
หนังสือช้ีชวน 

 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

PTT Public Company Limited 

เสนอขาย 

หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

“หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2558”  

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.80 ตอป 

จํานวนไมเกนิ 11,000,000 หนวย ราคาที่เสนอขายหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกนิ 11,000,000,000 บาท และ 

 “หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555  ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2561”  

ปที่ 1 ถึงปที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.00 ตอป ปที่ 5 ถึงปที่ 6 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.40 ตอป และระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.50 ตอป 

จํานวนไมเกนิ 20,000,000 หนวย ราคาที่เสนอขายหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกนิ 20,000,000,000 บาท 

มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท  

โดยมีมูลคารวมของหุนกูที่เสนอขายทั้ง 2 ชุด รวมกันไมเกนิ 20,000,000 หนวย คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกนิ 20,000,000,000 บาท 

โดยเสนอขายหุนกูในกรณีท่ัวไปตอผูลงทุนประชาชนท่ัวไปซึ่งเปนผูถือหุนกูชุด PTTC11OA และ/หรือ PTTC11DA และ/หรือ ชุด PTTC11DB  

ผูลงทุนประชาชนท่ัวไปซึ่งเปนผูถือหุนกูเดิม ผูมีอุปการคุณของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  และผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

(โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิการจองซื้อ ในสวนที่ 3 ขอ 3 การจอง การจาํหนาย และการจดัสรร) 

อันดับความนาเช่ือถือของหุนกู AAA(tha) โดยบริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 

ผูจัดการการจัดจําหนาย 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)          

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)         ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาเสนอขาย 

วันที่ 12 – 13 มกราคม พ.ศ. 2555 สําหรับผูลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเปนผูถือหุนกูชุด PTTC11OA และ/หรือ PTTC11DA และ/หรือ PTTC11DB  

วันที่ 17 – 18 มกราคม พ.ศ. 2555 สําหรับผูลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเปนผูถือหุนกูเดิม และ/หรือ ผูมีอุปการคุณของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

วันที่ 19 – 20 มกราคม พ.ศ. 2555 สําหรับผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดา 

แบบ 69-Base ที่ผูออกตราสารหนี้ไดย่ืนตอสํานักงานและมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 

รวมทั้งการย่ืนขอมูลสวนเพ่ิมตามแบบ 69-Supplement ถือเปนสวนหนึ่งของแบบ 69-Pricing ฉบับนี้ดวย 

แบบ 69 Pricing และหนังสือช้ีชวนที่ผูออกตราสารหนี้ไดย่ืนตอสํานักงานมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

คําเตือน: กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงที่เกี่ยวของ

เปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและหนังสือชี้ชวนน้ี มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในตราสารหน้ีที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบ

แสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและหนังสือชี้ชวนแตอยางใด ทั้งน้ี การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและหนังสือชี้ชวนน้ีเปนความ

รับผิดชอบของผูเสนอขายตราสารหน้ี 

หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือตราสารหน้ีที่ไดซ้ือตราสารหน้ีไมเกินหน่ึงปนับ

แตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและหนังสือชี้ชวนน้ันมีผลใชบังคับมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของตราสารหน้ีไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและหนังสือชี้ชวนเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แต

ไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ 

เอกสารฉบับน้ีมิใชหนังสือชี้ชวนสําหรับการเสนอขายหลักทรัพย แตจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยกอนการเสนอขาย เพื่อใหผูลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาขอมูลกอนการ

ตัดสินใจลงทุน โดยขอมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับน้ีไมแตกตางไปจากขอมูลที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนที่ไดย่ืนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซ่ึงยังไมมีผลใชบังคับตาม

กฎหมาย ดังน้ัน ขอมูลในเอกสารฉบับน้ีจึงอาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงไดอีก 
ทั้งน้ี การเสนอขายหลักทรัพยจะกระทําไดก็ตอเมื่อแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนที่ไดย่ืนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีผลใชบังคับ

แลว และจะกระทําโดยการสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนใหแกผูลงทุน  

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารนิเทศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทําการของสํานักงาน ระหวางเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

คําเตอืน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน 



 

 

Disclaimer 

 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพรตอ กลุมผูลงทุนประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับการพิจารณาลงทุนใน  “หุนกูไมมี

ประกันของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2558” และ “หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2561” (รวมเรียกหุนกูชุดท่ี 1 และหุนกูชุดท่ี 2 วา “หุนกู”) ออกโดยบริษทั ปตท . จํากัด 

(มหาชน ) (“บริษัท”) ซึ่งเปนหุนกูท่ีออกและเสนอขายในกรณี ท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน  ท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม ฉบับลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม ) บริษทัและ

ผูจัดการการจัดจําหนายไมอนุญาตใหใชขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวขางตนหรือจัดทําขอมูล

ดังกลาวข้ึนใหมไมวาท้ังหมดหรือบางสวนหรือเปดเผยขอมูลดังกลาวแกบุคคลอ่ืนนอกจากตัวแทนท่ีไดรับมอบหมายจากผูลงทุนดังกลาว 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้ควรพิจารณาควบคูกับเอกสารท่ีแนบมา (ถามี) ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ นักลงทุนจะตองตัดสินใจใน

การลงทุนดวยตัวเอง โดยใชขอมูลจากหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนเพียงเอกสารประกอบขอมูลเก่ียวกับบริษัท และ /หรือหุนกู  รวมถึงขอมูลเก่ียวกับ

ธุรกิจในปจจุบันและผลการดําเนินงานในอดีตของบริษัทและขอมูลคาดคะเนและแผนงานเก่ียวกับการดําเนินการของบริษัทตามท่ีระบุใน

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนขอมูลท่ีไดรับจากบริษัทซึ่งไดจัดทําข้ึนเพ่ือเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับการพิจารณาลงทุนใน หุนกูท่ีเสนอขายในคร้ังนี้  

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มขีอความท่ีมลีกัษณะเปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีเก่ียวของกับบทวิเคราะหและขอมูลอ่ืนๆ 

ซึ่งบริษัทไดพิจารณาจากการคาดคะเนผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทและประมาณการรายไดในอนาคตท่ียังไมอาจกําหนดไดในขณะนี้ 

นอกจากนี้ ขอความในลักษณะดังกลาวเก่ียวกับโอกาส โครงการดําเนินงาน และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่ง ขอความท่ีมีลักษณะ

เปนการคาดการณในอนาคตดังกลาวเปนความเห็นของบริษัทในปจจุบันเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต ซึ่งมิไดเปนการรับรองผลประกอบการ ใน

อนาคตของบริษัทแตอยางใด  ดังนั้น ผลท่ีจะเกิดข้ึนจริงในอนาคต จึงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากขอมูลท่ีปรากฏอยูในขอความท่ีมี

ลักษณะเปนการคาดการณในอนาคตดังกลาวเนื่องจากปจจัยตางๆ นักลงทุนจึงควรพิจารณาและไมอาจยึดถือเอาขอความท่ีมีลักษณะเปนการ

คาดการณในอนาคตได ผูจัดการการจัดจําหนายไมรับรองหรือยืนยันความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลท่ีปรากฏใน แบบหนังสือชี้ชวน

ฉบับนี้ และขอมูลดังกลาวอาจถูกเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมหรือแกไขไดโดยไมตองแจงลวงหนา 

นอกจากนี้ ถึงแมวาขอมูลท่ีระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนขอมูลท่ีไดรับจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ ผูจัดการการจัด จําหนายจะไมรับผิดชอบ

ในความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลท่ีระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แตอยางใด การลงทุนในหุนกูมีความเสี่ยง ซึ่งผูสนใจลงทุนควร

พิจารณาความเสี่ยงตางๆ ท่ีเก่ียวของดวยความรอบคอบ ผูสนใจลงทุนตองใชวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาบริษัทและขอมูลท่ีปรากฏใน

เอกสารนี้ รวมท้ังความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ ผูท่ีไดรับหนังสือชี้ชวนฉบับนี้จะตองไมถือวาขอมูลท่ีระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนการใหคําปรึกษา

ทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือภาษี นักลงทุนควรปรึกษาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษีเก่ียวกับขอมูลเก่ียวกับการลงทุนในหุนกูนี้ดวยตนเอง 

การจัดสงหนังสือชี้ชวนฉบับนี้หรือการเสนอขายหุนกูคร้ังนี้มิไดเปนการรับรองโดยผูจัดการการจัดจําหนายวาขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

ถูกตองครบถวนสมบูรณ  ไมวาในวันท่ีออกหนังสือชี้ชวนฉบับนี้หรือภายหลัง และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยไมไดรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แตอยางใด  
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  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 1 ขอมูลสรุป 

 สวนที่ 1 หนาที่ 1 

 

  สวนที่ 1 

ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

บรษิทั ปตท . จํากัด (มหาชน ) (“บริษัท” หรือ “ปตท .”) จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2544 โดยการแปลง

สภาพจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปตท . เปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีแบบครบวงจร โดยดําเนินธุรกิจการสํารวจและผลิต  

การจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ การขนสงกาซธรรมชาติ การแยกกาซธรรมชาติ การจัดจําหนายและการคาระหวาง

ประเทศสําหรับผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปโตรเคมีในประเทศ และดําเนินธุรกิจท่ี

เกี่ยวของอื่นๆ ท้ังในและตางประเทศ   โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

(1)   ธุรกิจที่ดําเนินงานเอง ประกอบดวย 

1.1  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ  

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหากาซธรรมชาติจากท้ังในและตางประเทศ การขนสงกาซธรรมชาติทางทอ การแยกกาซ

ธรรมชาติ การจัดจําหนายกาซธรรมชาติ รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับกาซธรรมชาติท้ังในและตางประเทศ  

และการพัฒนาธุรกิจใหม ไดแก ธุรกิจไฟฟาและพลังงานรวม เปนตน   

1.2  หนวยธุรกิจน้ํามัน 

 ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและน้ํามันหลอลื่นท้ังในและตางประเทศและดําเนินธุรกิจคาปลีกใน

สถานีบริการ รวมท้ังลงทุนในบริษัทในเครือท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจน้ํามันท้ังในและตางประเทศ  

1.3 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ  

    ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ครอบคลุมต้ังแตการนําเขาและการสงออกน้ํามันดิบ / 

คอนเดนเสท ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมีรวมท้ังผลิตภัณฑอื่นๆ  

(2)   ธุรกิจที่ลงทุนผานบริษัทในกลุม ประกอบดวย 

2.1    ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 

ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในและตางประเทศผาน บรษิทั ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(ปตท.สผ.) เพื่อสรางความม่ันคงทางพลังงานใหกับประเทศ 

2.2 ธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน 

 ดําเนินธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นผานบริษัทในเครือโดยมีบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เปนผูดําเนินการ

ธุรกิจปโตรเคมีตอเนื่องในสายโอเลฟนสท่ีผลิตจากกาซธรรมชาติ และดําเนินธุรกิจการกลั่นน้ํามันผานโรงกลั่นน้ํามันในกลุม

ปตท. 5 บริษัท ไดแก บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน )  บรษิทั ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน )  บริษัท สตาร 

ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

2.3   ธุรกิจการลงทนุตางประเทศ 

  ปตท. มีขยายการลงทุนตางประเทศอยางตอเนื่อง โดยลงทุนผาน บริษัท พีทีที กรีนเอนเนอรยี จํากัด ในธุรกิจปลูกและ

พัฒนาสวนปาลม  และ บริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ในธุรกิจถานหิน รวมท้ังพิจารณาขยายการลงทุนในธุรกิจตอเนื่อง

อื่นๆ เพื่อตอยอดธุรกิจและใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยู ไดแก การขยายธุรกิจไฟฟา ธุรกิจกาซธรรมชาติ และธุรกิจอื่นๆ ใน

หวงโซธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมี เปนตน



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  

 

 สวนที่ 1 หนาที่  2 

สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน 

รายไดของ ปตท.และบริษัทยอยท่ีปรากฏในงบการเงินรวมสําหรับชวงป 2551 - 6 เดือนป 2554 สวนใหญเปนรายไดจาก

การขายผลิตภัณฑน้ํามัน ในทางกลับกัน กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย สวนใหญมาจากกลุมธุรกิจ

สํารวจและผลิตและธุรกิจกาซธรรมชาติ สรุปดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ/บริการ 

6 เดือน ป 2553  

(ปรับปรุงใหม)* 

6 เดือน ป 2554  

(สอบทาน)* 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

 รายได /1    

1. ผลิตภัณฑกาซธรรมชาติ  190,019.89 20.12 214,964.17 18.15 

2. ผลิตภัณฑน้ํามัน 692,473.82 73.33 871,867.26 73.61 

3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี 43,678.24 4.63 75,837.47 6.40 

4. ผลิตภัณฑเหมือง 11,925.92 1.26 14,092.28 1.19 

5. ผลิตภัณฑสาธารณูปโภค 374.62 0.04 307.38 0.03 

6. รายไดจากธุรกิจเสริมและอ่ืนๆ 2,863.94 0.30 3,209.56 0.27 

7. รายไดคาบริการ 3,022.61 0.32 4,155.73 0.35 

รวม 944,359.04 100.0 1,184,433.85 100.0 

กําไรกอนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีคาเส่ือมราคา

และคาตัดจําหนาย (EBITDA)

 

 /2 

   

1. กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซ

ธรรมชาติ 

75,422.75 87.40 91,641.94 85.72 

2. กลุมธุรกิจน้าํมัน  7,915.51    9.17 8,909.11 8.34 

3. กลุมธุรกิจปโตรเคมี 440.50  0.51 1,971.25 1.84 

4. กลุมธุรกิจการกล่ัน - - - - 

5. ธุรกิจถานหิน 2,526.33 2.93 4,055.10 3.79 

5.  อ่ืน ๆ (132.47) (0.15) 182.55 0.17 

6.  ปรับปรุงรายการระหวางกัน 117.69 0.14 146.92 0.14 

รวม   86,290.31 100.0 106,906.87 100.0 

ภาษเีงนิได 19,835.79  25,217.60  

กําไรสุทธิ 39,798.70  67,052.08  

กําไรสุทธิตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท / หุน) 14.04  23.52  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  

 

 สวนที่ 1 หนาที่  3 

    สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน (ตอ) 

 

 

*งบการเงินจัดทําตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน  

ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาใชปฏิบัติ และไดทําการปรับปรุงยอนหลังสําหรับงวด 6 เดือน ป 2553ซึ่งผานการสอบ

ทานจาก สตง.แลว     
 

/1  ขอมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เร่ือง รายไดจากการขายและการใหบริการ 

/2  ขอมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เร่ืองขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

 

 

ผลิตภัณฑ/บริการ 

ป 2551  

(ปรับปรุงใหม) 

ป 2552 

(ปรับปรุงใหม) 

ป 2553  

(ตรวจสอบ) 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

 รายได /1      

1. ผลิตภัณฑกาซธรรมชาติ  328,254.99 16.41 341,081.78 21.51 404,382.28 21.28 

2. ผลิตภัณฑน้ํามัน 1,562,802.51 78.11 1,137,519.60 71.72 1,363,483.48 71.76 

3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี 98,573.12 4.92 75,526.30 4.76 94,730.17 4.99 

4. ผลิตภัณฑเหมือง - - 20,200.25 1.27 24,652.15 1.30 

5. ผลิตภัณฑสาธารณูปโภค 574.41 0.03 681.91 0.04 614.03 0.03 

6. รายไดจากธุรกิจเสริมและอ่ืนๆ 4,592.51 0.23 5,220.43 0.33 5,767.93 0.30 

7. รายไดคาบริการ 6,018.29 0.30 5,944.18 0.37 6,374.52 0.34 

รวม 2,000,815.83 100.0 1,586,174.45 100.0 1,900,004.56 100.0 

กําไรกอนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีคาเส่ือมราคา

และคาตัดจําหนาย (EBITDA)

 

 /2 

     

1. กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซ

ธรรมชาติ 

152,391.44 97.54 122,751.53 86.02 146,398.67 87.47 

2. กลุมธุรกิจน้าํมัน  5,044.12 3.23 13,757.96     9.64 14,207.07 8.49 

3. กลุมธุรกิจปโตรเคมี 695.19  0.44 1,077.07  0.75 1,248.14 0.75 

4. กลุมธุรกิจการกล่ัน - - - - - - 

5. ธุรกิจถานหิน - - 7,316.66 5.13 5,431.09 3.24 

5.  อ่ืน ๆ (2,174.59) (1.39) (2,361.29) (1.65) (99.75) (0.06) 

6.  ปรับปรุงรายการระหวางกัน 282.52 0.18 162.34 0.11 190.22 0.11 

รวม   156,238.68 100.0 142,704.27 100.0 167,375.44 100.0 

ภาษเีงนิได 43,347.57  33,314.76  39,107.09  

กําไรสุทธิ 51,704.80  59,547.59  83,087.72  

กําไรสุทธิตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท / หุน) 18.33  21.06  29.26  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  

 

 สวนที่ 1 หนาที่  4 

นอกเหนือจากเปาหมายเชิงพาณิชยในการทํารายไดและกําไรจากธุรกิจ การสรางความสามารถในการแขงขันระดับสากล 

และมีการบริหารจัดการ การกํากับดูแลท่ีดีเปนท่ียอมรับของสาธารณชน ปตท . ยังมุงเนนการดูแลสังคม รวมท้ังสิ่งแวดลอมอยาง

ตอเนื่อง 

ปจจัยเส่ียงที่สําคัญ  

 ปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญของ ปตท. ประกอบดวย 

 1. ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ 

 1.1   การกําหนด วิสัยทัศนท่ีมุงเนนการเติบโตอยางตอเนื่อง ยั่งยืนเพื่อกาวไปสู การเปนบริษัทพลังงานไทยขามชาติช้ัน

นํารวมถึงมีเปาหมายในการขยายธุรกิจตางประเทศ ดังนั้นภายใตสภาวะการแขงขันทางธุรกิจท่ีรุนแรง การขยายตัวของ เศรษฐกิจโลก 

และของประเทศไทยจึงอาจเกิดความเสี่ยงท่ีทําให ปตท. ไมสามารถบรรลุตามเปาหมายและกลยุทธการดําเนินธุรกิจดังกลาว  ซึ่งอาจ

สงผลกระทบตอผลประกอบการของ ปตท.  และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไมเปนไปตามคาดการณไว 

  1.2 การขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง  การขยายธุรกิจสูการลงทุนในตางประเทศมากข้ึน และการลงทุนในธุรกิจใหมๆ  

สงผลใหโครงสรางการบริหารจัดการบริษัทในกลุม ปตท .มีความซับซอนมากข้ึนดังนั้น หากไมมีการบริหารจัดการและกํากับดูแล

บริษัทในกลุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจกอใหเกิดความไมสอดคลองกันระหวางทิศทางกลยุทธของ ปตท .และบริษัท

ในกลุม    

 2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

2.1 การจัดหากาซธรรมชาติไดรับผลกระทบจากความไมแนนอนในการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและของประเทศท่ี

สงผลใหปริมาณความตองการกาซธรรมชาติในอนาคตอาจจะไมเปนไปตามที่ ปตท. คาดการณ ซึ่งจะทําใหเกิดปญหา Take-or-Pay 

จากสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติท่ีมีอยูหรือสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติใหม ซี่งจะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลประกอบ 

การของ ปตท. 

2.2 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑท้ังในประเทศและตางประเทศของ ปตท . ท่ีเปลี่ยนแปลงข้ึนลง

ตามราคาตลาดโลก ซึ่งข้ึนกับปจจัยหลายประการ เชนภาวะเศรษฐกิจโลก อุปสงคและอุปทาน เสถียรภาพทางการเมือง ฯลฯ ทําให 

กลุม ปตท. ตองมีนโยบายจัดต้ังทีมงานบริหารความเสี่ยงดานราคารวมกันภายในกลุม ปตท. 

  2.3 การดําเนินการของรัฐบาลซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอผูถือหุนรายอื่น 

เชน การตรึงราคากาซธรรมชาติสําหรับยานยนตและการควบคุมราคากาซปโตรเลียมเหลว  

  2.4 การเติบโตทางธุรกิจอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการเช่ือ มโยงกัน โดยมุงเนนใหเกิดการเช่ือมโยงกันของการดําเนิน

ธุรกิจอยางครบวงจรจากธุรกิจปโตรเลียมข้ันตนจนถึงข้ันปลาย รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหมๆ สงผลใหผลการดําเนินงาน

ของ ปตท. สวนหนึ่งข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุม  

       2.5  ความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนไปยังตางประเทศนั้น ข้ึนกับปจจัยหลายประการ เชน ภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศเปาหมาย การเปลี่ยนแปลงดานการปกครอง กฎหมายและกฎเกณฑดานภาษีและดานอื่นๆท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน ความผัน

ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน ฯลฯ ทําให ปตท. ตองมีการจัดเตรียมมาตรการปองกันและ/หรือบรรเทาความเสี่ยงจากการ

ลงทุนในตางประเทศ 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  

 

 สวนที่ 1 หนาที่  5 

 3. ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ 

  การพัฒนาโครงการตางๆ อาจไดรับผลกระทบจากกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทําใหโครงการเสร็จลาชา

กวากําหนดการที่ต้ังไว  ซึ่งหากโครงการตาง ๆ ไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด  จะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานของ ปตท . ได ดังนั้น ปตท. จึงไดมีการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินโครงการและเตรียมมาตรการตางๆ เพื่อลด

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกรณีท่ีโครงการลาชา 

 4. ความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการ 

  4.1 ปตท. ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบจากภยันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในเชิง

พาณิชยในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุท่ีเกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอกและเหตุอันตรายอื่นท่ีไมอาจคาดการณได  ซึ่งอาจ

กอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งรวมถึงการทําประกันภัยคุมครองความเสี่ยงแตอยางไรก็ตามการทําประกันภัย ไมสามารถ

ครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุกประเภทอยางเต็มมูลคา 

  4.2 การดําเนินธุรกิจของ ปตท. อาจไดรับผลกระทบจากการท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยท่ีเขมงวดมากข้ึน 

 5. ความเสี่ยงทางการเงิน 

 5.1 ฐานะการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท . อาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของคาเงินบาท 

ดังนั้น ปตท. ตองมีการกําหนดนโยบายและการบริหารการเงินของ ปตท. และกลุม ปตท. อยางมีประสิทธิภาพ 

  5.2 ปตท. มีนโยบายในการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุม ปตท. เพื่อสรางความยั่งยืนใหบริษัทในกลุม ปตท. 

ซึ่งกรณีนี้อาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินรวมของ ปตท. ได 

  5.3 ความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากภายนอกและการใชเงินทุน ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากแผนที่วางไว 

 ท้ังนี้รายละเอียดตาง ๆ ของปจจัยเสี่ยง สามารถดูไดจากหัวขอปจจัยเสี่ยง 

ภาวะอุตสาหกรรม 

1. ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจกาซธรรมชาติ 

ใน 6 เดือนป 2554 ปริมาณการจัดหากาซธรรมชาติเฉลี่ย 4,239 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ท่ีคาความรอน 1,000 บีทียูตอ

ลูกบาศกฟุต) เพิ่มข้ึน 181 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือรอยละ 4 เม่ือเทียบกับป 2553 ท้ังนี้คิดเปนสัดสวนการจัดหาจากแหลงใน

ประเทศและตางประเทศรอยละ 80 และ 20 ตามลําดับ 

สําหรับการจําหนายกาซธรรมชาติมีปริมาณเฉลี่ย 4,222 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มข้ึน 180 ลานลูกบาศกฟุตตอวันหรือ

รอยละ 4 เม่ือเทียบกับป 2553 

2. ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจน้ํามัน 

ความตองการใชน้ํามันของประเทศใน 6 เดือนป 255 4 เฉลี่ย 21,447  ลานลิตร สวนใหญเปนความตองการใชน้ํามันดีเซล

น้ํามันเบนซินและกาซปโตรเลียมเหลว ในสวนของกาซปโตรเลียมเหลว ภาครัฐไดตรึงราคาขายปลีกในประเทศไวท่ี 18.13 บาท/

กิโลกรัมจนถึงเดือนกันยายนป 2554 

3. ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

นักวิเคราะหสวนใหญคาดการณวาป 2554 จะเปนปแรกของวงจรขาข้ึนของวัฏจักรธุรกิจและจะเขาสูชวงสูงสุดของวัฏจักร

ในป 2558-2559 แตแนวโนมเศรษฐกิจโลกท่ีอยูในภาวะชะลอตัวโดยเฉพาะสหรัฐฯและยุโรปอาจสงผลกระทบตอการคาดการณ 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  

 

 สวนที่ 1 หนาที่  6 

 บริษัทมีความประสงคท่ีจะเสนอขายหุนกูอายุ 3 ป 10 เดือน 8 วัน  และ  6 ป 11 เดือน 6 วัน  โดยเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ 

ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู มูลคาเสนอขายรวมท้ังสิ้นไมเกิน 20,000 ลานบาท  ใหแกผูถือหุนกูไมมีประกัน

ของบรษิทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2549 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2554 ( “PTTC11OA”) ผูถือหุนกูไมมีประกันของ

บรษิทั  ปตท.จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4/2548 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2554 (“PTTC11DA”) และ/หรือผูถือหุนกูไมมีประกันของ

บรษิทั ปตท.จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5/2548 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2554 (“PTTC11DB”) เพื่อการไถถอนหุนกู  ผูมีอุปการคุณของ

บรษิทั ปตท.จํากัด (มหาชน)  ผูลงทุนประชาชนท่ัวไป ซึ่งเปนผูถือหุนกูท่ีจัดออกโดยบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  และผูลงทุนท่ีเปน

บุคคลธรรมดา ไมวาจะเปนหรือไมเปนผูถือหุนกูท่ีจัดออกโดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการลงทุน 

และ/หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนท่ัวไป และ/หรือเพื่อรีไฟแนนซเงินกูเดิม   หุนกูท่ีเสนอขายในครั้งนี้มีอันดับความนาเช่ือถือของหุนกู 

[●]โดยบริษัท  ฟชท เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด เม่ือวันท่ี [●] 

 (ควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที ่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจลงทนุ ) 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

 สวนที่ 2  หนาท่ี 1  

สวนท่ี 2  ผูออกตราสารหนี ้

1.ขอมูลท่ัวไปของบริษัท 
ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ปตท.”) 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107544000108 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการปโตรเลียม ดําเนินการอื่นที่เก่ียวเน่ืองหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

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

(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554) 
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคา  :      28,543,825,250 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 2,854,382,525 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  

(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554) 
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุน : รายละเอียดตามหัวขอ 3.2 โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท.และบริษัทในกลุม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
  โทรศัพท 0-2537-2000  โทรสาร  0-2537-3498-9  
         เว็บไซด  http://www.pttplc.com 
ฝายสื่อสารองคกร : โทรศัพท   0-2537-2150-1  
 โทรสาร    0-2537-2169 / 0-2537-2171 

อีเมล  corporate@pttplc.com 
ฝายผูลงทุนสัมพันธ : โทรศัพท   0-2537-3518-9    
 โทรสาร    0-2537-3948 
 อีเมล ir@pttplc.com 
สํานักกรรมการผูจัดการใหญ : โทรศัพท   0-2537-3850-1 
และเลขานุการ  โทรสาร    0-2537-3887 

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

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

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

สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย  อาคาร 2 ช้ัน 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0-2256-2323-8 โทรสาร 0-2256-2406 
ทีมธุรกิจหลักทรัพย 1 ธุรกิจบริการหลักทรัพย  เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท  0-2544-3937, 0-2544-3930  โทรสาร0-2937-7662 
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 2. ������	
������� 

�	�. !��	�"���ก#$%&����&�'(�%ก������&��)���*%+*,	�ก�)�-��*�.�-%�����%�-ก�"��	��/0�ก���� %�ก�1���*
+*,�.-"+*��ก 2�*#3���ก������&��)���*%)�4��%&5��"ก�������&�'(�%�0กก�"���ก�,�ก���)���/0�ก��(�% �	�.  
.-"	��%��&��)�3���2*%ก���0ก�"��� �$%!��ก����)�4��2*�*�����&��)���*%�����%&5ก�  (Enterprise Risk Management) ���
D��ก%��0ก&�	��%�E���	�	� .-"��ก����	� %&F"ก���ก������&��)���*% (Risk Management Committee) ��������
�����&��)���*%,�+D���,��)ก����"���/��-��%�0� ������&��)���*%,��"����%&5ก��"��ก���������ก��*�%)�4��"��
���&F"ก���ก����ก�&F"	�%I  (�% �	�. .-"&��)���*%,�ก��E���	�%��"�*��+*,	�ก�ก�ก����.-(�%�����������
���������ก��E���	�%��� �I 2�*#3�)�4����������������(�%�0ก����*%�,�ก����ก�.-"&��&0�&��)���*%,���*��,��"���
���*�����!�� J$�%��ก��"�0!���*�%���)��,�&����**������%� (Functional Description) (�%�0ก����*%� 

�กก������&��)���*%(�% �	�. �����)���ก��*�%	��)�3��% ��,���1���*)���*%	�%I  �����กE,��P�������!�����ก�
��������ก������#&��&0�!��,��"�����$�%���ก���1���*)���*%,������!����)���ก�+*,	�.�������&��)���*%,��P
�1��0��� �	�. �$%��ก�������0%���(���1���*)���*%�����กE	�����-%�0�,�����&-��%ก��   

ก�-%�0�,��-�ก���D*5(�% �	�. ���-%�0�&��D���F�1���*&��)���*%�-�ก���)ก���ก-�ก�F"ก���"ก��/0�ก��(�% 
�	�. �� %��   ��ก)��3��ก�1���*&��)���*%�����กE,�)�ก��Q�����  ����&��)���*%�3��I J$�% �	�. !�������!��,�(F"�� 
��3�)�4�&��)���*%��� �	�. D���F,�(F"�� ��!�����-ก�"��,���"��&�'	��ก���)���/0�ก��(�% �	�. ������(����-�1���*
&��)���*%�����%��%#$%��R�-��3�(����-)S��Rก��(�%��")�S!�*,�+D��� (����-��%ก-��!����ก(����-���)�T�)�*2�*��R�-
.-".�-�%(����-�3��I 2�* �	�. ��!��	�����(����-��%ก-�� ��%�� �,�ก�-%�0����-%�0��$%&��D���F�*�%���&�� 2�*
�1���*&��)���*%�-�กI ��%ก-�����#��.�ก!����%��  

2.1 	
��������������ก������ 

2.1.1 	
���������กก������ก�����������ก�� 

  ก-0�� �	�. !��ก��������*��S�5����0�%)���ก�)	��2	�*�%	��)�3��%.-"*��%*3� )D3��ก��!����ก�)�4�������D-�%%�!�*
(���	��� ��� (Thai Premier Multinational Energy Company)  ,�ก���)���%�)D3��,�����-0����*��S�5��%ก-�� �$%��)�4�	��%��
ก�ก������	#0��"�%&5)��%ก-*0�/5������)��  .-"��ก������.��ก-*0�/5(�%�0ก����*/0�ก��.-"������,�ก-0��,��)�4�!�,�
��S�%)��*�ก�� 2�*�0�%)���ก���ก�&�����#)��%.(�%(��.-"��&��!��)���*�,��%ก�.(�%(����%ก-���,��,�ก�-%�0�
(**/0�ก��.-"���%��-&�)D���,��ก��/0�ก��  	-����ก�(**/0�ก��	�%��")�S2�*ก�.��%�2�ก�,�ก�-%�0�,�
���D*5��� ก�J3 ���3�&�����ก��ก������S�ก*+D,�ก�.(�%(����3����#���%��-&�)D���!��.	���"���1'�,����%��กY	� 
���#$%2�ก�,�ก�-%�0�,�/0�ก��)ก��*�)�3��%,��� I  )��� /0�ก�����)ก��*�(��%ก��D-�%%��%)-3�ก  /0�ก��!ZZ[  /0�ก��#����� 
/0�ก�� Engineering and Energy Solution )�4�	��  

 +*,	��+�"ก�.(�%(���%/0�ก������0�.�%ก�(**	��(�%)S��Rก��2-ก.-"��")�S!�*���*�%���1���*&��!��
.����� &��������(�%�&� ���� &��&����%(�%���-%�0�.-"&��	��%ก�����-ก�-*(�%ก-0�����������!��)��* �$%��
)ก��&��)���*%�����,�� �	�. !�����#���-0	�)�[��*.-"ก-*0�/5ก���)���/0�ก����%ก-�� ��� &��!��.�����(�%
����F&��	��%ก�ก�,��D-�%%�  &��������(�%�&�T2	�)-�*�.-"�T2	�)&��  &��)���*%�กก�-%�0�,�	�%��")�S
.-"/0�ก��,��� )�4�	�� ��ก�ก�� ,�ก�(**ก�-%�0�	�%��")�S	��%)���'ก��&��)���*%,�ก�)�-��*�.�-%ก^��* 
�")��*�(����%&�� ���#$%�2*�*(�%+&��R,�.	�-"��")�S ก�����)%��-%�0� .-"ก����%(��&�����#,�ก���)���
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/0�ก��	�%��")�S  J$�%����%�-ก�"��	���-��"ก��ก�(�% �	�.  .-"��	��-	��.���กก�-%�0�!��)�4�!�	�
&�ก�F5!�� 

��%�� �,�ก�ก����.-"���������*��S�5 ��S�%.-"ก-*0�/5(�%ก���)���/0�ก��,���&	  ก-0�� �	�. �$%!�����,��
��ก���"�0�������"��&��&��)�`�(�%���������"�����%(�%ก-0�� �	�. �0ก�P �� %,��"�������������%�0�(�%ก-0�� �	�. ���
)��*ก�� Top Executive Thinking Session (TTS) .-",�ก-0�����������"�����%(�% �	�. ���)��*ก�� Strategic Thinking Session 
(STS) )D3��&�*	��	� �����.-"������0%ก-*0�/5ก���)���/0�ก��,�����&-��%ก���#�ก�F5)S��Rก��.-"D-�%%����
)�-��*�.�-%����� %,�����&-��%ก����S�%(�%�0	��ก���,��1��0���  �	�. ��ก����Fก�ก�"���ก��%.��)��%ก-*0�/5
.-"ก������&��)���*%,�(� �	��	�% I 2�*!����ก������.��/0�ก��&��&��ก��.�������&��)���*%  ���#$%!����ก������
.��/0�ก��,����.�� Scenario Planning ,��#�ก�F5ก�)	��2	�%)S��Rก��.-"�"����&� ����	�%I  )D3��,��ก-0�� �	�. ��
.�����)��"��,�ก���%���ก�)�-��*�.�-%.-"&��!��.���������")ก��($ �,���&	  ��ก�ก��  �	�. *�%!����ก�	��	�
�-ก���)���ก�,��0ก)�3��.-"��ก������"�0���������,�ก-0��)�4���"���*�%���*�0ก!	���  )D3��	��	��-ก���)���%�
(�%ก-0�� �	�. .-"ก���3�.-ก)�-��*�&��&��)�`�,�ก�����.��/0�ก��.-"ก-*0�/5�"*"�� � )D3�����%&������,�,��-
��"ก��ก��"!��)�4�!�	�)�[��*����%!��   ����� %!����ก�	��	� ��")����-ก���)���%�(�%����*/0�ก������%
&F"ก���ก��0�	�% I  ��� &F"ก���ก�	������  &F"ก���ก����ก� �	�.  &F"ก���ก������&��)���*%   
&F"ก���ก�.������ก��  &F"ก���ก���������ก�ก�)%��.-"��'���%&5ก�  )�4�	��  

2.1.2  	
���������ก�� �!��"��	
�������#"$�$�	�ก� %�$�$���&ก�����������ก��'���(�	
��)��)
�"$��'�
*
+�,-ก��.�*/$ก����ก��(�&/(������ก��  
 &���-ก�-*�%/0�ก�� (�% �	�. ���)�3���2*%ก��)�4�-�ก2J� ก�(**ก�-%�0�!����	�%��")�S .-"ก�-%�0�,�
/0�ก��,���I ��,��)ก��&���-��J��J���,�ก���������ก�������,�ก-0�� ��"ก��ก��+*,	��+�")S��Rก�����*�%��&�����
��� �����%�-	��&��!��.�����(�%&��	��%ก�(�%	-�.-"�&�-�	+�Fc5���)ก��*�(��%	�%I ��,�� �	�. ��)�4�	��%
���)	��*��0&-ก�,��D������ %,�)��%����F.-"&0F+D )D3����%���&��!��.�����(�%)S��Rก�� ก�(**ก�-%�0�,�/0�ก��
,���I���!��&0��)&* .-"ก���.��������������")ก��*F�*0 ����� %ก�����.-"(**R��%/0�ก��,��)��"�� )D3�����%2�ก�
.-"&�����#,�ก�)	��2	���*��%*3� �� %�� �กก����)	��*��0&-ก�,����&��)���*��' ����"��ก�F5 ��3��������!��
)D�*%D�ก��&��	��%ก�(�%ก-0�� �	�. �"��%�-ก�"��	��/0�ก�� ����� %ก����-0)�[��*,��"*"*�(�% �	�. 

�	�. -�&��)���*%���ก�)	��*��0&-ก� 2�*,��ก-!กก�������*���D .��%ก������)�4� 2 ก-0�� !��.ก� ก-0��
���������"���)��*�)��������ก�de*($ �!� ,��ก���������ก�,����.��ก-0�� �	�. )D3����%���&��	��%ก����������"�����%
�� %,�)��%����F.-"&0F+D ��ก�&��)-3�ก.-"����� Potential Pool )D3��D�f���������,����&��D����,�ก��3����ก�
�����	�&��	��%ก�(�%�%&5ก� ����� %*�%��&F"���������"��� CEO (�%ก-0�� �	�. )��*ก�� hPTT Group Management 
Committeej )�4������.- .-"ก-0��D��ก%��"���	��ก��������ก�de* )�4�ก���������ก�+*,��*%�(�% �	�. ��3�+*,�
(�%.	�-"������,�)&�3� 2�*,��.��&��&��ก�������*���D)���)��*�ก���"���������ก�de*($ �!� ��.-2�*&F"ก���ก����
��$ก��*���D ������ �	�. ���� %��� 14 �*���D .	�-"�*���D�"	��%�����.��ก�-�%&� ก���� Key Position 
&��)-3�กD��ก%������S�ก*+D��% �����.��D�f��*�0&&-.-"��)���ก�	�.�� )D3��,������,�!����ก-0�� �	�.�"����������
.-"D��ก%������&0F+D.-")D�*%D�,��"���*�%	��)�3��% 
 ��ก�ก��  �	�. ���,����ก������&����ก���.-"&��D$%D�,�(�%D��ก%������	���%&5ก��0ก�P �-ก������,� 
D.S. 2553 �*��,��"���,ก-�)&�*%ก���������� ���(�%2-ก .-" �	�. !�����-�����,���")�`�	�%I ����"���-	��&����กD��
.-"&��D$%D�,� �������0%�"��%� &�	��.�� �"����������D*ก��0&&- �+D.��-���,������%� o-o ��ก�ก�� 
)D3��,��ก��E���	�%�(�%D��ก%��0ก�"������&-��%,���S�%)��*�ก��ก��)�[��*.-"ก-*0�/5(�%�%&5ก� �	�. �$%!����ก�
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������-ก��E���	�%�2�*ก�,�����������-ก���)���%� (Key Performance Index: KPI) ���#�*���-%�	�-����	� %.	�
&F"ก���ก������� ��"/�)�������������.-"ก���ก�������ก�,�'� ���������"���	�%I .-"D��ก%� J$�%ก�($ �
)%��)�3����"���P�".	ก	�%ก��	��-ก���)���%� .-"DY	�ก���ก���%������ %&�����#,�ก�D�f�	�)�% 2�*
ก����,�������.��D��ก%�)(��������Z1%ก��� .�%)�	0�-ก���")��� )D3��,����&��2���%,�)�4����*�����(�%�0กde* .-"!��
ก��,��)ก���1'����.�%%����D��/5 

2.2 	
���������ก����*ก$&���ก�� 

2.2.1 	
���������กก�����0�ก1�2����3�(�  

 ,��P������� �	�. !����)���ก�)�������กsJ/����	�)D���)	���� %�ก+*,���")�S.-"�ก��+DD�� ���#$%
ก�)�������กsJ/����	�,����กsJ/����	�)�-� ��3� Liquefied Natural Gas (LNG) �กก-0�����(*,�+���+&	�%I   �� %�� 
,�ก�����''J3 �กsJ/����	�ก�����(*กsJ/����	��")�4�ก�����''-��%���  )D3����%���&��	��%ก�กsJ/����	����
&����"(**	��)D���($ �,���&		��+D)S��Rก��,�(F"�� �  J$�%���#$%&��	��%ก�กsJ/����	�)D3����%���ก�(**
2&�%ก�2�%.*กกsJ/����	�(�% �	�. )D3���-�	��	#0���)D���)	����%���ก�(**	��(�%2&�%ก��T2	�)&��(� �	��.-"(� �
	��)�3��%(�%������,�ก-0�� 

,���''J3 �กsJ/����	��"��ก�ก��������Fก�J3 �กsJ/����	�(� �	���*�P��� �	�. �"	��%���J3 � 2�*�ก,�
�P��'',� �	�.!�����#���กsJ/����	�!��&��	�����F(� �	�����ก����!��,���'' �	�. �"	��%���"&�กsJ
/����	�,��������!��!�����-��%��� (Take-or-Pay) 2�*��� �	�. �����/��������FกsJ/����	����!�����"!�.-���� �,��P	��I 
!� 2�*!��	��%���"&�กsJ/����	���ก (Make-Up) �� %��  ,��P��� �	�. �",�����/�,�ก��������FกsJ/����	���%ก-�� �	�. 
�"	��%���J3 �กsJ/����	�,��!��&��	�����FJ3 �กsJ/����	�(� �	��	���'',��P�� �I ก��� .-" F ������ 30 ��#0�*� 
2554  �	�. *�%��*��)%����*-��%���&�J3 �กsJ/����	�	�)%3���!( Take-or-Pay �ก��''J3 �กsJ/����	�)�4������ 
8,952 -���� ���*-")��*���%��  

� ��''J3 �กsJ/����	�.�-�%*�� .-")*	ก0� �ก��+DD�� 

)%����*-��%���&�J3 �กsJ/����	��ก.�-�%*�� .-")*	ก0�)ก��($ �	� %.	��P 2541 } 2544 )�4������)%����� 
36,265.75 -���� )�3��%�ก&��-���,�ก�ก�����%2�%!ZZ[���0��.-"2&�%ก������%กsJ/����	����0��-��%���*
��"ก��ก��&��	��%ก�กsJ/����	�-�-%)�3��%�ก�+�")S��Rก�� ,��"���%�P 2544 } 2553 �	�. ���#���กsJ
/����	��ก.�-�%*��.-")*	ก0�!��)ก��ก������F(� �	�����	��%��� ���-,��)%����*-��%���&�J3 �กsJ/����	�-�-% ��
,��*��)%����*-��%���&�J3 �กsJ/����	���*���0�/� 8,952 -���� ��%��กE,�%��0-(�% �	�. F ������ 30 ��#0�*� 2554   
�ก��"�Fก�&��	��%ก� �	�. &����"���#���กsJ/����	�,�����(�% Make-Up �� %�ก.�-�%*��.-")*	ก0�
!�����+*,��P 2556 

�*�%!�ก̀	�*�%��&��!��.�����,�ก�Z���	��(�%)S��Rก��2-ก.-"��")�S!�* J$�%��%�-ก�"��	��&��	��%ก�
,��กsJ/����	� � ���� ���#$%�-�	+�Fc5�T2	�)&��   ��"ก��ก��&��������(�%�&� ����,��1��0���.-"�1���*	�%I  �����
�-ก�"��	��&��	��%ก�กsJ/����	� ��%�� ��$%��ก��,��)ก��&��)���*%����"��%�-ก�"��	���-��"ก��ก�(�% �	�. !�� 
��%��  

• ����F&��	��%ก�กsJ/����	�,���&	��!��)�4�!�	���� �	�. &�ก�F5  J$�%�ก������F&��	��%ก���%
ก�� �"��,��ก�����กsJ/����	�!��)D�*%D�	��&��	��%ก�  .	��ก����F&��	��%ก�	��ก�� ����,��)ก��
�1'� Take-or-Pay �ก��''J3 �(*กsJ/����	�������*�� 
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• ก����ก�.-��)��̀�(�%ก�ก�����%�"�������%กsJ/����	� +*,	�.��.�����"�������%กsJ/����	�Q������ 3 
D.S.2544 - 2554 (������0%)D���)	��) ��3�ก�ก�����%2�%!ZZ[,���I ����",��กsJ/����	���!��)�4�!�	�.��  
����%�-,��.��ก�����กsJ/����	�!�����&-��%ก������F&��	��%ก�  ��ก��,��)ก�� Take-or-Pay ,���''
J3 �(*กsJ/����	�,��� 

• &��������(�%�&� ��������,��ก�����กsJ/����	��ก.�-�%,���)(��,��"��(�% �	�. �"���&��%
ก���%)-3�ก)�3 �)D-�%�3�� J$�%����,��&�����#,�ก�.(�%(��(�%กsJ/����	�)�3��)��*�ก��)�3 �)D-�%�3�� I -�-% 

• �	�. ��!�����#���กsJ/����	�,��������!�����")%��-��%���!�.-�� (Make-Up) �ก.�-�%����� Take-or-Pay 
)���!��	�.��     

• &��������(�%�&� ����.-"��	�.-ก)�-��*� ����%�-,���&กsJ/����	�,���&	��%��3�	��ก���&��� 
�	�. !�����")%��!��-��%���+*,	�)%3���!( Take-or-Pay J$�%�"��,��)ก��ก�!���3�(��0��กก����กsJ/����	�,�
����������")%��-��%���!�.-�� (Make-up) 

• ���(*กsJ/����	���)ก���1'������,��ก���%กsJ/����	��"%�ก��3��*0� ��,��!�����#��%กsJ/����	�,�
����F��� �	�. )��*ก(�	�����F	���'' ��3�	�����F��� �	�. !�����")%��-��%���!�.-�� 

,�ก���%���&��)���*%(�%ก�����กsJ/����	�.-"&��	��%ก�กsJ/����	�  �	�. !����ก�	��	�&��
)&-3���!��(�%ก�����.-"&��	��%ก�กsJ/����	� .-"��ก���"��%�ก��ก-0�����(*.-"ก-0�����J3 ��*�%,ก-���� )D3��
�����.��ก�����กsJ/����	�,��"*"*��*�%����"���/�+D  .-"��ก�������*�%����)��� ����� %��ก�)���ก��ก-0��
���(*.-"ก-0�����J3 � )D3���.���%.ก�!(�1'��ก)ก����กY	�    

��ก�ก�� �������&��	��%ก�กsJ/����	�����%ก������F(� �	��	���''  ��,�� �	�. ���#�"������F
����)ก��  )D3�����,����.���ก �	�. !�����#���กsJ/����	�(� �	��	���'',���&	 (Carry Forward)  	����/������
�*��,���''J3 �(*กsJ/����	��%Q���   ������ก����กsJ/����	������ก����")%��-��%��� (Make-up) �ก.�-�%*��
.-")*	ก0��������  ���&	��ก���&J3 �(*,��1��0��� ��,����ก�!��ก����	�%��%ก-������*,�ก�.��%)�+�"��ก)�� *
���)ก��($ �  

2.2.2 	
���������ก	
��)��)
�"$���	�
�(#���&.�*)��('�45�"$� �(�. 

	���0���	#0���.-"�&�����*�-�	+�Fc5�� %,���")�S.-"	�%��")�S(�% �	�. .-"������,�ก-0�� ���#$%�&J3 �
.-"�&�����*� ������� � ������)�̀����(�%����*/0�ก��ก�&��"���%��")�S)�-��*�.�-%($ �-%	�	-�2-ก �������
�&กsJ/����	� &��)��)�� � ������� � ������)�̀����.-"�-�	+�Fc5�T2	�)&��,�	-�2-ก��&����������% )�3��%�ก
�-ก�-*�1���* J$�% �	�.!����&��&0�!�� ����� %&�ก�ก-���.-"�&�-�	+�Fc5�T2	�)&��)&-3���!��($ �-%)�4���E��ก� ��%�-
,�� �	�. .-"������,�ก-0��!������-ก�"���*�%�-�ก)-��*%!��!�� 2�*&��������(�%�&�T2	�)-�*�.-"�-�	+�Fc5�T2	�)&��
($ ��*��ก���1���*�-*��"ก� !��.ก� 

• +�")S��Rก��2-ก.-",�.	�-"+���+&(�%2-ก 
• ก�)�-��*�.�-%(�%�0��%&5 �0���.-"����F����%(�%กsJ/����	� � ������� &�����)�� � ����

��)�̀����.-"�-�	+�Fc5�T2	�)&��,�	-�2-ก 
• )�#�*�+D�%ก�)�3�%(�%��")�S����-�	.-"��%��ก�T2	�)-�*� 2�*)QD"�*�%*��%+���+&	"�����กก-% J$�%

)�4�����-�	.-"��%��ก�*,�'� 
• ก�ก�����2*�*ก��-�	�T2	�)-�*�(�%ก-0�� OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)  
• ก�)(�J3 �/(*	�����0D��/5� ����(�%ก-0����ก-%�0�,�	-�J3 �(*-��%��� (NYMEX, ICE)  
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• �+D+����กS 
• ก�)�-��*�.�-%&0F+D(�%�-�	+�Fc5� ������)�̀���� (Specification) �� %,�.-"��ก+���+& 
• �0��	�)�	0.-"+�*/����	��������%�-ก�"��ก��2�%ก-��� .�-�%�-�	� ���� .-")�3�(���%� ���� 
• ก�.(�%(��2�*D-�%%���.�� 

 ��ก�ก��  ��''J3 �(*กsJ/����	��0กQ����"��%�&� ����)	*����-�% .	��%Q����"���"*")�-*����-�%���
.	ก	�%ก��  ��%�� ��ก�&� ����,�	-�2-ก��&���������0�.�% ����,���&กsJ/����	���&��!��)���*���3�
)��*)���*�ก��)�3 �)D-�%�%)-3�ก�3��)�4��*�%�ก,��%(F"   

 ���������������ก-0�� �	�. ���2*�*���	� %��� Price Risk Management )D3�������&��)���*%����&��	#0���.-"
�&�-�	+�Fc5 ����� %�&J3 �.-"�&�����*� �������.-"� ������)�̀��������ก��+*,�ก-0�� �	�. ,��)ก����"2*��5��%�0� 
+*,	�2&�%ก� Oil Supply Chain Integration Management (OIM) 2&�%ก� Petrochemical Integrated Supply Chain 
Management (PIM) .-"2&�%ก� Group Trading 2�* �	�. �0�%)���ก���������ก��*�%	��)�3��% )�4��"��.-",�-�ก�F"ก-0�� 
)D3�����%D-�%����(�%ก-0�� �	�. J$�%�1��0���ก-0�� �	�. !����)���ก���������ก�&��)���*%����&�T2	�)-�*�.-"�T2	�)&��
�*�"2�)�	�ก�5 2�*ก�����''J3 �(*	�����0D��/5�� %�"*"�� �.-"�"*"*��"���%������&��&� 2�*��ก�ก����)�[��*
(�%�& ����F .-"�"*")�-,�ก���)���ก������&��)���*%���)��"�� .-",�����&-��%ก��.��/0�ก��(�%ก-0�� �	�. J$�%
ก�)(�J3 �(*	�����0D��/5,�	-�ก�&���0D��/5�0ก&�� %�"��ก���)&�"�5(����-�*�%#��#��� ����� %)-3�ก)&�3��%�3����,��,�ก�
�����&��)���*%�*�%)��"��ก�����%)�-.-"�0���"�%&5 )��� ก��� Swap ��3� Option .-"ก���)���ก������&��)���*%
�0ก&�� %�"��)���ก�	��2*�*(�%�%&5ก�,�.���%ก������&��)���*%����&+*,	��+�"&��!��.�����,�ก�
��)���/0�ก�� 2�*��)���ก�&��&��.-"���&-��%!�ก������FJ3 �(*��	#0���.-"�-�	+�Fc5(�%ก-0�� �	�. (Physical Underlying) 
�� %ก������	���0��&J3 � .-"�����&��)���*%�&(* )D3��-��-ก�"���ก&��������(�%�&�����	���-	��.��.-"
�-��"ก��ก�(�% �	�. .-"ก-0�� �	�. ��ก�� % ��ก�����%2&�%���%.-"ก�"���ก�,�ก�ก�ก����.-ก���������ก�&��
)���*%.-"ก�	������#��%�0-������&-��%ก���	�R��ก-  ���#$%ก�ก�����%)%����-&�&��)���*% (Value at Risk } VaR) ,�
ก���ก�/0�ก���ก�&��"���%��")�S .-",����ก��*%��#�"&��)���*%.ก���������.-"����*%�)ก��*�(��%�*�%
����)��� �� %��  )D3��&��&0���,�� �	�. .-"ก-0�� �	�. ��&��)���*%����&��%)ก���"������)��"�� 

2.2.3 	
���������กก��������ก��"$���-&�����$��ก7$�0�ก��)�ก�*�&(7$ก�����������ก��"$� �(�. 

 �กก���� �	�. ���#�")�4���R����ก���������R�-2�*ก�"���%ก�&-�%)�4����#3��0���*,�'� .-"�*��+*,	�ก�ก�ก��
��.-(�%ก�"���%D-�%%� ����� %ก���/0�ก��D-�%%��*��+*,	�ก�ก�ก����.-(�%&F"ก���ก��2*�*D-�%%�.��%�	� 
(กD�.) +*,	�D�"����''�	�&F"ก���ก��2*�*D-�%%�.��%�	� D.S. 2535 ��%�� �+&��R*�%&%���#ก�ก����.-ก�
��)���ก�,�I (�% �	�. )D3��,��)�4�!�	��2*�*D-�%%� )S��Rก��.-"��%&�(�%��")�S .-" กD�. ���#�S�*���� 
	�D�"����''�	�o ,�ก�)���.�"�2*�*.-".��ก������D-�%%�(�%��")�S	��&F"��R��	�� ����� %ก����
�-�ก)กFc5.-")%3���!(,�ก�ก�����&D-�%%�,�����&-��%ก���2*�*.-".��ก������D-�%%�(�%��")�S    
��ก�ก�� 	�D�"��ก����.ก�!(.-"�[�%ก��+�"ก�(�.&-�� ����)�3 �)D-�% D.S. 2516 !����''�	�!���� )D3����"2*��5,�
ก�.ก�!(.-"�[�%ก��+�"ก�(�.&-�� ����)�3 �)D-�% ,���*ก��R��	����������ก&����%)D3��ก�����	�ก�)ก��*�ก��)�3��%
	�%I  !�� J$�%���#$%ก������*� ����)�3 �)D-�%�0ก����  ��%�� �ก�ก�����2*�*.-"�	�ก����D-�%%�(�%+&��R ��
��%�-ก�"��	��2�*	�%	��ก���)���/0�ก��(�% �	�.  ��%	���*�%	��!���  

� ก�	�$%�&กsJ/����	�������*�*�	5 (NGV) 
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��R�-���2*�*��%)����ก�,��กsJ/����	�)�4�)�3 �)D-�%�%)-3�ก,�+&(���% )D3��-��-ก�"��	���+D)S��Rก��
���)�3��%��ก�&� �������.-"� ������)�̀����,�	-�2-ก!������	����%($ ��*�%	��)�3��% -��-+�"	�����%.��-��� .-"
������0�*0�/S�	�5D-�%%�(�%��")�S ���������0�,��,��)�3 �)D-�%������#����!���ก.�-�%+*,���")�S 2�* �	�.!��
)������ NGV �,��)�4�)�3 �)D-�%,��ก���#2�*����"���% NGV (�%�%&5ก�(���%��-��ก�0%)�D ((��ก.) 	� %.	��P 2536 
.-"+*,	��2*�*(�%��R�-����"�-�ก��� NGV )�4�)�3 �)D-�%�%)-3�ก �	�. !��)�4������)����(**กsJ/����	�)�4�)�3 �)D-�%
�%)-3�ก,�+&(���% 	� %.	��P 2544 .-"!�������.��(**ก�,�� NGV )D3����.��� ����)��J��.-"��)J-,�+&(���% 2�*
ก�-%�0�(**�#�����ก�D����ก����%)����ก�(**������#*�	5,�� NGV ,��)D���($ �2�*)QD"�#���ก��/�F" !��.ก� 
�#.�`กJ�� .-"�#2�*����"���% )�4�	��  

&F"��R��	��!�����	�)�`����	��	� กD�. )�3�������� 18 	0-&� 2550 ,�� �	�. ก�����& NGV ��� 8.50 ��	��
ก�2-ก��� ,��P 2550-2551 2�*,�� �	�. ���#�����& NGV !��)ก�� 12 ��	��ก�2-ก��� ,��P 2552 ����!��)ก�� 13 ��	��
ก�2-ก���,��P 2553 .-"����	�	���0����.�����%	� %.	��P 2554 )�4�	��!� .	��#�ก�F5�&� ����,�	-�2-ก!������	��
��%($ ��*�%	��)�3��% +&��R�$%!�����	�ก����)��-ก�"�����D-�%%�2�*	�$%�& NGV !������"��� 8.50 ��	��ก�2-ก��� 
��#$%������ 30 ก��**� 2554 2�*��*��)�*�& NGV ,���	� 2 ��	��ก�2-ก��� .-"	���)�3�������� 4 	0-&� 2554 
&F"��R��	��!�����	�)�`����	��	� กD�. )�3�������� 30 ก��**� 2554 ,��(**�"*")�-	�$%�&(*�-�ก NGV ,��"����& 
8.50 ��	��ก�2-ก��� .-"&%��	�)%����)�*,���	� 2 ��	��ก�2-ก��� 	��!�	� %.	������� 1 	0-&� 2554 ��#$%������ 15 �ก�&� 
2555 )D3��)	��*�&��D����)�3��%��	�)&���	D-�%%�.-"ก�����)�-��*��#.�`กJ�� LPG )�4� NGV 2�*,����ก��*�*����($ �
�&(*�-�ก NGV )�3��-" 0.50 ��	��ก�2-ก��� 	� %.	������� 16 �ก�&� 2555 ��#$%/���&� 2555 )D3��!��,��ก�"��	�����,�� 
NGV �ก)ก��!� .-",���*�*����-���	�)%����)�*-%)�3��-" 0.50 ��	��ก�2-ก��� ����� 4 &�� % 	� %.	������� 16 �ก�&� 
2555 - )��*� 2555  

�ก�2*�*ก�	�$%�&��%ก-����"ก��ก��	���0�ก��-�	�� %,����ก�-%�0�.-"�&J3 �กsJ/����	�!������)D���
��%($ �	��&� ����,�	-�2-ก��%�-,���	�.��"��+�"(��0��กก������* NGV )D���($ �)�4�-���� �*�%!�ก̀	� 
�	�. !����ก������.��ก�(**�#�����ก� NGV .-"ก�)D�������F�����* NGV �ก+&��R��ก���)���ก�	�.��
�%ก�.��%)�+�"ก�(��0�	��	� กD�. ��%ก-�� )D3����%)����ก�,�� NGV �*�%����"���/�+D )D3��,�� NGV ���#)�4�
D-�%%��%)-3�ก.-")ก����"2*��5	��)S��Rก��2�*���(�%��")�S	��!��*�%*��%*3� �*�%!�ก̀	�*�%��&��)���*%���+&��R
���"*�%&%	�$%�&(*�-�ก NGV 	��!���ก 

� ก�&��&0��&กsJ�T2	�)-�*�)�-� (LPG) 

2&�%���%�&กsJ�T2	�)-�*�)�-� (LPG) ,��1��0���)�4�.��ก$�%-�*	�� 2�*+&��R!����ก�*ก)-�ก&��&0��&(*
�-�ก .	�*�%&%��ก�&��&0��& LPG  F 2�%ก-���� ����&%��� �����"�F 333 )���*'����R/	�� ��%�-,���&(*�-�ก#�กก����
!����� 18.13 ��	��ก�2-ก��� J$�%�������,����%����&� ��������	����%($ ��*�%	��)�3��% ��%�-,���&(*�-�ก LPG ,���")�S
.	ก	�%�ก�& LPG ,�	-�2-ก.-"�&(*�-�ก� ����)�3 �)D-�%,���")�S&���(�%�ก  ��%�-,������F&��	��%ก� 
LPG ,���")�S)D���($ �)ก��ก��ก�-�%�-�	 LPG ,���")�S  ก�"���%D-�%%��$%�����*,�� �	�. )�4������)(� LPG ,��&
	-�2-ก.-"�����*,��&�����R&��&0� 2�* �	�. �"!�����)%����)�*&3��กก�%�0�� ����)�3 �)D-�%+*�-�%  ก�&��&0�
�& LPG ��%ก-����%�-,�� �	�. .-"2�%ก-���,�ก-0��!�����#�����* LPG ,��&����"����	-�2-ก.-"	���0����
.�����% ก���')��*2�ก�,�ก���%��ก LPG ����� %&��!��.�����(�%�"*")�-,�ก���� �	�. �"!�����)%����)�*ก�
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��)(� LPG &3���ก�� %����F��)(������%($ ��*�%	��)�3��% ����,�� �	�. 	��%-%�0�)D3��)D���(��&�����#,�ก���)(� LPG 
J$�%�� %�������%�-ก�"��	��R�"ก�)%��.-"�-��"ก��ก�(�% �	�.  

���������R�-,��-*���*!����&��D**�,�ก�.ก�!(�1'��& LPG .	�)�3��%�ก�&� ����,�	-�2-ก
������%($ ��*�%	��)�3��% ��,��&F"��R��	�� )�3�������� 29 ��#0�*� 2553 !�����	�)�`����	��	� กD�. ,���"-�ก������&
(*�-�ก LPG ��ก!���ก��#$%)�3��ก0�+D��/5 2554 .-"	���!�����	�,��(**!���#$%)�3��ก��**� 2554  �*�%!�ก̀	� )�3��
������ 30 /���&� 2553 กD�. ���	�,�������& LPG ,������-�	���)�4�2�%ก-���� ����,���"�����&	-�2-ก�ก*��%($ � 2�*
ก��������������*-" 76 ��%��%�&	-�2-ก .-"��ก���*-" 24 ��%��%�&&%��� �����"�F 333 )���*'����Ro/	�� )D3��)�4�
ก�)D���.�%��%,�,��2�%ก-���� ������ LPG ���,��,�ก�"���ก�ก-��� (Own Used) .-"�����*)�4���	#0���,���0	��ก����T
2	�)&�� ������*)�4�)�3 �)D-�%,��ก����"���.-"��%,�,��)D���ก��-�	 LPG ,���ก($ �ก���1��0��� J$�%�")�4�ก����*-�ก�
��)(� LPG .-"-�+�"(�%ก�%�0�� ����)�3 �)D-�%����"	��%)(���0���0� J$�%!�����-��%&��,��.-��	� %.	������� 14 �ก�&� 2554
.-")�3�������� 30 ก��**� 2554  กD�. !�����	�,��(**)�-ก�	�$%�&(*�-�กกsJ LPG +&&���)�3��	��!���#$%�� ��P 2555 
(**�"*")�-ก�	�$%�&กsJ LPG +&(���%	��!���#$%������ 15 �ก�&� 2555 )D3��)	��*��������	�)&���	D-�%%� .-"
����)�-��*��#.�`กJ�� LPG )�4� NGV 2�*	� %.	������� 16 �ก�&� 2555 )��������($ ��&(*�-�ก)�3��-" 0.75 ��	��ก�2-ก��� 
��!����	���0�2�%ก-���� ���� .-"ก������	�)%����%)(�ก�%�0�� ����o ������กsJ���,��)�4���	#0���,��0	��ก����T2	�)&�� 
ก�2-ก���-" 1 �� 	� %.	������� 1 �ก�&� 2555 )�4�	��!� �� %�� *�%��&��)���*%���+&��R���"D���F�"-�ก������&(*
�-�ก LPG .-"�& LPG (�%2�%.*กกsJ/����	�	��!� J$�%��%�-ก�"��	���-ก���)���%�(�% �	�. ����"!�����
�-ก�"��)D���($ ��ก�&กsJ/����	����)�4���	#0���(�%2�%.*กกsJ/����	��"��%($ ��*�%	��)�3��%	��&� ����,�
	-�2-ก 

 

2.2.4  	
���������ก)�ก�����������"$�ก��7� �(�. 29���:��7
�0�9��"$�)�ก�����������"$� �(�. 
�กก���� �	�. ��ก�)	��2	�%/0�ก���*�%	��)�3��%�กก�)(������0�,�������	�%I  2�*�0�%)���,��)ก��ก�)�3���2*%

ก��(�%ก���)���/0�ก���*�%&���%���ก/0�ก���T2	�)-�*�(� �	����#$%(� ��-* ���#$%ก�-%�0�,�/0�ก��)ก��*�)�3��%,���I �� %
,���")�S.-"	�%��")�S ��"ก��ก���������������,�ก-0��!����ก�J3 ���3�&�����ก��ก� ก�)(�����-%�0� ก�(**ก�-�%
�-�	 .-"ก�������0%ก�"���ก��-�	)D3�����%��-&�)D���.ก��-�	+�Fc5 ก�(**/0�ก����%ก-�� ��%�-,���-ก���)���%�(�% 
�	�. ������$�%($ ��*��ก���-ก���)���%�(�%������,�ก-0�� �*�%!�ก̀	� ������,�ก-0��*�%	��%)���'ก��&��)���*%�����)ก��($ �
�ก-�ก�F"ก���"ก��/0�ก�� ��� &��������(�%�&�-�	+�Fc5.-"��	#0��� &����)�̀�,�ก������.-"D�f�.�-�%
�T2	�)-�*� )�	0ก�F5� ����.-"กsJ/����	�����!�- ��E��ก�(-%(�%/0�ก���T2	�)&��.-"ก�ก-��� &��.(�%�ก+���+&	"�����ก
ก-%�����	���0�ก��-�		��ก�� &��)���*%�กก�)�-��*�.�-%ก^��*.-"(����%&��	�%I  ���#$%&��-���(�%ก���)���
2&�%ก�,���&��0	��ก�����	D0� )�3��%�ก&����%(�%S-�ก&��%ก-% )�4�	�� ����%�-ก�"��	���-��"ก��ก�.-"
R�"�%ก�)%��(�% �	�. �� %��  )D3��)�4�ก�-�&��)���*% �	�. !���0�%)���,����ก���������ก��%&5ก�,�-�ก�F"ก-0�� �	�. 
(PTT Group) 2�**$��-�กก�ก�ก����.-ก��ก������ )D3��)�4�D3 �R�ก�)	��2	�%/0�ก���*�%*��%*3�.-",��)ก��ก����%��-&����
��%�0�(�%ก-0�� �	�.  )�4�ก����%��-&�)D������2&�%ก� Supply Chain Management (SCM) ����� %!����ก�S$ก�ก�&��
���ก��ก�(�%/0�ก�������&��,ก-�)&�*%ก��)D3�����%��-&�)D��� -�	���0� .-"��!����ก�)D���(��&�����#(�%ก�.(�%(��,�
	-�2-ก!���ก($ �   

������)�	0ก�F5� ����.-"กsJ/����	�����!�-���.�-�%����� ��")�S���)	�)-�* (�%������ D�������D�  
���	�)-)��* J$�%)�4�������,�)&�3�(�% ���. �	�. �����.-"�-�	�T2	�)-�*� (�	�.��.) )�3�������� 21 ��%�&� 2552 .-"!��
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)ก��)D-�%!���,�)�-	��� �� � �	�.��. !����)���ก�&��&0��#�ก�F5)�4����)��*����* 2�*���#���)D-�%.-"�*0�ก�
����!�-(�%� ����.-"กsJ/����	�!��,�)�3��DYS��ก*� 2552 .-"	���ก̀!����กE&��� ����,��")-��ก 

ก�F���R�-���2���)J�*!�������%�3�)��*ก���%,�������� D�������D� ���	�)-)J�* ��*&���)�*&��)��*�*�ก
)�	0ก�F5������� �  )�3��%�ก*�%!����กE�-�กR����)�����D�����5,��)�`�#$%&��)��*�*�ก)�	0ก�F5��%ก-�� �$%*�%!��
���#*�����(��)��*ก���%&���)�*!��  ������� �	�.��. ���#.ก�!(�1'�.-"&��&0��#�ก�F5!���*�%������%�� .-"
��ก���")����-ก�"���กก�����!�-(�%� ������ %,��"���%)ก��)�	0ก�F5.-"�-�%�ก����"%��)�	0.-���*�%	��)�3��%�2�*
	-�� D�����ก�.D��ก�"�*,��%��ก�� ��ก�ก�� !�� �	�.��. *�%!�������.��ก�������0%.ก�!( (Action Plan) ���
��"ก�����*�	�ก�	�%I  ���)��� ก�������0% Well Barrier, SSHE Management System, Drilling Management System 
.-"ก����ก�,�ก�F������� �������� )�4�	�� )D3��,��)ก��&������,����"!��)ก��)�	0ก�F5)����� ($ ���ก )�3��)�3��ก0�+D��/5 2554 
�%��R�-���)	�)-�*!��)�T�)�*�-ก�D���F.��������0%.ก�!( 2�*	�����,�� �	�.��. ���#��)���%������.-"�-�	
�T2	�)-�*�,����)	�)-�*	��!�!�� )�3��%�ก.��ก�������0%.ก�!(��%ก-��.��%,��)�`�#$%&���0�%����(�%������,�ก�.ก�!(
(���กD���% �� %,����)�&��&.-"ก���������ก�J$�%�"�02�*&F"ก���ก�������)�	0ก�F5����� (Montara 
Commission Inquiry) ���#$%ก����%�	�R�&���-��+�*��%�0�,�ก���)���%���������.-"�-�	�T2	�)-�*� �� %��  
����*%���R�-���)	�)-�* .-" �	�.��. �"�����(��	ก-%����ก�� 2�*&F"ก���ก�����"�"	��	�ก���)���ก�	�.��
������0%.ก�!((�% �	�.��. )�4�)�-��ก 18 )�3������ก���)���%�)D3��)�����-�	� �����ก.�-�%������� � �	�.��.!����
ก�)	��*�ก�)D3��ก�	������.-"�����&���-��+�*(�%�-0���.����-�	 )D3��,�����#��)���ก��3 �#��.���(0�)�" 
.-"�-�%�ก�� ��"��)���ก�	��	� %.����-�	.-"�"��ก��-�	,���	��!� J$�%&����"���#)�����-�	!��,�!	������ 1 �P 
2555 J$�%�"��%�-ก�"��	���-ก���)���%�(�% �	�.��. .-" �	�. ,�����0� 
 

2.2.5 	
���������กก���������(7����*�+ 
�	�. ��.��ก�-%�0����D-�%%�,�	�%��")�S���������,�ก-0��  J$�%�")�4�ก�	��*��/0�ก���1��0���.-")D���

2�ก�,�ก�)	��2	,��"*"*�(�% �	�. 2�*�1��0��� �	�. ���2*�*(**/0�ก���*�%	��)�3��%,�	�%��")�S �� %,�����
/0�ก�����-%�0�!�.-�� .-",�/0�ก��,���I ���)���ก�-%�0�,�/0�ก�����กsJ/����	�,���")�S��*��	5 /0�ก��� �����-5�.-"
/0�ก��)��3�%#�����,���")�S���2���)J�* )�4�	��  ��%�� �&��)���*%�����)ก���กก�(**ก�-%�0�!�*�%	�%��")�S�� � 
($ �ก���1���*�-*��"ก�!��.ก� 

� +�")S��Rก��(�%��")�S)�[��* ���#$%��")�S&��&�(�%��")�S��%ก-�� 
� ก�)�-��*�.�-%���ก��ก&��% �2*�*������0�ก�-%�0� ก^��*.-"ก^)กFc5���+��.-"����3��I���

)ก��*�(��%ก��ก�-%�0� 
� &��������(�%��	�.-ก)�-��*��%ก�)%�� 
� (��&�����#(�%�%&5ก�,�ก�)(�!�-%�0�,�/0�ก��,��� 
� ก�-%�0�,�2&�%ก������-�ก�F")�4�ก����%,��� (Greenfield) J$�%��&��	��%ก�,��)%��-%�0��ก ,��)�-,�

ก�D�f� ��������-	���"*")�-&3��0�(�%2&�%ก� 
,�ก����)�&��)���*% �กก�-%�0�,�	�%��")�S �	�. !����ก�S$ก�.-"��)&�"�5,��*-")��*����ก^��* 

�2*�*(�%��R .-"��")�`�	�%I  ���+�� ���#$%�1���*�3��I ���ก-���(�%	�� )D3����")����-ก�"�������($ �	��/0�ก�� .-"
���-ก���")�����%ก-�����"ก��ก�D���F&��)��"��(�%ก�-%�0�  .-"+*�-�%�กก�-%�0�.-�� !����ก�
����"��.-"����*%�+*,�)D3����"��-�-ก���"ก��ก�.-"�1���*&��)���*%(�%2&�%ก����-%�0�!�.-���*�%	��)�3��% 
����� %)��%D�f�(��&�����#(�%�%&5ก�.-"D�f�S�ก*+D(�%�0&-ก� ��%���ก�(**ก���)���%�.-"ก�-%�0�,�
	�%��")�S 
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2.3   	
���������ก��������/	��ก�� 

2.3.1 	
���������ก�� �!���*&&�7$�7�ก1�2����3�(� /��.�กก1�2����3�(� .�*/������</(�	�� 

&����)�̀�(�%ก�(**	���%/0�ก��(�% �	�. ($ ��*��ก���1���*�-�ก &3� ก�)	��2	�*�%	��)�3��%(�%&��	��%ก�,��
กsJ/����	� ก�(**�"�������%กsJ/����	�,��)�4�!�	�.��&��	��%ก� ���#$%&�����#,�ก����%��-&�)D��� 
)D3����%���&��	��%ก�กsJ/����	����)D���($ � ��ก�ก�� �ก�(**	��(�%/0�ก��(�% �	�. *�%($ ��*��ก��&�����#,�ก�
(���%(�%�"�������%กsJ/����	�,��&���&-0�D3 ����ก�,�� &�����#,�ก�.*กกsJ/����	�  &����)�̀�,�ก�
ก�����%2�%%��T2	�)&��,�ก-0�� �	�. J$�%����-�	+�Fc5�กก�.*กกsJ/����	���!�)�4���	#0���,�ก��-�	 .-"*�%
&���&-0�!�#$%ก�-%�0�,�/0�ก��	�%I  �����&��	��)�3��%ก�� 

�	�. ��.��D�f�ก�(**2&�%(�*�"�������%กsJ/����	� 	�.��.�����"�������%กsJ/����	�Q������ 3 
D.S.2544-2554 (������0%)D���)	��) Q������ 1 )D3����%���ก�(**	��(�%&��	��%ก�กsJ/����	�,���&	������&-��%ก��
.��ก�D�f�ก�-�%ก��-�	!ZZ[(�%��")�S!�* D.S. 2553 } 2573 (PDP 2010) 2�*!��)����ก�ก�����%2&�%ก��	� %.	��P 
2544 J$�%2&�%ก�)ก3���� %������)������)���ก�ก�����%	� %.	��P 2544 } 2552 !����)���ก�(���%กsJ/����	�.-�� ����
2&�%ก����)������)���ก�ก�����%	� %.	��P 2552 )�4�	����� �*�%�*��,��"���%��)���ก�ก�����% )��� 2&�%ก�	��	� %)&�3��%)D���
&�����กsJ/����	�,��")- 2&�%ก������%กsJ/����	� )�3���	��,��")- 2�*)�4�ก��%�����%กsJ/����	��ก.�-�%
กsJ�-��%����)D���.-".�-�%กsJ�%ก�,	� !�*�%�����%กsJ/����	�)������ 3 ,��")- ��ก�ก��  *�%��2&�%ก������%กsJ
/����	����ก)������ 4 ,������"*�% } .ก�%&�* 2&�%ก��%�����%กsJ/����	����ก�ก�*.��!�*��+DD��!�*�%
��)+���%�+��� �.ก'���0��  2&�%ก������%กsJ/����	�+���+&�&�����&5.-"�&������ 2�*)�4�ก��%�����%กsJ
/����	����ก�ก��)+���%���* �.D�"�&�S���*0/* !�*�% �.�&�����&5 .-"�%�����%กsJ/����	����ก�ก��)+�.ก�%
&�* �.��"�0�� !�*�% �.�&������ ������2&�%ก�,�����(�%ก����%��-&�)D���,��ก��กsJ/����	� )D3����%���ก�(**	��
(�%�0	��ก����T2	�)&�� 2�*ก�ก�����%2�%.*กกsJ��)��.-"2�%.*กกsJ/����	�����*��� 6 �����%�����"*�%�� � �1��0���
2&�%ก�ก�����%2�%.*กกsJ��)�����#��)���ก��-�	)��%DF��*5!��	� %.	�)�3��ก�ก^&� 2553  ������,�����(�%
2&�%ก�ก�����%2�%.*กกsJ/����	� ����*��� 6 ���#��)���ก��-�	)��%DF��*5!��	� %.	�)�3���ก�&� 2554 ����� % �	�. 
*�%��2&�%ก�)D3��-��-ก�"��	���0���.-"���%.��-���,���&��0	��ก�����	D0� &3� 2&�%ก�ก�����%�"�������� �
)��*��� 2�%.*กกsJ/����	� �"*�% J$�%.-��)��̀�,�)�3��ก�ก^&� 2554 .-"2&�%ก�)�-��*�)&�3��%*�	5ก�%���กsJ/����	� 
)�4���)	��5�������*)D���.�%���กsJ/����	�����*��� 1 �. �"*�% J$�%&����".-��)��̀�,��P 2555 ��ก�ก�� � �	�. *�%��ก�
�����0�(**/0�ก��กsJ/����	� )��� 2&�%ก������0��-�	.-"�����*!ZZ[.-"� �)*̀� F S��*5��ก� ก�0%)�D���&� .-"
2�%ก-���� �����%�ก J$�%�1��0������#��%(*!ZZ[.-"� �)*̀�!��.-�� ����� %2&�%ก��#�������*กsJ/����	�)�-� J$�%
�1��0���.-��)��̀�.-"��%กsJ/����	�!��,�)�3��ก��**� 2554 

ก�D�f�2&�%ก�	�%I  ��-���ก��.�������"�Fก�!���ก�)�	0�-*��"ก� )��� ก�����������
������)��ก�����%���-��� ������������)����)���%�ก�����%-���!��)�4�!�	�.�����ก���� )�4�	�� ��ก�ก�� *�%���)�	0
�3��I ����,�'����!���*��+*,	�ก�&��&0�(�% �	�. )��� ก�(���0��	�ก�ก�����%�ก����*%���R���)ก��*�(��%.-"ก�!�����
��0��	�ก�������*%�ก�S$ก��-ก�"�����%.��-���.-"�0(+D (Environmental and Health Impact Assessment : EHIA)  
ก�(�&��&���ก)��(�%������)�ก��,�ก�)(�D3 ����ก�����%�%�����%กsJ/����	� ก�&��&��ก���)���ก�ก�����%�ก
�0��� ก�!����0'	,��)(�D3 ����!�	��	� %)�3���	�������%กsJ/����	���3��0�ก�F5ก��.����-�	กsJ/����	�(�%)��(�%.���
�-�	กsJ/����	� ก����J3 ��0�ก�F5���	��%,���"*")�-,�ก�����.-"(���%�� (Long Lead Items) J$�%ก�-���(�%ก�
���J3 ��0�ก�F5��%ก-���������)�4��-��ก&��������(�%�+�"	-� �&	���0�(�%��	#0��� .-"��	�.-ก)�-��*� )�4�
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	�� ���#$%ก����S-�ก&��%ก-%��&����%,������*%���R���%�"%��2&�%ก���3�ก��ก����� %�� ������ 76 2&�%ก�,���%����
�"*�% ()�4�2&�%ก�(�%������,�ก-0�� �	�. ����� 25 2&�%ก�) ���!���E���	�	� �	� 67 ���&��%(�%��R/�����'.��%
���F��ก�!�* D0�/S�ก�� 2550 !��)�4�ก�����&��J$�%)�3�������� 2 ก��**� 2553 S-�ก&��%ก-%!����&�D�Dก�,��
*ก)-�ก&����%&0��&��%��%ก-�� )�4��-,��2&�%ก�	�%I  ���#��)���ก�	��!�!��	��ก	� *ก)���2�%%��-�	)���-����ก!J�5
.-")���-��!ก-&�- (����(**) (�%������ ��2�J� !ก-&�- ��ก�� ����� 1 2&�%ก�J$�%)(�(�*2&�%ก�����%�-ก�"��
�0�.�%	���"กS(�%ก�"���%���D*ก�/����	�.-"���%.��-�������"	��%��)���ก�S$ก��-ก�"���%����0(+D
)D���)	��,��&��#���	��	� 67 ���&��%(�%��R/�����'.��%���F��ก�!�* D0�/S�ก�� 2550 ก���)������)���ก�	��!�
!�� .-")D3��)�4��-�ก��"ก��&��)�3������,��.ก��0��� 2&�%ก���%ก-��(�%	�����!��)(�(�*)�4�2&�%ก�����%�-ก�"�� 
�0�.�%o !����ก�S$ก��-ก�"���%����0(+D)D���)	��	������"กS(�%ก�"���%���D*ก�/����	�.-"���%.��-���
ก����2�*���&�,� J$�%!�����-	��ก���)���ก�(�%2&�%ก�.	��*�%,� 

�*�%!�ก̀	� �	�. !����ก�	��	�ก^�")��*�,���I�����ก���%����	� 67 ���&��%(�%��R/�����'.��%
���F��ก�!�* D0�/S�ก�� 2550 .-"�E���	�	��*�%)&��%&��� .-"!����ก������&��)���*%,�ก���)���2&�%ก� 2�*,��
&����&�'ก��ก������%������&����&�'	��ก�.-��)��̀�(�%2&�%ก� (Critical Path) )D3��-��"���&��)���*%(�%ก�
D�f�2&�%ก�,���*��+*,	�ก�&��&0� ��� )��� ก��������%������&�����&�����#��E���	�%�&��&0�.-"	������
%�ก�����% ก����)	��*��	�ก�,�ก�-��-ก�"��	�����%.��-����0ก(� �	��(�%ก���)���2&�%ก� ก���)&�"�5
�-ก�"��	��ก���)���%�2&�%ก����)ก���กก�)�-��*�.�-%ก^��*.-"(����%&��	�% I ก���"��%�ก������*%�
��ก�)D3���� .�%��")�`�(���%��*	�% I .-"��(����-�ก�����	�ก���%��� ��ก�ก��  �	�. *�%!�����,��������*%�
��-�����D��/5 ���������%.��D�f�ก�"���ก�����������(�%��"���,��0ก(� �	��(�%ก���)���ก�2&�%ก� .-"
��ก���"����D��/5�� .�%(����-2&�%ก��*�%	��)�3��% ����� %ก����)	��*�.��%�.-"�	�ก���%��� )D3��-��-ก�"�����
���")ก��($ �  

2.4   	
���������������=�&�(�ก�� 

2.4.1 	
���������ก'���(������$��ก��"9>�?����ก�����������ก�� 

ก���)���/0�ก������� �-�	 (���%.-")ก̀���ก�กsJ/����	� � ������� �-�	+�Fc5�T2	�)&��.-"�-�	+�Fc5�T2	�)-�*�
��)�̀������ � ����,��)ก�����	�*!��2�*���)�	0��ก !Z!��� �")��� � ��������!�-��)����� �-0�(0�)�"�")��� ���กsJ���� 
ก�Z0[%ก�"�*(�%กsJ���	�* ก�ก��ก���* +�*/����	� ���#$%)�	0���)ก���กก�ก�"��(�%�0&&-+*��ก.-")�	0���	�*
�3�����!����&�ก�F5!�� J$�%��ก��,��)ก��&��)��*�*�*�%����*��&�'	���0&&- ���D*5��� ���%.��-��� ก���)���/0�ก�� 
�3��)��*%�%&5ก� R�"ก�)%�� .-"2�ก��%/0�ก��(�% �	�. 

