 
 

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

      - สกลุดอลลาร์สหรัฐ 92,472.15  2,911.17  64,147.91  2,126.57 

      - สกลุบาท 191,818.30  -  209,165.90  - 

หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

     -  สกลุดอลลาร์สหรัฐ 3,040.92  96.62  2,927.18  96.50 

รวม 287,331.37  3,007.79  276,240.99  2,223.07 

ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (45,296.32)  -  (14,643.10)  (108.48) 

หุน้กูร้ะยะยาว 242,035.05  3,007.79  261,597.89  2,114.59 

 
 หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553 
 

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

 
บาท 

 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

      - สกลุดอลลาร์สหรัฐ 48,321.77  1,518.03  43,219.89  1,426.57 

      - สกลุบาท 142,804.20  -  160,160.70  - 

รวม 191,125.97  1,518.03  203,380.59  1,426.57 

ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (23,500.00)  -  (14,643.10)  (108.48) 

หุน้กูร้ะยะยาว 167,625.97  1,518.03  188,737.49  1,318.09 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
25.2     หุน้กู ้ (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 21 และ 26 กนัยายน 2554 บริษทัฯไดล้งนามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน(Cross Currency Swap) กบั
สถาบนัการเงิน 2 แห่ง เพ่ือแปลงหุน้กูส้กุลบาทบางส่วนจาํนวน 6,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.2 
ต่อปี ใหเ้ป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จาํนวน 198  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.375 ต่อปี โดย                   
มีผลต่ออตัราดอกเบ้ียตั้ งแต่วนัท่ี 23 และ 28 กันยายน  2554 จนครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในวนัท่ี                        
14 ธนัวาคม 2557 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 บริษทั พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟแนนซ์ จาํกดั(PTTEP CIF) ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของ PTTEP ได้ดาํเนินการออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิให้กับ         
นกัลงทุนสถาบนัต่างประเทศ จาํนวน 700 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.692 ต่อปี 
ซ่ึงครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี  5 เมษายน  2564  โดยมี  PTTEP  เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุน้กูท้ ั้งจาํนวน  
 

ในระหว่างงวด PTTEP  ไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน ( Cross Currency Swap) หลายสัญญากบัสถาบนั
การเงิน โดยการแปลงหน้ีหุน้กูส้กลุบาทส่วนใหญ่ใหเ้ป็นหน้ีสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 
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25. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.2     หุน้กู ้ (ต่อ) 
 

             ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ยดว้ยการทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบี้ยสาํหรับหุน้กู ้             
สกลุบาทและสกุลต่างประเทศบางส่วน  โดยมีรายละเอียดดงันี้  

 
วันที่

จาํหน่าย   

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระ 
ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 

เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

22/06/2550 เยน
ญี่ปุ่น 

36,000 2.71  
ของเงินตน้สกุล      

เยนญี่ปุ่น 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
29 มิถุนายน 2560 

ในปี  2550 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap)  เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จํานวนเทียบเท่า 290.51 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ  

อตัราลอยตวั  LIBOR บวกอตัรา
ร้อยละคงที่ตอ่ปี หรือ อตัราคงที่ 
5.5 ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 
ซึ่งขึ้นอยูก่บัอตัราดอกเบี้ย LIBOR  
และอตัราคงที่ระหวา่ง 4.98-5.37  
ของ เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ยดงักล่าว คู่สัญญามีสิทธิ 1 ครั้ง
ที่จะเปลี่ยนจากอตัราดอกเบี้ยคงที่ เป็น
อตัราดอกเบี้ยลอยตวัร้อยละ LIBOR 
บวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปี 

14/12/2550 บาท 3,053.80 ปีที่ 1-3 : 5.00  
ปีที่ 4-7 : 5.95 

ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
14 ธนัวาคม 2557 

ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงที่ระหวา่ง 4.74-4.75          
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

25/02/2553 บาท 2,636 4.10 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 

25 กุมภาพนัธ์ 2560 

ในปี 2553  บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั  LIBOR บวกอตัรา
ร้อยละคงที่ตอ่ปีของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 

25/02/2553 บาท 4,000 4.50 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 

25 กุมภาพนัธ์ 2565 

ในปี 2553  บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั  LIBOR บวกอตัรา
ร้อยละคงที่ตอ่ปีของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 

29/11/2553 บาท 6,000 3.2 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
14 ธนัวาคม 2557 

ในปี 2554  บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 198 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงที่ 1.375  ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
25.3 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน         

     - ภายใน 1 ปี 222.32  245.30  186.38  210.50 

     - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 535.61  541.71  477.24  482.95 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (52.07)  (60.18)  (45.15)  (52.88) 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 705.86  726.83  618.47  640.57 

        

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        

- หน้ีสินหมุนเวียน  196.74  219.52  164.52  188.61 
- หน้ีสินไม่หมุนเวียน         509.12  507.31  453.95  451.96 

รวม 705.86  726.83  618.47  640.57 
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 25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
25.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2554 
 เงินกู ้

สกลุเงิน 
บาท 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 5,025.33  214.35  4,246.05  45,296.32  -  196.74  54,978.79 
เกิน 1 - 2 ปี 3,170.75  191.59  5,382.51  41,275.79  -  176.12  50,196.76 
เกิน 2 - 5 ปี 14,036.25  105.83  40,200.46  54,206.21  44,415.46  333.00  153,297.21 
เกิน 5 ปี 15,044.00  -  16,748.25  51,039.98  51,097.61  -  133,929.84 
รวม 37,276.33  511.77  66,577.27  191,818.30  95,513.07  705.86  392,402.60 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 2553 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 9,975.85  211.64  3,512.16  11,356.50  3,286.60  219.52  28,562.27 
เกิน 1 - 2 ปี 4,585.78  212.70  3,968.16  45,287.71  -  160.12  54,214.47 
เกิน 2 - 5 ปี 9,331.93  292.01  23,294.63  70,372.45  35,965.78  347.19  139,603.99 
เกิน 5 ปี 22,084.73  -  16,591.64  82,149.24  27,822.71  -  148,648.32 
รวม 45,978.29  716.35  47,366.59  209,165.90  67,075.09  726.83  371,029.05 
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25.    เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
25.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 4,000.00  214.35  2,593.25  23,500.00  -  164.52  30,472.12 
เกิน 1 - 2 ปี 2,000.00  191.59  2,387.39  24,550.00  -  164.27  29,293.25 

เกิน 2 - 5 ปี 10,400.00  105.83  9,549.57  54,206.20  21,878.40  289.68  96,429.68 

เกิน 5 ปี 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 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 9,500.00  211.64  2,651.91  11,356.50  3,286.60  188.61  27,195.26 
เกิน 1 - 2 ปี 4,000.00  212.70  2,468.15  23,500.00  -  129.26  30,310.11 

เกิน 2 - 5 ปี 7,000.00  292.01  11,361.12  53,686.20  14,793.82  322.70  87,455.85 

เกิน 5 ปี 16,500.00  -  8,607.01  71,618.00  25,139.47  -  121,864.48 

รวม 37,000.00  716.35  25,088.19  160,160.70  43,219.89  640.57  266,825.70 
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26.     ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
พนกังานของกลุ่มบริษทัจะไดรั้บเงินตอบแทนเม่ือเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและใน
ประเทศท่ีกลุ่มบริษทัมีการดาํเนินงานหรือเม่ืออยู่ครบวาระการทาํงานตามขอ้ตกลงระหว่างกลุ่มบริษทัและ
พนกังาน ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานเป็นหน้ีสินประเภท Defined benefit obligation ซ่ึงคาํนวณ
โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected unit credit method) ตามเกณฑค์ณิตศาสตร์
ประกนัภยั (Actuarial basis) อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายใน
อนาคต คาํนวณคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีกาํหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของ
หน้ีสินดงักล่าว กาํไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังานจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเพ่ือกระจายตน้ทุนดงักล่าว
ตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน 

 
              รายการกระทบยอดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังาน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
               หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  5,147.73 4,566.44 2,314.50 2,144.28 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 406.29 447.58 140.06 123.68 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 198.38 184.55 92.09 97.40 
(กาํไร)ขาดทุนจากการคาํนวณตามหลกั 
     คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
(0.01) 

 
93.66 

 
- 

 
93.64 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (25.66) - - - 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (226.68) (144.50) (159.25) (144.50) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,500.05 5,147.73 2,387.40 2,314.50 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัเร่ิมบนัทึกค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานจากการเกษียณอายไุว้
เป็นหน้ีสิน จาํนวนผลประโยชน์ของพนักงานจากการเกษียณอายุถูกบันทึกโดยใช้ผลการประเมินจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ (Actuarial valuation) โดยคาํนวณบนพ้ืนฐานของเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อายจุนถึง
เกษียณ อตัราการตาย อายุงาน และปัจจยัอ่ืน กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดังกล่าวโดยใช ้                
วิธีปรับยอ้นหลงั 
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26. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 406.29  447.58  140.06  123.68 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย  198.38  184.55  92.09  97.40 

(กาํไร)ขาดทุนจากการคาํนวณตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (0.01)  93.66  -  93.64 

รวม 604.66  725.79  232.15  314.72 
 
 

     

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ตน้ทุนขาย 92.45  125.82  30.40  58.37 

ค่าใชจ่้ายขาย 42.15  27.14  41.06  27.14 

ค่าใชจ่้ายบริหาร 465.04  560.45  156.70  225.60 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5.02  12.38  3.99  3.61 

รวม 604.66  725.79  232.15  314.72 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประเมิน 
 

   ขอ้สมมติฐานดา้นการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

 อตัราร้อยละต่อปี 

 อตัราคิดลด 3.60 - 4.80 
 อตัราเงินเฟ้อ 2.00 - 3.00 
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26. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน(ต่อ) 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัในการประเมิน (ต่อ) 

 
  ขอ้สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มบริษทั 

 

ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัการมรณะ อตัรามรณะอา้งอิงตามตารางมรณะปีพุทธศกัราช 2540 (TMO97)  
ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงตาราง
มรณะ TMO97 ท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินสมมติฐานนั้นประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจาก
การสาํรวจของบริษทัประกนัชีวิตต่างๆในประเทศไทย ซ่ึงทาํใหส้ามารถเช่ือมัน่ไดว้่าตวัเลขดงักล่าว
จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอตัราการมรณะท่ีเกิดข้ึนจริงของประชากรในประเทศไทย 

 
27.       ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลติ 
 

กลุ ่มบริษทัได ้ร ับ รู ้ประมาณการหน้ีสินค ่า ร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตที ่คาดว ่าจะ เกิด ขึ้นในอนาคต 
(Decommissioning Cost)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จาํนวน 24,941.52 ลา้นบาท และ 
25,905.15  ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนดงักล่าวไดรั้บการสอบทานและประเมิน
ข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2554  2553 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 24,941.52        25,905.15 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (2,312.67)         (3,753.37) 

ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1ปี  22,628.85       22,151.78 
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27.       ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลติ (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงในประมาณการหน้ีสินค่า ร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ท่ีคาดว่าจะเ กิด ข้ึนในอนาคต 
(Decommissioning Costs) มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2554  2553 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  25,905.15  23,678.37 

- ประมาณการหน้ีสินเพิม่ข้ึน 3,554.85  5,836.52 

- ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 1,225.41  (2,301.85) 

- ใชไ้ปในระหว่างปี (2,728.94)  (1,307.89) 

- การกลบัรายการประมาณการหน้ีสินท่ีไม่เกิดข้ึน (3,014.95)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  24,941.52  25,905.15 
 

 
28. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 

 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

เงินประกนัตามสญัญา  1,161.88  1,213.42  798.72  897.82 

รายไดร้อรับรู้ 349.63  372.27  346.34  372.22 

เงินรับล่วงหนา้อ่ืน 205.08  216.34  205.07  216.33 

หน้ีสินระยะยาว Make up 3,672.12  3,036.24  3,672.12  3,036.24 

อ่ืน ๆ 1,592.83  832.50  -  - 

รวม 6,981.54  5,670.77  5,022.25  4,522.61 
  

หน้ีสินระยะยาว Make up เกิดจากผลต่างของราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ีบริษทัฯ ไดช้าํระล่วงหนา้
แลว้กบัราคาก๊าซธรรมชาติ  ณ วนัท่ีรับก๊าซจริงท่ีเกินกว่าภาระดอกเบ้ียเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซสําหรับ
ปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรับได(้Take or Pay) ซ่ึงตอ้งจดัสรรใหห้น่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมรับภาระดอกเบ้ีย
ท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินล่วงหนา้ของค่าก๊าซแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากนุ 
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29. ทุนเรือนหุ้น 
 
29.1     ทุนเรือนหุน้ – ทุนจดทะเบียน 

 
 มูลค่าหุ้น จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน มูลค่าหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน 

 (บาทต่อหุน้) (หุ้น) (บาท) 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

 
29.2    ทุนเรือนหุน้ – ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

 
 จาํนวนหุ้นสามญัท่ี

ออกและชาํระเตม็
มูลค่าแลว้ 

มูลค่าหุ้นสามญัท่ี
ออกและชาํระเตม็

มูลค่าแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม 

 (หุน้) (บาท) (บาท) (บาท) 

     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 2,849,042,025 28,490,420,250 27,585,429,566 56,075,849,816 
ออกหุน้เพิม่ 7,257,600 72,576,000 1,625,702,400 1,698,278,400 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 

 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ต่อหุน้สามญั 
 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

1 กนัยายน 2548* 183 1 : 1 39.41 0.59 31 สิงหาคม 2553 

29  กนัยายน 2549* 234 1 : 1 19.65 0.35 28 กนัยายน 2554 

   59.06 0.94  
 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2548 
และ  29 กนัยายน 2549 ไดห้มดอายุแลว้ โดยมียอดคงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได้
แลว้จาํนวน 0.59 และ 0.35  ลา้นหน่วย  ตามลาํดบั 
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30. เงนิสํารอง 
 
30.1    สาํรองตามกฎหมาย 
 

 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวน       
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจดัสรรได ้ ทั้งน้ีบริษทัฯได้
จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

 
30.2    สาํรองเพ่ือกองทุนประกนัวินาศภยั 

 

การเปล่ียนแปลงในสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั  มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,005.09  988.61  1,005.09  988.61 

จดัสรรระหวา่งปี  29.77  16.48  29.77  16.48 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,034.86  1,005.09  1,034.86  1,005.09 

 
กองทุนประกนัวินาศภยัจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการรับประกนัภยัเฉพาะในธุรกิจของบริษทัฯ 
โดยบริษทัฯ จดัสรรกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากผลการดาํเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯในแต่ละปีสมทบ
เขา้กบัเงินกองทุน 

 
31. กาํไรต่อหุ้น 
 

 การคาํนวณกาํไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรที่เ ป็นของผูถ้ือหุ ้นสามญัดว้ยจํานวน                  
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งงวด 
 

การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด บริษทัฯมีสมมติฐานว่าสิทธิเลือกซ้ือหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัท่ีให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทั้ งส้ินได้แปลงเป็นหุ้นสามัญ เป็นผลให้กาํไรของกลุ่มบริษทัท่ีรับรู้ใน         
งบการเงินของบริษทัฯ ได้ปรับปรุงด้วยอตัราส่วนในการถือหุ้นท่ีลดลงเน่ืองจากการใช้สิทธิดังกล่าวและ
คาํนวณจาํนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษทัฯ                 
ในระหว่างงวด) และราคาตามสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหุน้นั้น การคาํนวณน้ีทาํข้ึนเพื่อกาํหนดจาํนวนหุน้สามญั
ท่ีตอ้งบวกเพิม่กบัหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 
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31. กาํไรต่อหุ้น  (ต่อ) 
 

การคาํนวณกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
งบการเงินรวม 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 2554 2553 2554 2553 

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 105,296,408,824 83,992,053,512 105,296,408,824 83,992,053,512 

ปรับปรุงกาํไร (บาท) - - (611,224) (132,614,145) 
 

กาํไรท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้(บาท)   105,296,408,824 83,992,053,512 105,295,797,600 83,859,439,367 
     
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้
   คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,853,013,472 2,839,222,607 2,853,958,913 2,842,237,569 
     
กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 36.91 29.58 36.89 29.50 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 2554 2553 2554 2553 

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท)            73,434,002,942 54,457,274,823 73,434,002,942 54,457,274,823 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้
   คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,853,013,472 2,839,222,607 2,853,958,913 2,842,237,569 
     

กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 25.74 19.18 25.73 19.16 

 
กาํไรท่ีปรับลดลงเน่ืองจากบริษทัฯและกลุ่มบริษทัไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัชนิดระบุช่ือ  
ผูถื้อและเปล่ียนมือไม่ไดใ้หแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน   
 
การออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ ้นสามญัให้แก่กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนักงานของบริษทัฯ         
มีรายละเอียดตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
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31. กาํไรต่อหุ้น  (ต่อ) 
 

PTTEP 
 

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ  PTTEP  มีรายละเอียดดงัน้ี 
วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

1 สิงหาคม 2545* 22.20 1 : 5 9.78 0.22 31 กรกฎาคม 2550 

1 สิงหาคม 2546* 23.40 1 : 5 9.72 0.28 31 กรกฎาคม 2551 

1 สิงหาคม 2547* 36.60 1 : 5 13.61 0.39 31 กรกฎาคม 2552 

1 สิงหาคม 2548* 55.60 1 : 5 13.53 0.47 31 กรกฎาคม 2553 

1 สิงหาคม 2549* 91.20 1 : 5 13.35 0.65 31 กรกฎาคม 2554 

   59.99 2.01  
 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของ PTTEP วนัท่ี 1 สิงหาคม 2545 
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2547 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 และวนัท่ี 1 สิงหาคม 2549 ไดห้มดอายุ
แลว้ โดยมียอดคงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดแ้ลว้จาํนวน 0.04 ลา้นหน่วย 0.06  
ลา้นหน่วย  0.08 ลา้นหน่วย  0.09 ลา้นหน่วย และ 0.13 ลา้นหน่วยตามลาํดบั  

 

 
PTTCH                     
 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ  PTTCH  มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 กนัยายน 2549* 66.50 1 : 1 28.96 0.04 28 กนัยายน 2554 

 
* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของ PTTCH วนัท่ี 29 กนัยายน 2549             
ได้หมดอายุแล้ว โดยมียอดคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้แล้วจํานวน 0.04                  
ลา้นหน่วย  
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31. กาํไรต่อหุ้น  (ต่อ) 
 
PTTGC 
 

ตามท่ี PTTGC ไดจ้ดทะเบียนควบบริษทัระหวา่ง PTTAR และ PTTCH เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554 ส่งผลให ้PTTAR 
และ PTTCH ส้ินสภาพจากการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดย  PTTGC ไดรั้บโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัท่ีใหแ้ก่พนกังาน  PTTAR (PTTAR ESOP Warrant) ท่ียงัคงเหลืออยูท่ ั้งหมด 12,939,342 หน่วย มีอตัราการใช้
สิทธิเท่ากบั  1 หน่วยต่อ  0.5167553 หุน้สามญัและมีราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 23.22 บาทต่อหุน้  ทั้งน้ีตามขอ้กาํหนด
สิทธิและเง่ือนไขของ PTTAR ESOP Warrant  ไดก้าํหนดใหต้อ้งมีการปรับราคา และอตัราการใชสิ้ทธิของ PTTAR 
ESOP Warrant  ในกรณีท่ีมีการควบรวมกิจการ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

19 ตุลาคม 2554 46.32 1 : 0.2590478 0.13 3.33 19 ตุลาคม 2559 

 
IRPC                     
 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ IRPC มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 มิถุนายน 2550* 2.88 1 : 1 898.66 9.21 28 มิถุนายน 2554 

28 กนัยายน 2550* 2.88 1 : 1 35.76 2.34 27 กนัยายน 2554 

   934.42 11.55  

 
* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของ IRPC วนัท่ี 29 มิถุนายน 2550             
และวนัท่ี 28 กนัยายน 2550 ไดห้มดอายแุลว้ โดยมียอดคงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิ
ไดแ้ลว้จาํนวน 9.21 ลา้นหน่วย และ 2.34 ลา้นหน่วย ตามลาํดบั 
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31. กาํไรต่อหุ้น  (ต่อ) 
 
 
BCP 

 
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ
ต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 มกราคม 2547 14.30 1 : 699 279.67 - 30 กนัยายน 2556 

   16 พฤษภาคม 2549 14.00 1 : 714 41.81 - 15 พฤษภาคม 2559 

   321.48 -  

 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ BCP มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

   15 พฤษภาคม 2549* 18.00 1 : 1 63.86 5.23 14 พฤษภาคม 2554 

 
* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของ BCP วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2549             
ได้หมดอายุแล้ว โดยมียอดคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้แล้วจํานวน 5.23                  
ลา้นหน่วย  
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32.       การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

บริษทัฯไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 โครงการสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 โครงการสิทธิซ้ือหุน้สามญั 2 
   
วนัท่ีใหสิ้ทธิ 12 เมษายน 2548  11 เมษายน 2549  
วนัท่ีออก  1  กนัยายน 2548 29 กนัยายน 2549 
จาํนวนท่ีให ้ 40,000,000 สิทธิ    20,000,000 สิทธิ    
ราคาใชสิ้ทธิตลอดโครงการ 183 บาท 234 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 
  หุน้สามญั 1 : 1 1 : 1 
อายสุัญญา 5 ปี นบัจากวนัท่ีออก 5 ปี นบัจากวนัท่ีออก 
กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 31 สิงหาคม 2553 28 กนัยายน 2554 
เง่ือนไขใหไ้ดสิ้ทธิ จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท.หรือพนกังานบริษทัในเครือ 

ปตท.ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. ท่ีมีอายงุาน ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  
ในวนัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัแต่ละคร้ัง  ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะจดัสรรจะแบ่งเป็น 4 ส่วน 
ส่วนละ 25% แต่ละส่วนสามารถใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ีครบกาํหนด 1 ปี 2 ปี 3 ปี และ 4 ปี 
ตามลาํดบันบัจากวนัท่ีออก  หลงัจากนั้นสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุกๆ 
3 เดือนนบัจากวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

 

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 

                                                                                                                                 หน่วย : ลา้นหน่วย 

โครงการ ยอดยกมาตน้งวด จาํนวนท่ีมีผูม้าใชสิ้ทธิ  ยอดยกไป ณ ส้ินงวด 
สิทธิซ้ือหุ้นท่ีสามารถใชสิ้ทธิได ้

ณ ส้ินงวด 

โครงการฯ 2 7.61 7.26 0.35 - 

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 

                                                                                                                                 หน่วย : ลา้นหน่วย 

โครงการ ยอดยกมาตน้งวด จาํนวนท่ีมีผูม้าใชสิ้ทธิ  ยอดยกไป ณ ส้ินงวด 
สิทธิซ้ือหุ้นท่ีสามารถใชสิ้ทธิได ้

ณ ส้ินงวด 

โครงการฯ 1 8.14 7.55 0.59 - 

โครงการฯ 2 15.32 7.71 7.61 7.61 
 23.46 15.26 8.20 7.61 
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32.       การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ต่อ) 
 
รายละเอียดราคาหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกั ณ วนัที่ใชสิ้ทธิสําหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีการใชสิ้ทธิระหว่างปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  สาํหรับโครงการฯ 2 เท่ากบั  326  บาท (31 ธนัวาคม 2553 : โครงการฯ1 และ 
โครงการฯ 2 เท่ากบั 254 บาท และ 300 บาท ตามลาํดบั ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 โครงการสิทธิซ้ือหุน้สามญัโครงการฯ1 และ 2 ไดห้มดอายลุง  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 โครงการสิทธิซ้ือหุน้สามญัโครงการฯ 1 ไดห้มดอายลุง  และอายุสัญญาคงเหลือ                
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของโครงการสิทธิซ้ือหุน้สามญัโครงการฯ 2 เท่ากบั 9 เดือน ซ่ึงจะหมดอายลุงในวนัท่ี                       
28 กนัยายน 2554 
 

33.       รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

        รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 1,786,905.31  1,363,596.49  1,676,252.48  1,306,582.48 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 449,525.56  402,943.77  447,556.07  401,915.20 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 145,627.92  94,730.17  71,753.38  48,674.17 

ผลิตภณัฑเ์หมือง 30,850.50  24,652.15  -  - 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 1,453.81  151.28  -  - 

รายไดส้าธารณูปโภค 624.66  614.03  -  - 

รายไดจ้ากธุรกิจเสริม 6,002.55  5,616.65  1,993.12  1,578.75 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7,174.37  6,377.63  -  - 

รวม 2,428,164.68  1,898,682.17  2,197,555.05  1,758,750.60 

 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ไดร้วมรายไดจ้ากการขาย
ใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวน 107,630.57 ลา้นบาท และ 132,291.42 ลา้นบาท 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 106,755.32 ลา้นบาท และ 132,055.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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34.      รายได้อืน่ 
 

รายไดอ่ื้น สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

รายไดค่้าขนส่ง 3,486.61  4,373.00  3,584.63  3,901.42 
เงินปันผลรับ 599.86  514.28  24,784.00  18,830.84 

ดอกเบ้ียรับ 3,477.51  2,679.08  4,873.46  3,852.36 

เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 
 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 269.61 

 
447.06 

 
269.61 

 
447.06 

อ่ืน ๆ 8,767.87  5,012.47  5,438.81  4,009.62 

รวม 16,601.46  13,025.89  38,950.51  31,041.30 

 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้องเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (Take-or-Pay) เป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจาก    
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกคา้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพื่อลดภาระดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ี
บริษทัฯไดกู้ม้าเพื่อจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ  

 
35. ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลกัษณะ   
 

ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลักษณะท่ีสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ 
      งานระหว่างทาํ 

(9,869.08)  (2,393.26)  (9,583.69)  (2,393.17) 

ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 2,120,810.16  1,648,026.08  2,095,669.17  1,674,302.10 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 13,743.06  12,318.13  6,996.57  6,502.49 

ค่าจา้งบุคคลภายนอก 6,582.58  4,925.77  5,078.85  4,258.86 

ค่าขนส่ง 14,728.83  13,683.07  7,370.15  7,523.82 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 55,318.16  46,704.93  15,907.76  10,283.09 

ค่าซ่อมแซม 5,792.69  5,302.40  3,352.02  2,681.71 
ค่าสาธารณูปโภค 12,041.09  8,578.44  10,575.07  7,373.52 
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36. ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลยีม 
 

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม สาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553                 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
37. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม  
 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  ไดร้วมกาํไร
จากอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 

  2554  2553 

ส่วนแบ่งกาํไรก่อนกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  28,827.85  13,953.30 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  634.77  4,862.66 

รวม  29,462.62  18,815.96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2554  2553 

ค่าภาคหลวง 21,691.27  18,034.43 

ผลประโยชนต์อบแทนพิเศษ 338.33  505.64 

รวม 22,029.60  18,540.07 
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38. ต้นทุนทางการเงนิ 
 

ตน้ทุนทางการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ดอกเบ้ียจ่าย :        
    เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,862.45  2,292.09  1,392.39  1,102.98 

    พนัธบตัรและหุน้กู ้ 14,197.61  12,847.98  10,880.82  10,548.30 

    หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 27.62  20.95  23.75  16.57 

    อ่ืนๆ 318.39  17.74  0.04  12.04 

 ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 635.56  1,624.47  445.47  563.31 

รวม 18,041.63  16,803.23  12,742.47  12,243.20 
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39. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 
            บริษทัฯ นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ โดยมิไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนก

ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์  เน่ืองจากส่วนงานอ่ืน  ยกเวน้ส่วนงานในประเทศไทย มีรายได ้ผลการดาํเนินงาน
และสินทรัพยข์องส่วนงานตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วม  ผลการดาํเนินงานรวม และสินทรัพยร์วมของ 
ทุกส่วนงานรวมกนั 

 
งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้
ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย  - นอกกิจการ 30,280.90 389,722.88 550,109.25 1,350,437.26 75,162.29 - 30,850.50 1,601.60 - 2,428,164.68 
         -ระหวา่งกนั 139,364.92 23,077.66 8,415.00 77,115.24 8.24 - - 1,307.74 (249,288.80) - 

ขายสุทธิ 169,645.82 412,800.54 558,524.25 1,427,552.50 75,170.53 - 30,850.50 2,909.34 (249,288.80) 2,428,164.68 

กาํไรขั้นตน้* 150,048.38 76,695.10 20,751.02 3,805.14 5,052.04 - 13,443.37 992.08 (1,346.64) 269,440.49 

EBITDA  118,011.99 62,195.10 13,224.24 3,289.95 3,777.44 - 9,274.79 646.36 327.98 210,747.85 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 33,531.66 15,202.79 2,443.71 13.30 883.51 - 2,070.71 1,174.81 (2.33) 55,318.16 

EBIT  84,480.33 46,992.31 10,780.53 3,276.65 2,893.93 - 7,204.08 (528.45) 330.31 155,429.69 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 
     บริษทัร่วม - (302.58) 507.37 - 11,221.15 18,018.21 (61.99)         80.46 - 29,462.62 

ดอกเบ้ียรับ          3,477.51 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)อ่ืน          (3,137.40) 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน          1,265.81 

ตน้ทุนทางการเงิน          (18,041.63) 

EBT          168,456.60 
ภาษีเงินได ้          (43,230.62) 

กาํไรสาํหรับปี          125,225.98 

การแบ่งปันกําไร           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          105,296.41 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
  ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 19,929.57 

กาํไรสาํหรับปี 125,225.98 

    *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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39. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 415,476.18 333,350.25 89,893.46 111,035.45 42,062.81 - 50,050.80 113,492.10 - 1,155,361.05 
สินทรัพยร์ะหวา่งกนั 15,136.03 4,711.80 1,506.22 5,213.99 75.23 - - 30,822.47 (57,465.74) - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - 14,589.70 1,780.28 - 110,056.12 99,463.48 1,541.57 301.49 - 227,732.64 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 430,612.21 352,651.75 93,179.96 116,249.44 152,194.16 99,463.48 51,592.37 144,616.06 (57,465.74) 1,383,093.69 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          19,318.40 

สินทรัพยร์วม           1,402,412.09 

           