��%�� � �	�. �$%,��&����&�'ก��ก������&��)���*%�%����E���	�ก� 2�*!����)����	�ก��������#�
��"ก��ก��0ก.��%�� %ก�	������.-"���0%��ก��"�������%� ����.-"กsJ/����	� ����� %)&�3��%��ก��0�ก�F5	�%I  (�%
�0ก����*ก��-�		��"*")�-���ก���� (Preventive Maintenance) ก����"�������)D3��&��&0�&����')��* (Loss Control 
Management) .-"ก������&������&%�-��+�* (Security Management) ���"*0ก	5,�� ��ก�� %*�%��)���ก�	��"��
�	�R��ก- 2�*(�ก������%�"��ก����ก���������*.-"&���-��+�* (��ก./OHSAS 18001) �"��ก����ก�
���%.��-��� (ISO 14001) .-"�"��ก����ก�&0F+D (ISO  9001) ,��0กD3 �����E���	�%�.-"�0กก�"���ก���%�(�% �	�. 
	�&��)��"�� ����� %ก�)	��*�&��D����,�ก��E���	�	�.��Q0ก)Q��.-".�����ก��+�"��กY	� )D3���[�%ก��.-"
�"%��)�	0Q0ก)Q��.-"�+�"��กY	������)ก��($ �  	-����ก������.��ก-*0�/5 .-".���E���	�ก�)D3��ก���)���/0�ก���*�%



 ������ �	�. ��ก�� (����) ������� 2 �����ก	������  

 

 ������� 2 ������ 12 

	��)�3��% (Business Continuity Management: BCM) ���!�#$%ก�J���.���E���	�ก���%ก-�� )D3��,��)ก��&������,���/0�ก���"
���#��)���	��!�!���*�%	��)�3��% 

��ก�ก��  �	�. !����ก�J3 ���"ก��+�*&0��&��%&��)���*%���������D*5����-�ก���,��,�ก���)���/0�ก���� %���	����
�������3��I ,��0	��ก����T2	�)-�*�.-"�T2	�)&��D$%�E���	� .-"!������"ก��+�*)D���)	��,�ก�F����������	��%�*0���)���ก� 
(Business Interruption) .	�ก�J3 ���"ก��+�*��%ก-����!�����#&���&-0�&��)��*�*�����)ก��($ �!���0ก��")+� 
)�3��%�ก!������������"ก��+�*,������"ก��+�*&��)��*�*�0ก��")+� ��3�)�3��%�ก�%&�� %�กJ3 ���"ก��+�* &�)�� *
��"ก��+�*������ก���"ก��+�*&��)��*�*�� �I �"��%�ก��!��&0��&��%)S��Rก�� .-"#$%.���� �	�. �")�3����������,�
ก-0����ก�����"ก��+�*	��	�R�(�%�0	��ก���ก̀	� �	�. !�����#&��&0��%)%��,�ก�����"ก��+�*���D*5���(�%
ก-0�� �	�. ,��)D�*%D�	��&��)��*�*�����)ก��($ �!��  ��%�� ��ก)ก��&��)��*�*,����D*5������!��!������"ก��&���&-0�)	�̀
��-&�,�������������*��&�' ��3�,�ก�F������������"ก��+�*���1'��%ก�)%���0�.�%��3�	��%)-�กก��ก�)�3��%�ก)�	0��%ก-��
����%�-ก�"��,����-��*�%��*.�%	��R�"�%ก�)%��.-"�-ก���)���%���3�2�ก��%/0�ก��(�% �	�. !�� 

�ก�#�ก�F5�0�ก+�*���)ก��($ � �	�. !����)���ก�	�.���E���	�%�)D3��,��ก���)���/0�ก��)�4�!��*�%	��)�3��% 
2�*��ก�*�*����������0������"���*��,�����ก%�,�'�!��E���	�%�*�%S��*5�E���	�%�����%�����%�����-�0��.-"�"*�% J$�%!��
)	��*�ก�!��-��%��� 2�*&��&�(�% �	�. ���#��/0�ก���!��	��ก	� .-" �	�. !�����J3 ���"ก��+�*&��)���*%J$�%&���&-0�
#$%�-ก�"���ก� ��������������D*5����� %���(�% �	�. �*�%!�ก̀	��#�ก�F5�0�ก+�*,�&�� %�� ��%�-ก�"��	��ก�
��)���%��%����,����ก����� �-�	 ���)ก̀� (���% ��������*กsJ/����	�.-"�-�	+�Fc5�T2	�)-�*�(�% �	�. 2�*��
����F�����*กsJ/����	�-�-%�กก���)���%��ก	���"�F���*-" 13 .-"����F�����*� ����-�-%��"�F���*-" 
12 �� %��  �	�. �"	��	��#�ก�F5.-"�-ก�"���*�%,ก-���� .-")��%Z���Z�/0�ก��	�%I ���!������-ก�"��,��ก-���
��)���%�!��	��ก	�2�*)�̀�����0� 

2.4.2 	
���������ก"�$&��	�&ก���
ก�&����.
���$�.�*	
����$�'�� 

  ก���)���/0�ก��(�%ก-0�� �	�. 	��%�E���	�	�ก^��*.-"(����%&��)ก��*�ก���-ก�"��	�����%.��-��� .-"&��
�-��+�*,�ก������ ก�D�f� ก�ก�����% ก��-�	 ก�(���% .-"ก������*� ����.-"กsJ/����	� ������,�ก-0�� 
�	�. �����"ก��/0�ก���T2	�)&��.-"2�%ก-���� ����ก̀�*��+*,	���%&��(�%ก^��*.-"�")��*����)ก��*�(��%ก�����%.��-���.-"
&���-��+�*J$�%��.��2�������")(��%���ก($ � J$�%�ก��ก�	�ก^��*���)ก��*�ก�����%.��-���.-"&���-��+�*($ �,���,�
��&	 ��3�ก�)�-��*�.�-%�2*�*��/�ก���%&��,��ก^��* ���"��,��)ก��(����ก��	��ก���"ก��/0�ก��(�% �	�. ��3�
����,��	���0�,�ก������ ก�D�f� ก�ก�����% ก��-�	 ก�(���% .-"ก������*)D���($ ��*�%����*��&�'!�� 

  ,�ก���)���ก�2&�%ก�-%�0�	�%I  J$�%���#$%ก�ก�����%�"�������%กsJ/����	� 2�%.*กกsJ/����	� .-"
2�%%��T2	�)&�� �"	��%��ก�������*%�ก�S$ก��-ก�"�����%.��-��� (EIA) .-"!�����&��)�`����ก���ก���)���ก�
ก�����%	����ก����!��,�D�"����''�	���%)����.-"��ก�&0F+D���%.��-��� D.S.2535 .-"ก^��*���)ก��*�(��% ��ก�ก��  
,�ก�F����)(�(�*)�4�2&�%ก���3�ก��ก��������ก��,��)ก���-ก�"��	���0����*�%�0�.�%�� %�%���&0F+D���%.��-��� 
���D*ก�/����	� .-"�0(+D 	���"กSก�"���%���D*ก�/����	�.-"���%.��-��� )�3��%  ก������")+� (�� .-"��/�
�E���	�������2&�%ก���3�ก��ก������ก��,��)ก���-ก�"��	���0����*�%�0�.�% �� %�%���&0F+D���%.��-���
���D*ก�/����	�.-"�0(+D ���������ก� ��R����ก�� ��3�)�ก���"	��%������*%�ก���)&�"�5�-ก�"�����%.��-��� 
D.S. 2553 J$�%��ก	�&��,��	� 67 ���&��% (�%��R/�����'.��%���F��ก�!�* D0�/S�ก�� 2550 �"	��%��ก�S$ก�
.-"��")����-ก�"��	��&0F+D���%.��-���.-"�0(+D(�%��"���,��0���  .-"���,����ก�"���ก����Z1%&��&��)�`�
(�%��"���.-"���������!��)��* ����� %!��,���%&5ก�����",��&��)�`���"ก��ก�����ก���)���2&�%ก� ��%�� ��$%����
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&��)���*%,���")�`�(�%�"*")�-.-")%3���!(ก��E���	�	�% I ���)ก��*�)�3��%ก��ก�D���F,��&��)�`�����*%� EHIA 
���#$%(���ก�����������.-"ก�*�����(�%�0���������"ก��,��)ก��&��-���(�%ก���)���2&�%ก�,��!��.-��)��̀�	�
)�-���ก���� �� %��  ���#$%ก�*�����(�%�0���	��ก���)���%�(�% �	�. ,��0ก I D3 �����E���	�ก�,����%�"*")�-
��)���ก� J$�%����%�-ก�"��	��ก���)���/0�ก��.-"&�����#,�ก�)D����*!��(�% �	�. ,���&	 

�*�%!�ก̀	� �	�. !����ก������&��)���*%,���")�`���%ก-�� 2�*,������*%����)ก��*�(��%��ก�	��	�.-"
��)&�"�5�-ก�"��	��ก���)���%�(�% �	�. ���)ก���กก�)�-��*�.�-%ก^��*.-"(����%&��	�% I ���)ก��*�(��%ก��
�-ก�"��	�����%.��-���.-"&���-��+�* ����� %ก�	��	����"��%�.-")(�����,�ก�,��&��&��)�`�ก������*%�
��ก��*�%,ก-���� )D3����(����-��%.��%���3�ก�����	�ก�	�% I ��%��� J$�%)�4�ก�)	��*�&��D����,�ก��E���	�
	�ก^��*.-"(����%&��,�������������ก���"กS,�� .-"���,����ก���)���%���-�����D��/5����0�%)���ก�����������(�%
�0��� )D3�����%&����� &��)(�,�.ก���"���,�D3 �����*�%	��)�3��% 

2.5   	
����������ก�����  

2.5.1 	
���������ก	
��)��)
�"$�	7����&�� 

ก�)�-��*�.�-%(�%&�)%����	��)%���ก0-)���*'����Ro �"���-ก�"���� %�%	�%.-"�%����	���*!������,�'�
(�% �	�. .�����*!������,�'�(�% �	�. )�4�)%���� .	��กก�����&กsJ/����	� �-�	+�Fc5�T2	�)-�*�.-"�T2	�)&��
��%��%ก���&	-�2-ก J$�%ก�����&(*)�4��ก0-)%��)���*'����Ro (US$ linked) ��,���*!��(�% �	�. ������	�&�)%��
�� �*�%!�ก̀	�ก�)�-��*�.�-%(�%&�)%�����"��%�-ก�"��	��ก�!� (Margin) (�% �	�. ,��"�����$�% )�3��%�กก�!�
����,�'�(�% �	�. �"#�กก����)�4�)%����!�����&�&%��� 2�*��	���0�(*���)�4� �ก0-)%��)���*'����Ro J$�%��%ก���&
	-�2-ก)���)��*�ก���&(* 

��ก�ก�� &��������(�%&�)%���� *�%���-ก�"��	��ก�!�(��0��0�/��%��'��(�% �	�. �กก���� �	�. .-"
������*��*��+�"��� )%��ก��	�%��")�S&%&�%�*�� 2�* F ������ F ������ 30 ��#0�*� 2554 �	�. .-"������*��*��)%��ก��*3�.-"�0��ก��
	�%��")�S)��*�)��  155,986.12 -���� &��)�4����*-" 38.66 (�%*�����)%��ก��*3��"*"*�.-"�0��ก���� %��� J$�%��"ก�����*
)%���ก0-)���*'����Ro )��ก�� 4,780.92 -��)���*'����Ro .-")%���ก0-)*� )��ก�� 23,000 -��)*� 2�*)%��ก���ก0-)*� �	�. !��
��ก��[�%ก��&��)���*%(�%&�)%��)*�2�*,����0D��/5�%ก�)%�� (Participating Swap) )D3��.�-%+�"��� �ก0-)*�)�4��ก0-
)���*'����Ro )D3��,�����&-��%ก���*!�������%ก���ก0-)���*'����Ro J$�%��,�� �	�. ���#�T�&��)���*%�ก&��������
(�%&�)%��)*�	���ก0-)���*'����Ro !��.-��)�4�����,�'� ��ก�ก�� �����������0�(�% �	�. ����,�'���)%��ก��	�%��")�S
�������% ��%�� ��$%ก-��!����&��������(�%&�)%����	��)%���ก0-	�%��")�S ���#$%�2*�*�%)S��Rก�� ก�)%��.-"ก�
&-�%(�%��")�S ����%�-ก�"��	��R�"�%ก�)%��.-"�-��"ก��ก�2�*���(�% �	�. !�� 

)D3��-��-ก�"���ก&��������(�%&�)%������%ก-�� �	�. !����)���ก����2&�%���%(�%)%��ก�����)�4�)%���ก0-
	�%��")�S ,��������������0-ก���*!�����)�4�)%���ก0-	�%��")�S (Natural Hedge) ����� %�����)%��,���'��)%��dก���)�4�
�ก0-	�%��")�S (Foreign Currency Deposit) .-"J3 �-(*)%���ก0-	�%��")�S-��%��� (Forward) )D3��)	��*�ก����"��� )%��ก��
�ก0-	�%I .-"/0�ก���ก�&� )���  &�กsJ/����	�.-"� ������������)(��ก	�%��")�S .-"ก���%��ก�-�	+�Fc5�*�%
)��"�� ��ก�ก��  �	�. !����)���ก�������2*�*�%ก�)%��.-"���)�3�� (Treasury and Credit Policy) )D3��,��)�4�.���%
,�ก������ก�)%��(�% �	�. .-"ก-0����������� �	�. #3��0���*�%����"���/�+D.-")�4�!�,���S�%)��*�ก��2�*���#$%
(��ก����,�)�3��%ก����,����ก������&��)���*%	�% I J$�%����%�-ก�"��	��R�"ก�)%��(�% �	�. 
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2.5.2 	
���������กก���0�ก�����&�������ก�����.ก7&��,����ก��7� �(�. 

  �	�. ��ก�-%�0�2&�%ก�,��� (**/0�ก�� ��3�������0%ก���)���%�  )D3��,����������ก�)	��2	�*�%	��)�3��%  
.-",��%&�� %ก�-%�0���%ก-����-%�0����������������	� %,���  .-"/��3� �����0�ก��D��/��	� (Strategic Partner) .-"/��3� 
���������,�ก-0�� �	�. J$�%�������%.��%*�%�*��,����%)����	��2&�%ก�  ��3�R�"ก�)%��!��.(`%.ก��%)D�*%D�  ���#3��0�����#$% 
�	�. �$%*�%	��%,��ก�������0��%ก�)%��,����%ก�ก�����%2&�%ก� (Cost Overrun Support)   )D3��,����������%ก-��
���#��)���ก�!��	�ก-*0�/5.-"�2*�*ก���)���/0�ก��(�%ก-0��������,�+D���   ��ก�ก�� ,��%ก�F���������
��"���1'�(��+D&-��%,����%��)���ก�)��%DF��*5 (Cash Deficiency Support)   J$�%��)ก���ก)�	0�0�����*  �$%��&��
��)�4�	��%���ก�������0��%ก�)%���ก���#3��0��  ก�,��ก�������0��%ก�)%�����")�4�!�,����.��(�%   (1) ���(�%
��� ���*���/� (Subordinated Debt) ��3��0� (Equity) .-"/��3� (2) ก�(**�%)%�����)�3���%ก�&� (Trade Credit) .-"/��3�   
(3) ก�,��)%��ก���ก���#3��0�� (Shareholder Loan) .-"/��3� (4) �3��I �� %��  F ������ 30 ��#0�*� 2554  �	�. !��,��&�����*)�-3�
�%ก�)%��.ก�������,�ก-0��.-��)�4������)%�� 815.09 -��)���*'����Ro .-" 37,181 -���� ��"ก�����*)�4�������� �	�.
�E���	�	���'')%��ก��ก��/�&�DF��*5 (Sponsor Support) (�%������,�ก-0�� �	�.��� �	�.#3��0�����*ก�� 100%  �")�4�ก�
,��)%��ก����3��0�	��������ก�#3��0������� 26.34 -��)���*'����Ro .-" 5,630.05 -����  ������� �	�. ,��)%��ก�� 
(Shareholder Loan) ก��������,�ก-0�� �	�. ��� �	�. #3��0�� 100%  �����)%�� 688.94  -��)���*'����Ro .-"  31,551.10  -��
��   ����� %,���%)%�����)�3���%ก�&� 99.81 -��)���*'����Ro  (���*-")��*�,����(�� 11.3 +�"ก�,��&��������0�
�%ก�)%��.ก�������,�)&�3�)  

�	�. ���2*�*!�����%+�"��กD���%ก�)%��,���)D����ก������*��)��� *ก)���,�ก�F���)�4�.-")�4���"2*��5	�� 
�	�. ,��"*"*� �	�. �"D���F,��&��������0��%ก�)%��,����(�%)%��ก�� )%���0�  .-"/��3����)�3���%ก�&�)�4��*
ก�F� J$�% �	�. ��&��)�3�����2*�*.-"ก���)���ก���%ก-���"���#���%&��.(`%.ก��%�*�%*��%*3�,��ก��������,�ก-0�� 
�	�. !��  

,�ก�,��&��������0��%ก�)%��.ก�������,�ก-0��)�-���  !�����")�4�,����.��(�%��� ���*���/���3����)�3���%
ก�&���3�ก�,��)%��ก���ก���#3��0�� �	�. !�����#*3�*��!����������)�-��� �"���#���"&3�)%��,��.ก� �	�. ��3�������
)�-��� �"!����"��ก���1'��%ก�)%����ก ��3��"!��	��%ก�ก�������0��%ก�)%���ก �	�. ��ก J$�%!����ก�F�,��"
)ก��($ �ก̀	����"��%�-ก�"��	���-ก���)���%�.-"R�"�%ก�)%��(�% �	�. ��ก�ก��  �ก �	�. ��3�������,�ก-0��
������,���������$�%	ก)�4���������� (Default) +*,	���''(��	ก-%ก�,��ก�������0��ก���#3��0�� ����%�-,��)����� �%
�*)��*ก,����� #$%ก�������"2�*D-��!�� (Acceleration) �	�. !�����#*3�*��!���� �	�. �"!��)D����������ก�-%�0��ก
($ � ��3�)D����������ก�-%�0��กก�����*-" 50 ��3�)(�&��&0�ก������������,�ก-0��)�-���  �ก �	�. )�`���ก�
��)���ก���%ก-���")�4���"2*��5�กก�� ก�F���� �	�. 	�����,�)(�&��&0�ก������������,�ก-0��)�-���  +*,	��	�R�
ก���'��!�*ก����,�� �	�. �"	��%��ก����%�ก�)%��(�%������,�ก-0��)(�ก��%�ก�)%��(�% �	�. 	� %.	�������������,�
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ความเปนมา 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ.
2521 เพ่ือดําเนินธุรกิจหลักดานปโตรเลียมและธุรกิจอื่นที่เก่ียวเน่ืองกับปโตรเลียม อยางไรก็ตาม ภายใตสภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น รัฐบาล
ไดเล็งเห็นความจําเปนในการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลังงาน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2544 เห็นชอบ
แผนการจัดต้ังบริษัทเพ่ือรองรับการแปรรูปการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และในวันที่ 25 กันยายน 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เรื่องการแปลงทุนเปนทุนเรือนหุนของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย โดยใหจัดต้ัง ปตท.  โดยใหภาครัฐคงสัดสวนการถือหุนใน ปตท. 
ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 51 ให ปตท. คงสถานะเปนบริษัทนํ้ามันแหงชาติและไดรับสิทธิพิเศษตามสถานะดังกลาว รวมทั้งให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมกํากับดูแลในดานนโยบายของ ปตท. จนกวาพระราชบัญญัติบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติจะมีผลใช
บังคับ จนปจจุบันเมื่อมีการปรับโครงสรางหนวยงานรัฐ ปตท. จึงมาอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน 

ปตท. แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 โดยไดจัดต้ังบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 10 บาท โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนแตเพียงผูเดียว/1/ ทั้งน้ี นับแตวันจดทะเบียนจัดต้ังดังกลาว ปตท. ไดรับโอนกิจการ สิทธิ หน้ี 
ความรับผิด สินทรัพย และพนักงานทั้งหมดจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเพ่ือให ปตท. สามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ และอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเมื่อ พ.ศ.2544 ใหคงอํานาจ สิทธิ 
และประโยชนของ ปตท. ตามท่ีการปโตรเลียมแหงประเทศไทยมีอยูตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ.2521 ทั้งน้ี 
โดยกําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชนดังกลาว สิ้นสุดลงเมื่อ ปตท. สิ้นสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ 
และตอมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ในราชกิจจานุเบกษา โดยเน้ือหาสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาว เปนการงดหรือจํากัดอํานาจ 
สิทธิ และประโยชนบางประการท่ี ปตท. ไดรับตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และกําหนดใหอํานาจ สิทธิ และ
ประโยชน ของ ปตท. เชน การสํารวจและประกาศเขตระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  การวางระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  ไปใต  เหนือ  
หรือขามที่ดินของบุคคลใดๆ ฯลฯ ตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไปเปนของคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของ
บริษัท ซึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธาน ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ และมีผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนกรรมการและ
เลขานุการ  

นอกจากน้ีเมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ไดมีผลใชบังคับแลวต้ังแตวันที่ 11 ธันวาคม 2550  โดย 
ปตท. เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการกาซธรรมชาติ ประกอบดวย ใบอนุญาตการขนสงกาซธรรมชาติทางทอผานระบบสงกาซ
ธรรมชาติ  ใบอนุญาตการจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ  และใบอนุญาตการคาปลีกกาซธรรมชาติผานระบบจําหนายกาซธรรมชาติ และ
กิจการไฟฟา ประกอบดวย ใบอนุญาตผลิตและจําหนายไฟฟาสําหรับโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก  กิจการผลิตไฟฟาเพ่ือใชเองในโรงแยกกาซ
ธรรมชาติระยองและขนอม และกิจการผลิตไฟฟาเพ่ือใชเองตามสถานีควบคุมกาซธรรมชาติ สงผลให การประกอบกิจการกาซธรรมชาติ
และไฟฟาของ ปตท. ถูกกํากับโดย คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ภายใต พระราชบัญญัติ  การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 

                                                           
1/ ปตท. ไดรับยกเวนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มิใหนําบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดในสวนที่เก่ียวกับสภาพและการ

จัดต้ังบริษัทมาบังคับใช 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 17 
 

และพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  (ฉบับที่ 2) ไมใชบังคับกับการประกอบกิจการ
กาซธรรมชาติของ ปตท. อีกตอไป 

3.1 พัฒนาการท่ีสําคัญในชวง 5 ปท่ีผานมา  

ป 2550 
กุมภาพันธ : เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ในราชกิจจานุเบกษา โดยเน้ือหาสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาฯ 
ดังกลาว เปนการงดหรือจํากัดอํานาจ สิทธิ และประโยชนบางประการท่ี ปตท. ไดรับตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียม
แหงประเทศไทย และกําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของ ปตท. เชน การสํารวจและประกาศเขตระบบขนสง
ปโตรเลียมทางทอ  การวางระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  ไปใต  เหนือ  หรือขามที่ดินของบุคคลใดๆ ฯลฯ ตาม
กฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไปเปนของคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ซึ่ง
ประกอบดวยปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธาน ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
และผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ และมีผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เปนกรรมการและเลขานุการ 

 : เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 ปตท. ไดลงนามบันทึกความเขาใจขายกาซธรรมชาติใหกับ บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือใชในการผลิตกระแสไฟฟาและไอนํ้าทดแทนนํ้ามันเตา สําหรับโรงไฟฟาใหมขนาด 200 เมกะวัตต โดย
ปตท. จะเริ่มสงกาซฯใหกับ IRPC ไดในอีก 2-3 ปขางหนา  

 : เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.  จากเดิม 28,049,256,250 บาท เปน 28,051,128,250 บาทแบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,805,112,825 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

เมษายน : เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให ปตท. ขยายอายุการใชงานทางบัญชีทรัพยสินของ
ระบบทอสงกาซฯ และโรงแยกกาซฯ ต้ังแตรอบป 2550 เปนตนไป ตามผลการประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบ
ทอสงกาซฯ และโรงแยกกาซฯ ของบริษัทที่ปรึกษาฯ โดยระบบทอสงกาซฯ หลักของ ปตท. จะขยายอายุการใชงาน 
จาก 25 ป เปน 40 ป  /โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 3 จาก 15 ป เปน 25 ป/ โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 4 จาก 15 ป เปน 20 ป ทั้งน้ี 
การขยายอายุการใชงานดังกลาวจะมีผลใหคาเสื่อมราคาในชวง 15 ป นับจากเดือนมกราคม 2550 เปนตนไป ลดลงปละ
ประมาณ 1,256 ลานบาท 

 : ปตท. เริ่มจายกาซฯ จากแหลงกาซฯ เอราวัณ ผานระบบทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 สวนแรก : เอราวัณ-ระยอง-บาง
ปะกง ซึ่งเปนทอสงกาซฯฝงตะวันออกเสนใหม ของ ปตท. ใหกับโรงไฟฟา และโรงงานอุตสาหกรรม โดยใน
ระยะแรกจะเริ่มจายกาซฯ ในปริมาณ 50-250 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และจะเพ่ิมเปน 700 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เมื่อ
ทอสงกาซฯ จากแหลงอาทิตยและแหลงเจดีเอแลวเสร็จ ในตนป 2551 และเพ่ิมสูงสุดเปน 1,900 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
เมื่อติดต้ัง Compressor บนแทนพักทอ (PTT Riser Platform, PRP) แลวเสร็จในกลางป 2552 ซึ่งเทากับสามารถทดแทน
นํ้ามันเตาไดในปริมาณ 48 ลานลิตรตอวัน 

มิถุนายน : เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
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ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จากเดิม 28,051,128,250 บาท เปน 28,055,413,250 บาทแบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,805,541,325 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

 : เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ไดมีพิธีเปดระบบทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครใต ซึ่งเปนทอสงกาซฯ 
ฝงตะวันตกเสนใหมของ ปตท. โดยสามารถจายกาซฯ จากแหลงกาซฯ ในสหภาพพมา ใหกับโรงไฟฟาพระนครใต 
เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาทดแทนนํ้ามันเตา เมื่อเดือนธันวาคม 2549 ปจจุบัน ปตท. สงกาซฯ ใหกับ
โรงไฟฟาพระนครใต ในปริมาณ 240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งเทากับสามารถทดแทนน้ํามันเตาไดในปริมาณ 6.5 
ลานลิตรตอวัน 

 : เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเรื่อง
แผนการจัดหากาซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาวของ ปตท. ซึ่งรวมถึงแผนการจัดหากาซธรรมชาติเหลว 
(Liquefied Natural Gas หรือ LNG) และแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุง
เพ่ิมเติม) จํานวน 14 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวม 165,077 ลานบาท รวมทั้งรับทราบความกาวหนาในการดําเนิน
โครงการสถานีรับจายกาซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Terminal ของ ปตท. และเห็นชอบในหลักการให
คาบริการ LNG Receiving Terminal ซึ่งประกอบดวย การใหบริการรับเรือนําเขา LNG ขนถาย เก็บรักษาและแปลง
สภาพจากของเหลวเปนกาซ และขนสงเขาระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. เปนสวนหน่ึงของราคา LNG โดย
มอบหมายให สนพ. จัดทําหลักเกณฑการกําหนดราคา LNG รวมท้ังหลักเกณฑการกํากับดูแลคาบรกิาร LNG 
Receiving Terminal   

 : ในวันที่ 28 มิถุนายน 2550 บริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB)  ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. ไดรับโอนธุรกิจคา
ปลีกนํ้ามันในประเทศไทยภายใตเครื่องหมายการคา JET/Jiffy ของ Conoco Phillips Company (COP) ทั้งหมด 
ประกอบดวยเครือขายสถานีบริการ JET 146 แหง รานคาสะดวกซื้อ Jiffy ในสถานีบริการท้ังหมด คลังนํ้ามัน และ
สินทรัพยที่เก่ียวของอื่นๆ  มูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 281.38 ลานเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 9,758.5 ลานบาท  ณ 
อัตราแลกเปลี่ยน 34.681 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ)  ซึ่งมูลคาดังกลาวไดรวมสิทธิการใชเครื่องหมายการคา JET และ 
Jiffy เปนเวลา 2 ป และรวมเงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่เพ่ิมขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดวย 

กรกฎาคม : เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติใหการสนับสนุนการดําเนินการควบรวมบริษัท อะโรเม
ติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) และบริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) และการรับซื้อ
หุนคืนจากผูถือหุนของ ATC และ RRC ที่คัดคานการควบรวม เน่ืองจาก ปตท. มีนโยบายที่จะปรับโครงสรางธุรกิจของ
บริษัทในกลุมปโตรเคมีและการกล่ัน โดยการควบรวมกิจการระหวางบริษัทที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจที่มีความ
ตอเน่ืองกันหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกันเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิดความแข็งแกรงและเสริมสรางความไดเปรียบทางดาน
ตนทุน เพ่ิมมูลคาในสายธุรกิจโรงกลั่นที่มีความเช่ือมโยงกับอะโรเมติกสและผลิตภัณฑตอเน่ือง ปตท. ไดกําหนด
บทบาทของบริษัทใหมที่เกิดจากการควบรวมใหเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโรงกลั่นและปโตรเคมีสายอะโรเมติกสและ
ผลิตภัณฑตอเน่ืองของกลุม ปตท.  

 : เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการ ATC และ RRC มีมติอนุมัติใหดําเนินการควบบริษัทและใหดําเนินการ
โอนบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัทไปใหแกบริษัทใหมที่เกิดจากการควบรวม 
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สิงหาคม : เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550 ปตท. ไดเริ่มทดลองจายกาซธรรมชาติจากแหลงพ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-
Thailand Joint Development Area : JDA) ผานระบบทอสงกาซธรรมชาติสงขลา ซึ่งเปนทอสงกาซธรรมชาติเสนใหม
ของ ปตท. เพ่ือสงกาซฯ ปอนใหโรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  

 : เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
และไดนําเสนอตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 เพ่ือใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 
พิจารณา และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 สนช. ไดมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550  โดยรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ไดแยกงานนโยบาย งานกํากับ
ดูแล และการประกอบกิจการพลังงานซึ่งประกอบดวยกิจการไฟฟาและกิจการกาซธรรมชาติออกจากกัน เพ่ือเปด
โอกาสใหภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีสวนรวมและมีบทบาทมากขึ้น เพ่ือใหการประกอบกิจการพลังงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เปนธรรมและมีคุณภาพที่ไดมาตรฐาน 
ตอบสนองตอความตองการภายในประเทศและตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนในดานสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม อันสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจําเปนตองจัดต้ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ขึ้น เพ่ือกํากับดูแลกิจการพลังงานโดยกําหนดใหมีหนาที่ปองกันการใชอํานาจผูกขาดโดยมิชอบ ใหการคุมครองผูใช
พลังงานและผูไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน  

 :  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ปตท. ไดจดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) โดยมีทุนจด
ทะเบียน หุนสามัญจํานวน 50 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 500 ลานบาท มีทุนจด
ทะเบียนชําระแลว 270 ลานบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายพลังงานความเย็นใหกับ ธกส. รวมท้ังผลิตและ
จําหนายไฟฟาใหกับ กฟน.โดย ปตท. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100   

 : เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จากเดิม 28,055,413,250 บาท เปน 28,131,895,250 บาทแบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,813,189,525 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

กันยายน : เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ปตท. มีมติอนุมัติการเขาซื้อหุนของ ATC และ RRC จากผูถือหุน
ของ ATC และ RRC ที่คัดคานการควบบริษัท 

 : เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ATC และ RRC มีมติอนุมัติการควบบริษัท และการโอนบัตร
สงเสริมการลงทุนของบริษัทไปใหบริษัทใหมที่เกิดจากการควบบริษัท 

 : เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จากเดิม 28,131,895,250 บาท เปน 28,156,549,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,815,654,925 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

ตุลาคม : เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ปตท. ไดจัดต้ังบริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (PTTI) โดยมีทุนจดทะเบียนหุนสามัญ
จํานวน 10 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ลานบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจในลักษณะเปน
ตัวแทนของ ปตท. ในการลงทุนโครงการตางๆ ที่เก่ียวกับกาซธรรมชาติ พลังงาน และธุรกิจอื่นที่ตอเน่ืองของ ปตท. 
รวมกับผูลงทุนอื่นทั้งในและตางประเทศ โดย ปตท. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 
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พฤศจิกายน     :  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ไดมีพิธีลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ สําหรับโรงไฟฟาจะนะ ระหวาง ปตท. กับ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดย ปตท. จะจัดสงกาซฯ ให กฟผ. เพ่ือมาใชในโรงไฟฟาพลังความรอน
รวมจะนะ จ.สงขลา ในปริมาณสูงสุดวันละ 114 พันลานบีทียูตอวัน จากแหลงกาซธรรมชาติจากพ้ืนที่รวมไทย-
มาเลเซีย ผานระบบทอในทะเลของ บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด และระบบทอบนบกของ ปตท. 
เปนระยะเวลา 25 ป เริ่มต้ังแตเดือน พฤษภาคม 2551 รวมมูลคาซื้อขายกาซตลอดอายุสัญญาคิดเปนเงินประมาณ 
200,000 ลานบาท และในการจัดหากาซฯ สําหรับโรงไฟฟาจะนะ ในครั้งน้ี เปนการชวยใหประเทศลดการนําเขานํ้ามัน
เตาไดประมาณ 920 ลานลิตรตอป หรือเทากับ 23,000 ลานลิตร ตลอดอายุสัญญา รวมมูลคาที่ประเทศสามารถประหยัด
เงินตราจากการนําเขานํ้ามันเตาไดไมตํ่ากวา 7,200 ลานบาทตอป หรือ 180,000 ลานบาท ตลอดอายุสัญญา 

 : เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 สภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นชอบใหตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน เปน
กฎหมายใชบังคับ โดยนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานดังกลาวขึ้นทูลเกลา และทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2550 และใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 11 ธันวาคม 2550 เปนตนไป 

 : เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท. ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE) ที่ประเทศ
สิงคโปร เพ่ือใชเปนตัวแทนในการลงทุนในโครงการพัฒนาธุรกิจปาลมและผลิตภัณฑตอเน่ืองในภูมิภาคเอเชีย โดยมี
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 40 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญสิงคโปร รวมเปนเงิน 40 ลานเหรียญสิงคโปร หรือ
ประมาณ 942.50 ลานบาท โดย ปตท. ถือหุนใน PTTGE รอยละ 100 

 : เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 PTTI บริษัทยอยที่ ปตท. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุน
กับบริษัท Mediterranean Gas Pipeline Ltd. (MGPC) ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต เพ่ือซื้อหุนของบริษัท East 
Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) จํานวน 36.75 ลานหุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ในราคา 13.25 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอหุน รวมเปนเงินประมาณ 486.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง EMG เปนบริษัทเดียวที่ไดรับสิทธิในการวางทอ
เพ่ือสงกาซฯ จากประเทศอียิปตไปขายใหประเทศอิสราเอลภายใต MOU ระหวางรัฐบาลทั้งสองประเทศ  

 : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จากเดิม 28,156,549,250 บาท เปน 28,169,756,250 บาทแบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,816,975,625 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุด ไดตัดสินคดีแปรรูป ปตท.  โดยศาลฯ ไดพิพากษายกคําฟองของมูลนิธิ
เพ่ือผูบริโภคท่ีใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจสิทธิประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่2) 
พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมาย วาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 
สงผลใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไมตองเพิกถอนจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตอยางไรก็
ตาม ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งให ปตท.  ดําเนินการแบงแยกทรัพยสินสวนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สิทธิ
การใชที่ดินเพ่ือวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ รวมท้ังแยก อํานาจและสิทธิในสวนที่เปนอํานาจมหาชนของรัฐ
ออกจากอํานาจและสิทธิของ ปตท. ใหเสร็จสิ้นกอนการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยทรัพยสินตามคําพิพากษาที่ ปตท. ตองโอนใหกระทรวงการคลังเปน
ทรัพยสินที่ได เน่ืองจากการปโตรเลียมฯ ใชอํานาจมหาชนเหนือที่ดินของเอกชนและไดจายคาทดแทนโดยใชเงินทุน
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ของรัฐ  ไดแก ที่ดินเวนคืน 32 ไร ที่การปโตรเลียมแหงประเทศไทยโอนใหกับ ปตท. สิทธิการใชที่ดินของเอกชนเพ่ือ
การวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอที่การปโตรเลียมฯ โอนใหกับ ปตท. และทรัพยสินระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ประกอบดวยทอสงกาซ รวมท้ังวัสดุและอุปกรณที่ประกอบเปนระบบทอสงกาซธรรมชาติ อันเกิดจากการใชอํานาจ
มหาชนเหนือที่ดินของเอกชนเพ่ือวางระบบดังกลาวในขณะท่ีเปนการปโตรเลียมฯ และไดจายเงินคาทดแทนโดยอาศัย
ทรัพยสินของรัฐซึ่งการปโตรเลียมฯ ไดโอนแก  ปตท. นอกจากน้ี ศาลยังไดวินิจฉัยวา ให ปตท. ยังคงมีสิทธิในการใชที่
ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่การปโตรเลียมฯเคยมีอยูตอไป โดยตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดิน
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  ทั้งน้ีเปนไปตามมาตรา 24 วรรคสี่ ซึ่งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะที่กําหนด
เรื่องการจัดการสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปล่ียนสภาพเปนบริษัท 

 : เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ไดมีพิธีลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ แหลงยูโนแคล 123 ระหวาง ปตท. กับกลุม
ผูขาย ซึ่งประกอบดวย ปตท.สผ. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด และบริษัท มิตซุย ออยล เอกซโปล
เรช่ัน จํากัด ทั้งน้ีเพ่ือนํากาซฯ มาใชเปนเช้ือเพลิงรองรับความตองการใชภายในประเทศที่ขยายตัวอยางตอเน่ืองตามการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสาระสําคัญของสัญญาเปนการรวมสัญญายูโนแคล 1 และยูโนแคล 2/3 ที่มีอยูในปจจุบันเขา
เปนสัญญาฉบับเดียวกัน ผลจากการรวมสัญญา จะทําใหปริมาณซื้อขายกาซฯ จะสามารถเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่ 740 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน เปน 1,240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ต้ังแต พ.ศ. 2555 เปนตนไป    

 : เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนรวม ATC และ RRC มีมติอนุมัติรายละเอียดเก่ียวกับการควบ
บริษัทและกิจการของบริษัทใหมที่เกิดจากการควบกันโดยผลของกฎหมาย  

: เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ปตท. ไดลงนามในสัญญาซื้อหุนระหวาง ปตท. และบริษัท Toyo Thai Corporation (Toyo 
Thai) เพ่ือซื้อหุนของบริษัท เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (NPTC) จาก Toyo Thai ที่
ถืออยูในสัดสวนรอยละ 40 คิดเปนจํานวน 168,490 หุน ในราคาหุนละ 166.1820 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 28 
ลานบาท โดยไดชําระเงินดังกลาวเม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2550 และภายหลังการเขาซื้อหุนดังกลาว ปตท. และ PTTCH 
จะถือหุนใน NPTC ในสัดสวนรอยละ 40 และ 60 ตามลําดับ ทั้งน้ี การเขาซื้อหุน NPTC ของ ปตท. ดังกลาวเปนไปตาม
นโยบายการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจปโตรเคมีและบริษัทในเครือเพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธหลักของ ปตท. โดย 
ปตท. ประสงคจะขยายขอบเขตงานของ NPTC ใหเปนบริษัทกลางดานซอมบํารุงและวิศวกรรมสําหรับกลุม ปตท. เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานซอมบํารุงและวิศวกรรมและรองรับการขยายงานของกลุมในอนาคต 

 : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ไดมีการลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ Floating Production, Storage and 
Offloading (FPSO) (FPSO Gas Sale Agreement) ระหวาง ปตท. และ ปตท.สผ. จากบริเวณพ้ืนที่ทางตอนเหนือของ
โครงการอาทิตย (Arthit North Area) โดย ปตท.สผ. จะเพ่ิมอัตราการผลิตกาซธรรมชาติจากบริเวณพ้ืนที่ดังกลาว เพ่ือ
ขายใหกับ ปตท. เพ่ิมขึ้นประมาณ 120 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปนระยะเวลา 3 ป โดยคาดวาจะเร่ิมผลิตกาซธรรมชาติ
ในเดือนสิงหาคม 2551 

 : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ATC และ RRC ไดจดทะเบียนควบบริษัท จัดต้ังเปนบริษัทใหมคือ “บริษัท ปตท. อะโรเม
ติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “PTT Aromatics and Refining Public Company Limited” 
และมีช่ือยอคือ “PTTAR” โดยบริษัทใหมจะรับมาซึ่งทรัพยสิน หน้ี สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้ง
สองบริษัทโดยผลของกฎหมาย และในวันเดียวกันน้ัน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรับหลักทรัพยของ PTTAR 
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยเริ่มทําการซื้อขายในวันแรกคือ วันที่ 2 มกราคม 2551  
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 : เมื่อวันที่ 28 ธันยาคม 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จากเดิม 28,169,756,250 บาท เปน 28,173,881,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,817,388,125 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

ป 2551 

กุมภาพันธ  : เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงเบื้องตนในการซื้อขายกาซธรรมชาติเหลว (LNG) กับ
บริษัท กาตารแกส โอเปอเรต้ิง จํากัด เพ่ือนําเขา LNG ภายใตสัญญาระยะยาวจากประเทศกาตาร ในปริมาณ 1 ลานตัน
ตอป ผานสถานีรบัจาย LNG (LNG Receiving Terminal) ของ ปตท. ซึ่งต้ังอยูที่ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง โดยคาดวาจะดําเนินการกอสรางสถานีแลวเสร็จใน พ.ศ. 2554  

 : เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการลงนามสัญญาการดําเนินโครงการผลิตสาธารณูปการและสัญญาซื้อขายไฟฟา ไอ
นํ้าและนํ้าปราศจากแรธาตุ กับบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดย ปตท. จะเปนผูลงทุนดําเนินโครงการ
ผลิตสาธารณูปการ เพ่ือผลิตจําหนายไฟฟาและไอนํ้าใหกับหนวยผลิตของโรงกล่ันเดิมและรองรับการขยายโครงการ 
Hydro Cracking Unit ใหมของบางจาก และบางจากจะรับผิดชอบในการจัดหาพ้ืนที่ให ปตท. สรางและดําเนินการ
โรงไฟฟาไดตลอดอายุโครงการฯ โดยโรงไฟฟาจะใชระบบผลิตไฟฟาแบบพลังงานรวม Combine Heated and Power 
(CHP) ซึ่งใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง ประกอบดวยเครื่องกังหันกาซฯ จํานวน 2 ชุด มีกําลังการผลิตไฟฟารวม 25 
เมกกะวัตต เครื่องผลิตไอนํ้าจากไอเสีย (Heat Recovery Steam Generator) มีกําลังผลิต 90 ตันตอช่ัวโมง โดยคาดวาจะ
เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยได ภายในไตรมาสท่ี 2 ของ พ.ศ. 2552 

 : เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการลงนามสัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงสิริกิต์ิ ในปริมาณไมเกิน 3 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน เพ่ือนํามาใชประโยชนในโครงการ NGV โดยเริ่มรับกาซธรรมชาติจริง ต้ังแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 
2551 และสามารถจะรับกาซฯ ไดตอไป จนถึงวันที่กาซฯ หมดหลุม  

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

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

 : เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 โครงการอาทิตยไดเริ่มจายกาซธรรมชาติเขาระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ที่อัตรา
การผลิตเริ่มแรก 80 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และสามารถจายกาซในอัตรา 330 ลานลูกบาศกฟุตตอวันไดต้ังแตวันที่ 25 
เมษายน 2551 
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 : เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,181,884,250 บาท เปน 28,184,770,250 บาทแบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,818,477,025 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

เมษายน : เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 ปตท. ไดเขารวมทุนกับ PTTAR และ PTTCH ในสัดสวนรอยละ 40, 30 และ 30 ตามลําดับ 
จัดต้ังบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกอสรางโรงงานผลิตสารฟนอล (Phenol) ขนาด 
200,000 ตันตอป และมีอะซีโตน (Acetone) เปนผลิตภัณฑรอง ขนาด 125,000 ตันตอป วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 
283.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ สัดสวนหน้ีสินตอทุน 1:1 คิดเปนเงินลงทุนของ ปตท. ประมาณ 56.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

พฤษภาคม : เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ปตท. ไดเปดโรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลวขนาดเล็กแหงแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Small LNG Plant) ซึ่งต้ังอยูในบริเวณพ้ืนที่โรงแยกกาซธรรมชาติ ของ ปตท. จังหวัดระยอง  มีกําลังการผลิต 20 ตันตอ
วัน หรือเทียบเทานํ้ามันดีเซลประมาณ 27,800 ลิตรตอวัน (พลังงานเทียบเทา) โดย LNG ที่ผลิตไดจะใชเพ่ือการทดลอง
หรือนํารองเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการทดแทนนํ้ามันดีเซลในรูปแบบตางๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการขนสง
ทางนํ้า ซึ่งหากผลการทดลองและนํารองใช LNG ไดผลสําเร็จ สามารถใชงานไดดีและชวยลดตนทุนคาใชจายเช้ือเพลิง
ของผูประกอบการได จะชวยอํานวยความสะดวกแกผูบริโภคหรือกลุมอุตสาหกรรมที่มีความประสงคจะใชกาซ
ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงแตไมมีระบบทอสงกาซฯ ผาน   สามารถพิจารณาใช LNG เปนเช้ือเพลิงทดแทนได ซึ่งนอกจาก
จะชวยลดตนทุนคาเช้ือเพลิงของผูประกอบการฯ แลว ยังชวยใหประเทศประหยัดเงินตราจากการนําเขานํ้ามันจาก
ตางประเทศ 

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

 : เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 กรมธนารักษไดมีการลงนามในสัญญาให ปตท. ใชที่ราชพัสดุ พรอมชําระคาตอบแทน ทั้งน้ี
สืบเน่ืองจากศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ให ปตท. แบงแยกทรัพยสินในสวนที่เปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน สิทธิการใชที่ดินเหนือที่ดินของเอกชนเพ่ือวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ รวมถึง
ทรัพยสินที่ประกอบกันเปนระบบขนสงปโตรเลียมทางทอใหแกกระทรวงการคลังโดยให  ปตท. ยังคงมีสิทธิใชที่ราช
พัสดุดังกลาวตอไป  แตตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่ง ปตท. และกรมธนา
รักษไดรวมกันสํารวจและตรวจสอบทรัพยสินที่จะดําเนินการแบงแยก และไดมีการลงนามบันทึกการแบงแยกและสง
มอบทรัพยสินดังกลาว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ทั้งน้ี ปตท. สามารถใชทรัพยสิน ซึ่งเปนที่ราชพัสดุมีกําหนดเวลา 30 
ป ต้ังแต 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2580 ซึ่งปตท. จะตองชําระคาตอบแทนการใชที่ราชพัสดุยอนหลังไปต้ังแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2550  

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

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ไดจําหนายหุนบริษัท พีทีที โพลิเมอรมารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) จํานวน 100,000 หุนคิด
เปนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท ใหแกบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) ในราคาตอหุน
ตามมูลคาตามบัญชี (Book Value) ของหุน PTTPM ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 คิดเปนมูลคา 58,318,438.00 บาท ทั้งน้ี 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันและความรวมมือทางธุรกิจภายในกลุม ปตท. ภายหลังการจําหนายหุน ปตท. , IRPC และ  
PTTCH จะถือหุน PTTPM ในสัดสวนรอยละ 50, 25 และ 25 ตามลําดับ 

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

 : เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 2,824,047,825 บาท เปน 28,240,566,250 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 2,824,056,625 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

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

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ปตท. ไดรายงานสรุปการดําเนินการตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ ฟ.
47/2549 และหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ใหสํานักงานศาลปกครองทราบเก่ียวกับการสงมอบทรัพยสินของการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย (“การปโตรเลียมฯ”) ที่ตองแบงแยกตามคําพิพากษาใหกับกรมธนารักษ โดยในสวนที่ดิน
เวนคืนของการปโตรเลียมฯ น้ัน ปตท. ไดดําเนินการรวมกับกรมธนารักษและกรมที่ดินในการดําเนินการจดทะเบียน
แกไขและเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน (โอนกรรมสิทธิ์) ใหกระทรวงการคลังเสร็จสิ้นแลวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2551  

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ปตท. ไดยื่นคํารองรายงานสรุปการดําเนินการตามคําพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด เพ่ือ
รายงานใหศาลฯ ทราบถึงการดําเนินการตามคําพิพากษาของผูถูกฟองคดีและขอใหศาลฯ พิจารณาการดําเนินการตาม
คําพิพากษาของ ปตท. ในฐานะผูถูกฟองคดีที่ 4 และหนวยงานที่เก่ียวของและมีคําสั่งตามที่ศาลฯ เห็นสมควรตอไป  

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ศาลปกครองสูงสุดไดบันทึกไวในคํารองของ ปตท. ดังกลาวขางตนความวา “........ 
พิเคราะหแลวเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ 1 ถึงที่ 4 และหนวยงานที่เก่ียวของไดดําเนินการตามคําพิพากษาเปนที่เรียบรอยแลว
........”   
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ป 2552   

กุมภาพันธ      :       เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 สัญญาการกล่ันรวม (Operating Alliance) ระหวาง PTTAR และ SPRC ไดสิ้นสุดลง สงผล
ใหสถานะของบริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนน่ิง จํากัดสิ้นสุด และทั้งสองบริษัทไดแยกการบริหารงานออกจากกัน โดยทั้ง
สองฝายตกลงจะใชทุนรับนํ้ามันดิบทางทะเล (SPM) ระบบทอสงนํ้ามันสําเร็จรูปไปยัง ระบบขนสงนํ้ามันทางทอ 
(Thappline) ทาเรอืสง LPG และอุปกรณผลิตกํามะถันเม็ด (Sulfur Palletizer) รวมกันตอไป เน่ืองจากเปนการลงทุน
รวมกัน 

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

: เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 คณะกรรมการ ปตท. ไดมีมติอนุมัติให ปตท. ยกเลิกสัญญาเงินกูเดิมและจัดทําสัญญาเงินกู
ใหม ภายหลังจากที่บริษัท  เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (ENCO) สามารถจัดหาเงินกูจากแหลงภายนอก เพ่ือชําระคืน
เงินกูจาก ปตท. และ ปตท.สผ. ที่คางอยูทั้งหมด โดยสัญญาเงินกูใหมเปนสัญญาเงินกูดอยสิทธิในวงเงินไมเกิน 1,250 
ลานบาท (วงเงินกูทั้งสิ้น 2,500 ลานบาทโดยสวนที่เหลือ ปตท.สผ. เปนผูใหกูภายใตเง่ือนไขเดียวกัน) คิดอัตราดอกเบี้ย
ในเชิงพาณิชย ระยะเวลาเงินกู 13 ป 6 เดือน ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2552 ปตท. ไดลงนามในสัญญาเงินกูใหมกับ 
ENCO เรียบรอยแลว นอกจากน้ียังอนุมัติให ปตท. เพ่ิมทุนใน ENCO ตามสัดสวนถือหุนรอยละ 50 เปนจํานวนเงินไม
เกิน 500 ลานบาท สงผลให ENCO มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,800 ลานบาท โดยเปนสวนของ ปตท. จํานวน 900 ลาน
บาทและของ ปตท.สผ. ในจํานวนเงินที่เทากัน 

:       เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2552 Lints Limited, Hong Kong (Lints)  ซึง่เปนบริษัทยอยของ PTTI (บริษทัยอยที่ ปตท. ถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 100) ไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุน (Share Sale Agreement) กับบริษัท Straits Resources Limited 
(SRL) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือซื้อหุนบริษัท Straits Bulk and Industrial 
Pty Limited (SBI) (บริษัทยอยที่ SRL ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100) คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของหุนทั้งหมด ใน
มูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 335 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทาประมาณ 11,838.9 ลานบาท 

เมษายน          : เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 Lints และ SRL ไดปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับกอน (Condition Precedent) ของสัญญาซื้อขาย
หุนสําเร็จ Lints จึงไดชําระราคาของการเขาซื้อกิจการจํานวนแรก 219.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ (คิดเปนประมาณ 7,822 
ลานบาท) และไดรับโอนหุน SBI ในวันดังกลาว 

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

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



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 26 
 

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

สิงหาคม       :    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 คําเสนอซื้อหลักทรัพยที่เหลือทั้งหมดของ SAR ไดสิ้นสุดลง โดย Lints ไดรับการตอบ
รับคําเสนอซื้อหลักทรัพยเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,563,098 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.23 ของจํานวนหุน SAR 
ทั้งหมด ซึ่งไมเปนไปตามเง่ือนไขของการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย ดังน้ัน จํานวนหุนทั้งหมดที่ผูถือหุนของ SAR ให
การตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยดังกลาว จึงถูกโอนกลับไปยังบัญชีหลักทรัพยของผูถือหุนแตละรายน้ันๆ เมื่อวันที่ 
17 มิถุนายน 2552 สงผลใหจํานวนหุนของ SAR ทั้งหมดที่อยูภายใตการควบคุมของ Lints และที่บุคคลซึ่งกระทํา
รวมกับ Lints (acting in concert) จึงมีจํานวนเทาเดิม คือ 514,679,220 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 47.1 ของจํานวน
หุนทั้งหมดของ SAR 

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

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

กันยายน      : เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. 
ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,305,503,2500 บาท เปน 28,318,336,250 บาท แบงออกเปน
หุนสามัญจํานวน 2,831,833,625 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. 
ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,318,336,250 บาท เปน 28,337,848,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,833,784,825 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

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

 

ป 2553   

กุมภาพันธ      :       เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 PTTGE เขาซื้อหุนสามัญของบริษัท Chancellor Oil Pte.Ltd.(CO) ซึ่งเปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้น
ในประเทศสิงคโปรจากผูถือหุนเดิม ในสัดสวนรอยละ 77.56 คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 86.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 27 
 

หรือเทียบเทาประมาณ 2,900 ลานบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจปลูกปาลมและผลิตนํ้ามันปาลมผาน PT. First Bornwo 
Plantation ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกทางตะวันตกของเกาะ Kalimantan 

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

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

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

พฤษภาคม : เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจดัการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,354,157,250 บาท เปน 28,382,883,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,838,288,325 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

 : เมื่อเดือน พฤษภาคม 2553 ปตท. ลงนามในบันทึกขอตกลง “โครงการทดลองพัฒนากาซชีวภาพที่ไดจากมูลสัตวเพ่ือ
การคมนาคม จังหวัดเชียงใหม” ระหวาง ปตท. และ บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด 
(มหาชน) โดย ปตท. จะรับซื้อกาซชีวภาพอัดจากบริษัท ยูนิเวอรแซลฯ เพ่ือนําไปจําหนายเปนเช้ือเพลิงในรถยนต 
ทดแทนการใชกาซ CNG ในพ้ืนที่หางไกลแนวทอสงกาซธรรมชาติและสถานีบริการหลัก NGV (Mother Station) 
ความสามารถในการผลิตกาซชีวภาพอัด 6 ตันตอวัน ทดแทนการใชนํ้ามันดีเซล ประมาณ 6,000 ลิตรตอวัน หรือ LPG 
ประมาณ 4,600 กิโลกรัมตอวัน 

มิถุนายน  : เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 โครงการผลิตสาธารณูปการเพ่ือผลิตและจําหนายไฟฟาและไอนํ้าใหกับหนวยผลิตของโรง
กล่ันนํ้ามันบางจากของบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดเริ่มจายไฟฟาและไอนํ้าเชิงพาณิชย โดยมีกําลัง
ผลิตไฟฟารวม 25 เมกกะวัตต และกําลังผลิตไอนํ้า 90 ตันตอช่ัวโมง 

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

 : เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,382,883,250 บาท เปน 28,390,661,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,839,066,125 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 28 
 

กรกฎาคม  : เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 โรงแยกกาซอีเทน ไดเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยดวยกําลังการแยกกาซธรรมชาติสูงสุด 
750 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งจะผลิตกาซอีเทนไดสูงสุดประมาณ 630,000 ตันตอป เพ่ือปอนเปนวัตถุดิบใหกับโรงอี
เทนแครกเกอร ของบริษัท พีทีทีโพลี เอทีลีน จํากัด (PTTPE) 

                         : เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ปตท. และ ปตท.สผ. ไดลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติจากแหลงซอติกา แปลง M9 
และบางสวนของแปลง M11 ในอาวเมาะตะมะ สหภาพพมาในอัตรา 240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน อายุสัญญา 30 ป 
กําหนดเริ่มสงกาซฯป 2556 โดยปริมาณกาซฯ ที่ปตท. รับจากแหลงซอติกาน้ี จะสามารถทดแทนการนําเขานํ้ามันเตาได
ประมาณปละ 2,400 ลานลิตร ชวยประเทศประหยัดเงินตราตางประเทศประมาณ 400,000 ลานบาท ตลอดอายุสัญญา 

สิงหาคม :    เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,390,661,250 บาท เปน 28,424,534,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,842,453,425 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

 : เมื่อเดือน สิงหาคม 2553 สถานี NGV ปตท. สารภี จังหวัดเชียงใหม ไดปรับปรุงเปนสถานี LCNG (Liquid to 
Compressed Natural Gas Station) โดยใช LNG จากโรงงานผลิต LNG หนองตูม จังหวัดสุโขทัย เพ่ือลดตนทุนคา
ขนสงในพ้ืนที่หางไกลจากแนวทอกาซธรรมชาติ โดยเริ่มกอสรางเดือนสิงหาคม 2553 คาดวาจะแลวเสร็จเดือนมีนาคม 
2554 

กันยายน           :     เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาวาโรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ 6 และโครงการทายคํา
ฟองอีก 23 โครงการ ไมถือเปนโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2553 คงเหลือโครงการขยายกําลังการผลิต MEG จํานวน 95,000 ตันตอป ของบริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัด 
(TOCGC) ที่อยูในโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 : เมื่อเดือนกันยายน 2553 ปตท. ลงนามบันทึกขอตกลง “โครงการวิจัยและสาธิตการปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพเพ่ือใช
เปนเช้ือเพลิงในรถยนต จังหวัดอุบลราชธานี” ระหวาง ปตท. และบริษัท อุบล ไบโอกาซ จํากัด เพ่ือผลิตและปรับปรุง
คุณภาพกาซชีวภาพที่ไดจากน้ําเสียของโรงงานแปงมันสําปะหลังใหเปนกาซชีวภาพอัดซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการ
นําไปใชเปนเช้ือเพลิงในยานยนต ทดแทนการใชกาซ CNG ในพ้ืนที่หางไกลแนวทอสงกาซธรรมชาติและสถานีบริการ
หลัก NGV แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบริษัทฯ มีความสามารถสงกาซชีวภาพให ปตท. เพ่ือใชผลิตกาซชีวภาพ
อัดได 2,362,500 กิโลกรัมตอป เทียบเทาการใชนํ้ามันดีเซล 2,312,641 ลิตรตอป หรือ LPG 1,818,518 กิโลกรัมตอป   
คาดวาจะเริ่มดําเนินการจําหนายเชิงพาณิชยไดภายในปลาย พ.ศ. 2554 

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

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ปตท. เสนอซื้อกิจการเหมืองถานหินของบริษัท SRL ผานบริษัท PTT Mining Limited 
(PTTML) ซึ่งเปนบริษัทลูกของ PTTI โดย PTTML ตกลงที่จะชําระเงินใหแกผูถือหุนของ SRL ในราคา 1.72 เหรียญ
ออสเตรเลียตอหุน คิดเปนมูลคารวม 544.1 ลานเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 16,600 ลานบาท ซึ่งการซื้อกิจการใน
ครั้งน้ี เปนการลงทุนตามนโยบายในการขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินที่มีคุณภาพสูงและมีศักยภาพที่ดีในการ
เติบโตในอนาคต 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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ธันวาคม :  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553  ปตท. ไดออกและเสนอขายหุนกูสกุลบาท อายุ 100 ป (Century Bond) ใหกับผูลงทุน
สถาบันและผูลงทุนรายใหญ วงเงิน 4,000 ลานบาทซึ่งเปนการออกหุนกูที่มีอายุยาวที่สุดครั้งแรกในประเทศไทยและ
สอดคลองกับความมุงมั่นของ ปตท. ที่จะเปนองคกร 100 ป รวมถึงเปนการเขาล็อค (Lock-in) ตนทุนดอกเบี้ยในระยะ
ยาวจากสถานการณที่ภาวะดอกเบี้ยอยูในระดับตํ่าแตความผันผวนและความเสี่ยงในตลาดเงินยังคงอยูในระดับสูง  ทั้งน้ี
นักลงทุนใหความสนใจลงทุนสูงเกินคาด แสดงใหเห็นถึงความเช่ือมั่นของนักลงทุนที่มีตอ ปตท. วาเปนองคกรที่มี
วิสัยทัศน มีการบริหารจัดการที่ดี มีความยั่งยืน สามารถอยูควบคูและเจริญกาวหนาไปในศตวรรษหนาพรอมกับ
ประเทศไทย 

 : เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553  ปตท. ไดเขารวมลงทุนในบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร จํากัด ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 
23 เพ่ือพัฒนาโครงการโรงไฟฟาอุตสาหกรรมบางกะดี  โดยลงทุนรวมกับ บริษัท บี.กริม เอนเนอยี คอรปอเรชัน จํากัด 
(ถือหุนรอยละ 51)  และ บริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะดี (ถือหุนรอยละ 26) โดยโรงไฟฟาอุตสาหกรรมบางกะดี   
เปนโรงไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Procedure : SPP) ที่ใชขบวนการผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน ใช
กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง มีกําลังการผลิตไฟฟา 118 เมกะวัตต กําลังการผลิตนํ้าเย็น 3,400 ตันความเย็น ลูกคาตาม
สัญญาคือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และลูกคาอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี คาดวาโครงการจะ
สามารถเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยไดภายในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2557 

 : เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,458,165,250 บาท เปน 28,490,420,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,849,042,025 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

 

ป 2554 

มกราคม       :     เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 ซึ่งเปนโรงแยกกาซฯ ที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศ ได
เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย ดวยกําลังการแยกกาซธรรมชาติสูงสุด 800  ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งจะผลิตกาซอีเทน
ไดสูงสุดประมาณ 630,000 ตันตอป กาซโพรเพนและ LPG ประมาณ 1,030,000 ตันตอป และกาซโซลีนธรรมชาติ 
(NGL) ประมาณ 160,000 ตันตอป รวมท้ังสิ้น 1,820,000 ตันตอป ทั้งน้ี เพ่ือชวยสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตร
เคมีของประเทศ และผลิต LPG เพ่ือรองรับความตองการใชภายในประเทศ 

มีนาคม        :  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ปตท. และ บริษัท Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) ไดเขารวมลงทุนในบริษัท 
พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 50 และ 50 เพ่ือพัฒนาพัฒนาโครงการผลิต Polybutylene 
Succinate (PBS) ซึ่งเปนผลิตภัณฑพลาสติกที่ยอยสลายไดโดยวิธีธรรมชาติ (Biodegradable Plastic) โดยมีทุนจด
ทะเบียนจํานวน 12 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 360 ลานบาท 

  : เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ปตท. เสนอซื้อกิจการเหมืองถานหินของ SRL (ซึ่งภายหลังไดเปล่ียนช่ือเปน International 
Coal Holdings Limit (ICH)) ผานบริษัท PTTML ซึ่งเปนบริษัทลูกของ PTTI โดย PTTML ตกลงที่จะชําระเงินใหแกผู
ถือหุนของ SRL คิดเปนมูลคารวม 544.1 ลานเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 16,600 ลานบาท ซึ่งการซื้อกิจการใน
ครั้งน้ี เปนการลงทุนตามนโยบายในการขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินที่มีคุณภาพสูงและมีศักยภาพที่ดีในการ
เติบโตในอนาคต 
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  : เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 PTTI เขาซื้อหุนสามัญบริษัท Xayaburi Power Company Limited (XPCL) ผานบริษัท นที ซิน
เนอรยี่ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศลาว จากบริษัท ช. การชาง (มหาชน) จํานวน 20,000,0001 หุน มูลคา
หุนละ 10 บาท คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 200,000,010.00 บาท ในสัดสวน 25% โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตน 999,900 
บาท มูลคาหุนละ 100 บาท 

เมษายน : เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ที่ประชุมผูถือหุน ปตท. มีมติอนุมัติการเขาซื้อหุนของ PTTAR และ PTTCH จากผูถือหุน
ของ PTTAR และ PTTCH ที่คัดคานการควบบริษัท 

 : เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ที่ประชุมผูถือหุน PTTAR และ PTTCH มีมติอนุมัติการควบบริษัท  

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

พฤษภาคม :  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ปตท. ไดเขารวมลงทุนใน บริษัท ผลิตไฟฟานวนคร จํากัด (NNEG) ในสัดสวนการถือ
หุนรอยละ 30 เพ่ือพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานรวมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยรวมลงทุนกับบริษัท 
นวนคร จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 30) และบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 40) 
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) แบบ Cogeneration โดยใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง มีกําลังการผลิตไฟฟา 127 เมกะวัตต 
กําลังการผลิตไอนํ้า 15 ตันตอช่ัวโมง โดยไฟฟาที่ผลิตไดจะจําหนายไฟฟาให กฟผ. ในปริมาณ 90 เมกะวัตต ใชภายใน
โครงการฯ ประมาณ 7 เมกะวัตต และปริมาณไฟฟาที่เหลือประมาณ 30 เมกะวัตต และไอนํ้า 15 ตันตอช่ัวโมง จําหนาย
ใหแกลูกคาโรงงานภายในนิคมฯ 

มิถุนายน : เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ไดจดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูช่ันส จํากัด (PTT Energy Solutions Co., 
Ltd. – PTTES)  เพ่ือใหบริการเปนที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม ทุนจดทะเบียนเบ้ืองตน 150 ลานบาท ชําระแลวรอย
ละ 75 โครงสรางผูถือหุนประกอบดวย ปตท. ถือหุนรอยละ 40 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. อะโรเม
ติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนบริษัทละรอยละ 20  

 :  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน มีมติเห็นชอบการปรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ
ของระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝงที่จะนะ (พ้ืนที่ 4) เปนเทากับ 2.5659 บาทตอลานบีทียู (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
โดยแบงเปนสวนของตนทุนคงท่ี 2.4855 บาทตอลานบีทียู และสวนของตนทุนผันแปร 0.0804 บาทตอลานบีทียู โดย
เริ่มเรียกเก็บจากผูใชบริการต้ังแตเดือน มิถุนายน 2554 เปนตนไป 

กรกฎาคม  : เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน มีมติเห็นชอบใหเรียกเก็บอัตราคาบริการการเก็บ
รักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซ สวนของตนทุนคงที่ 31.6859 บาทตอลานบีทียู และสวนของ
ตนทุนผันแปร 1.7050 บาทตอลานบีทียู โดยเริ่มเรียกเก็บจากผูใชบริการต้ังแตเดือน กรกฎาคม 2554 เปนตนไป 

 : เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน มีมติเห็นชอบการปรับอัตราคาบริการสงกาซ
ธรรมชาติสวนของตนทุนผันแปรของระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ระยอง (พ้ืนที่ 1) ระบบทอสงกาซ
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ธรรมชาตินอกชายฝงที่ขนอม (พ้ืนที่ 2) และระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝง (พ้ืนที่ 3) ประจําป 2554 ที่อัตรา 1.1575 
บาทตอลานบีทียู โดยเริ่มเรียกเก็บจากผูใชบริการต้ังแตเดือน กรกฎาคม 2554 เปนตนไป 

กันยายน : เมื่อวันที่ 6 กันยายน สถานีรับจายกาซธรรมชาติเหลว (Map Ta Phut LNG Terminal) ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 
ซึ่งเปนสถานีรับ-จายกาซธรรมชาติเหลวแหงแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชย โดย
มีความสามารถรับ-จาย LNG ในระยะแรก 5 ลานตันตอป (เทียบเทาปริมาณกาซธรรมชาติ 700 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 
และจะสามารถขยายเปน 10 ลานตันตอป ในอนาคต (เทียบเทาปริมาณกาซธรรมชาติ 1,400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 
โดยสถานีรับ-จาย LNG แหงน้ี ประกอบดวย ถังเก็บ LNG ขนาด 160,000 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 ถัง และทาเรือซึ่งมี
ศักยภาพในการรองรับเรือบรรทุก LNG ขนาดต้ังแต 125,000-264,000 ลูกบาศกเมตร ทั้งน้ี สถานีรับจายกาซธรรมชาติ
เหลว แหงน้ี สามารถพัฒนาใหเปนศูนยกลางการคา LNG ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งจะสงผลใหประเทศ
ไทยมีความมั่นคงทางดานพลังงานมากยิ่งขึ้น 

 
3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ปตท. เปนบริษัทพลังงานแหงชาติที่ประกอบธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร โดยปรัชญาการดําเนินธุรกิจของ ปตท. จะ
มุงสรางความสมดุลระหวางการเติบโตทางธุรกิจ และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมควบคูกับการสรางสังคมไทยใหเขมแข็ง เพ่ือเปนพลังที่
ยั่งยืนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอยูคูสังคมไทยตลอดไป  

การประกอบธุรกิจของ ปตท. เปนการลงทุนตลอดหวงโซธุรกิจต้ังแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้าโดย มุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมตอยอด
ธุรกิจ เพ่ือสรางความม่ันคงทางพลังงานและสรางอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยใหเขมแข็งผานธุรกิจที่ ปตท. ดําเนินงานเองและธุรกิจที่
ลงทุนผานบริษัทในกลุม ปตท. ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจไดดังน้ี 

3.2.1 ธุรกิจท่ีดําเนินงานเอง ประกอบดวย 
3.2.1.1 หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 
ดําเนินธุรกิจการจัดหา ขนสง จัดจําหนายกาซธรรมชาติและผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติ และการจําหนายกาซ

ธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) ในสถานีบริการ NGV รวมท้ังการลงทุนในธุรกิจที่ใชประโยชนและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติ
ผานบริษัทในกลุม ปตท. โดยการจัดหากาซธรรมชาติครอบคลุมการจัดหาจากแหลงในประเทศ นําเขาจากประเทศเพ่ือนบาน และในรูป
ของกาซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) ในอนาคต เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการท่ีขยายตัวอยางตอเน่ือง สําหรับการ
จัดจําหนายครอบคลุมการจัดจําหนายใหกับผูผลิตไฟฟารายใหญผานการลงทุนระบบทอสงกาซธรรมชาติ การจัดจําหนายใหกับลูกคา
อุตสาหกรรมผานการลงทุนระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ และการจัดจําหนาย NGV เพ่ือสงเสริมการใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง
ทางเลือกทดแทนน้ํามันเบนซินและดีเซลผานการลงทุนในสถานีบริการ NGV ในสวนธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ ปตท. ไดลงทุนในโรง
แยกกาซธรรมชาติเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติจากอาวไทยโดยการแยกผลิตภัณฑตางๆ ที่มีมูลคาจากกาซธรรมชาติเพ่ือใชเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีในการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยเพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จะชวยเสริมสราง
เศรษฐกิจของไทยใหเติบโต รวมท้ังการจําหนายเปนกาซปโตรเลียมเหลวหรือ LPG เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรมและ
ขนสง  

นอกจากน้ีหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติยังไดมีการลงทุนคลังรับกาซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Terminal ผาน
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ซึ่ง ปตท. ถือหุนรอยละ 100 เพ่ือใหบริการในการรับเรือ จัดเก็บ LNG และแปลงสภาพ LNG เปนกาซ
ธรรมชาติ เพ่ือรองรับการนําเขา LNG ของ ปตท. ซึ่งคาดวาจะสามารถดําเนินการเชิงพาณิชยไดในป 2554 และการลงทุนในธุรกิจไฟฟาที่
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ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง และดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอนํ้า และน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจาก
ประสิทธิภาพการใชพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งมีบริษัทผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด ที่ ปตท. ถือหุนรอยละ 100 เปนผูดําเนินการ 

ธุรกิจการจัดหา ขนสง และจัดจําหนายกาซธรรมชาติ อยูภายใตพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
โดยมีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังเปนผูกํากับดูแล โดยธุรกิจจัดหาและโครงสรางราคาจําหนาย
ใหกับลูกคากลุมผูผลิตไฟฟารวมทั้งการบริหารการขนสงกาซธรรมชาติทางทอจะมีอัตราผลตอบแทนคงที่ ธุรกิจจัดจําหนายกาซธรรมชาติ
ใหกับลูกคาอุตสาหกรรมสวนใหญจะขึ้นอยูกับราคาน้ํามันเตาในตลาดโลกเพ่ือใหแขงขันไดกับราคาขายปลีกนํ้ามันเตาในประเทศ ในสวน
ผลประกอบการของโรงแยกกาซธรรมชาติจะขึ้นอยูกับราคาผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติที่จําหนายเปนวัตถุดิบใหกับ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีซึ่งจะขึ้นอยูกับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก แตในสวน LPG ที่จําหนายเปนเช้ือเพลิงในประเทศปจจุบัน
รัฐบาลมีนโยบายชวยเหลือประชาชนในการลดคาใชจายเช้ือเพลิงจากผลกระทบราคานํ้ามันตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยยังคงควบคุมไว
ที่ 333 เหรียญสหรัฐฯ ตอเมตริกตัน ซึ่งตํ่ากวาราคาตลาดโลก เชนเดียวกับราคา NGV ที่รัฐบาลยังคงตรึงราคาไวที่ 8.50 บาทตอกิโลกรัม 
จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2554 

ทั้งน้ีการจัดหากาซธรรมชาติสวนใหญกวารอยละ 70 มาจากกาซธรรมชาติในประเทศ สวนที่เหลือมาจากการนําเขาจาก
สหภาพพมา ซึ่งกาซธรรมชาติสวนหน่ึงจะจัดหามาจากบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. 

3.2.1.2 หนวยธุรกิจนํ้ามัน 
ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มีคุณภาพ ไดแก นํ้ามันเช้ือเพลิง กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ

นํ้ามันหลอล่ืนและผลิตภัณฑอื่นๆ ผานชองทางการจัดจําหนาย 2 ชองทางหลัก คือ ตลาดคาปลีก โดยจัดจําหนายผานสถานีบริการนํ้ามัน 
ปตท. ซึ่งไดพัฒนาเปนสถานีบริการท่ีทันสมัยแบบครบวงจรมีบริการเสริมและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือสนองความตองการของ
ผูบริโภคที่หลากหลาย อาทิ รานคาสะดวกซื้อ รานกาแฟ Café Amazon รานอาหาร ศูนยบริการเปล่ียนถายนํ้ามันหลอล่ืน Pro-Check 
บริการลางรถ รวมถึงการใหบริการของธนาคาร ภายใตแนวคิด “ความสุขหลากสไตลในที่เดียว  PTT Life Station” และตลาดพาณิชย โดย
จัดจําหนายผานกลุมลูกคาราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม สายการบิน เรือขนสง เรือประมง โรงบรรจุกาซ รานคากาซ และจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑไปยังตลาดตางประเทศ รวมท้ังการจําหนายผลิตภัณฑใหกับลูกคามาตรา 7 ในอุตสาหกรรมเดียวกันอีกดวย ซึ่งการดําเนินธุรกิจ
นอกจากจะมุงเนนการพัฒนาการบริการเพ่ือความพึงพอใจของผูบริโภคแลว ยังมีการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ทั้งนํ้ามันเช้ือเพลิงและ
ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืน เพ่ือใหผลิตภัณฑและการบริการสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคทุกกลุม  

ในฐานะบริษัทพลังงานแหงชาติ ปตท. มีการใหบริการและปฏิบัติการคลังสํารองผลิตภัณฑ รวมถึงการจัดหาและจัดสง
ปโตรเลียมเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ อีกทั้งยังมีสวนผลักดันและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดานพลังงานทดแทนเพ่ือ
สิ่งแวดลอม โดยการเปนผูนําคนควาและพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีหนวยธุรกิจนํ้ามันยังมีการบริหารการลงทุนผาน
บรษิัทในกลุม ปตท. ซึ่งสวนใหญ ปตท. ถือหุนรอยละ 100 ในธุรกิจและบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจนํ้ามันทั้งในและ
ตางประเทศ เชน ธุรกิจคาปลีกและสถานีบริการ ธุรกิจผสมและบรรจุนํ้ามันหลอล่ืน และธุรกิจบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน เปนตน 
  ธุรกิจนํ้ามันเปนธุรกิจการคาเสรีที่มีการแขงขันสูงและอยูภายใตกฎหมายหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติการคานํ้ามัน
เช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 เปนตน นอกจากนี้การดําเนินธุรกิจนํ้ามันยังอยูภายใตการ
ติดตามดูแลอยางใกลชิดจากหนวยงานราชการหลายหนวยงาน เชน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมการคา
ภายใน และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนตน โดยผลประกอบการจะขึ้นอยูกับคาการตลาดในการจําหนายนํ้ามันเช้ือเพลิง
และการขยายธุรกิจคาปลีกและธุรกิจเสริมในสถานีบริการนํ้ามัน รวมท้ังมูลคาสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 

3.2.1.3 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ  
ดําเนินธุรกิจจัดหาและการคาระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับนํ้ามันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑปโตร

เคมีและเคมีภัณฑ รวมท้ังรับผิดชอบในการจัดหาเรือขนสงในการนําเขาและสงออกผลิตภัณฑตางๆ จากบริษัทในกลุม ปตท. รวมทั้งการ
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ใหบริการเรือขนสงแกหนวยธุรกิจอื่นของ ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. ตลอดจนแสวงหาโอกาสในการทําการคา การแลกเปล่ียน 
(Physical Swap) นํ้ามันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑปโตรเลียม และผลิตภัณฑปโตรเคมี เพ่ือสรางความสมดุลในระบบ และการทําการซื้อ
ขายตลาดลวงหนา และ Hedging เพ่ือบริหารความเสี่ยงดานราคาที่มีความผันผวนสูง โดยผลประกอบการสวนใหญของหนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศจะขึ้นอยูกับราคาน้ํามันในตลาดโลก 

3.2.2 ธุรกิจท่ีลงทุนผานบริษัทในกลุม ประกอบดวย 
3.2.2.1 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 
ปตท. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมผานบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ 

ปตท.สผ. โดย ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในและตางประเทศรวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ตอเน่ือง เพ่ือแสวงหาแหลง
ปโตรเลียมทั้งนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติในราคาที่แขงขันไดเพ่ือสรางความม่ันทางทางพลังงานใหกับประเทศ โดย ปตท.สผ. จําหนาย
ปโตรเลียมที่ผลิตไดจากโครงการในประเทศและภูมิภาคใกลเคียงซึ่งสวนใหญเปนกาซธรรมชาติใหกับตลาดในประเทศเปนหลักโดย
จําหนายใหกับหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติของ ปตท. สําหรับนํ้ามันดิบที่ผลิตไดจากแหลงผลิตในประเทศบางสวนมีขอจํากัดในเรื่อง
คุณสมบัติที่ไมเหมาะสมกับโรงกลั่นในประเทศ ปตท.สผ. จะจําหนายนํ้ามันดิบดังกลาวในตลาดตางประเทศ ในขณะที่คอนเดนเสทซึ่งเปน
ผลผลิตปโตรเลียมที่ไดจากการผลิตกาซธรรมชาติจะจําหนายใหกับโรงกลั่นในประเทศเพ่ือนําไปผลิตสารอะโรเมติกสและนํ้ามันสําเร็จรูป
ชนิดพิเศษ และบางสวนจะจําหนายในตลาดตางประเทศ นอกจากน้ี ปตท.สผ. ไดมีการขยายการลงทุนในธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ในตางประเทศซึ่งจะชวยใหประเทศไทยมีแหลงพลังงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือทดแทนแหลงปริมาณสํารองในประเทศท่ีคาดวาจะหมดไปในอนาคต 
โดยปโตรเลียมที่ผลิตไดบางสวนจะถูกนํากลับมาจําหนายในประเทศและในสวนที่จําหนายในตางประเทศจะสามารถสรางรายไดกลับคืน
สูประเทศไทยอกีทางหน่ึง 

ผลประกอบการของ ปตท.สผ. สวนใหญจะขึ้นอยูกับราคาน้ํามันในตลาดโลก ความสําเร็จในการสํารวจและการพัฒนา
แหลงปโตรเลียม และการบริหารตนทุนในการสํารวจและผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังโอกาสในการลงทุนและพัฒนาขีดความสามารถ
ขององคกร 

ทั้งน้ีธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมรวมทั้งราคาจําหนายปโตรเลียมอยูภายใตพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 
โดยมีคณะกรรมการปโตรเลียมกํากับดูแล  

3.2.2.2 ธุรกิจปโตรเคมี 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีเพ่ือตอยอดสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติในประเทศและผลิตภัณฑจากโรงกลั่น

ของกลุม ปตท. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ปโตรเคมีของไทยในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีทดแทนการนําเขาและสนับสนุน
การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจที่สําคัญอื่นๆ ที่ใชผลิตภัณฑปโตรเคมีเปนวัตถุดิบ เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมรถยนต 
อุตสาหกรรมกอสราง เปนตน โดย ปตท. ดําเนินธุรกิจปโตรเคมีในสายโอเลฟนสและอุตสาหกรรมตอเน่ืองแบบครบวงจร ผานการรวมทุน
ในบริษัทในกลุม 8 บริษัท ไดแก บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร จํากัด บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด บริษัท  
พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด บริษัท  พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด บริษัท แท็งกเทอรมินัล 
จํากัด และบริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง จํากัด ซึ่งครอบคลุมต้ังแตการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตน ขั้น
กลางและเม็ดพลาสติกประเภทตางๆ รวมท้ังดําเนินธุรกิจดานการตลาดเพ่ือจําหนายเม็ดพลาสติกทั้งในและตางประเทศ และใหบริการ    
โลจิสติกสแบบครบวงจรและใหบริการจัดหาสาธารณูปโภคตางๆ ที่เก่ียวของ โดยผลประกอบการสวนใหญจะขึ้นอยูกับราคาผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมีในตลาดโลก ซึ่งปรับขึ้นลงเปนวัฏจักรตามอุปสงคและอุปทานของตลาดโลก และมูลคาสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป   

ทั้งน้ีวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตของบรษิัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร จํากัด และ
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด มาจากผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ไดแก กาซอีเทน โพรเพน กาซปโตรเลียมเหลว 
และกาซโซลีนธรรมชาติ   
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3.2.2.3 ธุรกิจการกล่ัน 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจการกลั่นเพ่ือสรางความม่ันคงในการจัดหานํ้ามันสําเร็จรูปใหกับประเทศทดแทนการนําเขา โดย

ดําเนินธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสและสายโอเลฟนสที่ใชผลิตภัณฑจากโรงกล่ันเปนวัตถุดิบ ผานการรวมทุน
ในบริษัทในกลุม 5 บริษัท ไดแก บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 
(PTTAR) บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด (SPRC) และบริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) (BCP) โดย ปตท. จัดหานํ้ามันดิบและรับซื้อนํ้ามันสําเร็จรูปและผลิตภัณฑปโตรเคมีจากบริษัทโรงกลั่นในกลุม ปตท. เพ่ือ
จําหนายใหกับตลาดในประเทศและสงออกจําหนายตางประเทศ   

ผลประกอบการของธุรกิจการกล่ันสวนใหญจะขึ้นอยูกับคาการกลั่นซึ่งเปนสวนตางของราคาเฉล่ียของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมที่กล่ันไดหักดวยตนทุนนํ้ามันดิบเฉล่ียที่ใชกล่ันตามราคาตลาดโลก และราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีซึ่งตางก็ปรับขึ้นลงเปนวัฏจักร
ตามอุปสงคและอุปทานของตลาดโลกและความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก รวมท้ังมูลคาสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป  

3.2.2.4  ธุรกิจการลงทุนตางประเทศ  

ปตท. ดําเนินธุรกิจพลังงานในตางประเทศเพ่ือแสวงหาแหลงพลังงานใหมๆ และแหลงพลังงานทดแทน เพ่ือสราง
ความมั่นคงในการจัดหาพลังงานใหกับประเทศ และเปนการตอยอดธุรกิจที่มีอยูในปจจุบันโดยอาศัยความรู ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณของบุคลากรในการขยายการลงทุนในตางประเทศ โดย ปตท. ลงทุนผานบริษัท ปตท. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และบริษัท 
พีทีที กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด  โดยถือหุนรอยละ 100 ในทั้งสองบริษัท  

ปจจุบัน บริษัท ปตท. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มีการลงทุนธุรกิจเหมืองถานหินในประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย 
และธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติในสาธารณรัฐอาหรับอียิปตเพ่ือขนสงกาซธรรมชาติจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปตไปยังประเทศ
อิสราเอล และมีแผนขยายการลงทุนใน ธุรกิจไฟฟาในภูมิภาค และธุรกิจเก่ียวกับกาซธรรมชาติ สําหรับบริษัท พีทีที กรีน เอนเนอรยี จํากัด 
มีการลงทุนธุรกิจปลูกปาลมในประเทศอินโดนีเซีย  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)                                                                                                             สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

สวนที่ 2 หนาที่  35 

 
 

 

ขอมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน 2554 
/1 เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวม 8 บริษัท  

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

ธุรกิจปโตรเคมี 
บจ. พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส (PTTPL) 100.00% 
บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล (PTT TANK) 100.00% 
บจ. พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง (PTTPM) 50.00% 
บจ. พีทีที. เอ็มซีซี ไบโอ เคม จํากัด (PMBC)          50.00% 
บมจ. ปตท. เคมิคอล จํากัด (PTTCH) /1 49.14% 
บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 48.50% 
บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส (HMC) 41.44% 
บจ. พีทีที ฟนอล (PPCL) 40.00% 
บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด   
เอนจิเนียริง จํากัด (PTTME)  40.00% 
ธุรกิจการกลั่น 
บมจ.ไทยออยล (TOP) /1                 49.10% 
บมจ.ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น (PTTAR)/1 48.49%     
บจ. พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด (PTTES) 40.00% 
บมจ.ไออารพีซี (IRPC) /1    38.65% 
บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง (SPRC)   36.00% 
บมจ. บางจากปโตรเลียม (BCP)  /1 27.36% 

  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาต ิ
 ธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ  
 ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
 ธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ 
 ธุรกิจทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
 ธุรกิจกาซธรรมชาติสําหรับยานยนตร 

 

หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ  
 น้ํามันดิบ/คอนเดนเสท 
 ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี 

หนวยธุรกิจน้ํามัน   
* ตลาดขายปลีก  
* ตลาดพาณิชยและตางประเทศ 
* ตลาดหลอลื่น 

บจ. พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG) 100.00% 
บจ. ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) 100.00% 

บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) /1  65.31% 

บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00% 
บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM (T)) 50.00% 
บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) (TTM (M)) 50.00% 
บจ. พีทีที ยูทิลิตี้ (PTTUT) 40.00% 
บจ. ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (DCAP)            35.00% 
บจ. ผลิตไฟฟานวนคร จํากัด (NNEG) 30.00% 
บจ.ไทยออยลเพาเวอร (TP)  26.00% 
บจ. บี.กริม บีไอพี เพาเวอร (B.Grimm BIP) 23.00% 
บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) (IPT) 20.00% 
บจ. ราชบุรีเพาเวอร (RPCL) 15.00% 

ธุร
กิจ

ที่ด
ําเน

ินง
าน
เอง

 
กา
รล
งทุ

นใ
นบ

ริษั
ทใ
น
กลุ

ม
 

บจ. พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล (PTTI)         100.00% 
บจ. ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ (PTTGE)          100.00% 
บจ.เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ (Enco)              50.00% 
บจ. บิซิเนสเซอรวิสเซสอัลไลแอนซ (BSA) 25.00% 
บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) /1                      13.33% 
บจ.พีทีทีไอซีที โซลูชั่นส (PTTICT)           20.00% 
 
 

บจ. ปตท. คาสากล (PTTT)       100.00% 
 บจ. ปตท. (กัมพูชา) (PTTCL) 100.00% 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 100.00% 
บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) 100.00% 
บจ. รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ (RBA) 49.00% 
Vietnam LPG Co., Ltd. (VLPG) 45.00% 
Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 40.00% 
บจ.ปโตรเอเชีย(ประเทศไทย) (PA(Thailand)  )35.00% 
บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย (THAPPLINE) 33.19% 
PetroAsia (Huizhou) (PA (Huizhou)) 25.00% 
PetroAsia (Sanshui) (PA (Sanshui)) 25.00% 
PetroAsia (Maoming) (PA (Maoming)) 20.00% 
บจ. บริการน้ํามันอากาศยาน (IPS) 16.67% 

บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) /1 7.06% 
บจ. ขนสงน้ํามันทางทอ (FPT) 2.76% 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในกลุม 

หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 

ธุรกิจอื่นๆ  

บมจ. ปตท.  
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3.3 โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ 
 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ 
การถือหุน 

6 เดือน ป 2553 
(ปรับปรุงใหม) 

6 เดือน ป 2554  
(สอบทาน) 

ณ 30 มิ.ย. 54 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
1. ผลิตภัณฑกาซฯ บมจ. ปตท. (หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ)  160,521.78 16.69 182,061.75 14.94 
 บมจ. ปตท. (หนวยธุรกิจน้ํามันและหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ)  27,095.96 2.82 28,426.23 2.33 

 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP)  65.31 34,900.37 3.63 37,835.15 3.10 
 บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 2,482.69 0.26 3,704.54 0.30 
 บ. ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม (CHPP) 100.00 0.00 0.00 76.36 0.01 
 หัก รายไดคากาซสวนที่ ปตท.สผ.ขายให บมจ.ปตท.   (34,980.91) (3.64) (37,139.86) (3.05) 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑกาซฯ   190,019.89 19.76 214,964.17 17.63 

2. ผลิตภัณฑน้ํามัน บมจ. ปตท. (หนวยธุรกิจน้ํามันและหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ)  622,107.06 64.73 763,494.33 62.66 

 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) 65.31 33,182.52 3.45 41,965.43 3.44 

 หัก รายไดคาน้ํามันดิบสวนที่ ปตท.สผ. ขายให บมจ. ปตท.   (25,380.71) (2.64) (32,968.15) (2.71) 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 32,029.67 3.33 67,143.63 5.51 

 PTT (Cambodia)Co.,Ltd. (PTTCL) 100.00 2,232.94 0.23 3,221.32 0.26 

 บจ. รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ (RBA) 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Subic Bay Energy Co.,Ltd. (SBECL) 100.00 12,251.69 1.27 10,158.07 0.83 

 บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB)  100.00 16,050.65  1.67 18,852.63  1.55 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑน้ํามัน   692,473.82 72.05 871,867.26 71.54 
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3.3 โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ (ตอ) 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ 6 เดือน ป 2553 6 เดือน ป 2554  

การถือหุน (ปรับปรุงใหม) (สอบทาน) 

ณ 30 มิ.ย. 54 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี บมจ.ปตท. (หนวยธุรกิจน้ํามันและหนวยธุรกิจ

การคาระหวางประเทศ) 
  

23,481.57 
 

2.44 
 

37,510.66 
 

3.09 
  บจ. พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง (PTTPM)  50.00 16,888.80 1.76 32,947.25 2.70 
  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส (HMC) 41.44 3,307.87 0.34 5,379.56 0.44 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑปโตรเคมี    43,678.24 4.55 75,837.47 6.23 

4. ผลิตภัณฑเหมือง บ. พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล (PTTI) /3 11,925.92 1.24 14,092.28 1.16 

5. ผลิตภัณฑอื่นๆ  บ. ปตท. กรีน เอ็นเนอรยี่ (PTTGE) 100.00 58.69 0.01 106.78 0.01 

6. ผลิตภัณฑสาธารณูปโภค บจ. ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (DCAP) 35.00 289.79 0.03 288.30 0.03 
 บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ (ENCO) 50.00 11.34  0.00 19.08  0.00 
  บจ. ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม (CHPP)  100.00 73.49  0.01 -   0.00 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑสาธารณูปโภค    374.62 0.04 307.38 0.03 

7. รายไดจากธุรกิจเสริม บมจ. ปตท. (หนวยธุรกิจน้ํามันและหนวยธุรกิจ
การคาระหวางประเทศ)  

735.47 0.08 917.20 0.07 

  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) 100.00 2,069.78 0.22 2,185.58 0.18 

รวมรายไดจากธุรกิจเสริม    2,805.25 0.30 3,102.78 0.25 
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3.3  โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ (ตอ) 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ 6 เดือน ป 2553 6 เดือน ป 2554  

การถือหุน (ปรับปรุงใหม) (สอบทาน) 

ณ 30 มิ.ย. 54 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
8. รายไดจากการใหบริการ 
  
  

บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) 65.31 1,701.41 0.19 1,781.52 0.14 
บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM(T)) 50.00 745.98 0.08 949.35 0.08 
บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย)  (TTM(M)) 50.00 44.08 0.00 73.93 0.01 
บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
บจ. พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส (PTTPL) 100.00 144.04 0.01 476.93 0.04 
บจ. รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ (RBA) 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ (EnCo) 50.00 120.00 0.01 249.62 0.02 

บจ. บิซิเนส เซอรวสิ อัลไลแอนซ (BSA) 25.00 157.02 0.02 391.75 0.03 

บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) 100.00 110.08 0.01 135.04 0.01 

บ. พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด (PTT TANK) 100.00 0.00 0.00 97.59 0.01 

รวมรายไดจากการใหบริการ   - 3,022.61 0.32 4,155.73 0.34 

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ    944,359.04 98.27 1,184,433.85 97.19 

9.  อื่นๆ             
   9.1  รายไดอื่นๆ     5,884.39 0.61 8,855.53 0.73 
   9.2 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   2,819.74  0.29 3,655.95  0.30 

รวมรายไดอื่นๆ     8,704.13 0.90 12,511.48 1.03 

10.  สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนฯ    7,895.18 0.82 21,651.44 1.78 

รวมรายได    960,958.35 100.00 1,218,596.77 100.00 
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3.3  โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ (ตอ) 
 
 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ 
การถือหุน 

ป 2551 
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2552  
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2553 
(ตรวจสอบ) 

ณ 31 ธ.ค. 53 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
1. ผลิตภัณฑกาซฯ บมจ. ปตท. (หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ)  282,735.39 14.04 285,937.35 17.63 328,457.44 16.90 
 บมจ. ปตท. (หนวยธุรกิจน้ํามันและหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ)  41,182.40 2.05 46,584.41 2.87 68,409.13 3.52 

 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP)  /1 57,587.36 2.86 62,539.22 3.86 73,576.89 3.78 
 บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 4,184.08 0.21 4,195.75 0.26 5,739.38 0.30 
 บ. ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม (CHPP) 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.58 0.01 
 หัก รายไดคากาซสวนที่ ปตท.สผ.ขายให บมจ.ปตท.   (57,434.24) (2.85) (58,174.95) (3.59) (71,950.15) (3.70) 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑกาซฯ   328,254.99 16.31 341,081.78 21.03 404,382.28 20.81 

2. ผลิตภัณฑน้ํามัน บมจ. ปตท. (หนวยธุรกิจน้ํามันและหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ)  1,448,998.97 71.96 1,024,379.96 63.15 1,212,017.53 62.35 

 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) /1 75,033.30 3.74 53,008.30 3.27 64,897.05 3.34 

 หัก รายไดคาน้ํามันดิบสวนที่ ปตท.สผ. ขายให บมจ. ปตท.   (59,712.98) (2.97) (39,106.85) (2.41) (50,034.25) (2.57) 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 43,332.14 2.15 51,842.74 3.20 77,084.47 3.96 

 PTT (Cambodia)Co.,Ltd. (PTTCL) 100.00 4,282.10 0.21 3,079.58 0.19 4,246.83 0.22 

 บจ. รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ (RBA) 49.00 412.28 0.02 0.28 0.00 0.00 0.00 

 Subic Bay Energy Co.,Ltd. (SBECL) 100.00 22,599.67 1.12 16,364.34 1.01 22,853.01 1.17 

 บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB)  100.00 27,857.03 1.38 27,951.25  1.72 32,418.84  1.67 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑน้ํามัน    1,562,802.51 77.62 1,137,519.60 70.13 1,363,483.48 70.14 
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3.3 โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ (ตอ) 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ ป 2551 ป 2552  ป 2553 
(ตรวจสอบ) การถือหุน (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) 

ณ 31 ธ.ค. 53 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี บมจ.ปตท. (หนวยธุรกิจน้ํามันและหนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ) 

 62,379.59 3.10 43,226.07 2.66 48,674.18 2.50 

  บจ.พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง (PTTPM)  /2 28,339.45 1.41 26,068.02 1.61 39,295.41 2.02 

  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส (HMC) 41.44 7,854.08 0.39 6,232.21 0.38 6,760.58 0.35 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑปโตรเคมี    98,573.12 4.90 75,526.30 4.66 94,730.17 4.87 

4. ผลิตภัณฑเหมือง บ.พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล (PTTI) /3 0.00 0.00 20,200.25 1.25 24,652.15 1.27 

5. ผลิตภัณฑอื่นๆ  บ. ปตท. กรีน เอ็นเนอรยี่ (PTTGE) 100.00 0.00 0.00 106.22 0.01 151.28 0.01 

4. ผลิตภัณฑสาธารณูปโภค บจ. ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (DCAP) 35.00 574.41 0.03 566.85 0.03 586.68 0.03 
 บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ (EnCo) 50.00 -   0.00 0.59  0.00 27.35  0.00 
  บจ. ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม (CHPP)  100.00 -   0.00 114.47  0.01 -   0.00 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑ
สาธารณูปโภค 

  

 574.41 0.03 681.91 0.04 614.03 0.03 

5. รายไดจากธุรกิจเสริม บมจ.ปตท. (หนวยธุรกิจน้ํามันและหนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ)  

889.12 0.05 1,161.78 0.08 1,490.78 0.08 

  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) 100.00 3,703.39 0.18 3,952.43 0.24 4,125.87 0.21 

รวมรายไดจากธุรกิจเสริม     4,592.51 0.23 5,114.21 0.32 5,616.65 0.29 
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3.3  โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ (ตอ) 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ ป 2551 ป 2552  ป 2553 

การถือหุน (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ตรวจสอบ) 

ณ 31 ธ.ค. 53 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
6. รายไดจากการใหบริการ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) /1 4,131.14 0.21 3,762.60 0.23 3,504.18 0.18 
 บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)(TTM (T)) 50.00 1,474.42 0.07 1,603.74 0.10 1,449.67 0.07 
 บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) (TTM (M)) 50.00 79.44 0.00 88.47 0.01 86.16 0.00 

 บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 62.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 บจ. พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส (PTTPL) 100.00 62.09 0.00 121.65 0.01 399.55 0.02 
  บจ. รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ (RBA) 49.00 31.00 0.00 55.24 0.00 0.00 0.00 
 บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 50.00 -   0.00 1.53 0.00 352.58 0.02 
 บจ. บิซิเนส เซอรวสิ อัลไลแอนซ (BSA) 25.00 -   0.00 109.69 0.01 347.17 0.02 
  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) 100.00 178.14 0.01 201.26 0.01 235.21 0.01 

รวมรายไดจากการใหบริการ   - 6,018.29 0.28 5,944.18 0.37 6,374.52 0.32 

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ     2,000,815.83 99.36 1,586,174.45 97.79 1,900,004.56 97.74 

7.  อื่นๆ                  

   7.1  รายไดอื่นๆ      19,081.99 0.95 12,454.05 0.77 13,006.28 0.67 
   7.2 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   - 0.00 4,682.72  0.29 11,855.37  0.61 

รวมรายไดอื่นๆ      19,081.99 0.95 17,136.77 1.06 24,861.65 1.28 

8.  สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนฯ     (6,250.68) (0.31) 18,766.83 1.16 18,992.42 0.98 

รวมรายได     2,013,647.14 100.00 1,622,078.05 100.00 1,943,858.63 100.00 

หมายเหตุ : /1 ปตท. ถือหุนใน ปตท.สผ. ป 2551, 2552 และ 2553 ในสัดสวนรอยละ 65.54, 65.43 และ 65.34 ตามลาํดบั 
                  /2 วันที่ 27 สิงหาคม 2551 ปตท. จําหนายหุนสามัญ PTTPM รอยละ 25 ใหแก IRPC เปนผลใหสัดสวนการถือหุนลดลงจากรอยละ 75 เปนรอยละ 50 
                 /3  วันที่ 28 เมษายน 2552   PTT Mining Limited (PTTML)  ซึ่งเปนบ.ยอย ของ PTTI ไดเขาซื้อกิจการบริษัท PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd (PTTAPM) ซึ่งทําธุรกิจเหมือง 
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3.4  กลยุทธและทิศทางการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท.   

กลุม ปตท. ไดกําหนดวิสัยทัศน ที่มุงเนนการเติบโตอยางตอเน่ืองและยั่งยืน เพ่ือกาวไปสูการเปนบริษัทพลังงานไทยขาม
ชาติช้ันนํา หรือ “Thai Premier Multinational Energy Company” โดยมีเปาหมายที่จะเปนบริษัทขนาดใหญ (BIG) ติดลําดับ 1 ใน 
100 ของบริษัทที่มียอดขายสูงสุดของโลกตามการจัดลําดับของนิตยสาร Fortune 500 ภายในป 2563  และเปนบริษัทที่มีการเติบโต
อยางยั่งยืน (LONG)โดยติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส (Dow Jones Sustainability Index – DJSI) ภายในป 2556 รวมท้ังมีผล
การดําเนินงานติดระดับบริษัทช้ันนําในแตละธุรกิจ (Top Quartile Performance) เพ่ือสะทอนผลประกอบการท่ีแข็งแกรง 
(STRONG) ภายในป 2563  

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายดังกลาว ปตท. ไดกําหนดทิศทางธุรกิจและเปาหมายของแตละหนวยธุรกิจผานที่
ประชุมระดมความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูงสุดของกลุม ปตท. (Top Executive Thinking Session: TTS) และถายทอดสูการ
ประชุมระดมความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูงของกลุม ปตท. (Strategic Thinking Session: STS) เพ่ือกําหนดกลยุทธและการ
ริเริ่ม (Initiatives) ในการบรรลุทิศทางและเปาหมายดังกลาว ซึ่งจะใชเปนกรอบและแนวทางใหแกหนวยธุรกิจรวมทั้งสายงาน
สนับสนุนและบริษัทในกลุมเพ่ือจัดทําแผนธุรกิจ 5 ปของตนเอง โดยที่ประชุม TTS ในป 2553 ไดกําหนดทิศทางธุรกิจของกลุม 
ปตท. ในอนาคตดังน้ี 

1) รักษาการเติบโตในหวงโซธุรกิจนํ้ามันและกาซธรรมชาติ (“Keep” core value chain expansion) เพ่ือมุงสูการ
เปน “Top Oil and Gas Player” โดยจะมุงขยายการลงทุนในธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในและตางประเทศผาน ปตท.สผ. 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตสูเปาหมาย 900,000 บารเรลตอวันภายในป 2563 และการควบรวมกิจการในธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงรายใหมที่มีความไดเปรียบในเรื่องของขนาดที่ใหญและตนทุนวัตถุดิบที่ตํ่ากวา และเพ่ือให
สามารถฟนฝาวิกฤติขาลงของธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นที่กําลังเผชิญได รวมทั้งจะไดมีการขยายการลงทุนเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมีที่มุงเนนใชกลยุทธความตองการของลูกคาเปนหลักมากขึ้น (Market Back Strategy) 

2) ขยายธุรกิจไปสูธุรกิจพลังงานอื่น เพ่ือมุงสูการเปน “Energy Conglomerate” โดยการขยายการลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน ซึ่งเปนพลังงานฟอสซิลที่มีปริมาณสํารองทั่วโลกมากที่สุดและมีอัตราการขยายตัวสูง การลงทุนในธุรกิจไฟฟาใน
ตางประเทศ เน่ืองจากไฟฟายังเปนธุรกิจพลังงานที่มีการเติบโตสูงจากประชากรของโลกที่มีกวา 1,400 ลานคนยังไมมีไฟฟาใชและ
การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ดังน้ันจึงเปนโอกาสที่ ปตท. จะสามารถขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟามากขึ้น และการขยายการ
ลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อชวยลดปญหาภาวะโลกรอน ไดแก เช้ือเพลิงชีวภาพ ทั้งแกสโซออลและไบโอ
ดีเซล และการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑโอลีโอเคมีซึ่งเปนเคมีภัณฑจากผลผลิตธรรมชาติ โดยผลิตภัณฑโอลีโอเคมีจะชวยสงเสริม
การขยายตัวของอุตสาหกรรมสุขอนามัยสวนบุคคล 

3) แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจดานอื่นที่ไมใชธุรกิจพลังงาน เพ่ือมุงสูการเปน “Business 
Conglomerate” โดยการขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีความตอเน่ืองและสามารถสรางมูลคาเพ่ิมจากทรัพยสินที่มีอยูและแบรนด 
ปตท. รวมทั้งการขยายการลงทุนในธุรกิจปลูกปาลมซึ่งเปนแหลงพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตผลิตภัณฑโอลีโอเคมี 

ทั้งน้ีการประชุมระดมความคิดเห็นทั้ง TTS และ STS ไดมีการทบทวนทุกป เพ่ือใหมีการพัฒนาปรับปรุงทิศทางและกล
ยุทธใหสะทอนกับสถานการณเศรษฐกิจ พลังงาน และอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่เปล่ียนแปลงและมีผลกระทบตอธุรกิจของกลุม 
ปตท. รวมท้ังปจจัยภายในที่เปล่ียนแปลงไป 
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ในการรักษาการเติบโตอยางยั่งยืนและบรรลุวิสัยทัศน ทิศทางและเปาหมายทางธุรกิจที่วางไว ปตท. ไดยึดหลักปรัชญา

การดําเนินงานใน 3 ดานหลัก ไดแก การปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ (High Performance 
Organization: HPO) ควบคูไปกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน 
และรักษาสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) นอกจากน้ียังไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic 
Objectives) ที่ชัดเจน เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนธุรกิจของทุกหนวยธุรกิจและบริษัทในกลุม เพ่ือใหไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมอยางยั่งยืน ลดตนทุนเพ่ิมผลกําไร และสรางศักยภาพในการแขงขัน สามารถสรุป
ไดดังน้ี 

- กลยุทธลดตนทุนเพ่ิมผลกําไร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 

1.  Performance: Best-in-Class เพ่ือสรางผลปฏิบัติการอยางเปนเลิศ (Operational Excellence) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานและลดตนทุน ควบคูกับการเสริมสรางความมั่นคงในโครงขายพลังงานและปโตรเคมี  

2.  Synergy: Deeper and Broader Collaboration เพ่ือสรางพลังรวมและขยายความรวมมือระหวางบริษัทในกลุม ปตท. 
ทั้งในเชิงลึกและเชิงกวางในการลดตนทุนและเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน และเพ่ือใหการดําเนินงานและการลงทุนมีความไดเปรียบ
ดานขนาด (Economy of Scale) มีการใชทรัพยากรรวมกัน การการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรวมกัน รวมทั้งมีการบริหารขอมูล
ธุรกิจ และการบริหารและแบงปนองคความรูรวมกัน (Knowledge Management & Knowledge Sharing) 

- กลยุทธเพ่ือการเติบโตและสรางมูลคาเพ่ิมอยางย่ังยืน 

3.  Growth: Sustainability and Innovation เพ่ือสรางธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืนและการสรางนวัตกรรมสูการเติบโตอยาง
กาวกระโดด โดยมุงเนนการคิดคนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) ดานกระบวนการผลิต (Process Innovation) 
และดานรูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business Model Innovation) ซึ่งสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. จะเปนหนวยงานหลักในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมตางๆ ของ ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท.  

4. Stakeholder Excellence: Multi-stakeholder Balance เพ่ือสรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย
และสรางสมดุลระหวางทุกกลุม เน่ืองจากธุรกิจและการดําเนินงานของกลุม ปตท. มีขนาดใหญ และมีผลกระทบตอผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจและการขยายการลงทุนเปนไปตามวิสัยทัศน ทิศทางและเปาหมายที่กําหนดไว จึง
จําเปนตองไดรับการยอมรับ ความไววางใจ และความเช่ือมั่นจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  
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4.   การประกอบธุรกิจของแตละธุรกิจ 

4.1  กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันตนและกาซธรรมชาติ 

ณ ปจจุบัน ปตท. และบริษัทในกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ  เปนผูประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยาง

ครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมตั้งแตการสํารวจและผลิต การจัดหากาซธรรมชาต ิ การขนสงกาซธรรมชาตทิาง

ทอ การแยกกาซธรรมชาต ิและการจดัจาํหนาย รวมถึง การขยายการ ลงทุนในธุรกิจ ที่เก่ียว เนื่อง กับกาซธรรมชาติทั้งในและ

ตางประเทศ  และการพัฒนาธุรกิจใหม และยังเปนผูดําเนินการจัดหา ขนสงกาซธรรมชาติทางทอ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ และ

ดําเนินธุรกิจแยกกาซธรรมชาติรายใหญที่สุดในประเทศไทย 

แผนภาพแสดงการประกอบธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติของกลุม ปตท. 

 

 

แหลงกาซธรรมชาติ 
ในประเทศ 

โรงแยกกาซธรรมชาติ 

ธุรกิจสํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ /2 

แหลงกาซธรรมชาต ิ

ในสหภาพพมา 
 

หนวยควบคุมจุด 
กล่ันตัวของ 

กาซธรรมชาต ิ

ลูกคา 

กาซธรรมชาติ 

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

• ลูกคาปโตรเคม ี
• ลูกคาอุตสาหกรรม 
• หนวยธุรกิจน้ํามัน 

กาซธรรมชาติ 

กาซธรรมชาติ 
กาซปโตรเลียมเหลว 

กาซอีเทน 

กาซโพร เพน 

กาซคารบอนไดออกไซด 

กาซโซ ลีน ธรรมชาติ 

  
         
      

  .  

อุปกรณรวมกาซธรรมชาติ 

•  NGV 

/1 บมจ. ปตท.ดําเนินการผาน ปตท.สผ. 
/2 ประกอบดวยธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ ธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ ธุรกิจระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ  
   และธุรกิจกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต 
/3 หมายถึงกาซธรรมชาติสวนที่เหลือจากการแยกเอาผลิตภัณฑตางๆออกไปแลว ซึ่งมีกาซมีเทนเปนองคประกอบหลัก  

     
 

/1 



     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่ 47 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาตขิอง ปตท. ประกอบดวย 

4.1.1 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 

ปตท . ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมผานบริษัทยอย ไดแก ปตท .สผ. ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2554  ปตท. ถือหุนใน ปตท .สผ. สัดสวนรอยละ 6 5.31 ของทนุทีอ่อกและ

ชําระแลวของ ปตท.สผ. ซ่ึงสงผลใหกลุม ปตท. ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร  

ในการประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในและตางประเทศ ปตท .สผ. จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการให

สัมปทานของประเทศนั้นๆ เชน ในการลงทุนตางประเทศ อาจเปนรูปแบบ Production Sharing Agreement/Contract หรือ Services 

Agreement โดยปจจุบัน ปตท .สผ. ประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมอยูในประเทศ สหภาพพมา เวียดนาม กัมพูชา  

อินโดนีเซีย  โอมาน อัลจีเรีย อียิปต  บา หเรน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และแคนาดา สวนการลงทุนภายในประเทศไทย ปตท .สผ. 

จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ .ศ. 2514 ซ่ึงไดกําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการย่ืนขอและอนุมัติสัมปทาน  

(Concession) การยกเลิกแปลงสํารวจ ระยะเวลาผลิตปโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงกําหนดผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ ที่รัฐพึง

ไดในฐานะที่เปนเจาของทรัพยากรปโตรเลียม  โดยผลตอบแทนดังกลาวอาจอยูในรูปคาภาคหลวง ภาษีเงินไดปโตรเลียม และสิทธิ

พิเศษอ่ืนๆ เปนตน 

4.1.1.1 การลงทุน 

ปตท .สผ. มีการลงทุนในโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียมจํานวนทั้งหมด 43โครงการ /1 เปนโครงการลงทุนใน

ประเทศไทย จํานวน 17 โครงการ  ลงทุนในพ้ืนที่พัฒนารวม 1 โครงการ พ้ืนที่คาบเก่ียว 1 โครงการ และลงทุนในตางประเทศ 24 

โครงการ สัดสวนการรวมทุนของ ปตท.สผ. และบริษัทยอยในแตละโครงการ เปนดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554) 
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โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 

ของ ปตท.สผ. 

ระยะดําเนิน 

โครงการ 

สัดสวนการรวมทุน

(%) 

(1)   ในประเทศไทย  

 1. โครงการบงกช ผูดําเนินการ ผลติ 44.4445 

 2. โครงการเอส 1 ผูดําเนินการ ผลติ 100 

 3. โครงการพีทีทีอีพี 1 ผูดําเนินการ ผลติ 100 

 4. โครงการบี 6/27 ผูดําเนินการ ผลติ 60 

 5. โครงการอาทิตย ผูดําเนินการ ผลติ 80 

 6. โครงการอาทิตยเหนือ ผูดําเนินการ ผลติ 100 

 7. โครงการแอล 22/43 ผูดําเนินการ สาํรวจ 100 

 8. โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 ผูดําเนินการ สาํรวจ 100 

 9. โครงการ แอล 21,28 และ 29/48 ผูดําเนินการ สาํรวจ 70 

 10. โครงการอี 5 ผูรวมทุน ผลติ 20 

 11. โครงการคอนแทร็ค 3 ผูรวมทุน ผลติ 5 

 12. โครงการคอนแทร็ค 4 ผูรวมทุน ผลติ 45 

 13. โครงการจี 4/43 ผูรวมทุน ผลติ 21.375 

 14. โครงการสินภูฮอม  ผูรวมทุน ผลติ 20 

 15. โครงการบี 8/32 & 9A ผูรวมทุน /1 ผลติ 25 

 16. โครงการเอ 4, 5 และ 6/48 ผูดําเนินการ สาํรวจ 100   

 17. โครงการจี 4/48 ผูรวมทุน ผลติ 5 

(2)   ตางประเทศในภูมิภาคเอเชีย  

  ประเทศสหภาพพมา   

 18. โครงการพมาซอติกา ผูดําเนินการ /2 พัฒนา 100 

 19. โครงการพมาเอม็ 3,  เอม็7 และเอ็ม11 ผูดําเนินการ /2 สาํรวจ 100 

 20. โครงการยาดานา (M5, M6) ผูรวมทุน ผลติ 25.50 

 21.  โครงการเยตากุน (M12,M13,M14) ผูรวมทุน ผลติ 19.31784 

  ประเทศอินโดนีเซีย   

 22.โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ผูรวมทุน สาํรวจ 28.33 

 23.โครงการอินโดนีเซีย เซาท มานดาร ผูดําเนินการ สาํรวจ 67 

 24.โครงการอินโดนีเซีย มาลุนดา ผูดําเนินการ สาํรวจ 100 

 25.โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง ผูรวมทุน สาํรวจ 40 

 26.โครงการอินโดนีเซีย เซาท ซาการ ี ผูรวมทุน สาํรวจ 30 

  ประเทศเวียดนาม   

 27. โครงการเวียดนาม 9-2 ผูรวมดําเนินการ ผลติ 25 

 28. โครงการเวียดนาม 16-1 ผูรวมดําเนินการ ผลติ 28.5 

 29. โครงการเวียดนามบี และ 48/95 ผูรวมทุน สาํรวจ 8.5 

 30.โครงการเวียดนาม 52/97 ผูรวมทุน พัฒนา 7 

  ประเทศกมัพูชา   

 31. โครงการกัมพูชาบี ผูดําเนินการ สาํรวจ 33.333334 
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โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 

ของ ปตท.สผ. 

ระยะดําเนิน 

โครงการ 

สัดสวนการรวมทุน

(%) 

  พ้ืนที่คาบเกี่ยว   

 32. โครงการจี 9/43 ผูดําเนินการ สาํรวจ 100 

  พ้ืนที่พัฒนารวม   

 33. โครงการพ้ืนที่พัฒนารวม ไทย-มาเลเซยี บี17 ผูรวมดําเนินการ ผลติ 50 

  ประเทศนิวซีแลนด   

 34.โครงการนิวซีแลนด เกรทเซาธ ผูรวมทุน สาํรวจ 36 

(3)   ตางประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย  

  รัฐสุลตานโอมาน   

 35. โครงการโอมาน 44 ผูดําเนินการ ผลติ 100 

  ประเทศแคนาดา   

 36. โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี  ผูรวมทุน ผลติ 40 

  ประเทศแอลจีเรีย   

 37. โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ผูรวมดําเนินการ พัฒนา 35 

 38. โครงการ แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ ผูดําเนินการ สาํรวจ 24.5 

  ประเทศอียิปต   

 39. โครงการโรมมานา ผูรวมทุน สาํรวจ 30 

  ประเทศบารเรน   

 40. โครงการบารเรน 2 ผูดําเนินการ สาํรวจ 100 

  ประเทศออสเตรเลยี   

 41. โครงการออสเตรเลีย ดับเบิ้ลยู เอ-423-พี ผูรวมทุน สาํรวจ 30 

 42. โครงการออสเตรเลยี เอซี/พี 36 ผูรวมทุน สาํรวจ 20 

 43. โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ผูดําเนินการ ผลติ 100 

 • โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซ/ี

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

40 และเอซ/ีพี 54)) 

ผูดําเนินการ ผลติ/สาํรวจ 100 

 • โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลงเอซี/

แอล 1, เอซี/แอล 2 และ เอซ/ีแอล 3) 

ผูดําเนินการ ผลติ 89.6875 

 • โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซ ี/

อารแอล 7) 

ผูดําเนินการ สาํรวจ 100 

 • โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  (แปลง เอซ/ี

อารแอล 4 (Tenacious)) 

ผูดําเนินการ สาํรวจ 100 

 • โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  (แปลง เอซ/ี

พี 24) 

ผูดําเนินการ สาํรวจ 90 
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โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 

ของ ปตท.สผ. 

ระยะดําเนิน 

โครงการ 

สัดสวนการรวมทุน

(%) 

• โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  (แปลง เอซี/อาร

แอล 5 (Tenacious), แปลง เอซ/ีอารแอล 6 

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

Tenacious), เอซี/อารแอล 5 (ไมรวม Tenacious), เอซี/

อารแอล 6 (ไมรวม Audacious) และเอซ/ีพี 17 

ผูดําเนินการ สาํรวจ 50 

• โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซ/ีพี 32) ผูดําเนินการ สาํรวจ 35 

• โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  (แปลง ดับเบิ้ลยู เอ 

378 พี ดับเบิ้ลยู เอ 396 พี และ ดับเบิ้ลยู เอ 397 พี 

ผูรวมทุน สาํรวจ 20 

 

/1 PTTEPO ถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรย่ี จํากัด และบริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด ซึ่งเปนผูถือสัมปทานในโครงการ 
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• รวมลงทุนรอยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพ่ือดําเนินโครงการทอขนสงกาซ

ธรรมชาตยิาดานา 

มีการจัดกลุมโครงการใหมโดยโครงการพมาซอติกาประกอบดวยแปลงสัมปทาน เอ็ม 9 และเอ็ม 11 (เฉพาะพ้ืนที่ดานตะวันออกเฉียงเหนือของเอ็ม 11) สวน

โครงการพมา เอ็ม 3 เอ็ม 7 และ เอ็ม 11 ไมรวมพ้ืนที่ดานตะวันออกเฉียงเหนือของเอ็ม 11) 

 

นอกจากนี ้ปตท.สผ. ไดรวมลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ดังนี้  

• รวมลงทุนรอยละ 19.31784 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพ่ือดําเนินโครงการทอขนสงกาซ

ธรรมชาตเิยตากุน 

• รวมลงทุนกับ ปตท . โดยถือหุนเทากันรอยละ 50 ในบริษัท เอนเนอรย่ีคอมเพล็กซ จํากัด (Energy Complex 

Company Limited) เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานสําหรับผูประกอบธุรกิจดานพลังงาน  

• รวมลงทุนกับบริษัทในกลุม ปตท. ประกอบดวย ปตท. ปตท.สผ. บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด 

(มหาชน) บริษัท ไทยออยล จาํกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 

20 เทากันทุกบริษัท เพ่ือจัดตั้งบริษัท พีทีที ไอซีที  โซลูช่ันส จํากัด เพ่ือสรางศักยภาพ  และเพ่ิมขดีความสามารถ

ทางดาน ICT สนับสนุนใหเกิดความเช่ือมโยงในกลุมธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองทิศทางและ     

กลยุทธของบริษัทในกลุม ปตท. 

4.1.1.2 ปริมาณสํารองปโตรเลียม   

ปริมาณสํารองพิสูจนแลว หมายถึง ปริมาณสํารองปโตรเลียมที่สามารถผลิตไดจากแหลงกักเก็บที่คนพบแลว โดย

ประเมินไดอยางม่ันใจพอสมควรจากขอมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม ซ่ึง ปตท .สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบป

โดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหลงกักเก็บปโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพ่ือใหไดตัวเลขที่ไดมาตรฐาน โดยปริมาณสํารองปโตรเลียม

พิสูจนแลวในรายงานนี้จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลงปโตรเลียม 

ปตท.สผ. จะไมถือวาปริมาณสํารองที่สํารวจพบทั้งหมดเปนปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว จนกวาจะมีการทําสัญญาซ้ือขาย

กาซธรรมชาตหิรอืคอนเดนเสทกับลูกคา และ ปตท.สผ. อาจปรับปริมาณสํารองปโตรเลียมพิสูจนแลวเพ่ิมขึ้นเม่ือ ปตท .สผ. คาดวา

ปริมาณสํารองสวนที่เพ่ิมขึ้นสามารถนํามาใชไดอยางแนนอน ภายใตการดําเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยู ซ่ึงนโยบายการ

ประเมินปริมาณสํารองดังกลาวสอดคลองกับแนวทางของ U.S. Society of Petroleum Engineers ในดานการประเมินปริมาณ
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สํารองสวนที่เพ่ิมขึ้น แตการประเมินปริมาณสํารองพิสูจนแลวของ ปตท .สผ. จะเขมงวดกวาเนื่องจากจะปรับปริมาณสํารองสวน

เพ่ิมตอเม่ือมีการทําสัญญาซ้ือขายปโตรเลียมแลวเทานั้น ทั้งนี้ ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมทุกโครงการของ ปตท .สผ. และบริษัท

ยอย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2551 - 2553  เปนดังนี้ 

หนวย : ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ 

ปริมาณสํารองพิสูจนแลว ป 2551 ป 2552 ป 2553 

ในประเทศ 

ตางประเทศ 

652 

292 

662 

437 

612 

431 

รวม 944 1,099 1,043 

ปริมาณสํารองพิสูจนแลวของ ปตท .สผ. ณ 31 ธันวาคม 255 3 เม่ือแบงตามผลิตภัณฑจะ เปนกาซธรรมชาติ 5,325 

พันลานลูกบาศกฟุต และเปนน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 214 ลานบารเรล หรือรวมทั้งหมดเปน 1,043 ลานบารเรลเทียบเทา

น้ํามันดิบ 

4.1.1.3 ผลการดําเนินงาน  

(1) การผลิต 

ครึ่งแรกของป 2554 อัตราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษัทยอยคิดเปน 308,880 บารเรลเทียบเทา

น้ํามันดิบตอวัน เพ่ิมขึ้นจากอัตราการผลิตเฉล่ียทั้งป 2553 ประมาณ 4,857 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน หรือคิดเปนรอยละ  

1.6   ทั้งนี้ปริมาณการผลิตเฉล่ียรวมทุกโครงการในป 2551 - 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี้  

                               หนวย  : บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน 

ปริมาณการผลิต ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รวมทุกโครงการ 247,700 262,466 304,023 308,880 

 

(2)   การจดัจาํหนาย 

ผลิตภัณฑที่ ปตท .สผ . และบริษัทยอยทําการผลิตเพ่ือจําหนายมี 4 ชนดิ คอื น้าํมันดบิ กาซธรรมชาต ิกาซ

ปโตรเลียมเหลวและคอนเดนเสท โดย ปตท .เปนผูรับซ้ือผลิตภัณฑเกือบทั้งหมดของ ปตท .สผ. และบรษิทัยอย (คิดเปนรอยละ 

89.57 ของผลิตภัณฑของ ปตท.สผ. สําหรับงวด 6 เดอืน ป 2554) สําหรับการซ้ือขายกาซธรรมชาติ ปตท. ไดทําสัญญาซ้ือขายกาซ

ธรรมชาตริะยะยาวกับ ปตท .สผ. อายุสัญญาประมาณ 25-30 ป มีการกําหนดปริมาณซ้ือขายขั้นต่ําเปนรายป สวนการซ้ือขาย

น้ํามันดิบและคอนเดนเสทจะอิงราคาน้ํามันในตลาดโลกซ่ึงมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดิบที่ผลิตได เพ่ือใหสามารถสะทอน

มูลคาของผลิตภัณฑไดใกลเคียงกับราคาตลาด โดย ปตท. ทําสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. เชนเดียวกัน 

 ในหกเดือนแรก ป 255 4 ปตท .สผ. และบริษัทยอยมีการจําหนายผลิตภัณฑรวมทั้ง 4 ชนดิ ประมาณ 2 72,307  

บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน เพ่ิมขึ้น 7,732 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณขายใน ป 2553 ที่ 

264,575  บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน โดยปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของ

โครงการพ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย-บี 17 โครงการอาทิตยเหนือ และโครงการบงกช  ทั้งนี้ ปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑแต

ละชนิดของ ปตท.สผ. และบริษัทยอยในป 2551 - 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี้ 
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ผลิตภัณฑ ป 2551 ป 2552 ป 2553   6 เดือน ป 2554   

น้ํามันดิบ (พันบารเรลตอวัน) 

กาซธรรมชาต ิ(ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 

กาซปโตรเลียมเหลว (เมตริกตันตอวัน) 

คอนเดนเสท (พันบารเรลตอวัน) 

36.43 

908.02 

244.95 

31.22 

41.10 

966.53 

198.38 

32.32 

39.58 

1,155.95 

199.15 

36.61 

35.19 

1,220.79 

226.51 

36.28 

รวมทุกผลิตภัณฑ 
(บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) 

219,314 233,756 264,575 272,307 

ราคาขายผลิตภัณฑโดยเฉล่ีย 
(เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ) 

49.69 39.53 44.83 52.85 

 

(3) การบรหิาร 

ปตท. บริหารการลงทุนใน ปตท .สผ. โดยรวมเปนคณะกรรมการ ปตท .สผ. เพ่ือใชอาํนาจหนาทีใ่นการกําหนด

นโยบายและกํากับดแูลการดาํเนนิกิจการของ ปตท.สผ. ภายใตหลักการกํากับดแูลกิจการทีด่ ีคณะกรรมการ ปตท .สผ. ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 255 4 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 15 คน โดยเปนกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. 11 คน 

และผูบริหาร ปตท. 4 คน นอกจากนี ้ผูบรหิารของ ปตท. ไดรับคัดเลือกตามระเบียบวาดวยคณะกรรมการสรรหาใหเปน ประธาน

เจาหนาที่บริหาร ปตท.สผ. ดวย 

(4) การเงนิ 

ผลการดาํเนนิงานของ ปตท.สผ.  ในป 2551- 6 เดือน ป 2554    เปนดงันี้     

              หนวย : ลานบาท 

 

 

*งบการเงินป 2554 ที่นําเสนอในสกุลเงินบาท มาจากการแปลงคางบการเงินที่จัดทําขึ้นโดยมีสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุล

เงินที่ใชในการดําเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

งบรวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รายไดจากการขายและการบรกิาร  

รายไดรวม 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 

136,752 

140,007 

98,332 

41,675 

119,310 

120,338 

98,184 

22,154 

141,978 

147,572 

105,833 

41,739 

81,582 

85,023 

62,874 

22,149 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุน 

238,255 

104,151 

134,104 

300,711 

157,710 

143,001 

342,220 

169,926 

172,294 

404,611 

224,319 

180,292 
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 (5) ผลดานปฏิบัติการ 

  ใน 6 เดือน ป  2554 ปตท .สผ. สามารถดําเนินงานตามแผนใหบรรลุเปาหมายที่วางไวเปนอยางดี และมีการ

ดําเนินการตามแผนกลยุทธการลงทุนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับแนวนโยบายของ ปตท. และแผนกลยุทธ

ของ ปตท.สผ. โดยมีการดําเนินการที่สําคัญดังนี้ 

ดานการสํารวจ  

ปตท.สผ. ไดดําเนินกิจกรรมการสํารวจในโครงการตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง เพ่ือ

ประเมินศักยภาพของแปลงและเพ่ิมปริมาณสํารองปโตรเลียม โดยใน  6 เดือน ป 2554 ปตท.สผ. มีการขุดเจาะหลุมสํารวจและ

หลุมประเมินผลในหลายโครงการ อาทิ  

โครงการบงกช มีการขุดเจาะหลุมสํารวจ Ton Rang – 3 พบปโตรเลียม ขณะนี้อยูระหวางการประเมินปริมาณ

สํารองปโตรเลียมและการวางแผนเจาะหลุมประเมินผลเพ่ิมเติม  

โครงการพมาแปลง เอ็ม 3  ซ่ึงตั้งอยูในอาวเมาะตะมะ ประเทศสหภาพพมา ผลการขุดเจาะหลุมสํารวจ Aung 

Sinkha-2 พบกาซธรรมชาตแิละจากการทดสอบมีอตัราการไหลของกาซธรรมชาต ิ25 ลานลูกบาศกฟตุตอวัน และคอนเดนเสท 

150 บารเรลตอวัน ซ่ึงจากการคนพบกาซธรรมชาติดังกลาว ทําให ปตท.สผ. มีแผนเรงการสํารวจคล่ืนไหวสะเทือน 3 มิต ิและการ

เจาะหลุมประเมินผล เพ่ือพัฒนาโครงการใหเร็วขึ้น  

โครงการพื้นท่ีพัฒนารวมไทย-มาเลเซยี-บี 17 มีการขุดเจาะหลุมสํารวจและหลุมประเมินผลจํานวน 2 หลุม  มี

การพบปโตรเลียมซ่ึงเปนการยืนยันศักยภาพของแปลง 

โครงการอนิโดนเีซยี เซไม ทู  ซ่ึง ปตท.สผ.  รวมทุนรอยละ 28.33 และมีบริษัท Murphy Semai Oil Co. Ltd. 

เปนผูดําเนินการนั้น จากการขุดเจาะหลุมสํารวจ Lengkuas-1 ซ่ึงมีความลึกของน้ําทะเลที่ 1 ,095 เมตร ไดเจาะถึงระดับความลึก

หลุมสุดทายที่ 6 ,500 เมตร พบปโตรเลียมในช้ันหินกักเก็บแตปริมาณไมมากพอในเชิงพาณิชย ขอมูลที่ไดจากหลุม Lengkuas-1 

นับเปนประโยชนอยางย่ิงตอการประเมินศักยภาพปโตรเลียมของโครงการสํารวจนี้ตลอดจนบริเวณใกลเคียง เพ่ือการวางแผนการ

สํารวจและการลงทุนของบริษัทฯ ในบริเวณนี้ตอไป 

ดานการพฒันาโครงการ  

ปตท.สผ. ไดเรงพัฒนาโครงการตางๆ เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดตามแผน อาทิ 

โครงการเวียดนาม 16-1  ซ่ึงเริ่มการผลิตน้ํามันในไตรมาสที่ 3 ป 2554 นั้น  การติดตั้งแทนหลุมผลิตและการ

ดําเนินงานวางทอ ( Infield Pipelines) ไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว  ในสวนของเรือ FPSO (Floating Production Storage and 

Offloading) การกอสรางไดแลวเสร็จและทําการเคล่ือนยายไปยังแหลงผลิตเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีเริ่มการ ผลิตน้ํามันที่ระดับ

เริ่มตนประมาณ 18,000 – 20,000 บารเรลตอวัน และคาดวาจะเพ่ิมถึงระดับ 40,000 บารเรลตอวันภายในปลายป 2554 

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ในสวนของการพัฒนาแหลงมอนทารานั้น ปจจุบันเรือ FPSO อยูระหวางการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานใหสอดคลองกับกฎระเบียบของประเทศออสเตรเลีย สวนแทนหลุมผลิตสวนบน ( Wellhead 

Platform Topside) อยูระหวางการทดสอบระบบการทํางาน (Onshore Pre-Commissioning/Commissioning) คาดวาจะนําไปติดตั้ง

ที่แหลงผลิตไดในไตรมาสที่ 3 ป 2554 และคาดวาจะสามารถเริ่มผลิตน้ํามันจากแหลงมอนทาราไดภายในไตรมาสที่ 1 ป 2555 
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สําหรับการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงแกไขเนื่องจากเหตุการณน้ํามันรั่วไหลจากแหลงมอนทารา 

(Action Plan) ตามที่ไดเสนอกับรัฐบาลออสเตรเลียนั้น ไดมีการรายงานความคืบหนาตอกระทรวงทรัพยากรและพลังงานของ

ประเทศออสเตรเลีย (Department of Resources and Energy) อยางตอเนื่องมาโดยตลอด นอกจากนั้น ยังมีการปรับปรุงโครงสราง

องคกรของบริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย พีทีวาย จํากัด อาทิ การแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารคนใหม ซ่ึงมีประสบการณใน

การดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟค  และการแตงตั้งคณะกรรมการความม่ันคง 

ปลอดภัย ชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม เปนตน เพ่ือพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

สวนการดําเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยนั้น นับตั้งแตเกิดเหตุการณฯ จนถึงส้ิน

ไตรมาสที่ 2 ป 2554 ปตท.สผ. ไดรับคาสินไหมทดแทนทั้งส้ินจํานวน 105 ลาน เหรียญสหรัฐฯ โดยการดําเนินการเรียกรองคา

สินไหมทดแทนในสวนที่เหลือมีความคืบหนาเปนลําดับ 

สําหรับการเรียกรองคาชดเชยจากเหตุการณน้ํามันรั่วไหลจากแหลงมอนทาราโดยรัฐบาลอินโดนีเซียนั้น 

เนื่องจากเอกสารการเรียกรองคาชดเชยยังไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนในการพิสูจนใหเห็นถึงความเสียหาย ปจจุบันอยูระหวางการ

สรปุผลการศกึษา Socio-Economic Survey ในธุรกิจประมงเพ่ือพิสูจนผลกระทบ (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทยังคงยึดหลักการที่จะพิสูจน

หลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตรตอไป 

โครงการบงกชใต  ในสวนของแทนที่พักอาศัย ( Living Quarters Platform) ไดดําเนินการติดตั้งที่แหลงผลิต

เสร็จส้ินแลว สําหรับสวนของแทนผลิตกลางสวนบน (Processing Platform Topside) มีการเคล่ือนยายไปยังแหลงผลิตในชวง

ปลายเดอืนกรกฎาคม ซ่ึงผลจากความกาวหนาในการดาํเนนิงาน ปตท.สผ. คาดวาจะดําเนินการผลิตไดภายในครึ่งแรกของป 2555 

โครงการพมาซอติกา ปจจุบันไดเริ่มตนงานวิศวกรรมในรายละเอียด ( Detailed Engineering) ซ่ึงครอบคลุมถึง

งานกอสรางแทนผลิตกลางและแทนหลุมผลิตไปแลว และอยูในระหวางการพิจารณาจัดจางการวางทอขนสงกาซธรรมชาติใน

พ้ืนที่นอกชายฝงทะเล รวมถึงทอขนสงกาซธรรมชาติและอุปกรณการผลิตบนบก นอกจากนี้ยังไดเตรียมการขุดเจาะหลุมผลิตใน

เฟสแรก ทั้งนี้คาดวาจะสามารถเริ่มทําการผลิตกาซธรรมชาติไดภายในป 2556 

ดานการลงทุน 

  ตามที่บริษัทยอยของ ปตท.สผ.ไดลงนามใน Partnership Unit Sale Agreement กับบริษัท Statoil Canada Ltd. 

และ Statoil Canada Holdings Corp. ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ Statoil ASA (Statoil) เม่ือวันที่ 22 พฤศจกิายน 2553 ในการรวมลงทุน

ในอัตรารอยละ 40 ในโครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี โดยไดเขาซ้ือหุนสวนในสัดสวนรอยละ 40 ของ Statoil Canada 

Partnership (SCP) ซ่ึงคิดเปนมูลคาทั้งส้ิน 2,277 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้สัญญามีผลสมบูรณเม่ือวันที่ 21 มกราคม 2554 และมีผล

ยอนหลังถึงวันที่ 1 มกราคม 2554   

โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ไดเริ่มการผลิตในพ้ืนที่ Leismer โดยมีกําลังการผลิตระยะแรกที่ 10,000 

บารเรลตอวัน และจะเพ่ิมเปน 20,000 บารเรลตอวันภายในป 2555 นอกจากพ้ืนที ่ Leismer แลว ปตท.สผ.และบริษัท Statoil มี

แผนจะทําการพัฒนาพ้ืนที่ Corner และพ้ืนที่อ่ืนๆ ดวย โดยโครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 

257,200 เอเคอร  ประกอบดวย 5 พ้ืนที่หลัก ไดแก Leismer, Corner, Thornbury, Hangingstone, และ South Leismer 

ปจจุบันโครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี มีการเพ่ิมปริมาณการผลิตอยางตอเนื่อง โดยสามารถผลิตไดใน

ระดับ 14,000 บารเรลตอวัน ซ่ึงสูงกวาประมาณการอยางมาก 
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นอกจากนี้ พ้ืนที่ Leismer และพ้ืนที่ Corner ไดรับการอนุมัติจากหนวยงานรัฐบาลใหสามารถผลิตไดที่อัตรา

การผลิต 40,000 บารเรลตอวันในแตละพ้ืนที่แลว โดยในสวนของพ้ืนที่ Corner นัน้ คาดวาจะมีการทาํ Final Investment Decision 

(FID) ภายในป 2555 เพ่ือเริ่มการพัฒนาพ้ืนที่ และคาดวาจะเริ่มกระบวนการอัดไอน้ํา (First Steam) ไดภายในป 2559 

  จากการที ่ปตท.สผ. ไดทบทวนผลการดําเนินงานของโครงการสํารวจปโตรเลียมตางๆ  ในชวงครึ่งปแรก ของ

ป 2554 ปตท.สผ. ไดยุติการรวมลงทุนใน 2 โครงการคือ โครงการ ซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ซ่ึง 

ปตท.สผ. มีสัดสวนอยูรอยละ 30 ภายหลังจากไดดําเนินการตามภาระผูกพันเสร็จส้ิน ซ่ึงการยุติการรวมลงทุนดังกลาวจะมีผล

สมบูรณเม่ือไดรับการอนุมัติจากทางรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต 

นอกจากนัน้ ปตท.สผ. ยังไดยุติการสํารวจและคืนพ้ืนที่แปลงสํารวจในโครงการพมา เอ็ม 4 ประเทศสหภาพ

พมา ภายหลังจากไดดําเนินการตามภาระผูกพันเสร็จส้ิน  ทั้งนี้ ปตท.สผ. ยังมีการดําเนินการสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจอีก

ทั้งส้ิน 3 แปลงในสหภาพพมา ไดแก โครงการพมา เอ็ม 3, เอ็ม 7 และเอ็ม 11 มีการพัฒนาแหลงปโตรเลียมอีกหนึ่งโครงการ ไดแก

โครงการพมาซอติกา และมีโครงการรวมทุนที่อยูในขั้นตอนการผลิตแลว 2 โครงการ ไดแกโครงการยาดานา และโครงการเยตา

กุน 

4.1.1.4 แผนการลงทุนในอนาคต 

ปตท.สผ. ไดประมาณการรายจายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจายดาํเนนิงาน (Operating Expenditure) ของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย ในชวงป 2554-2558 รวม 5 ป เปนเงินทั้งส้ินประมาณ 504,194 ลานบาท (ไมรวมมูลคาการเขาซ้ือสัดสวน

โครงการ Canada Oil Sands Kai Kos Dehseh (KKD) จาํนวนประมาณ 68 ,400 ลานบาท) ซ่ึงมีการปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับ

แผนงาน ทั้งนี้ประมาณการรายจายลงทุนและรายจายดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

          หนวย  :  ลานบาท 

 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2554-2558 

รายจายลงทุน 94,475 70,951 63,209 48,861 55,723 333,219 

รายจายดาํเนนิงาน 39,749 31,232 31,494 32,268 36,232 170,975 

รายจายรวมทั้งส้ิน 134,224 102,183 94,703 81,129 91,955 504,194 

 

ปตท.สผ. คาดวาตัวเลขประมาณการขายปโตรเลียมเฉล่ียตอวัน (จากโครงการปจจุบัน) ระหวางป 2554- 2558 มีรายละเอียด  

ดังตอไปนี ้

หนวย  :  บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน 

 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ปริมาณการขายปโตรเลียมเฉล่ีย 273,204 319,137 310,873 326,700 316,195 

 

4.1.2 หนวยธุรกิจกาซธรรมชาต ิ 

ปตท. ประกอบกิจการเก่ียวกับธุรกิจกาซธรรมชาติ ที่ครอบคลุม 5 ธุรกิจยอย ไดแก   

(1) ธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ รับผิดชอบจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงกาซธรรมชาติทั้งในประเทศ

และตางประเทศเพ่ือจําหนายใหกับลูกคา โดยมีผูใชกาซธรรมชาติรายใหญ ไดแก ผูผลิตไฟฟา 
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(2) ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบดําเนินการ บํารุงรักษา และพัฒนาระบบทอ

สงกาซธรรมชาติ  

(3) ธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ รับผิดชอบดําเนินการและพัฒนาธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ ซ่ึงในปจจุบันมีจํานวน

ทั้งส้ิน 5 โรง   

(4) ธุรกิจทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) รับผิดชอบดําเนินการและพัฒนาระบบทอจัดจําหนาย

กาซธรรมชาติซ่ึงเปนทอยอยที่ตอเช่ือมจากระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ไปยังลูกคา

อุตสาหกรรม เพ่ือจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมตางๆ  

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

สงเสริมการขยายการใชกาซธรรมชาติในภาคการขนสง เพ่ือใหกาซธรรมชาติเปนทางเลือกเช้ือเพลิงในดานขนสง

ที่มีราคาถูกกวาน้ํามัน และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพ่ือชวยลดภาระคาใชจายเช้ือเพลิงใหกับผูบริโภคและลด

ปญหามลภาวะทางอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น  

สําหรับ  6 เดือน ป 2554 ปตท. มีรายไดจากการจาํหนายผลิตภัณฑกาซธรรมชาต ิจาํนวน 182,062 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

21,540 ลานบาท หรือ เพ่ิมขึ้นรอยละ 13.4 จาก 6 เดือน ป 2553 ที่มีรายไดจากการจาํหนายผลิตภัณฑกาซธรรมชาต ิจาํนวน  

160,522 ลานบาท (รายละเอียดตามโครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอยแบงตามสายผลิตภัณฑในหัวขอที่ 3.3) 

4.1.2.1 ธุรกิจการจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ  

การจัดหากาซธรรมชาติ 

การจดัหากาซธรรมชาตขิอง ปตท. อยูในความรับผิดชอบของธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ โดย ปตท . เปน

ผูซ้ือกาซธรรมชาติจากผูขายกาซธรรมชาติภายใตสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติซ่ึงปจจุบันมีอยูทั้งส้ิน 17 ฉบับ แบงเปนสัญญาซ้ือกาซ

ธรรมชาติในประเทศจํานวน 14 ฉบับ ไดแก สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติยูโนแคล 1 (แหลงเอราวัณ ), สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจาก

แหลงบงกช, สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงไพลิน , สัญญาซ้ือกาซธรรมชาตจิากแ ปลง B8/32/1 , สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจาก

แหลงน้ําพอง, สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลง MTJDA แปลง A-18 , สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงอาทิตย, สัญญาซ้ือกาซ

ธรรมชาตจิากแหลง  MTJDA แปลง B-17&C-19 และ B-17-01/2 , สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงภูฮอม, สัญญาซ้ือกาซ

ธรรมชาติจากแหลงยูโนแคล 123 (สวนเพ่ิม)/3, สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงอาทิตยเหนือ,สัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติแหลง

สิริกิติ์ (พ้ืนที่ลานกระบือ) , สัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติแหลงสิริกิติ์ (พ้ืนที่หนองตูม เอ) /4 , สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลง

บงกชใต/5 และสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงตางประเทศอีกจํานวน 3 ฉบบั ไดแก สัญญาซ้ือกาซธรรมชาตจิากแหลงยาดานา 

สัญญาซ้ือกาซธรรมชาตจิากแหลงเยตากุน และสัญญาซ้ือกาซธรรมชาตจิากแหลงซอตกิา แปลง M9 ในสหภาพพมา/6 

หมายเหตุ : 

/1    ประกอบดวยแหลงทานตะวนั ราชพฤกษ  เบญจมาศ เบญจมาศนอรท  มะลิวณัย  จามจรีุ  ชบา  ลันตา 

/2

                                           
 
 

  เร่ิมสงกาซฯให ปตท. เมื่อวันท่ี 3 ก.พ. 2553 โดยมีปริมาณซ้ือขายกาซฯเร่ิมตนท่ี 135 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และ จะทยอยเพิ่มขึ้นเปน 270, 300, และ 335 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน ในป 2553 

/3 เร่ิมซ้ือขายกาซฯวันท่ี 5 พ.ค. 2553 ในปริมาณเร่ิมตนท่ี 680 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และจะทยอยเพิ่มขึ้นเปน 1,010 ลานลูกบาศกฟุตตอวันปลายป 2554 และ 
1,240  ลานลูกบาศกฟุตตอวันในป 2555 

/4  มีการลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 28  ส.ค. 2552 เร่ิมสงกาซฯ ให ปตท. เมื่อวันท่ี 18 ก.ย.2552 

/5 มีการลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 30  ก.ค. 2552 มีปริมาณซ้ือขายกาซฯวันละ 320 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาจะเร่ิมสงกาซฯไดในป 2555  

/6 มีการลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 30  ก.ค. 2553 มีปริมาณซ้ือขายกาซฯวันละ 240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาจะเร่ิมสงกาซฯไดในป 2556  
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ทั้งนี้ การจัดหากาซธรรมชาติของ ปตท. สวนใหญจะมาจากแหลง/แปลงสัมปทานกาซธรรมชาติในประเทศ โดยมีปริมาณและ

สัดสวนการจดัหากาซธรรมชาตขิอง ปตท. ในป 2551 – 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี้  

 

แหลง/แปลงสัมปทาน 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

ลาน ลบ. 

ฟุต/วัน 
รอยละ 

ลาน ลบ. 

ฟุต/วัน 
รอยละ 

ลาน ลบ. 

ฟุต/วัน 
รอยละ 

ลาน ลบ. 

ฟุต/วัน 
รอยละ 

ในประเทศ         

- ยูโนแคล 1,2,3 1,011 29.2 827 23.1 956 23.6 962 22.2 

- บงกช 576 16.7 511 14.3 581 14.3 612 14.1 

- ไพลนิ 398 11.5 366 10.2 366 9.0 392 9.1 

- ทานตะวัน/เบญจมาศ 184 5.3 191 5.3 187 4.6 179 4.1 

- น้ําพอง/ภูฮอม 104 3 103 2.9 104 2.6 113 2.6 

- MTJDA 119 3.5 404 11.3 602 14.8 732 16.9 

-   สิริกิต์ิ 1 0.0 1 0.0 2 0.1 4 0.1 

-   อาทิตย 238 6.9 369 10.3 406 10.0 393 9.1 

รวมการจัดหาในประเทศ 2,631 76.1 2,772 77.5 3,204 79.0 3,387 78.2 

ตางประเทศ           

- ยาดานา 434 12.5 409 11.4 434 10.7 431 10.0 

- เยตากนุ 394 11.4 394 11.0 419 10.3 406 9.4 

-  LNG       108 2.4 

รวมการจัดหาจากตางประเทศ 828 23.9 803 22.5 853 21.0 945 21.8 

รวมการจัดหาทั้งหมด 3,459 100.0 3,575 100.0 4,058 100.0 4,332 100.0 

ราคาซื้อกาซธรรมชาติเฉลี่ย 

(บาท/ลานบีทียู) 
194.8 197.6 196.4 196.7 

 หมายเหต ุ  :       ปริมาณกาซธรรมชาตคิาํนวณ ณ คาความรอน 1,000 บีทียู ตอ 1 ลูกบาศกฟุต

อยางไรก็ตาม หากในปสัญญาใด ปตท .ไมสามารถรับกาซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ําไดครบตามที่กําหนดสําหรับป

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

มีสิทธิรับกาซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ไดชําระไปแลวในปตอๆ ไป โดยไมมีกําหนดเวลา และไมตองชําระคากาซธรรมชาติใน

สวนนั้นอีก (Make-Up) ทั้งนี้ ในปที่ ปตท . จะใชสิทธิในการรับกาซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ไดชําระไปแลวดังกลาว ปตท . 

  

 

เงื่อนไขหลักของสัญญาซื้อกาซธรรมชาต ิ

สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติระหวาง ปตท . และผูขายกาซธรรมชาติ มีอายุสัญญาประมาณ 25-30 ป โดยคูสัญญาตกลงที่จะ

ซ้ือและขายกาซธรรมชาติกัน ณ จุดสงมอบตามสัญญา เชน ปากหลุม หรือจุดสงมอบอ่ืนๆ แลวแตสัญญากําหนดในปริมาณ 

คณุภาพและความดนั ตามทีไ่ดตกลงกันไว 

ผูขายกาซธรรมชาติมีหนาที่จัดเตรียมความสามารถในการสงกาซธรรมชาติเพ่ือให ปตท. สามารถเรียกรับกาซธรรมชาติ

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

สัญญา ในขณะที ่ปตท . จะตองรับกาซธรรมชาติใหไดตามปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติขั้นต่ํารายวัน (Daily Contracted Quantity 

หรือ DCQ) อีกทั้ง ปตท. ยังมีสิทธิซ้ือกาซธรรมชาติในปริมาณที่เกินกวา CDC ทีก่าํหนดไวในสัญญาได หากผูขายกาซธรรมชาติ

สามารถผลิตและสงมอบได 
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จะตองรับซ้ือกาซธรรมชาติใหไดครบตามปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติขั้นต่ําตามสัญญาสําหรับปนั้นๆ กอน ในทางกลับกัน กรณีที่ 

ปตท .ซ้ือกาซธรรมชาติเกินกวาปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติขั้นต่ําของปสัญญาใดๆ ปตท . จะสามารถนาํปรมิาณกาซธรรมชาติ

สวนเกินนั้นแตไมรวมสวนที่เกินกวา CDC ตามสัญญา (Carry-Forward) ไปหักลดปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติขั้นต่ําในปสัญญาตอๆ 

ไปไดในปริมาณไมเกินรอยละ 15 หรือรอยละ 20 แลวแตสัญญา ของปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติขั้นต่ําในปสัญญาดังกลาว โดยสิทธิ

ดังกลาวในปริมาณกาซธรรมชาติสวนเกินนั้นๆ จะส้ินสุดภายในระยะเวลา 5 ป นบัจากปทีเ่กิดกาซ Carry-Forward  

ในกรณีที่ผูขายกาซธรรมชาติไมสามารถสงมอบกาซธรรมชาติใหกับ ปตท . ไดครบตามปริมาณที่ ปตท . เรียกรับจาก

ผูขายกาซธรรมชาติในแตละวัน (Shortfall) ปตท. จะชําระคากาซธรรมชาติตามปริมาณกาซธรรมชาติที่รับจริง โดยมีสิทธิไดรับ

สวนลดรอยละ 20-25 สําหรับราคาของปริมาณกาซธรรมชาติที่ขาดสงในเดือนนั้น หรือเดือนถัดไป หรือปถัดไป แลวแตสัญญา 

ทั้งนี้ เม่ือส้ินปสัญญา ปตท . สามารถนําปริมาณกาซธรรมชาติที่ผูขายกาซธรรมชาติขาดสงไปลดปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติขั้นต่ํา

รายปของ ปตท. ได 

สําหรับราคาซ้ือขายกาซธรรมชาติที่กําหนดในสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจะมีการกําหนดราคาฐานเริ่มตน (Initial Base 

Price) ซ่ึงเปนราคาคงที่ โดยมีสูตรปรับราคาซ่ึงกําหนดสูตรราคาสูงสุดและราคาต่ําสุดเพ่ือคุมครองผูซ้ือและผูขายกาซธรรมชาติ 

โดยสูตรปรับราคากาซธรรมชาติประกอบดวยปจจัยตอไปนี้ คือ ราคาน้ํามันเตากํามะถันปานกลางในตลาดสิงคโปร อัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และดัชนีทางเศรษฐกิจตางๆ เชน ดัชนีราคาขายสงของประเทศไทย และดัชนีราคาผูผลิตของ

สหรัฐอเมริกาสําหรับธุรกิจน้ํามันและกาซ เปนตน ทั้งนี้ ระยะเวลาในการปรับราคาซ้ือขายกาซธรรมชาติดังกลาวจะแตกตางกัน

ไปในแตละสัญญา กลาวคอื ทกุ 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แลวแตสัญญา ราคาซ้ือขายกาซธรรมชาตินี้จะสงผาน 

(Pass Through) ไปใหกับลูกคาในกลุมผูผลิตไฟฟาซ่ึงซ้ือกาซธรรมชาติจาก ปตท . ซ่ึงเปนกลุมลูกคาหลักตามสูตรราคาในสัญญา

ขายกาซธรรมชาต ิสงผลใหความเส่ียงของ ปตท. จากการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายกาซธรรมชาติอยูในระดับที่คอนขางต่ํา 

สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติทุกสัญญามีขอกําหนดเรื่องเหตุสุดวิสัยซ่ึงเปนกรณีที่ ปตท. หรือผูขายกาซธรรมชาติสามารถยก

เปนเหตุในการที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาได ซ่ึงเหตุสุดวิสัยที่กําหนดในสัญญาดังกลาวหมายรวมถึงเหตุการณใดๆ ที่

เกิดขึ้นโดยคูสัญญาไมสามารถควบคุมได นอกจากนี้ สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติบางฉบับไดกําหนดใหกรณีที่ ปตท . ไมสามารถรับ

ซ้ือกาซธรรมชาติไดอันเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับลูกคาของ ปตท . จนเปนเหตุใหลูกคาดังกลาวไมสามารถรับซ้ือกาซ

ธรรมชาตจิาก ปตท . ได ซ่ึงในการนี้ ปตท . จะอางเหตุสุดวิสัยดังกลาวไดตอเม่ือ ปตท . จะตองลดปริมาณรับกาซธรรมชาติจาก

ผูขายกาซธรรมชาติที่เก่ียวของทุกรายลงตามสัดสวนการจําหนายกาซธรรมชาติที่ลดลง 

สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจะส้ินสุดลงเม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้  

(1) ส้ินสุดระยะเวลาตามที่กําหนดในสัญญา หรือ (2) เม่ือระยะเวลาตามสัมปทานส้ินสุดลง (เฉพาะกรณีแหลงกาซ

ธรรมชาติในประเทศ) หรือ (3) เม่ือปริมาณสํารองกาซธรรมชาติในแหลงดังกลาวหมดลง  

 

การจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 

ปตท. จัดจําหนายกาซธรรมชาติสวนใหญใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟา ไดแก กฟผ . ผูผลิตไฟฟาอิสระ และผูผลิตไฟฟา

รายเล็กโดยตรงผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline)  
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 ปริมาณการสงกาซธรรมชาติใหกับลูกคากลุมตางๆ (รวมปริมาณกาซธรรมชาติที่ใชในโรงแยกกาซธรรมชาติของ 

ปตท.) ในป 2551 – 6 เดือน ป 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

กลุมลูกคา 

ป 2551 ป 2552  ป 2553 6 เดือน ป 2554 

ลาน ล.บ.

ฟุต/วัน 
รอยละ 

ลาน ล.บ.

ฟุต/วัน 
รอยละ 

ลาน ล.บ.

ฟุต/วัน 
รอยละ 

ลาน ล.บ.

ฟุต/วัน 
รอยละ 

1. กฟผ. 1,013 29.4 1,100 30.8 1,344 33.3 1,200 28 

2. ผูผลิตไฟฟาอิสระ 968 28.1 905 25.4 943 23.3 875 21 

3. ผูผลิตไฟฟารายเล็ก 459 13.3 456 12.8 475 11.8 509 12 

4. ลูกคาอุตสาหกรรม 421 /1 12.2 504 14.2 628 15.5 751 18 

5. โรงแยกกาซธรรมชาติ 583 17.0 599 16.8 650 16.1 886 21 

รวม 3,443 100.0 3,564 100.0 /2 4,040 100.0 4,225 100% 

    ที่มา   : ปตท. 

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

/1 รวมกาซธรรมชาติที่จําหนายใหกับบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด และกาซธรรมชาติในภาคขนสง 

/2 ไมรวมปริมาณจําหนายกาซให CPOC (Operator ของแหลง MTJDA- B17) เพ่ือใชในการเดินเคร่ืองอุปกรณบนแหลงผลิต 

 โดยทั่วไป โครงสรางราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาจะประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก ราคา

เนื้อกาซธรรมชาติ และอัตราคาผานทอ รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ราคาเนือ้กาซธรรมชาต ิ

ราคาเนื้อกาซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉล่ียของเนื้อกาซธรรมชาติที่ ปตท . รับซ้ือจากผูขายกาซธรรมชาติ

และคาตอบแทนในการจดัหาและจาํหนายกาซธรรมชาต ิ 

สําหรับคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติซ่ึงครอบคลุมคาใชจายและความเส่ียงในการ

ดําเนินการจัดหากาซธรรมชาติและการตลาดนั้นมีอัตราแตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทของลูกคาผูซ้ือกาซธรรมชาติ ปจจุบัน 

คาตอบแทนในการจดัหาและจาํหนายกาซธรรมชาตสํิาหรบั กฟผ . และผูผลิตไฟฟาอิสระเทากับรอยละ  1.75 ของราคาเฉล่ียของ

เนื้อกาซธรรมชาติที่ ปตท .รับซ้ือจากผูขายกาซธรรมชาติ ทั้งนี้คาตอบแทนที่คิดจาก กฟผ . และผูผลิตไฟฟาอิสระดังกลาวจะตอง

ไมเกิน 2.15 บาท/ลานบีทียู สวนผูผลิตไฟฟารายเล็กซ่ึงซ้ือกาซธรรมชาติในปริมาณที่ต่ํากวาลูกคาสองกลุมแรกนั้น ปตท .จะคิด

คาตอบแทนดังกลาวในอัตรารอยละ 9.33 ของราคาเฉล่ียของเนื้อกาซธรรมชาติที่ ปตท .รับซ้ือจากผูขายกาซธรรมชาติจากแหลง /

แปลงสัมปทานตางๆ ทั้งนี้ คาตอบแทนที่คิดจากผูผลิตไฟฟารายเล็กดังกลาวจะตองไมเกิน 11.48 บาท/ลานบีทียู 

 (2)  อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ 

อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติประกอบดวย 2 สวน โดยสวนแรกไดแก คาบริการสวนของตนทุนคงที่ (Demand 

Charge) ซ่ึงคํานวณจากตนทุนการลงทุนและคาใชจายคงที่ในการดําเนินการ โดยกําหนดใหมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนในสวน

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

สงกาซตามแผนแมบทระบบทอสงกาซฉบับที่ 3 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ทอสงกาซไปยังโรงไฟฟาจะนะ และระบบทอเช่ือมจากแหลง

ภูฮอมมายังระบบทอน้ําพอง และสวนที่สองไดแก คาบริการสวนของตนทุนผันแปร (Commodity Charge)  ซ่ึงคํานวณจากตนทุน

การใหบริการผันแปร (Variable Cost) ของการใหบริการขนสงกาซธรรมชาติ 
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ในการกําหนดอัตราคา บริการสงกาซธรรมชาติ สําหรับการจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาแตละรายนั้นขึ้นอยู

กับพ้ืนที่การใชกาซธรรมชาติของลูกคา ดังนี้ 

• พ้ืนที่ 1 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ระยอง 

• พ้ืนที่ 2 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ขนอม 

• พ้ืนที่ 3 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝง 

• พ้ืนที่ 4 ระบบทอสงกาซบนฝงที่จะนะ  

• พ้ืนที่ 5 ระบบทอสงกาซบนฝงที่น้ําพอง  

        การคํานวณอัตราคาบริการสงกาซ ธรรมชาติ เปนไปตามหลักเกณฑการคาํนวณ  ซ่ึงไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ(กพช.) เม่ือวันที่ 18 ตลุาคม 2550 โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  และ 

ปตท. ไดเสนออัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติเพ่ือใหคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  พิจารณาใหความเหน็ชอบ  

โดยอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ เปนดังตอไปนี้ 

อัตราคาผานทอในสวนของ Demand Charge เปนดังนี้ 

                         หนวย : บาท/ลานบีทียู 

โซน ระบบทอ 
อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ  

สวนของตนทุนคงท่ี  (Demand Charge) 

1 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ระยอง 8.5899 (ก) 

2 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ขนอม 14.2177 (ก) 

3 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝง 12.0654 (ก) 

4 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝงที่จะนะ 2.4855 (ข) 

หมายเหตุ: พ้ืนที่ 5 กําลังอยูระหวางการพิจารณา 

อัตราคาผานทอในสวนของ Commodity Charge ดังนี้ 

                         หนวย : บาท/ลานบีทียู 

พ้ืนท่ี ระบบทอ 
อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ  

สวนของตนทุนผันแปร  (Commodity Charge) 

1 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ระยอง 

1.1575 (ค) 2 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ขนอม 

3 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝง 

4 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝงที่จะนะ 0.0804 (ข) 

หมายเหตุ: พ้ืนที่ 5 กําลังอยูระหวางการพิจารณา 

(ก) มีผลบังคับใชต้ังแต 1 เมษายน 2552 เปนตนไป 

(ข) มีผลบังคับใชต้ังแตเดือนมิถุนายน 2554 เปนตนไป 

(ค) มีผลบังคับใชต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2554 เปนตนไป 

 

ผูซ้ือกาซธรรมชาติในสวนของ กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระตองชําระคาผานทอในสวนของ Demand Charge ตาม

ปริมาณกาซธรรมชาติตามที่กําหนดในสัญญาแมจะซ้ือกาซธรรมชาติสูงหรือต่ํากวาปริมาณดังกลาวก็ตาม สวนผูผลิตไฟฟาราย
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เล็กจะชําระคาผานทอในสวนของ Demand Charge ตามปริมาณกาซธรรมชาติที่รับจริง ทั้งนี้ ตองไมต่ํากวาปริมาณขั้นต่ําตามที่

กําหนดในปสัญญานั้นๆ นอกจากนี้ ยังไดกําหนดใหมีการปรับเปล่ียนอัตราคาผานทอเปนระยะ (Periodic Adjustment) โดย

สามารถทบทวนการคาํนวณอัตราคาผานทอทกุ 5 ป หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญเพ่ือดํารงไวซ่ึงอัตรา

ผลตอบแทนเงินลงทุนในสวนทุนของผูถือหุนตามที่ไดรับอนุมัติ นอกจากนี้ ในทุกๆ ป อัตราคาผานทอในสวนของ Commodity 

Charge สามารถปรับเปล่ียนตามดัชนี (Index Adjustment) อีกดวย  

4.1.2.2 ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาต ิ

เม่ือผูขายกาซธรรมชาติไดสงมอบกาซธรรมชาติใหกับ ปตท . ที่จุดสงมอบแลว กาซธรรมชาติทั้งหมดจะถูกสงไปยัง

ลูกคาตางๆ โดยผานระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท . ทั้งนี้ การดําเนินงานและการบํารุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติจะ

อยูในความรับผิดชอบของหนวยธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 4 ระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท . มีความยาวรวมประมาณ 

3,562 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดวยระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,412 กิโลเมตร และระบบทอสงกาซ

ธรรมชาตใินทะเลความยาวประมาณ 2,150 กิโลเมตร (ไมรวมระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาต ิ( Distribution Pipeline) อีก

ประมาณ 853 กิโลเมตร) โดยระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท . จะตอเช่ือมแหลงกาซธรรมชาติตางๆ ในอาวไทย และทอสง

กาซธรรมชาตจิากแหลงยาดานาและเยตากุน สหภาพพมา ทีช่ายแดนไทย -สหภาพพมา เขากับผูผลิตไฟฟา โรงแยกกาซธรรมชาต ิ

และลูกคาอุตสาหกรรม ภายในระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท . ยังประกอบดวย หนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซธรรมชาติ 

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

ธรรมชาตจิากแหลงตางๆ ในอาวไทยใหมีคาความรอนคงที่เปนหนึ่งเดียวและมีคุณภาพเดียวกันทั้งระบบ  
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ขอมูลเก่ียวกับระบบทอสงกาซธรรมชาติเฉพาะระบบที่สําคัญ ณ ปจจุบัน  เปนดังนี ้

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ความยาวรวม 

(กิโลเมตร) 

ขนาดทอ 

(น้ิว) 

ความสามารถสงูสดุในการสงกาซธรรมชาติ/1 

(ลาน ลบ.ฟุต/วัน) 

ปท่ีเร่ิม 

ดําเนินงาน 
รายละเอียด 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเล      

เอราวณั-โรงแยกกาซธรรมชาตริะยอง (ทอสายประธาน) 415 34 850 2524 เปนระบบทอจากแทนเอราวณัในอาวไทยไปยงัโรงแยกกาซธรรมชาติ
ระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

แหลงบงกช-เอราวณั (ทอสายประธาน) 171 32 635 2539 เปนระบบทอจากแหลงบงกชในอาวไทยท่ีเช่ือมกับแทนเอราวัณ 

เอราวณั-โรงแยกกาซธรรมชาตริะยอง (ทอคูขนาน) 418 36 1,180 2539-2540 เปนระบบทอคูขนานจากแทนเอราวณัไปยงัโรงแยกกาซธรรมชาตริะยอง 
ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

แหลงอาทิตย-โรงแยกกาซธรรมชาตริะยอง (ทอเสนท่ี 3) 606 42 1,900 2550  /3 เปนระบบทอเสนท่ี 3 จากแหลงกาซฯ อาทิตย ไปยงัโรงแยกกาซธรรมชาติ
ระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

แหลงเจดีเอ-แหลงอาทิตย 95 42 1,000 2551  /3 เปนระบบทอเสนท่ี 3 จากแหลงกาซฯ เจดีเอ ไปยงัแหลงอาทิตย 

เอราวณั-โรงไฟฟาขนอม  161 24 210 2539 เปนระบบทอจากแทนเอราวัณไปยังโรงไฟฟาขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก      

โรงแยกกาซธรรมชาตริะยอง-โรงไฟฟาบางปะกง (ทอสายประธาน) 104 28 540 2524 เปนระบบทอจากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

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

บางพลี-สระบุร ี(ทอสายประธาน) 99 24 280 2524 เปนระบบทอจากอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง  
โรงปูนซิเมนตของ บมจ. ปูนซีเมนตไทย ท่ีอําเภอทาหลวง จังหวัดสระบุรี 

แหลงนํ้าพอง-โรงไฟฟานํ้าพอง 3.5 16 140 2533 เปนระบบทอจากแหลงนํ้าพอง ไปยังโรงไฟฟานํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

โรงแยกกาซธรรมชาตริะยอง-โรงไฟฟาบางปะกง (ทอคูขนาน) 105 28 660 2539 เปนระบบทอคูขนานจากโรงแยกกาซธรรมชาตริะยอง ตาํบลมาบตาพดุ 
จังหวัดระยอง ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

บางปะกง-โรงไฟฟาวังนอย (ทอคูขนาน) 101 36 860 2539 เปนระบบทอคูขนานจากสถานีเพิ่มความดันบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ไปยังโรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทอสงกาซธรรมชาตจิากชายแตนไทยและสหภาพเมยีนมาร-โรงไฟฟาราชบุร ี 238 42 1,300 2541 เปนระบบทอจากจดุรับมอบกาซธรรมชาตชิายแดนไทยและสหภาพเมยีน
มาร ท่ีบานอีตอง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนํากาซธรรมชาติจากโครงการ
ยาดานาและเยตากุน ไปยังโรงไฟฟาราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ราชบุร-ีวังนอย 154 30 330 2543 เปนระบบทอท่ีเช่ือมตอระบบทอสงกาซธรรมชาติบริเวณสถานีวัดปริมาณ
กาซธรรมชาตริาชบุรีเขากับระบบทอสงกาซธรรมชาตบิางปะกง-โรงไฟฟา
วังนอย (ทอคูขนาน) ท่ีสถานีวัดปริมาณกาซธรรมชาติวังนอย 
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ขอมูลเก่ียวกับระบบทอสงกาซธรรมชาติเฉพาะระบบที่สําคัญ ณ ปจจุบัน เปนดังนี ้(ตอ) 

 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ความยาวรวม 
(กิโลเมตร) 

ขนาดทอ 
(น้ิว) 

ความสามารถสูงสุดในการสงกาซธรรมชาติ/1 
(ลาน ลบ.ฟุต/วัน) 

ปท่ีเร่ิม 
ดําเนินงาน 

รายละเอียด 

โรงแยกกาซธรรมชาตริะยอง-โรงไฟฟาบางปะกง  (ทอเสนท่ี 3) 110 36 1,200 2549  /3 เปนระบบทอเสนท่ี 3 จากโรงแยกกาซธรรมชาตริะยอง ตาํบล
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

โรงไฟฟาวังนอย-โรงไฟฟาแกงคอย 72 36 510 2549  /1 เปนระบบทอจากโรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไปยังโรงไฟฟาแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

ทอสงกาซธรรมชาตจิากสถานีควบคมุความดนักาซธรรมชาต ิ
 #RA6 – โรงไฟฟาพระนครใต 

70 30 300 2550  /1 เปนระบบทอจากสถานีควบคมุความดนักาซธรรมชาต ิ#RA6 
ไปยังโรงไฟฟาพระนครใต จังหวัดสมทุรปราการ 

ทอสงกาซธรรมชาตจิากชายฝงทะเล – โรงไฟฟาจะนะ 8 20 250 2550 /1 เปนระบบทอจากชายฝงทะเล จังหวัด สงขลา อําเภอจะนะ ไปยงั
โรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา 

ทอสงกาซธรรมชาตไิปยงัโรงไฟฟาพระนครเหนือ 8 24 150 2552 /1 เปนระบบทอจากระบบทอสงกาซธรรมชาตหิลักโรงไฟฟาพระ
นครใต  ไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี 

 

/1 ความสามารถในการสงกาซธรรมชาตเิปนความสามารถเฉพาะของทอแตละเสนเทาน้ัน และขึน้อยุกับองคประกอบของกาซธรรมชาต ิ                                                                                                                                                                

 /2
 ไมสามารถระบุความสามารถสูงสุดในการสงกาซธรรมชาตไิด เน่ืองจากมกีารสงกาซธรรมชาตทิัง้ไปและยอนกลับ (Reverse Flow) 

/3
 ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดภายหลังการติดตั้งเคร่ืองเพิ่มความดันกาซธรรมชาติ 
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4.1.2.3 ธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาต ิ

นอกจาก ปตท . จะจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาโดยตรงแลว ปตท . ไดนํากาซธรรมชาติบางสวนผานเขาโรง

แยกกาซธรรมชาตขิอง ปตท . เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับกาซธรรมชาติและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยการแยกสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนชนิดตางๆ ซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญในกาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท . 

ประกอบดวย กาซอีเทน กาซโพรเพน กาซปโตรเลียมเหลว  (กาซหุงตม ) และกาซโซลีนธรรมชาต ินอกจากนี ้ยังมีผลพลอยได

จากการแยกกาซธรรมชาติ คือ กาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมตางๆได ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ

จากโรงแยกกาซธรรมชาติและวัตถุประสงคในการนําไปใชแสดงตามตารางขางลางนี้ 

 

ปจจุบัน ปตท . เปนผูประกอบการธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติรายใหญในประเทศไทย โดยมีโรงแยกกาซธรรมชาติ

ทั้งส้ิน 6 โรง  และในป 255 4 โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 ขนาดกําลังการแยกกาซธรรมชาตสูิงสุด 800 ลาน

ลูกบาศกฟุตตอวัน ซ่ึงเปนโครงการใหมของ ปตท. ไดดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดตั้งแตมกราคม 2554 ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติที่จัดหาเพ่ิมเติมไดจากอาวไทยผานระบบทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3  ทําใหปจจุบันโรงแยก

กาซธรรมชาติทั้งหมดของ ปตท.  มีความสามารถแยกกาซธรรมชาติ ตามคาการออกแบบ (Nameplate Capacity) ได รวม 2,660  

ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดย โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 1 มีความสามารถแยกกาซธรรมชาตไิด 350 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โรงแยก

กาซฯ หนวยที่ 2 และ 3  (รวมสวนที่ไดเพ่ิมจากโรงแยกกาซอีเทน)  มีความสามารถในการแยกกาซธรรมชาตริวม 750 ลาน

ลูกบาศกฟุตตอวัน  และโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5  530 ลานลูกบาศกฟตุตอวัน ตามลําดบั ซ่ึงโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 1-3 , 5 และ 6 

นี้ ตั้งอยูที่ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  สําหรับโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 4  ตั้งอยูที่อําเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีความสามารถแยกกาซธรรมชาติได 230 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ทั้งนี้ ใน 6 เดือน ป 255 4 โรงแยกกาซ ฯ 

หนวยที่ 1 ใชความสามารถในการแยกกาซธรรมชาตคิดิเปนรอยละ 103 โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 2 และ 3 (รวมโรงแยกกาซอีเทน) 

ใชความสามารถในการแยกกาซธรรมชาตไิดรอยละ 103 และโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 ใชความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติ

รอยละ   88   เนื่องจากมีการหยุดเดินเครื่องเพ่ือทําการซอมบํารุงตามแผนประจําปในเดือนมิถุนายน 2554 และโรงแยกกาซฯ 

หนวยที่ 6  ซ่ึงเพ่ิงจะเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย ใชความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติรอยละ 83 ตามลําดับ สําหรับโรง

แยกกาซ ฯ หนวยที่ 4 ไดใชความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 81 เนือ่งจากความตองการกาซธรรมชาตขิอง

โรงไฟฟาขนอมในปจจุบันไมสามารถรองรับปริมาณกาซธรรมชาติที่ไดจากโรงแยกกาซ ฯ หนวยที่ 4 เม่ือมีการผลิตเต็มที่ได ซ่ึง

หากความตองการกาซธรรมชาตใินอนาคตสูงขึน้ โรงแยกกาซ  ฯ หนวยที่ 4 จะสามารถเพ่ิมการผลิตได  ทั้งนี้ ปตท .ไดทาํการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกกาซฯ อยางตอเนื่อง ทาํใหปจจุบันโรงแยกกาซฯ ทั้งหมดของ ปตท. มีความสามารถแยกกาซฯ 

สูงสุดไดจริง (Processing Capacity) ที่ระดับ 2,665 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  (โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 4 เดินการผลิตเฉล่ียที่รอยละ 

75) 

 

 

 

ผลิตภัณฑ วัตถุประสงคในการนําไปใช 

กาซอีเทน เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน 

กาซโพรเพน เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน 

กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) เปนเชื้อเพลิงในครัวเรือน ยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม และเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปโตรเคมีขั้นตน 

กาซโซลีนธรรมชาติ เปนวัตถุดิบสําหรับปอนเขาโรงกลั่นน้ํามันเพ่ือผลิตน้ํามันสําเร็จรูป และเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปโตรเคมีขั้นตน 
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สัดสวนของผลิตภัณฑตางๆ ที่ผลิตไดจากโรงแยกกาซธรรมชาตขิอง ปตท. ในป 2551 – 6 เดือน ป 2554  เปนดังนี ้

ผลิตภัณฑ ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

กาซอีเทน (ตัน) 970,816 1,064,453 1,163,396 924,672 

กาซโพรเพน (ตัน) 238,259 290,149 332,484 303,768 

กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) (ตัน) 2,336,476 2,332,169 2,270,993 1,254,457 

กาซโซลีนธรรมชาติ /1 340,420  (ตัน) 367,852 355,401 188,592 

รวม 3,886,519 4,054,623 4,122,274 2,671,489 

 ที่มา    :   ปตท. 

/1  ไมรวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  

 

สําหรับปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแยกกาซธรรมชาตขิอง ปตท. ในป 2551 – 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี ้    

        ที่มา : ปตท. 

/1   รวมการขายกาซปโตรเลียมเหลวที่ ปตท. ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีเพ่ือนํามาขายตอ  

      ในป 2551 จํานวน 157,928 ตัน  ป 2552  จํานวน 190,942 ตัน  ป 2553 จํานวน 212,098 ตัน และ 6 เดือน ป  2554 จํานวน 6,907 ตัน 

  /2   รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) 

 

 ราคาจําหนายผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติใหกับลูกคาปโตรเคมีจะเปนไปตามสูตรราคาที่ตกลงกับลูกคาเปน

รายๆ ไป โดยจะอางอิงกับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก ยกเวนราคาขายกาซปโตรเลียมเหลวที่จําหนายในประเทศผาน

ธุรกิจน้ํามันของ ปตท. ยังคงราคาขายปลีกตามที่รัฐกําหนดไว  สําหรับราคากาซโซลีนธรรมชาติ ซ่ึงสงออกผานธุรกิจน้ํามันของ 

ปตท. จะอิงกับราคาแนฟทาในตลาดโลก  

4.1.2.4     ธุรกิจทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 

นอกจากการจัดจําหนายกาซธรรมชาติสวนใหญใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาแลว ปตท. ยังจําหนายกาซธรรมชาติใหกับ

ลูกคาอุตสาหกรรมโดยตรงผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) และทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 

(Distribution Pipeline) ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีจํานวนลูกคาอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 303 ราย  

สําหรับโครงสรางราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมจะแตกตางจากโครงสรางราคาจําหนายกาซ

ธรรมชาติใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟา กลาวคือ ประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก คากาซธรรมชาติตามปริมาณกาซธรรมชาติที่ใช

จริงในแตละเดือน และคาใชทอตามปริมาณกาซธรรมชาติที่ไดแจงไวกับ ปตท. เปนการลวงหนา (Capacity Charge) ทั้งนี้ คากาซ

ธรรมชาติดังกลาวถูกกําหนดใหแขงขันไดกับราคาเช้ือเพลิงทดแทนอ่ืนๆ คือ น้ํามันเตา 

 
 

ผลิตภัณฑ ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

กาซอีเทน (ตัน) 968,335 1,064,948 1,162,884 924,344 

กาซโพรเพน (ตัน) 179,909 269,399 268,203    277,375 

กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) /1 2,541,577  (ตัน) 2,547,118 2,533,783 1,420,114 

กาซโซลีนธรรมชาติ /2 534,020 (ตัน) 522,836 537,019  317,343 

รวม 4,223,841 4,404,301 4,501,889 2,946,083 
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4.1.2.5    ธุรกิจกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต   

เพ่ือสงเสริมการใชกาซธรรมชาติเพ่ือเปนเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนสง ลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจอันเนื่องมา 

จากราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสนับสนุน

ยุทธศาสตรพลังงานของประเทศ ที่สนับสนุนใหใชเช้ือเพลิงที่สามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศ ปตท.ไดเริ่มนํา NGV มา

ใชเปนเช้ือเพลิงใหกับรถโดยสารประจําทาง NGV ของ องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ  (ขสมก.) ตั้งแตป 2536 และมีการขยาย

ตลาด NGV อยางตอเนือ่งจน ณ 30 มิถุนายน 2554  มียานยนตที่ใช NGV ประมาณ 267,698 คัน โดยมีสถานีบริการกาซ NGV ที่

เปดใหบริการแลว  444 สถาน ีประกอบดวยสถานีบริการในกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 227 สถาน ีและตางจงัหวัดจาํนวน 217 

สถาน ีและยอดจาํหนาย NGV เฉล่ียของ  6 เดือน ป 2554 ประมาณ 228 ลานลูกบาศกฟตุ/วัน 

4.1.3 ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกาซธรรมชาติ  

 ปตท. ประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับกาซธรรมชาติผานบริษัทในเครืออ่ืนๆ จํานวน 10 บริษัท เพ่ือ ชวยสงเสริมใหกลุม 

ปตท. ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร ดังนี้ 

4.1.3.1 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTTNGD) 

บริษัท ปตท . จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท . กับ Suez-Tractebel S.A. แหงประเทศ 

เบลเย่ียม และบริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2539 เพ่ือดําเนินธุรกิจพัฒนาและกอสราง

ระบบทอยอยเพ่ือขนสงกาซธรรมชาติและจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัท ปตท . จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีทุนที่ออกและชําระแลว 500 ลานบาท โดย 

ปตท. ถือหุนอยูรอยละ 58 ของทุนที่ออกและชําระแลว 

ในการประกอบธุรกิจ บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด เปนผูลงทุนสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 

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

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

ความชวยเหลือในการจัดหาที่ดินตลอดจนสิทธิในการใชที่ดินเพ่ือการกอสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ  

(1) การจดัหา 

 ปตท. เปนผูจัดหากาซธรรมชาติทั้งหมดใหกับบริษัท ปตท. จาํหนายกาซธรรมชาต ิจาํกัด โดยมีสัญญาซ้ือขายกาซ

ธรรมชาติระยะยาวของแตละพ้ืนที่ อายุสัญญา 10 ป และมีโครงสรางราคากาซธรรมชาติที่ประกอบดวยราคาเนื้อกาซธรรมชาติ 

อัตราคาผานทอ และคาตอบแทนในการจดัหาและจาํหนายกาซธรรมชาต ิ

(2) การจดัจาํหนาย 

  วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติเพ่ือขนสง

กาซธรรมชาติเปนเครือขายครอบคลุมพ้ืนที่อุตสาหกรรม 11 แหง ไดแก นคิมอุตสาหกรรมบางปู พ้ืนที่อุตสาหกรรมบริเวณบางปู

ใหม นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พ้ืนที่อุตสาหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  นิคม

อุตสาหกรรมนวนคร  เมืองอุตสาหกรรมเทพารักษ  นคิมอุตสาหกรรมบางปะอิน สวนอุตสาหกรรมบางกะดี  และ นิคม

อุตสาหกรรม เหมราชอีสเทิรนซีบอรด โดยสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติกับลูกคามีอายุสัญญา 5 - 7 ป ซ่ึงราคากาซธรรมชาติจะถูก

กําหนดใหสามารถแขงขันไดกับเช้ือเพลิงทดแทน คือ น้ํามันเตาหรือกาซหุงตม โดยใน 6 เดือน ป 2554 บริษัท ปตท. จาํหนายกาซ

ธรรมชาต ิจาํกัด  มีปริมาณ จัดจําหนายกาซธรรมชาติปริมาณ  49.23 ลานลูกบาศกฟตุตอ วันเพ่ิมขึ้น 10.1 % จาก  ป 2553 
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โดยที่ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติในป 2551 - 2553 เปนดังนี้ 

 

การจัดจําหนาย ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

ปริมาณ (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 38.81 37.91 44.72  49.23 

จาํนวนลูกคา (ราย) 166 178 197 200 

  นอกจากนี ้บรษิทั ปตท . จาํหนายกาซธรรมชาต ิจาํกัด ไดเพ่ิมชองทางการจาํหนายกาซธรรมชาต ิโดยการรวมทนุ

ในสัดสวนรอยละ 80 ในบรษิทั อมตะ จดัจาํหนายกาซธรรมชาต ิจาํกัด (AMATA NGD) เพ่ือดําเนินการกอสรางระบบทอจัด

จําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

 (3) การบรหิาร 

 คณะกรรมการบริษัท ปตท . จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 11 คน ปตท . เปนผู

แตงตั้งจํานวน 6 คน รวมประธานกรรมการ นอกจากนี ้ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ

บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ซ่ึงรวมตําแหนงกรรมการผูจัดการ 

(4) การเงนิ 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท ปตท. จาํหนายกาซธรรมชาต ิจาํกัด ในป 2551 – 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี้ 

                          หนวย  :  ลานบาท 

งบรวม ป 2551 ป 2552 6 เดือน ป 2554 

รายไดจากการขายและบรกิาร 4,246 4,196 2,944 

รายไดรวม 4,426 4,334 3,079 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 3,480 4,726 2,401 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 945 (392) 678 

สินทรัพยรวม 2,293 2,539 3,381 

หนี้สินรวม 642 1,280 1,298 

สวนของผูถือหุน 1,651 1,259 2,083 

 

4.1.3.2 บรษิทั ทรานส ไทย -มาเลเซยี (ประเทศไทย ) จํากัด (TTM (T)) และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.  