หน้ีสินของส่วนงาน 215,080.78 65,642.48 42,683.87 97,380.17 21,094.21 - 14,943.40 258,464.47 - 715,289.38 

หน้ีสินระหวา่งกนั 1,470.06 32,526.41 10,001.65 6,259.62 2,051.84 - - 5,156.16 (57,465.74) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 216,550.84 98,168.89 52,685.52 103,639.79 23,146.05 - 14,943.40 263,620.63 (57,465.74) 715,289.38 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          43,174.14 

หน้ีสินรวม          758,463.52 

รายจ่ายฝ่ายทุน 72,835.45 22,640.56 2,574.46 2,168.59 4,910.81 - 2,697.00 3,114.49 - 110,941.36 
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39. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
งบการเงินรวม 
สาํหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 
 
 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ ามนั 
 
 

การคา้
ระหว่าง
ประเทศ 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย  - นอกกิจการ 18,671.33 336,468.91 476,141.98 995,413.87 46,455.56 - 24,652.15 878.37 - 1,898,682.17 
         -ระหวา่งกนั 121,984.40 20,548.95 4,558.20 66,280.30 3.42 - - 1,135.73 (214,511.00) - 

ขายสุทธิ 140,655.73 357,017.86 480,700.18 1,061,694.17 46,458.98 - 24,652.15 2,014.10 (214,511.00) 1,898,682.17 

กาํไรขั้นตน้* 126,121.56 56,698.80 20,017.00 2,946.64 2,409.04 - 8,822.34 573.69 (1,202.71) 216,386.36 

EBITDA  101,838.96 47,211.71 12,126.18 2,352.95 1,199.10 - 5,361.60 49.31 190.22 170,330.03 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,303.34 9,257.00 2,409.59 10.63 367.61 - 1,425.69 933.40 (2.33) 46,704.93 

EBIT  69,535.62 37,954.71 9,716.59 2,342.32 831.49 - 3,935.91 (884.09) 192.55 123,625.10 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 
     บริษทัร่วม -     (115.24) 409.59 - 6,193.72 12,362.42 (23.68) (10.85) - 18,815.96 

ดอกเบ้ียรับ          2,679.08 

รายไดอ่ื้น-สุทธิ          785.92 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน          6,361.93 

ตน้ทุนทางการเงิน          (16,803.23) 

EBT          135,464.76 
ภาษีเงินได ้          (33,960.54) 

กาํไรสาํหรับปี          101,504.22 

การแบ่งปันกําไร           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          83,992.05 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
  ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 17,512.17 

กาํไรสาํหรับปี 101,504.22 

    *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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39. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 

 
 

ราคาระหว่างกลุ่มธุรกิจใชร้าคาตลาดตามปกติ ยกเวน้ราคาระหว่างกลุ่มธุรกิจภายในบริษทัฯใชร้าคาตลาด
สุทธิจากค่าบริหารคลงัปิโตรเลียมและคา่ดาํเนินการ 

 
EBITDA หมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายรวมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืน
และรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
 
EBIT หมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดร้วมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืนและรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินงาน 

 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 293,982.87 313,471.64 82,183.11 107,457.02 37,940.98 - 44,273.93 128,290.46 - 1,007,600.01 
สินทรัพยร์ะหวา่งกนั 13,684.78 2,751.17 1,511.35 5,499.74 313.67 - - 30,025.91 (53,786.62) - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - 20,349.10 1,277.66 - 61,270.98 120,469.25 1,538.42 157.28 - 205,062.69 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 307,667.65 336,571.91 84,972.12 112,956.76 99,525.63 120,469.25 45,812.35 158,473.65 (53,786.62) 1,212,662.70 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          16,446.50 

สินทรัพยร์วม           1,229,109.20 

           

หน้ีสินของส่วนงาน 151,987.39 49,010.93 42,171.79 90,691.12 18,312.17 - 14,781.27 284,890.12 - 651,844.79 

หน้ีสินระหวา่งกนั 2,227.00 31,803.45 10,488.82 4,590.42 1,844.90 - - 2,832.03 (53,786.62) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 154,214.39 80,814.38 52,660.61 95,281.54 20,157.07 - 14,781.27 287,722.15 (53,786.62) 651,844.79 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          19,850.54 

หน้ีสินรวม          671,695.33 

รายจ่ายฝ่ายทุน 54,714.02 30,463.40 2,804.94 8.72 11,732.26 - 2,663.07 3,527.84 - 105,914.25 
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39. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 
1.     ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

ดาํเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผูด้าํเนินการและร่วม
ลงทุนกบับริษทัสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาํ  ทั้งน้ีโครงการในประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณ 
อ่าวไทย โครงการในต่างประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และตะวนัออกกลาง 

2.     ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหา  ขนส่ง จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  และดาํเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
โดยนาํผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ในภาคครัวเรือน ขนส่งและอุตสาหกรรม   

      

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
1.     ธุรกิจนํ้ามนั 

ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและนํ้ ามนัหล่อล่ืนทั้งในและต่างประเทศ ภายใตก้ารจดัหา 
จดัส่ง และการปฏิบติัการของระบบ รับ เก็บ จ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ และดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานี
บริการ   

2.     ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ 
ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ ส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี รวมทั้งผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงมีการดาํเนินการบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ ามนั และการจดัหาการขนส่งผลิตภณัฑ์ระหว่าง
ประเทศ   

3.    ธุรกิจปิโตรเคมี 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีหลกั (Main Petrochemical Products)  และผลิตภณัฑ ์
พลอยได ้(By Products) โดยครอบคลุมตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อสนองความตอ้งการของ
กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มผูบ้ริโภค  

4.     ธุรกิจการกลัน่ 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัปิโตรเลียมสาํเร็จรูปใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ 
ดาํเนินธุรกิจกลัน่นํ้ามนัและธุรกิจปิโตรเคมีท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่เป็นวตัถุดิบ 

 
ธุรกิจถ่านหิน 
 ดาํเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยทาํการสาํรวจ ผลิตและจาํหน่ายถ่านหินในต่างประเทศ 
 
การดาํเนินงานอ่ืนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ส่วนงานอ่ืนๆซ่ึงไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานท่ีตอ้ง
รายงานแยกต่างหาก 
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40.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

บริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
อตัราดอกเบ้ีย  ราคานํ้ ามันในตลาดโลก บริษัทฯมีรายการซ้ือขาย และกู้ยืมเงินบางส่วนท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ รวมทั้ งการกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการดาํเนินงานซ่ึงต้องจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้ งแบบคงท่ีและแบบ
ลอยตวั  ดงันั้น  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจึงทาํรายการตราสารอนุพนัธ์ เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
กลยุทธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงไดแ้ก่ การทาํสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  สัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศ ส่วนความเส่ียงจากราคานํ้ ามนัในตลาดโลกไดมี้การป้องกนัโดยการทาํสัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนั
ล่วงหนา้   

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ราคานํ้ ามนัในตลาดโลกตอ้งรายงานต่อ
ผูบ้ริหารเก่ียวกบัรายละเอียดของตน้ทุน ราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทรวมถึงสัญญาซ้ือและ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสญัญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ท่ียงัคงคา้งอยู ่โดยครอบคลุมถึงในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

                         -   ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
                         -   ความเส่ียงจากสกุลเงิน 
                         -   ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
                         -   ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
                         -   ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนั 
                         -   ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

40.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
  

 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  โดยมี ราคาตามบัญชีและอตัราแลกเปล่ียน
ตามสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ดงัน้ี 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

อตัรา 30.8850 – 31.7815 บาท = 1 USD 29,738.75  -  29,738.75  - 

อตัรา 29.8970 – 30.1980 บาท = 1 USD -  18,565.56  -  18,565.56 

อตัรา THBFIX-0.1120 – THBFIX-0.0140 = 1 USD -  8,022.75  -  - 

        
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

อตัรา 30.0187 – 32.0800 บาท = 1 USD 20,680.76  -  17,957.97  - 

อตัรา 29.5500 – 31.8992 บาท = 1 USD -  30,796.90  -  21,037.51 
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40.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 
 

40.2 ความเส่ียงจากสกลุเงิน 
 

บริษัทฯได้มีการทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินในรูปแบบของสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ 
(Participating SWAP) โดยคิดเป็นสกุลเงินเยน 23,000 ลา้นเยน ซ่ึงตามเง่ือนไขในสัญญาสิทธิดังกล่าว                   
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

     23,000 ลา้นเยน  
    ต่อ 196.94  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 6,269.07 5,966.65 6,269.07 5,966.65 

 

ทั้งน้ี สัญญาสิทธิดงักล่าวมีอายคุรบกาํหนดชาํระเกิน 5 ปี ทั้งจาํนวน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 
 

40.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

40.3 ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
  

กลุ่มบริษทัไดมี้การทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน
และอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

  - 36,000 ลา้นเยน  
    ต่อ 290.51  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 9,247.49 8,801.38 9,247.49 8,801.38 
- 3,053.80 ลา้นบาท  
     ต่อ 90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,864.87 2,726.67 2,864.87 2,726.67 
- 3,643.50 ลา้นบาท  
     ต่อ 108.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 3,286.60 - 3,286.60 
- 2,636 ลา้นบาท  
     ต่อ 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,528.90 2,406.90 2,528.90 2,406.90 
- 4,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,837.48 3,652.36 3,837.48 3,652.36 
- 300 ลา้นริงกิต  
     ต่อ 96.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,040.92 2,927.18 - - 
- 6,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 198.47 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 6,317.80 - 6,317.80 - 
- 18,300 ลา้นบาท  
     ต่อ 603.36 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 18,296.76 - - - 
- 3,500 ลา้นบาท  
     ต่อ 115.78 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,499.56 - - - 
- 11,700 ลา้นบาท  
     ต่อ 389.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 11,692.65 - - - 
- 5,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 165.89 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 5,033.15 - - - 
- 2,500 ลา้นบาท  
     ต่อ 82.92 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,500.00 - - - 
- 10,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 329.88 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 10,000.00 - - - 
- 5,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 161.81 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 4,995.13 - - - 

รวม 83,854.71 23,801.09 24,796.54 20,873.91 
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40.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

 

40.3 ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 
ซ่ึงสามารถวิเคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 31,796.32  3,286.60  -  3,286.60 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 26,377.27  2,970.60  9,182.67  2,726.67 

เกิน 5 ปี 25,681.12  17,543.89  15,613.87  14,860.64 

รวม 83,854.71  23,801.09  24,796.54  20,873.91 
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40.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

 
40.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
  

กลุ่มบริษทัไดมี้การทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  ดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นดอกเบ้ียคงท่ี 
  ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ * 19,211.19 18,714.25 14,324.36 12,875.93 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรา 
  ดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราท่ีลดลงใน 
  สกลุเงินบาท ** 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรา 
  ดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราท่ีลดลงใน 
  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ *** - 3,029.63 - 3,029.63 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ีย 
คงท่ีท่ีลดลงในสกลุเงินบาท 2,500.00 2,500.00 - - 

รวม 26,711.19 29,243.88 19,324.36 20,905.56 
 
 

*    บางส่วนของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย มีเง่ือนไขให้คู่สญัญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราคงท่ีเป็นอตัรา  
      ดอกเบ้ียลอยตวั 

**   มีเง่ือนไขใหคู่้สญัญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราลอยตวั เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
*** คู่สญัญาใชสิ้ทธิในปี 2554 ในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
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40.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

 

40.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย   (ต่อ) 
 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  2,439.69  2,833.26  2,387.39  2,272.22 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14,143.48  16,045.43  12,936.97  13,633.34 

เกิน 5 ปี 10,128.02  10,365.19  4,000.00  5,000.00 

รวม 26,711.19  29,243.88  19,324.36  20,905.56 

 
 

40.5 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนั 
  
 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีปริมาณนํ้ ามนัตามสัญญา

ดงักล่าวซ่ึงจะครบกาํหนดภายในเดือนธนัวาคม 2555 จาํนวน 117.13  ลา้นบาร์เรล ทั้งในงบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ ( ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 จาํนวน 5.97 ลา้นบาร์เรลในงบการเงินรวมและ                    
งบการเงินเฉพาะกิจการ)  

 
40.6 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้กาํหนดในการ
ให้สินเช่ือซ่ึงจะทาํให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้การบริหารความเส่ียงโดย
ปรับนโยบายการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยพฒันาเคร่ืองมือบริหาร
สินเช่ือต่างๆ ร่วมกบัธนาคารเพ่ือใหก้ารสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือกบัลูกคา้สาํหรับซ้ือผลิตภณัฑจ์าก ปตท. อาทิ 
โครงการ Dealer  Financing และการจดัทาํประกนัภยัลูกหน้ีการคา้ (Trade Credit Insurance)  เพื่อลดความ
เส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ พร้อมทั้งกาํหนดแนวทางการป้องกนัและลดความเส่ียง รวมถึงกาํหนดให้
มีการจดัระดบัประเมินความน่าเช่ือถือสาํหรับคู่คา้ทั้งหมดของบริษทัฯ  
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40.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

 
40.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน   
 
             ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น ซ่ึงมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี  
 

กลุ่มบริษทัจะคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินกูร้ะยะยาวและหุ้นกู้ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีโดยใช้วิธีส่วนลด
กระแสเงินสดซ่ึงใชอ้ตัราคิดลดท่ีมีเง่ือนไขการกูย้ืมใกลเ้คียงกนั และสาํหรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ  สัญญา
แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย  และสัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ จะแสดงมูลค่ายุติธรรมตามที่ธนาคารซ่ึง
เป็นคู่สัญญาของกลุ่มบริษทัคาํนวณใหโ้ดยอา้งอิงตามราคาตลาด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2554  2553 
 ราคาตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  ราคาตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาว -  สกลุบาท 37,276.33  38,219.81  45,978.29  47,205.37 
เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 66,577.27  67,586.86  47,366.59  48,075.23 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 191,818.30  202,083.71  209,165.90  219,864.43 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
  - สกลุต่างประเทศ 92,472.15  97,291.70  64,147.91  65,100.28 
หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ    
  - สกุลต่างประเทศ 3,040.92  3,040.92  2,927.18  2,927.18 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  308.33  -  49.55 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (305.50)  -  (12.44) 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ -  89.96  -  109.21 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย -  4,191.56  -  6,915.24 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  (947.66)  -  (576.28) 

สญัญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ -  89.86  -  (131.45) 
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40. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
40.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  (ต่อ) 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553 
 ราคาตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  ราคาตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาว -  สกลุบาท 27,500.00  28,443.48  37,000.00  38,227.08 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 24,015.55  25,025.15  25,088.19  25,796.83 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 142,804.20  152,584.44  160,160.70  170,179.44 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
  - สกลุต่างประเทศ 48,321.77  50,965.50 

 
43,219.89  44,053.84 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  308.33  -  49.55 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (305.50)  -  18.52 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ -  89.96  -  109.21 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย -  7,170.13  -  6,915.24 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  (530.49)  -  (302.69) 

สญัญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ -  89.96  -  (131.45) 
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41.       เงนิปันผลจ่าย 
 

            เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับ
ผลประกอบการปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 10.25 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 29,169 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ
ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 4.75 บาท 
จาํนวน 2,841,960,601 หุน้ คิดเป็นเงินจาํนวน 13,499.31 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2553 คงเหลือเป็น
เงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกดงัน้ี  