                 (TTM (M))  

ปตท. และ Petronas บริษัทน้ํามันแหงประเทศมาเลเซีย ไดรวมกันจัดตั้งบริษัท ทรานส ไทย -มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

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

ขึ้นในประเทศมาเลเซีย เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2543 โดย TTM (T) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอจากพ้ืนที่

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

ชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งใหบริการแยกกาซธรรมชาติ ที่จังหวัดสงขลา และขนสง LPG ทางทอจากจงัหวัดสงขลาไปยัง

ชายแดนไทย-มาเลเซีย สวน TTM (M) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลวทางทอจาก

ชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชประโยชนในประเทศ มาเลเซีย ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2554 TTM (T) มีทุนที่ออกและชําระแลว 

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

สัดสวนรอยละ 50 ของทุนที่ชําระแลวเทากันทั้งสองบริษัท 
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 (1) ลักษณะของโครงการ แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี  1 : เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตป 2549   

- ทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 34 นิว้ จากแปลงเอ 18 ในพ้ืนที่เจดีเอไปที่ อําเภอจะนะ             

       จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 267 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดประมาณวันละ     

       1,020 ลานลูกบาศกฟตุ   

- ทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิว้ จากอําเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา ไปยังชายแดนไทย -

มาเลเซีย ที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางตอไปเช่ือมเขากับระบบทอสง

กาซธรรมชาตขิอง Petronas ในรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย รวมเปนระยะทาง 9 กิโลเมตร มีความสามารถใน

การสงกาซธรรมชาติสูงสุดประมาณวันละ 750 ลานลูกบาศกฟตุ 

- โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 มีขนาดความสามารถรบักาซธรรมชาตวัินละ 425 ลานลูกบาศกฟุต 

ใหบริการแยกกาซธรรมชาติที่นําขึ้นฝงที่จังหวัดสงขลา โดยมีความสามารถในการผลิตกาซปโตรเลียมเหลว  

ปละ 166,800 ตนั  และกาซธรรมชาตเิหลวปละ 43,000 ตนั  

- วางทอสงกาซปโตรเลียมเหลวขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว จากโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 ขนานไปกับ

ทอสงกาซธรรมชาติจนถึงชายแดนไทย -มาเลเซีย ที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 89 

กิโลเมตร และวางทอตอไปถึงเมือง Prai ในรัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย รวมเปนระยะทาง 150 กิโลเมตร มี

ความสามารถในการสงกาซปโตรเลียมเหลวสูงสุดประมาณวันละ 1,166 ตนั 

ระยะท่ี  2 : เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย ตั้งแตป  2551 

- วางทอสงกาซธรรมชาตใินทะเลขนาด 42 นิว้ จากแปลง A-18 เช่ือมตอกับทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ของ 

ปตท. เปนระยะทาง 61.5 กิโลเมตร  และ ไดเริ่มจัดสงกาซธรรมชาติเม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2551 

- ทอสงกาซธรรมชาติจาก แหลงกาซ MTJDA แปลง B17 เชื่อมตอกับทอสง กาซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 

น้ิว จากแปลง A-18 กอสรางแลวเสร็จเม่ือวันที่ 25 กันยายน  52  ปจจุบัน ไดทําการจัด สงกาซจากแปลง 

MTJDA-B17  เขาสูระบบแลว  และ ปตท. เปน ผูจองใชบริการทั้งระบบ 

  (2) การบรกิาร 

 บริษัท  ทรานส ไทย -มาเลเซีย (ประเทศไทย ) จาํกัด  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ใหบรกิาร

ขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลวและใหบริการแยกกาซธรรมชาติแกลูกคาของบริษัทเพียง 2 รายคอื ปตท . และ 

Petronas  ซ่ึงทั้ง 2 รายเปนผูถือหุนของบริษัท โดยมีสัญญาใหบริการ (Service Agreement) ระหวางกัน บริษัทไดใหบริการขนสง

กาซธรรมชาตใินทะเลและบนบกแลว ตั้งแตเดือนมกราคม 2549  โดยเปนกาซธรรมชาติที่ผานกระบวนการบําบัดจากหนวยแยก

กาซคารบอนไดออกไซด และใหบริการแยกกาซฯ และขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทางทอตั้งแต 14  เมษายน  2549 และไดขยาย

บริการขนสงกาซฯ เชิงพาณิชย  ให ปตท.  ไปยังโรงไฟฟาจะนะ  อีก 131 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ตั้งแต ไตรมาสที่  3  ป 2551  

สําหรับทอสงกาซฯจากแหลงกาซ MTJDA-A18 ซ่ึงเช่ือมตอกับทอสงกาซเสนที่ 3 ของ ปตท. ไดเริ่มวางทอตั้งแต ธันวาคม 2549 

สามารถบริการขนสงกาซได 300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และเริ่มขนสงกาซฯเม่ือปลายป 2551 ปจจุบันไดเริ่มเปดบริการเชิง

พาณิชยทอสงกาซจากแหลงกาซ MTJDA-B17 เช่ือมตอกับทอสงกาซเสนที่ 3 ของ ปตท. เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2553 สามารถขยาย

บริการขนสงกาซไดอีก 300 ลานลูกบาศกฟตุตอวัน การขยายบรกิารขนสงกาซฯดงักลาว นอกจากจะมีรายไดเพ่ิม ยังชวยให 

ปตท. จดัหากาซฯ ไดเพียงพอกับความตองการของลูกคา เปนการสรางเสถียรภาพและเพ่ิมความม่ันคงดานพลังงานใหประเทศ

ไทยดวย  
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ทั้งนี้ ใน 6 เดือน ป 2554 มีรายละเอียดการใหบริการดังนี้  

• การผลิตกาซธรรมชาต ิ (Feed Gas) 1,307 ลานลูกบาศกฟตุ ตอวัน 

• การสงมอบกาซเช้ือเพลิง (Sales Gas) 378 ลานลูกบาศกฟตุ ตอวัน 

• การสงมอบกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 66,155 เมตริกตัน  

• การสงมอบกาซ โซลีนธรรมชาติ (NGL) 25,057 เมตริกตัน  

  (3) การบรหิาร 

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

ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 6 คน ปตท .เปนผูแตงตั้งจํานวน 3 คน นอกจากนี ้ปตท . ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท .เขา

ดํารงตําแหนงผูบริหารของทั้งสองบริษัท ปจจุบันกรรมการที่แตงตั้งจาก Petronas ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท โดยตาง

ฝายจะสลับการดํารงตําแหนงนี้คราวละ 3 ป 

(4) การเงนิ 

  ผลการดาํเนนิงานของบรษิทั ทรานส ไทย -มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกัด ป  2551 - 6 เดือน ป 2554 มีดังนี้  

   หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2551 ป 2552  ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รายไดจากการขายและบริการ 3,122 4,469 4,280 2,605 

รายไดรวม 3,156 4,521 4,300 2,609 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 3,341 2,443 2,318 2,122 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ (185) 2,078 1,982   487 

สินทรัพยรวม 32,950 33,937 32,700 33,487 

หนี้สินรวม 22,165 20,380 19,280 19,580 

สวนของผูถือหุน 10,785 13,557 13,420 13,907 

 

  ผลการดาํเนนิงานของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ป  2551 - 6 เดือน ป 2554 มีดังนี้ 

             หนวย : ลานริงกิต 

งบรวม ป 2551 ป 2552  ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รายไดจากการขายและบริการ 15.85 18.15 17.48 14.74 

รายไดรวม 16.26 18.45 17.64 1.6 

คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี 17.73 19.86 20.35 9.49 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (6.76) (0.08) 6.39 6.85 

สินทรัพยรวม 163.18 155.51 148.72 153.18 

หนี้สินรวม 117.58 109.98 96.81 94.42 

สวนของผูถือหุน 45.60 45.53 51.19 58.76 

4.1.3.3 บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) 

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP)  เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท . กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

(กฟผ.) และ การไฟฟานครหลวง (กฟน.) มีสัดสวนการถือหุนอยูที่รอยละ 35 35 และ 30 ตามลําดบั จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 

2 เมษายน 2546 เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็นใหกับบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และลูกคา

อ่ืนๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2554 บริษัท DCAP มีทุนจดทะเบียน 1,670 ลานบาท   
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(1) ลักษณะของโครงการ 

โครงการผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็น (District Cooling System and Power Plant) สําหรบัทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิของบริษัท DCAP เปนโครงการที่สรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติ โดยการใชกาซธรรมชาติมาเปนเช้ือเพลิงในการ

ผลิตกระแสไฟฟา และนําพลังงานความรอนที่เหลือมาผลิตไอน้ํา แล วนําไอน้ําที่ไดมาใชประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟา

เพ่ิมเติม สวนไอน้ําที่เหลือนํามาใชประโยชนในการผลิตน้ําเย็น (Chilled Water) เพ่ือใชในระบบปรบัอากาศ จงึเปนการใช

พลังงานอยางคุมคา และเปนการลดมลภาวะทางอากาศ 

 - บริษัท DCAP มีหนวยผลิต Utilities ดังนี้ 

• โรงไฟฟา Cogeneration มีกําลังการผลิตไฟฟาดวยระบบ Combined Cycle รวมประมาณ  50 เมกกะวัตต 

(MW) 

• หนวยผลิตน้ําเย็นแบบ Steam Absorption Chiller (SAC) มีกําลังการผลิตน้ําเย็นรวมประมาณ 

29,440  Refrigerant Ton (RT)  

• หนวยผลิตน้ําเย็นแบบ ใชไฟฟา  (Electric Chiller)  มีกําลังการผลิตน้ําเย็นรวมประมาณ 

4,000  Refrigerant Ton (RT) 

- วางทอสงกาซธรรมชาตขินาด 8 นิว้ จากระบบทอสงกาซธรรมชาตขิอง ปตท . บริเวณถนนก่ิงแกว –

ลาดกระบงั เขาสูทาอากาศยานสุวรรณภูมคิวามยาว 2 กิโลเมตร มีความสามารถในการขนสง กาซธรรมชาติ

สูงสุดวันละ 25 ลานลูกบาศกฟตุ (MMSCFD) 

 (2) ความกาวหนา 

 บริษัท DCAP เริ่มผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็นใหกับอาคารตางๆ ภายในพ้ืนที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2549 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันที่ 13 ตลุาคม 2552 มีมติอนุมัติโครงการขยายกําลังการผลิตไฟฟาของ

บริษัท DCAP ซ่ึงจะทําใหกําลังผลิตไฟฟาเพ่ิมขึ้นอีก 45 MW รวมเปน 95 MW ภายในป 2555  

บริษัท DCAP ไดรับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) จากสํานกันโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ใหดําเนินการขยายกําลังผลิตไดตามขอบเขตที่เสนอ ครม. 

และคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบในการจัดซ้ือจัดจาง ผูรับเหมาโครงการ เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2553  โดยลงนาม

สัญญากับผูรับเหมาแลวเสร็จ เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2553  ปจจุบันอยูระหวางการติดตั้งเครื่อง Gas Turbine และคาดวาจะ

ดําเนินการเปล่ียนเครื่อง Gas Turbine เครื่องที่ 1 แลวเสรจ็ภายในเดอืนธันวาคม 2554 และเปล่ียนเครื่อง  Gas Turbine เครื่องที่ 2 

แลวเสรจ็ภายในมีนาคม 2555 

 (3) การจดัหาเช้ือเพลิง 

  บริษัท DCAP ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา และน้ําเย็นโดย ปตท.จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติ

ใหแกบริษัท DCAP ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติขั้นต่ําที่ปริมาณวันละ 7 MMSCFD มีอายุสัญญา 25 ป 

(4) การจดัจาํหนาย 

 การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท DCAP ประกอบดวย 

- จําหนายไฟฟาใหกับบริษัท การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  จาํกัด (มหาชน) (ทอท.)  ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟาระหวางกัน จาํนวน 50 MW 

- จําหนายน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศและไอน้ําใหกับลูกคารายตางๆ ดังนี้ 
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• อาคารผูโดยสารทาอากาศยานของ ทอท ., อาคาร Airport Operation Building (AOB),  อาคาร Airport 

Information Management System (AIMS) มีสัญญาซ้ือขายน้ําเย็นปริมาณรวม 12,500 RT 

• อาคาร Catering บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายน้ําเย็น 6,600  RT  และไอน้าํ 8.6 

ตันตอช่ัวโมง (Ton/hr.) 

• บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด  มีสัญญาซ้ือขาย น้ําเย็นปริมาณรวม 1,500 RT และไอน้ํา

ประมาณ 2 Ton/hr.  

• สถานรีถไฟฟา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิปรมิาณน้ําเย็นรวม 700 RT 

 (5) การบรหิาร 

  คณะกรรมการบริษัท DCAP ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 7 คน เปนผูบริหารจากปตท.จํานวน 2 คน นอกจากนี ้

ปตท.ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัท DCAP ดวย 
 (6) การเงนิ 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท บริษัท DCAP ในป 2551 – 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี้  

      หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รายไดรวม 1,652 1,621 1,681 

 

831 

คาใชจายรวม 1,666 1,682 1,705 

 

879 

กําไร(ขาดทนุ) สุทธิ (14) (61)  (24) (49) 

สินทรัพยรวม 3,026 2,780 2,770 

 

3,345 

หนี้สินรวม 2,216 2,032 1,888 

 

2,000 

สวนของผูถือหุน 810 748 882 1,345 

 

4.1.3.4  บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT) 

คณะกรรมการ ปตท .เม่ือวันที่ 24 มิถนุายน 2547 มีมติอนุมัติให ปตท .เขารวมทุนกับบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด 

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

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

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

และการกล่ัน จาํกัด (PTTAR) เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2550) โดยจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT) ขึ้นเม่ือวันที่ 

13 กรกฎาคม 2547 เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางโรงงานผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ํา (Utilities) ใหกับผูถือหุนรวมถึงบริษัท

ในเครือของผูถือหุนและโรงงานบริเวณใกลเคียง มีสัดสวนการถือหุน ของ ปตท. PTTCH และPTTAR อยูที่รอยละ 40 40 และ 20 

ตามลําดบั  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัท PTTUT มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว 6,859 ลานบาท  

 (1) ลักษณะของโครงการ 

- บริษัท PTTUTไดดําเนินการกอสรางและขยายขนาดโครงการผลิตและจําหนายไฟฟาไอน้ํา และน้าํปราศจาก

แรธาตุ (Dematerialized Water) ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาที่เพ่ิมขึ้นเปนระยะๆ ของกลุมปโตร

เคมี ปตท . และลูกคานอกกลุมโดยบริษัทไดจัดทําแผนขยายขนาดกําลังการผลิตไฟฟาและไอน้ําติดตั้ง

แบงเปนศูนยผลิตสาธารณูปการ (Central Utility Unit – CUP) ตางๆ ตามเขตพ้ืนที่ นิคมอุตสาหกรรมตางๆ  

ดังนี้ 
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CUP ท่ีต้ัง ลูกคา 
กําลังผลิตไฟฟา 

(MW) 

กําลังผลิตไอน้ํา 

(T/hr) 

กําลังผลิตน้ํา

ปราศจากแรธาตุ 

(m3/hr) 

CUP-1 นิคมอุตสาหกรรมเหม

ราชตะวันออก  

(มาบตาพุด) 

โรงงานปโตรเคมี ในกลุม ปตท. โดยเฉพาะ

โรงงานของ PTTCH และโรงงานอื่นๆ 

225 890 (รวม HRSG 

Supplementary 

Firing) 

540 

CUP-2 ติดกับนิคม

อุตสาหกรรม  อารไอ

แอล (Rayong 

Industrial Land) 

โรงงานปโตรเคมี ในกลุม ปตท. โดยเฉพาะ

โรงงานของ PTTAR และ กฟผ. 

113 330 (รวม HRSG  

Supplementary 

Firing) 

140 

CUP-3 นิคมอุตสาหกรรมเหม

ราชตะวันออก  

(มาบตาพุด) 

โรงงานปโตรเคมี ในกลุม ปตท. โดยเฉพาะ

โรงงานของ PTTCH และโรงงานอื่นๆ 

- 280 170 

รวมกําลังการผลิต  338 1,500 850 

 

หมายเหตุ: ขนาดกําลังการผลิตเปนกําลังผลิตสูงสุดของเคร่ืองจักร 

 

(2) ความกาวหนา 

- ศูนยผลิตสาธารณูปการแหงที่ 1 (CUP-1)  เริ่มกอสรางในป 2547 และไดเริ่มดําเนินการสาธารณูปการ 

(Utility) ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2549  ปจจุบันมี Gas Turbine Generator (GTG) และ Heat Recovery Steam 

Generator (HRSG) จํานวน 6 หนวยมี Auxiliary Boiler 50 ตันตอช่ัวโมง (T/hr.) จํานวน 1 หนวย มีกาํลังการ

ผลิตไฟฟา 225  เมกกะวัตต (MW) และไอน้าํ  470  T/hr. (890 T/hr. กรณีรวม HRSG Supplementary Firing) 

และน้าํปราศจากแรธาตุ  540 ลูกบาศกเมตรตอ ช่ัวโมง (m3/ hr.) โดยโครงการ CUP-1 Phase 6  เพ่ือกอสราง 

GTG/HRSG  หนวยที่ 5 และ 6 ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและนําเขาสูระบบในเดือนกุมภาพันธ 2553 

และ เมษายน 2553 ตามลําดบั 

- ศูนยผลิตสาธารณูปการแหงที่ 2 (CUP-2) มี GTG และ HRSG จํานวน 2 หนวย หมอไอน้าํ (Auxiliary Boiler) 

50 T/hr. จาํนวน 1 หนวย และ Steam Turbine Generator (STG) จาํนวน 1 หนวย รวมมีกาํลังการผลิตไฟฟา 

113 MW ไอน้ํา 170 T/hr. (330 T/hr. กรณีรวม HRSG Supplementary Firing)  และน้าํปราศจากแรธาตุ  140 

m3/ hr. และน้ําใชอุตสาหกรรม ( Service or Clarified Water) 360 m3/hr. โดยกอสรางแลวเสร็จ และเริ่มผลิต

ไอน้ําใหกับลูกคาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 และสามารถเช่ือมตอขายไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแตเดือนมกราคม 2552  

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

จํานวน 1 หนวย และ ขนาด 70 T/hr. จํานวน 2 หนวย พรอมทั้งสถานีจายไฟฟา (Power Substation) หนวย

ผลิตน้ําปราศจากแรธาตุ และอาคารควบคุม มีกําลังการผลิตไอน้ํา 280 T/hr. น้าํปราศจากแรธาตุ 172   m3/hr. 

โดย Auxiliary Boiler ขนาด 140 T/hr. ดําเนินการแลวเสร็จ และจายไอน้ําใหกับลูกคาไดตั้งแตเดือน 

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

ระบบเม่ือเดือนธันวาคม 2552 และ มกราคม  2553 ตามลําดบั 
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(3)   การจัดหาเช้ือเพลิงและวัตถุดิบ 

 บริษัท PTTUT ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาและไอน้าํ โดย ปตท. จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติ

ใหแก บริษัท PTTUT ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติระยะยาว 15 ป ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอตอความตองการใชโดยใชเต็มที่

ที่ระดับ 100 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (MMSCFD)  

(4) การจดัจาํหนาย 

  บริษัท PTTUT ไดทําการกอสรางหนวยผลิตสาธารณูปการ (Utility) ตาง ๆ ตามความตองการใชของลูกคา

โดยเฉพาะโรงงานปโตรเคมีของกลุม ปตท. จนถึงปจจุบันนี้สรุปไดดังนี ้

ป จําหนายให 

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

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

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

- โรงงานผลิต Ethoxylate ของ Thai Ethoxylates Company Limited (TEX) 

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

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

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

- โรงงานผลติ Aromatics หนวยที่ 2 ของ PTT Aromatics and Refining Plc (PTTAR) 

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

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

   (LLDPE) ของ PTT Polyethylene Company Limited (PTTPE) 

- โรงงานผลิต Propylene (โครงการ PDH) ของ ปตท. 

- Central Lab ของ PTT Chemical Plc (PTTCH) 

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

- โรงงานผลิต BPA ของ PTT Phenol Company Limited (PPCL) 

- บริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) 

 นอกจากนีเ้พ่ือเพ่ิมความม่ันคงในการจายไฟฟาใหกับลูกคา  บริษัท PTTUT ไดมีการจัดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟา  (Non-

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

CUP-2 ประมาณ 60 MW เริ่ม COD ตั้งแตเดือนมกราคม 2552 

(4) การบรหิาร 

 คณะกรรมการบริษัท  PTTUT ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด  10 คน เปนผูบริหารจาก  ปตท. 4 คน นอกจากนี้  

ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัท PTTUT ดวย 
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(5) การเงนิ 

ผลการดําเนินงานของบริษัท PTTUTในป 2551 – 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี้  

        หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รายไดรวม 2,687 6,149 8,690 5,497 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 

 

3,030 6,127 8,359 5,073 

กําไร(ขาดทนุ) สุทธิ (343) 22 331 424 

สินทรัพยรวม 15,661 20,985 23,593 23,676 

หนี้สินรวม 9,466 14,768 17,045 16,709 

สวนของผูถือหุน 6,195 6,217 6,548 6,967 

 
4.1.3.5  บรษิทั ราชบรุเีพาเวอร จํากดั (RPCL) 

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

(RPCL) ในสัดสวนรอยละ 15 โดยเขาซ้ือหุนที่ราคามูลคาที่ตราไว (Par Value) หุนละ 100 บาท ณ วันที ่30 มิถุนายน 2554 บริษัท 

RPCL มีทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 7,325 ลานบาท  

 บริษัท RPCL จัดตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  (กฟผ.) 

โดยเปนผูผลิตไฟฟาอิสระ ( Independent Power Producer: IPP) มีโรงไฟฟาแบบพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปน

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

เปน 1,400 MW โครงการตั้งอยูในพ้ืนที่เดียวกันกับโรงไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด และทําการขอบานเลขที่ใหม 

ตั้งอยูที่ เลขที่ 245 หมูที่ 6 ตําบลบานไร อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ีโดยลงนามสัญญาเชาที่ดิน (Land Lease Agreement: 

LLA) กับ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบรุ ีจาํกัด เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547 

  เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย  (COD) สวนของโรงไฟฟาหนวยที่ 1  และหนวยที่ 2 เม่ือวันที่  1 มีนาค ม 2551 และ  

1 มิถุนายน 2551 ตามลําดบั  

(1) การจดัหาเช้ือเพลิง 

บริษัท RPCL ใชกาซธรรมชาตเิปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา โดย ปตท. จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติให แก 

บริษัท RPCL ทั้งหมด โดยมีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 280 ลานลูกบาศกฟตุ ตอวัน (MMSCFD) (ที่ประมาณการคา

ความรอน 850 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟตุ) อายุสัญญา 25 ป 

(2) การจดัจาํหนาย 

  บริษัท RPCL จําหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดให กฟผ. ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟา (Power Purchase Agreement: 

PPA) ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547 อายุสัญญา 25 ปนับตั้งแตเริ่มจายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. สําหรับหนวยที่ 1 ตั้งแตวันที่ 

1 มีนาคม 2551 และหนวยที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551   

(3) การบรหิาร 

 คณะกรรมการบริษัท RPCL ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 12 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 2 คน 
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(4)   การเงนิ 

          ผลการดําเนินงานของบริษัท RPCL ในป 2551 – 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี ้

หนวย  :  ลานบาท 

งบรวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รายไดรวม 16,066 20,999 19,650 9,431 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 13,493 17,377 15,725 7,986 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 2,573 3,622 3,925 1,445 

สินทรัพยรวม 31,649 33,081 30,150 29,229 

หนี้สินรวม 25,112 22,922 18,967 17,701 

สวนของผูถือหุน 6,537 10,159 11,183 11,528 

 

4.1.3.6 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวันที่ 24 มิถนุายน 2547 มีมติให ปตท. จัดตั้ง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด โดย 

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

ปตท. ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2547 เพ่ือประกอบกิจการใหบรกิาร/จัดการเก่ียวกับการปฏิบัติการและ

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

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

บริษัทจะคิดคาบริการในรูป Throughput & Service Fee และ ปตท.จะเปนผูจัดหาและนําเขา LNG ณ วันที่ 30 มิถนุายน  2554  

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด มีทุนจดทะเบียน 6,403 ลานบาทซ่ึงเรียกชําระแลว 3,448.86 ลานบาท 

(1) ลักษณะของโครงการ 

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

Tank ) และหนวยเปล่ียนสถานะ LNG เปนกาซ (LNG Re-gasification Unit) ขนาดประมาณ 5 ลานตันตอป ในระยะที่ 1 และจะ

เพ่ิมขนาดเปนประมาณ 10 ลานตันตอป ในระยะที่ 2 ซ่ึงขึ้นอยูกับผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและแผนการนําเขา 

LNG ของ ปตท. ในอนาคต 

(2) ความกาวหนา 

 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และไดจัดหาที่ดินบริเวณพ้ืนที่

โครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมระยะ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สําหรับเปนสถานที่กอสรางโครงการโดย

ไดเริ่มการดาํเนนิงานขุดลอกและถมพ้ืนที่โครงการตั้งแตเดือนกันยายน 2550 และงานแลวเสร็จในเดือนมีนาคมป 2552 และ เริ่ม

งานกอสราง LNG Receiving Terminal ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 โดยการกอสรางโครงการระยะที่ 1 จะแลวเสร็จในไตรมาส 1 

ป 2554  และทําการเดินเครื่องจักรเพ่ือทดสอบระบบ ( Commissioning) ในไตรมาสที่ 2 ป 2554 เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยใน

เดือนกันยายน 2554 เพ่ือรองรับแผนการนําเขา LNG ของ ปตท. ในอนาคต 

 เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)

ในหลักการใหคาบรกิารสถานี  LNG อันประกอบดวย การใหบริการรับเรือนําเขา  LNG ขนถาย เก็บรกัษาและแปลงสภาพจาก

ของเหลวเปนกาซ และขนสงเขาระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. เปนสวนหนึ่งของราคา  LNG โดยมอบหมายให สนพ. 

จดัทาํหลักเกณฑการกําหนดราคา  LNG รวมทัง้หลักเกณฑการกํากับดแูลคาบรกิาร เพ่ือเสนอ กพช. และคณะรัฐมนตรีเพ่ือให

ความเหน็ชอบตอไป 
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 เม่ือวันที่ 25 พฤศจกิายน 2553 กพช. ไดมมีตเิหน็ชอบนโยบายและแนวทางการคาํนวณราคา LNG และอัตรา

คาบริการสถานี LNG (LNG Receiving Terminal Tariff) ตามที ่สนพ. ศกึษาและนาํเสนอ 

 เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบอัตราคาบริการเก็บรักษา

และแปรสภาพจากของเหลวเปนกาซ 

 เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2554 บริษัทฯ ไดลงนามสัญญาใหบริการสถานีรับ-จายกาซธรรมชาตเิหลว ( Terminal Use 

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

 (3)   การบรกิาร 

  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด จะใหบริการ /จดัการ LNG Receiving Terminal และคิดคาบริการรับจายและสํารอง

กาซธรรมชาตเิหลว (Throughput & Service Fee) โดย ปตท. จะเปนผูจัดหาและนําเขา LNG 

 (4) การบรหิาร 

 คณะกรรมการ  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 4 คน เปนผูบริหารของ ปตท. 3 คน

และเปนผูแทนจากกระทรวงการคลัง 1 คน ซ่ึงไดรับการเสนอช่ือจาก ปตท. ในฐานะผูทรงคุณวุฒิ 

 

4.1.3.7 บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด (IPT) 

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

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

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัท IPT มีทุนที่ออกและชําระแลว 1,771 ลานบาท 

 บริษัท IPT จัดตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟา โดยเปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent 

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

Power Plant) ดวยกําลังการผลิตไฟฟา 700 เมกกะวัตต (MW) เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2543 

(1) การจดัหาเช้ือเพลิง 

  บริษัท IPT ใชกาซธรรมชาตเิปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา โดย ปตท .เปนผูจัดหากาซธรรมชาติให แกบริษัท IPT 

ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 120 ลานลูกบาศกฟตุตอวัน (MMSCFD) อายุสัญญา 25 ป  

 (2) การจดัจาํหนาย 

  บริษัท IPT จําหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดให การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ( กฟผ.) ภายใตสัญญาซ้ือขาย

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

จะตองชําระคาไฟฟาใหแก บริษัท IPT ตามกําลังการผลิตไฟฟาทีก่าํหนดในสัญญา (Take-or-Pay รอยละ 100) จายคาความพรอม

จายพลังไฟฟา (Availability Payment) ในจํานวนที่ตกลงกันเพ่ือใหครอบคลุมคาใชจายคงที่ ภาระหนี้สิน ผลตอบแทน และ การ

จายคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment) ตามสูตรคํานวณที่ระบุไวตามขอสัญญา 

(3) การบรหิาร 

 คณะกรรมการบริษัท IPT ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 คน เปนผูบริหารจาก ปตท . 5 คน โดยเปนผูแทนจาก 

ปตท. โดยตรง 2 คนและทางออม 3 คน ผานบริษัทในกลุมบริษัท ปตท. ไดแก บริษัท ไทยออยล จาํกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทย

ออยลเพาเวอร จาํกัด 
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(4) การเงนิ 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท IPT ในป 2551 – 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี้ 

        หนวย  :  ลานบาท 

งบรวม ป 2551  ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554  

รายไดรวม 10,730 10,637 4,385 5,061 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 10,162 10,067 4,358 4,787 

กําไร(ขาดทนุ) สุทธิ 569 570  27   274 

สินทรัพยรวม 11,934 11,389 10,838 10,349 

หนี้สินรวม 5,197 4,173 3,594 2,840 

สวนของผูถือหุน 6,737 7,216 7,244 7,509 

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

 

4.1.3.8  บรษิทั ไทยออยล เพาเวอร จํากดั (TP) 

  คณะกรรมการ ปตท . เม่ือวันที่ 21 ตลุาคม 2548 มีมตอินมุตัิให ปตท.ซ้ือหุนสามัญของบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด

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

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

หุนสามัญของบริษัท TP จากบริษัท ปตท.สผ.อ. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัท TP มีทุนที่ออกและชําระแลว 2,810 ลานบาท   

  บริษัท TP เปนผูดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําในโครงการผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power 

Producer: SPP) โดยเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแบบโคเจนเนอเรช่ัน ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง (Combined-Cycle  

Co-generation Power Plant) มีกําลังการผลิตไฟฟา 118 เมกะวัตต (MW) และผลิตไอน้าํ 168 ตันตอช่ัวโมง (T/hr.) เริ่มดําเนินการ

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

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

 การซ้ือหุนบริษัท TP สอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ซ่ึงใหความสําคัญกับการลงทุนในธุรกิจกาซ

ธรรมชาติและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับกาซธรรมชาติ ในขณะที่สนับสนุนให ปตท .สผ. ใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจตนน้ํา 

(Upstream) คือธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมเปนหลัก และการเขาลงทุนดังกลาวมีความเส่ียงต่ํา เนื่องจากทั้งบริษัท TP 

และ IPT มีการดําเนินกิจการอยูแลว และมีสัญญาระยะยาวกับลูกคา อายุสัญญา 25 ป ซ่ึงประกอบดวยการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) และลูกคาซ่ึงเปนบริษัทในกลุม บริษัท ไทยออยล จาํกัด (มหาชน) (ไทยออยล) จึงเปนกิจการที่มีความม่ันคง 

 (1) การจดัหาเช้ือเพลิง 

บริษัท TP ใชกาซธรรมชาตเิปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา  โดย  ปตท. เปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแกบริษัท TP 

ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 28 ลานลูกบาศกฟตุ ตอวัน (MMSCFD) อายุสัญญา 25 ป นอกจากนี้  โรงไฟฟา

ของบริษัท TP สามารถใชเช้ือเพลิงสํารองคือน้ํามันดีเซลแทนกาซธรรมชาติได โดยจะมีการชดเชยสวนตางของราคาเช้ือเพลิงตาม

สัญญา  

(2) การจดัจาํหนาย 

การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท TP ประกอบดวย 
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 - จําหนายไฟฟาใหแก กฟผ .จาํนวน 41 MW  ภายใตสัญญาการซ้ือขายไฟฟาระยะยาว  อายุสัญญา 25 ปนบัจาก

COD สวนที่เหลือจําหนายใหลูกคาซ่ึงเปนบริษัทในกลุมบรษิทั ไทยออยล      

- จาํหนายไอน้าํ จาํนวนประมาณ 168 T/hr. ใหลูกคาซ่ึงเปนบริษัทในกลุมบรษิทั ไทยออยล 

 (3) การบรหิาร 

 คณะกรรมการบริษัท  TP ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด  12 คน โดย เปนผูบริหารจาก ปตท.โดยตรง  3 คน และ

ทางออม 2 คน ผานบริษัทในกลุมบริษัท ปตท. ไดแก บริษัท ไทยออยล  

               (4)  การเงนิ 

ผลการดําเนินงานของบริษัท  TP ในป 2551 – 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี้  (งบเฉพาะบริษัท TP ไมรวมบริษัทใน

เครือ (บริษัท IPT)) 

 หนวย  :  ลานบาท 

งบรวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รายไดรวม 3,865 3,790 3,852 2,020 

คาใชจายรวม 3,518 3,499 3,566 1,841 

กําไร(ขาดทนุ) สุทธิ 347 291 286 179 

สินทรัพยรวม 4,991 4,767 5,034 4,808 

หนี้สินรวม 550 316 578 454 

สวนของผูถือหุน 4,441 4,451 4,456 4,354 

4.1.3.9  บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) 

  คณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที่ 26 ตลุาคม 2549 มีมติอนุมัติใหดําเนินโครงการผลิตไฟฟาและน้ําเย็นโดย

ระบบพลังงานรวม  (Combined Heat and Power) สําหรับศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ (ปจจุบันไดเปล่ียนช่ือ

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

ครั้งที่ 6/2550  เม่ือวันที่ 22  มิถุนายน 2550  ไดมีมติอนุมัติจัดตั้ง  บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด  (Combined Heat and 

Power Producing Company Limited : CHPP) เพ่ือดําเนินโครงการดังกลาว โดย บริษัท CHPP ไดจดทะเบียนบริษัทเม่ือวันที่ 27 

สิงหาคม 2550 ทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท และปจจุบัน ปตท. เปนผูถือหุนรอยละ 100 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัท CHPP มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 270 ลานบาท  

(1) ลักษณะของโครงการ 

 โครงการผลิตไฟฟาและน้ําเย็นโดยใชระบบการผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน  เพ่ือจาํหนายพลังงาน

ความเย็นใหกับบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) สําหรบัศนูยราชการฯ และจาํหนายไฟฟาใหกบัการไฟฟานคร

หลวง (กฟน.) โดยมีหนวยผลิตไฟฟาและน้ําเย็น ดังนี้  

• หนวยผลิตไฟฟา โดยใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง มี Gas Turbine Generator และ Gas Compressor 

จาํนวนอยางละ 2 หนวย มีขนาดกําลังการผลิต 9.2 เมกกะวัตต (MW)   

• หนวยผลิตน้ําเย็น มีกําลังการผลิตน้ําเย็นรวม 12,000 Refrigerant Ton (RT) แบงออกเปน 2 ระบบ คือ  

1.  ระบบผลิตน้ําเย็นดวยความรอนที่ไดจากการผลิตไฟฟา มี Absorption Chiller ขนาด 3,000 RT จาํนวน  

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

จํานวน 2 หนวย  

  นอกจากนีย้งัมีระบบสะสมความเย็นดวย Chilled Water Thermal Storage Tanks  ภายในอาคารศนูย

ราชการฯ โซน A ขนาด Storage Tank AM 7,000 m3 และ โซน B ขนาด Storage Tank AM 15,000 m3 

(2)  ความกาวหนา 

  -  บริษัท CHPP เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) ในสวนการผลิตน้ําเย็นโดยใชไฟฟา (ระบบ Electric Chiller) 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 และเริ่ม Commissioning ระบบผลิตไฟฟาและน้ําเย็นโดยใชกาซธรรมชาติแลวเสร็จ 

เม่ือ 28 กรกฎาคม 2554 และอยูระหวางการเจรจารับมอบงาน ณ วันที่ 3 1 กรกฎาคม 2554 ความกาวหนางาน

กอสรางโดยรวมคิดเปนรอยละ 100  

 (3)  การจดัหาเช้ือเพลิง 

    บริษัท CHPP ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในกา รผลิตไฟฟาและน้ําเย็น โดย  ปตท. เปนผูจัดหากาซธรรมชาติ

ใหแกบริษัท  CHPP ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 1 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (MMSCFD) (ที่ประมาณการคา

ความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟตุ)  อายุสัญญา 10 ป 

  ( 4) การจดัจาํหนาย 

    การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท CHPP  ประกอบดวย 

  -  จาํหนายพลังงานความเย็น สําหรับระบบปรับอากาศ ใหอาคารศนูยราชการ ฯ โดยทาํสัญญาซ้ือขายพลังงาน 

ความเย็นจํานวน 7,500 RT กับ ธพส. มีอายุสัญญา 30 ป ทั้งนี้ความตองการพลังงานความเย็นสูงสุดของศูนยราชการฯ ประจําป 

2554 จํานวน 6,700 RT 

 -   จาํหนายไฟฟาให กฟน. โดยทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟา การรบัซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (สําหรบัการ

ผลิตไฟฟาจากระบบ Cogeneration) (VSPP) กับ กฟน. ทีข่นาด 6.6 MW มีอายุสัญญา 5 ป 

  ( 5)  การบรหิาร 

   คณะกรรมการ บริษัท CHPP ปจจุบันมีกรรมการ 3 คนเปนผูบริหารจาก ปตท. 2 คน  และ กระทรวงการคลัง 1 คน 
(6) การเงนิ 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท CHPP ในป 2551 – 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี้  

หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รายไดรวม 0.80 115 152 78 

คาใชจายรวม 4.86 78 100 49 

กําไร(ขาดทนุ) สุทธิ (4.06) 37 52 29 

สินทรัพยรวม 586 829 879 878 

หนี้สินรวม               320 527 525 495 

สวนของผูถือหุน 266 302 354 383 
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4.1.3.10 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร จํากัด (B.Grimm BIP) 

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

เอนเนอจี คอรปอเรช่ันจํากัด (BGEC) และบรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจาํกัด (BIP) ในบริษัท บี.กรมิ บไีอพี เพาเวอร จาํกัด 

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

โดย ปตท. ไดลงนามสัญญาเขารวมสิทธิในสัญญารวมลงทุน ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน 2553 และตอมาเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2553 

ปตท. ไดรับโอนหุนสามัญบริษัท B.Grimm BIP ตามสัดสวนการรวมทุน คือ ปตท . รอยละ 23 บริษัท BGEC รอยละ 51 และ 

บริษัท BIP รอยละ 26 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัท B.Grimm BIP มีทุนที่ออกและชําระแลว 21.5 ลานบาท  

(1) ลักษณะของโครงการ 

   โครงการโรงไฟฟาสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีเปนโรงไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ที่ใช

กระบวนการผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน (Combined Heat and Power) โดยใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง มีกําลัง

การติดตั้งประมาณ 118 MW (สามารถเพ่ิมกําลังผลิตสูงสุดไดถึง 127 MW โดยใช Inlet Air Chilling) และเสนอขายไฟฟาเขา

ระบบเปน SPP- Firm 90 MW และมีกําลังการผลิตน้ําเย็น 3,400 Refrigerant Ton (RT) โดยอุปกรณหลักประกอบดวย Gas 

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

  (2)  ความกาวหนา 

  -  เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2553 บริษัท B.Grimm BIP เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 1 ลานบาท เปน 21.5 ลานบาท 

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

ดาํเนนิการเชิงพาณิชย (COD) ไดปลายไตรมาส 2 ป 2557   

(3)  การจดัหาเช้ือเพลิง 

    บริษัท B.Grimm BIP ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในกา รผลิตไฟฟาและ น้ําเย็น โดย ปตท. เปนผูจัดหากาซ

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

อายุสัญญา 25 ป 

  ( 4) การจดัจาํหนาย 

    การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท B.Grimm BIP ประกอบดวย 

-  จาํหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จํานวน 90 MW สวนที่เหลือจําหนายใหลูกคา

อุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  

  - จาํหนายพลังงานความเย็นจาํนวนประมาณ 3,400 RT ใหลูกคาอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  

  ( 5)  การบรหิาร 

   คณะกรรมการ บริษัท B.Grimm BIP ปจจุบันมีกรรมการ 11 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 2 คน   
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(6) การเงนิ 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท B.Grimm BIP ในป 2553 เปนดังนี้ (บริษัทยังไมเริ่มดําเนินการจึงจัดทํางบการเงินราย

ปเทานั้น)  

หนวย : ลานบาท 

 

 

หมายเหตุ:  ปตท.รับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนใน B.Grimm BIP ตามวิธีสวนไดเสีย (ตามสัดสวนการถือหุน) นับต้ังแตวันที่ 9 ธันวาคม 2553 เปนตน

ไป 

 

งบรวม ป 2553 

รายไดรวม 0.001 

คาใชจายรวม 0.245 

กําไร(ขาดทนุ) สุทธิ (0.245) 

สินทรัพยรวม 52.207 

 หนี้สินรวม 31.792 

สวนของผูถือหุน 20.415 
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4.2 กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

       ลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลายของ ปตท. แบงเปน 3 ธุรกิจ ดังน้ี 

4.2.1 หนวยธุรกิจนํ้ามัน (Oil Business Unit) 

หนวยธุรกิจนํ้ามันดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ภายใตการจัดหา จัดสง และการปฏิบัติการของระบบ รับ เก็บ จาย ที่มีประสิทธิภาพ และมุงสูความเปนเลิศในความ
เปนผูนําตลาดในประเทศ ดานตลาดคาปลีก ตลาดพาณิชย และตลาดนํ้ามันหลอล่ืน และเพ่ิมขีดความสามารถในการทํากําไร โดย
การสรางมูลคาเพ่ิมดวยการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ ที่มีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนนโยบายตางๆ ของภาครัฐ อาทิ
เชน การสรางความม่ันคงทางพลังงาน การสนับสนุนนโยบายทางดานพลังงานทดแทน เปนตน 

หนวยธุรกิจนํ้ามันมีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การบริหารและปฏิบัติการคลัง 
การบริหารการจัดหาและจัดสงผลิตภัณฑปโตรเลียม และการขายกาซปโตรเลียมเหลวในตลาดขายสงใหแกผูคาตามมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 

หนวยธุรกิจนํ้ามัน ยังมีการลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอยที่เก่ียวเน่ืองกับการดําเนินธุรกิจนํ้ามันทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศจํานวน 11 บริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดหลักและเพ่ือสงเสริมให ปตท. 
สามารถดําเนินธุรกิจนํ้ามันอยางครบวงจรและสามารถใหบริการและสรางความพึงพอใจตอลูกคาสูงสุด 
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แผนภาพแสดงโครงสรางกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย  
 

 

 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย

หนวยธุรกิจน้ํามัน 

การตลาดขายปลีก 
 

การตลาดพาณิชยและ
ตางประเทศ 

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

หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 

การบริหารบริษัทในเครือการกลั่น 

การบริหารบริษัทในเครือปโตรเคมี - ธุรกิจคาปลีก 
- บริหารสถานีบริการ
น้ํามัน 

 

- ตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 
- ตลาดอากาศยานและเรือขนสง 
- ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว 
- การตลาดตางประเทศ 

การวางแผน พัฒนาธุรกิจ 
และบริหารบริษัทในเครอื 

ธุรกิจหลอลื่น 

- ตลาดหลอลื่น 
 

หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

การบริหารความเสี่ยง 

การจัดหา การขนสงทางเรือ

การคาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 

การคาน้ํามันสําเร็จรูป 

การคาปโตรเคมี 

การวางแผน พัฒนาธุรกิจและ
บริหารบริษัทในเครือ 

การควบคุมความเสี่ยง/ 
บริหารงานสนับสนุน 
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4.2.1.1 ลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑ 

สินคาและผลิตภัณฑของการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) แบงไดเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
4.2.1.1.1 ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป 
4.2.1.1.2 ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืน 

4.2.1.1.1  ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป 

(1) กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 
กาซปโตรเลียมเหลว หรือที่เรียกวากาซหุงตม หรือแอลพีจี เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนจําพวกกาซโพรเพน

และกาซบิวเทน ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการแยกกาซธรรมชาติในโรงแยกกาซหรือการกลั่นนํ้ามันจากโรงกลั่นนํ้ามัน จะมี
สภาพเปนของเหลวภายใตแรงดัน สวนมากนําไปใชในการหุงตมในครัวเรือน และใชเปนเช้ือเพลิงในงานอุตสาหกรรมตางๆ 
เน่ืองจากมีคุณสมบัติพิเศษคือใหความรอนสูง สะอาด เผาไหมไดงายและสะดวกในการใชงาน นอกจากน้ี ยังใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี และสามารถใชแทนนํ้ามันเบนซินในรถยนตเพราะมีคาออกเทนสูง ปตท. จําหนายกาซปโตรเลียมเหลว
ใหกับผูประกอบธุรกิจกาซหุงตม สถานีบริการกาซรถยนต ผูใชกาซปโตรเลียมเหลวโดยตรง และจําหนายใหกับผูคากาซ
ปโตรเลียมเหลวตามพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 เพ่ือจําหนายตอใหกับผูใชกาซปโตรเลียมเหลวอีกทอดหน่ึง 

(2) นํ้ามันเบนซิน (Gasoline) 
นํ้ามันเบนซินเปนนํ้ามันสําเร็จรูปประเภทระเหยงายมีปริมาณกํามะถันตํ่า เหมาะสําหรับใชงานกับเครื่องยนต

เบนซินทุกชนิด นํ้ามันเบนซินไดมาจากการผสมนํ้ามันเบาที่มีชวงจุดเดือดเหมาะสมหลายชนิดในอัตราสวนที่เหมาะสม และมี
สวนผสมของสารกันน็อคและอื่นๆ เพ่ือใหไดคุณภาพตามขอกําหนด ปจจุบันในประเทศไทยน้ัน นํ้ามันเบนซินแบงออกเปน 6 
ประเภทหลัก คือ นํ้ามันเบนซินไรสารตะก่ัวออกเทน 91 นํ้ามันเบนซินไรสารตะก่ัว ออกเทน 95 นํ้ามันแกสโซฮอลอี 10 ออกเทน 
91 นํ้ามันแกสโซฮอลอี 10 ออกเทน 95 นํ้ามันแกสโซฮอล อี 20 และน้ํามันแกสโซฮอล อี 85 

(3) นํ้ามันกาด (Kerosene) 
นํ้ามันกาดเปนนํ้ามันสําเร็จรูป แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ชนิดใชใหความรอนและแสงสวาง และชนิดใชกับ

เครื่องยนตหรือเครื่องบิน นอกจากน้ัน ยังใชในอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ เชน ใชใหความรอนในเตาอบ นําไปเปนสวนผสมใน
ยาฆาแมลง นํ้ามันชักเงา และสีนํ้ามัน เปนตน  

(4) นํ้ามันอากาศยาน (Aviation Fuel) 
นํ้ามันอากาศยานเปนนํ้ามันสําเร็จรูปที่ใชสําหรับเครื่องบินไอพนของสายการบินพาณิชยทั่วไป เครื่องบินของ

กองทัพ และเครื่องบินฝกนักบิน เปนนํ้ามันที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดคุณภาพของเช้ือเพลิงที่เปนมาตรฐานสากล สําหรับใชทั่ว
โลก นํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใชกับเครื่องบินแบงออกตามลักษณะของเครื่องยนตไดเปน 2 ประเภท คือ   

 นํ้ามันอากาศยานท่ีใชกับเครื่องบินไอพน (Aviation  Turbine  Fuels) เครื่องบินไอพนใชเครื่องยนตชนิด 
Turbofan Engine ซึ่งมีแรงขับดันมาก บินไดเร็ว ประสิทธิภาพสูง นํ้ามันอากาศยานที่ใชกับเคร่ืองบินไอพน 
แบงเปน 2 เกรด ไดแก นํ้ามันเครื่องบินไอพนพาณิชย (Jet A-1) สําหรับใชงานกับเครื่องบินพาณิชยของสาย
การบินทั่วไป และน้ํามันเครื่องบินไอพนทหาร (JP-8, JP-5) สําหรับใชงานกับเครื่องบินรบ เชน เครื่องบิน 
ขับไล  

 นํ้ามันเบนซินอากาศยาน (Aviation Gasoline) สําหรับใชงานกับเครื่องบินที่ใชเครื่องยนตลูกสูบ เชน 
เครื่องบินฝกนักบิน เครื่องบินเล็กสวนตัว 
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(5) นํ้ามันดีเซล (Diesel) 
นํ้ามันดีเซลเปนนํ้ามันสําเร็จรูปที่มีจุดเดือดสูงกวานํ้ามันกาดเหมาะสําหรับรถเคร่ืองยนตดีเซล เชน รถยนตกระบะ 

รถบรรทุก รถโดยสาร เครื่องยนตทางการเกษตร นอกจากน้ียังใชกับเครื่องกําเนิดไฟฟาและเรือ ปจจุบันนํ้ามันดีเซลเปนนํ้ามัน
เช้ือเพลิงที่มีปริมาณการใชสูงที่สุดในประเทศ แบงออกเปน 2 ประเภท คือนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว บี 3 นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 5   

(6) นํ้ามันเตา (Fuel Oil) 
นํ้ามันเตาเปนนํ้ามันสําเร็จรูปที่หนักและมีจุดเดือดสูงที่สุด นํ้ามันเตาจัดเปนนํ้ามันเช้ือเพลิงที่สําคัญที่สุดใน

อุตสาหกรรม เพราะราคาถูก ใชงานงาย ใหความรอนสูง สามารถแบงออกไดเปนหลายชนิดขึ้นอยูกับความหนืด และประเภทของ
เตาเผาและหัวฉีดในการเผา โดยทั่วไปนํ้ามันเตาใชสําหรับเปนเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟา และเรือเดินสมุทร 
สําหรับประเทศไทย จัดแบงตามความหนืด และจุดไหลเท (Pour Point) ไดเปน 3 ประเภท คือ นํ้ามันเตาใส (Light Fuel Oil: LFO) 
มีความหนืดไมเกิน 80 cSt ที่อุณหภูมิ 50 oC เหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการการเผาไหมที่สะอาด    นํ้ามันเตากลาง 
(Medium Fuel Oil: MFO) มีความหนืดไมเกิน 180 cSt ที่อุณหภูมิ 50 oC เหมาะสําหรับโรงงานขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ 
และน้ํามันเตาหนัก (Heavy Fuel Oil: HFO) ความหนืดไมเกิน 280 cSt ที่อุณหภูมิ  50  oC  เหมาะกับโรงงานที่มีเตาเผาขนาดใหญ   

4.2.1.1.2  ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืน (Lubricants) 

หนวยธุรกิจนํ้ามันผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืนคุณภาพสูงในกลุมยานยนต กลุมอุตสาหกรรม กลุม
เรือเดินสมุทร รวมถึงผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เก่ียวของ โดยไดทําการคิดคนและพัฒนาสูตรเพ่ือตอบสนองตอเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง
อยางไมหยุดยั้ง เพ่ือผูบริโภคท้ังในภาคยานยนตและอุตสาหกรรม เนนการเปนผูนําผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด คุมคา
ตอการใชงานในเชิงพาณิชย ทั้งน้ีสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีของ ปตท. และบริษัทผูผลิตสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) ช้ันนําของ
โลก ไดรวมมือกันคิดคน พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑเพ่ือใหไดผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืนที่ดีที่สุดเพ่ือผูบริโภค โดยทุกผลิตภัณฑ
ลวนผานการรับรองมาตรฐานในระดับสากล 

 

4.2.1.2 การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) 

 ปตท. จัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมผานชองทางการจัดจําหนาย 3 ชองทางหลัก ไดแก 
 4.2.1.2.1 การจัดจําหนายผานตลาดขายปลีก (Retail Marketing) เปนการจัดจําหนายผานสถานีบริการนํ้ามันของบริษัท 
สถานีบริการนํ้ามันผูแทนจําหนายทั่วประเทศ รวมถึงการดําเนินธุรกิจคาปลีกในสถานีบริการ และตลาดขายสงนํ้ามันใหกับผูคา
ตามมาตรา 7 และมาตรา 10 
 4.2.1.2.2 การจัดจําหนายผานตลาดพาณิชยและตางประเทศ (Commercial and International Marketing) เปนการจัด
จําหนายใหกับลูกคาที่เปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกคาอุตสาหกรรมและพาณิชย  ตลาดอากาศยานและเรือขนสง  ตลาดกาซ
ปโตรเลียมเหลว และตลาดตางประเทศ 
 4.2.1.2.3 การจัดจําหนายผลิตภัณฑหลอล่ืน (Lubricants Marketing) ปตท. ไดมีการปรับโครงสราง ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2553 โดยไดแยกธุรกิจหลอล่ืนออกมาเปนอีกหนวยงานหน่ึง เพ่ือดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการจําหนายผลิตภัณฑหลอล่ืนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  รวมถึงการใหบริการทางดานเทคนิคทั้งกอนและหลังการจําหนายอยางครบวงจรเพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจสูงสุดตอลูกคา 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ปตท. จัดจําหนายนํ้ามันสําเร็จรูปในประเทศจํานวนรวมท้ังสิ้น 11,975 ลานลิตร (ไมรวมกาซ
ปโตรเลียมเหลวที่จําหนายเพ่ือนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี) มีสวนแบงตลาดสูงสุดถึงรอยละ 35.0 
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การจัดจําหนายนํ้ามันในประเทศของ ปตท. ในป 2551 – 6 เดือน ป 2554 

ผลิตภัณฑ/การจําหนาย ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

การจัดจําหนาย/การตลาด 
    

ปริมาณจัดจําหนาย (ลานลิตร) /1 
    

- ไมรวมน้ํามันเตา กฟผ. 22,011 22,248 23,458 11,854 

- รวมน้ํามันเตา กฟผ. 22,274 22,406 23,659 11,975 

สวนแบงตลาดในประเทศ (รอยละ) /2 
    

- ไมรวมน้ํามันเตา กฟผ. 33.2 32.5 34.2 34.5 

- รวมน้ํามันเตา กฟผ. 33.8 32.9 34.4 35.0 

มูลคาการจัดจําหนาย (ลานบาท) 
    

- ไมรวมน้ํามันเตา กฟผ. 478,134 372,751 447,966 258,407 

- รวมน้ํามันเตา กฟผ. 484,899 375,718 451,171 261,094 

สถานีบริการน้าํมัน /3 (แหง) 1,140 1,136 1,145 1,163 

รานคากาซปโตรเลียมเหลว /4 (แหง) 1,317 1,322 1,167 1,166 

โรงบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว /4 (แหง) 153 162 163 163 

          ที่มา  :  ปตท. ยกเวนขอมูลสวนแบงการตลาดจากกรมธุรกิจพลังงาน 
/1 รวมปริมาณการจําหนายนํ้ามันเตา น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเชื้อเพลิงเคร่ืองบิน กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ

น้ํามันเคร่ือง ยางมะตอย ซึ่งรวมปริมาณการจําหนายใหผูคามาตรา 7 แตไมรวมกาซปโตรเลียมเหลวที่จําหนายเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

/2 ไมรวมกาซปโตรเลียมเหลวที่จําหนายเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี น้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน และยางมะตอย 
/3 ของ ปตท.และผูแทนจําหนาย (ไมรวมสถานีบริการกาซ) 
/4 ของผูแทนจําหนาย 
 

ปตท. มีเปาหมายในการรักษาสวนแบงตลาดคาปลีก ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว ตลาดอากาศยาน
และเรือขนสง และเปนผูนําในตลาดนํ้ามันหลอล่ืน โดยเนนการสรางความม่ันใจเรื่องคุณภาพและเพ่ิมชนิดของนํ้ามันหลอล่ืน เพ่ือ
ขยายตลาดนํ้ามันหลอล่ืนในกลุมอุตสาหกรรมและเรือเดินสมุทร รวมถึงเนนตลาดคาปลีกนํ้ามัน จึงมีการปรับปรุงภาพลักษณ
สถานีบริการนํ้ามันใหทันสมัยและสะดวกสบาย ใหการบริการท่ีสรางความพึงพอใจตอลูกคามากขึ้น โดยขยายรูปแบบการบริการ
เสริมในสถานีบริการเพ่ือดึงดูดลูกคา ทั้งน้ีการลงทุนในสถานีบริการจะเนนเฉพาะที่อยูในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 
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ตารางแสดงสวนแบงตลาดของ ปตท. แยกตามผลิตภัณฑของธุรกิจนํ้ามันในประเทศป 2551 - 6 เดือน ป 2554 

 
ผลิตภัณฑ 

 
ป 2551 

 
ป 2552 

 
ป 2553 6 เดือน ป 2554 

     
กาซปโตรเลียมเหลว /1 35.9  38.6  40.4  39.6  

นํ้ามันเบนซิน 28.2  29.5  30.3  30.6  

นํ้ามันกาด 24.1  28.4  50.3  62.7  
นํ้ามันเครื่องบินพาณิชย (Jet A-1) 28.6  27.0  29.2  32.3  
นํ้ามันเครื่องบินทหาร (JP-5, JP-8) 100.0  100.0  100.0  100.0  
นํ้ามันเครื่องบินไอพนแบบใบพัด 
(Avgas) 

100.0  100.0  100.0  100.0  
 

นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 32.9  29.9  31.1  31.3  
นํ้ามันดีเซลหมุนชา 2.1  0.0  0.0  0.0  
นํ้ามันเตา (ไมรวมที่จําหนายให กฟผ.) 46.2  51.7  57.9  62.4  
ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืน /2 30.6  36.3  37.6  36.7  

สวนแบงตลาดโดยรวม      

 - ไมรวมนํ้ามันเตา กฟผ. 33.2  32.5  34.2  34.5  
 - รวมนํ้ามันเตา กฟผ. 33.8  32.9  34.4  35.0  

 ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน 
 /1  ไมรวมกาซปโตรเลียมเหลวที่จําหนายเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
 /2 ไมรวมนํ้ามันหลอล่ืนพื้นฐาน 
 

4.2.1.2.1 การจัดจําหนายผานตลาดคาปลีก (Retail Marketing) 

ดําเนินการโดยสายงานการตลาดคาปลีก (Retail Marketing) ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามัน
สําเร็จรูปและผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืนในตลาดคาปลีกใหกับลูกคาทั่วไปผานเครือขายสถานีบริการท่ัวประเทศ รวมท้ังรับผิดชอบ
การกําหนดกลยุทธตลาดคาปลีก การพัฒนาตลาดคาปลีกและความเหมาะสมของเครือขายสถานีบริการ การปฏิบัติการ การลงทุน 
และการบริหารสถานีบริการตัวแทน ดวยการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง ทําใหสถานีบริการ ปตท. รองรับความตองการของ
ผูบริโภคไดครบถวน การประกอบธุรกิจคาปลีกนํ้ามันจะเนนการดําเนินการขายผานสถานีบริการเปนหลัก โดยจัดจําหนายผาน
ชองทางสถานีบริการ ปตท. รวม 1,163 แหง ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาบริษัทผูคานํ้ามัน คูแขงที่สําคัญในดานเครือขายสถานีบริการ
นํ้ามันของ ปตท.ไดแก บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด บริษัท เอสโซ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด เปนตน 

 ปตท. ไดพัฒนาภาพลักษณสถานีบริการนํ้ามันใหทันสมัย สะดวกสบาย และสนองความตองการของผูบริโภคอยาง
ตอเน่ือง นอกจากน้ีแลว ยังพัฒนารูปแบบ PTT Life Station เปน Concept ของสถานีบริการนํ้ามันที่ตอบสนองความตองการของ
คนรุนใหมที่มี ไลฟสไตลที่แตกตางกัน นอกเหนือจากการพัฒนาสถานีบริการ ปตท. มีนโยบายมุงเนนการทําธุรกิจคาปลีกใน
สถานีบริการ เพ่ือสรางยอดขายและรายไดใหกับ ปตท. มากขึ้น ปจจุบันมีธุรกิจคาปลีกในสถานีบริการ เชน รานคาสะดวกซื้อ  
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7-eleven และ Jiffy รานกาแฟ Café Amazon ธุรกิจยานยนต ธนาคารสาขาตาง ๆ ตลอดจนรานอาหาร Co-Brand อาทิเชน 
McDonald, A&W, KFC, S&P และ Chester’s Grill  

 ปตท. ไดรับรางวัล “ปมคุณภาพ ปลอดภัย นาใชบริการ” ประจําป 2553 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
จํานวนทั้งสิ้น 441 แหง  นับเปนจํานวนมากที่สุดของประเทศจากสถานีบริการนํ้ามันที่ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 744 แหง นอกจากนั้น
ยังไดรับมอบถวยรางวัลพิเศษสําหรบัสถานีบริการนํ้ามันที่สามารถรักษาระดับเหรียญทองติดตอกัน 3 ปซอน ซึ่งมีสถานีบริการ
นํ้ามัน ปตท. ไดรับรางวัลน้ีถึง 49 แหง  

         ที่ผานมา ปตท. ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคใหเปนบริษัทที่มียอดจําหนายนํ้ามันเช้ือเพลิงในประเทศสูงสุดเปนอันดับ 
1 ติดตอกันเปนปที่ 18 และยังไดรับการยอมรับจากผลโหวตของนิตยสารช้ันนําตางๆ อาทิ ผูอานนิตยสาร BrandAge โหวตให
สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. เปน “สถานีบริการนํ้ามันที่ผูบริโภคใหความเช่ือถือและรูสึกวานาซื้อนาใชที่สุด (Thailand’s Most 
Admired Brand) ตอเน่ืองเปนปที่ 8  รวมถึงรางวัล “Trusted Brand” จากนิตยสารรีดเดอรไดเจสทที่ ปตท. ไดรับตอเน่ืองตลอด 10 
ปที่ผานมา นับเปนความภาคภูมิใจของ ปตท. บริษัทพลังงานของคนไทย และเปนเครื่องยืนยันในมาตรฐานการบริการ และ
คุณภาพผลิตภัณฑ ของ ปตท. ไดเปนอยางดี สอดคลองกับนโยบายของ ปตท. ในป 2554  ซึ่งจะเปนการตอยอดความสําเร็จของ 
“PTT Life Station สถานีเติมความสุข” บนแนวคิด Because Life is Different เพราะทุกชีวิตมีความแตกตาง โดยเนนการ
ผสมผสานระหวางธุรกิจนํ้ามันและธุรกิจคาปลีกในสถานีบริการอยางลงตัว นอกจากน้ี ยังจะมีการลงทุนสรางสถานีบริการใหม
ดวยรูปแบบที่เปนมาตรฐาน แตหลากหลายดวยสินคาและบริการ เพ่ือใหสามารถใหบริการแกผูบริโภคไดอยางครบถวน 

 

4.2.1.2.2 การจัดจําหนายผานตลาดพาณิชยและตางประเทศ (Commercial & International Marketing)  

 ดําเนินงานโดยสายงานการตลาดพาณิชยและตางประเทศ ซึง่รับผิดชอบการจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปและ
ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืนใหกลุมลูกคาอุตสาหกรรม บริษัทสายการบิน สายการเดินเรือ หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุมลูกคา
กาซปโตรเลียมเหลว และการจัดจําหนายไปยังตลาดตางประเทศ โดยสามารถแบงตลาดในการจดัจําหนาย ออกเปน 4 กลุมหลัก 
ไดแก 

 (1) ฝายตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 
 ตลาดรัฐวิสาหกิจและหนวยงานราชการ  

ปตท. จําหนายผลิตภัณทนํ้ามันสําเร็จรูปสวนใหญใหแกหนวยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และสามารถ
เสริมสรางฐานสวนแบงลูกคาในตลาดน้ีไดเปนอยางดี โดยสามารถแบงลูกคาออกเปน 4 กลุมหลัก ๆ ไดแก กระทรวงกลาโหม  
กระทรวงคมนาคม  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และกลมลูกคาอื่น ๆ  

  
 ตลาดอุตสาหกรรม  

ปตท. จําหนายผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ใชในภาคอุตสาหกรรม ไดแก นํ้ามันเตา กาซหุงตม นํ้ามันดีเซล ยางมะ
ตอย และผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืนโดยจําหนายตรงกับโรงงานอุตสาหกรรม และผูบริโภครายใหญ เชน ผูประกอบกิจการ
โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตถุงมือยาง ผูประกอบการเดินรถโดยสารและขนสง และผูประกอบการในภาค
เกษตรกรรม เปนตน ผลิตภัณฑนํ้ามันที่จําหนายสวนใหญเปนนํ้ามันเตา นํ้ามันดีเซล และกาซปโตรเลียมเหลวนอกจากน้ี ยังมีการ
ขยายตลาดไปยังผลิตภัณฑอื่น ๆ เชน ยางมะตอย ถานหิน นํ้ามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน (Base Oil) และเคมีภัณฑ เปนตน ลูกคาในกลุมน้ี 
ปตท. จะลงทุนสรางอุปกรณในการเก็บสํารองเช้ือเพลิงหรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพ่ือเปนการใหบริการ รวมถึงแนะนําการ
ประหยัดพลังงานและความปลอดภัย 
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(2) ตลาดอากาศยานและเรือขนสง  

ปตท. จําหนายนํ้ามันสําหรับเคร่ืองบินตางๆ เชน Jet A-1, JP-8, JP-5, Avgas และน้ํามันเรือ Bunker ที่เปนที่
ยอมรับจากสายการบินและสายการเดินเรือทั้งในและตางประเทศ รวมถึงหนวยงานราชการ นอกเหนือจากการจําหนายนํ้ามันที่
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมืองแลว ยังจําหนายและใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานภูมิภาค
ของประเทศไทย นอกจากน้ี ไดขยายการใหบริการจําหนายนํ้ามัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติประเทศฮองกง และกัมพูชา และ
จําหนายนํ้ามันอื่นๆ เชน นํ้ามันเตาและนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว สําหรับเรือรบของกองทัพตางประเทศอีกดวย 

 
(3) ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว หรือกาซหุงตม 

ปตท. ดําเนินธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตมทั่วประเทศ โดยเปนผูนําในตลาดกาซปโตรเลียมเหลวและ
มีสวนแบงตลาดสูงสุดอยางตอเน่ือง ปตท. มีคลังกาซ 2 แหง และคลังปโตรเลียม (นํ้ามันและกาซ) 6 แหง มีโรงบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว 4 แหง กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศ มีความจุรวมประมาณ 98,859 เมตริกตัน มีรานคาที่เปน
ตัวแทนจําหนายกาซหุงตม 1,166 แหง และโรงบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวเอกชน 163 แหง 

 
(4) ตลาดตางประเทศ  

                        เปนการขายสงออกผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป และผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืน ของ ปตท. ไปยังตางประเทศ เชน ลาว 
กัมพูชา พมา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และจีน เปนตน  โดยขายผานบริษัทที่ ปตท. ไปลงทุน หรือรวมทุนใน
ตางประเทศ และขายผานบริษัทนํ้ามันอื่นๆ หรือบริษัททองถ่ินในตางประเทศ เพ่ือตองการเพ่ิมชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ 
ปตท. ในตางประเทศ และขยายตลาดผลิตภัณฑของ ปตท. ใหเปนที่รูจักและยอมรับในตางประเทศ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ 
ปตท.  
       อยางไรก็ตาม เน่ืองจากในสภาวะท่ีเศรษฐกิจโลก และสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ี ปตท. 
เขาไปลงทุนและคาขาย มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ปตท. จําเปนตองพิจารณาปรับเปล่ียนกลยุทธและนโยบายการลงทุนในบาง
ประเทศ ใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ตามสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ ปตท. เขาไปลงทุนและ
คาขายดวย  

4.2.1.2.3 การจัดจําหนายผลิตภัณฑหลอล่ืน (Lubricants Marketing)  

ปจจุบัน ปตท. มีสวนแบงตลาด (เฉพาะผูคามาตรา 7)ในทุกกลุมผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืนเปนอันดับ 1 ต้ังแตป 
2552 ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2554 สวนแบงตลาดอยูที่ 36.7% ผลิตภัณฑหลอล่ืนที่ ปตท. จําหนาย อาทิเชน นํ้ามันหลอล่ืนสําหรับ
รถยนตกลุมเบนซิน ดีเซล นํ้ามันหลอล่ืนสาํหรับรถจักรยานยนต นํ้ามันเกียร นํ้ามันไฮโดรลิค นํ้ามันเบรก และจารบี เปนตน 

ดวยความมุงมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและศักยภาพในดานตางๆ ไดแก 
เทคโนโลยีการผลิต แผนการตลาด ระบบขนสง รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย ทําให ปตท.สามารถผลิตและ
จําหนายนํ้ามันหลอล่ืนยานยนตและอุตสาหกรรมหลายประเภทใหครอบคลุมการใชงานทุกดานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
รวมถึงเปนผูนําในการใชมาตรฐานสากล ลาสุดคือ API SN โดยในป 2553 ปตท.ไดออกผลิตภัณฑใหม ไดแก Performa Super 
Synthetic ภายใตมาตรฐานใหม API SN / ILSAC GF-5 (SAE OW-30) เปนรายแรกของประเทศ โดยผลิตภัณฑ Performa Super 
Synthetic มาตรฐาน API SN เปนนวัตกรรมของน้ํามันหลอล่ืนแหงอนาคตที่ผลิตจากเทคโนโลยีสังเคราะหพิเศษ “Di-Synthetic 
Protect” ใหสมรรถนะที่เหนือกวาในดานการปกปองเครื่องยนตและเทอรโบชารจอยางดีเยี่ยมอีกทั้งยังสามารถรองรับการใชงาน
กับรถยนตในอนาคตที่มีมลพิษไอเสียตํ่า รถยนตรุนใหมที่ใชเช้ือเพลิงเบนซิน แกสโซฮอล E85 อีกดวย 
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ชวง 6 เดือนแรกของป 2554 ไดออกผลิตภัณฑหลอล่ืนสูตรใหม ประกอบดวย ผลิตภัณฑหลอล่ืนกลุมยานยนต 
ไดแก Performa Super Synthetic Hybrid ผลิตภัณฑหลอล่ืนสําหรับเคร่ืองยนตไฮบริดชนิดสังเคราะห 100% Dynamic 2 Plus 
ผลิตภัณฑหลอล่ืนสําหรับเครื่องยนตดีเซลงานหนัก และ Dynamic G Plus ผลิตภัณฑหลอล่ืนสําหรับเครื่องยนตดีเซลดัดแปลง
งานหนักที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง   

นอกจากการจําหนายผลิตภัณฑหลอล่ืนภายในประเทศ ปตท. ไดขยายตลาดผลิตภัณฑหลอล่ืนไปยังตางประเทศ 
อาทิเชน จีน ฮองกง ไตหวัน พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา ฟลิปปนส เกาหลี ญี่ปุน นิวซีแลนด ไนจีเรีย เลบานอน อินเดีย บังคลา
เทศ และกรีซ นอกจากน้ี ในป 2554 ไดมีการขยายตลาดไปยังประเทศ ยูเครน โรมาเนีย เอธิโอเปย และสิงคโปร 

ผลิตภัณฑหลอล่ืน ปตท. ไดรับรางวัลอันดับหน่ึงนํ้ามันหล่ือล่ืนเครื่องยนตที่นาเช่ือถือที่สุดในประเทศไทย 
(Thailand’s Most Admired Brand) จากการจัดอันดับของนิตยสาร BRAND AGE ซึ่งนับเปนปที่ 2 ของผลิตภัณฑหลอล่ืน ปตท. 
ที่ไดรับความไววางใจจากผูบริโภคมาอยางตอเน่ือง 

 4.2.1.3 สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจนํ้ามัน  
ปตท. มีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจนํ้ามันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก สายงานการปฏิบัติการจัดหา

และคลังบทบาทหนาที่หลักของสายการปฏิบัติการจัดหาและคลัง คือ  

1. ดําเนินการจัดหาและจัดสงผลิตภัณฑนํ้ามัน รวมท้ังการขายนํ้ามันในตลาดขายสง ใหกับบริษัทในเครือ เชน 
บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด และบริษัทที่เปนผูคามาตรา 7 เชน บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด  

ปตท. ขายผลิตภัณฑกาซปโตรเลียมเหลวจากสวนที่เหลือจากการขายผานชองทางตางๆ แลว ใหแกตลาดผูคานํ้ามัน
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 (Reseller) เชน บริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด 
(มหาชน) บริษัท เวิลดแกส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน) บริษัท ปคนิค คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เปนตน  

2. ควบคุมดูแลการเก็บสํารอง รบัจาย บรรจุผลิตภัณฑนํ้ามัน กาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) ของคลัง 
ทั่วประเทศ โดยปฎิบัติการเก็บสํารองรับจาย และบรรจุผลิตภัณฑ เพ่ือการจายโอนระหวางคลังและจําหนายใหลูกคาทั้งทาง
รถยนต รถไฟ และทางเรือ ทั้งน้ี ปตท. มีสถานีเติมนํ้ามันอากาศยานจํานวน 9 แหง คลังปโตรเลียม คลังนํ้ามัน และคลังกาซ รวม 
19 แหง กระจายอยูทั่วประเทศเพ่ือใหบริการลูกคาและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจนํ้ามันของ ปตท. และไดมีการพัฒนาคลังนํ้ามัน
ศรีราชาใหเปนคลังปลอดอากร เพ่ือการกักเก็บและสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียม และสงเสริมธุรกิจการนําเขาและสงออก และเพ่ิม
มูลคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมโดยใหเชาคลังเก็บนํ้ามันเพ่ือการคาแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ 

คลัง ปตท. ไดรับรางวัล TPM Award ระดับ Excellence Award รวม 6 แหง ไดแก คลังปโตรเลียมนครสวรรค คลัง
นํ้ามันสระบุรี คลังนํ้ามันลําลูกกา คลังกาซบานโรงโปะ และคลังนํ้ามันภูเก็ต ซึ่ง ปตท. จะไดขยายผลไปยังคลังอื่นๆ นอกจากนี้ 
คลังของ ปตท. ทุกแหง ยังไดรับรางวัลสถานประกอบการดีเดนระดับประเทศ (คลังปโตรเลียมสุราษฎรธานีไดรับรางวัลติดตอกัน 
15 ป) และคลังปโตรเลียมสงขลาไดรับรางวัล EIA Monitoring Awards 2009 ซึ่งเปนคลังเดียวของ ปตท. ที่ไดรับรางวัลน้ี  

4.2.1.4 โครงสรางรายไดของการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 หนวยธุรกิจนํ้ามันมีมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑ รวมมูลคาทั้งสิ้น 261,094 ลานบาท 
ดังรายละเอยีดตามตารางตอไปน้ี 
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ตารางแสดงปริมาณและมูลคาของการจัดจําหนายแยกตามผลิตภัณฑ /1 

ผลิตภัณฑ 
 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

มูลคาการ
จําหนาย 

ปริมาณการ
จําหนาย 

มูลคาการ
จําหนาย 

ปริมาณการ
จําหนาย 

มูลคาการ
จําหนาย 

ปริมาณการ
จําหนาย 

มูลคาการ
จําหนาย 

ปริมาณการ
จําหนาย 

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

การจัดจําหนาย               

- กาซปโตรเลียมเหลว 42,485 5,524 44,609 5,774 52,071 6,710 26,112 3,349 

- น้ํามันเบนซิน 90,765 3,325 87,122 3,531 101,154 3,453 58,437 1,743 

- น้ํามันกาด 131 4 142 6 199 8 115 4 

- น้ํามันเชื้อเพลิงเคร่ืองบิน 66,164 2,493 38,251 2,416 46,303 2,471 30,777 1,268 

- น้ํามันดีเซล 236,513 8,433 170,163 8,474 205,834 8,503 118,997 4,437 

- น้ํามันเตา 36,861 2,052 22,600 1,666 29,153 1,882 17,612 898 

- ผลิตภัณฑหลอลื่น 6,336 129 7,198 155 8,570 174 4,860 89 

- อื่นๆ /1 5,644 314 5,633 384 7,887 458 4,184 187 

รวมการจัดจําหนาย 484,899 22,274 375,718 22,406 451,171 23,659 261,094 11,975 

 
ที่มา :   ปตท.  
 /1    รวมการจําหนายผลิตภัณฑยางมะตอย คอนเดนเสท กาซโซลีนธรรมชาติ สารเติมแตง และสินคาใชเพื่อการสงเสริมการขาย ฯลฯ 
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ตารางแสดงมูลคาการจัดจําหนายแยกตามลักษณะตลาดและประเภทลูกคา 
                

กลุมลูกคา 
มูลคาการจําหนาย (ลานบาท) 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

- ตลาดคาปลีก 192,916 159,660 188,871 108,415 

- ตลาดพาณิชย        

- ตลาดรัฐวิสาหกิจและหนวยราชการ 26,067 17,941 21,091 11,433 

- ตลาดอุตสาหกรรม 35,794 25,679 33,368 17,293 

- ตลาดอากาศยานและเรือขนสง 69,077 38,937 51,992 35,716 

- ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว 13,773 15,302 17,210 9,192 

- ตลาดตางประเทศ 14,899 11,182 11,274 6,680 

- ตลาดผูคานํ้ามันมาตรา 7 132,373 107,017 122,936 69,603 

- ตลาดหลอล่ืน*     4,429 2,762 

รวมการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม 484,899 375,718 451,171 261,094 

ที่มา :    ปตท.  

* ปตท. ไดมีการปรับโครงสรางองคกร โดยแยกสายงานตลาดหลอล่ืน ออกมาเปนอีกสายงานหน่ึง ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 
   2553 
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4.2.2  หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading) 

 ดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading) ซึ่งแบงออกเปนธุรกิจการคานํ้ามันดิบและคอน
เดนเสท ธุรกิจการคาผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิง ธุรกิจการคาผลิตภัณฑปโตรเคมี การบริหารความเสี่ยงจากการคานํ้ามัน และการ
จัดหาการขนสงทางเรือระหวางประเทศ ธุรกรรมการคาระหวางประเทศจะครอบคลุมการจัดหา นําเขา สงออก และการคาระหวาง
ประเทศสําหรับนํ้ามันดิบ คอนเดนเสท นํ้ามันก่ึงสําเร็จรูป ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป ปโตรเคมี เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
และปโตรเคมีอื่นๆ ที่เก่ียวของเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. ใหมีศักยภาพในการแขงขันและ
ทํากําไร และเพ่ือพัฒนาความสามารถในการทํากําไรจากการคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑอื่นๆ เน่ืองจากในอดีตประเทศ
ไทยเปนประเทศที่นําเขานํ้ามันสําเร็จรูปมาโดยตลอด ปตท. จึงมีความคุนเคยกับธุรกรรมประเภทนําเขา (OUT-IN Trading) แต
หลังจากการเปดดําเนินการของ โรงกล่ันนํ้ามันระยอง และ สตารปโตรเลียมรีไฟนน่ิง ทําใหรูปแบบธุรกรรมเปล่ียนไปเปนแบบ
สงออก (Export/IN-OUT Trading) กลาวคือ การสงนํ้ามันสําเร็จรูปสวนเกินจากความตองการในประเทศออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศ สวนธุรกรรมแบบการคาในตางประเทศ (OUT-OUT Trading) น้ัน เปนรูปแบบธุรกรรมหนึ่งที่ดําเนินการโดย ปตท. 
ซื้อนํ้ามันจากตางประเทศ นําไปขายในอีกประเทศหน่ึง ซึ่งจะสามารถทํากําไรไดจากสวนตางของราคาซื้อกับราคาขายซึ่งเปนไป
ตามกลไกตลาด 
 ทั้งน้ี ปตท. มีการลงทุนในบริษัทยอยที่เก่ียวเน่ืองกับการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศจํานวน 1 บริษัท คือ บริษัท 
ปตท. คาสากล จํากัด (PTT International Trading Pte.)  
 

4.2.2.1 ลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑ 

สินคาและผลิตภัณฑของการคาระหวางประเทศ แบงไดเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

4.2.2.1.1 นํ้ามันดิบ (Crude oil) 

นํ้ามันดิบเปนสารประกอบประเภทไฮโดรคารบอน คุณภาพของนํ้ามันดิบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับชนิดของอินทรีย
สารท่ีเปนตนกําเนิดและสารประกอบอื่นๆ รวมท้ังสภาพแวดลอม เชนความดัน และอุณหภูมิใตพ้ืนผิวโลก ในประเทศไทยมีแหลง
นํ้ามันดิบหลายแหลง แตเน่ืองจากปริมาณน้ํามันดิบที่ขุดพบและนําขึ้นมาใชในประเทศมีเพียงประมาณรอยละ 10 ของความ
ตองการนํ้ามันดิบทั้งหมดของโรงกลั่นนํ้ามันในประเทศไทย ดังน้ันจึงตองนําเขานํ้ามันดิบ ซึ่งสวนใหญนําเขาจากกลุมประเทศใน
ตะวันออกกลาง เชน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โอมาน อิรัก คูเวต ซาอุดิอารเบีย เยเมน และกาตาร เปนตน และน้ํามันดิบจากกลุม
ประเทศตะวันออกไกล เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน รวมถึงนํ้ามันดิบจากแหลงอื่นๆ เชน รัสเซีย อาเซอรไบจัน และ
แอฟริกาใต เปนตน 

4.2.2.1.2 คอนเดนเสท (Condensate) 

 คอนเดนเสทหรือกาซธรรมชาติเหลว  เปนกาซธรรมชาติที่อยูในสถานะกาซเมื่ออยูใตดินภายใตความดัน  แตจะเปล่ียน
สถานะเปนของเหลวเมื่อถูกนําขึ้นมาอยูบนผิวดิน ถือวาเปนผลพลอยไดจากการผลิตกาซธรรมชาติ คอนเดนเสทที่ประเทศไทยใช
ในปจจุบันน้ันไดจากการผลิตกาซธรรมชาติในประเทศกวารอยละ 75 และที่เหลือนําเขามาจากตางประเทศ ปจจุบันโรงกลั่นนํ้ามัน
ไดใชคอนเดนเสทมากล่ันโดยตรงหรือผสมกับนํ้ามันดิบเพ่ือใชกล่ัน ผลิตภัณฑที่ไดน้ันจะเหมือนกับการกล่ันดวยนํ้ามันดิบชนิด
เบา  

4.2.2.1.3  ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป (Oil Refined Product) 

1. ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป ไดแก นํ้ามันเบนซิน (Gasoline) นํ้ามันกาด (Kerosene) นํ้ามันเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 
(Aviation Fuel) นํ้ามันดีเซล (Gasoil) นํ้ามันเตา (Fuel oil) 
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2.     นํ้ามันก่ึงสําเร็จรูป ไดแก VGO, Decant oil, LSWR เปนตน 
3.    กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 

                4.    กาซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline: NGL) 
5.    ผลิตภัณฑพิเศษอื่นๆ เชน ยางมะตอย (ASPHALT)  

4.2.2.1.4  ผลิตภัณฑปโตรเคมี (Petrochemical Product) 

1.    Feedstock By-Product ไดแก Naphtha, Pygas, Condensate Residue 
2. ผลิตภัณฑกลุมโอเลฟนส ไดแก Ethylene, Propylene 
3. ผลิตภัณฑกลุมอะโรเมติกส ไดแก Benzene, Toluene, Mixylene, Orthoxylene, Paraxylene, Cyclo hexane  
4. เคมีภัณฑ ไดแก MTBE, Acetone, Ethanol, Ammonia 

4.2.2.2 การจัดจําหนายผลิตภัณฑของหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading) 

ปตท. ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ จําแนกออกเปน 3 สวนหลัก ๆ ไดแก 
4.2.2.2.1 ธุรกิจการคานํ้ามันดิบและคอนเดนเสท 
4.2.2.2.2 ธุรกิจการคาผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป 
4.2.2.2.3 ธุรกิจการคาผลิตภัณฑปโตรเคมี 

4.2.2.2.1 ธุรกิจการคานํ้ามันดิบและคอนเดนเสท (Crude Oil and Condensate) 

 ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ ทั้งการจัดหา นําเขา การคานอกประเทศ ที่เก่ียวกับนํ้ามันดิบและคอนเดนเสท ทั้ง
จากแหลงในประเทศและตางประเทศใหกับโรงกลั่นทั้งในและนอกประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะหหาโอกาสทางการคา การ
แลกเปล่ียน (Physical Swap) การจางกล่ัน (Processing) นํ้ามันดิบและคอนเดนเสทเพ่ือผลกําไรและความสมดุลในระบบ รวมท้ัง
การดูแลใหมีการใชนํ้ามันดิบและคอนเดนเสทท่ีผลิตไดในประเทศอยางคุมคา  

 (1) การจัดหาและการคานํ้ามันดิบจากแหลงในประเทศ (Domestic Crude Oil) 
จากการท่ีประเทศไทยมีปริมาณนํ้ามันดิบในประเทศคอนขางจํากัดและมีสถานะเปนผูนําเขานํ้ามันดิบ ดังน้ัน 

นํ้ามันดิบในประเทศจึงเปนทรัพยากรท่ีตองใชอยางคุมคาที่สุด โดยปจจุบัน ปตท. จัดหานํ้ามันดิบในประเทศจากแหลงนํ้ามันดิบ 
ตางๆ ไดแก สิริกิติ (เพชร) กําแพงแสนและอูทอง (บีพี) สังขจาย บึงหญาและบึงมวง (นอรทเซ็นทรัล) วิเชียรบุรีและศรีเทพ 
(วิเชียรบุรี) นาสนุนตะวันออก (เอ็นเอสอี) ปตตานี จัสมิน ทานตะวัน เบญจมาศ บัวหลวง และสงขลา โดย ปตท. จะซื้อนํ้ามันดิบ
ในประเทศบางสวนจากผูไดรับสัมปทานตางๆ และจําหนายนํ้ามันดิบดังกลาวใหกับโรงกลั่นนํ้ามันในประเทศโดยไดกําไรจาก
สวนตางราคา (Margin)  

(2) การจัดหาและการคานํ้ามันดิบจากแหลงตางประเทศ (International Crude Oil) 
ปตท. เปนผูจัดหานํ้ามันดิบใหโรงกลั่นในประเทศที่ ปตท. ถือหุน และรวมถึงการดําเนินการขนสงใหบางสวน 

โดยโรงกลั่นที่ ปตท. จัดหานํ้ามันดิบและคอนเดนเสทใหทั้งหมดไดแก บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 
(PTTAR)  (เปนบริษัทที่ควบรวมกันระหวางบริษัทโรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) และบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)) และบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP)  สวนโรงกลั่นที่ ปตท. จัดหาใหตามสัดสวนการถือ
หุน ไดแก บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด  (SPRC) ซึ่ง ปตท.จัดหาใหประมาณรอยละ 36.00 และจัดหาใหบริษัท ไทย
ออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) ประมาณรอยละ 49.10  รวมท้ังบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) ประมาณรอยละ 38.65
ทั้งน้ี ปตท. อาจสามารถขายไดมากกวาสัดสวนการถือหุน และอาจขายนํ้ามันดิบและขนสงใหกับโรงกลั่นอื่นที่ ปตท. มิไดถือหุน 
ขึ้นอยูกับการเสนอราคา การประมูล และเง่ือนไขทางการคาตางๆ 
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นอกจากการจัดหาน้ํามันดิบตางประเทศเพื่อนําเขามาผลิตในประเทศไทย แลว ปตท. ไดมีการจัดหานํ้ามันดิบ
ตางประเทศเพ่ือการคาระหวางประเทศ หรือที่เรียกวาธุรกรรม Out-Out Trading โดยเปนการจัดหานํ้ามันดิบจากประเทศผูผลิต
ทั่วโลก แลวสงไปขายยังประเทศอื่นๆ ที่มีความตองการ ซึ่งเปนการเพ่ิมโอกาสในการสรางรายไดจากตางประเทศ 

ปตท. เปนผูจัดหานํ้ามันดิบเพ่ือนําเขาใหแกโรงกลั่นนํ้ามันทั้ง 5 แหง ที่ ปตท. ถือหุนอยูคิดเปนปริมาณทั้งสิ้นเฉล่ีย
ประมาณรอยละ 75 ของปริมาณความตองการนํ้ามันดิบเพ่ือการกลั่นของโรงกลั่นนํ้ามันทั้ง 5 แหง อีกทั้ง ปตท.ยังทําหนาที่เปน 
Marketing Arm ใหกับ ปตท.สผ. สําหรับนํ้ามันดิบในตางประเทศท่ี ปตท.สผ. เขารวมลงทุน 

สําหรับราคาขายใหโรงกลั่นในประเทศเปนราคาตนทุนที่ ปตท. จัดหามาบวกคาดําเนินการตามกลไกตลาด 

(3) การจัดหาและการคาคอนเดนเสท (Condensate) 
ปตท. เปนผูจัดหาและขนสงรายเดียวที่จัดหาคอนเดนเสทใหโรงงานปโตรเคมีและโรงกลั่นภายในประเทศ โดยมี 

PTTAR ซึ่งเปนบริษัทในกลุม ปตท. ที่ประกอบธุรกิจปโตรเคมีขั้นตนสายอะโรเมติกสที่ใชคอนเดนเสทเปนวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิต โดย ปตท. เปนผูรับซื้อคอนเดนเสทจากผูไดรับสัมปทานในประเทศ ซึ่งสวนใหญมาจากแหลงเชฟรอน 
(ยูโนแคลเดิม) ไพลิน และบงกช และขายคอนเดนเสทที่ราคาตลาดโดยอิงกับราคาตนทุนบวกคาดําเนินการ อยางไรก็ตาม หาก
ปริมาณคอนเดนเสทท่ี PTTAR ตองการมีปริมาณลดลง ปริมาณคอนเดนเสทท่ีเหลือสามารถสงออกขายตางประเทศไดหรือขาย
ใหแกโรงกลั่นนํ้ามันในประเทศ โดยปจจุบัน ปตท. ไดขายคอนเดนเสทสวนหน่ึงใหกับโรงกลั่นไทยออยล และโรงกลั่นบางจาก  
หรือหากคอนเดนเสทในประเทศไมเพียงพอ จะมีการนําเขามาจากตางประเทศ เชน พมา และฟลิปปนส เปนตน 

 

ปริมาณการจัดหาน้ํามันดิบและคอนเดนเสทของ ปตท. 

 หนวย : ลานบารเรล 
 ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

 ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ 

น้ํามันดบิในประเทศ 33.7 12.2 29.0 9.6 33.0 10.6 14.0 9.4 
คอนเดนเสทในประเทศ 26.4 9.5 26.7 8.8 29.0 9.4 15.3 10.2 
นําเขาน้ํามันดิบ 178.0 64.4 170.4 56.5 166.2 53.7 74.7 50.1 
นําเขาคอนเดนเสท 2.8 1.0 12.3 4.1 13.7 4.4 8.3 5.6 
การคาน้ํามันดิบ/คอนเดน
เสทระหวางประเทศ 

35.6 12.9 63.3 21.0 67.8 21.9 36.9 24.7 

รวมทั้งส้ิน 276.5 100.0 301.7 100.0 309.7 100.0 149.2 100.0 

                         ที่มา : ปตท. 

4.2.2.2.2  ธุรกิจการคาผลิตภัณทนํ้ามันสําเร็จรูป  (Oil Refined Product) 

 ดําเนินการจัดหา นําเขา สงออก และการคาระหวางประเทศสําหรับผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป นํ้ามันก่ึงสําเร็จรูป และ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ใหกับบริษัทในกลุม ปตท. และลูกคา ของ ปตท. ตลอดจนการวิเคราะหหาโอกาสในการทําการคา การแลกเปลี่ยน 
(Physical Swap) นํ้ามันเช้ือเพลิงทุกชนิดและกาซปโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ปตท. จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงจากโรงกลั่นในประเทศ ทั้งใน
สวนที่ ปตท. ถือหุนอยู ไดแก โรงกลั่นไทยออยล โรงกลั่น PTTAR โรงกลั่น SPRC  และโรงกลั่น IRPC โดยการเจรจาขอซื้อตรง
จากโรงกล่ันหรือการเขาประมูลซื้อ และในสวนที่ ปตท. ไมไดถือหุน ไดแกบริษัท Rayong Purifier เพ่ือนําไปสงออกในตลาด 
รวมถึงการทําธุรกรรมอื่นๆ เชน การทํา Location Swap และการทํา Blending เปนตน นอกจากน้ียังดําเนินการนําเขากาซ
ปโตรเลียมเหลว (LPG) เพ่ือตอบสนองความตองการใชในประเทศที่เพ่ิมขึ้นสูง และการสงออกกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ที่
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เปนผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติ ปจจุบัน ปตท. มีศักยภาพในการสงออกผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปไปยังทุกภูมิภาคทั่ว
โลก โดยราคาซื้อขายจะเปนไปตามราคาตลาดโลก และไดรับกําไรจากสวนตางตามกลไกตลาดและการแขงขัน 

4.2.2.2.3 ธุรกิจการคาผลิตภัณทปโตรเคมี (Petrochemical Product) 

 ดําเนินการจัดหาวัตถุดิบสําหรับโรงงานปโตรเคมีของบริษัทในกลุม ปตท. และดําเนินการคา (Trading) และการตลาด
ผลิตภัณฑปโตรเคมีหลัก (Main Petrochemical Products) และผลิตภัณฑพลอยได (By-Products) จากโรงงานปโตรเคมี โดย
ครอบคลุมตลาดในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสี ปโตรเคมี และอุตสาหกรรมนํ้ามัน 

 ปตท. เปนผูทําการจัดจําหนายผลิตภัณฑหลักของ PTTAR ไดแก Benzene, Toluene, Mixylene, Orthoxylene, 
Paraxylene โดย ปตท. เปนผูรับซื้อผลิตภัณฑหลักทั้งหมดของ PTTAR และทําการขายใหกับโรงงานปโตรเคมีในประเทศ 
รวมถึงหากผลิตภัณฑเหลือเกินความตองการ จะทําการสงออกสูตลาดโลก นอกเหนือจาก PTTAR ปตท. ยัง เพ่ิมโอกาสทาง
การคาโดยเขาไปประมูลซื้อผลิตภัณฑจาก PTTCH และบริษัทอื่นๆ เพ่ือสงออกไปยังลูกคาในตลาดโลก 

4.2.2.3 สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

 ปตท. มีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ ดังตอไปน้ี 
4.2.2.3.1 การบริหารความเสี่ยงจากการคานํ้ามัน 
4.2.2.3.2 การจัดหาการขนสงทางเรือระหวางประเทศ 

4.2.2.3.1 การบริหารความเสี่ยงจากการคานํ้ามัน (Oil Price Risk Management) 

 ปตท. จัดต้ังหนวยงานบริหารความเสี่ยงราคา เพ่ือรับผิดชอบการวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงราคาจากการธุรกรรม
การคา การกลั่น การผลิต ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม ปโตรเคมี เรือขนสง ทั้งการคาในประเทศและการคาระหวางประเทศใหกับ 
ปตท. รวมท้ังบริษัทในกลุม ปตท. โดยทําการซื้อขายตราสารอนุพันธในตลาดการคาอนุพันธ เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการทํา
การคาและความผันผวนของราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมดวยวิธีการทํา Paper Swap หรือ Option เพ่ือ Lock กําไรคงที่แนนอน เพ่ือ
ประโยชนสูงสุดของ ปตท. นอกจากน้ี หนวยงานบริหารความเสี่ยงยังเปนหนวยงานที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางขอมูลปโตรเลียมใน
ตลาดโลกของ ปตท. โดยศึกษา วิเคราะหแนวโนมราคา สถานการณตลาดนํ้ามันทั่วโลก ทั้งปจจัยพ้ืนฐาน ปจจัยทางความรูสึก 
และปจจัยทางเทคนิค สนับสนุนหนวยงานซื้อขายนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิง รวมทั้งหนวยงานขายตลาดในประเทศ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  

4.2.2.3.2 การจัดหาการขนสงทางเรือระหวางประเทศ (International Marine Transportation) 

 ปตท. จัดต้ังหนวยจัดหาการขนสงตางประเทศเปนหนวยเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
โดยรับผิดชอบการจัดหาเรือขนสง และบริหารจัดการเรือ Time Charter การนําเขาสงออกนํ้ามันดิบ นํ้ามันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ
พิเศษ และผลิตภัณฑปโตรเคมี ของหนวยงานภายใน ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. รวมถึงหนวยงานภายนอกกลุม ปตท. ทั้งใน
และนอกประเทศ เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันและการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร   

4.2.2.4 โครงสรางรายไดของการคาระหวางประเทศ  (International Trading)  

ใน 6 เดือน ป 2554 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศมีมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑ รวมมูลคาทั้งสิ้น 661,408 ลาน
บาท   

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

สวนที่ 2 หนาท่ี 98 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาของธุรกิจการคาระหวางประเทศแยกตามผลิตภัณฑ 

                 ที่มา: ปตท. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภณัฑ 
ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร) 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร) 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร) 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร) 
ธุรกิจการคาระหวางประ เทศ         
- น้ํามันดิบ 799,212  39,754 564,697    41,727 661,132 

 
41,928 417,644 19,866 

- คอนเดนเสท 88,300 4,248 81,981 
  

6,240 
  

112,933 
 

7,312 
 

81,250 3,848 

- น้ํามันสําเร็จรูป  175,181 8,280 116,848 
 

8,761 
 

180,318 
 

11,463 
 

104,445 5,015 

- ผลิตภัณฑปโตรเคมี 75,696 2,992 62,997  3,579 68,606 
 

2,972 
 

58,069 2,114 

รวมธุรกิจการคาระหวางประเทศ 1,138,389 55,274 826,523 
   

60,307 1,022,989 
 

63,675 
 

661,408 30,843 
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4.2.3 หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น  

ปตท. ไดลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันผานบริษัทในเครือซ่ึง ปตท . มีการทําธุรกิจในลักษณะปกติทั่วไป (Arm's 

Length Basis) โดยบริษัทที่ ปตท. เขารวมลงทุน มีดังนี้ 

หนวยธุรกิจปโตรเคม ี หนวยธุรกิจการกลั่น 

1. บริษัท ปตท. เคมิคอล  จาํกัด (มหาชน) 

2. บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด 

3. บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 

4. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด 

5. บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด 

6. บริษัท พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส จํากัด 

7. บริษัท  พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง  จํากัด   

8. บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด 

9. บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด 

1. บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

2. บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 

4. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

5. บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

6. บริษัท พีทีที เอนเนอรย่ี โซลูช่ันส จํากัด (PTTES) 

 

4.2.3.1 หนวยธุรกิจปโตรเคมี 

4.2.3.1.1 บรษิทั ปตท. เคมคิอล จํากดั (มหาชน)  (PTTCH) 

บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) (PTTCH) เปนบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน จาํกัด  พ.ศ. 2535 ระหวางบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงจด

ทะเบียนควบบริษัทในวันที่ 7 ธันวาคม 2548 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคตามแนวนโยบายของ ปตท. ที่จะให PTTCH เปนแกนนําใน

ธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสที่ผลิตจากกาซธรรมชาติ (Gas-based Value Chain) และเปนผูดําเนินการธุรกิจปโตรเคมีตอเนื่องโดย

มุงเนนสายเอทิลีนเปนหลัก ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและลดคาใชจายในการดําเนินงานในระยะยาว ลดความเส่ียงใน

การดําเนินธุรกิจ และมีฐานะทางการเงินที่เขมแข็งขึ้น โดย PTTCH ไดรับมาซ่ึงทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ

ทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกลาวโดยผลของกฎหมาย 

PTTCH เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑปโตรเคมี ผลิตภัณฑตอเนื่องและบริการเสริมตางๆ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ปตท. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 49.14 โดย

มีผูถือหุนใหญรายอ่ืนคือ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด 

และ HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD และมีทนุทีอ่อกและชําระแลวจํานวน 15,189,940,000 บาท 

โรงงานของ PTTCH ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีโรงงานแยกเปน 2 โรงงาน ซ่ึงไดเริ่ม

ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตั้งแตป 2533 และป 2538 ตามลําดับ ปจจุบันมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑหลักโอเลฟนสรวม 1,863,000 

ตันตอป จําแนกเปน เอทิลีน 1,376,000 ตันตอป และโพรพิลีน 48 7,000 ตันตอป  และมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่อง เม็ด

พลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดหนาแนนสูง ( HDPE) 250,000 ตันตอป และผลิตภัณฑพลอยไดอ่ืนๆ ไดแก ไพโรไลซิส 

กาซโซลีน มิกซซี 4 แครกเกอรบอททอม (Cracker Bottom) เทลกาซ (Tailgas) และไฮโดรเจน นอกจากนั้นยังผลิตและจําหนาย

ไฟฟา ไอน้ํา และน้ําปรับสภาพ รวมถึงธุรกิจใหบริการทาเทียบเรือและขนถายเคมีภัณฑโดยมีทาเทียบเรือ 2 ทา 

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 

วัตถุดบิทีใ่ชในการผลิตโอเลฟนสไดแก กาซอีเทน กาซโพรเพน แอลพีจ ีเอ็นจแีอล แนฟทาชนดิเบา และราฟฟเนท 

ทั้งนี้วัตถุดิบสวนใหญจะจัดหาจากแหลงในประเทศ โดย ปตท.เปนผูจัดหาวัตถุดิบกาซจากโรงแยกกาซของ ปตท. ภายใตสัญญาซ้ือ
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ขายวัตถุดบิระยะยาว ในสวนของแนฟทาชนดิเบาและราฟฟเนท  เปนผลิตภัณฑจากโรงกล่ันน้ํามันและผลิตภัณฑพลอยไดจาก

โรงงานอะโรเมติกสซ่ึงจัดหาจากภายในประเทศภายใตสัญญาระยะยาวเชนกัน 

(2) การจดัจาํหนาย 

PTTCH มีสัญญาซ้ือขายโอเลฟนสระยะยาวกับกลุมโรงงานผลิตปโตรเคมีขั้นตอเนื่อง ซ่ึงสวนใหญ เปนผูถือหุนหรือ

เปนบริษัทรวมของผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ PTTCH ไดสวมสิทธิมาจากสัญญาเดิมของ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน)  

และ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน)  

สําหรับผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก HDPE นั้น PTTCH ไดทําสัญญากับตัวแทนจําหนายในประเทศ (Domestic Agent) 

และทาํสัญญากับคูคาสากล (International Trader) เพ่ือจาํหนายเม็ดพลาสตกิ HDPE ภายใตเครือ่งหมายทางการคา “InnoPlus” โดย 

PTTCH ไดจําหนายผลิตภัณฑที่ผลิตไดทั้งหมดผานบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด ซ่ึง เปนบริษัทรวมทุนระหวาง PTTCH 

ปตท. และ IRPC ซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินธุรกิจทางการตลาดทั้งในและตางประเทศของผลิตภัณฑโพลีเมอรที่ผลิตโดยบริษัทในกลุม 

ปตท. 

(3) การบรหิาร 

คณะกรรมการของ PTTCH ประกอบดวย กรรมการทั้งหมด 15 คน เปนผูบริหารจาก ปตท . จํานวน 3  คน รวม

ประธานกรรมการ นอกจากนี ้ปตท . ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท . เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ PTTCH ซ่ึงรวมถึง

ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญดวย  

(4) การเงนิ 

ผลการดําเนินงานของ PTTCH ในป 2551 – 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี ้

                หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2551/2 ป 2552/3 ป 2553/4 6 เดือน ป 2554/5 

รายไดจากการขายและบรกิาร 84,117 86,029 101,087 74,826 

รายไดรวม 85,152 87,083 103,186 75,574 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 72,951 79,947 93,808 63,529 

กําไร(ขาดทนุ) สุทธิ 11,739 /1 6,802 10,290 12,611 

สินทรัพยรวม 152,318 160,251 167,791 180,929 

หนี้สินรวม 56,121 59,158 5 9,828 63,065 

สวนของผูถือหุน 96,197 101,093 107,963 117,864 

อัตราการใชกําลังการผลิต (รอยละ)     

โอเลฟนส 84 92 71 85 

HDPE 99 106 93 104 

LLDPE n.a n.a 64 75 

LDPE n.a n.a n.a 76 

MEG 103 100 79 82 

Methyl Ester 55 64 56 49 
  
 /1 กาํไร/(ขาดทุน) สุทธิหลังหักกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (กําไรที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  ป 2551 = 461 ลานบาท/ป 2552 = 478 

ลานบาท / ป 2553 = 450 ลานบาท) / 6 เดือน ป 2554 = 261 ลานบาท) 
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 / 2 หยุดเพ่ือซอมแซมและบํารุงรักษา: โรงโอเลฟนส I1 Oleflex 42 วัน (16 พ.ค. – 27 มิ.ย. 2551) และ I4-1 23 วัน (31 ม.ค. – 11 ก.พ. 2551, 1-11 ส.ค. 

2551) โรง HDPE I1 10 วัน (29 ก.พ. – 6 มี.ค. 2551) และ BPE 36 วัน (15-20 มี.ค. 2551,1-30 ส.ค. 2551)  

 หยุดผลิตเชิงพาณิชย : โรงโอเลฟนส I1 Oleflex 55 วัน (25 ต.ค. – 18 ธ.ค. 2551) และ I4-1 26 วัน (31 ต.ค. – 25 พ.ย. 2551) โรง HDPE I1 10 วัน (18 

– 27 ธ.ค. 2551)  

 หยุดเพ่ือขยายกําลังการผลิต : โรงโอเลฟนส  I4-2  68 วัน (25 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2551) โรง MEG 43 วัน (8 ต.ค. – 19 พ.ย. 2551)  

/3 หยุดผลิตเชิงพาณิชยโรงโอเลฟนส  I4-2 เปนเวลา 11 วัน ต้ังแตวันที่ 1-11 ม.ค. 2552   โรง HDPE I1 46 วัน (3 พ.ย.  – 18 ธ.ค. 2552)  หยุดเพ่ือขยาย

กําลังการผลิต และหยุดโรง TOCGC ในเดือน มี.ค. 2554 1 วัน เนื่องจากมีการหยุดสงไฟฟาและไอน้ําของ PTTUT และเกิดปญหา Exchanger E-

312C Leak 

/4 หยุดซอมบํารุงตามแผนงานโรงโอเลฟนส I1 หนวยผลิต Oleflex HDPE ของโรงโอเลฟนส I1 และหนวยผลิต HDPE ของ BPE และ TOCGC เปน

เวลา 39 วัน (24 ก.พ.-3 เม.ย. 2553), 61 วัน (5 ก.พ.- 7 เม.ย. 2553), 42 วัน (28 ก.พ.-11 มี.ค. 2553 , 1-30 มิ.ย. 2553 ) และ 18 วัน (1-18 ก.ค. 2553) 

ตามลําดับ และหยุด I4-1 และ I4-2 เปนเวลา 10 วัน (10-19 ก.พ.) และ 12 วัน (10-21 ก.พ.) จากการขัดของทางเทคนิคของโรงงานผลิตไฟฟาและไอ

น้ําของ บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) และเร่ิมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยของหนวยผลิต LLDPE เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 

/5 หยุดซอมบํารุงโรงผลิต LLDPE และ TOCGC เปนเวลา 29 วัน (23 พ.ค.-20 มิ.ย. 2554) และ 43 วัน (1 มิ.ย.-13 ก.ค. 2554) 
 

(5)   การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ  

 บริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัด ( TOCGC): PTTCH ถือหุนรอยละ 100 เพ่ือดําเนินโครงการผลิตผลิตภัณฑ Mono 

Ethylene Glycol (MEG) และสาร Ethylene Oxide (EO) จํานวน 300,000 ตันตอป เงินลงทุนโครงการประมาณ  210 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ โดยใชวัตถุดิบ เอทีลีน  200,000 ตันตอป ไดดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยแลวตั้งแตเดือนกรกฎาคม ป 2549  โดยสาร EO 

ดังกลาวนี้จะใชเปนวัตถุดิบสําหรับโครงการ EO Derivatives ของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังไดลงทุนเพ่ือขยายกําลังการผลิต 

MEG เพ่ิมขึ้น 95,000 ตันตอป เพ่ือสนองความตองการภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยใชเงินลงทุน 58 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ซ่ึงไดเริ่มผลิตเชิงพาณิชยในเดือนธันวาคมป 2551 แตเนื่องจากสวนขยายนี้ เปนโครงการที่อางอิงทายคําฟอง และอยูภายใต

คําส่ังคุมครองช่ัวคราวของศาลปกครองสูงสุดทําใหตองหยุดการผลิตในไตรมาส 1 ป 2553 โดยเม่ือวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาล

ปกครองกลางไดมีคําพิพากษาใหคําส่ังคุมครองช่ัวคราวของศาลปกครองกลางมีผลตอไป สําหรับโครงการที่เขาขายตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยใหไปดําเนินการเพ่ิมเติมใหครบถวนตามมาตรา 

67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงตามนิยามของประกาศถือวาเปนโครงการที่เขาขายตอง

ดาํเนนิการตามมาตรา 67 วรรค 2 โดยปจจุบันบริษัทอยูระหวางดําเนินการใหเปนไปตามคําส่ังศาลปกครองกลาง 

 การลงทุนในโครงการ EO Derivatives: ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องของบริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัด จํานวน 3 

โครงการ ไดแก Ethoxylates, Ethanolamines และ Choline Chloride มีประมาณการเงินลงทุนรวม 2,550 ลานบาท ซ่ึงโครงการ

ดังกลาวนี้จะชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับบริษัท  

 บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จํากัด (TEX): เปนบริษัทรวมทุนระหวาง PTTCH กับบริษัท Cognis Thai Ltd. ซ่ึงเปนบริษัท

ในเครอืของ  Cognis Deutschland GmbH & Co.KG โดย PTTCH ถือหุนรอยละ 50 และมีทุนจดทะเบียน 420 ลานบาท เพ่ือผลิต  

Ethoxylates 50,000 ตันตอป ซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตแชมพู  น้ํายาลางจาน  น้ํายาซักแหงตางๆ โดยมีความตองการ  EO ประมาณ 

18,000 – 20,000 ตันตอป ทั้งนี้ไดเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยแลวตั้งแตในไตรมาส 4 ป 2549  

 บริษัท ไทยโคลีนคลอไรด จํากัด (TCC):โดย PTTCH ถือหุนรอยละ 100 เพ่ือดําเนินโครงการผลิตสาร Choline 

Chloride มีกําลังการผลิต 20,000 ตันตอป ซ่ึงเปนสารอาหารที่จําเปนใชผสมกับอาหารเล้ียงสัตวปกและสุกร โดยความตองการ  EO 

ประมาณ 7 ,000 ตันตอป มีแผนจะเปดดําเนินการผลิตในไตรมาสที่ 2 ป 2552  แตจากสภาวะการตลาดที่เปล่ียนแปลงและคา

กอสรางที่สูงมาก จึงพิจารณาชะลอโครงการออกไปเม่ือปลายป 2551  และเพิ่มการศึกษาทางดานตลาดเพื่อทบทวนรูปแบบและ

วงเงินลงทุนของโครงการและผลตอบแทนใหมอีกครั้ง 
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  บรษิทั ไทยเอทานอลเอมีน จาํกัด (TEA): โดย PTTCH ถือหุนรอยละ 100 เพ่ือดําเนินโครงการผลิตสาร 

Ethanolamines มีกําลังการผลิต 50,000 ตันตอป ใชเปนสวนผสมในการผลิตครีมนวดผม  น้ํายาปรับผานุม  เครื่องสําอางค และ

อุตสาหกรรมยา โดยมีความตองการ  EO ประมาณ 40,000 ตันตอป และกอสรางแลวเสร็จพรอมเปดดําเนินการแตเนื่องจากเปน

โครงการที่อยูภายใตคําส่ังคุมครองช่ัวคราวของศาลปกครองสูงสุดทําใหไมสามารถเปดดําเนินการตามแผนภายในไตรมาส 3 ป 

2552 ได  โดยเม่ือวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางได มีคาํพิพากษาไมถอืเปนโครงการตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 

 บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด (TOL): เพ่ือดําเนินโครงการ Methyl Ester / Fatty Alcohol PTTCH ถือหุนรอยละ 100  

ทั้งนี้ Fatty Alcohol เปนวัตถุดิบสําคัญอีกตัวหนึ่งของโครงการ Ethoxylates นอกเหนอืไปจาก Ethylene Oxide และยังคงตองมีการ

นําเขาอยู จึงเปนการทํา Backward Integration โครงการฯ ผลิตผลิตภัณฑหลัก 2 ชนิดคือ Methyl Ester เปนสารเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในน้ํามันดีเซล และ Fatty Alcohol เปนสารตั้งตนสําหรับอุตสาหกรรม Oleochemicals ใชผลิตผลิตภัณฑเพ่ือสุขอนามัยสวนบุคคล 

เงินลงทุนรวม 165 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีกําลังการผลิต 331,000 ตันตอป โดยเม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2548 บริษัท ไทยโอเลฟนส  

จาํกัด (มหาชน) ไดรวมกับ ปตท. ลงนามในบนัทกึความเขาใจ ในการซ้ือขายสาร Methyl Ester ในปริมาณ 80,000 ตันตอป ทั้งนี้ 

ปตท. จะนาํสาร Methyl Ester ไปผสมกับน้ํามันดีเซลเพ่ือผลิตไบโอดีเซล ( Bio Diesel) คุณภาพสูงเปนรายแรกของประเทศไทย 

เพ่ือจําหนายผานเครือขายน้ํามันดีเซลทั่วประเทศของ ปตท. โรงงาน Methyl Ester ไดเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยในไตรมาส 1 ป 

2551 และ โรงงาน Fatty Alcohol เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยในไตรมาส 3 ป 2551  และไดควบรวมกิจการบริษัท ไทยแฟตตี้ 

แอลกอฮอล จํากัด เม่ือวันที่ 17 ตลุาคม 2551 เพ่ือใหการผลิตเปนไปอยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE): PTTCH ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 จัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนิน

โครงการอีเทนแครกเกอร ขนาดกําลังการผลิตเอทิลีน 1,000,000 ตันตอปและโรงผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแนนต่ํา 

(Low Density Polyethylene - LDPE) ขนาดกําลังการผลิต 300,000 ตันตอป และโรงผลิตเม็ดพลาสติก โพลิเอทิลีนความหนาแนน

ต่ําเชิงเสน (Linear Low Density Polyethylene - LLDPE) ขนาด 400,000 ตันตอป คิดเปนมูลคาเงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ 

1,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยโครงการโรง LLDPE, โรงอีเทนแครกเกอร และโรง LDPE เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยเม่ือวันที่ 1 

มกราคม 2553 1 ธันวาคม 2553 และ 1 กุมภาพันธ 2554 ตามลําดบั 

 โครงการ HDPE ในประเทศอิหราน : PTTCH รวมกับ บริษัท Itochu Corporation บริษัท เคมีภัณฑซีเมนต

ไทย จาํกัด และ National Petrochemical Company แหงประเทศอิหราน ( NPC Iran). รวมลงทุนในสัดสวน  รอยละ 10, 12, 38 และ 

40 ตามลําดับ เพ่ือรวมทุนในโครงการ HDPE ขนาดกําลังการผลิต 300,000 ตันตอป ที่ประเทศอิหราน วงเงินลงทุนของ PTTCH คดิ

เปนจํานวน 22.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยเม่ือไตรมาส 4 ป 2552  

 โครงการขยายกําลังการผลิตโรงโอเลฟนส 2 (Plant II Debottleneck) : เพ่ือขยายกําลังการผลิตเอทิลีนและ  

โพรพิลีนเพ่ิมขึ้น 100,000 ตันตอป และ 50,000 ตันตอป ตามลําดับ ใชเงินลงทุนประมาณ 75 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑเอ

ทีลีนที่เพ่ิมขึ้นจะจําหนายใหกับ บริษัท ทีโอซีไกลคอล  เพ่ือเปนวัตถุดิบในโครงการตอเนื่อง สวนผลิตภัณฑโพรพิลีนจะจําหนาย

ใหกับลูกคาภายในประเทศเปนสวนใหญ เนื่องจากความตองการภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียอยูในระดับสูงในขณะที่กําลังการ

ผลิตมีอยูอยางจํากัด เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยเม่ือเดือน มกราคม 2552 

 โครงการขยายกําลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแนนสูง (High Density Polyethylene : 

HDPE) ของ PTTCH : เปนการขยายกําลังการผลิตจากปจจุบันมีกําลังการผลิตอยูที่ 250,000 ตันตอปเปน 300,000 ตันตอป กอสราง

แลวเสร็จพรอมทดลองเครื่อง แตเนื่องจากเปนโครงการที่อยูภายใตคําส่ังคุมครองช่ัวคราวของศาลปกครองสูงสุดทําใหไมสามารถ

เปดดําเนินการตามแผนในไตรมาส 4 ป 2552 ได  โดยเม่ือวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางได มีคาํพิพากษาไมถอืเปน
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โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553  และเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยเม่ือ

วันที่ 1 มกราคม 2554 

 การเขาลงทุนในบริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) (VNT): เพ่ือกระจายความเส่ียงไปในธุรกิจพีวีซี (PVC) ซ่ึง

เปนธุรกิจที่มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง มีวงจรราคาในทิศทางขาขึ้น และมีวงจรราคาแตกตางไปจากผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่บริษัท

ดําเนินการอยู นอกจากนั้นบริษัท วีนิไทย ไดขยายกําลังการผลิต VCM ซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิต PVC ขึ้นอีก 200,000 ตันตอป 

รวมเปน 400 ,000 ตันตอปแลวเสร็จงวด 3 เดือนป 2550 ซ่ึงทําใหความสามารถในการแขงขันของบริษัท วีนิไทยดีขึ้น และชวย

รองรับเอทิลีนจากการขยายกําลังการผลิตของ  PTTCH อีกดวย การที่จะเขาไปรวมถือหุนใน บริษัท วีนิไทย  จึงกอใหเกิด Synergy 

และเปนวิธีที่เร็วที่สุดในการขยายธุรกิจสูอุตสาหกรรม PVC โดยบริษัทฯ  ถือหุนสามัญในบริษัท วีนิไทยคิดเปนสัดสวน รอยละ 

24.98    

 บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL): PTTCH ไดรวมทุน  กับ ปตท. และบริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการ

กล่ัน จาํกัด (มหาชน) (เดิม บริษัท อะโรเมติกส จํากัด (มหาชน)) ในสัดสวน 30 : 40 : 30 ตามลําดับ จัดตั้งบริษัท พีทีที ฟนอล เพ่ือ

ผลิตสารฟนอล (Phenol) ขนาดกําลังผลิต 200,000 ตันตอป และ อะซีโตน 125 ,000 ตันตอป ซ่ึงเปนวัตถุดิบขั้นตนในการผลิตโพลี

คารบอเนต ที่ใชเปนพลาสติกวิศวกรรม เชน แผนซีดี  ช้ินสวนรถยนต และคอมพิวเตอร เงินลงทุนในสวนของ PTTCH 42.5 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ โรงงานแลวเสร็จและไดเริ่มผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 1 ป 2552 และโครงการผลิต Bis-Phenol A กําลังการ

ผลิต 150 ,000 ตันตอป แลวเสร็จ พฤศจิกายน 2553 โดยเม่ือวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางได มีคาํพิพากษาไมถอืเปน

โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย

เม่ือวันที่ 16 เมษายน 2554 

 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด ( PTTUT): เปนบริษัทฯ รวมทุนระหวาง ปตท. PTTCH และบริษัท ปตท. อะโรเม

ตกิสและการกล่ัน จาํกัด (มหาชน) (เดิม บริษัท อะโรเมติกส จํากัด (มหาชน)) ในสัดสวนรอยละ 40 : 40 : 20 ตามลําดับ เพ่ือลงทุน

กอสรางโรงงานผลิตสาธารณูปโภคไดแก ไฟฟา ไอน้ํา และน้ํา เพ่ือใชในกระบวนการผลิตของโรงงานในกลุม ปตท. เปนหลัก โดย

แบงออกเปน 3 โครงการ คือ 1) Central Utility Plant 1 (CUP-1) เริ่มดําเนินการระยะที่ 1 และ 2 ในไตรมาส 2 ป 2549 ระยะที่ 3 ใน

ไตรมาส 3 ป 2550 ระยะที่ 4 ในไตรมาส 3 ป 2551 ระยะที่ 5 ในไตรมาส 3 ป 2552 และ ระยะที่ 6 กอสรางแลวเสร็จ และนําเขาสู

ระบบในไตรมาส 2 ป 2553  2) Central Utility Plant 2 (CUP-2) เริ่มดําเนินการในไตรมาส 1 ป 2552 และ 3) Central Utility Plant 3 

(CUP-3) ดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาส 2 ป 2553 ขณะนี้อยูในระหวางการสรุปปดงานกับผูรับเหมาโดยเม่ือวันที่ 2 กันยายน 2553 

ศาลปกครองกลางได มีคําพิพากษาไมถือเปนโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลงวันที่ 31 

สิงหาคม 2553 

 บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จาํกัด (PTTPM): PTTCH ไดรวมทุน กับ ปตท. และ บรษิทั บางกอกโพลี

เอททีลีน จํากัด (มหาชน) ( BPE) จัดตั้งบริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง  เพ่ือดําเนินธุรกิจดานการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑโพลิ

เมอรทั้งในและตางประเทศ เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2548  และเม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ปตท. ได

จําหนายหุนบริษัท พีทีที โพลิเมอรมารเก็ตติ้ง จํากัด ( PTTPM) ใหแกบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ( IRPC) ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการแขงขันและความรวมมือทางธุรกิจภายในกลุม ปตท. ซ่ึงจะสงผลประโยชนสูงสุดใหกับกลุม ปตท.โดยรวม สงผลให

สัดสวนการถือหุนในปจจุบันประกอบดวย PTTCH : ปตท. : IRPC ในสัดสวนรอยละ 25 : 50 : 25 ตามลําดบั 

 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง จํากัด (PTTME) (เปล่ียนช่ือจากเดิม บรษิทั อัลลายแอนซ แพ

ลนท เซอรวิส จํากัด  หรือ APS): PTTCH และ PTT ไดรวมทุนในสัดสวนรอยละ 60 : 40 จัดตั้งบริษัทเพ่ือดําเนินธุรกิจบริการงาน

บํารุงรักษา งานออกแบบและวิศวกรรม ใหกับบริษัทในกลุมปโตรเลียมและปโตรเคมีภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและกลุม

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในประเทศและภูมิภาคเอเซีย  
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 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด (NPC S&E): PTTCH ถือหุนรอยละ 100 

เพ่ือดําเนินธุรกิจงานบริการดานเทคโนโลยีการปองกันอัคคีภัยแกลูกคาในกลุมบริษัท ปตท. และลูกคาทัว่ไป เชน หนวยงาน

ราชการและเอกชนตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันแลระงับเหตุฉุกเฉิน และยังเปนศูนยกลางในการจัดการดาน

ส่ิงแวดลอมของกลุมบริษัทที่ไดระดับมาตรฐานสากล 

 บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด(มหาชน) (BPE): PTTCH ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ตั้งแตวันที่ 2 

ตลุาคม 2549  เพ่ือประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแนนสูง (High Density 

Polyethylene: HDPE)  ปจจุบันมีกําลังการผลิต 250,000 ตันตอป โรงงานตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทั้งนี้ 

ทางบริษัทฯ ไดมีโครงการขยายกําลังการผลิต HDPE จากกําลังการผลิตในปจจุบันเปน 500,000 ตันตอป ใชเงินลงทุนประมาณ 168 

ลานเหรียญสหรัฐฯ กอสรางแลวเสร็จพรอมทําการทดลองเครื่องแตเนื่องจากเปนโครงการที่อยูภายใตคําส่ังคุมครองช่ัวคราวของ

ศาลปกครองสูงสุดทําใหไมสามารถเปดดําเนินการตามแผนภายในไตรมาส 4 ป 2552 ได  โดยเม่ือวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาล

ปกครองกลางได มีคําพิพากษาไมถือเปนโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลงวันที่ 31 สิงหาคม 

2553 และเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2554 

 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTTICT): เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. ปตท.สผ. PTTCH PTTAR 

และ TOP ในสัดสวนรอยละ 20 เทากันทุกบริษัท เพ่ือใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแกบริษัทในกลุม ปตท. 

โดยกลุม ปตท. จะไดรับผลประโยชนดานการบริหารจัดการสินทรัพย การบริการและการสรางศักยภาพทางดาน ICT และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการลงทุนดาน ICT รวมถึงเปนพ้ืนฐานในการสนับสนุน Synergy ดานอ่ืนๆ รวมกันภายในกลุม ปตท.โดยเริ่ม

ดําเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 

 บริษัท PTT Chemical International Pte. Ltd. (PTTCH Inter): PTTCH ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 เปน

บริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร ดวยทุนจดทะเบียน 200,000 ดอลลารสิงคโปร เพ่ือการลงทุนในธุรกิจตางประเทศ เม่ือวันที่ 23 

กรกฎาคม 2551  PTTCH Inter. ไดลงนามเซ็นสัญญาซ้ือขายหุนกับ Cognis B.V. ซ่ึงถือครองหุนรอยละ 50 ใน Cognis 

Oleochemicals (M) Sdn Bhd ซ่ึงปจจุบันเปล่ียนช่ือเปนบริษัท เอเมอรี่ โอลีโอ เคมิคอลส ( Emery Oleochemicals) และลงนามใน

สัญญารวมคากับ Sime Darby Plantation Sdn Bhd ผูถือหุนรอยละ 50 สวนที่เหลือในบริษัท เอเมอรี่  โอลีโอ เคมิคอลส ( Emery 

Oleochemicals) 

 

4.2.3.1.2 บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด  (PTTPM) 

 กอตั้งเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2548 เพ่ือประกอบธุรกิจดานการตลาดและจําหนายผลิตภัณฑโพลีเมอรทั้งในและตาง 

ประเทศ ใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ดวยทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท ผูถือหุนประกอบดวย ปตท. และ บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกัด 

(มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 75 : 25 โดยมีที่ตั้งสํานักงานที่ อาคารสํานักงาน ปตท. คลังน้ํามันพระโขนง กรุงเทพฯ เริ่มดําเนิน

กิจการในเชิงพาณิชยตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2548 โดยจัดจําหนายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกของบริษัทในกลุม ปตท.  

 ตอมาเม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ปตท.ไดจําหนายหุนบริษัท พีทีที โพลิเมอรมารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) จํานวน 100,000 

หุนคิดเปนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท ใหแกบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ( IRPC) ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการแขงขันและความรวมมือทางธุรกิจภายในกลุม ปตท. สงผลใหสัดสวนการถือหุน ณ ปจจุบันของ ปตท.  PTTCH และ 

IRPC อยูในสัดสวนรอยละ 50 : 25 : 25 ตามลําดบั 
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(1) การจดัหาผลิตภัณฑ 

PTTPM รับผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก PE และผลิตภัณฑพลอยไดจากโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกของ PTTCH,  BPE 

และ PTTPE รบัเม็ดพลาสตกิ PP จากโรงงานบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด ( HMC) และเม็ดพลาสตกิ PS จากโรงงานบริษัท

ไทยสไตรีนิคส จํากัด ( TSCL) นอกจากนี้ บริษัทฯ  ยังจัดหาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกวิศวกรรม เชน Nylon 6, POM, PBT และอ่ืนๆ 

จากการนาํเขามาจดัจาํหนายเพ่ือสนองความตองการของลูกคา 

(2) การจดัจาํหนาย 

PTTPM จดัจาํหนายเม็ดพลาสตกิชนดิตางๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  ผานระบบตัวแทนจําหนาย  (Agents) 

และขายโดยตรง  

(3) การบรหิาร 

คณะกรรมการ PTTPM ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 5 คน นอกจากนี ้ปตท. 

ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญของบริษัท 

(4) การเงนิ 

ผลการดําเนินงานของ PTTPM ในป 2551 - 6 เดอืน ป 2554 เปนดังนี้                           

 หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รายไดจากการขายและบรกิาร 28,342 26,073 39,300 32,948 

รายไดรวม 28,440 26,131 39,456 33,077 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 28,473 26,065 39,340 32,927 

กําไร(ขาดทนุ) สุทธิ (33) 66 116 150 

สินทรัพยรวม 1,876 3,012 4,964 5,828 

หนี้สินรวม 1,759 2,828 4,665 5,396 

สวนของผูถือหุน 117 184 298 432 

 

4.2.3.1.3 บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) 

คณะกรรมการ ปตท . ในการประชุมเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ไดมีมติอนุมัติให ปตท . รวมทุนกับบริษัท  

อะโรเมติกส จํากัด (มหาชน) (ATC) บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) และบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) 

(TOC) ลงทุนในโครงการฟนอล ในสัดสวนรอยละ 40 : 20 : 20 : 20 ตามลําดบั เพ่ือผลิตสารฟนอล ขนาดกําลังการผลิต  200,000 

ตันตอป และอะซีโตน 125,000 ตันตอป วงเงินลงทุนทั้งหมด 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ปตท. เล็งเห็นโอกาสในการผลิต 

Phenol เพ่ือทดแทนการนาํเขา Phenol ซ่ึงนํามาใชในการผลิต Bis-phenol A (BPA) และ Polycarbonate (PC) ผนวกกับการผลิต 

Phenol ตองใชโพรพิลีนและเบนซีนเปนวัตถุดิบ ซ่ึงเปนวัตถุดิบที่ผลิตไดจากกลุมปโตรเคมีของ ปตท . โดยรับโพรพิลีนจาก 

PTTCH ปรมิาณ 95,000 ตันตอป และเบนซีนจาก PTTAR ปรมิาณ 180,000 ตันตอป ดังนั้น การลงทุนในโครงการผลิตสารฟนอล 

ถือเปนการดาํเนนิการตามกลยุทธ ปตท. ในการขยายการลงทุนไปสูธุรกิจปลายน้ําที่มีกําไรและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑจาก

กลุมบริษัทปโตรเคมีของ ปตท. โดยไดดําเนินการจัดตั้งบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2547  

จากการควบบริษัทระหวาง NPC กับ TOC เปน บริษัท ปตท.เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) ( PTTCH) เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 

2548 ทําใหโครงสรางผูถือหุน เปล่ียนแปลงเปน ปตท. PTTCH และ ATC ในสัดสวนรอยละ 40 : 40 : 20 ตามลําดบั 
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 เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติการเพ่ิมวงเงินลงทุนเปนประมาณ 283.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพ่ือใหสอดคลองกับราคาวัสดุและคากอสรางที่สูงขึ้น และตอมาไดมีการควบรวมกิจการระหวางบริษัท ATC และโรงกล่ัน RRC 

ภายใตช่ือบริษัทใหมวา บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด (มหาชน) หรือ PTTAR ดังนั้นจึงทําใหโครงสรางผูถือหุน ณ 

ปจจุบันเปน ปตท. PTTCH และ PTTAR อยูที่รอยละ 40 : 30 : 30 ตามลําดบั 

โรงงานฯ ผลิตฟนอลตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง และไดเริ่มผลิตเชิงพาณิชย

เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2552 

เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2552 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 7,000 ลานบาท เปน 9,252 ลานบาท (92.52 ลานหุน มูลคาหุน

ละ 100 บาท) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 PPCL มีทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน  8,351.20 ลานบาท 

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 

 วัตถุดิบหลักของบริษัทไดจากกลุมปโตรเคมีของ ปตท . โดยรับโพรพิลีนจาก PTTCH ปรมิาณ 95,000 ตันตอป และ 

เบนซีนจาก PTTAR ปรมิาณ 180,000 ตันตอป 

(2)    การจดัจาํหนาย 

    บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑฟนอล อะซีโตน และ  BPA ในประเทศ  และสงออกตางประเทศ บริษัทฯ ไดจําหนาย

ผลิตภัณฑในประเทศคิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 17 และสวนที่เหลืออีกรอยละ 83 เปนการสงออก 

(3) การบรหิาร 

คณะกรรมการ PPCL ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 10 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 4 คน  นอกจากนี ้ปตท. 

ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ ของ PPCL ดวย 

(4) การเงนิ 

ผลการดําเนินงานของ PPCL ในป 2551 - 6 เดอืน ป 2554 เปนดังนี้ 

    หนวย : ลานบาท 

งบเด่ียว ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รายไดจากการขายและบรกิาร - 7,286 13,167 8,134 

รายไดรวม 34 7,297 13,420 8,160 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 440 7,620 10,746 6,315 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ (407) (322) 2,674 1,845 

สินทรัพยรวม 14,676 19,039 20,077 21,754 

หนี้สินรวม 8,554 12,147 10,159 9,991 

สวนของผูถือหุน 6,121 6,892 9,918 11,763 

 

(5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 

        คณะกรรมการ ปตท . ในการประชุมเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 ไดมีมติอนุมัติใหดําเนินโครงการผลิต BPA เพ่ือ

ผลิตสาร BPA ขนาดกําลังการผลิต  150,000 ตันตอป วงเงินลงทุนทั้งหมด 2 51 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ การลงทุนโครงการผลิต 

BPA ซ่ึงเปนโครงการตอเนื่องของสารฟนอล โดยการลงทุนแบบ Integrated complex ชวยใหบริษัทมีสายโซอุปทานที่ยาวขึ้น มี

ความยืดหยุนในการผลิตเพ่ือตอบสนองสภาวะตลาด ชวยลดความผันผวนของรายไดบริษัทฯ นอกจากนี้ยังเปนการสรางมูลคาเพ่ิม
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ใหกับผลิตภัณฑตนน้ําคือโพรพิลีนและเบนซีน ของกลุม ปตท.  และเปนแนวทางการดําเนินการตอเนื่องถึงผลิตภัณฑปลายน้ําของ

สาย Phenol ซ่ึงมีพลาสติกวิศวกรรมที่มีศักยภาพในการลงทุน  โดยโรงงานไดกอสรางแลวเสร็จและเริ่มผลิตเชิงพาณิชยไดในวันที่ 

16 เมษายน 2554 

      เม่ือวันที ่9 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯ ไดลงนามสัญญาเงินกูโครงการ BPA กับธนาคารกรงุไทยและธนาคารไทย

พาณิชยเปนจํานวนทั้งส้ิน 3,650 ลานบาท 

4.2.3.1.4 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด  (HMC) 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) จัดตั้งเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2526 โดยนักลงทุนฝายไทยและตางประเทศ ใน

สัดสวน รอยละ 51  : 49 ตามลําดบั เพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหนายเม็ดพลาสตกิ Polypropylene (PP) ซ่ึงปจจุบันมีกําลังการ

ผลิตรวมโครงการ Propane Dehydrogenation and Polypropylene (PDH/PP) 750,000 ตันตอป  โดยโรงงานตั้งอยูที่นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง 

 เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบในการเขาลงทุนในบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ในสัดสวน

รอยละ 40 คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 250 ลานเหรียญสหรัฐฯ พรอมทั้งไดลงนามในสัญญาการซ้ือหุน (Share Acquisition 

Agreement) และสัญญาผูถือหุน (Shareholders Agreement) และสัญญาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ และ 

ปตท. ไดชําระเงินคาซ้ือหุนเม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ทั้งนี้สัดสวนการถือหุนของ ปตท. กลุมนกัลงทนุไทย และ  Basell Thailand 

Holdings B.V. ปจจุบัน อยูที่รอยละ 41.44 : 30.00 : 28.56 ตามลําดบั 

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 

 วัตถุดิบหลักของบริษัท  เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส คือ โพรพิลีน (Propylene) และโพรเพน ซ่ึงจดัหามาจากภายในประเทศ

ภายใตสัญญาซ้ือขายระยะยาว 

(2) การจดัจาํหนาย 

 บริษัทฯ จําหนายเม็ดพลาสติก  Polypropylene (PP) ในประเทศและสงออกตางประเทศ บริษัทฯ ไดจําหนายเม็ด

พลาสติกในประเทศคิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 63 และสวนที่เหลืออีกรอยละ 37 เปนการสงออก 

(3) การบรหิาร 

 คณะกรรมการบริษัท  เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร ทั้งหมด 10 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 3 คน และ ปตท. ไดสง

ตัวแทนเขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ ตามขอตกลงที่มีระหวางผูถือหุน 

 (4)    การเงนิ 

ผลการดําเนินงานของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ในป 2551 – 6 เดอืน ป 2554 เปนดังนี ้   

       หนวย: ลานบาท 

งบเด่ียว ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รายไดจากการขายและบรกิาร 20,675 16,655 17,699 14,716 

รายไดรวม 21,051 17,041 17,957 15,075 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 19,671 15,092 15,713 12,627 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 1,380 1,949 2,244 2,448 

สินทรัพยรวม 26,641 31,241 39,978 45,048 

หนี้สินรวม 11,335 12,263 15,800 18,773 

สวนของผูถือหุน 15,306 18,978 24,178 26,275 
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 (5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 

โครงการ Propane Dehydrogenation and Polypropylene (PDH/PP) ประกอบดวยโรงงาน PDH ขนาด 310,000 ตัน

ตอป และโรงงาน PP ขนาด 300 ,000 ตันตอป โดยจะรับวัตถุดิบเปนกาซโพรเพนประมาณ 388 ,000 ตนัตอป จากโรงแยกกาซฯ 

ปตท. โดยจะมุงเนนการผลิตเม็ดพลาสติก PP Specialty Grade ซ่ึงมีราคาสูงกวาเม็ดพลาสติก PP Commodity Grade ทั่วไป โดย

โรงงาน PP และ PDH เริ่มผลิตเชิงพาณิชยเม่ือวันที ่20 กันยายน 2553 และ 16 กุมภาพันธ 2554 ตามลําดบั 

 

4.2.3.1.5 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด  (PTTAC) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2549 มีมติให ปตท. จัดตั้ง บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด 

ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท . Asahi Kasei Chemicals Corporation (Asahi) และ Marubeni Corporation (Marubeni) ใน

สัดสวน ปตท. : Asahi : Marubeni เทากับ 47.5 : 47.5 : 5 และไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ดวยทุนจด

ทะเบียน 200 ลานบาท และเม่ือ 22 เมษายน 2551 PTTAC ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน 12,400 ลานบาท ทั้งนี้ ไดเรียกชําระทุนจด

ทะเบียนจนครบถวนแลว ณ ปจจุบันสัดสวนการถือหุนระหวาง ปตท. : Asahi : Marubeni อยูที่รอยละ 48.5 : 48.5 : 3 ตามลําดบั  

วัตถุประสงคของ PTTAC เพ่ือกอสรางโรงงานผลิตสาร Acrylonitrile (AN : อะครโิลไนไตรล) ขนาด 200,000 ตันตอป 

ซ่ึงนําไปใชเปนสวนประกอบในการผลิตเส้ือผา พรม และสวนประกอบของอุปกรณไฟฟาและโรงงานผลิตสาร Methyl 

Methacrylate (MMA : เมทิล เมตะคริเลต ) ที่กําลังการผลิต 70,000 ตันตอป ซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเม็ดพลาสติก PMMA 

โดยจะใชเทคโนโลยีใหมลาสุดของ AKCC และเปนครั้งแรกของโลกที่ใชกาซโพรเพน เปนวัตถุดิบในการผลิตสารอะคริโลไน

ไตรลแทนการใชโพรพิลีน โดยคาดวาจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชยไตรมาส 4 ป 2554 

ที่ตั้งของโครงการอยูในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก จ. ระยอง  เพ่ือรองรับความตองการของสาร AN  และ

MMA เพ่ือจาํหนายภายในประเทศ และสงออกบางสวน โดยใชกาซโพรเพนจากโรงแยกกาซฯ ปตท. หนวยที่ 6 และ Acetone จาก 

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) เปนวัตถุดิบหลักในการผลิต 

ผลการดําเนินงานของ PTTAC ป 2551 – 6 เดอืน ป 2554 เปนดังนี ้

 หนวย : ลานบาท 

งบเด่ียว ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รายไดจากการขายและบรกิาร - - - - 

รายไดรวม 57 206 660 7 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 60 227 443 348 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ (3) (21) 217 341 

สินทรัพยรวม 6,860 16,004 25,987 26,495 

หนี้สินรวม 571 6,686 12,248 12,407 

สวนของผูถือหุน 6,289 9,318 13,739 14,088 

 

4.2.3.1.6 บริษัท  พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส จํากัด (PTTPL) 

บริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส จํากัด กอตั้งเม่ือวันที่ 11 กันยายน 2549  โดย  ปจจุบัน ปตท. ถือหุนทั้งหมดแตผูเดียว 

เพ่ือดําเนินธุรกิจดานโลจิสติกสแบบครบวงจรทั้งในและตางประเทศ ประกอบดวย การบรรจุดวยเครื่องจักร การจัดเก็บสินคา มี

ระบบควบคุมที่ทันสมัยในการบริหารคลังสินคา และการขนสงใหแกบริษัทผูผลิตเม็ดพลาสติกของกลุมบริษัท ปตท.  ทั้งทาง
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รถยนต รถไฟ และทางเรือ  บริษัทฯ สามารถใหบริการงานโลจิสติกสสําหรับเม็ดพลาสติกประมาณ 1.65 ลานตนัตอป  และจะขยาย

การใหบริการเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจปโตรเคมีของกลุม ปตท. โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 1,200 ลานบาท 

วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งบริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส ขึ้นนั้น เพ่ือใหเปนหนวยงานที่ใหบริการดาน 

โลจิสติกสครบวงจรแกบริษัทปโตรเคมีกลุม ปตท. ในราคาที่แขงขันไดในตลาด  และมุงเนนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ และ

ทันสมัย ซ่ึงจะสอดคลองกับกลยุทธในดาน Achieve Cost Competitiveness และสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจปโตรเคมีของ 

กลุม ปตท.   

ปจจุบันศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศ ของบริษัท พีทีที  โพลีเมอร โลจิสติกส บนพ้ืนที่ 87.67 ไร ณ ตาํบล  

มาบตาพุด จังหวัดระยองขนาดจัดเก็บสินคา 1.2 ลานตัน ของ บริษัทฯ ไดกอสรางแลวเสร็จและเริ่มเปดใหบริการแกลูกคาในกลุม 

ปตท. อยางเตม็รปูแบบในเดอืน พฤศจกิายน 2552  

(1) การบรรจุ การจัดเก็บ และการบริหารคลังสินคา 

ปจจุบัน PTTPL ใหบริการบรรจุสินคา เลือกจัดเก็บ/สงออกสินคา รวมทั้งจัดเก็บขอมูลของเม็ดพลาสติกใหแก 

คลังสินคาโรงงานในกลุม ปตท. อาท ิPTTCH, BPE, HMC และ PTTPE   

(2) การขนสงสินคา 

PTTPL ใหบริการขนสงเม็ดพลาสติกทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใหบริการขนสงแบบ Multi Modal ทั้งทาง

รถยนต รถไฟ และทางเรือ 

(3) การบรหิาร 

คณะกรรมการ PTTPL ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 3 คน เปนผูบริหารจาก ปตท . ทั้งหมด  นอกจากนี ้ปตท . ยัง

ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ PTTPL ซ่ึงรวมถึงกรรมการผูจัดการ  

(4) การเงนิ 

ผลการดําเนินงานของ PTTPL ป 2551 - 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี ้

              หนวย : ลานบาท    

งบเด่ียว ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รายไดจากการขายและบรกิาร 263 326 721 703 

รายไดรวม 280 329 728 706 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 271 317 632 520 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 9 12 27 187 

สินทรัพยรวม 1,735 2,766 3,056 3,055 

หนี้สินรวม 521 1,540 1,803 1,632 

สวนของผูถือหุน 1,241 1,226 1,253 1,423 

 

4.2.3.1.7 บรษิทั  พทีที ีเมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนยีรงิ จํากดั (PTTME)  

บริษัท  พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง จํากัด (PTTME) (ช่ือเดิมวา บริษัท อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส จํากัด 

(APS))  กอตั้งเม่ือเดือน กรกฎาคม 2547 โดยการรวมทุนระหวาง บริษัท Toyo-Thai Corporation Ltd. และ บริษัท ปโตรเคมี 

แหงชาต ิจาํกัด (มหาชน) ซ่ึงปจจุบันเปล่ียนช่ือเปน บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกัด (มหาชน)ในอัตราสวน 40 : 60  เพ่ือประกอบธุรกิจ

ดานวิศวกรรม การออกแบบกอสราง และงานกอสรางโครงการตางๆ รวมทั้งใหบริการงานซอมบํารุงตางๆ ในอุตสาหกรรมปโตร
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เคมีและโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยสํานักงานของบริษัทตั้งอยูที่ 14 ถนนไอ-หนึง่ ตาํบลมาบตาพุด อําเภอเมือง ระยอง ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 PTTME มีทุนจดทะเบียน 200 ,000,000 บาท เปนทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 136 ,848,600 บาท และ

สัดสวนการถือหุนระหวาง ปตท. : ปตท. เคมิคอล อยูที่รอยละ 40 : 60 

(1) การใหบรกิาร 

 บริษัท  PTTME ใหบริการดานซอมบํารุง และวิศวกรรม ( Maintenance & Engineering: M&E) การออกแบบ 

กอสราง และงานกอสรางโครงการตางๆ สําหรับ บริษัทในกลุม ปตท. และลูกคาทั่วไป 

(2) การบรหิาร 

คณะกรรมการ PTTME ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 2 คน   

(3) การเงนิ 

ผลการดําเนินงานของ PTTME ในป 2551 - 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี ้

หนวย : ลานบาท 

งบเด่ียว ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รายไดจากการขายและบรกิาร 953 1,941 1,430 811 

รายไดรวม 959 1,945 1,442 819 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 884 1,799 1,263 760 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 75 146 179 59 

สินทรัพยรวม 740 966 795 798 

หนี้สินรวม 637 623 343 371 

สวนของผูถือหุน 103 343 452 427 

 

4.2.3.1.8  บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด (PTT Tank) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม ครั้งที่ 9/2551  วันที่ 19 กันยายน 2551 มีมติเห็นชอบการพัฒนาทาเทียบเรือและคลัง

ผลิตภัณฑเหลวสําหรับกลุม ปตท.ใน จ.ระยอง เนื่องจากการศึกษาและประเมินภาพอุตสาหกรรมปโตรเคมีในประเทศโดยรวม 

พบวามีการลงทุนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึงสงผลใหความตองการใชทาเทียบเรือ รวมทั้งคลังผลิตภัณฑเหลวสําหรับนําเขาและ

สงออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑเพ่ิมสูงขึน้ตามมา โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพ้ืนที่ใกลเคียง 

 ปตท. จึงไดจัดตั้งบริษัทฯ เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2552  เพ่ือประกอบธุรกิจใหบริการคลังเก็บผลิตภัณฑเหลวและทาเทียบเรือ  

ดวยทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท โดย ปตท. ถือหุนทั้งหมด  

 เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2553 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000 ลานบาท เพิ่มเปน 2,500 ลานบาท ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2553 PTT Tank มีทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 2,500 ลานบาท 

ในเบื้องตน บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนกอสรางถังเก็บผลิตภัณฑและทาเรือในบริเวณพ้ืนที่พัฒนาทาเรืออุตสาหกรรม 

มาบตาพุดระยะที่ 1 สวนขยาย (Inner Basin) ซ่ึงจะมีความสามารถในการรับเรือสูงสุด 60,000 DWT 

(1) การใหบรกิาร 

บริษัทฯ มีแผนการใหบริการทาเทียบเรือ และบริการ รับ-เก็บ-จาย ผลิตภัณฑใหแกบริษัทกลุม ปตท. ในเขตพ้ืนที่

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยประมาณการวาจะมีสินคาผานทาในเบื้องตนประมาณ 200 ,000 ตันตอป และเริ่มใหบริการในเชิง

พาณิชยตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2554 
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(2) การบรหิาร 

คณะกรรมการ PTT Tank ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 3  คน และ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท . เขา

ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของ PTT Tank ดวย 

 (3)   การเงนิ 

 ผลการดาํเนนิงานของ PTT Tank ในป 2552 - 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี้ 

 หนวย : ลานบาท  

งบเด่ียว ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รายไดจากการขายและบรกิาร - - 96 

รายไดรวม 1 12 118 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 7 36 83 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ (7) (24) 35 

สินทรัพยรวม 765 3,710 4,121 

หนี้สินรวม 130 1,247 1,624 

สวนของผูถือหุน 635 2,462 2,497 

 

(4) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 

        เม่ือวันที ่30 มิถุนายน 2552 บริษัทไดรับโอนสัญญาจาก ปตท. ซ่ึงเดิม ปตท. ทําสัญญากับการนิคมอุตสาหกรรม 

(กนอ.) ไว จาํนวน 2 สัญญา ไดแก สัญญาการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 1 สวนขยาย เนื้อที่

ประมาณ 57.8 ไร เพ่ือกอสรางคลังเก็บสินคาเหลว และสัญญารวมดําเนินงาน เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่กอสรางทาเทียบเรือนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด  

        นอกจากนี ้บรษิทัฯไดลงนามในสัญญาใหบรกิารถังแอมโมเนยี กับลูกคารายหนึง่และไดลงนามในสัญญากับ

ผูรับเหมากอสรางถังแอมโมเนียแลวในไตรมาสที่ 3 ป 2552 

 

4.2.3.1.9 บรษิทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด (PTT MCC Biochem Company Limited: PMBC) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 มีมตเิหน็ชอบให ปตท. จัดตั้ง

บริษัทรวมทุนกับบริษัท Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) เพ่ือผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิบิวทิลีน ซักซิเนต 

(Polybutylene Succinate หรือ PBS) ขนาด 20,000 ตันตอป ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและสามารถสลายตัวได

ภายในอุณหภูมปิกต ิ

(1) ปตท. และ MCC ไดรวมกันจัดตั้งบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด ( PTT MCC Biochem Company Limited 

หรือ PMBC) เม่ือวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 ดวยทุนจดทะเบียน 360 ลานบาท โดย ปตท. และ MCC ถือหุนฝายละ

เทากัน มีที่ตั้งสํานักงานที่ ปตท. สํานกังานใหญ ช้ัน 7 อาคาร 2 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 

10900  โดยในระหวางป พ.ศ. 2554 ถึงไตรมาส 2 ป พ.ศ. 2555 บริษัทฯจะพัฒนาตลาด PBS ทั้งในและตางประเทศ 

ออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องตนเพ่ือกอสรางโรงงานผลิต PBS และคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตสารตั้งตนหลักของ

โครงการ คือ กรดไบโอซักซินิค (Bio-Succinic Acid) และจะขออนุมัติการลงทุนกอสรางโรงงานตอผูถือหุนตอไป
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คณะกรรมการบริษัท ฯ ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 6 คน ประกอบดวยผูบริหารจาก ปตท.  จํานวน 3 คน และ 

MCC จํานวน 3 คน โดยผูบริหารจาก MCC ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผูบริหารจาก ปตท. 

ดํารงตําแหนง กรรมการผูจัดการบริษัทฯ 

(2) การจัดหาวัตถุดิบ 

สารตั้งตนหลัก ที่ใชในการผลิต  PBS ไดแก กรดไบโอซักซินิค และสาร 1,4-บิวเทนไดออล (1,4-Butanediol)  ซ่ึง

บริษัทฯ อยูระหวางการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือกอสรางโรงงานผลิตสารตั้งตนดังกลาว  นอกจากนี้ บริษัทฯ  ไดลงนาม

ในบนัทกึความเขาใจ กับเจาของเทคโนโลยีรายหนึ่งและผูรวมทุนเพ่ือศึกษาความเปนไปไดของโครงการผลิตกรดไบโอซักซินิค

แลวในไตรมาสที่ 3 ป 2554 

บริษัทฯ อยูระหวางการออกแบบเบื้องตนทางวิศวกรรมเพ่ือจัดทําเอกสารประมูลกอสรางโรงงานผลิต PBS ใน

จังหวัดระยอง โดยมีแผนเริ่มผลิตเชิงพาณิชยในไตรมาส 3 ป 2557 

(3) การเงนิ 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี ้

 หนวย : ลานบาท 

งบเด่ียว 6 เดือน ป 2554 

รายไดจากการขายและบรกิาร  - 

รายไดรวม  1.88 

คาใชจายรวม (รวมภาษี)  1.59 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ  0.29 

สินทรัพยรวม  360.96 

หนี้สินรวม  0.67 

สวนของผูถือหุน  360.29 
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4.2.3.2 หนวยธุรกิจการกลั่น  

ปตท . ไดรวมลงทุนในธุรกิจโรงกล่ันน้ํามันผานบริษัทในเครือรวมทั้งส้ิน 5 บริษัทไดแกบริษัท ไทยออยล  จาํกัด 

(มหาชน) (TOP) บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จาํกัด (มหาชน) (PTTAR) บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 

(SPRC) บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท ไออารพีซี จํากัด(มหาชน) (IRPC) 

ปตท. ดําเนินธุรกิจขายน้ํามันดิบที่ ปตท . จัดหามาจากแหลงน้ํามันในประเทศและตางประเทศใหกับ 5 บริษัทขางตน 

โดยน้ํามันดิบจากแหลงในประเทศจะขายใหกับ TOP PTTAR BCP และ SPRC 

นอกจากการขายน้ํามันดิบใหกับโรงกล่ันแลว ปตท. ยังรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากบริษัทเพ่ือจําหนายตอใหแก

ลูกคาของกลุมธุรกิจน้ํามัน ซ่ึงโดยทั่วไปแลว ปริมาณผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่ ปตท . รับซ้ือจะอางอิงจากสัดสวนการถือหุน

ของ ปตท. ในบริษัทนั้นๆ 

ในชวงระยะเวลาสามป ครึ่งที่ผานมา โรงกล่ันน้ํามันของแตละบริษัทในเครือ ปตท . มีกาํลังการกล่ันและอัตราการใช

กําลังการกล่ันที่เกิดจากการนําน้ํามันดิบและวัตถุดิบเขากล่ัน ดังนี้ 

หนวย : พันบารเรลตอวัน 

 

 

โรงกลั่น 

 

 

 

 

กําลัง 

การ

กลั่น 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554  

ปรมิาณ 

น้ํามันดิบ 

/วัตถุดิบ 

ที่ใชกลั่น 

อัตราการ 

ใชกําลัง 

การกลั่น 

(รอยละ) 

ปรมิาณ 

น้ํามันดิบ 

/วัตถุดิบ 

ที่ใชกลั่น 

อัตราการ 

ใชกําลัง 

การกลั่น 

(รอยละ) 

ปรมิาณ 

น้ํามันดิบ 

/วัตถุดิบ 

ที่ใชกลั่น 

อัตราการ 

ใชกําลัง 

การกลั่น 

(รอยละ) 

ปรมิาณ 

น้ํามันดิบ 

/วัตถุดิบ 

ที่ใชกลั่น 

อัตราการ 

ใชกําลัง 

การกลั่น 

(รอยละ) 

TOP 275 /1 276 100.4 273 97.5 261 95 281 102 

PTTAR 145 /2 127 87.9 165 102.4 157 103 141 82.3 

SPRC 155 /3 126 81.0 151 97.1 158 102.1 160 106.7 

BCP 120 /4 74 61.7 79 66.0 86 71.7 81 67.1 

IRPC 215 /5 171 79.5 142 66.0 174 80.9 171 79.5 

 

   ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, ปตท. 

 /1 ในป 2551 TOP หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น CDU-1 ตามกําหนดเวลา ในวันที่ 1 – 30 ก.ย. เปนเวลา 30 วันตอเนื่อง  

ในป 2553  TOP หยุดซอมอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger) ของหนวยเพ่ิมออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยา 

หนวยที่ 2(CCR-2) เปนเวลา 15 วัน หยุดซอมบํารุงหนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันเบนซินหนวยที่ 3 เปนเวลา 10 วัน 

และเปลี่ยนสารเรงปฏิกิริยาหนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันดีเซลหนวยที่ 2 เปนเวลา 13 วัน  และไดหยุดซอมบํารุงใหญหนวย

กลั่นน้ํามันดิบที่ 2 (CDU-2) และหนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันเบนซินที่ 2 (HDT-2) ต้ังแต 10 พ.ย.-22 ธ.ค. 53 

ใน 6 เดือน ป 2554 TOP มีการซอมบํารุงหนวยเพ่ิมออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยาหนวยที่  2 และหนวยกลั่นสุญญากาศ 

หนวยที่ 3 รวมระยะเวลาประมาณ 19 วัน 

 /2 กําลังการกลั่นของ  PTTAR เฉพาะหนวยกลั่นน้ํามันดิบ 145 พันบารเรลตอวัน ไมรวมหนวยกลั่นแยกคอนเดนเสท 135  

                  พันบารเรลตอวัน 

ในป 2551 PTTAR หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นตามกําหนดเวลา ในวันที่  1 มิ.ย. – 2 ก.ค. เปนเวลา 32 วันตอเนื่อง  PTTAR หยุด

ผลิตหนวยเพ่ิมมูลคาน้ํามันเตาใหเปนน้ํามันดีเซลโดยใชไฮโดรเจน (Hydrocracking Unit: HCU) ของโรงกลั่นน้ํามัน (AR1) เพ่ือ

ซอมแซมการร่ัวซึมในระบบถายเทความรอน ในวันที่ 21 ส.ค. – 8 พ.ย. เปนเวลา 49 วัน 

ในป 2552 PTTAR หยุดซอมฉุกเฉินหนวยเพ่ิมมูลคาน้ํามันเตาใหเปนน้ํามันดีเซลโดยใช HCU ในวันที่ 26 เม.ย. – 2 พ.ค. เปน 

เวลา 7 วัน 

ใน 6 เดือน ป 2554 PTTAR  หยุดซอมบํารุงตามแผน จํานวน 41 วัน 

 /3 ใน ป 2551 SPRC หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นตามกําหนดเวลา ในวันที่ 1 พ.ย. – 19 ธ.ค. เปนเวลา 49 วันตอเนื่อง 

  ในป 2553 SRPC หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น RFCCU ในวันที่ 4-8 ต.ค. เปนเวลา 5 วันตอเนื่อง และ 4 ธ.ค. เปนเวลา 1 วัน 
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 /4 ในป 2551 BCP หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นตามกําหนดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการกลั่นเพ่ือรองรับหนวยแตกโมเลกุลใหม

และหนวยประกอบยอยอ่ืนที่กําลังดําเนินการกอสรางอยู โดยหยุดซอมหนวยกลั่นที่ 2 ในวันที่ 25 ม.ค. - 18 ก.พ. เปนเวลา 25 วัน

ตอเนื่อง และหยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นที่ 3 ในวันที่ 4 ก.พ. - 7 มี.ค. เปนเวลา 33 วันตอเนื่อง  

  6 เดือน ป 2554 BCP หยุดซอมบํารุงประจําป ในวันที่ 3 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2554  จํานวน 32 วัน   

 /5 ในป 2551 IRPC ไมมีการหยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นตามกําหนดเวลาระหวางป 

  ในป 2552  IRPC หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นตามกําหนดเวลา นาน 3 สัปดาหในเดือน ก.พ. 

  ในป 2553 IRPC หยุดโรงงานเนื่องจากไฟฟาขัดของรวม 3 คร้ัง 

 

โดยทั้ง 5 โรงกล่ันมีการผลิตผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปออกมา ในป 2551 –6 เดือน ป 2554 ดังนี ้

                                                                                                                                            หนวย : ลานบารเรล 

ผลิตภัณฑ ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

กาซปโตรเลียมเหลว 17 /1 18 18 9 

น้ํามันเบนซิน 44 50 49 24 

น้าํมันเช้ือเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด 34 33 38 15 

น้ํามันดีเซล 108 119 125 58 

น้ํามันเตา 36 36 32 26 

ยางมะตอย 4 4 5 2 

อ่ืนๆ 22 27 33 21 

รวม 265 288 301 155 

       ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

/1      LPG 1 ตัน เทากับ 11.64 บารเรล (หรือ 1 บารเรล เทากับ 0.0859 ตัน) 
  

ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่ผลิตไดจากแตละโรงกล่ันไดมีการจัดจําหนายทั้งในประเทศและสงออกไปจําหนาย 

ยังตลาดตางประเทศ ดังนี ้

                                                                                                                   หนวย : พันบารเรลตอวัน 

โรงกล่ัน 

 ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

ปริมาณ

การ 

จําหนาย 

 สัดสวนการจําหนาย 

  ในประเทศ / 

ตางประเทศ 

(รอยละ) 

ปริมาณ

การ 

จําหนาย 

  สัดสวนการจําหนาย 

  ในประเทศ / 

ตางประเทศ 

(รอยละ) 

 ปริมาณ 

การ 

  จําหนาย 

  สัดสวนการจําหนาย 

  ในประเทศ / 

ตางประเทศ 

(รอยละ) 

 ปริมาณ 

การ 

  จําหนาย 

  สัดสวนการจําหนาย 

  ในประเทศ / 

ตางประเทศ 

(รอยละ) 

TOP 292 80 / 20 293 81 / 19 272 80 / 20 281 88/12 

PTTAR 126 /1 81 / 19 151 68 / 32 144 63 / 37 120 70/30 

SPRC 127 80 / 20 157 86 / 14 166 85 / 15 163 86/14 

BCP 93 /2 70 / 30 97 78 / 22 100 85 / 15 102 83/17 

IRPC 133 58 / 42 115 61 / 39 140 63 / 37 139 69/31 

 ที่มา   : ปตท. 
 /1 PTTAR เปนปริมาณการจําหนายเฉพาะหนวยกลั่นน้ํามันดิบ 

 /2 บางจาก มีการจัดหา/แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นอ่ืนในประเทศ ในสวนที่ผลิตไดไมเพียงพอมาจําหนายใน ตลาด

ของตนเอง 
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4.2.3.2.1 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) 

บริษัท ไทยออยล  จาํกัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดําเนินธุรกิจการกล่ัน

น้ํามันเพ่ือจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปแกลูกคาในประเทศเปนหลัก สวนที่เหลือจะทําการสงออก นอกจากนี้ TOP ยัง

ประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดวยธุรกิจผลิตไฟฟา ธุรกิจการผลิตสารพาราไซลีน ธุรกิจการผลิตน้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน ธุรกิจ

ขนสงน้ํามันและผลิตภัณฑปโตรเคมีทางเรือและทางทอ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจสารโซลเวนท  ธุรกิจที่ปรึกษาทางดาน

พลังงาน และธุรกิจเอทานอล เพ่ือสนับสนุนธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดหลักและเพ่ือเพ่ิมรายได ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554  ปตท.ถือ

หุนในสัดสวนรอยละ 49.10 สวนที่เหลือเปนนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสัดสวนรอยละ 50.90  

TOP ตั้งอยูที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตั้งแตเดือนกันยายน 2507 มีกําลังการกล่ัน 

220,000 บารเรลตอวัน ในเดือน มิถุนายน 2550 TOP มีกําลังการกล่ันเพ่ิมขึ้นจากความสําเร็จของโครงการ Hot Oil  ซ่ึงทาํการ

เช่ือมโยงใหระบบของ TLB สงความรอนมาเพ่ิมอุณหภูมิของน้ํามันดิบใหสูงขึ้นกอนเขาสูหนวยกล่ันที่ 1 ทําใหกําลังการกล่ันของ

TOP เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 5 ,000 บารเรลตอวันเปน 225 ,000 บารเรลตอวัน และในเดือน ธันวาคม 2550 การดาํเนนิการกอสราง

หนวยกล่ันสวนขยายเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตของหนวย CDU-3 แลวเสร็จ  ทําใหปจจุบัน TOP มีกาํลังการกล่ันเพ่ิมจาก 225,000 

บารเรลตอวัน  เปน 275,000 บารเรลตอวัน  คิดเปนรอยละ 22 ของกําลังการกล่ันทั้งหมดของประเทศ    ทัง้นี้  TOP จัดวาเปนโรง

กล่ันหลักซ่ึง ปตท.จะใชเปนฐานการผลิตเชิงพาณิชยเพ่ือสนับสนุนการตลาดของธุรกิจน้ํามันของ ปตท. 

(1) การผลิต 

TOP จัดเปนโรงกล่ันที่มีศักยภาพทางดานการผลิตสูง มีความคลองตัวในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตและการ

เลือกใชน้ํามันดิบ สามารถผลิตผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่มีมูลคาในเชิงพาณิชยสูง โดยมีกระบวนการผลิตที่หลากหลายคือมี

หนวย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ที่สามารถกล่ันน้ํามันเตาใหเปน

น้ํามันดีเซล  น้าํมันอากาศยาน  และน้ํามันเบนซินไดเพ่ิมขึ้น การผลิตของ  TOP จะใชน้ํามันดิบที่จัดหาจากทั้งภายนอกและ

ภายในประเทศ โดยแหลงภายนอกประเทศจะเปนการนาํเขาทัง้จากแหลงตะวันออกกลางและตะวันออกไกล สําหรบัแหลง

ภายในประเทศจดัหาจากแหลงสิรกิิติ ์จงัหวัดกําแพงเพชร โดยการขนสงทางรถไฟ และจากแหลงปตตานี  ทั้งนี้การเลือกใช

น้ํามันดิบจะขึ้นอยูกับราคาและผลตอบแทนที่จะไดรับ โดยมีความประสงคที่จะเพ่ิมการซ้ือน้ํามันดิบและวัตถุ ดิบอ่ืนๆ จากแหลง

ภายในประเทศใหมากที่สุด 

TOP จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปใหกับ  ปตท. ตามสัญญา Product Offtake and Crude Oil Supply 

Agreement (POCSA) โดย ปตท. และ  TOP ตกลงที่จะซ้ือขายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป ณ ราคาตลาดตามขั้นตอนการ

กําหนดปริมาณของผลิตภัณฑ ขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไวในสัญญา POCSA ทั้งนี้ตามขั้นตอนการกําหนดปริมาณของ

ผลิตภัณฑ ปตท. ตองเสนอชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑที่ ปตท. ตองการ ซ่ึงตองเปนปริมาณอยางนอยรอยละ 49.99 ของกําลัง

การกล่ัน และ  TOP จะแจงใหทราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภัณฑที่บริษัทฯ สามารถสงมอบให ปตท. ไดภายในเวลาทีต่กลงกัน 

นอกจากนี ้ปตท. มีสิทธิพิเศษตามสัญญาที่จะซ้ือผลิตภัณฑ ณ ราคาตลาดในขณะนั้นกอนลูกคารายอ่ืนในปริมาณสูงสุดรอยละ 

100 ของกําลังการผลิตของบริษัทฯ  ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา  POCSA  

ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑของ  TOP เพ่ือการจําหนายในตลาดภายในประเทศใหไดมากที่สุด และบริษัทฯ ตอง

ตัง้เปาหมายทีจ่ะดาํเนนิการตามความตองการของ ปตท. ในการผลิตผลิตภัณฑของ  TOP ใหใกลเคียงที่สุดเทาที่จะเปนไปไดใน

เชิงพาณิชยและในทางเทคนคิ เงือ่นไข และขอกําหนดของการซ้ือผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปของ TOP  

สัญญา POCSA สามารถถูกยกเลิกโดยที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไดแจงความจํานงดังกลาวใหแกคูสัญญาอีกฝาย

หนึ่งเปนลายลักษณอักษรเปนการลวงหนาไมนอยวา 12 เดือน แตทั้งนี้ คูสัญญาไมสามารถแจงความจํานงกอนครบรอบปที่ 13 

นับจากวันที่สัญญา POCSA มีผลบังคับใช  

ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืน ใสใจตอส่ิงแวดลอม ชุมชน และสังคม TOP ไดมีการดําเนิน

โครงการซ่ึงชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดานมลพิษ โดยการผลิตน้ํามันดีเซลมาตรฐาน EURO IV ซ่ึงลดกํามะถันในน้ํามันลง
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ไดถงึ 7 เทา รวมทั้งการติดตั้ง Low NOx Burner เพ่ือลดการปลอยกาซไนโตรเจนไดออกไซด การติดตั้งระบบ Continuous 

Emission Monitoring System (CEMs) เพ่ือควบคมุคณุภาพอากาศใหเปนไปตามทีก่ฎหมายกําหนด รวมไปถึงการนาํความรอน

จากไอเสียที่ปลอยทิ้งจากเครื่องผลิตไฟฟากังหันกาซกลับมาใชใหม  

(2)   การจาํหนาย 

ใน 6 เดือน ป 2554 TOP มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 88 และสงออกประมาณรอยละ 

12 ของปริมาณการจําหนายทั้งหมด 

 (3)  การบริหาร 

คณะกรรมการของ TOP ประกอบดวย กรรมการทั้งหมด 15 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 3 คน นอกจากนี ้

ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ TOP ซ่ึงรวมถึงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร 

(4) ผลการดําเนินงานของ TOP ในป 2551 – 6 เดือน ป 2554  เปนดังนี ้

 หนวย : ลานบาท 

ที่มา  : บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

/1 รวมรายการภาษีเงินได (เครดิตภาษีเงินได) ป 2551 จํานวน (786) ลานบาท ป 2552 จํานวน 2,005 ลานบาท ป 2553 จํานวน 3,042 ลาน

บาท และ 6 เดือน ป 2554 จํานวน 4,060 ลานบาท 

/2 กาํไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย ป 2551 จํานวน 336 ลานบาท ป 2552 จํานวน 393 ลาน

บาท ป 2553 จํานวน 211 ลานบาท และ 6 เดือน ป 2554 จํานวน 167 ลานบาท 

 

(5) การจัดโครงสรางทางการเงินและการจัดหาเงินกู  

 TOP ไดมีการบริหารเงินของบริษัทในเครือในเชิงบูรณาการ เพ่ือลดความเส่ียงทางการเงินอันจะสงผลใหสามารถ

ประหยัดคาใชจายทางการเงินได ทั้งนี้ยังใหความสําคัญในการบริหารความเส่ียงโดยการกระจายแหลงเงินกู สกุลเงินกูและ

ประเภทอัตราดอกเบี้ยใหเหมาะสมกับโครงสรางธุรกิจโดยมุงเนนการกระจายความเส่ียงและตนทุนการเงินที่แขงขันไดเปนหลัก  

 ในดานการบริหารการเงินของ  TOP และบริษัทในเครือนั้นไดใหความสําคัญกับการบริหารกระแสเงินสดที่มี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดโครงสรางเงินทุนใหมีความเหมาะสม ซ่ึงจะมีทั้งการปรับเงื่อนไขการกูเงิน การกระจายแหลงเงินทุน เชน 

การออกหุนกูเพ่ือขายนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายยอย การเตรียมวงเงินสํารองจากสถาบันการเงิน และการออกตั๋วสัญญา

ใชเงินระยะส้ัน ทั้งนี้เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการใชเงินทุนหมุนเวียน TOP ยังใหความสําคัญกับระเบียบวินัยทางการเงิน 

(Financial Discipline) เนื่องจากเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงยวดในการบริหารกิจการทามกลางความไมแนนอนทางธุรกิจเชนใน

ปจจุบัน โดยบริษัทฯ มุงเนนการรักษาความสัมพันธที่ดีกับนักลงทุนสถาบันในตลาดทุนอยางตอเนื่องเพ่ือใหนักลงทุนมีความ

ม่ันใจและเช่ือถือในการดําเนินงาน 

 เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 TOP ไดออกหุนกู ครบกําหนดไถถอนป 2557 จํานวน 12 ,000 ลานบาท เพ่ือใชเปน

เงินลงทุน เงินทุนหมุนเวียน และชําระหนี้เงินกูตามกําหนด อีกทั้งเพ่ิมความม่ันคงในการจัดหาเงินทุนระยะยาวและลดขอจํากัด

เรื่องวงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงิน  

งบรวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รายไดจากการขายและบริการ 399,125 284,123 318,391 221,009 

รายไดรวม 401,400 287,393 324,352 222,416 

คาใชจายรวม(รวมภาษ)ี 400,840 /1 274,938 315,142 211,777 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 224 /2 12,062 8,999 10,639 

สินทรัพยรวม 132,841 137,745 146,607 169,541 

หนี้สินรวม 69,261 66,058 69,770 86,488 

สวนของผูถือหุน 63,580 71,687 76,838 83,053 
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 ในไตรมาสที่ 2 ป 2553 TOP ไดออกหุนกูแกนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 3,000 ลานบาท มีอายุ 12 ป เพ่ือ

นํามาใชในการลงทุนและเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพและสภาพคลองทางการเงินใหแกบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้บริษัท ฟทช เรทติ้ง 

(ประเทศไทย) ไดจัดอันดับเครดิตในประเทศ (National Rating) ใหอยูในระดับ AA-  

 

(6) โครงการขยาย งานกล่ันและโครงการอ่ืนๆ 

• บรษิทั ไทยพาราไซลีน จาํกัด (TOP ถือหุนรอยละ 100) สามารถดาํเนนิการกอสรางโครงการขยายกําลังการ

ผลิตสารอะโรเมติกสไดแลวเสร็จในไตรมาสที่ 2 ป 2551 สงผลใหมีกําลังการผลิตสารอ ะโรเมติกสเพ่ิมขึ้น

จาก 420,000 ตันตอป เปน 900,000 ตันตอป   

• บรษิทั ไทยออยลมารีน จาํกัด (TOP ถือหุนรอยละ 100) สามารถขยายกองเรอืระยะที่ 1 โดยจัดหาเรือขนสง

ผลิตภัณฑปโตรเลียม  จํานวน 2 ลํา ขนาด 32,500  DWT และ 96,000 DWT และเรือขนสงผลิตภัณฑเคมี

ขนาด 7,000 DWT อีกจาํนวน 3 ลํา ทําใหสามารถรองรับความตองการใชเรือของ บริษัทในเครือ  TOP และ

บริษัทในกลุม ปตท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• บรษิทั แมสอดพลังงานสะอาด จาํกัด (TOP ถือหุนรอยละ 30) ดาํเนนิโครงการผลิตเอทานอลขนาด 2 แสน

ลิตรตอวัน จากน้ําออย ซ่ึง TOPไดทําสัญญารวมทุนกับบริษัท ผาแดงอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

เพโทรกรีน จํากัด โดย TOP ถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 ซ่ึงเริ่มดําเนินการผลิตและขายเชิงพาณิชยไดตั้งแต

ไตรมาสที่ 2 ป 2552 เปนตนไป  

• บรษิทั ไทยออยล เอทานอล จาํกัด (TOP  ถือหุนรอยละ 100) ไดซ้ือหุนรอยละ 80.52 ของ บริษัท ศักดิ์ไชย

สิทธิ จํากัด ซ่ึงเปนธุรกิจการผลิตสารละลาย จากบริษัท Shell Overseas Investments B.V. และบริษัท พัฒน

กิจเคมี จํากัด รวมทั้งซ้ือธุรกิจการจําหนายสารละลายในประเทศไทยกับ บริษัท Shell Company of 

Thailand Limited และธุรกิจการจาํหนายสารละลายในประเทศเวียดนาม กับ บริษัท Shell Vietnam 

Limited  และไดเขาลงทุนซ้ือหุนรอยละ 50 ของ บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด โดยการเขารวมทุนดังกลาวเปน

การลงทุนดานพลังงานทางเลือกซ่ึงถือเปนหนึ่งในกลยุทธธุรกิจ ซ่ึงจะชวยตอบสนองนโยบายของรัฐใน

การสงเสริมการใชแกสโซฮอลของประเทศ 

•  บริษัท ท็อป โซลเวนท จํากัด ซ่ึงถือหุนโดยบริษัท ไทยออยล โซลเวนท จํากัด ไดจัดตั้ง TOP Solvent 

(Vietnam) LLP เพ่ือซ้ือสินทรัพยธุรกิจการจําหนายผลิตภัณฑโซลเวนทในประเทศเวียดนามจาก Shell 

Vietnam Limited ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการขยายธุรกิจและเพ่ิมการบริหารจัดการโรงกล่ันและโรงงานปโตร

เคมีเพ่ือเพ่ิมคุณคาของผลิตภัณฑไดดีย่ิงขึ้น และยังถือเปนการตอยอดธุรกิจเขาสูธุรกิจคาปลีกใน

ตางประเทศอีกดวย 

• บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด ดําเนินโครงการ ผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง กําลังการผลิต 200,000 ลิตรตอ

วัน จังหวัดลพบุรี ซ่ึง บจ. ทรัพยทิพยเปนผูประกอบการที่มีความชํานาญในดานการผลิตจัดหาและสงออก

มันสําปะหลังรายใหญของประเทศ TOP ถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 ซ่ึงเริ่มดําเนินการผลิตและขายเชิง

พาณิชยไดตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2552  

• บริษัท ไทยลูบเบส จาํกัด (มหาชน) สามารถผลิตสาร Treated Distillate Aromatic Extract (TDAE) หรือนํ้า

มันยางมลพิษตํ่า ในเชิงพาณิชยไดในระยะเวลาหนึ่งแลว แตเนื่องจากความตองการ TDAE มีสูงขึ้นมาก 

เพ่ือนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตยางรถยนตมาตรฐานสูง ดังนั้น บมจ. ไทยลูบเบสจึงเพ่ิมการผลิต 

TDAE ในโครงการเพ่ิมมูลคาใหแกผลิตภัณฑนํ้ามันยาง (Extract) โดยการลดปริมาณสารอะโรมาติกสหนัก 

(Poly Cyclic Aromatic: PCA) ใหตํ่ากวารอยละ 3 โครงการผลิตสาร TDAE โดยโครงการแลวเสร็จใน

เดอืนมกราคม 2554 เปนตนมา ทั้งนี้ กําลังการผลิตสาร TDAE เพ่ิมขึ้นอีก 50,000 ตัน/ป   
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• บรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกัด ดําเนินโครงการผลิตเอทานอลโดยใชมันสําปะหลังสดและมันเสนเปน

วัตถุดิบ มีขนาดกําลังการผลิต 400,000 ลิตรตอวัน หรือประมาณ 132 ลานลิตรตอป ผลิตเพ่ือการสงออกไป

ยังประเทศจีนเปนหลัก ขณะนี้โรงงานผลิตเอทานอลกําลังอยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลว

เสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2555 โดย TOP ถือหุนในสัดสวนรอยละ 21.28 

• TOP-NYK MarineOne Pte Ltd. ดําเนินการจัดหาเรือขนสงนํ้ามันดิบเพื่อบริการขนสงน้ํามันดิบใน

กิจการโรงกล่ันของบริษัทฯ และกลุมปตท. เพื่อทดแทนการจางเรือในตลาดจรท่ีใชอยูในปจจุบัน 

นอกจากน้ี ยังสามารถบริการลูกคาท่ัวไปในตลาดภูมิภาค โดย TOP ถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 

• โครงการผลิตนํ้ามันสําเร็จรูปมาตรฐาน EURO IV ในป 2550 เพ่ือรองรับมาตรฐานใหมที่จะบังคับใชในป 

2555 และสามารถผลิตนํ้ามันดีเซล และนํ้ามันเบนซิน 95 และ 91 ตามมาตรฐาน EURO IV ไดตั้งแตป 

2551 กอนการบังคับใชถึง 4 ป ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความพรอมในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการ

ดูแลสภาวะแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนของนํ้ามันแกสโซฮอล ไทยออยลไดสรางหนวยลด

กํามะถันในองคประกอบนํ้ามันเบนซินจาก Catalytic Cracking Gasoline (CCG) เพ่ือลดปริมาณกํามะถัน

ในนํ้ามันแกสโซฮอลใหตรงตามมาตรฐาน EURO IV ซ่ึงแลวเสร็จตั้งแตเดือนกันยายน 2554 ซ่ึงทําใหไทย

ออยลสามารถผลิต และจําหนายนํ้ามันดีเซล และนํ้ามันเบนซินทุกชนิดไดตามมาตรฐาน EURO IV 

ทั้งหมด กอนการบังคับใชของรัฐบาล 

• บรษิทั ไทยพาราไซลีน จาํกัด มีโครงการปรับปรุงหนวยผลิต Tatoray เดิมใหเปนหนวย Selective Toluene 

Disproportion (STDP) เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสารโทลูอีนใหเปนสารพาราไซลีน และสารเบนซีน โดยใชเงิน

ลงทุนประมาณ 1,400 ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางการออกแบบทางวิศวกรรม และคาดวาจะแลวเสร็จราว

ไตรมาส 4 ป 2555 หลังโครงการแลวเสร็จ กําลังการผลิตสารพาราไซลีน และสารเบนซีนจะเพ่ิมขึ้นเปน 

527 และ 259 พันตันตอป (KMTA) ตามลําดบั 

4.2.3.2.2  บรษิทั ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) (PTTAR) 

บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เกิด

จากการควบรวมบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ระหวาง บริษัท โรงกล่ันน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) 

(RRC) และบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (ATC) เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2550 และไดรับมาซ่ึงทรัพยสิน หนี้ 

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกลาวโดยผลของกฎหมาย ณ วันที่  30 มิถุนายน 2554 ปตท.ถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 48.49 

PTTAR ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง การดําเนินธุรกิจของ PTTAR ประกอบดวย การกล่ัน

น้ํามันและจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกส รวมถึงผลิตภัณฑตอเนื่องจากสารอะ

โรเมติกส และธุรกิจรวมทุนตางๆ รายละเอียดดังนี้ 

1. ธุรกิจการกล่ันน้ํามันและจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปไดแก กาซปโตรเลียมเหลว แนฟทาชนิดเบา รีฟอรเมท 

น้ํามันอากาศยาน น้ํามันดีเซล และน้ํามันเตา ปจจุบัน  PTTAR มีกําลังการกล่ัน รวม 280,000 บารเรลตอวัน  ประกอบดวยหนวย

กล่ันน้ํามันดิบกําลังการกล่ัน 145,000 บารเรลตอวัน และหนวยกล่ันแยกคอนเดนเสท กําลังการกล่ัน 135,000 บารเรลตอวัน  คดิ

เปนรอยละ 23 ของกําลังการกล่ันทั้งหมดของประเทศ 

2. ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกส ไดแก เบนซิน พาราไซลีน ออรโธไซลีน โทลูอีน และมิกซไซลีนส ทั้งนี้ 

PTTAR มีกําลังการผลิตอะโรเมติกสรวม 2,259,000 ตันตอป  

3. ธุรกิจรวมทุนไดแก 

บริษัทอัลลายแอนซรีไฟนนิ่ง จํากัด ( ARC) : เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2542 PTTAR ในขณะนั้นคือ RRC ไดทําสัญญา

การดําเนินงานรวม (Operating Alliance: OA) กับ SPRC เพ่ือรวมกันบริหารและจัดการการดําเนินงานของโรงกล่ันทั้ง 2 บริษัท 
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โดยไดจัดตั้งบริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด ( ARC) ซ่ึงถือหุนโดย RRC และ SPRC ในสัดสวนที่เทากัน เพ่ือให ARC เปน

ผูบริหารการดําเนินการรวมของโรงกล่ันทั้ง 2 แหง อยางไรก็ตามในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 PTTAR และ SPRC ไดตกลงยกเลิก 

OA เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการขยายงานในอนาคตของแตละบริษัท โดยใหมีผลบังคับในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552  

บริษัทพีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) เพ่ือผลิตและจําหนายสารฟนอล และสารอะซีโตน โดย PTTAR ถือหุนรอยละ 30  

บริษัทพีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด ( PTTUT) เพ่ือผลิตและจําหนายสาธารณูปโภค ไดแก ไฟฟา ไอน้ํา และน้ําทุกประเภทที่ใชใน

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และสาธารณูปการอ่ืน ๆ ใหกับโครงการตาง ๆ ของบริษัทในเครือ ปตท. PTTAR ถือหุนรอยละ 20 

บริษัทพีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด ( PTT ICT) เพ่ือใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับบริษัทในกลุม ปตท. 