 
  เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
   

 
เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  

    (บาท/หุน้)    

  ประจาํปี 2553 1 ก.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553  5.50 2,848,651,651 15,667.58  13 พ.ค. 2554 

 
 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2554  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ
ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ดงัน้ี 

 
  เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
   

 
เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  

    (บาท/หุน้)    

  ระหวา่งกาล 1 ม.ค. 2554 - 30 มิ.ย. 2554  6.00 2,854,189,126 17,125.13 23 ก.ย. 2554 
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42.       การซ้ือธุรกจิ 
 

ตามท่ี PTTNGD ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  (AMATA NGD) เพิ่มจาก
ผูถื้อหุน้เดิม ในสัดส่วนร้อยละ 30 ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ PTTNGD ใน AMATA NGD เพิ่มจาก
ร้อยละ 50  เป็นร้อยละ 80 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2553 ท่ีผา่นมานั้น PTTNGD ไดท้บทวนการหามูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธิในการปันส่วนราคาจ่ายซ้ือเร่ิมแรกสรุปไดด้งัน้ี   
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 504.00 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (377.68) 

ค่าความนิยม  126.32 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207.04 
ลูกหน้ีการคา้ 106.67 
พสัดุคงเหลือ 18.43 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  383.64 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  979.10 
สินทรัพยอ่ื์น 24.70 
เจา้หน้ี-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (88.89) 
เจา้หน้ีอ่ืน (15.64) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (300.01) 
หน้ีสินอ่ืน (56.10) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (251.79) 

ส่วนของผูถื้อหุน้สุทธิ 1,007.15 
หกั  เงินลงทุนตามมูลคา่ยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ (629.47) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 377.68 
ค่าความนิยม  126.32 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 504.00 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย (207.04) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 296.96 
 

จากการทบทวนการหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ ส่งผลให้ค่าความนิยม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 
จาํนวน 196.83 ลา้นบาท ลดลง 70.51 ลา้นบาท (หมายเหตุฯ 19) ซ่ึงทาํใหค่้าความนิยม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2554  คงเหลือเท่ากบั 126.32 ลา้นบาท 
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42.       การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTI คร้ังท่ี 9/2553 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2553 มีมติให ้PTTML ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของ PTTI เขา้ซ้ือธุรกิจถ่านหินของบริษทั Straits Resources Limited (SRL) ซ่ึงเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ประเทศออสเตรเลีย ในสัดส่วนร้อยละ100 ต่อมา SRL ไดแ้ยกธุรกิจถ่านหิน
และเหมืองแร่อ่ืนๆ ออกจากกนั (Demerger) และเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2554 บริษทัธุรกิจถ่านหินเปล่ียนช่ือ
จาก SRL เป็น International Coal Holdings Limited (ICH) ตั้งข้ึนเพื่อถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 
โดย ICH ถือหุน้ 40% ใน PTTAPM  
 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 PTTML ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ ICH ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นเงินจาํนวน 
544.11 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 16,831.22 ลา้นบาท     
 

รายละเอียดของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มาและส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีลดลงจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน               
บริษทัยอ่ยท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
 

           หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 16,831.22 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (5,888.13) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลงจากการเพิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย  10,943.09 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,272.79 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3.83 
เจา้หน้ีอ่ืน (708.81) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (35.84) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4.74) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,360.90 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 5,888.13 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลงจากการเพิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย 10,943.09 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 16,831.22 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย (2,272.79) 
เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 14,558.43 
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42.       การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2553  PTTEP ไดล้งนามใน Partnership Unit Sale Agreement กบับริษทั Statoil 
Canada Ltd. และ Statoil Canada Holdings Corp. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ Statoil ASA (Statoil) เพื่อเขา้ซ้ือ
หุ้นส่วนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของ Statoil Canada Partnership (SCP) ทั้งน้ีสัญญา Partnership Unit Sale 
Agreement จะมีผลสมบูรณ์ในวนัที่ 21 มกราคม 2554 โดย PTTEP มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 40 ซ่ึงมี
ผลยอ้นหลงัถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2554  และในระหว่างงวด  PTTEP ไดรั้บขอ้มูลเพ่ิมเติมจากทาง Statoil 
Canada Ltd. ว่าผลประโยชน์ทางภาษีจากการซ้ือธุรกิจนั้นเพิ่มข้ึน 7.13  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงมีผลใหห้น้ีสิน                 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการซ้ือธุรกิจลดลง  1.78 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือ 53.76 ลา้นบาท อีกทั้ง PTTEP 
และ Statoil Canada Limited ไดต้กลงร่วมกนัเร่ืองการปรับลดราคาซ้ือขายธุรกิจมีผลทาํใหร้าคาซ้ือขายปรับ
ลดลงอีกเป็นจาํนวน 0.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือ 18.21 ลา้นบาท ดงันั้นจึงมีผลทาํใหค้่าความนิยมจากการซ้ือ
ธุรกิจลดลง  2.39 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ 71.91 ลา้นบาท 
  

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 68,649.63 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (58,494.31) 

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 10,155.32 

            สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                                            หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,365.19 
ลูกหน้ีการคา้ 28.33 
ลูกหน้ีจากการร่วมทุน 32.83 
สินคา้คงเหลือ 139.76 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15.02 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 16) 42,157.81 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 17) 34,389.67 
เจา้หน้ีการคา้ (658.30) 
เจา้หน้ีจากการร่วมทุน (464.97) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (18,311.95) 
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (199.08) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 58,494.31 
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 10,155.32 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 68,649.63 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1,365.19) 
      เงินมดัจาํสาํหรับการซ้ือหุน้ส่วน (10,311.74) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจในงวด 56,972.70 
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42.       การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 

 

            เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554  PTTGE Services Netherlands BV (PTTGE BV)  ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของกลุ่ม
บริษทั PT Kalpataru Investama (PT KPI) จาํนวน 7 บริษทัซ่ึงบริษทัดงักล่าวดาํเนินธุรกิจปาลม์นํ้ามนัใน
ประเทศอินโดนีเซียในสดัส่วนร้อยละ 75  

 
รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

           หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 1,458.97 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (1,160.91) 

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 298.06 

             
            สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                                            หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.76 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 16) 1,137.84 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 13.79 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23.59 
เจา้หน้ีอ่ืน (11.90) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3.17) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 1,160.91 
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 298.06 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 1,458.97 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (0.76) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจในงวด 1,458.21 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  PTTGE BV อยู่ระหว่างการทบทวนหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิเพิ่มเติม  
ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีแสดงขา้งตน้ จะถูกปรับปรุงเม่ือการปันส่วนราคาจ่ายซ้ือเร่ิมแรกเสร็จสมบูรณ์ 
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43. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัได้ปฏิบติัตามการแสดงรายการใน                
งบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ 2   

 
44.      สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริม   
การลงทุน  พ.ศ. 2520 สาํหรับกิจการดงัน้ี 

 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5   
 กิจการขนส่งทางท่อสายประธานท่อเส้นท่ี 3   
 กิจการขนส่งทางท่อไทรนอ้ยถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ 
 กิจการขนส่งก๊าซทางท่อไปโรงไฟฟ้าสงขลา   
 โรงแยกก๊าซอีเทน  
 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6           
 กิจการท่อยอ่ยส่งก๊าซฯไปสวนอตุสาหกรรมโรจนะ  
 โครงการโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพ่ือผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ามนับางจาก  
 โครงการท่อส่งก๊าซฯไปโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
 โครงการท่อส่งก๊าซฯระยอง-แก่งคอย  
 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
 โครงการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิตเมด็พลาสติก  

 
ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชนโ์ดยสงัเขปดงัน้ี  

 ได้รับยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมัติ   
 ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 
3 ปี และ 8 ปี  นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  

 

ทั้งน้ีในระหว่างปี 2554 บริษทัฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสําหรับโรงแยกก๊าซอีเทน โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติหน่วยท่ี 6 โครงการโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสําหรับโรงกลัน่นํ้ ามนั
บางจาก และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
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44.      สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน  (ต่อ) 
 
รายได้จากการขายแยกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2554    2553  

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  139,690.29  37,985.57 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  2,057,864.76  1,720,765.03 

รวม  2,197,555.05  1,758,750.60 

 
 

 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนับางบริษทั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 
 

PTTPL ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนยก์ระจายสินคา้ระหว่างประเทศด้วยระบบท่ีทนัสมัย 
ประเภท 7.7 โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมติั  และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ  เป็นระยะเวลา 5 ปี  นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการ 
 

CHPP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ ประเภท 7.1 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากร                 
ขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั  รวมทั้งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้  
นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

LNG ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ประเภท 7.1 โดยไดรั้บยกเวน้                 
ภาษีอากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ  รวมทั้ งได้รับ             
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา  8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการ และไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

HMC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีจากปิโตรเลียม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ 
หลายประการ  รวมทั้งการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และไดรั้บลดหย่อน
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี 
นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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44.      สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน  (ต่อ) 
 
TTM-T  ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน ประเภท 7.1 กิจการ
ขนส่งมวลชนและสินคา้ขนาดใหญ่ประเภท 7.2 และกิจการในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ประเภท 7.7 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

DCAP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน ประเภท 7.1 โดยไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ เป็น
ระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

PTTAC  ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับกิจการผลิต Acrylonitrile , Ammonium Sulfure และ Methyl 
Methacrylate  โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

ในฐานะท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ 
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 
 

45.      การดาํเนินการกรณศีาลปกครองกลางมีคาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 

 วนัท่ี 19 มิถุนายน 2552  สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัพวกรวม 43 ราย(ผูฟ้้องคดี)ไดย้ืน่ฟ้องหน่วยงานรัฐ 
8 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง(ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 908/2552 พร้อมกบัยื่นคาํร้องขอให้ศาลฯ                  
มีคาํสั่งคุม้ครองชั่วคราวก่อนมีคาํพิพากษา โดยขอให้ระงบัโครงการลงทุน 76 โครงการในพื้นท่ีมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง 
 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีคาํสั่งกาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา 
โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบัโครงการ 76 โครงการทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราวจนกว่าศาลฯ จะมี    
คาํพิพากษาหรือคาํส่ังเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ยกเวน้โครงการท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  หรือโครงการท่ีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นประเภทโครงการ
ท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552 โดยโครงการดงักล่าวขา้งตน้เป็นโครงการ
ของกลุ่มบริษทัจาํนวน 25 โครงการซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นโครงการของบริษทัฯ จาํนวน 3 โครงการ  
 

วนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริษทัในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํสัง่ศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 

วนัท่ี 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั่งคาํร้องท่ี 592/2552 แกค้าํสั่งศาลปกครองชั้นตน้ โดยให ้           
ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดส่ังระงบัโครงการหรือกิจกรรมทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราว ยกเวน้ 11 โครงการท่ี                
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่าจะก่อใหเ้กิดผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างชดัเจน 
แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีมุ่งควบคุมหรือบาํบดัมลพิษหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม  ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็น
โครงการของกลุ่มบริษทัทั้งส้ิน  7 โครงการโดยแบ่งเป็นโครงการของบริษทัฯ 1 โครงการและโครงการของ 
บริษทัอ่ืนในกลุ่มอีก 6 โครงการ มีโครงการของบริษทัฯ ที่ยงัอยู่ภายใตบ้งัคบัคาํสั่งกาํหนดมาตรการเพื่อ
บรรเทาทุกขช์ัว่คราวอีก 2 โครงการ 
 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 พนกังานอยัการยืน่คาํใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามคาํฟ้องทั้งหมด 
 

วนัท่ี 7 และ 24 มิถุนายน 2553 บริษทัฯ มีหนงัสือถึงอยัการเจา้ของสํานวนขอความอนุเคราะห์ช้ีแจงขอ้มูล
ขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมต่อศาลฯ เพื่อประกอบการพิจารณาทาํคาํพิพากษาของศาลฯ โดยศาลฯ มีคาํสั่งกาํหนดให้
วนัท่ี 25 มิถุนายน 2553 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหาขอ้เทจ็จริงของคดีน้ี  
 

วนัท่ี 2  กนัยายน 2553 ศาลฯมีคาํพิพากษาคดี สรุปไดว้่าใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทา้ย
คาํฟ้องท่ีถูกกาํหนดให้เป็นโครงการประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงยงัดาํเนินการไม่
ครบถว้นตาม มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัท่ีมีคาํพิพากษาน้ี   ซ่ึงกลุ่มบริษทัมี
โครงการท่ีเขา้ข่ายลกัษณะดงักล่าว 1 โครงการ 

 

 วนัท่ี 1  ตุลาคม 2553  ผูฟ้้องคดีทั้ง 43 รายยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลฯ เม่ือวนัท่ี  2 กนัยายน 2553  ต่อ 
ศาลปกครองสูงสุดและต่อมาผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดโดยพนกังานอยัการเจา้ของสาํนวนไดย้ื่นคาํแกอุ้ทธรณ์แลว้
เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2553 ปัจจุบนัอุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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46.      การดาํเนินการกรณรีะบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลร่ัว 
 
วนัท่ี 25 มิถุนายน 2554  ไดเ้กิดเหตุการณ์ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลร่ัวโดยบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้าง
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริษทัหน่ึง(บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างฯ)  บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างฯและบริษทัฯได้
ดาํเนินการซ่อมแซมโดยสามารถซ่อมแซมและใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลได้อย่างสมบูรณ์             
เม่ือวนัท่ี  15 สิงหาคม 2554  ปัจจุบนับริษทัฯอยูร่ะหว่างรวบรวมค่าเสียหายเพ่ือเรียกร้องจากคู่กรณีคือบริษทั
ผูรั้บเหมาก่อสร้างต่อไป 

 
 
   47.    ผลกระทบจากเหตุการณ์อทุกภยั 
 
             บริษทัฯและกลุ่มบริษทัมีการดาํเนินงานบางส่วนในจงัหวดัท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัในช่วง

เดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2554 ส่งผลใหบ้ริษทัฯและกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบเป็นการชัว่คราวจากเหตุการณ์
ดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัฯไดท้าํประกนัภยั ซ่ึงครอบคลุมถึงผลกระทบจากนํ้ าท่วมสําหรับทรัพยสิ์นทั้งหมดของ
บริษทัฯ 

   
            ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 การดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัดงักล่าวของบริษทัฯ

และกลุ่มบริษทัสามารถกลบัมาดาํเนินการไดต้ามปกติ โดยมูลค่าความเสียหายสุทธิท่ีเกิดข้ึนต่อทรัพยสิ์น
ของกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 127.98                   
ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 61.22 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ีบริษทัฯและกลุ่มบริษทัอยู่
ระหวา่งการดาํเนินการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัผูรั้บประกนั 
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48.      ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
           การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
48.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

48.1.1 กลุ่มบริษทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วมหลายแห่งในวงเงิน 60,326.18 
ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษทัไดจ้่ายเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม
ดงักล่าวไปแลว้รวมทั้งส้ิน 58,661.71 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจาํนวน 1,664.47 ลา้นบาท                 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : 6,841 ลา้นบาท) 

 
48.1.2 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาการใหสิ้นเช่ือทางการคา้กบับริษทัย่อยในต่างประเทศโดยการ     

ขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีค่าวตัถุดิบ จาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554    
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือทางการคา้ไปแลว้จาํนวน 99.81 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ คงเหลือ
วงเงิน  0.19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6.05 ลา้นบาท   (  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2553  :   0.19 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 5.76 ลา้นบาท) 

 
48.1.3 บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้ความสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบักิจการ             

ท่ีควบคุมร่วมกนั 3 แห่ง เป็นจาํนวนเงินเท่ากับภาระเงินกู้ท่ีกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้ ง 3  แห่ง                   
มีกบัเจา้หน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ีภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ 
มีภาระผูกพนัเป็นจาํนวนเงิน 435.51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 13,863.11 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2553 : 224.60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,804.55 ลา้นบาท) 

 
48.1.4 บริษทัฯไดท้าํสัญญาใหค้วามสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบับริษทัร่วม

แห่งหน่ึง  เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท่ี้บริษทัร่วมมีกบัเจา้หน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ีภายใต้
สัญญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเป็นจาํนวนเงิน 1,028 ลา้นบาท               
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : ไม่มี) 

 
48.1.5 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (Shareholder Agreement) ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระ

ค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุน้จาํนวนหลายฉบบัโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  บริษทัฯมีภาระ
ผกูพนัตามสัญญาดงักล่าวคงเหลือ เป็นจาํนวนเงิน 3,686.11 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : 
10,541.51 ลา้นบาท) 
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48. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  (ต่อ) 
 
48.2 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน – กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต    

ตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได  ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

        

- ไม่เกิน 1 ปี 2,376.22  4,731.09  225.23  220.76 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,829.45  5,928.36  406.52  427.39 

- เกินกว่า  5  ปี 5,062.27  5,153.56  872.26  773.01 

 รวม 12,267.94  15,813.01  1,504.01  1,421.16 

 
48.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัซ่ึงเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นงบการเงินรวม

จาํนวน  37,222.42  ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : 21,712.80 ลา้นบาท ) และในงบการเงิน                    
เฉพาะกิจการ จาํนวน 23,500 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : 17,561.84 ลา้นบาท ) 
 

48.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นหนงัสือคํ้าประกนั (Letter of Guarantee) 
ในงบการเงินรวมจาํนวน   2,669.92  ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 : 3,452.32 ลา้นบาท)  และใน             
งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 102.24 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : 101.12 ลา้นบาท ) 

 

48.5 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงมีสัญญาขายผลิตภณัฑใ์ห้แก่บริษทัฯ เพื่อนาํไปขายต่อใหแ้ก่บริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึง 
โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนดสัญญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ก่อนครบกาํหนด
สัญญาบริษทัร่วมดงักล่าวไดแ้จง้ไม่ต่ออายุสัญญากบับริษทัฯ   บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายุ
สัญญากบับริษทัจดทะเบียนดงักล่าว ซ่ึงเป็นการแจง้ล่วงหน้าตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา โดยเม่ือวนัท่ี              
3 ธันวาคม 2552 บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวไดย้ื่นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้
บริษทัฯ และ  บริษทัร่วมในฐานะผูข้ายและผูผ้ลิตให้ปฏิบัติตามสัญญาโดยขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษทั                  
จดทะเบียนดงักล่าว หรือใหร่้วมกนัชดใชค้า่สินไหมทดแทน   
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48. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  (ต่อ) 
 
48.5 (ต่อ) 

 เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัร่วมไดย้ื่นคาํร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอใหจ้าํหน่ายคดีในส่วน
ของบริษทัร่วมออก  ซ่ึงสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํสัง่ใหจ้าํหน่ายขอ้พพิาทในส่วนของบริษทัร่วมออก 

 
 บริษทัฯ ได้มอบคดีให้สํานักงานอยัการสูงสุดยื่นคาํคดัคา้นแกค้ดี  ซ่ึงพนักงานอยัการไดย้ื่นคาํคดัคา้นต่อ

สถาบนัอนุญาโตตุลาการใหแ้ก่บริษทัฯแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553  โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดาํเนินกระบวนการพิจารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ  

           
48.6 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 และ 8 กนัยายน 2553 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 1 ราย 

ได้ยื่นขอ้เรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการ เพี่อเรียกค่าเสียหายจากบริษทัฯ โดยอา้งว่าบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัตาม
สัญญา ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าการเรียกร้องดังกล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีตกลงกันไวใ้น
สัญญา อีกทั้งบริษทัผูรั้บเหมาปฏิบติังานไม่เป็นไปตามสัญญา   บริษทัฯ จึงปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทั
ผูรั้บเหมา พร้อมทั้ งได้เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัผูรั้บเหมาด้วย ปัจจุบันคดีหน่ึงอยู่ระหว่างสถาบัน
อนุญาโตตุลาการดาํเนินการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการ เพื่อเร่ิมการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
ต่อไป ส่วนอีกคดีหน่ึงไดมี้การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อช้ีขาดขอ้พิพาทแลว้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ 

 
48.7 เม่ือวนัท่ี  22  กนัยายน  2554 มูลนิธิยามเฝ้าแผน่ดินกบัพวกรวม 6 คน ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัฯและกระทรวงการคลงั

ต่อศาลปกครองกลาง(ศาลฯ)  กล่าวหาว่าการดาํเนินการแปรรูป การกระจายหุ้น รวมทั้งการประเมินราคา
สินทรัพยข์องบริษทัฯเป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จึงขอให้ศาลฯพิพากษาว่าการขายหุ้นตกเป็นโมฆะ
และให้ขายใหม่   และใหหุ้น้ในโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีบริษทัฯ ถือตกเป็นของแผ่นดินหรือขอให้ระงบัการผกูขาด
โดยสั่งใหบ้ริษทัฯขายหุน้ในโรงกลัน่นํ้ ามนั และขอให้สาธารณสมบติัอนัไดม้าจากอาํนาจตามกฎหมายมหาชน
ตกเป็นของแผ่นดิน หรือขอให้ระงบัการผกูขาดโดยสั่งให้บริษทัฯขายโรงแยกก๊าซ ซ่ึงบริษทัฯไดป้ฏิเสธ      
ขอ้กล่าวหาโดยส้ินเชิง และ ส่งเร่ืองใหส้าํนกังานอยัการสูงสุดเพื่อพิจารณาจดัทาํคาํใหก้ารแกต้่างคดีแลว้   

 
48.8 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 บริษทั พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย พีทีวาย จาํกดั (PTTEP AA) ไดรั้บเอกสาร

เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลในแหล่งมอนทารา  โครงการ 
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากรัฐบาลอินโดนีเซีย  ต่อมาวนัท่ี 1 กนัยายน 2553   PTTEP AA  ไดย้ื่นหนงัสือ
ปฏิเสธการเรียกร้องคา่ชดเชยความเสียหายต่อรัฐบาลอินโดนีเซียเน่ืองจากเอกสารการเรียกร้องค่าชดเชยความ
เสียหายซ่ึงไดร้ับจากรัฐบาลอินโดนีเซียไม่มีหลกัฐานชดัเจนทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความ
เสียหายดงักล่าว  ต่อมาในเดือนธันวาคม 2553  PTTEP AA ไดเ้ห็นชอบร่วมกบัรัฐบาลอินโดนีเซียท่ีจะส่ง
ขอ้มูลเพิ ่มเติมใหแ้ต่ละฝ่าย  และจะร่วมมือกนัดําเนินการสํารวจ  เพื ่อพิสูจน์ขอ้มูลของทางรัฐบาล
อินโดนีเซีย ซ่ึงไดเ้รียกร้องค่าชดเชยความเสียหายในธุรกิจประมง ทั้งน้ีปัจจุบนัยงัอยู่ระหว่างการหารือ
และประชุมกบัรัฐบาลอินโดนีเซีย ในขณะน้ียงัไม่มีขอ้สรุปในเร่ืองการชดเชยค่าเสียหายดงักล่าว 
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49.      เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
 

49.1 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2555 บริษทัฯ ได้เสนอขายหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ด้อยสิทธิ สําหรับผูล้งทุน
ประชาชนทัว่ไป จาํนวน 2 ชุด วงเงิน 20,000 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

เงือ่นไข หุ้นกู้ชุดที ่1 หุ้นกู้ชุดที ่2 

มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 1,950.53 18,049.47 

อายหุุน้กู ้(ปี) 3 ปี 8 เดือน 20 วนั 6 ปี 9 เดือน 19 วนั 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 3.8 

ปีท่ี 1-4 :    4.00 
 

ปีท่ี 5-6 :    4.40 
 

ระยะเวลาท่ีเหลือ :    5.50 

งวดดอกเบ้ีย 
ชาํระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน 

 

ในวนัท่ี 15 ก.พ. และ 15 ส.ค. (ชาํระคร้ังแรกในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555) 

วนัออกหุน้กู ้ 27 มกราคม 2555 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 17 ตุลาคม 2558 15 พฤศจิกายน 2561 

 

49.2     เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2555 บริษทัฯไดย้กเลิกสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สาํหรับเงินกูส้กุลดอลลาร์สหรัฐ
บางส่วนจาํนวน 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ กบัคู่สัญญารายหน่ึง มีผลให้อตัราดอกเบ้ียเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 2.989 ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัร้อยละ LIBOR บวกอตัราร้อยละคงท่ีดงัเดิม  และใน                       
วนัเดียวกนั บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย สาํหรับเงินกูจ้าํนวนดงักล่าวกบัคู่สัญญาใหม่  ซ่ึง
เปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัร้อยละ LIBOR บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
1.585 ต่อปี ซ่ึงมีผลต่ออตัราดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2555 จนครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในวนัท่ี              
25 พฤษภาคม 2558 

 

49.3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2555 ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญั   
ผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 13.00  บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 6.00 บาท เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน 2554 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ 41 
ดงันั้นคงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 7.00  บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 19,994  ลา้นบาท 
ทั้งน้ีการอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 ของบริษทัฯ
เพือ่พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

49.4 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหอ้อกงบการเงินในวนัท่ี  17 กุมภาพนัธ์ 2555 
 

________________________ 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) - 

เอกสำรแนบ 2 

สรุปควำมแตกต่ำงทีส่ ำคัญระหว่ำงข้อก ำหนดสิทธิฯ ตัวอย่ำง และข้อก ำหนดสิทธิของบริษัท 

 



 

   

 

สรุปความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างตัวอย่างข้อก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอืหุ้นกู้  ที่จัดเตรียมโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (“ข้อก าหนดสทิธิมาตรฐาน”) และข้อก าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอืหุ้นกู้  หุ้นกู้ไม่มีประกนัของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

ครัง้ที่ 2/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (“ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท.”) 
 

หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

1. หน้าที่ ข อ ง ผู้ออก หุ้นกู้  
(กรณีมีเหตุผิดนัด) 

7. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 

7.1 หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ (ตามที่ก าหนดในข้อ 12) หรือเหตุการณ์ที่
อาจกลายเป็นเหตผิุดนดั (หมายถึง เหตกุารณ์ที่จะกลายเป็นเหตุ
ผิดนัด หากผู้ ออกหุ้ นกู้ ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้) หรือผู้ออกหุ้นกู้ถกูฟ้องเป็นจ าเลยใน
ศาล หรือถูกกล่าวหาว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดตามสญัญาใด ๆ ใน
กรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ผู้ ออกหุ้นกู้ จะต้อง
แจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทราบโดยไม่ชกัช้านบัแต่วนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้
ทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว รวมทัง้แจ้งถึงการกระท าใด ๆ ที่ผู้ออก
หุ้นกู้ ได้ด าเนินการหรือเสนอที่จะด าเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์
ดงักลา่วด้วย  

6. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 

ตราบเทา่ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระตามหุ้นกู้  

  6.1   ผู้ ออกหุ้นกู้ จะต้องส่งหนงัสือบอกกล่าวให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้
โดยทนัที เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทราบวา่ 

(ก) มีเหตผิุดนดัตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิข้อ 11.1 เกิดขึน้ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ถกูด าเนินคดีในศาลหรือถกูกลา่วหาให้เป็นฝ่ายรับ
ผิดในกรณีพิพาทที่อนญุาโตตลุาการจะต้องวินิจฉยั ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการช าระหนีข้อง
หุ้นกู้ตามข้อก าหนดสทิธินี ้

รวมทัง้แจ้งถึงการกระท าใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ด าเนินการหรือเสนอที่
จะด าเนินการเพื่อแก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่วด้วย 

2. หน้าที่ ข อ ง ผู้ออก หุ้นกู้  
(กรณีเปลี่ ยนตัวผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียน
หุ้นกู้ ) 

7.3 หากมีกรณีที่จะต้องเปลีย่นตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้น
กู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัหาบคุคลเพื่อแตง่ตัง้ให้เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือ
นายทะเบียนหุ้นกู้ รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ

สามารถกระท าได้แตท่ัง้นี ้ต้องไมเ่กิน [] วนั นบัแต ่[] 

6.3 หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ จะ
ด าเนินการจดัหาบคุคลเพื่อแต่งตัง้ให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยเร็ว
ที่สดุเทา่ที่จะสามารถกระท าได้ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนั
นบัจากวนัที่นายทะเบียนหุ้นกู้ เดิมพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ และจะ
ด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ เดิมแจ้งต่อผู้ ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว พร้อมทัง้ช่ือและที่อยู่ของนายทะเบียนหุ้นกู้
รายใหมภ่ายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที่นายทะเบียนหุ้นกู้ รายใหม่
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หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 
ได้รับการแตง่ตัง้ 

6.4 หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะ
ด าเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตัง้ให้เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่
โดยเร็วที่สดุเท่าที่จะสามารถกระท าได้ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกิน 60 (หก
สบิ) วนันบัจากวนัท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เดิมพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ ซึ่ง
การแตง่ตัง้ดงักลา่วจะต้องด าเนินการตามเง่ือนไขในข้อก าหนดสิทธิ
ข้อ 14.3 (ก) หรือ 14.3 (ข) แล้วแต่กรณี และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ราย
ใหม่จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ตามที่
ก าหนดในประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ หรือของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 

33. หน้ าที่ ของ ผู้ ออก หุ้ นกู้  
(เพิ่มเติม) 

7.6 [ระบุข้อก าหนดเก่ียวกับหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ อื่น ๆ ทัง้ในส่วนที่
จะต้องปฏิบตัิและงดเว้นการปฏิบตัิ] 