ทั้งหมด โดย PTTAR ถือหุนรอยละ 20  

(1) การผลิต 

โรงกล่ันของ PTTAR จัดเปนโรงกล่ันที่มีศักยภาพสูงในการผลิต มีความคลองตัวในการเลือกใชน้ํามันดิบและ

สามารถผลิตผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่มีมูลคาในเชิงพาณิชยสูง โดยมีกระบวนการผลิตที่มีหนวย Hydrocracking (HCU) และ 

Thermal Cracking (TCU) ที่สามารถกล่ันน้ํามันเตาใหเปนน้ํามันดีเซลไดเพ่ิมขึ้น นอกจากนีย้งัมีหนวยกล่ันแยกคอนเดนเสท

หนวยที่ 1 และหนวยกล่ันแยกคอนเดนเสทหนวยที ่2 ที่กอสรางเสร็จเม่ือเดือนมกราคม 2552 ซ่ึงผลิตรีฟอรเมทเพ่ือสงใหกับ

หนวยผลิตอะโรเมติกสหนวยที่ 1 และหนวยผลิตอะโรเมติกสหนวยที่ 2 ที่กอสรางแลวเสร็จเม่ือเดือนมกราคม 2552 ทั้งนี้ PTTAR 

มีกําลังการกล่ันรวม 280,000 บารเรลตอวัน โดยจะสามารถผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมราว 228 ,000 บารเรลตอวัน และ  ผลิตภัณฑ

หลักอะโรเมติกสราว 2,259,000 ตันตอป ซ่ึงประกอบดวย พาราไซลีน 1,195,000 ตันตอป เบนซิน 662,000 ตันตอป ออรโธไซลีน 

66,000 ตันตอป มิกซไซลีน 76,000 ตันตอป โทลูอีน 60,000 ตันตอป และไซโคลเฮกเซน 200,000 ตันตอป  

PTTAR จะใชน้าํมันดบินาํเขาจากภายนอกประเทศ และคอนเดนเสทจากทั้งในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ

บางสวน โดย ปตท. จะเปนผู จัดหาน้ํามันดิบให PTTAR ตาม สัญญาจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน (Feedstock Supply 

Agreement) ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 ตามชนิดและปริมาณที่ PTTAR กําหนดดวยราคาตลาด สําหรับคอน

เดนเสท ปตท.ทาํสัญญาซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาวกับ PTTAR โดย ปตท.เปนผูจัดหาคอนเดนเสท อิงกับตะกราราคาน้ํามันดิบ 

(Basket of Crude Oil Prices) 

เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 สัญญา Operating Alliance ระหวาง PTTAR กับ SPRC ไดส้ินสุดลง PTTAR จงึแยก

การบรหิารงานออกจาก SPRC แต  PTTAR ยังคงใชทุนรับน้ํามันดิบกลางทะเล , ระบบขนสงน้ํามันสําเร็จรูปทางทอ , ทาเรือสง 

LPG และ อุปกรณผลิตกํามะถันเม็ด รวมกับ SPRC เนื่องจากเปนการลงทุนรวมกัน และตั้งแต พฤษภาคม 2553 PTTAR ไดเริ่มทํา

การแลกเปล่ียนน้ํามันก่ึงสําเร็จรูปกับโรงกล่ัน SPRC เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกกัน โดย PTTAR รับ HVGO จาก SPRC เพ่ือนํามา

กล่ันตอในหนวย HCU พรอมกับสง Hydrowax ใหกับ SPRC เพ่ือนําไปกล่ันตอใน RFCCU 

(2) การจดัจาํหนาย 

PTTAR ดําเนินการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภัณฑ (Product Offtake Agreement) 

โดย ปตท. จะตองรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจาก PTTAR ไมนอยกวารอยละ 70 ของผลิตภัณฑที่ผลิตได ตามกําลังการผลิต

ในปจจุบัน ดวยราคาตลาดในประเทศ  และ ปตท.จะรับซ้ือผลิตภัณฑจาก Reforming Complex และ Upgrading Complex ของ 

PTTAR รอยละ 100 ของปริมาณผลิตภัณฑที่ PTTAR ผลิตไดจากหนวยนี้ โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑอยางนอยรอยละ 50 

ของจํานวนผลิตภัณฑทั้งหมดในราคาตลาดในประเทศ   

 6 เดือน ป 2554  มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศประมาณรอยละ 70 และสงออกประมาณ

รอยละ 30 ของปริมาณการจําหนายทั้งหมด 

สําหรับผลิตภัณฑอะโรเมติกส ผลิตภัณฑหลักทั้งหมดจําหนายผาน ปตท. ภายใตสัญญาระยะยาว โดย ปตท . ทํา

สัญญาระยะยาวเปนผูรับซ้ือผลิตภัณฑอะโรเมติกสของ PTTAR และให PTTAR เปนผูจัดสงผลิตภัณฑโดยตรงใหกับลูกคา  
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(3) การบรหิาร 

คณะกรรมการของ PTTAR ประกอบดวย กรรมการทั้งหมด 15 คน เปน ผูบริหารจาก ปตท . จํานวน 4 คน 

นอกจากนี ้ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ PTTAR ซ่ึงรวมถึงตําแหนงประธาน

เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

(4)   การเงนิ 

ผลการดําเนินงานของ PTTAR ในป 2551 – 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี ้

 หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2551 ป 2552 ป 2553   6 เดือน ป 2554 

รายไดจากการขายและบริการ 251,387 225,300 273,767  162,084 

รายไดรวม 252,457 230,198 277,312   163,321 

คาใชจายรวม(รวมภาษ)ี  260,922 /1          221,037           270,969 156,201 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (8,465) 9,162 6,343    7,120 

สินทรัพยรวม 137,540 154,609 153,266 156,881 

หนี้สินรวม 84,905 94,292 90,234 89,426 

สวนของผูถือหุน 52,635 60,317 63,032 67,455 
 

 ที่มา   :   บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 

                    /1  รวมรายการภาษีเงินได  (เครดิตภาษีเงินได) ป 2551 จํานวน (5,116) ลานบาท และป 2552 จํานวน 3 ,404 ลานบาท ป 2553 จํานวน 

1,620 ลานบาท และ6 เดือน ป2554 จํานวน 1,790 ลานบาท 

(5) การจดัหาเงนิกู  

เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2552 คณะกรรมการ มีมติเห็นชอบให PTTAR แกไขเงื่อนไขขอกําหนดสิทธิของหุนกูมี

ประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตนของบริษัท (PTTAR106A) เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะบริษัทหลังการควบรวมกิจการ โดย

ยกเลิกขอกําหนดสิทธิวาดวย อัตราสวนหนี้สินตอ EBITDA (Debt to EBITDA) และความสามารถในการชําระหนี ้ (Debt to 

Service Coverage Ratio) เปล่ียนเปน อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และหนี้สินระยะยาวตอสวนของผูถือหุน 

(Non-current Liabilities to Shareholder’s Equity) แทน 

เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2552 PTTAR ไดออกหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกันจํานวน 15,000 ลานบาท ครบกําหนดไถ

ถอนวันที่ 30 เมษายน 2557 อายุ 5 ป ดอกเบี้ยรอยละ 5.5 ตอป เสนอขายใหแกนักลงทุนทั่วไปและผูลงทุนสถาบันเพ่ือใชในการ

ชําระเงินกูเดิม (Re-finance) และ/หรือเพ่ิมสภาพคลองใหกับบริษัทฯ 

เม่ือวันที่ 17 พฤศจกิายน 2552 PTTAR ไดลงนามในสัญญากูยืมเงินระยะยาว อายุเงินกู 8 ป จาํนวน 3,000 ลานบาท 

กับธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM Thailand) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียน และสํารอง

สําหรับการดําเนินธุรกิจตางๆ ของบริษัทฯ 

(6)   โครงการขยายกําลังการกล่ันและโครงการอ่ืนๆ 

• โครงการกอสรางโรงงานอะโรเมติกสหนวยที่ 2 ซ่ึงประกอบดวย 1. Reformer Complex 2. Aromatics Complex 

ซ่ึงดําเนินการกอสรางตั้งแตเดือนสิงหาคม 2548 โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการทั้งส้ินประมาณ 3 ป และได

กอสรางแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตเดือน มกราคม ป 2552  โดยใชเงินลงทุนประมาณ  938 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงทําให PTTAR มีกําลังการกล่ันรวม 280,000 บารเรลตอวัน โดยจะสามารถผลิตภัณฑปโตรเลียม

รวม 228,000 บารเรลตอวัน และผลิตภัณฑอะโรเมติกสรวม 2,259,000 ตันตอป 

• โครงการ Mercury Removal Unit ซ่ึงเปนกระบวนการกําจัดปรอทจากผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป สงผลทําใหการ

เลือกใชน้ํามันดิบของโรงกล่ันมีความคลองตัวมากขึ้น เงินลงทุนประมาณ 11 ลานเหรียญสหรัฐฯ เริ่มลงทุนเดือน 

มิถุนายน 2551 โดยโครงการสามารถดําเนินการเชิงพาณิชยไดตั้งแต กรกฎาคม ป 2552 
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• โครงการ PSA ซ่ึงเปนโครงการที่นํา Raw Hydrogen ที่ผลิตไดจากโรงงานอะโรเมติกสหนวยที่ 2 ไปทําเปน Pure 

Hydrogen และจัดสงทางทอ เพ่ือไปใชทดแทนกาซไฮโดรเจนที่ผลิตไดจากหนวย HMU ของโรงกล่ันน้ํามัน ซ่ึงมี

ตนทุนสูงกวา เงินลงทุนประมาณ 36 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยโครงการสามารถดําเนินการเชิงพาณิชยไดตั้งแต 

ธันวาคม 2552 

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานอะโรเมติกสหนวยที่ 1 โดยเปล่ียนอุปกรณแลกเปล่ียนความรอน 

(Packinox) ของหนวย Reformer โดยเม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จ จะสามารถเพ่ิมเสถียรภาพการผลิตผลิตภัณฑ

ของบริษัทไดดีย่ิงขึ้น เงินลงทุนมีมูลคาประมาณ 8.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ แลวเสร็จไตรมาสที่ 2 ป 2553 

• โครงการ Upgrading Project Phase II (DHDS) เพ่ือรองรับการผลิตน้ํามันดีเซลกํามะถันต่ํา ตามมาตรฐาน      

EURO IV ซ่ึงจะเริ่มใชในประเทศในป 2555 โดย  PTTAR ไดลงนามในสัญญากอสรางหนวย Deep 

Hydrodesulphurization (DHDS) เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2552  โดยมีงบประมาณในการดําเนินโครงการทั้งส้ิน

ประมาณ 220 ลานเหรียญสหรัฐฯ และคาดวาจะแลวเสร็จในป 2554 

4.2.3.2.3  บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (SPRC) 

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด ดําเนินธุรกิจการกล่ันน้ํามันเพ่ือจําหนายในประเทศและสงออก ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2554 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 36 สวนที่เหลืออีกรอยละ 64 ถือโดยบริษัท บริษัท เชฟรอน เซาท เอเชีย โฮลดิ้งส  

พีทีอี ลิมิเต็ด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของบริษัทเชฟรอน คอรปอเรช่ัน (เชฟรอน) 

SPRC ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตั้งแตเดือนกรกฎาคม 

2539 ปจจุบันมีกําลังการกล่ัน 155,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 13 ของกําลังการกล่ันทั้งหมดของประเทศ 

เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2542 SPRC ไดทําสัญญาการดําเนินงานรวม (Operating Alliance: OA) กับ PTTAR (ในขณะ

นั้นคือ RRC) เพ่ือรวมกันบริหารและจัดการการดําเนินงานของโรงกล่ันของทั้ง 2 บริษัท  โดยไดจัดตั้งบริษัท อัลลายแอนซ รีไฟน

นิ่ง จํากัด (ARC) ซ่ึงถือหุนโดย SPRC และ PTTAR ในสัดสวนที่เทากัน เพ่ือให ARC เปนผูบริหารการดําเนินการรวมของโรง

กล่ันทั้ง 2 แหง อยางไรก็ตามในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 PTTAR และ SPRC ไดตกลงยกเลิก OA เพ่ือเพ่ิมความคลองตวัในการ

ขยายงานในอนาคตของแตละบริษัท โดยใหมีผลบังคับในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552  

(1) การผลิต 

SPRC จัดเปนโรงกล่ันที่มีศักยภาพสูงในการผลิต มีความคลองตัวในการเลือกใชน้ํามันดิบและสามารถผลิต

ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่มีมูลคาในเชิงพาณิชยสูง โดยมีกระบวนการผลิตที่มีหนวย Residue Fluid Catalytic Cracking 

(RFCCU) ที่สามารถกล่ันน้ํามันเตาใหเปนน้ํามันเบนซิน และน้ํามันดีเซล ไดเพ่ิมขึ้น การผลิตของ SPRC จะใชน้ํามันดิบที่จัดหา

จากภายนอกและภายในประเทศ โดย ปตท . บริษัท เชฟรอน สหรัฐอเมริกา (Chevron USA) และบริษัทเชฟรอน (ประเทศไทย)  

ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของเชฟรอน เปนผูจัดหาน้ํามันดิบใหตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ (Feedstock Supply Agreement)  

(2) การจดัจาํหนาย 

SPRC ดําเนินการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภัณฑ (Purchase and Sale Agreement) 

โดยผูถือหุนมีภาระผูกพันที่จะตองรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจาก SPRC เฉล่ียไมนอยกวา 88,200 บารเรลตอวัน ตาม

สัดสวนการถือหุน ตามราคาตลาดในประเทศ นอกจากการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปดังกลาวขางตนแลว SPRC ยังมีการ

จําหนายผลิตภัณฑที่นําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ไดแก โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอรเมท  

ใน 6 เดือน ป 2554  SPRC มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 86 และสงออกประมาณรอยละ 

14 ของปริมาณการจําหนายทั้งหมด 

(3)  การบรหิาร 

คณะกรรมการ SPRC ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 คน เปนผูบริหารจาก ปตท . 3 คน และจากบริษัทในเครือ

ของเชฟรอน 5 คน 
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(4)   การเงนิ 

ผลการดําเนินงานของ SPRC ในป 2551 – 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี ้

   หนวย : ลานบาท 

งบเด่ียว ป 2551 ป 2552 ป 2553  6 เดือน ป 2554 

รายไดจากการขายและบริการ 181,124 160,728 203,162 121,408 

รายไดรวม 181,816 161,492 204,590 121,957 

คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี 187,100 /1 155,958 199,028 116,230 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ   (5,283) 5,534 5,562 5,727 

สินทรัพยรวม     50,522 61,511 71,835 76,425 

หนี้สินรวม       7,330 12,755 19,774 18,637 

สวนของผูถือหุน    43,222 48,756 52,061 57,788 

 ที่มา:  บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 

               /1 

4.2.3.2.4 บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) 

รวมรายการภาษีเงินได(เครดิตภาษีเงินได) ป 2551 จํานวน (2,259) ลานบาท ป 2552 จํานวน 2,373 ลานบาท  ป 2553 จํานวน 2,389 ลาน

บาท  และ 6 เดือน ป2554 จํานวน 2,455 ลานบาท 

(5)   การแปลงสภาพเปนบรษิทั มหาชน 

  เม่ือเดอืนพฤศจกิายน 2551 คณะกรรมการบริษัท  SPRC ไดมีมติอนุมัติในหลักการและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

เพ่ือพิจารณาให บริษัท SPRC แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนและเขาทําการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 

ซ่ึงการนําบริษัทดังกลาวเขาจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะเปนการปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาจัดสรางและ

ประกอบกิจการโรงกล่ันปโตรเลียมระหวางกระทรวงพลังงานและ SPRC ดวย 

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดําเนินธุรกิจ

หลักในการกล่ันน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามันสําเร็จรูป รวมทั้งสินคาอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ปตท.ถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 27.36 

BCP ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยในนามบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด ตั้งแตเดือน

เมษายน 2528 ปจจุบันมีกําลังการกล่ัน 120,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 10 ของกําลังการกล่ันทั้งหมดของประเทศ 

(1)  การผลิต 

BCP ไดทดลองเดินเครื่องโครงการ PQI (Product Quality Improvement Project) และทดสอบเงือ่นไขตามสัญญา

กอสรางแลวเสร็จ และไดรับมอบโรงงานจากผูรับเหมาแลวในเดือน ธันวาคม 2552 โดยโครงการดังกลาวใชเทคโนโลยี  

 Hydrocracking ซ่ึงเปนกระบวนการแปลงน้ํามันชนิดหนัก บางสวน(น้ํามันเตา) ใหเปนน้ํามันชนิดเบา (น้ํามันเบนซินและดีเซล) 

ที่มีมูลคาสูง ซ่ึงจะทําให BCP ยกระดบัจาก Simple Refinery เปนโรงกล่ันประเภท Complex Refinery และเพ่ิมศกัยภาพในการทาํ

กําไรในระยะยาว นอกจากนี้ BCPไดมุงเนนในเรื่องของระบบความปลอดภัยและระบบปองกันมลภาวะตอส่ิงแวดลอมเปนอยาง

มาก เนื่องจากเปนโรงกล่ันที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร การผลิตของ  BCP จะใชน้ํามันดิบที่จัดหาจากทั้งภายในและภายนอก

ประเทศเชนเดียวกับ TOP โดย ปตท.จัดหาน้ํามันดิบให BCP ตามสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบเพชร โดยไดทําสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบ

ระยะยาวตลอดอายุการผลิต มีผลบังคับใชตั้งแตป 2528 สวนสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบ ในประเทศอ่ืนๆ มีระยะเวลา 1 ป โดยจะมี

การเจรจาตออายุสัญญาปตอป  

นอกจากนี ้ปตท. ยังไดจัดทําสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ ( Feedstock Supply Agreement) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 

พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ป นับตั้งแตวันที่โครงการ PQI เริ่มดําเนินการทางการคาได (Commercial Operation 

Date) โดย ปตท. จะจัดหาน้ํามันดิบทั้งหมดใหกับ BCP เปนการเพ่ิมศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิต 
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 (2)  การจดัจาํหนาย 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ปตท. ไดจัดทําสัญญาการรับผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป (Product Offtake Agreement) 

กับ BCP มีผลส้ินสุดในระยะเวลา 12 ป นับตั้งแตวันที่โครงการ PQI เริ่มดําเนินการทางการคาได ( Commercial Operation Date: 

COD) โดยหลัง COD ของโครงการ PQI แลวเสร็จ ปตท. จะรับผลิตภัณฑจาก BCPไมนอยกวา 30% ของน้ํามันเบนซินและน้ํามัน

ดีเซลที่ผลิตได ในแตละเดือน  อยางไรก็ตาม BCP ยังมีการจัดจําหนายน้ํามันสําเร็จรูปสวนใหญผานชองทางการจําหนายของ

ตนเอง ดังนี้ 

1)  การคาปลีกและตลาดอุตสาหกรรม 

• การจาํหนายผานสถานบีรกิารน้ํามัน 

• การจําหนายใหผูใชโดยตรง 

• การจาํหนายใหกิจการอุตสาหกรรม 

2)  การจําหนายใหผูคาน้ํามันรายอ่ืน : เปนการจําหนายใหกับบริษัทผูคาน้ํามันขนาดใหญและปานกลางที่มีคลัง

น้ํามันเปนของตนเอง เพ่ือนําไปจําหนายตอแกผูบริโภคอีกทอดหนึ่ง  ใน 6 เดือน ป 2554 BCP มีการจัด

จําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 83 และสงออกประมาณรอยละ 17 ของปรมิาณการจาํหนาย

ทั้งหมด 

(3)  การบรหิาร 

       คณะกรรมการ BCP ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 14 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 3 คน  

(4)   การเงนิ 

                       ผลการดําเนินงานของ BCP ในป 2551 – 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี ้

                 หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2551 ป 2552 ป 2553   6 เดือน ป 2554 

รายไดจากการขายและบริการ 129,042 108,681 136,369 78,665 

รายไดรวม 129,293 115,485 138,192 79,962 

คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี 130,046 /1 107,962 135,303 75,488 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (750) /2 7,524 2,813 4,474 

สินทรัพยรวม 42,540 53,891 62,453 64,337 

หนี้สินรวม 22,777 27,938 35,401 34,825 

สวนของผูถือหุน 19,763 25,953 27,052 29,512 

     ที่มา :  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

     /1   รวมรายการภาษีเงินได (เครดิตภาษีเงินได) ป 2551 จํานวน (356) ลานบาท ป 2552 จํานวน 3,182 ลานบาท ป 2553 จํานวน 1,002 ลาน

บาท  และ 6 เดือน ป2554 จํานวน 838 ลานบาท 

      /2 กาํไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย ป 2551 จํานวน (3) ลานบาท ป 2552 จํานวน 1 ลาน

บาท  ป 2553 จํานวน 76 ลานบาท  และ 6 เดือน ป2554 จํานวน 28 ลานบาท 
 

(5) การปรับโครงสรางทางการเงินและการจดัหาเงนิกู  

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีผูใชสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพแลวจํานวน 393,203 หนวย มีหุนกูแปลงสภาพ

คงเหลือจํานวน 6,797 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 10,000 บาท 

(6)  การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 

 (6.1)  โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน 

เปนโครงการกอสรางหนวยแตกตัวโมเลกุลน้ํามัน (Cracking Unit) และหนวยอ่ืนๆ โดยมีมูลคาการลงทุนประมาณ 

378 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ทําใหโรงกล่ัน  BCP เปล่ียนเปนโรงกล่ันประเภท Complex Refinery ซ่ึงสามารถลดสัดสวนการผลิต
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น้ํามันเตาใหอยูในระดับใกลเคียงกับโรงกล่ันอ่ืนๆ ทั้งนี้การกอสรางโครงการแลวเสร็จ  โดยเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตั้งแต  

วันที่ 7 ธันวาคม 2552 เปนตนมา  

 (6.2)  โครงการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทติย   

โครงการ Sunny Bangchak โซลาฟารมเฟส 1 ขนาดกําลังการผลิต 38 เมกะวัตต คาดวาจะพรอมจาํหนายไฟฟา

ใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟาสวนภูมภิาค (กฟภ.) ในไตรมาส 4 ของป 2554 เพ่ือเปนสวนหนึ่ง

ของการสรางความม่ันคงดานพลังงานใหกับประเทศ และการเพ่ิมไฟฟาสํารองใหเพียงพอตอความตองการใชในภาคธุรกิจและ

ครวัเรอืน นอกจากนีย้งัเปนการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานสะอาดซ่ึงชวยลดมลภาวะและผลกระทบดานสุขภาพดวย  

  (6.3) โครงการปรับปรุงน้ํามันตามมาตรฐานยูโร 4  

โครงการปรับปรุงน้ํามันตามมาตรฐานยูโร 4 สําหรับน้ํามันเบนซินและดีเซล มีมูลคาการลงทุนประมาณ 50 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือรองรับการผลิตน้ํามันเบนซินและดีเซลกํามะถันต่ํา มาตรฐานยูโร 4  ใหไดตามเงื่อนไขรัฐบาลในป 2555 คาด

วาจะแลวเสร็จประมาณเดือน ต.ค. 2554 และ พรอมเริ่มทดลองเดินอุปกรณ/เครื่องจักร 

 (6.4) โครงการเอทานอล  

บริษัทไดเขารวมลงทุน กับ บจก.อุบลไบโอ เอทานอล และบมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี เพ่ือลงทุนในโครงการผลิตเอ

ทานอล  จาํนวน 400,000 ลิตรตอวัน และ 365,000 ลิตรตอวัน ตามลําดับ จากมันสําปะหลัง และกากน้ําตาล โดยโครงการที่รวม

ลงทุนกับ บจก. อุบลไบโอฯ อยูระหวางการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จและเริ่มการผลิตเชิงพาณิชยในเดือนมิถุนายน 2555 

4.2.3.2.5 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) เปน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจร โดยเริ่มผลิตเม็ดพลาสติก

ในป 2525 และไดขยายการดําเนินธุรกิจเพ่ิมขึ้นในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตางๆ จนสามารถผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีครบวงจร

ในป 2543 จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและการประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศใน

เดอืนกรกฏาคม 2540 สงผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางรุนแรงจนบริษัทตองเขาอยูภายใตการฟนฟูกิจการเม่ือวันที่ 

15 มีนาคม 2543  หลังจากนั้นบริษัทฯไดมีการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการจนเปนผลสําเร็จ โดย ปตท. และกลุมผูรวมลงทุน

ชําระเงินคาหุนเพ่ิมทุน เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ทําให ปตท . ถือหุนในบริษัทฯ เปนสัดสวนรอยละ 31.5 โดยมีผูถือหุนใหญ

รายอ่ืน ไดแก ธนาคารออมสิน  กองทนุรวมวายุภักษหนึง่ และกองทนุบาํเหนจ็บาํนาญขาราชการ  และเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2549 

ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทฯ  โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ปตท. ถือหุนบริษัทฯเปน

สัดสวนรอยละ 38.65โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยูที่ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบดวยโรงกล่ันน้ํามัน

และโรงงาน ปโตรเคมีครบวงจร โดยโรงกล่ันน้ํามันของบริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑน้ํามันเช้ือเพลิงชนิดตางๆ รวมถึง

ผลิตภัณฑพลอยไดอ่ืน คือ น้ํามันหลอล่ืน ยางมะตอย ผลิตภัณฑน้ํามันสวนหนึ่งนํามาใชเปนวัตถุดิบของผลิตภัณฑปโตรเคมี 

ไดแก โอเลฟนส อะโรเมติกส ซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดตางๆ ไดแก เม็ดพลาสติกชนิด High Density 

Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Styrene Acrylonitril (SAN), Expanded 

Polystyrene (EPS) และ Polystyrene (PS) เพ่ือจําหนายใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกขั้นตอเนื่องนําไปเปนวัตถุดิบ

เพ่ือผลิตเปนผลิตภัณฑพลาสติกสําเร็จรูปชนิดตางๆ บริษัทฯ มีสาธารณูปโภคที่ใชในการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ 

เชน ทาเรือน้ําลึก คลังน้ํามัน โรงไฟฟา ทําใหบริษัทฯ  ไดเปรียบดานการบริหารจัดการและสามารถประหยัดตนทุนโดยขนาด 

(Economy of Scale) เชน คาขนสงวัตถุดิบ   

(1)    การจัดหาวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักของบริษัทมากกวารอยละ 90 คือ น้ํามันดิบ ( Crude) โดยน้ํามันดิบสวนใหญนําเขาจากกลุมประเทศ

ในตะวันออกกลาง บริษัทฯ มีนโยบายจัดหาวัตถุดิบจากแหลงตางๆ ที่นํามาผลิตแลวใหผลตอบแทนสูงสุด  ปจจุบัน IRPC ซ้ือ

น้ํามันดิบสวนใหญผานบริษัทในกลุม ปตท. เพ่ือลดคาใชจายตางๆ เชน คา L/C, คาขนสง เปนตน  
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(2) การจดัจาํหนาย 

 ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก  

 บรษิทัฯ มีนโยบายเนนการขายในประเทศ โดยเปนการขายผานตวัแทนจาํหนายและการขายตรง สวนการขาย

ตางประเทศจะขายผานตัวแทนการคาในตางประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจะขายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกผานบริษัท พีที

ที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของ ปตท. บริษัทฯ จึงเขาไปลงทุนใน บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง 

จาํกัด โดยถือหุนรอยละ 25 เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2551  

 ผลิตภัณฑน้ํามัน  

 ผลิตภัณฑน้ํามันมีลักษณะชองทางการจําหนาย ไดแก การจําหนายผานสถานีบริการ ( Retail), การจาํหนายให

ผูใชโดยตรง, การจาํหนายใหลกูคาขายสง (Wholesales), การจาํหนายใหลกูคามาตรา 7, การสงออก (Export) ใหกับผูคาน้ํามันใน

ตางประเทศ, การจําหนายน้ํามันดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ น้าํมันเตา ( Fuel Oil) ใหกับเรือที่มาใชบริการทา

เทียบเรือของ IRPC และการจําหนายน้ํามันใหกับสมาคมประมงในนานน้ํา ทั้งนี้ IRPC มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศ

ประมาณรอยละ 69 และสงออกประมาณรอยละ 31 ของปริมาณการจําหนายทั้งหมด 

(3) การบรหิาร 

คณะกรรมการ IRPC ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 17 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 4 คน นอกจากนี ้ปตท. 

ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ IRPC ซ่ึงรวมถึงกรรมการผูจัดการใหญ  

(4) การเงนิ 

ผลการดําเนินงานของ  IRPC ในป 2551 –  6 เดอืน ป  2554   เปนดงันี ้     

          หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2551 ป 2552 ป 2553   6 เดือน ป 2554 

รายไดจากการขายและบริการ 244,694 166,036 221,611 128,050 

รายไดรวม 246,876 166,218 223,497 128,087 

คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี 265,126 /1 160,794  217,311 121,605 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (18,262)  /2 5,415   6,183 6,479 

สินทรัพยรวม 104,112 114,194 120,458 136,082 

หนี้สินรวม 34,918 42,294 45,744 56,361 

สวนของผูถือหุน 69,195 71,901 74,714 79,721 

        ที่มา :  บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

/1    รวมรายการภาษีเงินได ป 2551 จํานวน 41 ลานบาท  ป 2552 จํานวน 51  ลานบาท ป 2553 จํานวน 130 ลานบาท และ 6 เดือน ป 2554 

จํานวน 58 ลานบาท  

/2    กาํไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  ป 2551 จํานวน 12 ลานบาท  ป 2552  จํานวน 9 

ลานบาท  ป 2553 จํานวน 4 ลานบาท และ 6 เดือน ป 2554 จํานวน 3 ลานบาท 

 

(5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 

โครงการโรงไฟฟาพลังไอน้ําและความรอนรวมเริ่มดําเนินการผลิตในวันที่ 19 ส.ค. 2554 สวนโครงการที่อยู

ระหวางดําเนินการ ไดแก โครงการขยายกําลังการผลิตโพรพิลีนซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จและดําเนินการผลิตไดในป 2555 โครงการ

ขยายกําลังการผลิตเม็ดพลาสตกิ ABS (ABS6) คาดวาจะแลวเสร็จและดําเนินการผลิตไดในป 2556 และแผนการลงทุนใน

โครงการฟนิกซ  ซ่ึงเปนโครงการที่ครอบคลุมธุรกิจหลักและธุรกิจสนับสนุนของบริษัทฯ ทั้งดานการพัฒนาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต  ดานการบริหารจัดการทรัพยสินที่มีอยูเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมขึ้น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอม

อยางย่ังยืน  ดานการขยายกําลังการผลิตในสายผลิตภัณฑที่ใหผลตอบแทนสูง เปนตน 
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4.2.3.2.5. บริษัท พีทีที เอนเนอรย่ี โซลูช่ันส จํากัด (PTTES) 

 ปตท. และ บริษัทในกลุม ไดจัดตั้ง บริ ษัท พีทีที เอนเนอรย่ี โซลูช่ันส จาํกัด (PTT Energy Solutions Co., Ltd. – 

PTTES) เพ่ือใหบริการเปนที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม และดําเนินงานดานตางๆใหแกบริษัทในกลุม ปตท. โครงสรางผูถือหุน

ประกอบดวย  ปตท. ถือหุนรอยละ 40 บริษัท ไทยออยล จาํกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด (มหาชน) 

และ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนบริษัทละรอยละ 20 

 (1) การใหบริการ  

บริษัทดําเนินธุรกิจในการใหบริการทางเทคนิคและดําเนินงานดานตางๆใหแกบริษัทในกลุม ปตท. ไดแก ดานการจัด

การพลังงาน ดานการวางแผน ดานการจดัการความเส่ียง และพัฒนาเทคโนโลยีและความรูความชํานาญทางดานเทคนคิของกลุม 

ปตท. ใหมีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

(2) การบรหิาร 

คณะกรรมการ PTTES ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 2 คน และ ปตท. ได

มอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการดวย 

(3)  การเงนิ    

ยังไมมผีลการดําเนินงานของ PTTES ใน 6 เดอืน ป  2554 เนื่องจากเพ่ิงจัดตั้งบริษัทเม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2554 
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4.2.4 ธุรกิจการลงทุนตางประเทศ  

ปตท. ขยายการลงทุนตางประเทศอยางตอเนื่องโดยมีเปาหมายในการสรางรายไดจากการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ 

ในสัดสวนรอยละ 20 ของรายไดทัง้หมดของ ปตท.ภายในป 2563 โดยลงทุนผานบริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ในธุรกิจที่

เก่ียวกับกาซธรรมชาติ พลังงาน และธุรกิจอ่ืนที่ตอเนื่องของ ปตท. ในตางประเทศ  และบริษัท พีทีที กรีนเอนเนอรยี จํากัด ในธุรกิจ

ปลูกและพัฒนาสวนปาลม 

4.2.4.1 บริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (PTTI) 

  คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ไดมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล 

จาํกัด (PTT International Company Limited – PTTI) โดยจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคเพ่ือเปน

ตัวแทน ปตท. ในการลงทุนในโครงการตางๆ ที่เก่ียวกับกาซธรรมชาติ พลังงาน และธุรกิจอ่ืนที่ตอเนื่องของ ปตท. ในตางประเทศ 

โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตน 100 ลานบาท ซ่ึงไดดําเนินการจดทะเบียนบริษัทแลวเสร็จ เม่ือวันที่ 1 ตลุาคม 2550  โดย ปตท. ถือหุน

ทั้งหมด  

  ณ วันที่ 1 เมษายน 2552 ในการประชุมผูถือหุน ประจําป 2552 ไดมีมติพิเศษอนุมัติให PTTI เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 

100,000,000 บาท เปน 16,600,000,000 บาท โดยการออกหุนใหมเปนหุนสามัญจํานวน 1,650,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 

และมติการประชุมใหญวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554  เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ 2554 มีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 

19,445,000,000 บาท โดยการออกหุนใหมเปนหุนสามัญจํานวน 1,944,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 36,045,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวจํานวน 31,281,680,000 บาท (หุน

สามัญ 3,128,168,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)   

(1) ความกาวหนาของการดาํเนนิธุรกิจ 

- บริษัท East Mediterranean Gas (EMG): เม่ือวันที่ 16 พฤศจกิายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการ  PTTI ครั้งที่ 

1/2550 มีมติอนุมัติการลงทุนซ้ือหุน EMG ตามที่ ปตท. มอบหมาย จาํนวน 25% คิดเปนจํานวน 36.75 ลานหุน และอนุมัต ิการกูเงิน 

Shareholder’s Loan จาก ปตท. ในวงเงินรวม 621 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทา 21 ,735 ลานบาทเพ่ือซ้ือหุน EMG โดย PTTI 

ไดทําสัญญาเงินกู (Shareholder’s Loan) กับ  ปตท. เม่ือวันที่ 29 พฤศจกิายน 2550 และในวันที่ 4 ธันวาคม 2550 PTTI ไดเบกิใช

วงเงินกูดังกลาวเพ่ือซ้ือหุนบริษัท EMG ในสัดสวนรอยละ 25 เปนจํานวนเงินประมาณ 16,479 ลานบาท ซ่ึงบริษัท EMG เปนบริษัท

แหงเดียวที่ไดรับสิทธิในการสงออกกาซธรรมชาติจากประเทศอียิปตไปขายยังประเทศอิสราเอลภายใต MOU ของทั้งสองประเทศ 

โดยบริษัท EMG จะรับซ้ือกาซธรรมชาติจากบริษัท  Egyptian General Petroleum Corp. (EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding 

Company (EGAS) ในปรมิาณ 677 ลานลบ.ฟุต /วัน เปนเวลา 20 ป และขนสงผานระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเลจากเมือง  Al-

Arish ในประเทศอียิปตไปยังเมือง Ashkelon ทางตอนใตของประเทศอิสราเอล และไดเริ่มดําเนินโครงการในไตรมาส 1 ป 2551 

ทั้งนี้ PTTI ไดสิทธิในการเปนกรรมการในบริษัท EMG จํานวน 3 คน  บริษัท EMG มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิในป 2551 

จํานวน 25.48 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2552 ขาดทุนสุทธิจํานวน 41.52 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป  2553 มีผลการดาํเนนิงานกําไร

สุทธิ 42.50 ลานเหรียญสหรัฐฯ และงวด 6 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2554 มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 7.10 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ 

  - บริษัท PTT Mining Limited: เม่ือวันที่ 26 พฤศจกิายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการ  PTTI ครั้งที่ 5/2551 มีมติ

อนุมัติในหลักการใหจัดตั้งบริษัทยอยในประเทศฮองกง และเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ไดมีการจัดตั้งบริษัท Lints Limited 

(ปจจุบันเปล่ียนช่ือเปน PTT Mining Limited (PTTML))ในเขตบริหารพิเศษ ฮองกง สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยเขาซ้ือหุน

ทั้งหมด ในบริษัทที่ไดมีการจดทะเบียนจัดตั้งอยูกอนแลว (shelf company) โดยมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 10,000 เหรยีญฮองกง 

และทุนเรียกชําระแลวจํานวน 1 เหรียญฮองกงเพ่ือเปนตัวแทนของ PTTI ในการลงทุนในตางประเทศ  
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                เม่ือวันที ่22 มีนาคม 2552  PTTML ไดลงนามในสัญญาซ้ือขายหุนกับบริษัท Straits Resources Limited (SRL) ซ่ึง

เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือซ้ือหุนบริษัท Straits Bulk and Industrial Pty Limited (SBI) 

ปจจุบันเปล่ียนช่ือเปน PTT Asia Pacific Mining (PTTAPM) (SRL ถือหุนทั้งหมด) คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของหุนทั้งหมด ใน

มูลคารวมทั้งส้ินไมเกิน 335 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทาประมาณ 11 ,838.9 ลานบาท (ณ อัตราแลกเปล่ียนที่ 35.34 บาทตอ

เหรียญสหรัฐฯ) โดย PTTAPM เปนบริษัทที่ SRL ตั้งขึ้นเพ่ือประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน ( Holding Company) 

โดย SBI ถือหุนรอยละ 47.1 ในบริษัท Straits Asia Resources Limited (SAR) ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร 

และ SAR ถือหุนทั้งหมดในเหมืองถานหิน Sebuku และในเหมืองถานหิน Jembayan และถือหุนรอยละ 80 ในโครงการสํารวจถาน

หิน Laung ในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ PTTAPM ยังถือหุนรอยละ 35  ในกิจการรวมคาที่มิไดจดทะเบียนกับ Far East 

Energy Coporation Pty Ltd.ซ่ึงไดสิทธิสํารวจถานหินในประเทศบรูไน และถือหุนรอยละ 33.5  ในบริษัทรวมทุนเพ่ือทําเหมือง

ถานหินที่ Sakoa Coal Basin ในหมูเกาะมาดากัสการ ทั้งนี้ในป 2552 SAR สามารถผลิตถานหินไดจํานวน 8. 4 ลานตนัจากเหมือง  

Sebuku และ Jembayan มีรายไดจากการขายจาํนวน 748.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีกําไรสุทธิหลังหักภาษี 133.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

                     วันที ่28 เมษายน 2552 PTTML และ SRL ตางไดปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนของสัญญาซ้ือขายหุนสําเร็จ PTTML 

จึงไดชําระราคาของการเขาซ้ือกิจการจํานวนแรก 219.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ และไดรับโอนหุน PTTAPM ในวันดังกลาวเรียบรอย

แลว สวนที่เหลือจํานวนไมเกิน 115 ลานเหรียญสหรัฐฯ จะชําระเม่ือไดรับการยืนยันการปรับเพ่ิมขึ้นของปริมาณสํารองถานหิน  

(JORC reserve upgrades) ของเหมืองถานหินที่เกาะ Sebuku ( SRL ไดดําเนินการย่ืน legal opinion ตอ Deacons (Escrow Agent) 

อยางเปนทางการเม่ือวันที่ 12 ตลุาคม 2552 เพ่ือแจงใหทราบวา Cagar Alam (CA) ไดรับการอนุมัติโดยทางการอินโดนีเซียแลว ใน

วันที่ 26 ตลุาคม 2552 PTTML จึงไดชําระเงินจํานวนนี้แลว) ทั้งนี้ ปตท. เปนผูสนับสนุนเงินลงทุนใหแก PTTML ผาน PTTI โดย 

ปตท. เพิ่มทุนจดทะเบียนใน PTTI (ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ประจําป 2552 วันที่ 1 เมษายน 2552) และ PTTI ใหเงินกูยืมแก 

PTTML 

                  ในชวงเดอืนกรกฎาคม 2552 Standard Chartered Bank (SCB) ไดใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีอยูใน 

SAR จํานวน 35 ,000,000 หนวย สงผลใหสัดสวนการลงทุนของ PTTAPM ใน SAR ลดลงรอยละ 1.5  จากรอยละ 47.1 เหลือ 

รอยละ 45.6 

 เม่ือวันที่ 11 พฤศจกิายน 2553 ปตท. เสนอซ้ือกิจการเหมืองถานหินของบริษัท Straits Resources Limited  (SRL) 

ผานบริษัท PTTML ซ่ึงเปนบริษัทลูกของ PTTI โดย PTTML ตกลงที่จะชําระเงินใหแกผูถือหุนของ SRL ในราคา 1.72 เหรียญ

ออสเตรเลียตอหุน คิดเปนมูลคารวม 544.1 ลานเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 16 ,600 ลานบาท ซ่ึงการซ้ือกิจการในครั้งนี้ เปน

การลงทุนตามนโยบายในการขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินที่มีคุณภาพสูงและมีศักยภาพที่ดีในการเติบโตในอนาคต 

                     เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 บริษัทธุรกิจถานหินเปล่ียนช่ือจาก SRL เปน International Coal Holdings Limit (ICH) 

โดย ICH เปนบริษัทที่ตั้งขึ้นเพ่ือประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดย ICH ถือหุน 40% ใน

บริษัท PTTAPM (PTTML ถือหุน 60%) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลียและ  PTTAPM ถือหุน 45.6 % ใน Straits Asia 

Resources (SAR) 

                     เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2554 PTTML ไดชาํระราคาของการเขาซ้ือ ICH จํานวน 544,109,676 เหรยีญออสเตรเลีย 

เทียบเทา 16,831,216,669 บาท (อัตราแลกเปล่ียน ณ วันโอนเงิน) และไดรับโอนหุนบริษัท ICH ในวันดังกลาวเรียบรอยแลว 

(จํานวนหุนสามัญ 316,342,835 หุน มูลคาหุนละ 1.72 เหรยีญออสเตรเลีย) 

 วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเปล่ียนช่ือบริษัทจาก Strait Asia Resources Company 

Limited เปน Sakari Company Limited 
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                       ตัง้แตวันเขาซ้ือกิจการ (28 เมษายน 2552) ถึง 31 ธันวาคม 2552 PTTAPM มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 52.47 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ   สําหรับงวด ปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 30.33 ลานเหรียญสหรัฐฯ  และงวด 6 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 

2554 มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 26.50 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

                     - บริษัทอื่นๆ : วันที่ 18 กุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  PTTI ครั้งที่ 2/2553 มีมติอนุมัติการจัดตั้ง

บริษัทในเครือในตางประเทศเพ่ือรองรับโครงสรางการลงทุนของ บริษัท  PTTI โดยบริษัท  PTTI ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยอย

เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับโครงสรางการลงทุนตามมติดังกลาวดังนี้ 

     1. วันที่ 14 เมษายน 2552 ไดจัดตั้งบริษัท PTT International (Singapore) Company Pte Ltd. จดทะเบียนที่ประเทศ

สาธารณรัฐสิงคโปรจัดตั้งเม่ือมีทุนจดทะเบียน 1 เหรียญสิงคโปร  ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 1 หุนมีมูลคาหุนละ 1 เหรียญ

สิงคโปร  บริษัท PTT International Investments Limited ถือหุนทั้งหมด เพ่ือเปนบริษัทหลักในการลงทุนตางประเทศเก่ียวกับ

ธุรกิจกาซธรรมชาติและธุรกิจไฟฟา 

 2. วันที่ 4 มีนาคม 2553 ไดจัดตั้งบริษัท PTT International Holdings Limited จดทะเบียนที่ประเทศฮองกง  มี 

ทุนจดทะเบียน 10 ,000 เหรียญฮองกงประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 1 ,000 หุนมูลคาหุนละ 10 เหรยีญฮองกง  บริษัท PTTI ถือหุน

รอยละ 100 (ยังไมเรียกชําระทุนจดทะเบียน) เพ่ือลดภาระภาษีที่เกิดในตางประเทศ 

     3. วันที่ 11 มีนาคม 2553 ไดจัดตั้งบริษัท PTT International Investments Limited จดทะเบียนที่ประเทศฮองกง  

มีทุนจดทะเบียน 10 ,000 เหรยีญฮองกง  ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 1 ,000 หุนมูลคาหุนละ 10 เหรียญฮองกง บริษัท PTT 

International Holdings Limited ถือหุนรอยละ 100 (ยังไมเรียกชําระทุนจดทะเบียน) เพ่ือลดภาระภาษีที่เกิดในตางประเทศ 

                  วันที ่12 มีนาคม 2553 บริษัท PTTI ไดขายหุนบริษัท PTT International (Singapore) Company Pte Ltd. ใหแก

บริษัท PTT International Investments Limited ในราคา 23.56 บาท 

            4. วันที่ 12 เมษายน 2553 ไดจัดตั้งบริษัท PTT FLNG Limited จดทะเบียนที่ประเทศฮองกง เพ่ือลงทุนในธุรกิจ 

FLNG มีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญฮองกงประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 1,000 หุนมูลคาหุนละ 10 เหรียญฮองกง โดยมีบริษัท  

PTT International (Singapore) Company  Pte Ltd. และบริษัท PTTEP FLNG Holding Company Limited เปนผูถือหุนในสัดสวน

รอยละ 50 : 50 ในลักษณะของกิจการที่ควบคุมรวมกัน  ตอมาวันที่ 17 กันยายน 2553 บริษัท PTT International (Singapore) 

Company Pte Ltd.ไดชําระทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญฮองกงหรือประมาณ 19,900 บาท (อัตราแลกเปล่ียน ณ วันโอน) ในบริษัท 

PTT FLNG Limited โดยสัญญาผูถือหุนลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 

          วันที ่18 พฤศจกิายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  PTTI ครั้งที่ 10/2553 มีมติอนุมัติ ให PTTI และ/หรือ 

บรษิทัยอยของ PTTI จัดตั้งบริษัทยอยในประเทศไทยเพ่ือใชเปนบริษัทรวมทุนหรือลงทุน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือลงทุนใน

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา 1,280 MW ในประเทศลาว โดยการซ้ือหุนสามัญบริษัท Xayaburi Power Company Limited (XPCL)  

ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศลาว จากบรษิทั ช. การชาง (มหาชน) จํานวน 20 ,000,0001 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปน

จํานวนเงินทั้งส้ิน 200,000,010.00 บาท ในสัดสวน 25% โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตน 999,900 บาท มูลคาหุนละ 100 บาท 

  วันที่ 22 พฤศจกิายน 2553 ไดจัดตั้งบริษัท นที ซินเนอรย่ี จํากัด จดทะเบียนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 

999,900 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 9,999 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท โดยมี PTTI เปนผูถือหุนทั้งหมดและ PTTI ไดชําระ

ทุนจดทะเบียนเต็มจํานวนแลวเม่ือ 22 พฤศจกิายน 2553 ตอมาในวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัท นที ซิน

เนอรย่ี จํากัด ครั้งที่ 1/2553 มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ NSC เปน 215,000,000.00 บาท วันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 PTTI ไดชาํระ

ทุนจดทะเบียนแกบริษัท นที ซินเนอรย่ี จํากัด จํานวน 214,000,100 บาท (หุนสามัญจํานวน 2,140,001 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) 

เพ่ือใชสําหรับซ้ือหุน 25% ในบริษัท Xayaburi Power Company Limited และ NSC ไดชําระเงินคาหุนบริษัท XPCL แกบริษัท ช.

การชาง จาํกัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2554 เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 200,000,010.00 บาท ในสัดสวน 25% วันที่ 22 เมษายน 

2554 บริษัทฯไดชําระทุนจดทะเบียนแกบริษัท นที ซินเนอรย่ี จํากัด จํานวน 50,000,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 500,000 หุน มูลคา
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หุนละ 100 บาท) เพ่ือใชสําหรับซ้ือหุน 25% ในบริษัท XPCL ที่มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000 บาท ตามมตทิี่

ประชุมใหญสามัญผูถือหุน และมีมติใหเรียกชําระคาหุนเต็มจํานวนจากหุนที่ออกใหมในวันเดียวกัน 

 (2) การบรหิาร  

   คณะกรรมการบรษิทั  PTTI ประกอบดวยกรรมการ 6 คนซ่ึงเปนผูบริหารจาก ปตท. 5 คน และจากกระทรวงการคลัง 

1 คน 

  (3) การเงนิ 

 ผลการดําเนินงานรวมของบริษัท PTTI ในชวงป 2551 - 6 เดือน 2554 เปนดังนี้  

                                                  หนวย  :  ลานบาท 

งบรวม 
 ป 2551 ป 2552    ป 2553  

 

6 เดือน ป 2554  

รายไดรวม 0.19 

 

20,783 24,765 

 

15,000 

 คาใชจายรวม (รวมภาษี) 2,097 

 

21,739 27470 

 

 

15530 

กําไร(ขาดทนุ) สุทธิ (2,097) 

 

(2,522) (2,705) (530) 

สินทรัพยรวม 15,734 

 

68,077 67,623 71,873 

หนี้สินรวม 17,827 

 

41,050 42,368 43,603 

สวนของผูถือหุนสวนนอย - 18,780 19,266 15,828 

สวนของผูถือหุน (2,093) 

 

8,247 5,989 12,442 

ที่มา: บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 

4.2.4.2 บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอรย่ี จํากัด (PTTGE) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติใหจัดตั้ง บริษัท ปตท. กรีน 

เอ็นเนอรย่ี จํากัด ซ่ึง ปตท. ถือหุน 100% เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2550 โดยมีทุนจดทะเบียน 833 ลานบาท ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน

อยูที่ 9,265 ลานบาทโดยมีวัตถุประสงคหลักสําหรับลงทุนในธุรกิจปาลมน้ํามัน เพ่ือเปนแหลงพลังงานทดแทนใหประเทศตาม

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน โดยมีเปาหมายในการเขาลงทุนในธุรกิจปาลมน้ํามันที่ประเทศอินโดนีเซีย 

เนื่องจากมีความเหมาะสมทางสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และตนทุนการผลิตที่ต่ํา อีกทั้งยังมีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับการลงทุนปลูก

ปาลมในระยะยาวของ PTTGE โดยคณะกรรมการ ปตท. ไดอนุมัติกรอบการลงทุนพ้ืนที่ปลูกปาลม 500,000 เฮกตาร  หรือประมาณ 

3.1 ลานไร  

(1) ความกาวหนาของการดาํเนนิธุรกิจ 

ในเดือนพฤษภาคม 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให PTTGE ลงทุนในบริษัท PT. Az Zhara ดวยเงินลงทุน

จํานวน 1,871.25 ลานบาท โดยบริษัทมีสินทรัพยเปนสวนปาลมน้ํามันบนพ้ืนที่ 734,375 ไร ตั้งอยูที่  เกาะ Kalimantan ปจจุบันได

ดําเนินการลงปลูกไปแลวจํานวน 2,000ไร และส่ังตนกลาพรอมปลูกสําหรับพ้ืนที่ 2,300 ไร อีกทั้งยังเตรียมเมล็ดเพ่ือเพาะเปนตน

กลาออนสําหรับ 22,800ไร อีกดวย 

เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ  2551 PTTGE เขาซ้ือกิจการบริษัท  PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR (Kalimantan)) โดยมี

สินทรัพยเปนสวนปาลมน้ํามันขนาด 87,500 ไร เปนพ้ืนที่พัฒนาแลว 19,375 ไร ตั้งอยูที่เกาะ Kalimantanโดยปจจุบันมีการพัฒนา

พ้ืนที่แลวทั้งส้ิน 67,480 ไร โดยคาดวา PTTGE จะสามารถพัฒนาพ้ืนที่ในป 2555 ไดครบทั้งหมด 87,500 ไร ทั้งนี้ ในป 2551-2553 

ที่ผานมา PT. MAR สามารถผลิตผลปาลมดิบออกสูตลาดไดเปนจํานวน 78,000 ตัน หรือคิดเปนมูลคา 243 ลานบาท และ 22,900 

ตัน หรือคิดเปนมูลคา 109 ลานบาท ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ของป 2554 ทั้งนี้ เนื่องจากโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ (CPO) ที่กําลังการผลิต 
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45 ตันตอช่ัวโมง ของโครงการ PT. MAR ไดดําเนินการสรางแลวเสร็จและเดินเครื่องตั้งแตเดือนกรกฎาคม เปนตนมา ผลปาลมดิบ

ทั้งหมดจึงถูกนํามาใชในการผลิต CPO ของโครงการเอง ซ่ึงคาดวาจะสามารถดําเนินการผลิตน้ํามันปาลมดิบในป 2554 ได

ประมาณ 13,000 ตัน นอกจากนี้ยังมีการเตรียมจัดสรางระบบบําบัดน้ําเสียจากโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ เพ่ือนําของเสียที่จะเกิดขึ้นมา

ผลิตเปน Biogas เพ่ือนํากลับมาใชประโยชนไดอีกครั้ง และยังสามารถลดปริมาณมลพิษที่ปลอยสูส่ิงแวดลอมไดอีกดวย 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 ไดอนุมัติให PTTGE เขาซ้ือสินทรัพยบริษัท PT. Mitra Aneka 

Rezeki (PT. MAR (Palembang)) ผาน PT. MAR และมีมูลคาลงทุน 645 ลานบาท โดยมีสินทรัพยสิทธิบนที่ดิน 43,750 ไร พ้ืนที่

ชาวบานบน Contract Farming 93,750 ไร และโรงสกัดน้ํามันปาลมพรอมดําเนินการผลิตขนาด 30 ตัน/ชม. โครงการตั้งอยูบนเกาะ

สุมาตรา ปจจุบัน PT. MAR (Palembang) ไดรับเอกสารสิทธิสําคัญตางๆในการเพาะปลูกและการดําเนินการโรงสกัดครบถวนแลว 

โดยบริษัทไดถือกรรมสิทธ์ิเอกสารตางๆ  เรียบรอย พรอมเขาดําเนินการไดในป 2554 นี้ ซ่ึงคาดวาจะสามารถเพ่ิมพ้ืนที่และผลิต

น้ํามันปาลมดิบไดทันทีที่ประมาณ 850 ตันตอเดือน 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 ไดอนุมัติให PTTGE เขาลงทุนในบริษัท PT. First Borneo 

Plantations (PT. FBP) ในวงเงิน 2,608 ลานบาท โดยเปนการเขาลงทุนรวมแบบ Joint Venture ซ่ึง PTTGE เขาถือหุนในโครงการ 

PT. FBP จํานวนรอยละ 70  ซ่ึงมีสิทธิในที่ดิน 675,000 ไร และมีทุนจดทะเบียน ณ วันเขาซ้ือประมาณ 867 ลานบาท โครงการตั้งอยู

ที่ West Kalimantan ปจจุบันไดดําเนินการจัดทําแผนแมบท (Master Plan) ในการพัฒนาสวนปาลม รวมถึงแผนการระบบขนสง 

(Logistic Plan) โดยการสํารวจเสนทางคมนาคมขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา เพ่ือใหสามารถลําเลียงวัสดุ อุปกรณ รวมถึงผลผลิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงจัดทําระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมการนําตนออนที่พรอมลงปลูกเขาสูพ้ืนที่ปลูก

จริง โดยปจจุบัน ไดดําเนินการลงปลูกตนปาลมระยะเติบโตที่ 1 (Immature 1) ไปแลวเปนพ้ืนที่จํานวน 3,080 ไร 

(2) การบรหิาร 

   คณะกรรมการบรษิทั  PTTGE ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 ทาน โดยเปนผูบริหารจาก ปตท. ทั้งหมด 

(3) การเงนิ 

 ผลการดําเนินงานรวมของบริษัท PTTGE ในป 2552 – 6 เดือน ป 2554 เปนดังนี้  

หนวย  :  ลานเหรียญสหรัฐฯ 

งบรวม ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

รายไดรวม 7  7  6 

 คาใชจายรวม (รวมภาษี) 8  14  10 

กําไร(ขาดทนุ) สุทธิ (2) (7) (4) 

สินทรัพยรวม 175  211  306 

หนี้สินรวม 8  9  6 

สวนของผูถือหุน 167  202  300 
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4.3.   ภาวะอตุสาหกรรม        

4.3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจสํารวจและผลิตและกาซธรรมชาติ 

4.3.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรมในปจจุบัน  

 ณ ส้ินป 2553 ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติของประเทศไทย รวมทั้งสวนของพ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย เปนดังนี้ 

ปริมาณสํารองปโตรเลียม 
กาซธรรมชาติ  

(พันลานลูกบาศกฟตุ) 

น้ํามันดิบ 

(ลานบารเรล) 

กาซธรรมชาติเหลว (Condensate) 

(ลานบารเรล) 

ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว 

(Proved Reserves) 
10,588 197 245 

ปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ 

(Probable Reserves) 
11,479 461 335 

ปริมาณสํารองที่อาจจะพบ 

(Possible Reserves) 
6,386 247 130 

ที่มา :  รายงานประจําป 2553 ของ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ    

การสํารวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศไทยมีผูดําเนินการรายใหญๆ (Operator) เชน บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 

สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด บริษัท ปตท .สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  บรษิทั เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด บริษัท เฮสส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท มิตซุย ออยล เอ็กซพลอเรช่ัน จํากัด เปนตน ในป 2553  มีปรมิาณการ

ผลิตกาซธรรมชาติในประเทศ เฉล่ีย 2,860ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพ่ิมขึ้นจาก ปกอนรอยละ 3 น้ํามันดิบ 152,005  บารเรลตอวัน 

เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 4 และกาซธรรมชาตเิหลว 88,632 บารเรลตอวัน เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 3  

ปริมาณการผลิตปโตรเลียมของประเทศไทยสําหรับป 2548 - 2552 เปนดังนี ้

ป 
กาซธรรมชาติ  

(ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 
น้ํามันดิบ 

(บารเรลตอวัน) 
กาซธรรมชาติเหลว 

(บารเรลตอวัน) 

2548 2,292 113,890 69,487 

2549 2,353 128,950 75,250 

2550 2,515 133,549 78,844 

2551 2,658 145,616 85,862 

2552 2,576 150,864 83,493 

2553 2,860 152,005 88,632 

ที่มา :  ขอมูลตาม Web Site ของ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (www.dmf.go.th)    

                สําหรับระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ ( Distribution Pipeline System) นั้น ปจจุบันการลงทุนและการดําเนินการ 

สวนใหญ โดย ปตท. นอกเหนอืจาก ปตท.แลว บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท.  

กับ Suez-Tractebel S.A. แหงประเทศเบลเย่ียม และบริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด ไดดําเนินธุรกิจพัฒนาและกอสรางระบบทอยอย

เพ่ือขนสงและจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปจจุบันกิจการกาซธรรมชาติของประเทศไทยอยูภายใตการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานภายใต

พระราชบญัญัตกิารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในสวนของกิจการสํารวจและผลิตปโตรเลียมมีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

กระทรวงพลังงานเปนหนวยงานที่กํากับดูแล  

http://www.dmf.go.th/�


  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 สวนที่ 2 หนาที่ 134 

4.3.1.2 ความตองการใชกาซธรรมชาติในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต  

ในระยะเวลา 6 เดือน ป 2554 การจัดหากาซธรรมชาติเฉล่ีย 4,332 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ที่คาความรอน 1,000 บีทียู

ตอลูกบาศกฟตุ) เพ่ิมขึ้น 274 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือรอยละ 7 เมื่อเทียบกับป  2553 สําหรบัการจาํหนายกาซธรรมชาตมิี

ปริมาณเฉล่ีย 4,225 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพ่ิมขึ้น 178 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปนรอยละ 4 

การจัดหากาซธรรมชาติเฉล่ีย 4,332 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปนสัดสวนการจัดหาจากแหลงในประเทศและ

ตางประเทศรอยละ 78 และ 22 ตามลําดบั    

ปรมิาณการจาํหนายกาซธรรมชาติใน 6 เดือน ป 2554 ใหกับลูกคากลุมตางๆ มีดังนี ้

• ภาคไฟฟา 

 ปริมาณการจําหนายเฉล่ีย 2,584 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 61% ของปริมาณจําหนายทั้งหมด 

ประกอบดวยการจาํหนายใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรอื กฟผ. เฉล่ีย 1,201 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ผูผลิตไฟฟา

อิสระจํานวน 7 ราย เฉล่ีย 874 ลานลูกบาศกฟตุตอวัน ผูผลิตไฟฟารายเล็กจาํนวน 20 ราย เฉล่ีย 509 ลานลูกบาศกฟตุตอวัน โดย

การจาํหนายกาซธรรมชาตใินภาคไฟฟาลดลง 301 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือรอยละ 6 

• ภาคอุตสาหกรรม 

ปรมิาณการจาํหนายเฉล่ีย 522 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของปริมาณจําหนายทั้งหมด เพ่ิมขึ้น 

75 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือรอยละ 17 โดยมีจํานวนลูกคาทั้งส้ิน 303 ราย 

• ภาคขนสง 

การจาํหนายกาซธรรมชาตใินภาคขนสง หรอื  NGV มีปริมาณเฉล่ีย 229 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปนสัดสวนรอย

ละ 6 ของปริมาณจําหนายทั้งหมด โดยเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา 48 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือรอยละ 27 ซ่ึงเปนผลมาจากนโยบาย

ตรึงราคาจําหนายที่ 8.50 บาทตอกิโลกรมั และจากการสงเสรมิการใชพลังงานทางเลือกในภาคขนสงโดยเฉพาะการสนบัสนนุให

รถแท็กซ่ีเปล่ียนจากการใช LPG มาใช NGV ของรัฐบาล สงผลใหสัดสวนการใชกาซธรรมชาติในภาคขนสงทดแทนการใชน้ํามัน

เบนซินและดีเซลได  อยูที่ระดับรอยละ 8.5  โดยเพ่ิมขึ้นจากป 2552 รอยละ 1.1 ทั้งนี้ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2553  มีจํานวนรถยนต

ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงทั้งประเทศรวม 225,668 คนั และสถานบีรกิาร  NGV รวม 502 แหง ประกอบดวยสถานแีม 20 แหง 

สถานีตามแนวทอสงกาซธรรมชาติ 118 แหง และสถานลีกู 364แหง   

• โรงแยกกาซธรรมชาติ 

 การใชกาซธรรมชาติเพ่ือผลิตผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติมีปริมาณเฉล่ีย 886 ลานลูกบาศกฟตุตอวัน คดิ

เปนสัดสวนรอยละ 21 ของปริมาณการจําหนายรวมทั้งหมด เนื่องจากโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 เริ่มดําเนินการ

ผลิตเชิงพาณิชยตั้งแตเดือนมกราคม 2554  
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ปรมิาณการผลิตกระแสไฟฟาจาํแนกตามชนดิของเช้ือเพลิงระหวางป 2548 – 6 เดือน ป 2554 

                   หนวย : ลานหนวย  

 ป 2548 ป2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552  ป 2553 6 เดือน ป 2554 

1. พลังน้ํา 5,671 7,950 7,961 6,951 6,966 5,347 3,051 

2. กาซธรรมชาติ 94,468 94,398 98,148 104,386 105,930 117,941 55,188 

3. น้ํามันเตาและดีเซล 7,817 7,885 2,995 1,013 493 600 510 

4. ถานหิน 20,614 24,468 30,881 30,838 29,808 29,764 16,261 

5. กระแสไฟฟานําเขา และอื่นๆ 6,228 7,217 7,041 5,033 5,161 10.017 6,207 

รวม 134,798 141,919 147,026 148,221 148,358 163,668 81,227 

อัตราการขยายตัว  (รอยละ) 5.7 5.3 3.6 0.8           0.1 10.3  

ที่มา :  ขอมูลตาม Web Site ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (www.eppo.go.th)  

 

เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติค ณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ(กพช.) เม่ือ

วันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2550-25 73 (PDP2010) โดยแผน PDP 2010 

ปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาตใินการผลิตไฟฟาในชวง 5 ป แรก มีการขยายตัวอยูที่รอยละ 6 และในระยะยาวก็ จะยังคงมี

การขยายตวัอยางตอเนื่อง ซ่ึงกาซธรรมชาติยังคงเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา โดยตามแผนฉบบัดงักลาวผูผลิตไฟฟาอิสระ

รายใหมจะใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา เนื่องจากราคากาซธรรมชาติจะสามารถแขงขันไดและเปนที่

ยอมรับดานส่ิงแวดลอมเม่ือเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน โดยประมาณการการผลิตกระแสไฟฟาจําแนกตามประเภทเช้ือเพลิง 

แสดงดงัภาพ นอกจากนี ้ภาครัฐยังไดมีนโยบายผลักดันการใชกาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนสงมากขึ้น เนื่องจาก

มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวาเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ และจะชวยลดผลกระทบตอผูบริโภคในชวงที่ราคาน้ํามันในประเทศ

ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลก 
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ทั้งนี้ จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการฟนตัวอยางตอเนื่อง ทําใหปริมาณความตองการไฟฟาสูงขึ้น ซ่ึงจากการปรับปริมาณ

ความตองการไฟฟาใหมในรอบ 6 เดอืนแรกของป 2553 พบวาปรมิาณความตองการไฟฟาสูงขึน้จากแผน  PDP 2010 รอยละ 7 

สงผลใหความตองการกาซธรรมชาติในภาคไฟฟาปรับตัวสูงขึ้นจากแผนเดิมรอยละ 12 

4.3.1.3 การปรับโครงสรางบริหารกิจการพลังงาน       

รัฐบาลมีนโยบายใหมีการปรับโครงสรางบริหารกิจการพลังงานใหเหมาะสม โดยแยกงานนโยบาย งานกํากับดูแลการ

ประกอบกิจการพลังงาน และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน ใหการกํากับดแูลกิจการพลังงานครอบคลุมทัง้กิจการ

ไฟฟาและกาซธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ ม่ันคง มีปริมาณเพียงพอ และใหมีการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลอิสระ คือ 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เพ่ือกํากับดแูลกิจการพลังงานของประเทศ โดยมีหนาทีป่องกันการใชอาํนาจผกูขาดโดยมิ

ชอบ และคุมครองผูใชพลังงานและผูไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน  เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2550 สภานติิ

บัญญัติแหงชาติไดมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติดงักลาว พระราชบญัญัตกิารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

(พระราชบัญญัติฯ) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2550 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2550 

เปนตนไป 
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4.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจนํ้ามัน 

4.3.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามัน   

ปจจุบันประเทศไทยมีโรงกล่ันน้ํามันรวมทั้งส้ิน 7 แหง มีกําลังการผลิตรวมกันทั้งส้ินประมาณ 1,104,000 บารเรลตอวัน 

(ไมรวมกําลังการผลิตของหนวยกล่ันแยกคอนเดนเสทของ PTTAR จํานวน 135,000 บารเรลตอวัน) ใน 6 เดือน ป  2554 โรงกล่ัน

น้ํามันมีการผลิตจริงรวมกันจํานวน 870,138 บารเรลตอวัน เม่ือรวมกับการผลิตกาซปโตรเลียมเหลวจากโรงแยกกาซฯ และ

โรงงานปโตรเคมีจํานวน 90,793 บารเรลตอวัน ทําใหมีการผลิตน้ํามันสําเร็จรูปของประเทศรวมทั้งส้ินจํานวน 960,931 บารเรล

ตอวัน  

ประเทศไทยผลิตน้ํามันสําเร็จรูปแยกเปนผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปชนิดตางๆ ดังนี้ 

    หนวย : บารเรลตอวัน 

ประเภทผลิตภัณฑ ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

น้ํามันเบนซิน 198,691 222,229      218,198  170,334 

น้ํามันดีเซล 356,929 387,546      401,606  401,363 

น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 103,147 102,966      106,775  106,420 

น้ํามันเตา 118,123 118,633      103,393  110,389 

น้ํามันกาด 3,349 1,601         8,043  2,609 

กาซปโตรเลียมเหลว 133,152 133,840      136,400  155,237 

รวม 913,390 966,816 974,414 946,352 

   ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

การขนสงน้ํามันดิบในประเทศไทยสามารถดําเนินการไดทั้งทางรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนสง ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับที่ตั้งของ

โรงกล่ันน้ํามัน การขนสงน้ํามันดิบจากตางประเทศจะใชเรือขนสงตามทาเทียบเรือตางๆ ตลอดแนวชายฝงทะเลของประเทศ 

ขณะที่การขนสงน้ํามันดิบในประเทศสวนใหญจะขนสงโดยทางรถไฟ โดยที่น้ํามันดิบจะถูกขนสงไปยังโรงกล่ันน้ํามันทั้ง 7 แหง

ซ่ึงตั้งอยูใกลชายฝงทะเลเพ่ือกล่ันเปนผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป  

ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจะถูกขนสงโดยทาง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนสง และทอสงน้ํามัน ปจจุบันการขนสงน้ํามัน

ทางทอสงน้ํามันแมจะเพ่ิมสูงขึ้น แตก็ยังมีปริมาณการใชไมมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับการขนสงโดยรถบรรทุกและรถไฟ 

เนื่องจากทอขนสงน้ํามันไมไดมีการเช่ือมตอกับโรงกล่ันน้ํามันทุกแหง โรงกล่ันน้ํามันสวนใหญตั้งอยูที่ภาคกลางและภาค

ตะวันออกของประเทศซ่ึงเปนพ้ืนที่ที่มีความตองการใชน้ํามันสูงกวาภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 

4.3.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจําหนายน้ํามัน 

ประเทศไทยมีผูคาน้ํามันที่จดทะเบียนเปนผูคาตามมาตรา 7  รวม 41 ราย มกราคม – มิถนุายน 2554 มี ความตองการใช

น้ํามันทั้งประเทศรวม 21,144 ลานลิตร เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 4.3% โดยผลิตภัณฑน้ํามันเบนซินมีการใชใกลเคียงกับ

ชวยเดียวกันของปกอน  สําหรับผลิตภัณฑที่มีการใชเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนคือ LPG เพราะรัฐบาลยังตรึงราคา

อยู และยังไมปลอยลอยตัวอยางเสรีทําใหกาซปโตรเลียมเหลวเปนผลิตภัณฑที่มีราคาถูกกวาเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน สําหรับน้ํามันเตามี

การใชลดลงถึง 31%จากการที่ภาคอุตสาหกรรมหันไปใชพลังงานอ่ืนที่ถูกกวา เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ เปนตน การแขงขันใน

อุตสาหกรรมการจัดจําหนายน้ํามัน นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการ การบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ 

ตลอด Value Chain แลว การแขงขันทางดานราคายังคงมีอยูตอเนื่องตลอดป ซ่ึงเปนปกติตามกลไกตลาด 
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 ตารางแสดงความตองการใชน้าํมันของประเทศ ป 2551- 6 เดือน ป 2554 

 หนวย  : ลานลิตร 

ประเภทผลิตภัณฑ ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

น้ํามันเบนซิน 7,120 7,525 7,417 3,695 

น้ํามันดีเซล 17,643 18,465 18,483 9,771 

น้ํามันเช้ือเพลิงเครื่องบิน 4,623 4,432 4,712 2,589 

น้ํามันเตา 3,273 2,731 2,615 1,195 

น้ํามันกาด 16 18 15 6 

กาซปโตรเลียมเหลว 6,587 6,450 7,194 3,888 

รวม 39,262 39,621 40,436 21,144 

      ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน 

โครงสรางราคาน้าํมนั  

 โครงสรางราคาน้ํามันจะประกอบดวย 2 สวน คอื ราคาขายสงหนาโรงกล่ัน และราคาขายปลีก ในสวนของราคาขายสง

หนาโรงกล่ัน จะประกอบดวย ราคา ณ โรงกล่ัน ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง กองทุนเพ่ือสงเสริมการ

อนรุกัษพลังงาน และภาษมีลูคาเพ่ิม และในสวนของราคาขายปลีก จะประกอบดวย ราคาขายสงหนาโรงกล่ัน คาการตลาด และ

ภาษีมูลคาเพ่ิม 

 จากการที่ประเทศไทยเปนประเทศผูนําเขาน้ํามันจากตางประเทศในรูปของน้ํามันดิบ และน้ํามันสําเร็จรูปบางสวน 

ประกอบกับการคาน้ํามันเปนไปอยางเสรี ดังนั้น การกําหนดราคาน้ํามัน ณ โรงกล่ันจึงขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของราคาน้ํามัน

ในตลาดโลก (ซ่ึงโรงกล่ันในประเทศไทย อางอิง ตลาดสิงคโปรเปนเกณฑเชนเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคนี้ ) และการ

เปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (หรือคาเงินบาท) ซ่ึงเปนตนทุนในการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิง 

ตัวอยางโครงสรางราคาน้ํามันในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วันท่ี 23 กันยายน 2554 

      หนวย : บาท/ลิตร 

 เบนซนิออกเทน 91 
คิดเปนรอยละของ 

ราคาขายปลีก 
ดีเซลหมุนเร็ว 

คิดเปนรอยละของ 

ราคาขายปลีก 

ราคา ณ โรงกลั่น 23.6955 /1 64.62 24.2161 85.30 

ภาษีสรรพสามิต 7.0000 /2 19.09 0.0050 0.02 

ภาษีเทศบาล 0.7000 /2 1.91 0.0005 0.00 

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 0.0000 /2 0.00 0.0000 0.00 

กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 0.2500 /2 0.68 0.2500 0.88 

ภาษีมูลคาเพ่ิม 2.2152 /2 6.04 1.7130 6.03 

ราคาขายสงหนาโรงกลั่น 33.8607 92.34 26.1846 92.23 

คาการตลาด 2.6255 7.16 2.0611 7.26 

ภาษีมูลคาเพ่ิม 0.1838 /2 0.50 0.1443 0.51 

                ราคาขายปลีก 36.67 100.00 28.39 100.00 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
/1  โรงกล่ันกําหนดจากราคาตลาดโลก 
/2 รัฐบาลกําหนด 
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 สําหรับอัตราภาษีสรรพสามิตปจจุบันเปนไปตามประกาศอัตราภาษีสรรพสามิตของกระทรวงการคลัง  โดย ณ วันที่  

23 กันยายน 2554 อัตราภาษีสรรพสามิตของผลิตภัณฑตางๆ เปนดังนี้ 

ประเภทผลิตภัณฑ ตามปริมาณ (บาท/ลิตร) 

1. น้ํามันเบนซินชนิดไรสารตะก่ัว 7.0000 

2. น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี10 6.3000 

3. น้ํามันแกสโซฮอล 95  อี 20 5.6000 

4. น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี 85 1.0500 

5. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 0.0050 

6. น้ํามันเตา (FO 600 (1) 2% S 1.1057 

7. น้ํามันเตา (FO 1500 (2) 2% S 1.0383 

8. กาซปโตรเลียมเหลว (บาทตอกิโลกรัม) 2.1700 

 ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

  

 สําหรับเงินสงเขากองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง ปจจุบัน รัฐบาลกําหนดใหผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑน้ํามันสงเงินเขา

กองทุนน้ํามันตามอัตราที่กําหนดซ่ึงขึ้นอยูกับชนิดน้ํามัน  

 เนื่องจาก ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น  ซ่ึงสงผลใหราคาขายปลีกน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศปรับตัวสูงตาม 

และในที่สุดผูคาน้ํามันอาจตองปรับขึ้นราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศ ทําใหราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

เกิน 30 บาท/ลิตร รฐับาลจงึไดหามาตรการเพ่ือลดภาระคาครองชีพของประชาชน เพราะน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเปนน้ํามันพ้ืนฐาน

ของระบบเศรษฐกิจ หากมีการปรบัราคาขายปลีกเกิน 30 บาท/ลิตร จะกระทบตอตนทุนการขนสงสินคาและบริการ รวมทั้งคา

ครองชีพของประชาชน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหนํากองทุนน้ํามัน

เช้ือเพลิงมาเพ่ิมอัตราเงินชดเชยของน้ํามันดีเซลหมุนเร็วอยางตอเนื่อง  

 นโยบายรัฐบาลใหมไดมี การยกเลิกเรียกเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงช่ัวคราวจากน้ํามันเบนซิน 91 และเบนซิน 95 

รวมถึงน้ํามันดีเซลตั้งแตปลายเดือน สิงหาคม 2554 

            ตารางแสดงอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามัน และอัตราเงินชดเชย ณ วันท่ี 23 กันยายน 2554 

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ประเภทผลิตภัณฑ เงินสงเขากองทุนน้ํามัน (บาท/ลิตร) อัตราชดเชย (บาท/ลิตร) 

1. น้ํามันเบนซิน 95 0.0000 - 

2. น้ํามันเบนซิน 91 0.0000 - 

3. น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี 10 1.4000 - 

4. น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี 20 - -2.8000 

5. น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี 85 - -13.5000 

6. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว - 0.0000 

7. น้ํามันเตา (FO 600 (1) 2% S 0.0600 - 

8. น้ํามันเตา (FO 1500 (2) 2% S 0.0600   

9. กาซปโตรเลียมเหลว (บาทตอกิโลกรัม) 1.3099 - 
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4.3.2.3  อุตสาหกรรมการจัดจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว  

โครงสรางราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในปจจุบันเปนแบบก่ึงลอยตัว โดยภาครัฐไดมีการยกเลิกควบคุมราคาขาย

ปลีก แตยังคงมีการควบคุมราคาขายสงหนาโรงกล่ัน ซ่ึงรวมถึงราคา ณ โรงกล่ัน ซ่ึงที่ผานมาในชวงที่ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้น

อยางตอเนื่อง สงผลใหราคาขายปลีกกาซ LPG ในประเทศแตกตางจากราคา LPG ในตลาดโลกและราคาขายปลีกน้าํมันเช้ือเพลิง

ในประเทศคอนขางมาก ทาํใหปรมิาณความตองการกาซ  LPG ในประเทศเพ่ิมขึน้อยางมากโดยเฉพาะในภาคขนสงและ

อุตสาหกรรม ทําใหตั้งแตเดือนเมษายน 2551 กําลังการผลิตกาซ LPG ในประเทศไมเพียงพอกับปรมิาณความตองการ  กระทรวง

พลังงานจงึมอบหมายให ปตท. เปนผูนําเขากาซ LPG ในราคาตลาดโลก  และจําหนายในราคาที่รัฐควบคุม โดย ปตท. จะไดรับ

เงนิชดเชยคนืจากกองทนุน้าํมันเช้ือเพลิงภายหลัง   

ขณะเดยีวกัน รฐับาลมีมาตรการบรรเทาผลกระทบดานพลังงาน โดย ใหขยายระยะเวลาการตรงึราคาขายปลีกกาซ LPG 

ในภาคครัวเรือนและขนสงจากส้ินเดือนมิถุนายน 2554 ไปจนถึง ตนป 2555 สําหรบัการ ปรบัราคาขายปลีกกาซ LPG ใน

ภาคอุตสาหกรรม ใหทยอยปรับราคาเพ่ือ ใหสะทอนตนทุนโรงกล่ันน้ํามัน ตั้งแตกรกฎาคม 2554 เปนตนไป โดยปรับราคาขาย

ปลีกไตรมาสละ 1 ครั้ง จํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 บาทตอกิโลกรัม  

ตั้งแตวันที่  19 กรกฎาคม 2554 ไดมีการปรับราคากาซ LPG ภาคอุตสาหกรรมรอบแรก  สงผลใหราคากาซ LPG 

ภาคอุตสาหกรรมเทากับ 21.13 บาทตอกิโลกรมั จากราคา 18.13 บาทตอกิโลกรัม  สงผลใหราคากาซ LPG มี 2 ราคา คอื ราคาใน

ภาคอุตสาหกรรม และราคาในภาคขนสง-ครัวเรือน 

นอกจากนี ้ ในระยะยาวรฐับาลไดมอบหมายใหกระทรวงพลังงาน และบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) รับไปดําเนินการ

ศึกษาจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการนําเขา LPG ในอนาคต เชน ขยายระบบคลังและทาเรอื เพ่ือนําเขา LPG  รวมถึง

การขยายขดีความสามารถในการจายกาซ LPG ไปยังคลังภูมิภาคตางๆ เพ่ือรองรับความตองการในอนาคตอยางเพียงพอ โดยการ

ขยายกําลังการจายทั้งทางรถยนตและรถไฟ 

 ทั้งนี้ โครงสรางราคาจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวจะประกอบดวย 3 สวนคอื 

(1)   ราคา ณ โรงกล่ัน/โรงแยกกาซ/นําเขา 

(2)   ราคาขายสงหนาโรงกล่ัน ประกอบดวย 

 -  ราคา ณ โรงกล่ัน/โรงแยกกาซ 

 -  ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง และภาษีมูลคาเพ่ิม 

(3)   ราคาขายปลีก ประกอบดวย 

 -  ราคาขายสงหนาโรงกล่ัน/โรงแยกกาซ 

 -      คาการตลาดและภาษมีลูคาเพ่ิม  
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ตัวอยางโครงสรางราคา LPG ณ วันท่ี 23 กันยายน 2554 

            หนวย : บาท/กิโลกรัม 

  กาซปโตรเลียมเหลว คิดเปนรอยละของราคาขายปลีก 

ราคา ณ โรงกล่ัน/โรงแยกกาซ/นําเขา 9.9894 /1 55.10 

ภาษีสรรพสามิต 2.1700 /2 11.97 

ภาษีเทศบาล 0.2170 /2 1.20 

กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง 1.3099 /2 7.23 

ภาษีมูลคาเพ่ิม 0.9580 /2 5.28 

ราคาขายสงรวมภาษมีลูคาเพิม่ 14.6443 80.78 

คาการตลาด 3.2566 17.96 

ภาษีมูลคาเพ่ิม 0.2280 /2 1.26 

ราคาขายปลกี *18.13 100.00 

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 /1 รัฐบาลกําหนดโดยอางอิงราคาตลาดโลก 
 /2 รัฐบาลกําหนด 
 
*หมายเหตุ  ราคากาซ LPG ภาคอุตสาหกรรมเทากับ 21.13 บาท ราคากาซ LPG ภาคขนสงและครัวเรือน เทากับ 18.13 บาท   
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4.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

4.3.3.1 โครงสรางของอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

โครงสรางของอุตสาหกรรมปโตรเคมีสามารถแบงไดเปน 3 ขั้น ดังนี ้

(1) อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน : เปนการนํากาซปโตรเลียม อันไดแก กาซอีเทนและกาซโพรเพน หรือผลิตภัณฑใน

รูปของน้ํามัน อันไดแก แนฟทา มาแปรสภาพเปนสารโอเลฟนส (กาซเอทิลีนและกาซโพรพิลีน) และคอนเดนเสท

มาแปรสภาพเปนสารอะโรเมติกส  (เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผานกระบวนการกล่ัน  แยก ทําใหแตกตัว 

และแปรรูป 

(2) อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลาง  : เปนการนําผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตนไปผาน

กระบวนการตางๆจนไดเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลาง  เชน  สไตรีนโมโนเมอร  ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร   

เอทลีินไกลคอล กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธ์ิ  ฟนอล และอะซีโตน เปนตน 

(3) อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลาย  : เปนการนําผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลางไปผาน

กระบวนการตางๆ  จนไดเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นปลาย ในรูปของ เม็ดพลาสตกิชนดิตางๆ  เชน โพลิเอทิลีน  

โพลิโพรไพลีน โพลิไวนิลคลอไรด โพลิสไตรีน หรือวัตถุสังเคราะหตางๆ  ซ่ึงจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบพ้ืนฐาน

ในการผลิตของอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืนๆ  เชน  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ  อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา  

อุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนต และอุตสาหกรรมส่ิงทอ เปนตน 

4.3.3.2 สถานการณปโตรเคมีของประเทศไทย 

การฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจในป 2553 ที่ผานมา สงผลใหอุปสงคผลิตภัณฑปโตรเคมีปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะจาก

ประเทศจีนและอินเดีย กอปรกับเหตุการณสึนามิในประเทศญ่ีปุน การหยุดโรงงานเพ่ือซอมบํารุงและปญหาขัดของทางเทคนิค

เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุบอยครั้งของโรงงานผลิตปโตรเคมีรายใหญของโลก สงผลใหอุปทานผลิตภัณฑปโตรเคมีในป 2554 อยู

ในภาวะตึงตัว ระดับราคาปโตรเคมีทุกผลิตภัณฑในชวงครึ่งปแรกปรับสูงขึ้น นักวิเคราะหหลายรายคาดการณวาป 2554 จะเปน  

ปแรกของวงจรขาขึ้นของวัฏจักรธุรกิจและจะเขาสูชวงสูงสุดของวัฎจักรธุรกิจในป 2558-2559 อยางไรก็ตาม แนวโนมเศรษฐกิจ

โลกที่อยูในภาวะชะลอตัวโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรป อาจสงผลกระทบตอการคาดการณดังกลาว 

การผลิตปโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทยในป 2553 เพ่ิมขึ้นรอยละ 11 จากป 2552 โดยสวนใหญมาจากการผลิต

ผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นปลายที่เพ่ิมขึ้นรอยละ 16 โดยสวนหนึง่เปนผลจากการทีศ่าลปกครองกลางมีคาํพิพากษาตดัสินกรณี  

มาบตาพุดเม่ือวันที่ 2 กันยายน 2553  ทําใหโครงการที่อยูทายเอกสารแนบฟองหมายเลข 7 ของ สมาคมตอตานสภาวะโลกรอน

สามารถดาํเนนิการเชิงพาณิชยได  กอปรกับความตองการบริโภคในประเทศและการสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีโดยรวมเพ่ิม

สูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและอุปสงคจากตางประเทศที่รอยละ 11 และ 14 ตามลําดับ สงผลใหการนําเขาผลิตภัณฑปโตรเคมี

โดยรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 30 จากปกอน โดยเฉพาะในสวนของผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลางเพ่ือเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ  

ปโตรเคมีขั้นปลาย  

หากพิจารณาสัดสวนของการสงออกเปรียบเทียบกับการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีในแตละขั้นของประเทศแลว พบวา 

ประเทศสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตน ขั้นกลางและขั้นปลาย รอยละ 16 35 และ 52 ของการผลิตในแตละขั้นตามลําดับ ซ่ึง

เปนสัดสวนที่ใกลเคียงกับปกอน ยกเวนในสวนของผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นปลายที่ปรับสูงขึ้นจากปกอน เนื่องจากการผลิต  

การบริโภคและการสงออกที่เพ่ิมขึ้นตามที่กลาวขางตน 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

 สวนที่ 2 หนาที่ 143 

 

การผลิต การนําเขา การบริโภค และการสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตน*ของประเทศไทย                                              หนวย : พันตันตอป 

ป 
การจดัหา การบริโภค 

การผลิต การนําเขา การบริโภค การสงออก 

2549 5,764 406 5,452 718 

2550 5,832 607 5,969 470 

2551 5,515 523 5,427 609 

2552 7,074 305 6,341 1,037 

2553 7,931 354 7,049 1,236 

* Ethylene, Propylene, Benzene, Toluene และ P-Xylene 

ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลาง*ของประเทศไทย                                         หนวย : พันตันตอป 

ป 
การจดัหา การบริโภค 

การผลิต การนําเขา การบริโภค การสงออก 

2549 3,732 665 2,900 1,495 

2550 4,535 297 3,054 1,777 

2551 4,105 354 2,979 1,479 

2552 4,516 264 3,127 1,654 

2553 4,670 370 3,416 1,625 
*VCM, SM, Caprolactam, PTA, Cyclohexane และ MEG 

ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นปลาย*ของประเทศไทย                                         หนวย : พันตันตอป 

ป 
การจดัหา การบริโภค 

การผลิต การนําเขา การบริโภค การสงออก 

2549 4,256 539 2,842 1,952 

2550 4,330 607 2,899 2,038 

2551 4,210 619 2,802 2,070 

2552 4,262 634 2,829 2,067 

2553 4,935 834 3,207 2,563 
* PE (including EVA), PVC, PP, PS, EPS และ ABS/SAN 

ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคผลิตภัณฑปโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย                                              หนวย : พันตันตอป 

ป 
การจดัหา การบริโภค 

การผลิต การนําเขา การบริโภค การสงออก 

2549 13,752 1,610 11,194 4,165 

2550 14,697 1,511 11,922 4,285 

2551 13,830 1,496 11,208 4,158 

2552 15,852 1,203 12,297 4,758 

2553 17,536 1,558 13,672 5,424 
ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
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4.4  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

4.4.1 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการโรงแยกกาซธรรมชาต ิ

ตลอดระยะเวลาการดาํเนนิงานของโรงแยกกาซธรรมชาตทิีผ่านมา ปตท . ไดตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย รวมทัง้คณุภาพชีวติและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง ดังนั้น ปตท . จงึได

ติดตามตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องและเครงครัด โดยในชวงกอนการกอสรางไดมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พรอมทั้งระบุมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจวัด

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ซ่ึงจนถึงปจจุบัน ปตท. ไดดําเนินการติดตามตรวจวัด บันทึกผล และจัดทํารายงานฯ เสนอ

ตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึงหนวยงานที่เก่ียวของ เชน สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ย่ิงไปกวานั้น เพ่ือให

เกิดความม่ันใจในประสิทธิภาพของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ และเปนไปตามคําแนะนําของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในป 

2546 และป 2548 โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง หนวยที่ 1 และ 5 ยังไดติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษเพ่ือตรวจสอบ

คณุภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัต ิ( Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ตามลําดบั ซ่ึงจากการตดิตาม

ตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมของโรงแยกกาซธรรมชาติทั้ง 5 โรงตัง้แตเปดดาํเนนิการ พบวาคณุภาพอากาศ คณุภาพเสียง คณุภาพ

น้าํ และการจดัการกากของเสียจากกระบวนการผลิต ลวนอยูในเกณฑทีด่กีวามาตรฐานตาม ที่กฎหมายกําหนด สําหรบัโครงการ

กอสรางโรงแยกกาซอีเทนและ โรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ 6 ที่จังหวัดระยอง รวมทั้งโครงการระบบปรับปรุงคุณภาพ น้ําทิ้ง

เพ่ือหมุนเวียนกลับมาใชใหม ของโรงแยกกาซธรรมชาติระยองนั้น ไดจัดทํารายงาน  EIA เสนอตอ สผ. และไดรับการพิจารณา

เหน็ชอบจาก คณะกรรมการผูชาํนาญการฯ เรยีบรอยแลว ขณะนี้อยูในระหวางการกอสราง โดยในสวนของโครงการกอสรางโรง

แยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งฯ นั้น ไดมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

และสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA) โดยความสมัครใจเพ่ิมเติมดวย  นอกจากนี้ ยังมีโครงการระบบ

หมุนเวียนพลังงานความรอนเหลือทิ้งกลับคืน ของโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

พลังงาน ขณะนี้อยูในระหวางศึกษาและจัดทํารายงาน EIA   

นอกจากการปฏบิตัติามกฎหมายขางตนแลว ปตท . ยังไดนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001  และระบบการ

จดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก .18001 //OHSAS 18001 เขามาใช โดยปจจุบัน ทั้งโรงแยกกาซธรรมชาติ ระยอง

(หนวยที่ 1-3 และ 5) และโรงแยกกาซธรรมชาตขินอม (หนวยที่ 4) ไดรับการรับรองระบบ ISO 14001 และระบบ มอก .