6.5 นอกเหนือจากหลกัประกนัหรือภาระผกูพนัต่างๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ให้
ไว้ หรือท าขึน้ก่อนวันออกหุ้ นกู้  ผู้ ออกหุ้นกู้ จะไม่จ านองจ าน า ก่อ
หลกัประกนั หรือภาระผูกพนัใดๆ บนทรัพย์สินส่วนที่ส าคญัที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้  ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและอนาคต
ตลอดเวลาที่หนีหุ้้นกู้ยงัคงค้างช าระอยู่ เว้นแต่การจ านอง จ าน า ก่อ
หลกัประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ ดงักล่าวจะเกิดขึน้เนื่องจากเหตุ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การก่อหลกัประกนัหรือภาระผกูพนัที่เกิดขึน้เหนือทรัพย์สินของ
ผู้ออกหุ้นกู้  ในกรณีที่ทรัพย์สนินัน้ๆ ตกอยู่ภายใต้สิทธิ ยึดหน่วง
ตามกฎหมายของบคุคลอื่นที่มีหนีอ้นัเป็นคุณประโยชน์เหนือ
ทรัพย์สินดังกล่าว ทัง้นี ้จนกว่าจะได้มีการช าระหนีน้ัน้แล้ว 
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หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 
เช่น ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ ฝากทรัพย์สินของตนไว้กบัผู้ ประกอบ
ธุรกิจรับฝากของ แล้วผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่ช าระหนี ้  ค่าฝากของ
ดังกล่าว ผู้ รับฝากของจะมีสิทธิยึดหน่วงของที่ รับฝากไว้
จนกวา่ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระหนีน้ัน้ 

(ข) การก่อหลกัประกัน หรือภาระผกูพนัใดๆ อนัเนื่องมาจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติทั่ว ไปของผู้ ออกหุ้ นกู้  ห รือเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจตามปกติทัว่ไปของผู้ออกหุ้นกู้  

(ค) การก่อหลกัประกนัหรือภาระผกูพนัใดๆ ตามเง่ือนไขที่ก าหนด
ในสญัญาสมัปทาน สญัญาร่วมทนุ ใบอนญุาต การอนญุาต 
หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลงึกนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ เข้าท ากบัหรือออก
โดยรัฐบาลไทย และ/หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทย และ/หรือ
รัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองค์กรที่รัฐบาล และ/หรือหน่วยงาน 
และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ บุคคลทัว่ไป ดังกล่าวเข้าถือ
หุ้น หรือเป็นหุ้นสว่น หรือร่วมลงทนุ และ/หรือที่เข้าท ากบั และ/
หรือออกโดยรัฐบาล และ/หรือหน่วยงานของประเทศซึ่งเป็นคู่
ค้าของผู้ ออกหุ้ นกู้  หรือตามสัญญาร่วมการงานใดๆ ที่ท า
ขึน้กับรัฐบาลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทย และ /หรือ
รัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองค์กรที่รัฐบาล และ/หรือหน่วยงาน 
และ/หรือรัฐวิสาหกิจดงักลา่วเข้าถือหุ้น หรือเป็นหุ้นสว่น หรือ
ร่วมลงทุน และ/หรือรัฐบาล และ/หรือหน่วยงานของประเทศ
ซึง่เป็นคูค้่าของผู้ออกหุ้นกู้  

(ง) การก่อหลกัประกันที่ก่อขึน้หรืออนุญาตให้ก่อขึน้ด้วยความ
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หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 
ยินยอมลว่งหน้าจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  หรือเป็นการ       ก่อ
หลกัประกนัให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  

6.6 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุในการประกอบธุรกิจให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องรวม
ตลอดถึง กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัและค าสัง่ต่างๆ ที่ออกตามกฎหมาย 
และจะปฏิบตัิตามข้อผูกพันและเง่ือนไขต่างๆ ของข้อก าหนดสิทธิ
ฉบบันีโ้ดยเคร่งครัดตลอดอายหุุ้นกู้หรือจนกว่าหุ้นกู้ทัง้หมดจะได้รับ
การไถ่ถอน  

6.7 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุในการด ารงไว้ซึ่งสถานะ
ของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

6.8 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นของผู้ออก
หุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไมช่ าระดอกเบีย้หรือ   ผิดนดัไม่ช าระ
เงินใดๆที่เก่ียวกบัหุ้นกู้    

6.9 ตลอดอายหุุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้  จะไมข่ายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
ใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ
ผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแต ่(ก) การกระท าดงักลา่วจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างมีนยัส าคัญต่อความสามารถในการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ ของผู้
ออกหุ้นกู้  หรือ (ข) เป็นการโอนกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติหรือ
กิจการทอ่จ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนทรัพย์สนิใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

6.10 ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดสง่ส าเนางบการเงินรายปี และรายงานประจ าปีที่
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หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) 
วัน นับแต่วันที่ผู้ ออกหุ้ นกู้ ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี ้ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดสง่เอกสาร 
รายงาน หรือหลกัฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะร้องขอเป็นลายลกัษณ์
อกัษรตามสมควรและจ าเป็น ทัง้นี ้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้จะก าหนดอยา่งสมเหตสุมผล 

44. ค ารับรองของผู้ออกหุ้นกู้   -ไม่ไดก้ ำหนด- 7. ค ารับรองของผู้ออกหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้ รับรองตอ่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรายว่าการออก
และเสนอขายหุ้นกู้หรือการด าเนินการหรือการกระท าใดๆ ของผู้ออก
หุ้นกู้ที่เก่ียวกบัการออกหุ้นกู้ เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายและ
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของผู้
ออกหุ้นกู้  รวมทัง้กฎ ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทกุประการ และไม่เป็นการกระท าที่
ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พนัธะ ข้อผูกพนั ข้อรับรอง หรือข้อสญัญาใดๆ 
ที่ผู้ออกหุ้นกู้ ให้ไว้หรือมีอยูก่บับคุคลอื่นใด 

7. การไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวัน
ครบก าหนด 

10.4 ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้
ภายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้[ระบกุรณีที่ตกลงกนัไว้] 

10.5 ผู้ ถือหุ้นกู้มีสทิธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ท าการไถถ่อนหุ้นกู้ก่อนวนัครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ภายใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้[ระบกุรณีที่ตก
ลงกนัไว้] 

10.4 ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

85. การผิดนัดและผลของการ 12. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 11. เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด 
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หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 
ผิดนัด 12.1 กรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นการผิดนดัตามข้อก าหนดสทิธิ 

(ก) หากผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบีย้หรือ
เงินจ านวนอื่นใดในวนัถึงก าหนดช าระตามเง่ือนไขในข้อก าหนด
สทิธิ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการ
ผิดนัดไม่ช าระเงิน และเหตุผิดเง่ือนไขเช่นนัน้ยังคงมีอยู่เป็น
ระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้มีการสง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้น
กู้แก้ไขการไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่วไปยงัส านกังานใหญ่ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ แล้วโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือผู้ ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือ

ถือหุ้นกู้ รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ [] ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ท าการไถ่
ถอนทัง้หมด 

(ค) ผู้ ออกหุ้นกู้ ผิดนัดช าระหนีไ้ม่ว่าในมูลหนีใ้ด ๆ เป็นจ านวนเงิน

รวมกันเกินกว่า [] บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจ านวนเทียบเท่า 
จากการท่ี (1) ผู้ออกหุ้นกู้ ไมช่ าระหนีด้งักลา่วภายในก าหนดช าระ
หนีเ้ดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนีข้ยายให้ หรือ (2) หนี ้
ดังกล่าวถูกเจ้าหนีเ้รียกให้ช าระคืนก่อนก าหนดตามสิทธิของ
เจ้าหนีใ้นสญัญาที่เก่ียวข้อง 

(ง) หากผู้ออกหุ้นกู้ ต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชีข้าดของ
อนญุาโตตลุาการ ให้ช าระเงินครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกนัเกิน

กวา่ [] บาท หรือเงินสกลุอื่นท่ีมีจ านวนเทียบเทา่ 

(จ) มีการเร่ิมด าเนินการเพื่อขอฟืน้ฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อ

11.1 กรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นเหตผิุดนดัตามข้อก าหนดสทิธิ 

(ก) หากผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบีย้ใน
วนัถึงก าหนดช าระตามเง่ือนไขในข้อก าหนดสิทธิ เว้นแต่การ
ผิดนดัดงักล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าในระบบการโอนเงิน 
และการผิดนัดไม่ช าระเงินดังกล่าวยังคงมีอยู่เ ป็นเวลา  
5 (ห้า) วนั นบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระนัน้ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดสิทธิในข้ออื่นๆ นอกจาก
การผิดนัดไม่ช าระเงิน และเหตุผิดเง่ือนไขเช่นนัน้ยังคงมีอยู่
เป็นระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่ง
หนงัสือแจ้งการไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขในข้อก าหนดสิทธิและ
ขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่วไปยงั
ส านกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้วโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือผู้
ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้ รวมกนัไมน้่อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของ
หุ้นกู้ที่ยงัมิได้ท าการไถ่ถอนทัง้หมด  

(ค) หนีข้องผู้ออกหุ้นกู้  ซึ่งเป็นมูลหนีต้ามสญัญาเงินกู้  หุ้นกู้  ตรา
สารหนีห้รือที่เกิดจากการด าเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อ
ป้องกันข้อสงสยั ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะ
เก่ียวข้องกบัมลูหนีท้างการเงินหรือไม่ก็ตาม) (ไม่ว่าจะเป็นมลู
หนีใ้นปัจจุบันหรืออนาคต เป็นมูลหนีท้ี่มีเง่ือนไข หรือโดย
ประการอื่น) ที่ผู้ออกหุ้นกู้ เป็นคูส่ญัญา หรือเป็นลกูหนี ้หรือเป็น
ผู้ที่มีหน้าที่ต้องช าระหนีใ้นฐานะผู้ค า้ประกนั ผู้ รับรอง หรืออาวลั
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หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 
ขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือได้มี
ค าสัง่หรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออก
หุ้นกู้  หรือผู้ออกหุ้นกู้ ตกเป็นผู้มีหนีส้ินล้นพ้นตวัตามที่กฎหมาย
ก าหนดหรือมีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้ ออกหุ้ นกู้ ตามค า
พิพากษาหรือค าสัง่โดยชอบด้วยกฎหมาย 

12.2 เมื่อเกิดการผิดนดักรณีใดกรณีหนึง่ตามข้อ 12.1 หาก 

(ก) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นสมควร หรือ  

(ข)  เมื่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นกู้ที่ถือ

หุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้ รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ [] ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้
ไถ่ถอนทัง้หมด หรือ  

(ค)  หากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ  

(ง)  เป็นกรณีตามข้อ 12.1 (จ)  

 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องมีหนงัสือแจ้งไปยังผู้ ออกหุ้นกู้ ให้ท าการ
ช าระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ ที่ค านวณจนถึงขณะนัน้
ซึง่ถือเป็นอนัถึงก าหนดช าระโดยพลนัให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทนัที โดยให้
ระบุกรณีที่เกิดขึน้นัน้ด้วย  ทัง้นี ้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไม่ช าระ
เงินไม่ว่าจ านวนใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นรายใด หากไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงโดยชดัแจ้งหรือมีการพิสจูน์ให้เห็นชดัแจ้งเป็นประการ
อื่น ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตผิุดนดัเช่นเดียวกนันัน้เกิดขึน้กบัหุ้นกู้
ทัง้หมด 

ตัว๋เงินถึงก าหนดช าระก่อนก าหนดช าระตามสญัญาหรือตรา
สารที่เก่ียวข้องเป็นจ านวนเงินตามมูลหนีเ้ดียวหรือหลายมูล
หนีร้วมกันเกินกว่า 50,000,000 (ห้าสิบล้าน)เหรียญสหรัฐ 
หรือ 2,000,000,000 (สองพนัล้าน) บาท แล้วแต่จ านวนใดจะ
สงูกว่า หลงัจากได้ค านึงถึงข้อก าหนดเร่ืองการบอกกล่าวที่
ระบุไว้ในสญัญาหรือตราสารแล้วหรือพ้นระยะเวลาที่ได้รับ
การผอ่นผนัแล้ว 

(ง) หากผู้ออกหุ้นกู้ ต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชีข้าด
ของอนญุาโตตลุาการ ให้ช าระเงินครัง้เดียวหรือหลายครัง้ โดย
ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถช าระหนีด้งักล่าวได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือค าชีข้าดอนัเป็นท่ีสดุ
ของอนุญาโตตุลาการนัน้ๆ และการไม่ช าระหนีด้ังกล่าวมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ ออกหุ้นกู้ ใน
การช าระหนีหุ้้นกู้ภายใต้ข้อก าหนดสทิธินี ้

(จ) มีการเร่ิมด าเนินการเพื่อขอฟืน้ฟูกิจการของผู้ ออกหุ้นกู้ หรือ
เพื่อขอให้ผู้ ออกหุ้นกู้ ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
หรือได้มีค าสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิก
กิจการของผู้ออกหุ้นกู้  หรือมีการยดึ/อายดัทรัพย์สินของผู้ออก
หุ้นกู้ ตามค าพิพากษาหรือค าสัง่โดยชอบด้วยกฎหมาย และ
การเร่ิมด าเนินการ ค าพิพากษา ค าสัง่หรือมติใดๆ มิได้ถูก
ยกเลกิหรือเพิกถอนหรือท าให้หมดสิน้ไปภายใน 45 (สี่สิบห้า) 
วนั นบัจากวนัท่ีมีการเร่ิมด าเนินการหรือวนัท่ีมีค าสัง่นัน้ๆ  
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หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

 (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ ด าเนินการเพื่อขอฟืน้ฟูกิจการหรือขอเลิกกิจการ
ของผู้ ออกหุ้ นกู้  เว้นแต่ กรณีการเลิกกิจการของผู้ ออกหุ้นกู้
ดังกล่าว เป็นกรณีที่เ ก่ียวกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของการด าเนินการดงักลา่ว นิติบคุคลที่
จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนีส้ิน้หรือข้อผกูพนัทัง้หมดของผู้
ออกหุ้นกู้ที่เก่ียวกบัหุ้นกู้ โดยชดัเจน 

11.2 เมื่อเกิดการผิดนดักรณีใดกรณีหนึง่ตามข้อ 11.1 หาก 

(ก)  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นสมควร หรือ  

(ข)  เมื่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือหุ้นกู้
ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้ รวมกันไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมด 
หรือ  

(ค)  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ  

(ง)  เป็นกรณีตามข้อ 11.1 (จ) และ (ฉ) 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ให้ท าการช าระ
เงินต้นพร้อมด้วยดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ที่ค านวณจนถึงขณะนัน้ซึ่งถือ
เป็นอนัถึงก าหนดช าระโดยพลนัให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทนัที โดยให้ระบกุรณี
ที่เกิดขึน้นัน้ด้วย ทัง้นี ้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องยืนยนัต่อผู้ออกหุ้นกู้ ว่า
ในความเห็นของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  เหตกุารณ์ดงักลา่วท าให้ผู้ออกหุ้นกู้
ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขในข้อก าหนดสทิธินีไ้ด้และมีผลกระทบ
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หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 
อยา่งร้ายแรงตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้   

96. อ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือ 
หุ้นกู้ 

14. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 

14.2 นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะมีอ านาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(ง) เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ทุกครัง้และเสนอความเห็นต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้วา่ควรจะด าเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้
ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มี  หรืออาจมี
ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอยา่งมีนยัส าคญั 

13. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ จะมีอ านาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(ง) เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ ทุกครัง้และเสนอความเห็นต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้วา่ควรจะด าเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดสทิธิ หรือในกรณีอื่นๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบ
ตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้อยา่งร้ายแรง 

10. การแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
ข้อก าหนดสิทธิ 

16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสทิธิ 

16.1 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

16.2 ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้  นายทะเบียนหุ้นกู้  และส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 
วนั นบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิและจะจดัสง่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เมื่อได้รับการร้องขอ 

15.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ 
15.1 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิ นอกเหนือจากข้อ 13.2 (ข) (1) 

และ 13.2 (ข) (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้ และที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

15.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัสง่ข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
นายทะเบียนหุ้นกู้  และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิและจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เมื่อได้รับการร้อง
ขอ 

 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) - 

เอกสำรแนบ 3 

ร่ำงสัญญำแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 



 

 
   

 

(ร่าง)สัญญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

ระหว่าง 

 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

“บริษัท” 

 

กับ 

 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู”้ 

 

วันที่ [] พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

 

 

 
 

ชั้น 22 อาคารเมอคิวรี ่
540 ถนนเพลินจิต 
ลุมพินี ปทุมวัน 
กรุงเทพ 10330 
ประเทศไทย 



 

   

 

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกูบ้ริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ [] พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ระหว่าง 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ฝ่ายหนึ่ง กับ 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) อีกฝ่ายหนึ่ง  

โดยที ่

ก. บริษัทได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ให้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหมื่นล้าน) บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่า
ของหุ้นกู้ที่ส ารองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 2,000,000,000  (สองพันล้าน) บาท มูลค่ารวมของ
หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นจะไม่เกิน 22,000,000,000  (สองหมื่นสองพันล้าน) บาท (“หุ้นกู้”) ออกโดยบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศท่ี ทจ. 9/2552”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดในร่างขอ้ก าหนดว่า
ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้แนบท้ายสัญญานี้ รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า (“ข้อก าหนดสิทธิ”) และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

ข. บริษัทประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งถือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระท าตาม
อ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (“ประกาศท่ี ทจ. 37/2552”) ให้ท าหน้าที่
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับท าหน้าที่นี้ 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงท าสัญญากันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

บริษัทตกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับเป็น  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อก าหนดสิทธิ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ ทจ. 9/2552  
ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
หุ้นกู้ในนามของผู้ถือหุ้นกู้และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ และ
ข้อก าหนดสิทธิ  
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2. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

2.1 บริษัทตกลงช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตลอดอายุ

ของหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ [] ([]) ต่อปีของมูลค่าเงินต้นคงค้างรวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือยกเลิก
(Outstanding Amount) ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งบริษัทจะช าระค่าตอบแทนส าหรับปีแรกให้
ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ ส่วนค่าตอบแทนส าหรับปีต่อๆ ไป จะช าระภายใน 15 (สิบห้า) วัน
นับตั้งแต่วันครบก าหนดระยะเวลาทุกๆ 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หากวันก าหนดช าระค่าตอบแทน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือของบริษัท ให้เลื่อนไปช าระในวันท าการแรกถัดไป 

2.2 บริษัทตกลงที่จะช าระเงินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไปโดยมีเหตุอันสมควรเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญาฉบับนี้ ข้อก าหนดสิทธิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามจ านวนที่จ่ายไปจริง (รวมภาษี
อากรที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว) โดยจะช าระให้ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พร้อมแสดงรายละเอียด ตลอดจนหลักฐานในการจ่ายเงินทดรองดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทขอเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อสงสัย หรือรายละเอียดของการจ่ายเงินทดรองจ่าย
ดังกล่าวไม่ชัดเจน และจ าเป็นต้องขอค าชี้แจง หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอหลักฐานเพิ่มเติมในการ
จ่ายเงินทดรองจ่ายนั้นๆ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งค าชี้แจง หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินทดรองจ่าย
ให้แก่บริษัทภายใน 5 (ห้า) วัน นับจากวันที่บริษัทขอค าชี้แจงเพิ่มเติม หรือรายละเอียด หรือหลักฐาน
เพิ่มเติมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้บริษัทช าระคืนเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี่) วัน 
นับจากวันที่บริษัทได้รับค าชี้แจงเพิ่มเติม หรือรายละเอียด หรือหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ดังกล่าว  

2.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างอายุของหุ้นกู้  ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ไว้ในข้อก าหนดสิทธิ บริษัทตกลงช าระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมตามส่วนของระยะเวลาที่
ผ่านพ้นไปจริงที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมได้สิ้นสุดการท าหน้าที่
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และได้มีการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่แล้ว  

หากบริษัทได้ช าระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมล่วงหน้าไปแล้วเป็นจ านวนเกินกว่าระยะเวลา
ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่จริง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวให้ แก่
บริษัทโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยใดๆ โดยไม่ชักช้า 

2.4  ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องช าระค่าตอบแทนที่บริษัทได้จ่ายให้ตามข้อ 
2.1 คืนให้แก่บริษัทตามส่วนส าหรับระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา  
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2.5 ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดไม่ว่าด้วยเหตุใด และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ต่อไปเท่าที่
จ าเป็นและสมควร บริษัทตกลงช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 โดย
อนุโลม ทั้งนี้ ให้ค านวณค่าตอบแทนตามส่วนของระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปจริง นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง
ดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดหน้าที่ 

2.6 ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และปรากฏว่ามีเงินทดรองจ่ายเพิ่มเติมคงค้างซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ได้จ่ายไปโดยมีเหตุอันสมควรเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งให้บริษัทช าระ
เงินทดรองจ่ายเพิ่มเติมให้แก่บริษัทโดยไม่ชักช้า ภายหลังจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลงหรือวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สิ้นสุดหน้าที่ตามข้อ 2.5 (แล้วแต่กรณี) โดยบริษัทตกลงช าระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทดรองจ่ายไปใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการช าระค่าใช้จ่ายและการด าเนินการในกรณีที่บริษัทมีข้อ
สงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินทดรองจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามข้อ 2.2 

3. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา 

3.1 บริษัทและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อก าหนดสิทธิ  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ 
ทจ. 9/2552 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือค าสั่งต่างๆ ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
บริษัทจะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการด าเนินการใดๆ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ  
ตามความจ าเป็นและสมควร 

ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์       
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ ทจ. 9/2552  ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศ
อื่นใดที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่ออ านาจหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่
จะร่วมกันแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใดๆ ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดกับ
ข้อก าหนดสิทธิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ประกาศที่ ทจ. 9/2552  ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ 

3.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ ในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจ หรือโดย
มิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
โดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอ านาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น ค าแนะน า หรือข้อมูล 
ที่จัดท าโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริตและ 
ด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏ 
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ในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น ค าแนะน า หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง 

3.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินการใดๆ ให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ รวมทั้ง
การเรียกค่าเสียหายจากบริษัทแทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย 

(ข) ด าเนินการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ พระราช 
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ 
ทจ. 9/2552  ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

(ค) การกระท าของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ 
และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นกู้กระท าการดังกล่าวด้วยตนเอง 

4. การมีผลบังคับใช้ของสัญญา 

สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้ คือวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 

5. การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

5.1  เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุในการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถแก้ไข  
การขาดคุณสมบัติภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น หรือ 

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่
ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือ 

(ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดของสัญญานี้ หรือข้อก าหนดสิทธิ และการฝ่าฝืน
นั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่บริษัทได้มี
หนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ท าการแก้ไข หรือ 

(ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการท าหน้าที่ตามสัญญานี้ ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.4 โดยท าเป็น
หนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน มายังบริษัท 

5.2 เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือบริษัทจัดให้มีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่
เสนอโดยบริษัทให้เข้าท าหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ 
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(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยบริษัทเข้าท า
หน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่บริษัทออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด
อนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่บริษัทเสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว 
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก าหนดสิทธิ ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนดสิทธิ   

5.3 นอกจากกรณีการเปลี่ยนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 แล้ว การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

5.4 ไม่ว่ากรณีใด การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบจากส านักงาน ก .ล.ต. ตาม
ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และเมื่อบริษัทได้ด าเนินการเกี่ยวกับการ
แต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 
(สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องท าการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถื อหุ้นกู้ 
ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การด าเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดย
เรียบร้อย 

6.  การสิ้นสุดของสัญญา 

 ให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง เม่ือเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้  

6.1  ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยบริษัทได้ช าระหนี้ดอกเบี้ย เงินต้นและหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้จนครบถ้วนแล้วและ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หรือ 

6.2  มีการซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยบริษัทและนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว หรือ 

6.3  มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 และส านักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือ 

6.4  คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ หรือ
ข้อก าหนดสิทธิ และการผิดสัญญาดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่
คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้มีหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นท าการแก้ไขการไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาตามข้อนี้ ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายที่บอกเลิกสัญญา
ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาที่เป็นฝ่ายผิดสัญญา หรือ 
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6.5 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัว ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด หรือศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ หรือ 

6.6 หากในที่สุดแล้วไม่มีการออกหุ้นกู้นี้ ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุด  

7. ภาษีอากร 

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงรับผิดชอบในค่าภาษีใดๆ ที่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของคู่สัญญาฝ่ายนั้นเอง
ทั้งสิ้น เว้นแต่ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดจากสัญญานี้ บริษัทตกลงเป็นผู้รับผิดชอบช าระเองทั้งสิ้น 

8. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดและวิธีการ 
ต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิทุกประการ และเอกสารแนบท้าย
ข้อก าหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และตกลงผูกพันด้วยในมติและการด าเนินการต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการนั้น 

9. การส่งหนังสือบอกกล่าว 

การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใดๆ ระหว่างบริษัทและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ท าเป็นหนังสือและส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งทางโทรสารและยืนยันโทรสารนั้นด้วยการส่งเป็นจดหมายทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือส่งโดยบุคคล พร้อมลงนามรับโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ท าการส่งหนังสือบอกกล่าว
ไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ หรือที่อยู่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้แก่
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือแล้ว  

ผู้ออกหุ้นกู:้ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์  02-537-2792 
โทรสาร  02-537-2791 
บุคคลติดต่อ คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล 
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น 11 
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์  02-470-3687 
โทรสาร   02-470-3684 
บุคคลติดต่อ  คุณทิพย์สุดา อภิวัฒน์การุญ 

10. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา 

หากบทบัญญัติใดๆ แห่งสัญญานี้ ข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ตกเป็นโมฆะ 
โมฆียะ  ผิดกฎหมายหรือพ้นวิสัย ไม่อาจใช้บังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บทบัญญัตินั้นๆ ไม่มีผลท าให้ส่วน
อื่นๆ ของสัญญานี้ต้องตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้  ซึ่งคู่สัญญาคงตกลงให้
บทบัญญัติในส่วนอื่นดังกล่าวของสัญญานี้ยังคงมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ในระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย 

11. ค่าใช้จ่าย 

เว้นแต่จะได้มีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่น คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดท า
สัญญานี้ในส่วนของตน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายส าหรับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่นๆ 

12. กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา 

สัญญานี้และเอกสารภายใต้สัญญาฉบับนี้ สิทธิและข้อผูกพันต่างๆ ของคู่สัญญาที่มีอยู่ตามสัญญาฉบับ
นี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยในทุกๆ ประการ 

13. การรักษาความลับ 

 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูล ข่าวสาร ใบแสดงรายการ หรือเอกสารอื่นใด ที่มีลักษณะเป็น
ความลับ ซึ่งบริษัทได้มอบให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไว้เป็น
ความลับและจะต้องไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลใดๆ ตลอดระยะเวลาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้ เว้นแต่ 
เป็นการเปิดเผยโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท หรือเป็นการเปิดเผยตามกฎหมายหรือค าสั่ง
ศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นใดมีอ านาจตามกฎหมาย   
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สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความทั้งหมดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้ พร้อมตราประทับ (หากมี) 
ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

เพื่อและในนามของผู้ออกหุ้นกู้ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
 
     
 (นายสุรงค์ บูลกุล) 

เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
 
     
 (นายอภิชาติ นาคปรีชา) 

 
 
      
 (นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา) 
 พยาน 

 
 
      
 (นางทิพย์สุดา อภิวัฒน์การุญ) 
 พยาน 
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เอกสารแนบท้าย 
ร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 

 
 
 
 
 
 
 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   
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เอกสำรแนบ 5 
 

รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 
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กลุ่มส ารวจฯ 1 บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) PTTEP / /
*0

/

2 บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด PTTNGD

3 บริษัท พีทที ีแอลเอ็นจี จ ากัด PTTLNG

4 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด CHPP

5 บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด PTTGE x

6 บริษัท พีทที ีอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด PTTI x / /

7 บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จ ากัด PTTCL

8 บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จ ากัด PTTRB x

9 Subic Bay Energy Co., Ltd. SBECL

10 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด BSA

11 บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิง้ จ ากัด TLBC

12 บริษัท พีทที ีแท้งค์ เทอร์มินัล จ ากัด PTT TANK /

13 บริษัท พีทที ีโพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด PTTPM / /

14 บริษัท พีทที ีโพลีเมอร์โลจิสติกส์ จ ากัด PTTPL x

Trading 15 บริษัท ปตท. ค้าสากล จ ากัด PTTT x /

อ่ืนๆ 16 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด EnCo

17 บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากัด TSR

18 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากัด TP x

19 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด GPSC x / /

20 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด TTM-T

21 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จ ากัด TTM-M

22 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน า้เย็น จ ากัด DCAP

23 บริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จ ากัด RPCL /

24 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จ ากัด B.Grimm BIP

25 บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากัด NNEG

26 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด BIC

27 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด THAPPLINE /

28 บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด PA-Thai

29 บริษัท บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BAFS

30 บริษัท บริการน า้มันอากาศยาน จ ากัด IPS

31 บริษัท ขนส่งน า้มันทางท่อ จ ากัด FPT

32 บริษัท เวียดนามแอลพีจี จ ากัด VLPG

33 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL

34 Petro Asia (Huizhou) Co., Ltd. PA-Huizhou

35 Petro Asia (Maoming) Co., Ltd PA-Maoming

36 Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. PA-Sanshui

37 บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล  จ ากัด (มหาชน) PTTGC x / / / */ 0/

38 บริษัท พีททีพีีเอ็มเอ็มเอ จ ากัด PTTPMMA /

39 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน) SPRC / /

40 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) TOP / / */

41 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) BCP / /

42 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) IRPC / / / / 0/

43 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จ ากัด HMC

44 บริษัท พีทที ีอาซาฮี เคมิคอล จ ากัด PTTAC

45 บริษัท พีทที ีเมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด PTTME x

46 บริษัท พีทที ีเอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด PMBC

47 บริษัท พีทที ีเอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จากัด PTTES

48 บริษัท ทพิยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) TIP /

49 บริษัท พีทที ีไอซีท ีโซลูช่ันส์ จ ากัด PTTICT x

1   :  สัญลักษณ์          X = ประธานกรรมการ             = รองประธาน         * = ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร         O  = กรรมการผูจั้ดการใหญ ่         /  = กรรมการ          //  =  ผูบ้รหิาร

บริษัท
ร่วม
และ
บริษัท
ที่

เก่ียว
ข้อง

กลุ่มก๊าซ

กลุ่มน า้มัน

กลุ่ม
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การด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง
ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2556