18001/OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลว และสามารถรักษาการรับรองไดอยางตอเนื่อง

จนถึงปจจบุนั นอกจากนี ้จากการทีโ่รงแยกกาซธรรมชาตริะยอง ไดผานการทวนสอบการปฏบิตัติามเกณฑ 4มาตรฐานความ

รับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม ( Standard for Corporate Social Responsibility : CSR-DIW) และไดรับ

เกียรติบัตร ในป 4

ถึงแมวาการดําเนินการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท . ไดเกิดขึ้นกอนที่โครงการประเภทระบบขนสง

ปโตรเลียมทางทอ จะถูกกําหนดใหอยูในขายที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Environmental Impact 

Assessment) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม พ .ศ. 2539 มากกวา 10 ป อยางไรก็ตาม ปตท . ได

 2551 แลว  ในป 2552 ไดขยายผลไปสูโรงแยกกาซธรรมชาติขนอม ซ่ึงไดรับเกียรติบัตรจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมเชนกัน    

4.4.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการระบบทอสงกาซธรรมชาติ 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

 สวนที่ 2 หนาที่ 145 

ตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมทั้งกอนการกอสราง ระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสรางมาโดยตลอด โดย

มีการศึกษาและประเมินผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอมกอนดําเนินโครงการ เพ่ือกําหนดมาตรการปองกันแกไขและติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมระหวางกอสรางและระยะดําเนินการ รวมทั้งมีการปรับสภาพพ้ืนที่ใหเขาสูสภาพเดิมเม่ือการฝง

กลบทอแลวเสร็จ ซ่ึงทุกโครงการนับแตการกอสรางทอสงกาซสายประธานเสนแรกที่เริ่มรับกาซธรรมชาติจากอาวไทย และ

โครงการทอสงกาซธรรมชาติอ่ืนๆ ก็มีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

สําหรับทอสงกาซธรรมชาติจากสหภาพพมามายังชายแดนไทยที่บานอีตอง และตอมายังโรงไฟฟาราชบุรีจังหวัดราชบุรี 

ที่เริ่มกอสรางในป 2540 นั้น ปตท. ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเสนอตอ  สผ. ตามที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ .ศ. 2535 เชนเดียวกับการดําเนินการของโรงแยกกาซธรรมชาติ 

ซ่ึงจากการติดตามตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมตั้งแตป 2540 เปนตนมา ลวนปรากฏวาเปนไปตามมาตรการลดและตดิตาม

ผลกระทบที่ไดเสนอไวในรายงานฯ 

ในระหวางป 2547 จนถึงปจจุบัน โครงการกอสรางระบบทอสงกาซฯ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับ

ที่ 3 และโครงการเก่ียวเนื่อง ไดมีการศึกษาและจัดทํารายงาน EIA รวมทัง้มีการนาํมาตรการลดผลกระทบและการดาํเนนิการ

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไปสูการปฏิบัติทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ สําหรับโครงการที่อยู

ระหวางการกอสรางที่จะตองดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและการวางระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย และ

อาชีวอนามัย ไดแก โครงการทอสงกาซธรรมชาติตามแนวถนนเอกชัย-พระรามที่ 2 โครงการทอสงกาซ ฯ สุวรรณภูมิ -พญาไท 

โครงการทอสงกาซฯ เสนที่ 4 (ระยอง-แกงคอย) โครงการติดตั้งเครื่องเพ่ิมความดันกาซหนวยที่ 4 โครงการทอสงกาซฯ นวนคร-

รังสิต และโครงการทอสงกาซฯ ยอยเขาโรงไฟฟาของผูผลิตไฟฟาอิสระ/ผูผลิตไฟฟารายเล็ก ( Independent Power Producer 

(IPP)/Small Power Producer (SPP)) เขาโรงงานอุตสาหกรรมและสถานีบริการ NGV นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยูในระหวาง

การศกึษาและจดัทาํรายงาน  EIA เพ่ือเสนอตอ  สผ.  หรืออยูระหวางการพิจารณา  ไดแก โครงการทอสงกาซฯ Debottleneck 

(Looping BV#25) โครงการทอสงกาซฯ ไปยังถนนปูเจาสมิงพราย โครงการทอสงกาซฯ ไปยังสถานีควบคุมกาซ BVW# 1   

โครงการทอสงกาซฯอยุธยา-นครสวรรค/ สระบุรี-นครราชสีมา โครงการทอสงกาซฯ ไปยังกลุมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 

2 และนิคมอุตสาหกรรมปนทอง และโครงการทอสงกาซฯ ยอยเขาโรงไฟฟาของ IPP/ SPP เขาโรงงานอุตสาหกรรมและสถานี

บรกิารกาซ NGV ตางๆ เปนตน 

เพ่ือใหการดาํเนนิงานดานส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากล สายงานระบบทอ

สงกาซธรรมชาตขิอง ปตท . ทุกหนวย จึงไดนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย มอก.18001/OHSAS 18001 เขามาปฏิบัติ โดยไดรับการรับรองระบบ ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 

จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลวและสามารถรักษาการรับรองไดอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

4.4.3 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการดําเนินการทาเทียบเรือของคลังปโตรเลียมและผลิตภัณฑอื่น ๆ 

ในการกอสรางทาเทียบเรือของ ปตท . เพ่ือขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียม ไดมีการจัดทํารายงาน  EIA ซ่ึงระบุมาตรการ

ปองกัน และแกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ตลอดจนไดดําเนินการติดตามตรวจวัดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(Monitoring) ตามที่กฎหมายกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เสนอตอ  

สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง ซ่ึงจากการติดตามตรวจสอบดังกลาว ปตท. สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมไดอยางครบถวน โดยผลการติดตามตรวจวัดทั้งหมด อยูในเกณฑที่ดีกวา

มาตรฐานตามทีก่ฎหมายกําหนด อีกทั้งหนวยงานของ ปตท. ที่มีทาเทียบเรือขนสงผลิตภัณฑทุกคลังยังไดรับการรับรองระบบการ

จัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลว

เชนเดียวกับโรงแยกกาซธรรมชาติ และระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
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โครงการทาเทียบเรือที่ขณะนี้ไดจัดทํารายงาน EIA แลวเสร็จและไดผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการส่ิงแวดลอม

แหงชาติแลว อยูในระหวางกอสราง ไดแก โครงการทาเทียบเรือเอนกประสงคจังหวัดระนอง โครงการพัฒนาทาเทียบเรือและ

คลังผลิตภัณฑเหลวที่จังหวัดระยองของบริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด และโครงการกอสรางทาเทียบเรือและสถานีรับจาย

กาซธรรมชาตเิหลว (LNG Receiving Terminal) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ซ่ึงจะไดดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอมในระยะกอสรางอยางเครงครัดตอไป นอกจากนี้ ยังมีโครงการขยายทาเทียบเรือและเดินทอใตทะเลของคลังน้ํามัน

ศรีราชา ขณะนี้อยูในระหวางขั้นตอนการศึกษาและจัดทํารายงาน EIA 

4.4.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการรวมลงทุนในโรงงานปโตรเคมีและโรงกลั่นน้ํามัน 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและการกล่ันเปนอุตสาหกรรมอีกประเภทที่ตองจัดทํารายงาน  EIA ตามทีก่าํหนดใน

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ .ศ. 2535 โดย ปตท. ไดรวมลงทุนและเขาไปมีสวนรวมใน

ขั้นตอนของการพัฒนา รวมทั้งในขั้นตอนการกอสรางหรือขยายโรงงานปโตรเคมีและโรงกล่ันน้ํามันตางๆ ในสัดสวนที่มากนอย

ตางกัน โดยในปจจุบัน มีโครงการกอสรางและ/หรือขยายโรงงานในความรับผิดชอบของบริษัทในกลุมที่ ปตท.ถือหุนโดยตรง ที่

ไดรับการอนุมัติรายงาน EIA และขณะนี้อยูในระหวางการกอสราง ไดแก  โครงการกอสรางโรงผลิตสาร  Acrylonitrile/Methyl 

Methacrylate (AN/MMA) ของบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด ซ่ึงทั้งสองโครงการไดมีการศึกษาและจัดทํา EHIA โดยความ

สมัครใจดวย สําหรับโครงการที่กอสรางแลวเสร็จและเขาสูระยะดําเนินการ ก็ไดปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจวัดผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด ซ่ึงมีการติดตามตรวจวัด บันทึกผล และจัดทํา

รายงานเสนอตอ สผ. และหนวยงานที่เก่ียวของเปนระยะตามที่กําหนด 

4.4.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการรวมลงทุนของธุรกิจกาซธรรมชาต ิ

ปตท. ไดรวมลงทุนในธุรกิจขยายและพัฒนาการใชกาซธรรมชาติอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการขยายโครงขายระบบ

ทอสงกาซธรรมชาติ รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟาไอน้ําและน้ําเย็น ซ่ึงทั้งหมดลวนแลวแตตองจัดทํารายงาน  EIA 

ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ .ศ. 2535 โดยในขณะนี้  มีโครงการที่ไดรับการ

พิจารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการผูชาํนาญการฯ แลว อยูในระหวางการปฏบิตัติามมาตรการปองกันและลดผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม รวมทั้งติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอมในระยะกอสราง ไดแก โครงการขยายกําลังการผลิตไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟา

และน้ําเย็น จํากัด (DCAP) และโครงการโรงไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP)  
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4.5          การวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. (สวญ.) ดําเนินงานวิจัยและพัฒนา โดยมุงเนนการเสริมสรางฐานทางดานเทคโนโลยี 

(Technology Base Structure) และขีดความสามารถของนักวิจัย ใหเปนผู เช่ียวชาญในแตละ สาขา  รวมทั้ง กําหนดกลไกการ

ดําเนินงานใหมีกระบวนการเช่ือมโยงการทํางานระหวาง สวญ. และกลุมธุรกิจ ผาน คณะกรรมการวิจัยเพ่ือธุรกิจกาซ  

คณะกรรมการวิจัยเพ่ือธุรกิจน้ํามัน และคณะกรรมการวิจัยเพ่ือธุรกิจปโตรเคมี  เปนผูกํากับดูแลงานวิจัยของกลุมธุรกิจและบริษัท

ในเครือใหสอดคลองกับกลยุทธและแผนการดําเนินธุรกิจ เพ่ือ รองรับทิศทางองคกรที่มุงเนนการพัฒนา ผลิตภัณฑและ

กระบวนการ สรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดรวดเร็ว และ มีศกัยภาพสูงในการ

สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทในเครือกลุมปโตรเคมีที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว รวมทั้งเพ่ิมบทบาทใหสวนแผนและบริหาร

โครงการ เปนแกนนําการบริหารจัดการโครงการวิจัย การกล่ันกรอง จัดลําดับโครงการงานวิจัยใน สวญ. และกําหนดเปน แผน

แมบท (Master Plan) นอกจากนั้น ยังเพ่ิมความแข็งแกรงใหสวนวิจัยตลาดและธุรกิจ  โดยมุงเนนงานวิจัยเชิงธุรกิจที่สัมพันธกับ

เทคโนโลยี  ใหสามารถสรางมูลคาและโอกาสทางธุรกิจในเชิงรุก  รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมธุรกิจ ตลอดจน

ดาํเนนิการ งานวิจัย เพ่ือติดตามและรับทราบ ความพึงพอใจ ของ ลูกคา ผูบริโภค และผูมีสวนไดเสีย เพ่ือนําสูการปรับปรุง

กระบวนการทางธุรกิจ คุณภาพและการบริการที่เปนเลิศ อยางตอเนื่อง   ทั้งนี้ สวญ. มีโครงสรางการดําเนินงานเปนดังนี้ 

 

 

 

 

4.5.1     งานวิจัยและพัฒนาท่ีสําคัญของ สวญ. 

4.5.1.1    วิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปโตรเลียม 

สืบเนือ่งมาจากการสงเสรมิการใชกาซธรรมชาตใินประเทศไทย ทัง้ในภาคการขนสง อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟา 

สงผลใหปริมาณความตองการกาซธรรมชาติภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น สวญ. จึง มุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานผลิตภัณฑ

จากปโตรเลียม เชน กาซธรรมชาต ิโดยใหความสําคัญนับตั้งแตการสํารวจ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการขนสง และได

ดําเนินงานวิจัยทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรมปโตรเลียม  โดยมุงเนนดานการวิจัยกระบวนการตรวจสอบทางธรณีวิทยา  วิจัย

การเพ่ิมประสิทธิภาพการนําน้ํามันและกาซกลับมาใช  รวมถึงการวิจัยกระบวนการสํารวจและขุดเจาะแหลงปโตรเลียมประเภท

ฝายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรม
ปโตรเลยีม  

(Geo-science & Petroleum 
Engineering  

Research Department)  

ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
กระบวนการ  

ปโตรเลยีมและปโตรเคมี 
(Process Technology Research 

 Department) 

ฝายวิจัยและบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
(Environmental Research and  

Management Department) 

สวนวิเคราะหงานวิจัยเชิงธุรกิจ 
(Analytical Business Research Division) 

สวนวิเคราะหเทคโนโลยีและบริหารองคความรู 
(Analytical Technology & KM Division) 

  สวนบริหารทรัพยสินทางปญญาและวิเทศสัมพันธ 
(Intellectual Property Management & Foreign  

Affairs Division) 

ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียม และเชื้อเพลิงทางเลือก 

(Petroleum Products and 
Alternative 

 Fuels Research Department) 

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 

 สวนปฏิบัติการและบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณวิจัย 
(Research Facility Operation & Maintenance Division) 

ฝายเทคนิคพลังงานประยุกต 
และเคร่ืองยนตทดสอบ 

(Energy Application Technique  
and Engine Test Department) 

     ฝายแผนและบริหารงานวิจยั 
(Research Planning and Management  

Department) 

 สวนแผนและบริหารโครงการ 
(Research Planning & Project Management Division) 
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ใหม (Unconventional Reservoir Exploitation) ไดแก FLNG, oil sands, shale gas, tight gas, ฯลฯ โดยไดมีการกอตั้ง

หองปฏิบัติการทางธรณีวิทยาที่  สวญ. วังนอย นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาการตรวจประเมินและการยืดอายุการใชงาน

โรงงานและระบบทอ วิจัยแกปญหาการเกิดตะกรันและไขในทอสงกาซดวยวิธีการทางกายภาพและเคมีเพ่ือคงสภาพทอสงกาซฯ 

ใหมีประสิทธิภาพดังเดิม  รวมทั้งเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาดานการปองกันการกัดกรอน ( Corrosion) มีการพัฒนาชุด

ทดสอบแบคทีเรียที่มีผลตอการกัดกรอน (Microbial Induced Corrosion Test Kit) จากการทดสอบการใชงานจรงิของทีแ่หลง  S1 

พบวาสามารถใชงานไดดีและผลิตใหแก S1 ในเชิงพาณิชยแลว รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาสารปองกันการกัดกรอนของทอสง

กาซ (Corrosion Inhibitor) ทั้งประเภทการกัดกรอนจากของเหลวภายในทอ (Bottom Line) และการกัดกรอนจากกาซภายในทอ 

(Top Line) เพ่ือทดแทนสารนําเขาซ่ึงมีราคาสูง ไดมกีารทดสอบการใชงาน Corrosion Inhibitor ที่แหลงบงกช  รวมทั้งมีการวิจัย

การแกปญหาการเกิดไขในการขนสงน้ํามันทางรถไฟใหแกแหลง S1 ซ่ึงนอกจากชวยลดคาขนสงแลวยังสามารถนาํไขมาใช

ประโยชนสรางมูลคาไดถึง 500 – 1,000 ลานบาทตอป 

ปจจุบัน สวญ. ยังมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรองรับงานวิจัยทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรมปโตรเลียมอยาง

ตอเนื่อง โดยเริ่มวางแผนการสรางอาคารและจัดหาอุปกรณวิจัยสําหรับหองปฏิบัติการ E&P, Core Lab, Material & Chemistry 

Center, Reservoir Rock Center และ Reservoir Fluid Center ซ่ึงเปนงานวิจัยในสาขาที่ยังไมเคยมีการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมใน

ประเทศมากอน เพ่ือใหบริการแกกลุม ปตท. และเปนศูนยกลางการศึกษาดานธรณีวิทยาและวิศวกรรมปโตรเลียมของประเทศ

ไทย  

4.5.1.2    วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการปโตรเลียมและปโตรเคม ี

จากการดําเนินงานของบริษัทในเครือกลุมปโตรเคมี ของ ปตท. ที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

กระบวนการปโตรเลียมและปโตรเคมี จึงเปนเครื่องมือสําคัญเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานดานปโตรเคมีของ

บริษัทในกลุม ปตท. ใหมีศักยภาพสูงสุด ดังนั้น สวญ. จึง ไดทําการศึกษาวิจัยกระบวนการผลิต ปโตรเลียมและปโตรเคมี  เพ่ือ

แกไขและปองกันปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของหนวยปฏิบัติการ การศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงแยก

กาซฯ และบริษัทในกลุม ปตท. เชน โรงกล่ันน้ํามันและโรงงานปโตรเคมี ทั้งยังเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการวิจัย

พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยาและตัวดูดซับใหแกบริษัทในกลุม ปตท. ซ่ึงไดทําการพัฒนาตัวเรงปฏิกริยา

และตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพใกลเคียงกับตัวดูดซับเชิงพาณิชยเพ่ือทดแทนการนําเขา นอกจากนี้ยังมี การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑปโตรเคมีรวมกับบริษัทปโตรเคมีในกลุม ปตท. เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาใหแกผลิตภัณฑ โดยโครงการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการปโตรเลียมและปโตรเคมี ที่มีการดําเนินการ เชน งานวิจัยและพัฒนาสูตรพลาสติกวิศวกรรม  

(Engineering Plastics) เพ่ือผลิตช้ินสวนยานยนตจากพลาสตกิของ ปตท. ซ่ึงปจจุบันไดผลิตโพลีโพรพิลีนเกรดสําหรับผลิตกัน

ชนและประตูรถยนตเพ่ือจําหนายในเชิงพาณิชย งานวิจัยการสังเคราะหและขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ ( Bio-Plastics) เพ่ือสนับสนุน

การใชชีวมวลในอุตสาหกรรมปโตรเคมีทดแทนปโตรเลียม โดยไดผลิตแกวพลาสติกชีวภาพแบบยอยสลายได 100% ใชงานใน

รานอเมซอน รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาสูตรและตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับสังเคราะหผลิตภัณฑปโตรเคมีจําเพาะ เชน Ultra High 

Molecular Weight PE นอกจากนี้ยังไดมีการวิจัยกระบวนการที่ใชในโรงงานปโตรเคมีตางๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน

หรือพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่เหมาะสมกับแหลงวัตถุดิบและแนวโนมของตลาด เชนการวิจัยและพัฒนาเตาปฏิกรณแบบ 

Microchannel Base ที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพการถายเทพลังงานและมวลสารสูงสําหรับประยุกตใชกับกระบวนการ GTL 

ขนาดเล็ก เชน กระบวนการแปรรูปกาซจากแหลงกาซขนาดเล็กเปนน้ํามันดิบสังเคราะห อีกดวย 

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ได ขยายศกัยภาพงานวิจยัดานกระบวนการและปโตรเคมีที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวอยางตอเนื่องของธุรกิจปโตรเคมีของกลุม ปตท. ปจจุบันไดกอสรางและจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับอาคารปฏิบัติการป

โตรเคมีและโพลิเมอรแลวเสร็จ สําหรับรองรับงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งใหบริการทดสอบประเมินประสิทธิภาพตัวเรงปฏิกิริยา
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และตัวดูดซับ ใหแกบริษัทในกลุม ปตท. อีกทั้งอยูระหวางดําเนินการกอสรางโรงงานจําลองกระบวนการผลิต HDPE ที่นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สําหรับงานวิจัยตัวเรงปฏิกิริยาและกระบวนการพอลิเมอไรเซชันในระดับโรงงานนํารอง 

(Pilot Plant) ซ่ึงสามารถใหบริการทดสอบกระบวนการพอลิเมอไรเซชันแกบริษัทในกลุม ปตท. 

4.5.1.3    วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเลียมและเช้ือเพลิงทางเลือก 

สวญ. ไดทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเลียม ทั้งน้ํามันเช้ือเพลิง และ สารหลอล่ืน ทั้งดานคณุภาพ และ

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มาโดยตลอด  ผลิตภัณฑเช้ือเพลิงของ ปตท . ที่จําหนายจึงลวนผานการ ยืนยันคณุภาพการใชงาน และ

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิง ในภาวะวิกฤตดานพลังงาน ที่เกิดขึ้นอยูในขณะนี้  การนาํผลิตผลทางการเกษตรมา

พัฒนาเปนเช้ือเพลิงทดแทนสามารถชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น ลดการพ่ึงพา การนาํเขา เชื้อเพลิงจากตางประเทศ 

นับเปนการสรางความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ  ทั้งยังชวยรักษาสภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงภาวะโลกรอนอีกดวย 

สวญ. จึงดําเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนาการผลิตน้ํามันเช้ือเพลิงสังเคราะหจากพืชเพ่ือทดแทนผลิตภัณฑจากปโตรเลียมใน

อนาคต ดงัเชน ความสําเร็จในการคิดคนสูตรน้ํามันแกสโซฮอล อี 20 (E20) และน้ํามันแกสโซฮอล อี 85 (E85) จาํหนายเปนราย

แรกของประเทศไทย  ยังผล ใหสามารถเพ่ิมสัดสวนการใชเอทานอลที่สามารถผลิตไดในประเทศ ลดการนําเขาน้ํามันจาก

ตางประเทศ ตามนโยบายจากภาครฐั  และ สวญ. ยังคงมุงม่ันพัฒนาโดยเดินหนา งานวิจยัการผลิตเอทานอลจาก เสนใย พืช 

(Cellulosic Ethanol) เชนพืชโตเร็วจําพวกหญาเนเปยรและผักตบชวา รวมถึงวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  เชน ฟางขาว เศษ

สับปะรด ใบออย และ น้ําทิ้งจากโรงงานมันสําปะหลัง เพ่ือนําไปสูการลดตนทุน และเปนการใชวัตถุดิบที่ไมใชพืชอาหารซ่ึงจะ

ชวยลดผลกระทบของพลังงานทีม่ตีอราคาอาหารในอนาคต 

นอกจากนี ้ปจจุบันยังไดพัฒนาปรับปรุงสูตรไบโอดีเซลผสมน้ํามันดีเซลในอัตราสวน รอยละ 5 ตอ 95 ใหสามารถใช

ในเครื่องยนตดีเซลมาตรฐานยุโรป เปนเกรดพรีเม่ียม (Premium B5)  อีกทั้งไดพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑเช้ือเพลิงทั้งกลุมเบนซิน

และดีเซล ใหมีสมรรถนะไมแตกตางจากการใชเช้ือเพลิงปโตรเลียม มีความประหยัดเช้ือเพลิง และปลดปลอยมลพิษต่ํา ภายใตช่ือ 

PTT Blue Innovation จัดจําหนายในเดือน กันยายน ป 2553 สําหรบัการพัฒนาพืชพลังงานทางเลือกนัน้ สวญ. ไดทาํการศกึษา

สายพันธุและวิธีปลูกสาหรายขนาดเล็ก (Micro-algae) และสบูดําสําหรับผลิตน้ํามัน  การศกึษาการผลิตเมธานอลและไดเมธิลอี

เธอร (DME) จากวัสดชีุวมวลดวยกระบวนการแกสซิฟเคชัน (Gasification) รวมถึงการ ดาํเนนิการศกึษาและพัฒนาการ ผลิต

น้ํามันไบโอไฮโดรจีเนท ดเีซล (Bio-hydrogenated Diesel หรือ BHD) ซ่ึงมีโครงสรางใกลเคียง น้ํามันดีเซลที่ใชกันในปจจุบัน  

และสามารถใชงานในเครื่องยนตดีเซลที่อัตราสวนสูงรวมทั้งสามารถปรับปรุงคุณภาพเปน Biojet สําหรับใชงานในเครื่องบิน

เพ่ือลดการปลดปลอยมลภาวะจากธุรกิจการบนิตามขอกําหนด Emission Trading Scheme (ETS) ของกลุมประเทศยุโรปได ทั้งนี้

ไดมีการรวมมือวิจัยการใชไบโอเจ็ตในเครื่องบินของการบินไทย โดยจะเริ่มบินครั้งแรกในป 2554 

ในสวนของน้ํามันหลอล่ืน สวญ. ไดทําการพัฒนาน้ํามันหลอล่ืนยานยนตและอุตสาหกรรมครอบคลุมการใชงานทุก

ดาน รวมถึง เปนผูนําในการใชมาตรฐานสากลลาสุดคือ API SM ออกจําหนายเปนรายแรกของประเทศ เพ่ือใหสนองตอบ

ความกาวหนาดานเทคโนโลยีและยืดอายุการใชงานของยานยนต นอกจากนี ้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑหลอล่ืนของ ปตท . 

นั้น สวญ. ไดพัฒนาสายผลิตภัณฑออกไปใหหลากหลายย่ิงขึ้นอยางตอเนื่อง เชน ในป 2553 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 

ไดพัฒนาผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืนชนิดใหมออกสูตลาดเชน Challenger 4T-IT หลอล่ืนสําหรับรถจักรยานยนต 4 จงัหวะ

ออกจําหนายในวันที่ 1 ก.พ. 2553, Dynamic Synthetic Plus น้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนตดีเซลมาตรฐาน CJ-4 ออกจําหนายในวันที่ 

1 พ.ค. 2553, Performa Super Synthetic น้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนตเบนซินมาตรฐาน GF-5 ออกจําหนายในวันที่ 12 ต.ค. 2553  

เปนตน และยังมีผลิตภัณฑที่ดําเนินการพัฒนาแลวเสร็จพรอมออกจําหนายอีกมากมาย นอกจากนี้ยังไดพัฒนาน้ํามันหลอล่ืนชนิด

พิเศษสําหรบัใชงานเฉพาะ เชน  Performa Racing Synthetic สําหรับรถแขง หรือ ผลิตภัณฑที่จําหนายตางประเทศดังเชน 4T/2T 
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Engine Oil และ Votera (Voith Transmission Fluid) ซ่ึงเปนการรับประกันความเช่ือม่ันของผูบริโภคทั่วโลกที่มีตอผลิตภัณฑของ 

ปตท. ไดเปนอยางดี 

นอกเหนอืจากหลอล่ืนยานยนตและอุตสาหกรรมแลว สวญ. ยังทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑพิเศษ ( Specialty 

Products) เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม เชน การสรางมูลคาเพ่ิมใหแกยางพารา เชนการผลิต Polymer Modified Asphalt (PMA) เปนตน 

ทั้งหมดนี้เพ่ือรองรับ กับความตองการของผูบริโภค ในอนาคต  ดังนั้นผลิตภัณฑ เช้ือเพลิงและหลอล่ืน ของ ปตท. จึงครอบคลุม

ความตองการของตลาด ไดรับการรับรองโดยผูผลิต และมีคุณภาพเหนือคูแขงในตลาด โดยจําหนายในราคาที่เหมาะสมและเปน

ธรรม และครองสวนแบงตลาดเช้ือเพลิงและหลอล่ืนเปนอันดับหนึ่งจนถึงปจจุบัน  

4.5.1.4    เทคนิคพลังงานประยุกตและเครื่องยนตทดสอบ 

สวญ. มีหองปฏิบัติการทดสอบดานเครื่องยนต ( Engine Test) และยานยนต ( Vehicle Test) ที่ทันสมัยรองรับการ

ทดสอบที่หลากหลาย และใชวิธีการทดสอบอางอิงมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล สรรหาเทคโนโลยีดานพลังงาน

ประยุกต ทําการวิจัยดานเทคนิคในการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําการทดสอบและประเมินผล

เครื่องยนต ยานยนต การเผาไหม และการปลดปลอยมลพิษจากการใชผลิตภัณฑเช้ือเพลิงตางๆ นอกจากนี้ยังดําเนินการวิจัยและ

พัฒนาเชิงวิศวกรรมในการประยุกตใชกาซธรรมชาติในอุตสาหกรรมและยานยนต (NGV) ทั้งนี้เพ่ือเปนการสนับสนุนการตลาด

ของธุรกิจ ปตท. โดยเฉพาะอยางย่ิง เพ่ือรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑของ ปตท. ตลอดจนความพึงพอใจของผูบริโภค 

ผลิตภัณฑตางๆ ที่ออกจําหนายภายใตช่ือ ปตท. จะผานการวิเคราะห ทดสอบ และประเมินผล ดานประสิทธิภาพ สมรรถนะ และ

มลพิษจากหองปฏิบัติการเครื่องยนตทดสอบเพ่ือยืนยันผลการใชงานตามมาตรฐานสากล 

งานวิจัยที่สําคัญของสถาบันวิจัยฯ  ไดแก การวิจัยเพ่ือสงเสริมการใชกาซธรรมชาติซ่ึงเปนเช้ือเพลิงสะอาดและใชเปน

เช้ือเพลิงทดแทน โดยวิจัยและพัฒนาการใชกาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) กับยานพาหนะหรือรูจักกันในนาม 

NGV (Natural Gas for Vehicles) ซ่ึงสามารถลดการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและลด มลพิษทางอากาศลงไดในระดับหนึ่ง ภาครัฐ จึงให

การสนับสนุนและ มีการขยายผลเพ่ือใชกับรถยนตโดยสาร ขสมก . และรถแท็กซ่ี โดย NGV เปนเช้ือเพลิงที่มีราคาต่ํากวาน้ํามัน

เบนซินและดีเซลมาก ทั้งนี้การใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในรถยนตเบนซินจะตองติดตั้งชุดอุปกรณควบคุมการ จายเช้ือเพลิง  

(Conversion Kit) เพ่ือใหสามารถใชสลับไปมาระหวางกาซธรรมชาติกับน้ํามันเบนซินได สวญ. จงึไดทาํการศกึษา วิจยั หา

แนวทางในการปรับปรุงชุดอุปกรณดังกลาวใหเหมาะสมกับการใชงานในประเทศ พรอมทั้งคิดคนและพัฒนาอุปกรณจาย

เช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกสสําหรับยานยนตกาซธรรมชาติ  (Engine Control Unit, ECU) เพ่ือควบคุมสวนผสมเช้ือเพลิงและจังหวะ

การฉีดเช้ือเพลิงใหเหมาะสมกับคุณภาพกาซธรรมชาติของประเทศไทยและสภาวะการทํางานของเครื่องยนต อันจะชวยให

เครื่องยนตมีการเผาไหมที่มีประสิทธิภาพ สมรรถนะเครื่องยนตสูง และปลดปลอยมลพิษต่ํา  ทั้งยังไดรับอนุสิทธิบัตร และการ

รบัรองมาตรฐานดานความปลอดภัยจากสถาบนั TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH  ประเทศเยอรมันอีกดวย ปจจุบันอุปกรณ

ดงักลาวไดออกจาํหนายเชิงพาณิชยแลว นอกจากนี ้ยังทาํการ พัฒนาระบบเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติ ในเครื่องยนตดีเซลที่ปรับแตง

เปนระบบเช้ือเพลิงรวม ( Diesel Dual Fuel Engine) ดวยการประยุกตแนวคิดระบบ Premixed Charge Compression Ignition ทํา

ใหสามารถใชกาซธรรมชาติในเครื่องยนตดีเซลดวยสัดสวนสูง เครื่องยนตมีสมรรถนะดี และการปลดปลอยมลพิษต่ําได สวญ. 

ยังคงนําแนวคิดการพัฒนาเครื่องยนตกาซธรรมชาติไปตอยอดเพ่ือประยุกตใชกับเครื่องยนตหลายประเภท ทั้งการใชกาซ

ธรรมชาติใน Flex Fuel Vehicle และรถยนตไฮบริด อีกทั้งนักวิจัยของ  สวญ. ยัง ไดรบัเชิญเปนวิทยากรในการสัมมนา การ

ฝกอบรม การใหความรู และการแก ไขปญหาการใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

นอกจากนีห้องทดสอบยานยนตของปตท.ยังไดมีการปรับปรุงเพ่ือขยายการทดสอบรองรับมาตรฐานการทดสอบในอนาคต ไดมี

การอัพเกรดอุปกรณทดสอบมลพิษใหสามารถทดสอบในระดับมาตรฐาน Euro IV และ Euro V และมีแผนปรับปรุงอุปกรณ
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ทดสอบ และเตรียมแผนงานวิจัยโรงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการวิจัยรถใชไฟฟาในอนาคต เชน สถานีเติมไฟฟา, หัวเติมไฟฟา, 

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ เปนตน  

ปจจุบันไดมีการศึกษาการใชประโยชนจากกาซธรรมชาติในเชิงอุตสาหกรรม โดยเริ่มมีการสรางหองปฏิบัติการ

ทดสอบ Burner ในป 2553 กอนพัฒนาเปน Gas Application Lab เพ่ือใหบริการ กลุม ปตท. เต็มรูปแบบในป 2556 เปนการ

สนับสนุนการขยายตลาดกาซธรรมชาติในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย รวมทั้งการอนุรักษพลังงาน  

4.5.1.5    วิจัยและบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 

ไมเพียงแตจะคํานึงถึงมุมมองในเชิงธุรกิจเทานั้น สวญ. ยังตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาส่ิงแวดลอม จึงได

ดําเนินการวิจัยและบริหารจัดการส่ิงแวดลอม เพ่ือลดและปองกันผลกระทบของปญหาส่ิงแวดลอมที่มีตอการดําเนินธุรกิจของ

กลุม ปตท. และชุมชนใกลเคยีง โดยทําหนาที่คนควา วิจัย พัฒนา และประเมินคุณภาพดานส่ิงแวดลอมทั้งทางอากาศ น้าํ ดนิ และ

กากของเสีย แกธุรกิจน้ํามัน ไมวาจะเปน คลังน้ํามัน และสถานีบริการน้ํามัน ธุรกิจกาซ ฯ ปโตรเคมีและการกล่ัน และอาคาร

สํานกังาน เพ่ือกําหนดแนวทาง วิธีการ และ วางมาตรการแกไขหรือลดผลกระทบจากส่ิงที่ไมเปนไปตามขอกําหนด  ตลอดจน

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปองกัน แกไข ควบคุม ฟนฟูและกําจัดมลพิษ จากการดําเนินกิจกรรมของบริษัทในกลุม ปตท. 

ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ทั้ง งานวิจยัประเมินมลพิษทางอากาศ  เชน สารอินทรียระเหย  (VOCs) บริเวณรอบโรงแยกกาซฯ

ระยอง และแบบจําลองการตรวจวัดเสียงบริเวณ Block Valve รวมทั้งวิธีการแกไข ปตท.ไดมีการทํา Carbon Accounting สําหรับ

กลุม ปตท. เพ่ือประเมินปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (GHG) ของกลุม ปตท.  เปนขอมูลในการตดิตามและวางแผน

มาตรการลดการปลดปลอย GHG โดยไดมีการกําหนดมาตรฐานการคํานวณปริมาณปลดปลอย  GHG (Standardization) และเริ่ม

ตดิตามการปลดปลอย  GHG ของกลุมปตท.เปนรายป  รวมทั้งไดจัดอบรมมาตรฐานและการใชเครื่องมือคํานวณการปลดปลอย

กาซเรอืนกระจกใหแกพนกังานกลุม ปตท. ที่เก่ียวของ มีการ ศึกษาแบบจําลองการตัดสินลงทุนเพ่ือแกไขปญหาส่ิงแวดลอม ทั้ง

ดานอากาศและแหลงน้าํ  โดยการพัฒนาแบบจาํลองการกระจายมลพิษทางอากาศ  และทําบัญชีแหลงน้ําและขอมูลการใชน้ํา ใน

พ้ืนที่มาบตาพุด สวญ.ไดทําการศึกษาวัฏจักรชีวิต (LCA) ของเช้ือเพลิงจากปโตรเลียม เช้ือเพลิงชีวภาพ และพลาสตกิชีวภาพเพ่ือ

เปนขอมูลแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 

นอกจากการประเมินและตดิตามการปลดปลอยมลพิษแลว สวญ.ยังมีงานวิจัยดานการบําบัดมลพิษ เชนการบําบัดดิน

ปนเปอนน้าํมันดวยกระบวนการทางชีวภาพ ไดแกการพัฒนาเตาปฏกิรณชวีภาพ (Bioreactor) การพัฒนาวิธีเก็บแบบทีเรียบําบัด

ในรูปเซลลแหง (Freeze-Dry) และการบําบัดโดยใชพืชรวมกับจุลินทรีย (Land Farming) รวมถึงใหบริการหาแนวทางบําบัด

มลพิษแกบริษัทในกลุม ปตท. เชนงานวิจัยกระบวนการบําบัดปรอทจากน้ําทิ้งของ PTTAR และการบําบัดน้ําทิ้งปนเปอนน้ํามัน

จากสถานบีรกิารน้าํมันของ ปตท. โดยใชเครื่องบําบัดแบบ air-lift รวมถึงการศึกษาเทคโนโลยีการบําบัด VOCs และ NOx ดวย

กระบวนการ Photocatalytic นอกจากนี้ยังมีการวิจัยการเล้ียงสาหรายสําหรับดูดซับ CO2

4.5.1.6    แผนและบริหารงานวิจัย 

 และผลิตเปนกาซชีวภาพ ทั้งหมดนี้ เพ่ือ

ใชเปนขอมูลในการปองกันมลพิษอยาง มีประสิทธิภาพ กรณีเกิดเหตุการณจริง จะเปนเครื่องมือที่นําไปสูการปองกันและแกไข

กรณีฉุกเฉินตางๆ ไดอยางทันทวงที  และมีตนทุนการบําบัดต่ํา ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานที่ยึดม่ันตอความ

รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม อันเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ ปตท. ตอสังคม 

การจัดทําแผนและบริหารงานวิจัย เปนสวนที่สําคัญในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาของ สวญ. โดยจัดทําแผน

วิจัยและพัฒนาทั้งระยะส้ันและระยะยาว (Roadmap) ดําเนินการควบคุมติดตามผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

รวมทั้งประเมินผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการวิจัยตางๆ และ

สรางเครือขายงานวิจัยกับ หนวยงานภาคการศกึษา ภาครฐั ภาคเอกชน ทัง้ภายในและตางประเทศ เพ่ือเสรมิสรางความรูดาน
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ปโตรเลียม ปโตรเคมี สรางสรรคผลการศึกษาวิจัยอยางบรูณาการและเช่ือถือได อันจะเปน หนทางในการสรางมูลคาและโอกาส

ทางธุรกิจในเชิงรุก นอกจากนีย้งัดาํเนนิการสํารวจตลาด  ทัศนคติ  และความพึงพอใจของลูกคาและผูบริโภคในผลิตภัณฑและ

บริการ ที่ครอบคลุมธุรกิจหลักของ ปตท .   มีการ ประเมินและสํารวจภาพพจนองคกรอยางตอเนื่อง   เพ่ือที่จะนํามาใช

ประกอบการวางแผนธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑและบริการธุรกิจใหสนองความตองการของลูกคาและผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งยังศึกษาและวิจัย ทางดาน ตลาด ธุรกิจ   สังคม วิเคราะหทางการเงนิ ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร  และสายโซคุณคา

ผลิตภัณฑ  เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินโครงการวิจัย และสนับสนุนแผนและกลยุทธองคกร  โดย มีเปาหมายเพ่ือ เตรยีมความ

พรอมให ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. ใหสามารถแขงขันในตลาดไดเปนอยางดี  อีกทั้งยังมีการสํารวจความพึงพอใจของ

พนักงานตอองคกรและหนวยงานภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือนํามาพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ดวยความมุงม่ันในการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ (High Performance Organization) ตอไป 

เนือ่งจาก ปตท. มีการขยายการดําเนินงานไปสูภาคธุรกิจใหมๆ เชน ธุรกิจไฟฟาและพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจปาลม

น้ํามัน ธุรกิจถานหนิ ฯลฯ  สวญ. จึงมีแผนเพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ใหครอบคลุมและสอดคลอง

กับธุรกิจของ ปตท. โดยขยายพ้ืนที่สําหรับวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเติมจากพ้ืนที่เดิม เพ่ือสรางอาคารวิจัย หองปฏิบัติการ โรงงาน

ตนแบบ และแปลงเพาะปลูกพืชพลังงาน 

อนึ่ง ดวยความมุงม่ันในการพัฒนาดานพลังงานอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายที่จะเปนหนึ่งในกลไกเพ่ือนําไปสูความ

ม่ันคงดานพลังงานของประเทศ สวญ. จึง ไดมีการติดตามเทคโนโลยี ทุกรูปแบบ เพ่ือทราบทิศทาง และแนวโนมดานพลังงาน

อยางใกลชดิ รวมทัง้ศกึษาศกัยภาพ และ เตรียมความพรอมกอนที่จะพัฒนานํา เทคโนโลยี มาใชในเชิงพาณิชย เชน เช้ือเพลิง

ชีวภาพ   เทคโนโลยีถานหินสะอาด พลังงานนิวเคลียร พลังงานแสงอาทิตย เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) 

แนวโนมและนโยบายของภูมิภาคตางๆในการจัดการดานพลังงานและส่ิงแวดลอมรวมทั้งเปนศูนยบริหารจัดการความรูทาง

วิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือเปนประโยชนตองานวิจัย กลุมธุรกิจ และกลุมบริษัท ปตท. พรอมใหขอมูลเชิงเทคนิคและเชิง

วิชาการที่ถูกตองแกลูกคาและผูบริโภค เพ่ือเปนการสรางความเขาใจและความเช่ือม่ันในผลิตภัณฑและบริการของ ปตท. 

นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา สิทธิประโยชน และเงื่อนไขในการรวมมือกับสถาบันและบุคคลตางๆ ใน

การพัฒนานวัตกรรมใหม รวมทั้งบริหารจัดการสิทธิบัตรผลงานวิจัยของ สวญ. ใหเกิดประโยชนสูงสุดอีกดวย 

นอกจาก งานวิจัยและพัฒนา สวญ. ไดจัดทํา ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ไมกอมลพิษตอส่ิงแวดลอมและชุมชน อีกทั้ง ไดรับการรับ รองมาตรฐาน มอก. 17025 

(ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบ) จากสํานกังานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท . มีพนักงานรวมทั้งส้ิน 135 คน โดยมีคาใชจายในชวงที่

ผานมาเปนดังนี ้

หนวย : ลานบาท 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน ป 2554 

823 1,100            1,424 812 
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5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

 ปตท. และบริษัทยอยมีทรัพยสินทีใ่ชในการประกอบธุรกิจหลัก ไดแก 

5.1 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  

ทรัพยสินที่ ปตท. ใชในการประกอบธุรกิจหลักไดแก ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ-สุทธิ สินทรัพยเหมือง -สุทธิ สินทรัพย

ไมมีตัวตน-สุทธิ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีมูลคาสุทธิหลังหักคาเส่ือมราคาสะสม คาตดัจาํหนายสะสม และคาเผื่อการดอย

คาของสินทรัพย จํานวน 649,156 ลานบาท นอกจาก สินทรัพยดังกลาวขางตนแลว  ยังรวม ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบ

ธุรกิจของ ปตท .สผ . ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ ปตท . ประกอบ ดวยปริมาณสํารองปโตรเลียม ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 3  

ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ตามมาตรฐานการบญัชีของ

สหรัฐอเมริกาฉบับที่ 69 (FAS 69) คิดเปนปริมาณน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 2 14 ลานบารเรล และเปนกาซธรรมชาติ 5,325 

พันลานลูกบาศกฟุต หรือรวมทั้งหมดเปน 1,043  ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     ปริมาณสํารองนํ้ามันดิบ, คอนเดนเสท  
     และกาซธรรมชาติท่ีพิสูจนแลว

 

(1)
 

ปริมาณสํารองน้ํามันดิบ, คอนเดนเสท  ปรมิาณสาํรองกาซธรรมชาต ิ  ปริมาณเทียบเทาน้ํามันดิบ 
 ที่พิสูจนแลว  (1) ที่พิสูจนแลว  (1)  
 (ลานบารเรล)  (พันลานลูกบาศกฟุต)  (ลานบารเรล) 
 ในประเทศ ตางประเทศ (2) รวม  ในประเทศ ตางประเทศ (2) รวม  ในประเทศ ตางประเทศ (2)   รวม 
Company’s share of             
reserves of consolidated            
companies            

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 124 77 201  3,197 1,573 4,770  652 292 944 

1) Revision of previous  17 (9) 8  195 10 205  50 (8) 42 
    estimates            

2) Improved recovery 2 - 2  24 - 24  6 - 6 

3) Extensions and  6 - 6  153 923 1,076  31 145 176 
    discoveries             
4) Purchases/Sales of  - 27 27  - - -  - 27 27 
     Petroleum in place            

5) Production (23) (3) (26)  (315) (111) (426)  (77) (19) (96) 

Total consolidated companies            
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 126 92 218  3,254 2,395 5,649  662 437 1,099 
            
Company’s share of             
reserves of consolidated            
companies            

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 126 92 218  3,254 2,395 5,649  662 437 1,099 

1) Revision of previous  1 4 5  61 13 74  12 7 19 
    estimates            

2) Improved recovery 16 - 16  19 - 19  18 - 18 

3) Extensions and  2 - 2  55 46 101  11 7 18 
    discoveries             
4) Purchases/Sales of  - - -  - - -  - - - 
     Petroleum in place            

5) Production (24) (3) (27)  (397) (121) (518)  (91) (20) (111) 

Total consolidated companies           

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 121 93 214  2,992 2,333 5,325  612 431 1,043             
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1) ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมถึงปริมาณสํารองพิสูจนแลวสุทธิท่ีเปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลงปโตรเลียม  

2) รวมโครงการพื้นท่ีพัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (MTJDA-B17 Project) ถือเปนโครงการในประเทศ 

5.2 สัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว   
 

ปตท.  มีสัญญาเชาทรัพยสินระยะยาวที่สําคัญ คือ สัญญาใหใชที่ราชพัสดุที่แบงแยกใหกระทรวงการคลัง โดยทรัพยสิน

ตามสัญญาเปนทรัพยสินที่ปตท. แบงแยกใหแกกระทรวงการคลังตามคาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ไดแก ทีด่นิ สิทธิการใช

ที่ดิน ทอและอุปกรณเครื่องมือที่ประกอบกันเปนระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ โดยสินทรัพยตามสัญญาดังกลาวบันทึกเปน

สินทรัพยไมมีตัวตน  สําหรับสัญญาใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว มีกําหนดระยะเวลา  30 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2580 และเม่ือครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว กระทรวงการคลังใหคําม่ันวาจะให ปตท. ใชที่ราชพัสดุที่แบงแยก

ใหกระทรวงการคลังตอไปไดอีกมีกําหนดระยะเวลา  30 ป  โดย ปตท. ตองชําระคาใชที่ราชพัสดุเปนรายป  ในอัตราคาใชที่

คาํนวณจากสวนแบงรายได  (Revenue Sharing) ของคาบริการสงกาซธรรมชาติบน ฝง (รายไดคาผานท อ) ในแตละปปฏิทิน  ซ่ึง

รายไดคาผานทอตามสัญญานี้ หมายถึง รายไดคาบริการสงกาซธรรมชาติของระบบทอกาซบนฝง (พ้ืนที่ 3)  ซ่ึงรวมคาบริการ

สวนของตนทุนคงที่ (Demand Charge) และคาบริหารสวนของตนทุนผันแปร (Commodity Charge) ตามหลักเกณฑการกําหนด

ราคากาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติในประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2544 

หรือที่จะมีการเปล่ียนแปลง และ/หรือ แกไขเพ่ิมเติมในภายหนา โดยเปนการคํานวณคาใชระบบขั้นบันได (Sliding Scale) ดังนี้ 

                                                                                                  หนวย : ลานบาท 

รายได 
อัตราคาใชจายคิดเปนรอยละของรายได 

คาใชตอป 
ขั้นต่ํา สวนเพิ่ม 

0 – 3,600 5%  = คาใชขั้นต่ํา 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   = คาใชขั้นสูง 550 
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7. โครงสรางเงินทุน 

7.1 หลักทรัพยของ ปตท.  

7.1.1 หุนสามัญ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2554 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250  บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,857,245,725 หุน  

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยเปนทุนทีอ่อกและชําระแลว 28,543,825,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,854,382,525 หุน 

7.1.2 พันธบัตรและหุนกู 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554  บริษัทมีเงินกูยืมในประเทศที่อยูในรูปพันธบัตร ปตท . ที่ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง

จํานวน 10,000 ลานบาท และที่อยูในหุนกู ปตท . กระทรวงการคลังไมค้ําประกันจํานวน  160,161   ลานบาท รวมพันธบัตรและ

หุนกู ปตท.ในประเทศ ทั้งส้ิน 170,161 ลานบาท และบริษัทมีเงินกูยืมตางประเทศในรูปหุนกู ปตท . สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และ

สกุลเงินเยน  กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน จํานวนเทียบเทา  44,085  ลานบาท โดยรายละเอียดสําคัญของพันธบัตรและหุนกู 

สามารถสรุปไดดังนี้ 

พันธบัตรและหุนกู 
จํานวน 

(ลานบาท) 

วันครบกําหนด 

ไถถอน 
หลักประกัน 

พันธบัตร ปตท. ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง 

- พันธบัตรในประเทศ 

 

10,000 

 

ป 2554 - 2563 

 

ไมม ี

 

หุนกู ปตท.กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน    

- หุนกูในประเทศ  1/ 160,161 4/ ป 2554-2653 ไมม ี

- หุนกูตางประเทศ 2/  44,085 3/   4/ ป 2554, 2557, 

2560, 2565, 2578 

ไมม ี

รวม 204,246   

รวมพันธบัตรและหุนกู ปตท. 214,246   

1/ Fitch Rating จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุนกู ปตท. ระยะยาวที่ระดับ “AAA (tha)” แนวโนมเครดิตมีเสถียรภาพ 

2/ Moody’s จัดอันดับเครดิตหุนกูตางประเทศของ ปตท . ที่ระดับ “Baa1” แนวโนมเครดิตมีเสถียรภาพ โดยไดปรับแนวโนมเครดิตจาก ระดับ “A3” 

แนวโนมเครดิตมีเสถียรภาพ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2554 

3/ S&P’s จัดอันดับเครดิตหุนกูตางประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “BBB+” แนวโนมเครดิตมีเสถียรภาพ  

4/   รายละเอียดหุนกูในประเทศและหุนกูตางประเทศของ ปตท. 
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หุนกูในประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ (หนวย : ลานบาท)   

หุนกู 
จํานวน  

(ลานบาท) 
อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ /  กําหนดการไถถอน 

PTTC11DA 3,356.50 รอยละ 6.70 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 1/ อายุ 6 ป กําหนดไถถอนป 2554 

PTTC11DB 4,000 รอยละ 6.70 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 6 ป กําหนดไถถอนป 2554 

PTTC11OA 4,000 รอยละ 5.53 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 5 ป กําหนดไถถอนป 2554 

PTTC125A 15,000 
ปที ่1 - 4 รอยละ 4.25      ปที่ 5 – 8 รอยละ 5.75     

จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 
อายุ 8 ป กําหนดไถถอนป 2555 

PTTC13NA 11,700 
ปที ่1 - 5 รอยละ 4.50      ปที่ 6 - 10 รอยละ 5.75       

จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 
อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2556 

PTTC13OA 7,450 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5           ปที่  4 – 5 รอยละ 5.5 

จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป              
อายุ  5 ป  กําหนดไถถอนป 2556 

PTTC13OB 5,400 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5           ปที่  4 – 5 รอยละ 5.5   

จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป             
อายุ  5 ป  กําหนดไถถอนป 2556 

PTTC14DA 2,946 
ปที ่1 - 3 รอยละ 5     ปที่ 4 - 7 รอยละ 5.95       

จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 
อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2557 

PTTC15OA 2,550 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5           ปที่  4 – 5 รอยละ 5.5 

ปที่ 6 - 7  รอยละ 6  จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป              
อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2558 

PTTC15OB 2,600 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5           ปที่  4 – 5 รอยละ 5.5 

ปที่ 6 - 7  รอยละ 6  จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป              
อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2558 

PTTC153A 6,000 รอยละ 4.86 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ  8 ป กําหนดไถถอนป 2558 

PTTC156A 4,040 รอยละ 4.75 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2558 1/ 

PTTC15NA 5,000 รอยละ 7.40 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2558 

PTTC165A 3,000 
ปที ่1 - 6 รอยละ 5.00      ปที่ 7 - 12 รอยละ 5.95    

จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 
อายุ 12 ป กําหนดไถถอนป 2559 

PTTC165B 2,970 รอยละ 6.17 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2559 

PTTC16OA 8,000 รอยละ 5.79 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2559 

PTTC17DA 1,500 รอยละ 5.87 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2560 

PTTC18DA 500 รอยละ 5.91 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 11 ป กําหนดไถถอนป 2561 

PTTC195A 1,000 รอยละ 5.90 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2562 

PTTC208A 4,118 รอยละ 5.95 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2563 

PTTC215A  1,030 รอยละ 6.53 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2564 

PTTC243A 15,000 
ปที ่1 - 5 รอยละ 5      ปที่ 6 - 8 รอยละ 6.2       

ปที่ 9 – 15รอยละ 6.8 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2567(ผู

ถือหุนกูสามารถไถถอนกอน

กําหนดได ณ ส้ินปที่ 8) 

PTTC127A 8,500 รอยละ 3.20 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 3 ป กําหนดไถถอนป 2555 
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หุนกู 
จํานวน  

(ลานบาท) 
อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ /  กําหนดการไถถอน 

PTTC167A 17,100 
ปที ่1 - 5 รอยละ 4.25      ปที่ 6 - 7 รอยละ 5.25       

จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 
อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2559 

PTTC247A 9,400 
ปที ่1 - 5 รอยละ 4.25      ปที่ 6 - 10 รอยละ 5.50 

ปที่ 11-15 รอยละ 5.75  จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2567(ผู

ถือหุนกูสามารถไถถอนกอน

กําหนดได ณ ส้ินปที่ 10) 

PTTC14DB 6,000 รอยละ 3.20 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 
อายุ 4 ป 15 วัน กําหนดไถถอนป 

2557 

PTTC17DB 4,000 
ปที ่1 -4 รอยละ 3.20        ปที่ 5-6 รอยละ 4.20 

ปที่ 7 รอยละ 5.00 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 7 ป 15 วัน กําหนดไถถอนป 

2560 

PTTC10DA 4,000 รอยละ 5.90 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 100 ป กําหนดไถถอนป 2653 

(ผูถือหุนกูสามารถไถถอนกอน

กําหนดได ณ ส้ินปที่ 50 และ 75 

และกรณีอ่ืนที่ระบุในขอกําหนดวา

ดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกู

และผูถือหุนกู) 

1/ ปตท.ออกหุนกูสกุลบาทจํานวน 7,000 ลานบาทและไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน  (Cross Currency Swap)  บางสวน จํานวน 3,643.50 ลานบาทเปน

สกุลเหรียญสหรัฐฯจํานวน 108.48 ลานเหรียญสหรัฐฯ  คงเหลือเปนภาระหนี้สกุลบาทจํานวน 3,356.50 ลานบาท 

 

หุนกูตางประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ (หนวย :ลานบาท)   

หุนกู 
จํานวน 

(ลานบาท) 
อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ / กําหนดการไถถอน 

USD Bond ป 2004 12,067.16 รอยละ 5.75 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป   อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2557 

USD Bond ป 2005 10,278.83 รอยละ 5.875 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 30 ป กําหนดไถถอนป 2578 

Samurai Bond ป 2007 8,801.38 รอยละ 2.71 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป   1/ อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2560 

PTTC11DA ซ่ึง Swap 

เปนเหรียญสหรัฐฯ 
3,286.60 เฉล่ียรอยละ 5.44 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 2/ อายุ 6 ป กําหนดไถถอนป 2554 

PTTC14DA ซ่ึง Swap 

เปนเหรียญสหรัฐฯ 
2,726.67 เฉล่ียรอยละ 4.74 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 3/ อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2557 

PTTC172A ซ่ึง Swap 

เปนเหรียญสหรัฐฯ 
2,406.90 LIBOR บวกรอยละ 1.04 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 4/ อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2560 

PTTC222A ซ่ึง Swap 

เปนเหรียญสหรัฐฯ  
3,652.36 LIBOR บวกรอยละ 1.05  จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 5/ อายุ 12 ป กําหนดไถถอนป 2565 

1/  ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลเยน จํานวน 36,000 ลานเยน  เปนสกุลเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 290.51 

ลานเหรียญสหรัฐฯ และไดใชอนุพันธทางการเงินมาชวยลดตนทุนทางการเงิน (Switchable Swap และ Cross Currency Swap Linked to LIBOR) 

ดังนี้ จํานวน 96.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราคงที่รอยละ 4.975 ตอป โดยคูสัญญาอนุพันธมีสิทธิเปลี่ยนเปนอัตราลอยตัวที่รอยละ LIBOR+0.65% 

ตอป และ จํานวน 96.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราลอยตัวที่รอยละ LIBOR+0.20 ตอป กรณีที่ LIBOR มากกวารอยละ4.25 ตอป หรือรอยละ 5.50 

ตอป กรณีที่ LIBOR นอยกวาหรือเทากับรอยละ 4.25 ตอป และ จํานวน 96.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ  มีอัตราคงที่รอยละ  5.37 ตอป โดยคูสัญญา
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อนุพันธมีสิทธิเปลี่ยนเปนอัตรา LIBOR+0.20 ตอป  

2/  ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลบาทบางสวน จํานวน 3,643.50 ลานบาท เปนสกุลเหรียญสหรัฐฯ

จํานวน 108.48 ลานเหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยรอยละ 5.44 ตอป คงเหลือเปนภาระหนี้สกุลบาท จํานวน 3,356.50 ลานบาท 

3/  ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลบาทบางสวนจํานวน 3,054 ลานบาท เปนสกุลเหรียญสหรัฐฯจํานวน  

90 ลานเหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยรอยละ 4.74 ตอป คงเหลือเปนภาระหนี้สกุลบาท จํานวน 2,946 ลานบาท 

4/ ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลบาท จํานวน 2,636 ลานบาท เปนสกุลเหรียญ จํานวน 79 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่รอยละ 6mLIBOR+1.04% ตอป  

5/ ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลบาท จํานวน 4,000 ลานบาท เปนสกุลเหรียญ จํานวน 121 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่รอยละ 6mLIBOR+1.05% ตอป  

 

7.1.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ ปตท. 

7.1.3.1   เม่ือวันที่ 12 เมษายน 25 48  ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 ไดมีมติรับทราบการออกและเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ ( Warrant) ใหแก กรรมการผูจดัการใหญ  ผูบรหิาร  พนกังาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ 

ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จํานวน 60,000,000 หนวย แบงเปน 2 รุน คือ 

 รุนที่ 1 (PTT-W1) จํานวน 40,000,000 หนวย   เสนอขายในป 2548  

 รุนที่ 2 (PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หนวย   เสนอขายในป 2549  

 และอนมุตักิารออกและเสนอขาย Warrant : PTT-W1 จาํนวน 40,000,000 หนวย เพ่ือรับสิทธิในการซ้ือหุนสามัญจํานวน 

40,000,000 หุนโดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจะแบงออกเปน 4 ฉบับ และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แตละฉบับสามารถใชสิทธิได

ในวันทําการสุดทายของทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้รายละเอียดของการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  

มีดังนี้ 

 

 ฉบบัท่ี 
จํานวน 

ใบสําคัญแสดงสิทธฯิ 
(หนวย) 

อายุของ 
ใบสําคัญ 

แสดงสิทธ ิ
(ป) 

ราคาการใชสทิธ ิ
(บาท/หุน) 

อัตราการใชสิทธิ 
ตามใบสําคัญ 
แสดงสิทธฯิ 

(หนวย : หุนสามัญ) 

ระยะเวลาการใชสทิธ ิ

1. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2549 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทกุ ๆ 3 เดอืน  นบัจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553  

2. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2550 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทกุ ๆ 3 เดอืน  นบัจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553  
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 ฉบบัท่ี 
จํานวน 

ใบสําคัญแสดงสิทธฯิ 
(หนวย) 

อายุของ 
ใบสําคัญ 

แสดงสิทธ ิ
(ป) 

ราคาการใชสทิธ ิ
(บาท/หุน) 

อัตราการใชสิทธิ 
ตามใบสําคัญ 
แสดงสิทธฯิ 

(หนวย : หุนสามัญ) 

ระยะเวลาการใชสทิธ ิ

3. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2551 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทกุ ๆ 3 เดอืน  นบัจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553  

4. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2552 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทกุ ๆ 3 เดอืน  นบัจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553  

 ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ รุนที่ 1 (PTT-W1) หมดอายุการใชสิทธิแลวเม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ทั้งนี้นบัแตวันออก

และเสนอขาย  Warrant จนถึง  วันที่  31 สิงหาคม  2553 มีจํานวนผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (PTT-W1) รวมทั้งส้ิน  

39,407,300 หนวย 

UหมายเหตุU  - Warrant ที่ออกและเสนอขายเปนชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได  เวนแตเปนการโอนทางมรดก   

 โอนใหทายาทหรอืผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย  

                 - ผูที่มีสิทธิไดรับจัดสรร ไดแก กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือ 

     ทีม่าปฏบิตังิานประจาํในตาํแหนงงานของ ปตท.  ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท.ไมไดรับการจัดสรร Warrant ยกเวน 

 กรรมการผูจัดการใหญ  

7.1.3.2   เม่ือวันที ่11 เมษายน 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ไดมมีตอินมุตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง

สิทธิ (Warrant : PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หนวย เพ่ือรับสิทธิในการซ้ือหุนสามัญจํานวน 20,000,000 หุน  ใหแก กรรมการ

ผูจดัการใหญ  ผูบรหิาร  พนกังาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. โดย

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจะแบงออกเปน  4  ฉบับ  และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แตละฉบับ  สามารถใชสิทธิไดในวันทําการ

สุดทายของทกุ ๆ  3  เดือนตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  ครั้งนี้  

ดังนี้ 

 ฉบบัท่ี 
จํานวน 

ใบสําคัญแสดงสิทธฯิ 
(หนวย) 

อายุของ 
ใบสําคัญ 

แสดงสิทธ ิ
(ป) 

ราคาการใชสทิธ ิ
(บาท/หุน) 

อัตราการใชสิทธิ 
ตามใบสําคัญ 
แสดงสิทธฯิ 

(หนวย : หุนสามัญ) 

ระยะเวลาการใชสทิธ ิ

1 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 28 กันยายน   
 2550 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทกุ ๆ 3 เดอืน  นบัจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554  
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 ฉบบัท่ี 
จํานวน 

ใบสําคัญแสดงสิทธฯิ 
(หนวย) 

อายุของ 
ใบสําคัญ 

แสดงสิทธ ิ
(ป) 

ราคาการใชสทิธ ิ
(บาท/หุน) 

อัตราการใชสิทธิ 
ตามใบสําคัญ 
แสดงสิทธฯิ 

(หนวย : หุนสามัญ) 

ระยะเวลาการใชสทิธ ิ

2 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 28  กันยายน   
 2551 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทกุ ๆ 3 เดอืน  นบัจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554  

3 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 28  กันยายน   
 2552 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทกุ ๆ 3 เดอืน  นบัจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554  

4 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 28  กันยายน   
 2553 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทกุ ๆ 3 เดอืน  นบัจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554  

 ทั้งนี้ นบัแตวันออกและเสนอขาย Warrant  จนถึงวันที่ 30 มิถนุายน  2554 มีจํานวนผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(PTT-W2) รวมทั้งส้ิน  17,729,500  หนวย   

หมายเหต ุ - Warrant ที่ออกและเสนอขายเปนชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได  เวนแตเปนการโอนทางมรดก โอนให 

 ทายาท  หรอืผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย 

                 - ผูที่มีสิทธิไดรับจัดสรร  ไดแก  กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือ 

     ทีม่าปฏบิตังิานประจาํในตาํแหนงงานของ ปตท.  ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท.  ไมไดรับการจัดสรร  Warrant  ยกเวน 

 กรรมการผูจัดการใหญ  
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7.2 ผูถือหุน 

ปตท. มีโครงสรางผูถือหุนตามขอมูล ณ วันที่  9 กันยายน 2554  ดังนี ้ 

 

รายการ หุน (ลาน)  บาท (ลาน) รอยละ 

ทุนจดทะเบียน  2,857  28,572 - 

ทนุชําระแลว     ( ณ  วันที ่ 9 กันยายน 2554 ) 

    - กระทรวงการคลัง 

    - กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี 

    - กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่งโดย บลจ. กรุงไทย 

    - สถาบันและนักลงทุนทั่วไป 

 2,854 

 1,460 

 218 

 218 

 958 

 28,543 

 14,598 

 2,179 

 2,179 

 9,587 

 100.000 

 51.144 

 7.634 

 7.634 

 33.577 

ทุนยังไมชําระ  3  29  

   
 ทั้งนี้ รายช่ือผูถือหุนใหญ 13 อันดบัแรกของ ปตท. ณ วันที่ 9 กันยายน 2554  เปนดังนี้   
 

ลําดับ 
ท่ี รายช่ือ จํานวนหุน 

รอยละของ
จํานวนหุน

ท้ังหมด 

1.  กระทรวงการคลัง 1,459,885,575 51.145 

2.  กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกัด (มหาชน) 217,900,000 7.634 

3.  กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 217,900,000 7.634 

4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด. 88,919,503 3.115 

5.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 72,840,201 2.552 

6.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 57,254,742 2.006 

7.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  41,235,271 1.445 

8.  NORTRUST NOMINEES LTD 31,371,462 1.099 

9.  สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี) 25,794,700 0.904 

10.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 21,065,302 0.738 

11.  GOVERNANMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C  16,981,300 0.595 

12.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 14,965,000 0.524 

13.  THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE  14,409,270 0.505 

 ยอดรวม 2,280,522,326 79.896 

หมายเหตุ  : 1.    ผูถือหุนลําดับที่ 5, 6 และ 8  มีชื่อเปน บริษัทนิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่ง ปตท .ไดตรวจสอบกับบริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ( TSD) แลว ไมสามารถตรวจสอบและเปดเผย Ultimate Shareholder ได แตอยางไรก็ตาม 

กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญรายเดียวที่เปนตัวแทนภาครัฐ ที่มีสวนในการกําหนดนโยบายการจัดการ ปตท . โดยเสนอ

ผูแทนมาเปนกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง สวนผูถือหุนรายอ่ืนซึ่งรวมถึงผูถือหุนลําดับที่ 5, 6 และ  8 ไมไดมี
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พฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการของ ปตท. เชน สงผูแทนมาเปนกรรมการของ ปตท. เปนตน 

2.    ผูถือหุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง ( Non-Voting Depository 

Receipt : NVDR) ในลําดับที่ 4 ไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน ยกเวน กรณีการใชสิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเกี่ยวกับการเพิก

ถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 

7.3  นโยบายการจายเงนิปนผล 

7.3.1  นโยบายจายเงนิปนผลของ ปตท. 

 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย

และบริษัทไดกําหนดไว โดยพิจารณาจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะ

ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต เม่ือคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผล

ประจําปแลวจะตองนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการบริษัทมี

อํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

 

7.3.2 นโยบายจายเงนิปนผลของบรษิทัยอย  

สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย บริษัทยอยแตละแหงจะพิจารณาการจายเงินปนผลจากกระแสเงินสด

คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทยอยมีเพียงพอและไดตั้งสํารองตามกฎหมาย

แลว  บริษัทยอยนั้นๆ จะพิจารณาจายเงินปนผลเปนกรณีไป 

 นโยบายจายเงนิปนผลของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 หากไมมีความจําเปนอันใดคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนจายเงินปนผลของบริษัทแกผู

ถือหุนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดแลวในแตละป และอาจจายเงินปนผลระหวางกาล

ใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได สวนในกรณีของบริษัทยอยนั้น บริษัทไมไดกําหนดนโยบายจายเงินปนผล 
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8. การจัดการ 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
 ปตท.  ตระหนักเสมอวา ผูถือหุนทุกทานเปนเจาของ ปตท. สิ่งที่จะทําใหผูถือหุนไววางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของ 
ปตท.  ก็คือการมีนโยบายหรือการดําเนินการที่รักษาสิทธิพ้ืนฐานที่ผูถือหุนพึงไดรับอยางเปนธรรมตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือกวาน้ัน 
รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เปนที่ยอมรับจากผูลงทุนและผูเก่ียวของทุกฝายอยูเสมอ 
 นับต้ังแตแปลงสภาพเปน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  และกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปลายป 2544  
ปตท. ใหความสําคัญในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกําหนดให ปตท. “ตองจัดทํานโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ฝายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติขององคกรที่ไดมาตรฐานและเปนแนวทางที่ถูกตอง” ไวในขอบังคับของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
รวมท้ังไดกําหนดระเบียบบริษัทวาดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจัดทําคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และสงมอบให
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ เปนครั้งแรกในป 2544 และตอมา คณะกรรมการ ปตท. จัดใหมีการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ืองอีกจํานวน 2 ฉบับ ในป 2548 และ 2551 เพ่ือใหมีความสอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียน ป 2549  ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The Organisation for Economic Co-
Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ในหลักการ 5 หมวด ไดแก สิทธิของผูถือหุน  การปฏิบัติตอผู
ถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มา
เปนแนวทางหลัก รวมท้ังเพ่ิมเติมหัวขอการเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา และการเคารพสิทธิของผูบริโภค 
เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและกฎหมายที่เปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ี คูมือดังกลาวมีสถานะเปนประมวลจริยธรรมตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ ปตท. ไดเผยแพรคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 บนระบบเครือขาย PTT Intranet และบน เว็บไซท ของ ปตท.  โดยสรุป
สาระสําคัญการดําเนินการดานการกํากับดูแลกิจการเปน ดังน้ี 
8.1.  สิทธิของผูถือหุน 
 ในฐานะเจาของบริษัท ผูถือหุนยอมมีสิทธิกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอบริษัท การประชุมผูถือหุนจึงเปนเวทีสําคัญสําหรับผูถือหุนในการแสดงความคิดเห็น ติดตอซักถาม และพิจารณาลงคะแนน
เสียงช้ีขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลบริษัทแทนผูถือหุนดังน้ันผูถือหุนจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเขารวมประชุมผูถือ
หุน มีเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม 

                8.1.1  กําหนดการจัดประชุมผูถือหุน 

 ปตท. ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของ ปตท. และ
ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึ่งเปนเรื่องที่กระทบหรือเก่ียวของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือ
เก่ียวของกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมาย ที่ใชบังคับที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปน
กรณีไป  

ทั้งน้ีในป 2554 ปตท. ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 20 เมษายน 2554 ณ หองเพลนารี 1-3 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ และในระหวางป ไมมีการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน 

                8.1.2  การแจงเชิญประชุมลวงหนา 

 เมื่อคณะกรรมการ ปตท. มีมติใหมีการจัดการประชุมผูถือหุน ปตท. จะดําเนินการเปดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบ
วาระการประชุมโดยละเอียดลวงหนาโดยการแจงขาวประกาศในเว็บไซทของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนากอนการจัดสงหนังสือเชิญประชุม 
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 ปตท. ไดมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของ ปตท. เปน
ผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม/ ขอมูลประกอบที่สําคัญและจําเปนสําหรับการตัดสินใจ/ ความเห็น
ของคณะกรรมการ/ รายงานการประชุมที่ผานมามีรายละเอียดครบถวน/ รายงานประจําปพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุม/ เอกสารที่
ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการใชไวชัดเจน โดยจัดสงใหผูถือหุนลวงหนามากกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน  และไดทําการ
ประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ฉบับ ติดตอกันตอเน่ืองฉบับละ  3 วัน กอนวันประชุม  3  
วัน  เพ่ือบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอนมาเขารวมประชุม  
 ทั้งน้ีในการประชุมสามัญผูถือหุน ปตท.ไดนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบเปดเผยใน เว็บไซท ของ 
ปตท. ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน 

 8.1.3  การดําเนินการประชุมผูถือหุน 

 กอนเริ่มการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง  ประธานที่ประชุมจะแนะนําคณะกรรมการ คณะผูบริหาร ผูสอบบัญชีของบริษัท และที่
ปรึกษากฎหมายซ่ึงทําหนาที่เปนคนกลางใหที่ประชุมรับทราบ แลวจงึช้ีแจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลง
มติในแตละวาระตามขอบังคับของ ปตท. รวมถึงการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน และเมื่อมีการใหขอมูลตาม
ระเบียบวาระแลว ประธานฯจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  ถามคําถามในแตละวาระ  และให
เวลาอภิปรายอยางเหมาะสมเพียงพอ  จากน้ันประธานฯ และผูบริหารจะตอบขอซักถามอยางชัดเจน ตรงประเด็น และใหความสําคัญกับ
ทุกคําถาม แลวจึงใหที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระน้ันๆ สําหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการประธานจะดําเนินการใหผูถือหุนลงมติเปน
รายบุคคล 
 ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม และไมเพ่ิมวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 
เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุม หรือผู
ถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดอาจขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนด
ไวในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมไดพิจารณาระเบียบวาระที่กําหนดไวเปนที่เรียบรอยแลว ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของ ปตท. 
ทั้งน้ีในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2554 ไมมีการเปล่ียนลําดับระเบียบวาระ และไมมีการขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไมได
กําหนดไวในที่ประชุมอยางใด 
 อน่ึงในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน และสรุปดวยการลงมติพรอมกับนับ
คะแนนเสียง  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใชในการประชุมผูถือหุนแตละครั้งประมาณ  3 - 4 ช่ัวโมง ทั้งน้ีในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 
2554 ไดกําหนดการประชุมเวลา 09.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 07.30 น. และเลิกประชุมเวลา 13.33 น. โดยมีผูเขารวมการประชุม
ดังตอไปน้ี 

กรรมการบริษัท  
1. นายนริศ ชัยสูตร รักษาการประธานกรรมการ ปตท. 
2. นายณอคุณ  สิทธิพงศ กรรมการ 
3. นายชัยเกษม นิติสิร ิ กรรมการอิสระ / รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 

4. นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการอิสระ / รักษาการประธานกรรมการสรรหา/ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

5. นายนนทิกร  กาญจนจิตรา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
6. นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา กรรมการ / กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
7. นายสุรพล นิติไกรพจน กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
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8. นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระ 
9. นายภูษณ  ปรียมาโนช กรรมการอิสระ 
10. นายสมหมาย  โควคชาภรณ กรรมการอิสระ 
11. นายพิชัย ชุณหวชิร กรรมการ 
12. นางเบญจา หลุยเจริญ กรรมการ 
13. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ /  

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
 
ผูบริหาร 

 

1. นายเทวินทร วงศวานิช ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน 
2. นายปรัชญา ภิญญาวัธน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

รวมท้ังยังมีผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญของหนวยธุรกิจเขารวม
ประชุมและตอบขอซักถามดวย 
 
ผูสอบบัญชี 

 

1. นางมะยุรีย  จันทะมาตย สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
2. นางสาวพิสมัย  แฉลมเขตต สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
3. นางสาวอังคณา  เตชะวงศากร สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

 
ท่ีปรึกษากฎหมาย (ทําหนาที่ตรวจสอบและการลงคะแนนเสียงกรณีมีขอโตแยงตลอดการประชุม) 

1. นางสาวเพียงพนอ  บุญกลํ่า บริษัท วีระวงศ ชินวัตร และเพียงพนอ จํากัด 
2. นายอัครพล  พิเชษฐวณิชยโชค บริษัท อัลเลนแอนดโอเวอรี่ (ไทยแลนด) จํากัด 
3. นางมนัญญา  ธิตินันทวรรณ บริษัท อัลเลนแอนดโอเวอรี่ (ไทยแลนด) จํากัด 
4. นายสรายุทธ  จิตตประเสริฐงาม บริษัท อัลเลนแอนดโอเวอรี่ (ไทยแลนด) จํากัด 

 
ผูถือหุน (ณ ตอนปดประชุม) 

 

มีผูถือหุนมาประชุมรวมทั้งสิ้น 6,785 ราย โดยมาประชุมดวยตนเอง 3,071 ราย และรับมอบฉันทะ 3,714 ราย 
รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 2,162,521,091 หุน คิดเปนรอยละ 75.90 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 8.1.4  แนวปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแยงของผลประโยชนสําหรับการประชุม 

คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนจัดทํารายงานความขัดแยงของ
ผลประโยชนทั้งที่เปนแบบรายงานประจําป และแบบรายงานใหมระหวางปกรณีมีการเปล่ียนแปลง และในการประชุมใดๆ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือมีผลประโยชนที่ขัดแยงกับ ปตท. จะตองแจงใหที่ประชุมทราบและไมรวมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเร่ืองน้ันๆ 

ในการประชุมผูถือหุน หากกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเก่ียวของในวาระใด กรรมการทานน้ันจะแจงตอที่
ประชุมเพ่ือขอไมรวมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ันๆ  

 8.1.5  การเปดเผยผลการประชุมผูถือหุน 

 ปตท. จะจัดสงรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยภายใน 1 
วันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจะจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุน  ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง  
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รวมท้ังขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระอยางละเอียดใหตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยภายในกําหนด 14 วัน 
รวมถึงเผยแพรรายงานการประชุม วีดีทัศน ภาพ และเสียงของการประชุมบนเว็บไซทของ ปตท.  

8.2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  
 แมวาผูถือหุนแตละรายจะถือหุนในจํานวนที่ไมเทากัน มีสิทธิออกเสียงไมเทากันตามจํานวนหุนที่ถือ แตมิไดหมายความวาการมี
สิทธิพ้ืนฐานในฐานะผูถือหุนจะแตกตางกัน  ปตท. จึงปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ 
ศาสนา ความเช่ือ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง และแมผูถือหุนจะไมสามารถเขารวมประชุมดวยเหตุไม
สะดวกประการใด ผูถือหุนยอมมีสิทธิมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนได  

 8.2.1  การเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการ 

 ปตท. กําหนดหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระการประชุมฯ  และ/หรือช่ือบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ
ลวงหนาใหคณะกรรมการ ปตท. พิจารณากําหนดเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน เพ่ือใหโอกาสผูถือหุนมีสวนรวมในการ
กํากับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย โดยใหสิทธิผูถือหุนทานเดียว หรือหลายทานที่มีหุนรวมกันไมนอยกวา 100,000 หุนเสนอวาระการประชุม
หรือเสนอช่ือบุคคลที่มีความเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท. กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในชวงไตรมาสสุดทาย
ของป 
 สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554  ปตท. ไดนําหลักเกณฑดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซทของ ปตท. และแจงขาว
ประกาศในเว็บไซทของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยต้ังแตวันที่ 28 ตุลาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553  เพ่ือใหผูถือหุนเสนอ
วาระการประชุมฯ  และ/หรือช่ือบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการลวงหนา อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และไมมีการ
เสนอช่ือบุคคลสมัครเปนกรรมการในระยะเวลาดังกลาว 
 อน่ึง สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ป2555 ปตท. ไดนําหลักเกณฑดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซทของ ปตท. และแจงขาว
ประกาศในเว็บไซทของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมีระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม  2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แลว 
 8.2.2  การอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน 

 ในการจัดการประชุมผูถือหุนฯ ปตท. ไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนทุกราย ดวยการจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแล ตอนรับ 
ใหความสะดวกอยางเพียงพอ มีการคัดเลือกสถานที่ประชุมที่สามารถอํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุและผูพิการที่ใชรถเข็น การจัด
หองประชุมสํารองและระบบการถายทอดสัญญาณโตตอบระหวางหองประชุม การเตรียมการรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินใหกับผูเขารวมการประชุม การเปดบริการตรวจรับเอกสารลงทะเบียนลวงหนา 1 วัน การจัดเจาหนาที่ใหบริการถายเอกสาร
และตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร การเปดรับลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 2 ช่ัวโมง การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึง
ระยะเวลากอนการพิจารณาวาระการประชุมสุดทาย การใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และการจัดใหมีการ
เล้ียงรับรองสําหรับผูถือหุนที่มารวมประชุม  
 แมผูถือหุนสวนใหญที่มาเขารวมการประชุมสามัญประจําปของ ปตท. เปนคนไทย  และดําเนินการประชุมผูถือหุนเปน
ภาษาไทย ปตท. จัดทําเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุน และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวของเปน 2 ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับผู
ถือหุนชาวไทยและชาวตางชาติ  จัดทําเว็บไซทของ ปตท. เปน  2  ภาษา รวมท้ังจัดใหมีพนักงานที่มีความเช่ียวชาญทางภาษาคอยใหความ
สะดวกในการประชุมผูถือหุน และในกรณีที่มีผูถือหุนที่ไมสามารถสื่อสารเปนภาษาไทยซักถามขอสงสัยหรืออภิปรายในที่ประชุมผูถือ
หุน ปตท. จะจัดใหมีการสื่อสารที่เหมาะสมและมีการแปลเปนภาษาไทยทั้งคําถาม และคําตอบสําหรับผูเขารวมประชุมทานอื่นในท่ี
ประชุมเพ่ือรักษาประโยชน และอํานวยความสะดวกในการสื่อสารสําหรับผูถือหุนชาวตางชาติ 
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 8.2.3  การมอบฉันทะ 

 เพ่ือรักษาสิทธิใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขาประชุมดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระของ ปตท. 
ทานใดทานหน่ึงจากกรรมการอิสระที่เขารวมประชุมทั้งหมด  ซึ่ง ปตท. จะระบุรายช่ือไวในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวง
พาณิชยกําหนดเพ่ือใหเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถือหุนไดโดยไมมีเง่ือนไข ทั้งน้ีในกรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหกับผูอื่น 
ปตท. จะใหสิทธิและปฏิบัติตอผูรับมอบฉันทะเสมือนเปนผูถือหุนทานหน่ึง นอกจากน้ี ปตท. ไดเปดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ 
พรอมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนตางๆบน เว็บไซทของ ปตท. ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน โดยผูถือหุนสามารถสอบถามไดทั้งทาง
โทรศัพท หรือชองทางอื่นๆ  

8.3.  บทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย  
 ปตท. ไดใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยแบงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของ ปตท. ออกเปน 6 กลุม และกําหนดพันธกิจเปนเปาหมาย
ในการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุมไวดังน้ี 

ตอประเทศ สร า ง คว าม ม่ันคงด านพ ลั ง ง านในระยะย า ว  โดยก า รจั ดห าพ ลั ง ง านในป ริม าณที่ เ พี ย งพอ   
มีคุณภาพไดมาตรฐาน และราคาเปนธรรม เพ่ือเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ตอสังคมชุมชน เปนองคกรที่ดีของสังคม ดําเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล 
และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกสังคมชุมชน 

ตอผูถือหุน  ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย  สามารถสรางผลตอบแทนที่ดี  และมีการขยายธุรกิจใหเติบโตตอเน่ืองอยางยั่งยืน   
ตอลูกคา สรางความพึงพอใจและความผูกพันแกลูกคา  โดยผานการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพในระดับ

มาตรฐานสากล ดวยราคาเปนธรรม 
ตอคูคา ดําเนินธุรกิจรวมกันบนพ้ืนฐานของความเปนธรรม  มุงสรางความไววางใจ ความสัมพันธและความรวมมือที่ดี   

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว 
ตอพนักงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทํางานระดับมืออาชีพอยางตอเน่ือง  ใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของพนักงานทัดเทียมบริษัทช้ันนํา เพ่ือสรางความผูกพันตอองคกร 

8.3.1  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียท้ัง 6 กลุม 

8.3.1.1 ประเทศ  

ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ทําหนาที่เปนบริษัทพลังงานแหงชาติ ปตท. เปนผูจัดหาทรัพยากรธรรมชาติรายใหญเพ่ือ
ตอบสนองความตองการทางดานพลังงานของประเทศอยางเพียงพอ และตอบสนองนโยบายภาครัฐในการวิจัย พัฒนา ผลิต และ
จัดจําหนายพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดเพ่ือลดการพ่ึงพาการนําเขาทรัพยากรจากตางประเทศ  สรางรายไดใหภาครัฐ
ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาประเทศ และเปนผูนําในการพัฒนาพลังงานทดแทน 

 ปตท. ดําเนินธุรกิจการจัดหา ขนสง จัดจําหนาย โรงแยกกาซธรรมชาติ และลงทุนในสถานีบริการ NGV รวมท้ังธุรกิจ
ที่ใชประโยชนและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติผานบริษัทในกลุม ปตท. โดยการจัดหากาซธรรมชาติครอบคลุมการ
จัดหาจากแหลงในประเทศ นําเขาจากประเทศเพ่ือนบาน และในรูปของกาซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) 
เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการใช โดยในป 2553 ปตท. จัดหากาซธรรมชาติจากแหลงในประเทศเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับความ
ตองการท้ังในภาคไฟฟา อุตสาหกรรม และขนสง มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกกาซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมกําลังการแยก
กาซธรรมชาติและการผลิตผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตอเน่ือง  
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ปตท. จัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม ไดแก นํ้ามันเช้ือเพลิง กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืนและ

ผลิตภัณฑอื่นๆ ผานชองทางการจัดจําหนาย 2 ชองทางหลัก คือ ตลาดคาปลีก โดยจัดจําหนายผานสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ซึ่ง
ไดพัฒนาเปนสถานีบริการที่ทันสมัยแบบครบวงจร และตลาดพาณิชย โดยจัดจําหนายผานกลุมลูกคาราชการ รัฐวิสาหกิจ 
อุตสาหกรรม สายการบิน เรือขนสง เรือประมง โรงบรรจุกาซ รานคากาซ และจัดจําหนายผลิตภัณฑไปยังตลาดตางประเทศ โดย
ในป 2553 ปตท. จําหนายนํ้ามันเช้ือเพลิงกวา 13,925 ลานลิตร และมีการสงเสริมการใชเช้ือเพลิงชีวภาพทั้งแกสโซฮอลเพ่ือ
ทดแทนนํ้ามันเบนซินและไบโอดีเซลเพ่ือทดแทนนํ้ามันดีเซลอยางตอเน่ือง 

นอกจากน้ี ปตท. ยงัมีการลงทุนในธุรกิจสํารวจและผลิต ธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามัน  และธุรกิจปโตรเคมีผานบริษัทในเครือ
โดยมีวัตถุประสงคในการสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน และเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดอันมี
สวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 
8.3.1.2 สังคม ชุมชน 
 ปตท. ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแลอยางเครงครัด มีการจัดการดาน

พลังงาน ปโตรเลียมอยางมืออาชีพ ใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด  มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤติ 
รวมท้ังนํามาตรฐานคุณภาพสากลทั้งในประเทศและตางประเทศดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมมาใชในการ
บริหารจัดการ ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตาม
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบอยางชัดเจน และสนับสนุนใหบริษัทในกลุม ปตท. ปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด 

ปตท. แตงต้ังคณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของกลุม ปตท. โดยมีผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สื่อสารองคกรและกิจการเพื่อสังคมเปนประธาน และฝายกิจการเพ่ือสังคมเปนหนวยงานรับผิดชอบและแตงต้ัง
คณะกรรมการนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมของกลุม ปตท. โดยมีรองกรรมการผูจัดการใหญ
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกรเปนประธาน และฝายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมเปน
หนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงานใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุม ปตท.  

ปตท. ไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมกลุม ปตท. และไดนําไปปฏิบัติในพ้ืนที่อาสานํา
รอง โดยทําการประเมินความสอดคลองของการดําเนินงานจริงเทียบกับกรอบการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
(Gap Assessment) ซึ่งผลที่ไดจะเปนขอมูลในการจัดทําแผนการดําเนินงานทั่วทั้งองคกรตอไป และเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดสวนเสียและสังคม ควบคูไปกับการเสริมสรางประสิทธิภาพและการเติบโตทางธุรกิจ รวมท้ังการเตรียมความ
พรอมเขาสูมาตรฐานสากล ปตท. จึงสนับสนุนใหโรงแยกกาซธรรมชาติขนอม เขารวมโครงการและไดรับการรับรองการปฏิบัติ
ตามเกณฑมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม (Standard for Corporate Social Responsibility-Department of Industrial Work: CSR-DIW) หลังจากที่โรงแยก
กาซธรรมชาติระยองไดรับการรับรองไปแลวในป 2551 

ปตท. ยังไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและการสื่อความกลุม 
ปตท. ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของกลุม ปตท. ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง จํานวน 11 บริษัท เพ่ือทํา
หนาที่กํากับดูแลงานฯ ของกลุม ปตท. ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

อยางไรก็ดี ปตท. ยังมุงมั่นดําเนินงานดานการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางตอเน่ือง ครอบคลุมดานการศึกษา สงัคม 
สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา โดยมุงเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ เพ่ือ
รวมกันคิด รวมกันสราง เพ่ือ “พลังที่ยั่งยืน เพ่ือไทย”  
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อน่ึง ขอมูลการดําเนินการ ในเรื่องดังกลาวปรากฏอยูในหัวขอ “พลังที่ยั่งยืน เพ่ือไทย” และรายงานความรับผิดชอบตอ
สังคมกลุม ปตท. แลว 

8.3.1.3 ผูถือหุน 

กลยุทธการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน (Sustainable Growth Strategy) ถูกนํามาใชในการบริหารจัดการ ปตท. ใหเปน
องคกรที่มีความเปนเลิศในดานการดําเนินงาน (High Performance Organization) โดยต้ังมั่นอยูบนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate governance) ควบคูไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility) เพ่ือใหนักลงทุน
มั่นใจวา ปตท. จะเปนบริษัทที่ใหผลตอบแทนที่ดี มีความยั่งยืน เปนองคกรที่อยูคูสังคมไทยไปอีกนาน 

กิจกรรมสําหรับผูถือหุน 
ในป 2553 ปตท. ไดจัดใหผูถือหุนรายยอยเขาเยี่ยมชมกิจการ ณ โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง และสวนสมุนไพร

สมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง  จํานวน 480 คน โดยแบงเปน 3 รุนๆละ 160 คน เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน และวันที่ 1 
ธันวาคม 2553 เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยไดมีโอกาสเยี่ยมชมการดําเนินงาน รับทราบขอมูล พบปะกับคณะผูบริหาร 
ปตท. และมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่จังหวัดระยองของ ปตท.  