กลุ่มน า้มัน

กลุ่มก๊าซ
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6. บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) - 
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รำยงำนกำรจัดอนัดับควำมน่ำเช่ือถือหุ้นกู้ 
 



 

 

ฟิทช์ยืนยันอนัดับเครดติภายในประเทศหุ้นกู้ชุดใหม่ของ ปตท. ที#ระดับ ‘AAA(tha)’ 

ฟิทช ์ เรทติ
งส์ – กรุงเทพฯ/สิงคโปร์ – 18 ตุลาคม 2556: ฟิทช์ เรทติ
งส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ยนืยนัอนัดบัเครดิต
ภายในประเทศระยะยาวหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิชุดใหมข่อง ปตท. ครั
 งที9 2/2556 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2563 ที9ระดบั ‘AAA(tha)’  หลงัจากที9บริษทัฯไดเ้พิ9มมูลคา่การออกเป็น 2.2 หมื9นลา้นบาทจาก 2 หมื9นลา้นบาท  

ฟิทชป์ระกาศจดัอนัดบัเครดิตหุน้กูด้งักลา่วที9ระดบั ‘AAA(tha)’ เมื9อวนัที9 11 ตุลาคม ที9ผา่นมา โดยสามารถดู
รายละเอียดไดจ้ากรายงาน “Fitch Rates Thailand’s PTT’s New Debentures ‘AAA(tha)’”  
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เลิศชยั กอเจริญรัตนกุล 
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บริษทั ฟิทช์ เรทติ
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กรุงเทพฯ 10330   
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เปรียบเทียบความเสี9ยงกบัองคก์รที9ดีที9สุดนี
 เทา่นั
น อนัดบัเครดิตภายในประเทศไดถ้กูจดัทาํขึ
นเพื9อใชใ้นตลาดในประเทศเป็น
หลกัและจะมีสัญลกัษณ์ที9กาํหนดไวต่้อทา้ยจากอนัดบัเครดิตสําหรับประเทศนั
นๆ เช่น “AAA(tha)” ในกรณีของประเทศไทย 
ดงันั
นอนัดบัเครดิตภายในประเทศจึงไม่สามารถใชเ้ปรียบเทียบระหวา่งประเทศได ้  

ขอ้มูลเพิ9มเติมหาไดที้9 www.fitchratings.com   

ในการจดัอนัดบัเครดิตฟิทช์ไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์ตาม ‘Corporate Rating Methodology’ และ ‘Parent and Subsidiary Rating 
Linkage’ ลงวนัที9 5 สิงหาคม 2556 และ ‘National Ratings Criteria’ ลงวนัที9 19 มกราคม 2554 

ขอ้มูลเปิดเผยเพิ9มเติม 

Solicitation Status 
 



 

 

การใชอ้นัดบัเครดิตที9จดัทาํโดยฟิทช์เรทติ
งส์มีขอ้จาํกดัและขอบเขตการใช ้ ซึ9 งขอ้จาํกดัและขอบเขตของการใชอ้นัดบัเครดิต
ดงักล่าวสามารถหาไดจ้าก HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS  นอกจากนี
คาํจาํกดั
ความของอนัดบัเครดิตและการใชอ้นัดบัเครดิตของ ฟิทช ์ เรทติ
งส์ สามารถหาไดจ้าก www.fitchratings.com อนัดบัเครดิตที9
ประกาศ หลกัเกณฑ์และวธีิการจดัอนัดบัเครดิต ไดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซตด์งักล่าวตลอดเวลา หลกัจรรยาบรรณ การรักษาขอ้มูล
ภายใน ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที9อาจเกิดขึ
น แนวทางการเปิดเผยขอ้มูลระหวา่งบริษทัในเครือ กฎขอ้บงัคบัรวมทั
ง
นโยบายและกระบวนการที9เกี9ยวขอ้งอื9นๆของฟิทช์ ไดแ้สดงไวใ้นส่วน ‘หลกัจรรยาบรรณ’ ในเวบ็ไซตด์งักล่าวเช่นกนั ฟิทช์
อาจจะมีการให้บริการจดัอนัดบัอื9น ๆ ที9ไดรั้บอนุญาตใหแ้ก่บริษทัที9ฟิทช์จดัอนัดบัเครดิตอยูห่รือบริษทัที9เกี9ยวขอ้งกบับริษทัที9
ฟิทช์จดัอนัดบัเครดิตอยู ่ ซึ9 งรายละเอียดสาํหรับการใหบ้ริการจดัอนัดบัอื9น ๆ ดงักล่าวโดยนกัวเิคราะห์หลกั (Lead Analyst) ที9อยู่
ในหน่วยงานของฟิทช์ที9จดทะเบียนในสหภาพยโุรป ไดแ้สดงไวที้9หนา้แรกของบริษทันั
น ๆ ในเวป็ไซตข์องฟิทช์ เรทติ
งส์ 
www.fitchratings.com 



 

 

ฟิทช์จัดอันดบัเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ชุดใหม่ของ ปตท. ที#ระดบั ‘AAA(tha)’ 

ฟิทช ์ เรทติ
งส์ – กรุงเทพฯ/สิงคโปร์ – 11 ตุลาคม 2556: ฟิทช์ เรทติ
งส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ประกาศจดัอนัดบัเครดิต
ภายในประเทศระยะยาวหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิชุดใหมข่อง ปตท. ครั
 งที7 2/2556 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2563 มูลคา่สองหมื7นลา้นบาท ที7ระดบั ‘AAA(tha)’ โดยเงินที7ไดจ้ากการออกหุน้กูค้รั
 งนี
จะนาํไปใชส้าํหรับชาํระ
คืนเงินกูที้7ครบกาํหนดและใชใ้นการลงทุนใหม่ 

หุน้กูด้งักลา่วไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตในระดบัเดียวกนักบัอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษทัฯ เนื7อง 
จากหุน้กูด้งักลา่วมีสถานะเท่าเทียมกบัหนี
ไมมี่หลกัประกนั และไมด่อ้ยสิทธิของบริษทั 

ปัจจยัที7มีผลตอ่อนัดบัเครดิต 

บริษทันํ
ามนัและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติ – อนัดบัเครดิตสะทอ้นถึงความเป็นผูน้าํของ ปตท. ในธุรกิจนํ
ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศไทย ความสาํคญัในเชิงกลยทุธ์และการเป็นตวัจกัรสาํคญัของรัฐบาลในการขบัเคลื7อนนโยบายที7
เกี7ยวกบัการพฒันาและความมั7นคงทางพลงังานของประเทศ        ปตท. เป็นผูด้าํเนินการระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาตแิละ
เป็นผูจ้ดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติแตเ่พยีงรายเดียวในประเทศไทย  โดยผูผ้ลิตไฟฟ้าในประเทศเป็นผูใ้ชก๊้าซ
ธรรมชาติรายใหญ่      นอกจากนี
  ปตท. ยงัเป็นบริษทัชั
นนาํในธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจนํ
ามนั และ
ธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศไทยอีกดว้ย 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานที7แขง็แกร่ง - สถานะทางการเงินของ ปตท. ไดป้ระโยชน์จากกระแสเงนิสดจากการ
ดาํเนินงานจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติที7มีความสมํ7าเสมอ อนัเป็นผลมาจากสญัญาการจดัจาํหน่ายระยะยาวซึ7งมีการ
กาํหนดปริมาณการซื
อขั
นตํ7าจากคูส่ญัญาในลกัษณะ take-or-pay  รวมถึงโครงสร้างราคาที7สามารถส่งผา่นตน้ทุนการ
ขายใหแ้ก่ลูกคา้ได ้     ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 25 ของกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบี
ยจ่าย 
ภาษี ค่าเสื7อม และคา่ตดัจาํหน่าย  (EBITDA) รวมของ ปตท.       นอกจากนี
ในธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมซึ7งมี
สดัส่วนประมาณร้อยละ 67 ของกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบี
ยจ่าย ภาษ ี ค่าเสื7อม และคา่ตดัจาํหน่ายรวมของ 
ปตท. ในปี 2555   ร้อยละ 65-75 ของการผลิตเป็นการผลิตก๊าซธรรมชาติซึ7งจาํหน่ายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

อตัราส่วนหนี
 สินยงัคงอยูใ่นระดบัตํ7า - ฟิทชไ์ดป้รับลดประมาณการณ์กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการ
เปลี7ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน (funds flow from operations (FFO)) ของ ปตท. ในปี 2556 ลง เนื7องจากตน้ทนุคา่
ก๊าซธรรมชาติที7เพิ7มขึ
น ส่วนตา่งกาํไรของธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาตทีิ7ลดลง และการปิดซ่อมแซมโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติโรงที7หา้เนื7องจากฟ้าผา่   อยา่งไรกต็าม ฟิทช ์ ไดป้รับลดแผนการลงทุนของ ปตท. ในปี 2556 เช่นกนั      
ฟิทชค์าดวา่อตัราส่วนหนี
สินสุทธิที7ปรับปรุงแลว้ตอ่กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี7ยนแปลงของเงินทนุ
หมนุเวยีน (FFO adjusted net leverage) ของ ปตท. น่าจะเพิ7มขึ
นในปี 2557-2558 (ปี 2555 อยูที่7ระดบั 1.5 เท่า) 
เนื7องจากหนี
 ที7เพิ7มขึ
นเพื7อสนบัสนุนแผนการลงทุนในการขยายธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติเป็นหลกั แตน่่าจะอยูต่ ํ7ากวา่ 2.25 เท่า  

 
ปัจจยัที7อาจมีผลกบัอนัดบัเครดิตในอนาคต  
ปัจจยัลบ:  



 

 

-การเปลี7ยนแปลงในเรื7องกฎระเบียบ การแกไ้ขสญัญาซื
อขายก๊าซธรรมชาติและการปรับคา่ผา่นท่อก๊าซที7ทาํให ้ ปตท.
เสียประโยชน ์  การลงทุน/การเขา้ซื
อกิจการจาํนวนมากโดยใชเ้งินกูย้มื ซึ7งทาํใหอ้ตัราส่วนหนี
 สินสูงขึ
นอยา่งต่อเนื7อง 
ซึ7งวดัจากอตัราส่วนหนี
 สินสุทธิที7ปรับปรุงแลว้ตอ่กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี7ยนแปลงของเงินทุน
หมนุเวยีน) (funds flow from operations adjusted net leverage) ที7สูงกวา่ 2.25 เท่าอยา่งตอ่เนื7อง (ณ สิ
นปี 2555 
อตัราส่วนหนี
 สินดงักลา่วอยูที่7 1.5 เทา่)  อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที7อตัราส่วนทางการเงินที7ใชใ้นการพิจารณาอนัดบั
เครดิตของ ปตท. ออ่นแอลงซึ7งกระทบตอ่สถานะทางเครดิตของปตท.โดยลาํพงั (Standalone Rating) ฟิทช์จะพิจารณา
ใหอ้นัดบัเครดิตเพิ7มขึ
นหนึ7งอนัดบัจากอนัดบัเครดิต Standalone ของ ปตท. เพื7อสะทอ้นถึงการสนบัสนุนของภาครัฐฯ 
ตอ่ ปตท. ในทางออ้ม (Implicit Support)  ตามหลกัเกณฑ์การจดัอนัดบัเครดิตของฟิทชใ์นเรื7องความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บริษทัใหญ่กบับริษทัยอ่ย (Parent and Subsidiary Rating Linkage Methodology) 
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หมายเหตุ : การจดัอนัดบัเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) เป็นการวดัระดบัความน่าเชื7อถือในเชิงเปรียบเทียบกนั
ระหวา่งองคก์รในประเทศนั
นๆ โดยจะใชใ้นประเทศที7อนัดบัเครดิตแบบสากลของรัฐบาลในประเทศนั
นอยูใ่นระดบัที7ค่อนขา้ง
ตํ7า อนัดบัเครดิตขององคก์รที7ดีที7สุดของประเทศไดจ้ดัไวที้7ระดบั “AAA” และการจดัอนัดบัเครดิตอื7นในประเทศ จะเป็นการ
เปรียบเทียบความเสี7ยงกบัองคก์รที7ดีที7สุดนี
 เทา่นั
น อนัดบัเครดิตภายในประเทศไดถ้กูจดัทาํขึ
นเพื7อใชใ้นตลาดในประเทศเป็น
หลกัและจะมีสัญลกัษณ์ที7กาํหนดไวต่้อทา้ยจากอนัดบัเครดิตสําหรับประเทศนั
นๆ เช่น “AAA(tha)” ในกรณีของประเทศไทย 
ดงันั
นอนัดบัเครดิตภายในประเทศจึงไม่สามารถใชเ้ปรียบเทียบระหวา่งประเทศได ้  

ขอ้มูลเพิ7มเติมหาไดที้7 www.fitchratings.com   



 

 

ในการจดัอนัดบัเครดิตฟิทช์ไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์ตาม ‘Corporate Rating Methodology’ และ ‘Parent and Subsidiary Rating 
Linkage’ ลงวนัที7 5 สิงหาคม 2556 และ ‘National Ratings Criteria’ ลงวนัที7 19 มกราคม 2554 

ขอ้มูลเปิดเผยเพิ7มเติม 

Solicitation Status 
 

การใชอ้นัดบัเครดิตที7จดัทาํโดยฟิทช์เรทติ
งส์มีขอ้จาํกดัและขอบเขตการใช ้ ซึ7 งขอ้จาํกดัและขอบเขตของการใชอ้นัดบัเครดิต
ดงักล่าวสามารถหาไดจ้าก HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS  นอกจากนี
คาํจาํกดั
ความของอนัดบัเครดิตและการใชอ้นัดบัเครดิตของ ฟิทช ์ เรทติ
งส์ สามารถหาไดจ้าก www.fitchratings.com อนัดบัเครดิตที7
ประกาศ หลกัเกณฑ์และวธีิการจดัอนัดบัเครดิต ไดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซตด์งักล่าวตลอดเวลา หลกัจรรยาบรรณ การรักษาขอ้มูล
ภายใน ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที7อาจเกิดขึ
น แนวทางการเปิดเผยขอ้มูลระหวา่งบริษทัในเครือ กฎขอ้บงัคบัรวมทั
ง

นโยบายและกระบวนการที7เกี7ยวขอ้งอื7นๆของฟิทช์ ไดแ้สดงไวใ้นส่วน ‘หลกัจรรยาบรรณ’ ในเวบ็ไซต์ดงักล่าวเช่นกนั ฟิทช์
อาจจะมีการให้บริการจดัอนัดบัอื7น ๆ ที7ไดรั้บอนุญาตใหแ้ก่บริษทัที7ฟิทช์จดัอนัดบัเครดิตอยูห่รือบริษทัที7เกี7ยวขอ้งกบับริษทัที7
ฟิทช์จดัอนัดบัเครดิตอยู ่ ซึ7 งรายละเอียดสาํหรับการใหบ้ริการจดัอนัดบัอื7น ๆ ดงักล่าวโดยนกัวเิคราะห์หลกั (Lead Analyst) ที7อยู่
ในหน่วยงานของฟิทช์ที7จดทะเบียนในสหภาพยโุรป ไดแ้สดงไวที้7หนา้แรกของบริษทันั
น ๆ ในเวป็ไซตข์องฟิทช์ เรทติ
งส์ 
www.fitchratings.com 
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