ปตท.ไดนําสงหนังสือเชิญและเอกสารตอบรับไปยังผูถือหุนซึ่งปรากฏรายช่ือ ณ วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายเงินปนผล
ระหวางกาล ประจําป 2553 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553  โดยทางไปรษณีย  เพ่ือใหผูถือหุนแจงความประสงคในการเขาเยี่ยมชม
กิจการของ ปตท. อน่ึง เน่ืองจากมีผูใหความสนใจและแจงความประสงคที่จะเขาเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. จํานวนมากกวา 
2,600 คน  ปตท. จึงใชวิธีการจับสลากในการคัดเลือกผูมีสิทธิเขาเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. โดยผูบริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2553 และประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. บนเว็บไซทของ ปตท. เจาหนาที่ของ ปตท. ไดดําเนินการแจงผูมี
สิทธิเขาเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. ทางโทรศัพทเพ่ือยืนยันการตอบรับเขาเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.  นอกจากน้ี  ผูถือหุนที่เขา
รวมกิจกรรมไดรับกลาไมในโครงการ “1 ลานกลา ถวายพอ” ซึ่งเปนโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอมของ ปตท. เพ่ือรณรงคสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมดวย  

สําหรับผูถือหุนที่สนใจเขาเยี่ยมชมกิจการ ในป 2554 สามารถติดตามความคืบหนาและรายละเอียดโครงการไดบนเว็บ
ไซทของ ปตท. ทั้งน้ีขอสงวนสิทธิสําหรับผูถือหุนที่ยังไมเคยเขารวมกิจกรรมเทาน้ัน 

กิจกรรมสําหรับผูถือหุนกู 
สําหรับกิจกรรมการสานสัมพันธผูถือหุนกู ในป 2553 ปตท. ไดจัดงานแสดงคอนเสิรต PTT The Infinite Miracle 

Concert ณ อมิแพคอารีนา เมืองทองธานี มีผูถือหุนกูและผูติดตามเขารวมงานประมาณ 14,000 คน รวมท้ังไดจัดกิจกรรมดาน 
CSR ในงานคอนเสิรตดังกลาว โดยจัดใหผูถือหุนกูรวมบริจาคเงินสมทบโครงการพลังไทยใจอาสาของ ปตท. เพ่ือบริจาคเปน
ทุนการศึกษาใหนักเรียนที่พิการทางสายตา นอกจากน้ียังไดจัดทํานิตยสารรายไตรมาส “Happiness” เพ่ือสงใหผูถือหุนกู 
ประกอบดวยเน้ือหาเก่ียวกับ ปตท. และเรื่องราวหลากหลายสาระเพ่ือความรูและไลฟสไตล ทั้งน้ีเพ่ือทําใหเกิดความใกลชิดและ
เปนการสานสัมพันธระหวาง ปตท. กับผูถือหุนกู 

กิจกรรมสําหรับนักลงทุนสถาบัน 
ในป 2554  ปตท. ไดจัดใหนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะหหลักทรัพยเยี่ยมชมกิจการและพบผูบริหารเพ่ือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเปนประจําปในชวงเดือนมกราคม และจัดใหมีการเยี่ยมชมการดําเนินงานของโรงแยกกาซฯหนวยที่ 6 ที่
จังหวัดระยองโดยในการเยี่ยมชมดังกลาว นักลงทุนและนักวิเคราะหหลักทรัพยไดมีโอกาสทราบถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจของ 
ปตท. จากผูบริหารโดยตรง อีกทั้งยังไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมกับ ปตท.  
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8.3.1.4 ลูกคา 

ปตท. คํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา ซึ่งเปนผูที่ซื้อสินคาและบริการจาก ปตท. ดวยราคาที่เปนธรรม มี
คุณภาพ มุงมั่นพัฒนาสินคา และใหบริการอยางปลอดภัย ครบวงจร รวดเร็ว มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 
และผูบริโภคอยางตอเน่ือง   

ปตท. นําระบบการบริหารงานดานคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอมมาใชในการ
ดําเนินงานเพ่ือมุงเนนการบริหารคุณภาพดวยกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่สรางความ
พึงพอใจใหแกลูกคา และถือความปลอดภัยเปนหัวใจในการปฏิบัติงาน โดยการนํามาตรฐานตางๆ อาทิ ISO 9001 / มอก. 18001 
/ ISO 14001 มาปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

ปตท. ประกอบธุรกิจคาปลีกนํ้ามันอยูบนหลักการแขงขันเสรีตามกลไกตลาดโดยมีหนวยงานของรัฐทําหนาที่ดูแลการ
ขายปลีกใหเหมาะสม ทั้งน้ี ความแตกตางของราคาขายปลีกนํ้ามันเปนปจจัยตอการตัดสินใจท่ีสําคัญของผูบริโภค ราคาขายปลีก
ของ ปตท. และผูคารายอื่นจึงอยูในระดับที่เทากันหรือใกลเคียงกันอยางมากเพราะผูคาแตละรายไมอยากเสียสวนแบงการตลาด
จึงตองปรับราคาใหอยูในระดับเดียวกัน อยางไรก็ตามจะเห็นไดวา ปตท. ชะลอการปรับขึ้นราคาขายปลีกนํ้ามันในประเทศใหชา
กวาคูแขงอยูเสมอเพื่อเปนการแบงเบาภาระของผูบริโภค 

ปตท. มุงเนนใหความสําคัญกับความตองการของผูบริโภค อาทิ การจัดใหมีบริการหลากหลายและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ในสถานีบริการอาทิ รานคาสะดวกซื้อ รานกาแฟ Café Amazon รานอาหาร ศูนยบริการนํ้ามันหลอล่ืน บริการลาง
รถ รวมถึงการใหบริการของธนาคาร ภายใตแนวคิด “ความสุขหลากสไตลในที่เดียว...PTT Life Station” เพ่ือสนองความ
ตองการของผูบริโภคที่หลากหลาย มีการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ  เชน ผลิตภัณฑ PTT Blue Innovation ซึ่งเปนผลิตภัณฑ
นํ้ามันเช้ือเพลิงสูตรใหมที่ใหการเผาไหมสมบูรณ และผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืนใหม 4 ชนิด 

นอกจากน้ี ปตท. ยังจัดใหมีระบบ Call Center ที่มีชองทางหลากหลายเพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอติชม และขอรองเรียน
จากลูกคา และผูบริโภค มีระบบการตอบสนองขอรองเรียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการรับฟงความคิดเห็นภายหลังจาก
การใชบริการระบบ Call Center เพ่ือนําไปปรับปรุงการใหบริการ และมีการสํารวจความคิดเห็นดวย 

8.3.1.5 คูคา 

ปตท. ใหความสําคัญกับคูคา อันเปนผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญที่ชวยเหลือ ในการดําเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดย 
ปตท. จะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการแขงขันที่เปนธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สรางความสัมพันธและ
ความรวมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด และใหความสําคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญใน
การควบคุมคาใชจาย  คุณภาพสินคา และบริการที่ ปตท.จะนํามาใชดําเนินกิจการ มีการกําหนดขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพ่ือใหเกิด
ความโปรงใส ตรวจสอบได และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ปตท. กําหนดใหผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความปลอดภัยเก่ียวกับการทํางานและการใชเครื่องมือ
ตลอดจนระเบียบขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด โดยเฉพาะในการทํางานที่มีผลกระทบตอความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอม  ใหระมัดระวังในการทํางานเปนพิเศษ  และเขาเยี่ยมชมกิจการของคูคา เพ่ือประเมินถึงศักยภาพในการ
ดําเนินงาน โดยเฉพาะดานความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม นอกจากน้ีพนักงานของบริษัทคูคาตองผานการ
เขาอบรมการปฏิบัติตนและดําเนินการในพ้ืนที่การทํางานของ ปตท. และปฏิบัติงานตามขอกําหนดในการเขาทํางานในเขต
ปฏิบัติงานซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติตนตามแตละลักษณะงานไว  

 
ปตท. นําหลักการ Total Cost of Ownership (TCO) ซึ่งเปนการพิจารณาตนทุนในการจัดสงพัสดุ ตลอดจนความ

สะดวกในการติดตอสื่อสารมาเปนเกณฑพิจารณาในการคัดเลือกคูคา เพ่ือใหโอกาสแกคูคาที่มีฐานการผลิตและสํานักงานใน
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ประเทศไทย อันเปนการสนับสนุนการจัดหาพัสดุในทองถ่ิน (ภายในประเทศไทย) สงผลใหคูคาภายในประเทศมีจํานวนมากขึ้น
ในพัสดุบางประเภทที่บริษัทคูคาภายในประเทศไมมีขีดจํากัดในการจัดหา 

8.3.1.6 พนักงาน 

บุคลากรของ ปตท. ทุกคนเปนสวนสําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจ  ปตท. จึงใหความสําคัญกับพนักงานทุกคนไมวาจะ
ทํางานอยูในสวนใด ฝายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ  โดย ปตท.สงเสริมใหบุคลากร รูรักสามัคคี ไวเน้ือเช่ือใจกัน ไมแบง
ฝกแบงฝาย ปฏิบัติตอกันอยางสุภาพ และเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย  โดยการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี มี
ความปลอดภัย  จายคาตอบแทนที่เหมาะสมกับการทํางาน มีสวัสดิการท่ีดีใหกับพนักงาน และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหมมาสนับสนุนการทํางาน  รวมทั้งไมใหเกิดกรณีที่มีลักษณะเปนการคุกคามทางเพศ   ปตท. สงเสริมการใชสิทธิของลูกจาง
ตามกฎหมายวาดวยสหภาพแรงงาน และรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

ปตท. มีความเช่ือมั่นวา การเจริญเติบโตขององคกรขึ้นอยูกับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังน้ัน ปตท. จึงมีนโยบายมุงเนนที่
จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาบุคคลใหมีความทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยี และเปนไป
ตามมาตรฐานสากล  เพ่ือที่จะเสริมสรางและพัฒนาใหพนักงาน เปนทั้งคนดี และคนเกง  ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ชวยเหลือสังคมโดยสวนรวม และมุงเนนใหพนักงานเปนกลไกหลักในการพัฒนาให ปตท. ไปสูความเปนองคกรแหงความเปน
เลิศ  (High Performance Organization) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงขององคกร  

จํานวนบุคลากรและคาตอบแทนบุคลากร 

จํานวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทในกลุม ปตท.) ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2554 
เทากับ 4,004 คน และ ทั้งน้ี ปตท. ยังคงดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังคนใหสอดคลองตอการดําเนินธุรกิจ  ภายใตความผัน
ผวนของสภาวะเศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่กอใหเกิดมูลคาเพ่ิม หรือมีความจําเปนตอเน่ืองจาก
การลงทุน นอกจากน้ัน ยังไดจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อยางจริงจังในทุกระดับ ตลอดจนปรับขั้นตอน
การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

จํานวนบุคลากรแบงตามกลุมธุรกิจ ป 2551 -  31 ตุลาคม 2554 มีรายละเอียด ดังน้ี  
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กลุมธุรกิจ 
(หนวย : คน) 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 
(1 ม.ค.-31 ต.ค.54) 

ปตท. กลุม 
ปตท. ปตท. กลุม 

ปตท. ปตท. กลุม 
ปตท. ปตท. กลุม 

ปตท. 
1.  กาซธรรมชาติ 1,162 - 1,196 - 1,206 - 1,265  

2. นํ้ามัน 1,234 - 1,199 - 1,182 - 1,365  

3.  ปโตรเคมีและการกลั่น 70 - 72 - 61 - 66  

4.  สนับสนุน และปฏิบัติงาน
ในบริษัทที่ ปตท.ถือหุน 

8991/ 2712/ 9381/ 2762/ 1,0771/ 2742/ 1,0351/ 2732/ 

5.  บริษัทยอยและกิจการ 
    รวมคา 

- 7,718 - 7,676 - 8,743 - 17,964 
 

รวม 3,365 7,989 3,405 7,952 3,526 9,015 3,731 18,237 

 
 

หมายเหตุ  :  1/ ไมรวมพนักงาน ปตท.ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
2/  พนักงาน ปตท.ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 

คาตอบแทนแกบุคลากร (ไมรวม กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูง) 
หนวย : บาท 

คาตอบแทน ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 
(1 ม.ค.-31 ต.ค.54) 

เงินเดือนรวม 2,775,721,471 2,900,872,989 2,976,806,620 2,538,279,122 
โบนัสรวม 1,258,216,945 1,336,855,751 1,482,437,324 1,242,410,266 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 274,276,975 280,726,154 284,638,508 245,594,333 
อื่นๆ (ถามี) 1,376,170,707 1,346,214,160 1,592,691,853 1,446,695,980 
รวม 5,684,386,099 5,864,669,055 6,336,574,305 5,472,979,701 

 
คาตอบแทนอื่นๆ 

ปตท.ไดจัดสวัสดิการและคาตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับ
ผูบริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การดํารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุมบริษัทในธุรกิจช้ันนํา
ประเภทเดียวกัน อาทิเชน คาเชาบาน คาปฏิบัติงานตางจังหวัด คาลวงเวลา เปนตน และในป 2548 และ  
ป 2549  ปตท. ยังไดขออนุมัติจัดสรรสิทธิในการซ้ือหุนสามัญ (Warrant) รวม 2 ครั้ง จํานวน 60,000,000 หนวย ใหแก กรรมการ
ผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในกลุมที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพ่ือเปนการ
สรางแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผูบริหาร และพนักงาน ใหมุงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถอยางตอเน่ือง 
ตลอดจนสรางความรูสึกเปนเจาของและการมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาองคกร ซึ่งจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินธุรกิจของ ปตท. ในอนาคต  ทั้งน้ี รายละเอียดไดรายงานไวในหัวขอ “ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ ปตท. 
แลว” 

การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใหองคกรพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ   ในป 2553 ปตท.ไดพัฒนาและปรับปรุงระบบการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะพัฒนาและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรบุคคลใหเต็มศักยภาพ เพ่ือใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ และสนับสนุนใหพนักงานไดใช   
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ความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน และเติบโตไปพรอม ๆ กับ
ความสําเร็จขององคกรดวย  เชน  

 พัฒนาองคกรอยางย่ังยืน ดวยกลไก Learning Organization  

ปตท. ไดพัฒนาระบบสําหรับจัดเก็บขอมูลองคความรู (Knowledge Management) ที่สําคัญของ
องคกร โดยสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานมีการจัดเก็บขอมูลองคความรูใหเปนระบบและเปนปจจุบัน 
รวมท้ังเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับสามารถใชประโยชนไดจากระบบฐานขอมูลดังกลาว  ซึ่งจะชวยให
พนักงานสามารถเรียนรู แกไขปญหาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยสงเสริมใหพนักงานพัฒนา
ศักยภาพไดดวยตนเองอยางตอเน่ือง  ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการนําไปสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ   
กรรมการผูจัดการใหญไดแสดงความคิดเห็นในประเด็น Learning Organization ไวดังน้ี  

“การท่ีเราจะมุงไปสูองคกรแหงความเปนเลิศไดน้ัน ก็ดวยกําลังสติปญญาของคน Learning เปน 
Lifetime หยุดไมได” 

 
 สรางพนักงานใหเปน คนเกง และ คนดี ขององคกรและสังคม 

นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุงเนนพัฒนาพนักงาน ปตท. ใหเปน คนเกง 
หรือเปนผูที่มีศักยภาพสามารถตอบสนองตอความคาดหวังขององคกรในการดําเนินธุรกิจไดแลว ปตท. 
ยังใหความสําคัญตอการพัฒนาพนักงานใหเปนคนดี  มีสวนรวมในการพัฒนาและชวยเหลือสังคม 
(Corporate Social Responsibility)  รวมท้ังยึดหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี (Corporate Governance) เปนกรอบให
ผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติ   ทั้งน้ี ปตท. มีความเช่ือมั่นวาการพัฒนาพนักงานใหเปนคนดี และคนเกง
น้ัน จะชวยใหองคกรเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว 

ทั้งน้ี ในป 2553  ไดมีการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และรวมกันจัดทําการสํารวจคาตอบแทน (Compensation Survey) ดวยความรวมมือของบริษัทช้ันนําใน
ประเทศไทย 7 บริษัท และบริษัทที่ประกอบธุรกิจนํ้ามันและกาซธรรมชาติ 

 รวมประสาน  เพ่ือกําหนดเปาหมาย และทิศทางการดําเนินงานขององคกร 

ปตท. ไดมุงเนนใหผูบริหารและพนักงานในทุกระดับรวมกันกําหนดแผนงานใหสอดคลองกับ 
ทิศทางและเปาหมายขององคกร  ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินธุรกิจทั่วทั้งองคกรมุงไปสูจุดหมายเดียวกันได
อยางมีประสิทธิภาพ  โดยผูบริหารระดับสูงของ ปตท. และบริษัทในกลุมที่เก่ียวของทั้งหมด รวมทั้งสายงาน
สนับสนุนมารวมประชุมหารือและกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางขององคกรรวมกัน  และถายทอดทิศทาง
ดังกลาวไปสูหนวยงานภายในสายงานตางๆ  จากกลยุทธธุรกิจเปนแผนธุรกิจ และแผนการใชงบประมาณที่
มีความสอดคลองในทิศทางเดียวกัน 

ในป 2554 พนักงาน ปตท. ทุกระดับไดกําหนดวัตถุประสงคและตัวช้ีวัด (Key Performance 
Indicators : KPIs) ที่ถายทอดลงมาตามลําดับเปนรายบุคคล ต้ังแตระดับองคกร หนวยงาน ลงมาจนถึง
พนักงาน ทั้งน้ี  วัตถุประสงคและตัวช้ีวัดที่พนักงานกําหนดน้ัน จะใชเปนกรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละบุคคล  รวมทั้งปรับปรุงการประเมินขีดความสามารถของ
พนักงาน ในระบบ Competency ทั้งหัวขอที่ใชในการประเมินและวิธีการประเมิน โดยมีการจัดทําและ
ทบทวนระบบการประเมินบนระบบ COACH ซึ่งเปนโปรแกรมใชในการประเมินขีดความสามารถพนักงาน 
พรอมทั้งปรับปรุงคูมือการใชงาน  และมีการนําระบบตางๆ มาใชเพ่ือสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน ระบบประเมินขีดความสามารถ (Competency) ของพนักงาน 
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ระบบ Career Management ซึ่งเปนระบบการวางแผนอาชีพสําหรับพนักงาน และระบบ Employee Self 
Service ซึ่งเปนระบบจัดการสวนบุคคลของพนักงานบนเครือขายคอมพิวเตอรองคกร เปนตน   

 พัฒนาพนักงานตามสายอาชีพท่ีกําหนด  และสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจขององคกร 

การพัฒนาพนักงานถือเปนหัวใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังน้ัน ปตท. จึงไดพัฒนา
ระบบบริหารสายอาชีพของพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  แบงการดําเนินงานเปน 2 กลุม ที่เช่ือมโยง
กันอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ คือ กลุมผูบริหารระดับสูง และกลุมพนักงาน 

 กลุมผูบริหารระดับสูง  (ระดับเทียบเทาผูจัดการฝายขึ้นไป)  เปนการบริหารจัดการในรูปแบบกลุม 
ปตท.  (Group Leader Development) เพ่ือรองรับความตองการผูบริหารระดับสูง ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือก ประเมินศักยภาพ  และจัดทําแผนพัฒนาตัวบุคคลอยางเปน
ระบบ   มีคณะผูบริหารระดับ CEO ของกลุม ปตท. เรียกวา คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
ผูบริหารของกลุมปตท. ( PTT Group Human Resources Management and Development 
Committee : PTTGMC ) เปนผูดูแล 

 กลุมพนักงาน  เปนการบริหารจัดการภายในสายงาน ของ ปตท. หรือภายในของแตละบริษัทใน
กลุม สําหรับ ปตท.ไดกําหนดใหจัดต้ัง คณะกรรมการที่ปรึกษาระบบการบริหารสายอาชีพ ( 
Career Management Counseling Committee : CMCC)  และ กลุมที่ปรึกษาสายอาชีพ ( Career 
Counseling Teams : CCT) รวม 14 สายอาชีพ   ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดและ
พัฒนาพนักงานเปนรายบุคคลใหมีความรู  ความสามารถที่เหมาะสม   เพ่ือรองรับทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจในอนาคต  ทั้งน้ี วัตถุประสงคในการบริหารสายอาชีพน้ัน ก็เพ่ือมุงเนนใหพนักงานมี
ความรู  ความชํานาญสูงสุดในสายอาชีพ  และเตรียมความพรอมสําหรับการเติบโตขึ้นดํารง
ตําแหนงผูบริหารระดับสูงตอไปในอนาคต  โดยองคกร ผูบริหารและพนักงานรวมกันกําหนด
แนวทางในการพัฒนาพนักงาน  ทั้งในรูปแบบการฝกอบรมที่เหมาะสม ตาม Competency และ 
Career Profile  รวมถึงการหมนุเวียนเปล่ียนหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อใหพนักงานสามารถพัฒนา
ทักษะความชํานาญจากประสบการณในตําแหนงหนาที่ใหม  ตลอดจนการแตงต้ังและเลื่อนระดับ
พนักงานใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน ซึ่งการพัฒนาพนักงาน
ใหเหมาะสมตามความสามารถและความตองการของพนักงานและองคกรน้ัน จะนํา ปตท. ไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในที่สุด 

ทั้งน้ี  ในป 2553 มีการกําหนด โครงการพัฒนาผูบริหารของกลุม ปตท. (Group 
Leadership Development Program : GLDP) โปรแกรมการพัฒนากลุมศักยภาพสําหรับผูบริหาร
ระดับ 10-12 (Leadership Development Program : LDP) และจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Competency Development Program : ICDP) ซึ่งเปนโครงการที่นําเอาศักยภาพของ
ผูนําและศักยภาพของพนักงานออกมาชวยผลักดันให ปตท. บรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

 
 

 สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงานเพ่ือเปาหมายเดียวกัน 

ปตท. ไดจัดใหมีรูปแบบการสื่อความระหวางผูบริหารและพนักงาน  เพ่ือใหพนักงานทุกระดับได
รับทราบถึงแนวทางการดําเนินงานขององคกร   อุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และเปดโอกาสให
พนักงานแสดงความเห็นและมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร   
ในป 2553 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ กิจการสัมพันธ ปตท. ที่กําหนดวาระการประชุมอยาง
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นอยเดือนละหน่ึงครั้ง   ยังมีการประชุมคณะกรรมการรวมปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee : 
JCC) ที่กําหนดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานในหนวยงานภูมิภาคท่ัวประเทศ 
นอกจากน้ี ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญยังไดจัดประชุมสื่อความกับพนักงานอยาง
ตอเน่ืองเปนระยะมาโดยตลอด  รวมท้ังการประชุมระหวางผูบริหารและพนักงานทั้งในและนอกสังกัด  และ
การสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานเปนประจําทุกป เพ่ือรับทราบระดับความพึงพอใจ
และระดับความผูกพันในปจจัยตางๆ และหาทางแกไขและปรับปรุง  โดย ปตท. มีความเช่ือมั่นวาการสื่อ
ความที่ดี และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ระหวางผูบริหารและพนักงานจะนําไปสูสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ  และทําใหบรรลุเปาหมายขององคกรรวมกัน  รวมทั้งไดดําเนินการ 
สอบถามความตองการพ้ืนฐานดานทรัพยากรบุคคลของผูบริหารและพนักงานผานการดําเนินงานของ
คณะกรรมการหลายคณะ เชน คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกิจการสัมพันธ ปตท. 
และคณะกรรมการบริหารสายอาชีพ เปนตน และมีการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานโดยที่ปรึกษา
ผูเช่ียวชาญทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภายนอกจํานวน 1 ครั้ง  และมีการรวมมือกับบริษัทในกลุม 
ปตท. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลผูบริหารของกลุมรวมกัน และจัดทําแผนพัฒนาผูบริหารระดับสูงของกลุม 
ปตท. รวมกัน 

 กําหนดใหมีคานิยมรวมของกลุม ปตท. (PTT Group Core Value) 

คานิยมกลุม ปตท.คือ SPIRIT ซึ่งผูบริหารและพนักงานกลุม ปตท.มีความเช่ือรวมกันวา คานิยม 
SPIRIT จะเปนตัวชวยใหบริษัทในกลุม ปตท. ผูบริหาร พนักงาน เกิดวิถีการทํางานรวมกัน มีทิศทางที่
สอดคลองกัน มีความเช่ือรวมกัน และจะชวยสรางความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะไปสูสายตาคน
ภายนอกและนําองคกรสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศอยางยั่งยืนได  โดยเรายึดคานิยม SPIRIT เปน
แนวทางในการสรางกรอบความคิด และความเช่ือที่จะนําไปสูพฤติกรรมและแนวทางปฏิบัติ คานิยมกลุม 
ปตท.จึงเปนองคประกอบที่สําคัญตอการเกิดวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง เปนตัวชวยพวกเราในการตัดสินใจ
สรางความไววางใจกันและกัน และสรางความรูสึกรวมกันในการเปนกลุมเดียวกัน คานิยมจึงเปนตัวผลักดัน
ที่สําคัญตอวิธีการคิดและการปฎิบัติใหพนักงานในกลุม ปตท. เปนทั้งคนเกงและคนดี. ซึ่งคานิยม SPIRIT 
ประกอบดวย: 

Synergy =  สรางพลังรวมอันยิ่งใหญ 
Performance Excellence =  รวมมุงสูความเปนเลิศ 
Innovation =  รวมสรางนวัตกรรม 
Responsibility for Society =  รวมรับผิดชอบตอสังคม 
Integrity & Ethics =  รวมสรางพลังความดี 
Trust & Respect =  รวมสรางความเช่ือมั่น 
ในป 2553 ไดกําหนดแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมหลักของ “SPIRIT” เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรมที่มุงเนนในเรื่องของกลยุทธ  การสื่อความ  ภาวะผูนํา  การเช่ือมโยงกับระบบในองคกร  
วัฒนธรรมและความผูกพันของพนักงาน  รวมท้ังภาพลักษณองคกร  โดยการสัมภาษณ ตอบแบบสอบถาม
และจัดทํา FOCUS GROUP สําหรับผูบริหารในบริษัทกลุม ปตท.   
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การสืบทอดตําแหนงสําหรับผูบริหาร 

เน่ืองจาก ปตท. มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ดังน้ันการสรรหาและแตงต้ังตําแหนงของกรรมการผูจัดการใหญ  
จึงตองตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี 
และดําเนินกระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยคณะกรรมการ ปตท. แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึง
จํานวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ 
และประสบการณที่เหมาะสมสําหรับเปนผูบริหาร ปตท. โดยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 
ไมเปนกรรมการของ ปตท. ยกเวน เปนผูบริหารซ่ึงเปนกรรมการโดยตําแหนง และมีอายุไมเกิน 58 ปบริบูรณในวันยื่น
ใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผูที่มีความเหมาะสมแลวใหเสนอตอผูมีอํานาจพิจารณาแตงต้ัง โดยตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับแตวันที่ผูบริหารเดิมพนจากตําแหนง สัญญาจางมีระยะเวลาคราวละไมเกิน 4 ป 
ในกรณีที่คณะกรรมการจะจางผูบริหารเดิมตอหลังจากครบกําหนดเวลาตามสัญญาจาง ไมตองดําเนินการกระบวนการ
สรรหาใหมแตจะจางเกินสองคราวติดตอกันไมได 

ในป 2554 คณะกรรมการ ปตท. ไดดําเนินการกระบวนการสรรหากรรมการผูจัดการใหญคนใหมเพ่ือทํา
หนาที่แทนนายประเสริฐ  บุญสัมพันธซึ่งครบวาระตามสัญญาจางในวันที่ 9 กันยายน 2554 โดยไดแตงต้ัง
คณะกรรมการสรรหากรรมการผูจัดการใหญตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ทั้งน้ี มีผูสนใจสมัครและมีคุณสมบัติครบถวนจํานวน 4 คนโดยแบงเปนผูบริหารกลุม ปตท. 3 คน และบุคคลภายนอก 
1 คน ซึ่งกระบวนการสรรหาดําเนินการดวยความโปรงใสภายใตแนวทางการสรรหาผูบริหารสูงสุด ตามมาตรา 8 
วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 

คณะกรรมการสรรหากรรมการผูจัดการใหญไดพิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่เหมาะสมเสนอตอคณะกรรมการ 
ปตท. เพ่ือพิจารณา คอืนายไพรินทร  ชูโชติถาวร  ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการ ปตท. ไดมีมติ
เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหากรรมการผูจัดการใหญ ปตท. เสนอและ 
แตงต้ังนายไพรินทร  ชูโชติถาวร ใหดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ปตท.  
คนใหม ตอจากนายประเสริฐ  บุญสัมพันธ โดยเขารับตําแหนงต้ังแตวันที่  10 กันยายน  2554 และมีวาระ 
การดํารงตําแหนง 4 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

สําหรับการพัฒนาผูบริหารระดับสูง ปตท.ไดดําเนินการอยางตอเน่ืองเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับ 
การเสนอเขารับการคัดเลือกในการสรรหากรรมการผูจัดการใหญครั้งตอไป โดยมีการเตรียมความพรอมดานบุคลากร  
เพ่ือทดแทนผูบริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ ในระหวางป 2550 – 2555  และนโยบาย/แนวทางการพัฒนาผูบริหาร
ระดับสูงของกลุม ปตท.  รวมท้ังการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล คือ Management  Pool  ประกอบดวยผูบริหาร 350 
คน และ Potential Pool ของตําแหนง Key Area  ไวเรียบรอยแลว 

ในป 2552 และป 2553 ปตท. มีการพัฒนาระบบ “การพัฒนาผูบริหารระดับสูง (Group  Leader  
Development  Project  :  GLDP)”  เพ่ือเปนการวาง  Succession Plan สําหรับเตรียมบุคลากรใหมีความขึ้นดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้นเมื่อมีตําแหนงวางของกลุม ปตท. ไดแกตําแหนงตาง ๆ ดังน้ี 

 กรรมการผูจัดการใหญ (President) 
 รองกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทา (Senior Vice President  :  SEVP) 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทา (Executive Vice President :  EVP) 
 ผูจัดการฝายหรือเทียบเทา (Vice President  : VP) 

โดยมีผูรับผิดชอบและหนวยงานหลักในการบริหารจัดการ ดังน้ี 
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 คณะกรรมการจัดการกลุม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC) 
 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาผูบริหารระดับสูงของกลุม ปตท. (PTT Group Executive 

Counseling Team : ECT) 
 คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate Human Resources Committee : HRC) 
 รองกรรมการผูจัดการใหญทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกรหรือตําแหนงเทียบเทาในกลุม 

ปตท. 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญทรัพยากรบุคคลองคกร ปตท. 
 ฝายกลยุทธและนโยบายทรัพยากรบุคคล ปตท. 
 ฝายบริหารศักยภาพผูบริหารและบุคลากร ปตท. 
 ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลของแตละธุรกิจ ปตท. 
 ฝายพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู ปตท. 

 
ทั้งน้ี  ไดมีการกําหนด System & Policy  เพ่ือเปนแนวปฏิบัติประกอบดวยประเด็นหลัก ๆ ดังน้ี 

 หลักการและเหตุผล 
 การวัดผลการดําเนินงาน 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 บทบาทและหนาที่ของผูเก่ียวของ 
 กระบวนการของระบบ 

ขั้นตอนการดําเนินงานหลัก 

1. การกําหนด Business Driver และ Success Profiles ของแตละตําแหนง 
2. การคัดเลือกกลุมผูเหมาะสมเปน Pool Member 
3. การประเมินศักยภาพเปนรายบุคคลเทียบกับ  Profile กับตําแหนงที่สูงขึ้น เพ่ือใหทราบประเด็นที่

ตองพัฒนา 
4. การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan & Implementation)  และมีระบบ  

Mentoring เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาและการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย 

ผลการดําเนินการ ป 2553 

 การเตรียม  SEVP Pool  Member  คือ กลุมผูบริหารระดับ  EVP  

- จํานวน Pool Member  52  ราย  (ณ 1 ธันวาคม 2553) 
- Pool Member ไดรับการแตงต้ังใหขึ้นดํารงตําแหนง  9  ราย (ป 2550 - 2553) 

 การเตรียม  EVP Pool Member  คือ กลุมผูบริหารระดับ VP  (กลุม ปตท.)    

- จํานวน Pool Member  73  ราย  (ณ 1 ธันวาคม 2553) 
- Pool Member ไดรับการแตงต้ังใหขึ้นดํารงตําแหนง  7  ราย  (ป 2551 - 2553) 

 การเตรียม  VP Pool Member   คือ กลุมผูบริหารระดับ ผจ.สวน  (ปตท.) 

- จํานวน Pool Member  106  ราย  (ณ 1 ธันวาคม 2553) 
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- Pool Member ไดรับการแตงต้ังใหขึ้นดํารงตําแหนง  14  ราย (ป 2552 - 2553) 

 จัดทํา  SEVP Career Path ของกลุม ปตท. 

8.3.2  การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

ปตท. กําหนด ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ ปตท. ทุกคนตองเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตละประเทศท่ี ปตท. เขาไปลงทุน และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล อยางเครงครัดตามหลักปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชนเปนสวนหน่ึงในการปฏิบัติงาน และไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล อน่ึง ขอมูลการดําเนินการ
ในป 2553 ในเรื่องน้ีปรากฏอยูในรายงานความรับผิดชอบตอสังคมกลุม ปตท. 

8.3.3  ขอพิพาทท่ีสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

ปรากฏอยูใน “ขอพิพาททางกฎหมาย” 
 

8.4.  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
การเปดเผยขอมูลเปนดัชนีช้ีวัดความโปรงใสในการดําเนินการที่สําคัญ เปนปจจัยสําคัญในการสรางความเช่ือมั่นใหกับนักลงทุน

และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปตท. จึงใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา และสรางชองทางการเปดเผยขอมูลที่
หลากหลายเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย รณรงคใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตระหนักถึง
ความสําคัญของการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสในการดําเนินงาน และสรางกลไกในการรับเรื่องรองเรียนที่เหมาะสม และเปนธรรม
สําหรับทั้งผูรองเรียนและผูถูกรองเรียน 

 8.4.1  การรายงานของคณะกรรมการท้ังท่ีเปนการเงินและไมใชการเงิน 

 ปตท. จัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปทั้งดานการเงินและดานที่ไมใชการเงินของบริษัทโดยเปดเผยขอมูลไมนอยไปกวาที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดยื่นตอ
หนวยงานกํากับดูแล และนําสงผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

นอกจากน้ี เพ่ือตอบสนองกับความคาดหวังในการไดรับขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสียมากขึ้น ปตท. ไดจัดทํารายงานความ
รับผิดชอบตอสังคมกลุม ปตท. ประจําป 2553 (PTT Group’s CSR Report 2010) ที่สอดคลองกับการจัดทํารายงานตามแนวทางสากล 
Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งรายงานของ ปตท. สามารถผานการประเมินในระดับ A ตามเปาหมาย และยังไดพัฒนาระบบการ
เก็บขอมูลและจัดทําดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุม ปตท. เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดทํารายงานใน
ภาพรวมของกลุม ปตท. ตอไป 
 ทั้งน้ี ปตท. จัดสง “รายงานความรับผิดชอบตอสังคมกลุม ปตท.” ซึ่งเปนการเปดเผยขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ของกลุม ปตท. พรอมกับรายงานประจําปใหกับผูถือหุน และเปดเผยใหกับผูที่สนใจบนเว็บไซทของ ปตท. www.pttplc.com 
 

8.4.2 ความสัมพันธกับผูลงทุน 

ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ต้ังแตเดือนตุลาคม 2544  ปตท. จัดใหมีหนวยงาน
ฝายผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations Department) ที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลสําคัญตอผูลงทุนและดูแล
กระบวนการรายงานทางการเงิน เชน การนําเสนอผลการดําเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศที่ ปตท. แจงตอตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึง
มีการทําบทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร (MD&A) รายไตรมาส ซึ่งแสดงสถานภาพผลการดําเนินงานและแนวโนมใน
อนาคตของ ปตท. ตอผูถือหุนทั้งในประเทศและตางประเทศไดรับทราบอยางเทาเทียมกัน สม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง  
นอกจากนี้ ปตท. ไดจัดทํานิตยสารเพ่ือผูถือหุนกู ปตท. ภายใตช่ือ “happiness” ออกเปนรายไตรมาส เพ่ือใชเปนชองทางในการสื่อ
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ความ ขาวสาร ขอมูลเก่ียวกับธุรกิจและผลการดําเนินงานของ ปตท.ตอผูถือหุนกู  ทั้งน้ีผูลงทุนสามารถติดตอกับหนวยงานไดโดยตรง 
หรือผานทางเว็บไซทของ ปตท. ซึ่งมีขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ไดปรับปรุงใหทันสมัยเปนปจจุบันอยูเสมอ  ประกอบดวย
ขอมูลสําคัญ ๆ อาทิ 

 รายงานประจําป / แบบแสดงรายการประจําป(แบบ 56-1) 

 ขอมูลโครงการลงทุนที่สําคัญ 

 การจัดซื้อจัดจาง 

 การแถลงทิศทางนโยบายขององคกรโดยผูบริหาร 

 การดําเนินการตามนโยบายรัฐ 

 แผนงานที่สําคัญ 

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมสงเสริม 

 ผลการดําเนินงานดานการเงิน 

 ผลการดําเนินงานที่ไมใชดานการเงิน 

 กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม ที่สําคัญ 

 โดย ปตท. ไดใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง รวมทั้งการนําเสนอผลงานและ
การแจงสารสนเทศขององคกรตอนักลงทุน  ผูถือหุนและผูเก่ียวของทั้งในทางตรงและทางออมมาโดยตลอด  สรุปไดดังน้ี 

 ทางตรง  :  ปตท. มีการนําเสนอผลงานใหแกนักวิเคราะห นักลงทุนและพนักงาน เปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอในรูปของ 
Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเขารวม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันตางๆ รวมทั้ง การรวม
กิจกรรมพบนักลงทุนรายยอยกับตลาดหลักทรัพยฯ  และผูเก่ียวของสามารถทําการนัดหมาย (Company Visit) เขาพบ
ผูบริหาร ปตท. เพ่ือสอบถามขอมูลความคืบหนาการดําเนินกิจการไดตลอดเวลา 

 สรุปกิจกรรมหลักป 2553 - 30 พฤศจิกายน  2554  ดังน้ี 

กิจกรรม 
กิจกรรม 
ในป 2553  

(จํานวนครั้ง) 

กิจกรรม 
ณ 30 พ.ย. 2554  

(จํานวนครั้ง) 
Roadshow ตางประเทศ 13 11 

Roadshow ในประเทศ 4 2 

Analyst meeting 4 4 

Credit Rating Review 5 2 

Company Visit / Conference call 178 60 

ทาง e-mail / โทรศัพท 6-8 ครั้งตอวัน 6-8 ครั้งตอวัน 

รวมกิจกรรมกรรมตลาดหลักทรัพยสัญจร และหนวยงานอื่นๆ เพ่ือพบนักลงทุน 3 1 

นํานักลงทุนสถาบันพบผูบริหารและเยี่ยมชมกิจการ 1 2 

นํานักลงทุนรายยอยพบผูบริหารและเยี่ยมชมกิจการ 1 (3 รุน) - 

กิจกรรมสานสัมพันธผูถือหุนกู 3 18 
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 ทางออม: ปตท. มีการใหขอมูลเก่ียวกับบริษัท ผลการดําเนินงาน งบการเงิน และขอมูลนําเสนอในรูปแบบตางๆรวมถึง
รายงานสารสนเทศที่ ปตท. แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูสนใจสามารถอานขอมูลไดทางเว็บไซท
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซทของ ปตท. และนิตยสารเพ่ือผูถือหุนกู ปตท. 
“happiness” 

 กรณีที่นักลงทุนและผูเก่ียวของมีขอสงสัยและตองการสอบถาม สามารถติดตอมายังฝายผูลงทุนสัมพันธ ปตท. โทร. 0 
2537 –3518-9 Email : ir@pttplc.com หรือผานเว็บไซทของ ปตท. www.pttplc.com 

 การเผยแพรขาวประชาสัมพันธ ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจ ความคืบหนาของการดําเนินงาน และโครงการตางๆ 
รวมท้ังใหบริการตอบคําถามและอํานวยความสะดวกในการติดตอแกสื่อมวลชนและสาธารณชนอยางตอเน่ือง ซึ่งในป 
2554 (วันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2554)   มีการดําเนินกิจกรรม สรุปได ดังน้ี 
 
 

กิจกรรม 
กิจกรรม 
ในป 2552 
(จํานวน) 

กิจกรรม 
ป 2553  

(จํานวน) 

กิจกรรม 
ป 2554  

(1 ม.ค. - 30 พ.ย.) 
(จํานวน) 

ทาง e-mail 165  ช้ิน 224 ช้ิน 185 

ขาวแจก / ภาพขาว 165  ช้ิน 224  ช้ิน 185 

การแถลงขาว 36  ครั้ง 51 ครั้ง 42 

นําสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดําเนินงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 6  ครั้งตอป 8 ครั้งตอป 7 

การใหการตอนรับ / ใหขอมูลกับหนวยงานที่มาเยี่ยมชม / ดูงานในดานตาง ๆ 121 คณะ   
= 5,753 คน 

37 คณะ   
=  2,284 คน* 

49 คณะ 
= 2,181 ** 

*   ลดลงครึ่งปหลังเน่ืองจากปดรับการเยี่ยมชมจากการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ 
** ยังอยูระหวางการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญและจากเหตุการณเกิดอุทกภัย จึงงดรับเยี่ยมชม ต้ังแตกลางเดือนตุลาคม -  
     ธันวาคม  2554  

8.4.3  การแจงขอรองเรียนและการเขาถึงขอมูล 

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมสามารถใชกลไกในการติดตอ การรับทราบขอมูล การแจงขาว/ เบาะแส ทั้งภายในองคกรโดยระบบ 
Intranet Webboard และจากภายนอกโดยผานชองทางเว็บไซท  / โดยทางโทรศัพท /  โดยหนังสือแจง /  โดยทาง E-mail แจงหนวยงาน 
ฝายผูลงทุนสัมพันธ  สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท  ฝายสื่อสารองคกร หรือศูนยบริหารคําสั่งซื้อและลูกคาสัมพันธ  
ดังน้ี 

 โทรศัพท  :  Call Center 1365,  0-2537-2000 

 Website  :  http://www.pttplc.com 

  -  ศูนยบริหารคําสั่งซื้อและลูกคาสัมพันธ  :  orc@pttplc.com 
  -  ฝายสื่อสารองคกร :  corporate@pttplc.com   
  -  สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท  :  corporatesecretary@pttplc.com  
  -  ฝายผูลงทุนสัมพันธ  :  ir@pttplc.com  
 
 

ซึ่งขอคําถาม ขอติชม และขอเสนอแนะตาง ๆ จะสงตอใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ แกไขปรับปรุง ผานระบบการจัดการ
เรื่องรองเรียนโดยมีการติดตามความคืบหนาผานการแจงเตือนในระบบ email ทุก 3 วัน หากดําเนินการไมแลวเสร็จจะแจงเตือนไปยัง



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

สวนที่ 2 หนาท่ี 184  

ผูบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปอีกระดับเพ่ือดําเนินการ หากแลวเสร็จ หนวยงานที่รับผิดชอบจะแจงผลการดําเนินงานใหผูติดตอทราบ และมี
การติดตามในภายหลังอีกครั้งหน่ึงโดยสอบถามความพึงพอใจจากการใหบริการโดยเจาหนาที่ Call Center เพ่ือนําไปปรับปรุงการบริหาร
ระบบสารสนเทศ ทั้งน้ีผูบริหารติดตามสารสนเทศท้ังหมดเปนประจําทุกเดือนเพ่ือติดตามแนวโนมการเปล่ียนแปลงและนํากลับมาใชเปน
แนวทางปรับปรุงกระบวนการ สินคา และบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

สําหรับการรองเรียน ปตท. เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสามารถรองเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ที่ไมเหมาะสมหรือขัดตอจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. ตอสํานักตรวจสอบภายใน สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท และ
ฝายทรัพยากรบุคคล โดย ปตท. จะรับฟงทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส เอาใจใส และใหความเปนธรรมแกทุกฝาย มีการกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุมครองผูรองเรียน 
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ผูถือหุนผูตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจดัการใหญ บริหารจัดการผาน
คณะกรรมการ 14 คณะ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลยุทธองคกร

ประธานเจาหนาที่บรหิารการเงิน

รองกรรมการผูจัดการใหญ
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร

ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันตน

และกาซธรรมชาติ

ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันปลาย

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจน้ํามัน

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจปโตรเคมี
และการกล่ัน

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ

ผูชวย กผญ.
 แผนกลยุทธและบริหารการลงทุน

ผูชวย กผญ.
นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน

ผูชวย กผญ.
 การเงินองคกร

ผูชวย กผญ.
บัญชีองคกร

ผูชวย กผญ.
ทรัพยากรบุคคลองคกร

สํานักกฎหมาย

1.ผูชวย กผญ.
   พัฒนาธุรกิจและ
   บริหารโครงการ
2.ผูชวย กผญ.
   แผนและบริหาร
   บริษัทในเครือ

2.ผูชวย กผญ.
   บริหารโครงการ
3.ผูชวย กผญ.
   จัดหาและตลาด
   กาซธรรมชาติ
4.ผูชวย กผญ.
   ระบบทอสง
   กาซธรรมชาติ
5.ผูชวย กผญ.
   แยกกาซธรรมชาติ
6.ผูชวย กผญ.
   กาซธรรมชาติ
   สําหรบัยานยนต

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการบริษัท

ผูชวย  กผญ.
ส่ือสารองคกรและกิจการเพ่ือสังคม สถาบันวิจัยและเทคโนโลย ีปตท.

สํานักตรวจสอบภายใน

1.ผูชวย กผญ.
   วางแผน
2.ผูชวย กผญ.
   การตลาดขายปลีก
3.ผูชวย กผญ.
   การตลาดพาณิชย
   และตางประเทศ
4.ผูชวย กผญ.
   ปฏบิัติการจัดหาและคลัง

   1. ผูชวย กผญ.
       วางแผน

ผูชวย กผญ.
พัฒนาศักยภาพองคกร

   ผูชวย กผญ.
   บริหารกลยทุธ
   กลุมธุรกิจ
   ปโตรเลยีม
   ข้ันปลาย

5.ผูชวย กผญ.
   ธรุกิจหลอล่ืน

7.ผูชวย กผญ.
   ระบบทอจัดจําหนาย
   กาซธรรมชาติ

1.ผูชวย กผญ.
   ปฎิบัติการการคา
   ระหวางระหวางประเทศ

8.5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โครงสรางการจัดการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 
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8.5.1 องคประกอบของคณะกรรมการ 

 ตามขอบังคับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังน้ี 

 มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน 
 มีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน 

(หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กําหนดใหมีกรรมการอิสระไมนอยกวาก่ึงหน่ึง) 
 กรรมการอยางนอย 1 คน ตองมีความรูดานบัญชีการเงิน 
ทั้งน้ี ปจจุบันคณะกรรมการของ ปตท. จํากัด (มหาชน)  ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  ลงวันที่  2 ธันวาคม 2554   

มีจํานวน  14  ทาน  ประกอบดวย 
 กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 13 ทาน  (เปนกรรมการที่เปนอิสระ 9 ทาน ซึ่งเกินกวาก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังคณะ) 
 กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  1 ทาน 

รายชื่อคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง วันท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ ปตท. 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ 

ประธานกรรมการ 
(ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ 
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2551 – 24 ธ.ค. 
2553 และต้ังแต 29 เม.ย. 2554 – 
ปจจุบัน) 

10  เมษายน  2552 

2. นายสุรพล  นิติไกรพจน กรรมการอิสระ 10  เมษายน  2552 

3. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย กรรมการอิสระ 10  เมษายน  2552 

4. นายจุลสิงห  วสันตสิงห กรรมการอิสระ 20  เมษายน  2554 

5. นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา กรรมการ 9  เมษายน  2553 

6. นางเบญจา  หลุยเจริญ กรรมการ 9  เมษายน  2553 

7. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  กรรมการอิสระ 11 ตุลาคม  2554 

8. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  กรรมการอิสระ 11 ตุลาคม  2554 

9. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย  กรรมการอิสระ 11 ตุลาคม  2554 

10. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย  กรรมการ 25 ตุลาคม  2554 

11. นายมนตรี  โสตางกูร  กรรมการอิสระ 4  พฤศจิกายน  2554  

12. พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต  กรรมการอิสระ 4  พฤศจิกายน  2554 
13. พลเอก พฤณฑ  สุวรรณทัต  กรรมการอิสระ 25   พฤศจิกายน  2554  
14. นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  กรรมการและเลขานุการ 

(ประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ) 

10  กันยายน  2554 

หมายเหตุ  คณะกรรมการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในป  2554  ดังน้ี 

บุคคลลําดับที่  7 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  ดํารงตําแหนงแทนนายสุรชัย  ภูประเสริฐ  ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการ 
  เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2554   
บุคคลลําดับที่  8 นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  ดํารงตําแหนงแทนนายพิชัย  ชุณหวชิร  ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการ 
  เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2554   
บุคคลลําดับที่   9 นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย  ดํารงตําแหนงแทนนายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  ซึ่งลาออกจากการเปน 
  กรรมการ เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2554  
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บุคคลลําดับที่ 10  นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย  ดํารงตําแหนงแทนนายนริศ  ชัยสูตร  ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการ 
  เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2554  
บุคคลลําดับที่ 11  นายมนตรี  โสตางกูร  ดํารงตําแหนงแทนนายภูษณ  ปรียมาโนช  ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการ 
  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2554  
บุคคลลําดับที่ 12  พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต  ดํารงตําแหนงแทนนายอนุวัฒน  เมธีวิบลูวุฒิ  ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการ 
  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2554  
บุคคลลําดับที่ 13  พลเอก พฤณฑ  สุวรรณทัต  ดํารงตําแหนงแทนนายสมหมาย  โควคชาภรณ  ซึ่งลาออกจากการเปน 
  กรรมการเมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2554  
 

8.5.2  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

อํานาจของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท  มีอํานาจดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  ขอบังคับและมติของที่ประชุม

ผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแตงต้ังกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ  และจะแตงต้ังรองประธานกรรมการก็ได  

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแตงต้ังกรรมการคนหน่ึงเปนกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการคณะกรรมการตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 

ขอบังคับและมติที่ประชุมผูถือหุน 

 กําหนดวิสัยทัศน  ทิศทางและกลยุทธของบริษัท 

 ใหความเห็นชอบกลยุทธและนโยบายที่สําคัญ  รวมถึงวัตถุประสงค  เปาหมายทางการเงินและแผนงานบริษัท งบประมาณ

ของบริษัท รวมท้ังติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนด 

 จัดใหมีระบบบัญชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี  รวมท้ังดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกัน 

 กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุม และดูแลใหผูบริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ดูแลใหมีระบบหรือกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม  เพ่ือกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว 

 ทําการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการใหญ  และกําหนดคาตอบแทน  ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงาน 

 ดูแลใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทอยางเหมาะสม 

 ใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง  ชัดเจน  โปรงใส  นาเช่ือถือและมีมาตรฐานสูง 

 เปนผูนําและเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานที่ดี 
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8.5.3  กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

ตามขอบังคับบริษัทไดกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท ประกอบดวย (1) นายไพรินทร  ชูโชติถาวร   ประธาน
เจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ  (2)  นายณอคุณ  สิทธิพงศ   นายสุรพล   นิติ
ไกรพจน  นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา   นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย   นายวัชรกิติ  วัชโรทยั  กรรมการสองในหาคนน้ีลงลายมือช่ือรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท  

8.5.4  การแตงต้ังและการถอดถอนกรรมการบริษัท 

1. กรรมการของบริษัทเลือกต้ังโดยที่ประชุมผูถือหุน โด ยมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 15 คน และมีกรรมการที่เปน

อิสระไมนอยกวา 3 คน ซึ่งกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และ

กรรมการบริษัทอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานบัญชีและการเงิน โดยกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและ

ขอบังคับกําหนดต้ังแตป 2547 เปนตนมา คณะกรรมการ ปตท.ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดสัดสวนกรรมการท่ีเปนอิสระ

เพ่ิมเปนไมนอยกวาก่ึงหน่ึง และถือปฏิบัติตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2554  มีกรรมการอิสระ  9  คน  โดย

กรรมการท้ังหมดมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย และมีกรรมการผูมีความเช่ียวชาญดานบัญชีการเงิน 6 คน คือ นางเบญจา  หลุย

เจริญ   นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ   นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย   นายมนตรี  โสตางกูร   นายจุลสิงห  วสันตสิงห   และ 

นายไพรินทร  ชูโชติถาวร    

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเปนผูคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตอ

คณะกรรมการ ปตท.  ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 

(2) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 

แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน 

(4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมน้ันเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระหน่ึงในสามเปนอัตรา ถาจํานวน

กรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอง

ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหกรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออก  สวนในปที่

สามและปหลังๆตอไป  ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

4. ในกรณีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกจากตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกต้ังบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับบริษัทเขาเปนกรรมการแทนในตําแหนงที่วางในการประชุม

คณะกรรมการ ปตท. คราวถัดไปก็ได เวนแตวาระของกรรมการท่ีพนจากตําแหนงจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดย

คณะกรรมการตองมีคะแนนเสียงแตงต้ังไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู ทั้งน้ีบุคคลที่เขาเปน

กรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
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6. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือ

หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

8.5.5  คุณสมบัติของกรรมการ 

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาํหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ อาทิ 

 มีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ 

 ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนเกินกวา 3 แหง ทั้งน้ีนับรวมการเปนกรรมการ

โดยตําแหนงและการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงกรรมการดวย 

 กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติ

และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 

 ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดํารงตําแหนงกรรมการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 

 ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่ 

 ไมเปนผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจน้ัน หรือผูถือหุนของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจน้ันถือหุน (ยกเวน กรรมการของ

รัฐวิสาหกิจ ที่ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางที่มีตําแหนง  หรือเงินเดือนประจําตําแหนงของราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และกรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ันถือหุนไมเกินกวารอย

ละ 0.5 ของทุนชําระแลวของรัฐวิสาหกิจซึ่ง ตนเปนกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเปนกรรมการถือหุน

อยู) 

 ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจน้ันเปนผูถือหุน เวนแตคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ัน

มอบหมายใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือดํารงตําแหนงอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจน้ันเปนผูถือหุน 

 ไมเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการ หรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวม

ทุน หรือมีประโยชนไดเสียเก่ียวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจน้ัน เวนแตเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือ

ผูบริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจน้ัน 

8.5.6  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการ ปตท. โดยการนําเสนอของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดนิยามความเปนอิสระของกรรมการ 
ปตท. ซึ่งสอดคลองแตเขมกวาหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ดังน้ี 

 ถือหุนไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท.  บริษัทในกลุม  บริษัทรวมทุน หรือนิติบคุคลที่

อาจมีความขัดแยง  (นับรวมบุคคลที่เก่ียวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย) 
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 ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน  รวมท้ังไมเปนลูกจาง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา รวมถึงที่ปรึกษา

ตรวจสอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษาดานอื่นๆ  หรือเปนผูมีอํานาจควบคุม ปตท.  บริษัทในกลุม บริษัทรวม 

หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีผลประโยชน  หรือสวนไดสวนเสียในลักษณะดังกลาวมาแลว  เปน

เวลาไมนอยกวา  2  ป 

 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ  เชน  เปนลูกคา  คูคา  เจาหน้ี/ลูกหน้ีการคา เจาหน้ี/ลูกหน้ีเงินกู เปนตน รวมทั้งไมมี

ผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของ ปตท.  บริษัท

ในกลุม  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ 

 ไมเปนญาติสนิทหรือมีความสัมพันธอื่นที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระกับ  ผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญของ ปตท.  

บริษัทในกลุม  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง รวมทั้งไมไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนเพื่อรักษา

ผลประโยชนของกรรมการ  ผูถือหุนรายใหญ  

8.5.7  การแยกตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ 

เพ่ือใหการแบงแยกหนาที่ในเรื่องการกําหนดนโยบายของ ปตท. และการบริหารงานประจําของ ปตท.  
ออกจากกัน และเพ่ือใหกรรมการทําหนาที่สอดสอง ดูแล และประเมินผลการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปตท.  
จึงกําหนดใหประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญเปนคนละบุคคลกันเสมอ  ประธานกรรมการตอง
คอยสอดสองดูแลการบริหารจัดการของฝายบริหาร คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แตตองไมมีสวนรวม และไม 
กาวกายในการบริหารงานปกติประจําวันโดยใหเปนหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญภายใตกรอบอํานาจที่
ไดรับจากคณะกรรมการ 

นอกจากน้ีประธานกรรมการตองมีภาวะผูนํา ดูแลกรรมการมิใหอยูภายใตอิทธิพลของฝายบริหาร  โดยทําหนาที่ประธานในท่ี
ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุนอยางเปนธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันใหผูเขารวมประชุม
ใชสิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด 

8.5.8  ความเปนอิสระของประธานกรรมการ 

ปตท. ใหความสําคัญกับความเปนอิสระของกรรมการเปนอยางมาก แตเน่ืองจาก ปตท. เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ  ที่ยังมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพลังงานที่กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนใหญ  ดังน้ัน  ประธานกรรมการท่ี
ไดรับเลือกต้ังจากกรรมการท่ีผานมาจะเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหารจากกระทรวงพลังงานหรือกระทรวงการคลังเปนสวนใหญ  แต
อยางไรก็ตาม  ในการปฏิบัติหนาที่ของประธานกรรมการไดปฏิบัติหนาที่การเปนประธานอยางมีความเปนอิสระตลอดมา 

8.5.9  เลขานุการบริษัท 

เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตาม
ขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ปตท. จึงไดมอบหมายให นางสุมณฑ  รังคสิริ ทําหนาที่เลขานุการบริษัท 
ของ ปตท. โดยมีภาระหนาที่ในการใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการตองทราบและปฏิบัติ  การจัดการ
ประชุม  รวมท้ังดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ  เพ่ือใหกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ ปตท.  รวมทั้งการจัดทําและเก็บรักษาเอกสาร  อาทิ  ทะเบียนกรรมการ  หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ  และรายงานประจําปของบริษัท  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน  รายงานการประชุมผูถือ
หุน  และเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร  
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8.5.10  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

คณะกรรมการ ปตท. ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยในชวงเริ่มแรกไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 
3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมี
หนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงในระดับคณะกรรมการดวย 

ตอมาในป 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพ่ือชวยสงเสริมและกล่ันกรอง  
การดําเนินงานเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการใหดีเลิศ  ดังน้ัน ในปจจุบัน ปตท. จึงมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม  4 
คณะ  เพ่ือชวยกล่ันกรองงานที่มีความสําคัญอยางรอบคอบภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมุงเนนการสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือ
หุน โดยคํานึงถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส และตรวจสอบได คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องทุกคณะประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร และมีคุณสมบัติ หนาที่ความรับผิดชอบตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  รวมทั้งมีการกําหนดบทบาทภาระหนาที่ความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรไวอยางชัดเจน   

ต้ังแตป 2552 เปนตนมา ไดมีการขยายอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหมีหนาที่มอบนโยบาย แนวปฏิบัติ 
และติดตามการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม เพ่ือใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สามารถดําเนินงานดานการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

8.5.10.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีหนวยงานฝายบัญชีและสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการ ปตท.ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เปนผูรับผิดชอบ
ตองบการเงินรวมของ ปตท. และบริษัทยอย  รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทาง
การเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน  การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ  ทั้งขอมูลทางการเงิน  และไมใชการเงิน  ดําเนินการบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงอยาง
ครบถวน  และสม่ําเสมอดวย 

คณะกรรมการ ปตท. ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแตงต้ังจากกรรมการ 
ปตท. ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีจํานวนอยางนอย 3 คน ทั้งน้ี  
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการอิสระ  3  ทาน  ดังรายช่ือตอไปน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  นายจุลสิงห  วสันตสิงห ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย  กรรมการ กรรมการอิสระ 

3.  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  กรรมการ กรรมการอิสระ 

โดยมี นางสาวนิตยา  ดิเรกสถาพร   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  สํานักตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 สอบทานให ปตท. มีระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเปนอิสระ

ของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
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 บทบาทหนาที่เก่ียวกับรายงานทางการเงิน  สอบทานให ปตท. มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 

 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด ของตลาดหลักทรัพย 

นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของ ปตท. 

 บทบาทเก่ียวกับหลักจริยธรรมธรุกิจ และจรรยาบรรณ โดยดําเนินการใหฝายบริหารจัดใหมีกระบวนการในการ

รับเรื่องรองเรียน และกํากับดูแลกระบวนการในการรับเรื่องรองเรียน 

 พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี ปตท.  

 พิจารณาการเปดเผยขอมูลของ ปตท.   ในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน 

 สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. และเสนอแนะการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 

 สอบทานความถูกตองและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวของกับรายงานการเงินและการควบคุม

ภายใน 

 สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล 

 สอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยเก่ียวกับการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ ปตท. อยางมี

นัยสําคัญ หรือความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ ปตท. 

 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑที่กําหนดไว 

 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจําเปนดวย

คาใชจายของ ปตท. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปตท. 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ตองเขารวมประชุมผูถือหุนของ ปตท.   

 เขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหาร อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

 ใหคณะกรรมการตรวจสอบประชุมอยางเปนทางการรวมกับฝายบริหารอยางนอย ปละ 1 ครั้ง  

 พิจารณาทบทวนปรับปรุงระเบียบวาดวยหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับ พ.ศ. 

2552  

 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งน้ีตองอยูในขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในป 2554 (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554) มีการประชุม  12  ครั้ง  โดยมีการรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. และมีการ
ประชุมรวมกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและฝายบัญชีในการสอบทาน งบการเงินทุกไตรมาส   
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8.5.10.2  คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแตงต้ังจากกรรมการ ปตท. 3 
คน ทั้งน้ี ณ วันที่  1 ธันวาคม 2554  ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังรายช่ือตอไปน้ี 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการสรรหา ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  นายวัชรกิติ  วัชโรทัย ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

3.               ( วาง ) 
     ( นายสุรพิทย  กีรติบุตร  
     ลาออก 1 ธันวาคม  2554) 

กรรมการ กรรมการอิสระ 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

 ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายช่ือเปนกรรมการใหมหรือสรรหากรรมการผูจัดการใหญ 
 กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจัดการใหญเพ่ือใหเกิดความโปรงใส 
ทั้งน้ี  ไดกําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ  ดังน้ี 
1. คณะกรรมการสรรหากําหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีตองการสรรหาทดแทน  เพ่ือใหมีองคประกอบและ

คุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ  และกําหนดวิธีการเสนอรายช่ือผูมีคุณสมบัติ 
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอช่ือผูมีความเหมาะสมท่ีจะเปนกรรมการ ปตท. พรอมเหตุผล

ประกอบและนําเสนอตอคณะกรรมการ ปตท. 
3. คณะกรรมการ ปตท.พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหานําเสนอเพ่ือ

พิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการหรือเพ่ือเสนอรายช่ือตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติแตงต้ังเปนกรรมการตอไป 
ในป 2554 (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554)  มีการประชุม  4  ครั้ง และเสนอตอคณะกรรมการ 

8.5.10.3   คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแตงต้ังจาก
กรรมการ ปตท.  3  คน  ทั้งน้ี ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน  ดังรายช่ือตอไปน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา  กรรมการ กรรมการ 

3.  นางเบญจา หลุยเจริญ  กรรมการ กรรมการ 

 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 ทําหนาที่พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 
 กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญที่เปนธรรมและ

สมเหตุสมผล  และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ในป 2554 (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554) มีการประชุม 1 ครั้ง  และเสนอตอคณะกรรมการ 
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8.5.10.4  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่  24  มิถุนายน 2547  โดยแตงต้ังจาก
กรรมการ ปตท.  3  ทาน  ทั้งน้ี ณ วันที่  1 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน  
ดังรายช่ือตอไปน้ี  
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  นายสุรพล  นิติไกรพจน  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  กรรมการ กรรมการอิสระ 

3.  นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  กรรมการ กรรมการอิสระ 

โดยมีผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัททําหนาที่เลขานุการ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตอคณะกรรมการบริษัท 

 ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝายจัดการ  เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และ

เสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท 

 มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอม(Corporate 

Social Responsibility  :  CSR) 

 ติดตามการดําเนินงานดาน CSR และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

 ในป 2554 (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554)  มีการประชุม  1  ครั้ง 

8.5.11  การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. 

ปตท. มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป  โดยในป 2554  กําหนดการประชุม
เดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศุกร สัปดาหที่สี่ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ซึ่งสํานัก
กรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท จะสงหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผลครบถวน และ
เอกสารประกอบการประชุมที่มีเน้ือหาที่จําเปนและเพียงพอในการตัดสินใจ ใหกรรมการแตละทานลวงหนากอนการประชุมประมาณ 7 
วัน เพ่ือใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษากอนการประชุม ทั้งน้ี ต้ังแตเดือนเมษายน 2547 เปนตนมา การประชุมคณะกรรมการ 
ปตท. ไดจัดในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส  มีการสงระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบแผน CD ซึ่งชวยอํานวยความสะดวก 
รวดเร็วในการคนหาขอมูล และลดการใชเอกสารประกอบวาระการประชุมไดเปนจํานวนมาก   

ในการประชุมทุกครั้ง  กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอยางเปดเผยและเสรี  โดยในวาระใดหากกรรมการพิจารณาเห็นวาเปน
ผลประโยชนที่อาจขัดแยงกับผลประโยชน ของ ปตท.  กรรมการจะงดออกเสียง  หรือขอไมเขารวมประชุมในวาระนั้น ๆ  และมีการ
บันทึกรายงานการประชุมที่ประกอบดวยขอคิดเห็น/ขอสังเกต เปนลายลักษณอักษร  และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลว
จากคณะกรรมการ ปตท. เพ่ือใหกรรมการและผูเก่ียวของตรวจสอบได  โดยการประชุมคณะกรรมการ ปตท. แตละครั้งใชเวลาประชุม
ประมาณ 3 ช่ัวโมง โดยมีการประชุมดังรายละเอียดตอไปน้ี   
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สรุปการเขารวมการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในป 2554   ( 1 มกราคม - 1 ธันวาคม 2554 ) 
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1.  นายณอคุณ  สิทธพิงศ                  

2.  นายนริศ  ชัยสูตร               ลาออก 1 ต.ค.54 

3.  นายสุรพล  นิติไกรพจน                  

4.  นายวัชรกิติ วัชโรทัย                  

5.  นายสุรชัย  ภูประเสริฐ      ลาออก 24 มี.ค. 54 

6.  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา               ลาออก 10 ต.ค.54 

7.  นายปยวัชร  นิยมฤกษ ลาออก 1 ม.ค.54 

8.  นายสมหมาย  โควคชาภรณ แตงต้ัง 14 ก.พ.54              ลาออก 
21พ.ย.54 

9.  นายอนุวัฒน  เมธีวบิูลวุฒิ                ลาออก  
3 พ.ย.54 

10.  นายชัยเกษม  นิติสริิ       ครบวาระ 20 เม.ย. 54 (AGM)  

11.  นายจุลสิงห  วสันตสิงห แตงต้ัง 20 เม.ย. 54            

12.  นายอําพน  กิตติอําพน       ลาออก 29 มี.ค. 54 

13.  นายสุรพิทย  กีรติบุตร แตงต้ัง 20 เม.ย. 54            

14.  นายภูษณ  ปรียมาโนช                ลาออก  
1 พ.ย.54 

15.  นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา                  

16.  นางเบญจา  หลุยเจริญ                  

17.  นายพิชัย  ชุณหวชิร               ลาออก 4 ต.ค. 54 

18.  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ              ครบวาระการดาํรงตําแหนง
ตามสัญญาจาง  9 ก.ย. 54 

19. นายอาคม  เติมพทิยาไพสิฐ   แตงต้ัง 11 ต.ค. 54   

20. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ   แตงต้ัง 11 ต.ค. 54   

21. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย   แตงต้ัง 25 ต.ค. 54   

22. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย   แตงต้ัง 11 ต.ค. 54   

23. นายมนตรี  โสตางกูร   แตงต้ัง   4 พ.ย. 54  

24. พลเอก วรวัฒน  อนิทรทัต   แตงต้ัง   4 พ.ย. 54  

25. พลเอก พฤณฑ  สุวรรณทัต   แตงต้ัง 25 พ.ย. 54 

26.  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  แตงต้ัง 10 ก.ย. 54     

 รวมกรรมการที่เขาประชุม 12 14 13 14 14 14 13 13 14 14 14 13 10 12 9 11 14 

 จํานวนกรรมการทั้งหมด 14 14 14 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 13 14 
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สรุปการเขาประชุมในป 2554 ของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 4 คณะ  
(ขอมูล ณ วันที่  1  ธันวาคม  2554) 

รายชื่อกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการในป 2554 

การดํารงตําแหนง 
กรรมการระหวางป กรรมการ 

ปตท. 
รวม 17ครั้ง 

ตรวจสอบ 
รวม 12 ครั้ง 

กํากับดูแล 
กิจการท่ีดี 

1 ครั้ง 
สรรหา 

รวม 4 ครั้ง 
กําหนด 
คาตอบ 

แทน 1 ครั้ง 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ 17/17 – – 3/3 – – 

2. นายสุรพล  นิติไกรพจน 15/17 – 1/1 – – – 

3. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย 16/17 – 1/1 3/4 – – 

4. นางเบญจา  หลุยเจริญ 16/17 – – – – – 

5. นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา 17/17 – – – 1/1 – 

6. นายจุลสิงห  วสันตสิงห 10/11 9/9 – – – 20 เมษายน 2554 
(แทน นายชัยเกษม  นิติสิริ) 

7. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  2/2 – – – – 11 ตุลาคม  2554  
( แทน นายสุรชัย  ภูประเสริฐ ) 

8. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  2/2 – – – – 11 ตุลาคม  2554 
( แทน นายพิชัย  ชณุหวชิร ) 

9. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย  2/2 2/2 – – – 11 ตุลาคม  2554 
( แทน นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ) 

10. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย  2/2 – – – – 25 ตุลาคม  2554 
( แทน นายนริศ  ชัยสูตร ) 

11. นายมนตรี  โสตางกูร  1/1 – – – – 4 พฤศจิกายน  2554  
( แทน นายภูษณ  ปรียมาโนช ) 

12. พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต  1/1 – – – – 4 พฤศจิกายน  2554  
( แทน นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ ) 

13. พลเอก พฤณฑ  สุวรรณทัต  (ยังไมเริ่ม 
ประชุม) 

– – – – 25 พฤศจิกายน  2554  
( แทน นายสมหมาย  โควคชาภรณ ) 

14. นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  4/4 – – – – 10 กนัยายน  2554  
(แทน นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) 
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สรุปการเขาประชุมของกรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหวางป 2554 ณ วันท่ี  1  ธันวาคม  2554 (รวม 12 ทาน)  

รายชื่อกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในป 2554 
การดํารงตําแหนง 
กรรมการระหวางป กรรมการ 

ปตท. 
รวม 17 ครั้ง 

ตรวจสอบ 
รวม 12 ครั้ง 

กํากับดูแล 
กิจการท่ีดี 

1 ครั้ง 

สรรหา 
รวม  

4 ครั้ง 

กําหนด 
คาตอบ 

แทน 1 ครั้ง 

1. นายปยวัชร  นิยมฤกษ 0/0 – – – – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 1 มกราคม  2554 

2. นายสุรชัย  ภูประเสริฐ 5/5 2/3 – 1/1 1/1 ลาออกเม่ือ 
วันที่ 24 มีนาคม 2554 

3. นายอําพน  กิตติอําพน 6/6 3/3 – 1/1 – ลาออกเม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2554 

4. นายชัยเกษม  นิติสิริ 6/6 3/3 – – – ครบวาระเม่ือ 
วันที่ 20 เมษายน 2554 

5. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ 13/13 – – – – ครบสัญญาจาง  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2554 

6. นายพิชัย  ชุณหวชิร 12/14 – – – – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 4 ตุลาคม 2554 

7. นายนริศ  ชัยสูตร  13/14 – – – – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 

8. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  14/14 – – – 1/1 ลาออกเม่ือ 
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 

9. นายภูษณ  ปรียมาโนช  11/15 5/7 – – – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 

10. นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ  15/15 – 1/1 – – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 

11. นายสมหมาย  โควคชาภรณ  10/13 7/8 – – – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 21 พฤศจิกายน  2554 

12. นายสุรพิทย  กีรติบุตร  8/11 – – 2/3 – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2554 

 
หมายเหตุ  :  ต้ังแต 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 2554 มีการประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 17 คร้ัง เปนการประชุมตามปกติ 11 คร้ัง  
 ประชุมนัดพิเศษ 6 คร้ัง 

8.5.12  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  2553  มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ 
ปตท. ประจําป 2553 โดยใหคงหลักการแนวทางเดิมเชนเดียวกับป 2549 ตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เสนอ  เพ่ือ
ใชในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ปตท. โดยมุงเนนการนําผลประเมินไปใชประโยชนเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการ และสามารถนําไปใชอางอิงในการทํา CG Rating รวม 3 แบบ คือแบบประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ / แบบประเมินผล
คณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) / แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอื่น) โดยมีเกณฑการ
ประเมินผล คิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละขอทั้งหมด ดังน้ี 

มากกวา 85% = ดีเยี่ยม 
มากกวา 75% = ดีมาก 
มากกวา 65% = ดี 
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มากกวา 50% = พอใช 
ตํ่ากวา 50% = ควรปรับปรุง 

โดยสรุปผลการประเมินได ดังน้ี 
1. แบบประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ  ประกอบดวย 4 หัวขอ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/  

โครงสรางของคณะกรรมการ (Board Composition)/  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)/  การ

จัดเตรียมและดําเนินการประชุม (Board Meeting) 

 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ ในภาพรวม 4 หัวขอ เห็นวาการดําเนินการสวนใหญจัดทําได
ดีเยี่ยม/เหมาะสมที่สุด มีคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับ 94.52% 

2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)   ประกอบดวย  6 หัวขอ คือ ความรับผิดชอบตอการ

ตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได (Accountability)/  ความรับผิดชอบตอการ

ปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)/  การ 

ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียม เปนธรรม และสามารถมีคําอธิบายได  (Equitable Treatment)/ มีความ

โปรงใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได  และมีการเปดเผยขอมูล  (Transparency)/ การมีวิสัยทัศนใน

การสรางมูลคาเพ่ิมแกกิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)/ การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณใน

การประกอบธุรกิจ (Ethics) 

 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภาพรวม 6 หัวขอ เห็นวากรรมการ
สวนใหญถือปฏิบัติเปนประจํา คะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับ 98.10% 

3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอื่น)   ประกอบดวย 6 หัวขอ เหมือนกับแบบ

ประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบผลกับที่กรรมการประเมิน

ตนเอง 

 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอื่น) รวมจํานวน 6 หัวขอ เห็นวา
กรรมการสวนใหญถือปฏิบัติเปนประจํา  คะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดีเยี่ยม  เทากับ 98.44%   

ทั้งน้ี  คณะกรรมการไดใหความเห็นเพ่ิมเติมในแบบการประเมินโดยสรุปไดวา กรรมการหลายทานให
ความเห็นที่เปนประโยชนในการพิจารณาเรื่องตางๆ ทําใหสามารถไตรตรองไดอยางรอบคอบมากยิ่งขึ้น ฝาย
เลขานุการฯ สามารถประสานงานและจัดทําเอกสาร/ขอมูลใหกรรมการไดอยางมีประสิทธิภาพ  และจากการ
ประชุมกรรมการอิสระโดยไมมีผูบริหาร ที่ประชุมเห็นวาควรจัดใหมีการเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. เพ่ือเปนการ
พัฒนาศักยภาพกรรมการใหเขาใจถึงสภาพการดําเนินธุรกิจ  ซึ่งเปนประโยชนสําหรับกรรมการในการพิจารณา
เรื่องตางๆ มากยิ่งขึ้น 

อน่ึง สําหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปตท. ประจําป 2554 อยูระหวางดําเนินการ 

8.5.13 การบริหารจัดการองคกร 

8.5.13.1  อํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการผูจัดการใหญ) 

ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการผูจัดการใหญมีอํานาจและหนาที่เก่ียวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย และจะตองบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด  ซื่อสัตย  
สุจริตและระมัดระวัง  รักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางดีที่สุด อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญใหรวมถึง
เรื่องหรือกิจการตางๆ  ดังตอไปน้ีดวย 
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 ดําเนินกิจการ  และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 

 บรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจาง ตลอดจน

ใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด แตถาเปนพนักงานระดับฝายหรือ

เทียบเทาขึ้นไป  จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

 ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณตอ

คณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติ  และมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามแผนและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติดังกลาว

ตอคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

 ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ปตท.ไดมอบอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทใหกรรมการผูจัดการใหญ โดยมีหลักการและขอบเขต
อํานาจ  ดังตอไปนี้ 

 เปนผูมีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค  ขอบังคับ  นโยบาย  ระเบียบ  ขอกําหนด  คําสั่ง

และมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ 

 เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชา  ติดตอ  สั่งการ  ดําเนินการ  ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรม  สัญญา  เอกสาร

คําสั่งหนังสือแจงหรือหนังสือใดๆ ที่ใชติดตอกับหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น  ตลอดจนใหมี

อํานาจกระทําการใดๆที่จําเปนและสมควร  เพ่ือใหการดําเนินการขางตนสําเร็จลุลวงไป 

 เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทุกตําแหนงรวมถึงการบรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน เล่ือน ลด 

ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัย  ตลอดจนใหออกจากตําแหนงตามระเบียบ ขอกําหนดหรือคําสั่งที่

คณะกรรมการของบริษัทกําหนด  แตถาเปนพนักงานหรือลูกจางช้ันที่ปรึกษา   รองกรรมการผูจัดการใหญ หรือผู

ดํารงตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน  และใหมีอํานาจกําหนด

เง่ือนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง  และออกระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไมขัดหรือ

แยงกับระเบียบ  ขอกําหนด  หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง  และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ

อํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ

ดังกลาว และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัท

กําหนดไว 

ทั้งน้ี การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการใหญดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําได หากกรรมการผูจัดการใหญมีสวน
ไดสวนเสีย  หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใชอํานาจดังกลาว 

8.5.13.2  คณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

ต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2544  ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดการของ ปตท.  เพ่ือทําหนาที่บริหารจัดการ ปตท. ทั้งน้ี 
ณ วันที่ 1 ธันวาคม  2554 ประกอบดวยผูบริหาร 10 ตําแหนง ดังน้ี 
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ชื่อตําแหนง ตําแหนง 

1.  ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ประธานกรรมการ 

2.  ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน  กรรมการ 

3.  ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ กรรมการ 

4.  ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย กรรมการ 

5.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร กรรมการ 

6.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ กรรมการ 

7.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจนํ้ามัน กรรมการ 

8.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น กรรมการ 

9.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ กรรมการ 

10.  รองกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธองคกร กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท เปนผูชวยเลขานุการ 
คณะกรรมการจัดการฯ มีกําหนดการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในป 2554 ณ 1 ธันวาคม  2554  

มีการประชุมรวม 24 ครั้ง  
 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

 ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรรมการผูจัดการใหญ  ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญตอกลยุทธองคกร

และทิศทางการดําเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  งบประมาณ  การจัดสรรทรัพยากรใหกับ ปตท.และบริษัทที่ ปตท.

ถือหุน  รวมทั้งสรางระบบการทํางานของบริษัทที่ ปตท.ถือหุน  ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 จัดลําดับความสําคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการ ปตท.  เพ่ือนําไปสูการดําเนินการอยางมีประสิทธิผล 

 กล่ันกรองระเบียบวาระการประชุมกอนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. 

 จัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินใหกับ ปตท.  และบริษัทที่ ปตท. ถือหุน 

 หาขอยุติรวมในประเด็นสําคัญของบริษัทที่ ปตท.ถือหุนกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ ปตท.ถือหุน 

 กําหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบขอมูล  รวมท้ังโครงสรางองคกรใน ปตท. 

และบริษัทที่ ปตท.ถือหุน 

 กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามขางตน  ปตท.ยังไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่องอีก  14  

คณะเพ่ือทําหนาที่ในการพิจารณาและจัดการในเร่ืองตางๆภายในบริษัทใหเปนไปดวยความถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดตอ ปตท.  ดังตอไปน้ี 

1. คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ 
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2. คณะกรรมการจัดการการเงินและบัญชีองคกร 
3. คณะกรรมการสินเช่ือของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
5. คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล 
6. คณะกรรมการคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 
7. คณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ปตท. 
8. คณะกรรมการจัดหาปโตรเลียม 
9. คณะกรรมการบริหารความรวมมือของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 
10. คณะกรรมการบริหารความรวมมือของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 
11. คณะกรรมการแผนกลยุทธธุรกิจนํ้ามัน 
12. คณะกรรมการแผนกลยุทธธุรกิจกาซธรรมชาติ 
13. คณะกรรมการแผนกลยุทธธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 
14. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

8.5.13.3  รายชื่อผูบริหาร ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2554 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายไพรินทร  ชูโชติถาวร 1/ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

2. นายเทวินทร  วงศวานิช ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน  

3. นายวิชัย  พรกีรติวัฒน  2/ ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

4. นายณัฐชาติ  จารุจินดา 2/ ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

5. นายสุพัฒนพงษ  พันธมีเชาว  2/ รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญกลยุทธองคกร 

6. นายปติพันธ  เทพปฏิมากรณ รองกรรมการผูจัดการใหญ  ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร 

7. นายพีระพงษ  อัจฉริยชีวิน 2/ รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

8. นายสรัญ  รังคสิริ 3/ รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจนํ้ามัน 

9. นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 

10. นายสรากร  กุลธรรม รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

 ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

11. นายอนนต  สิริแสงทักษิณ รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง  
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)   

12. นายวีรศักด์ิ  โฆษิตไพศาล 4/ รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง 
ประธานเจาหนาที่บริหาร  บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  

13. นายบวร  วงศสินอุดม 4/ รองกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง 
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  

14. นายสุรงค  บูลกุล รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง  
ประธานเจาหนาที่บริหาร  บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
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15. นายสุวนันท ชาติอุดมพันธ 3/ รองกรรมการผูจัดการใหญ สังกัด ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียม
ขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ 
บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด  

16. นายอธิคม  เติบศิริ  รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ สังกัดประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจ 
ปโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  
ในตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ  

17. นายวิรัตน เอื้อนฤมิต 5/ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงินองคกร  

18. นางปริศนา  ประหารขาศึก ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบัญชีองคกร  

หมายเหต ุ:  1/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 10 กันยายน 2554 แทนนายประเสรฐิ  บุญสัมพนัธ ซ่ึงครบกําหนดตามสัญญาจางกรรมการผูจัดการใหญ 
                   2/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2554  
                   3/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 
                   4/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2554 
                   5/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 แทน นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ  ที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติงาน Secondment  ในบริษัท  

     ปตท. อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

8.5.14  คาตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.และผูบริหาร  

ปตท. ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการท่ีเปนธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนทําหนาที่
ทบทวน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  และสอดคลองกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและ
เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจระดับเดียวกันโดยกําหนดคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมและโบนัส อน่ึง กรรมการท่ีไดรับมอบหมายให
เปนกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองชุดอื่นๆ  ก็ใหไดรับคาตอบแทนเพ่ิมตามความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี คาตอบแทนกรรมการ
ไดรับการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  ดังน้ี 

8.5.14.1  คาตอบแทนกรรมการ 

 คาตอบแทนกรรมการ ปตท. 

ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการ  แยกเปนดังน้ี 

1.  คาเบี้ยประชุม  (เทากับป 2553) 
1.1  เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดวย 
-  เบี้ยกรรมการรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาท  
-  เบี้ยประชุม  ครั้งละ  20,000  บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขาประชุม) 
1.2  เบี้ยประชุมคณะกรรมการอ่ืน ที่คณะกรรมการ ปตท. แตงต้ัง ไดแก 

1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
-  เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท  
-  เบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขาประชุม)  
   และเลขานุการฯ ไดรับเบี้ยประชุมเดือนละ 7,500 บาท 
1.2.2  สําหรับคณะกรรมการอ่ืน อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี กําหนดเบี้ยประชุมครั้งละ 
24,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขาประชุม)  

1.3  ประธานกรรมการ ของทุกคณะฯ ใหไดรับสูงกวากรรมการ ในอัตรารอยละ 25 
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 เงินโบนัสกรรมการ ปตท. ประจําป 2554  (เทากับป 2553)  :  กําหนดคาตอบแทนที่เปนเงินโบนัสใหสะทอนและ

เช่ือมโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของ ปตท. ในอัตราเทากับรอยละ 0.05 ของกําไรสุทธิประจําป 2554  

แตกําหนดวงเงินสูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาทตอคนตอป  และใหคํานวณจายตามระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

และประธานกรรมการ ปตท. ไดรับสูงกวากรรมการฯ ในอัตรารอยละ 25   
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คาตอบแทนท่ีกรรมการไดรับเปนรายบุคคล  ในป 2554 (งวดวันท่ี 1 มกราคม - 30 กันยายน  2554)  

หนวย  : บาท  

ลํา 
ดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 

จํานวน 
วัน 
ม.ค.- 
ก.ย. 
54 

โบนัส 
เบี้ยประชุม
กรรมการฯ 

(รวมเบี้ยราย
เดือน) 

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเร่ือง 

รวมคาเบี้ย
ประชุม 

รวม
คาตอบแทน 

1. นายณอคุณ สิทธิพงศ  273 1,773,991.33 202,419.35 55,000.00 257,419.35 2,031,410.68 

2. นายสุรพล  นิติไกรพจน  273 1,569,852.94 490,000.00 20,000.00 510,000.00 2,079,852.94 

3. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  273 1,569,852.94 530,000.00 74,000.00 604,000.00 2,173,852.94 

4. นายจุลสิงห วสันตสิงห 164 943,061.84 374,750.00 132,500.00 507,250.00 1,450,311.84 

5. นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา  273 1,569,852.94 530,000.00 53,500.00 583,500.00 2,153,352.94 

6. นางเบญจา  หลุยเจริญ  273 1,569,852.94 510,000.00 20,000.00 530,000.00 2,099,852.94 

7. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  – – – – – – 

8. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ – – – – – – 

9. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย  – – – – – – 

10. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย – – – – – – 

11. นายมนตรี  โสตางกูร  – – – – – – 

12. พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต  – – – – – – 

13. พลเอก พฤณฑ  สุวรรณทัต – – – – – – 

14. นายไพรินทร  ชูโชติถาวร/ 21 120,757.93 41,000.00 - 41,000.00 161,757.92 

รวมท้ังสิ้น รวมท้ังสิ้น 9,117,222.86 2,678,169.35 355,000.00 3,033,169.35 
หมายเหตุ :   
 บุคคลลําดับที่ 1   :  นายณอคุณ  สิทธิพงศ  ดาํรงตําแหนงประธานกรรมการ ปตท. ต้ังแตวันที ่22 กรกฎาคม 2554 – ปจจุบนั 
   (ไมรับเบี้ยประชุม ต้ังแต มกราคม - มิถุนายน 2554) 
 บุคคลลําดับที่ 4   :  นายจุลสิงห  วสันตสิงห ดํารงตําแหนงกรรมการ  ต้ังแตวันที ่ 20  เมษายน  2554 
 บุคคลลําดับที่ 7, 8, 9  :  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  นายไกรฤทธ์ิ  อุชกุานนทชัย  ดาํรงตําแหนง 
    กรรมการ  ต้ังแตวนัที่  11  ตุลาคม  2554  
 บุคคลลําดับที่ 10  :  นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย  ดํารงตําแหนงกรรมการ  ต้ังแตวันที ่ 25  ตุลาคม  2554  
 บุคคลลําดับที ่11, 12  :  นายมนตรี  โสตางกูร  พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต  ดํารงตําแหนงกรรมการ  ต้ังแตวนัที่  4  พฤศจิกายน  2554  
 บุคคลลําดับที ่13  :  พลเอก พฤณฑ  สุวรรณทัต ดํารงตําแหนงกรรมการ  ต้ังแตวันที่  25  พฤศจิกายน  2554  
 บุคคลลําดับที ่14   :  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการเม่ือวันที่  10  กันยายน  2554  แทน   
       นายประเสริฐ บญุสัมพันธ ซ่ึงลาออกเนื่องจากส้ินสุดวาระการดํารงตาํแหนงตามสัญญาจางกรรมการผูจัดการใหญ 
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กรรมการครบวาระและลาออกระหวางเดือน 1 มกราคม - 30 กันยายน 2554  
 หนวย  : บาท 

 
หมายเหตุ     
บุคคลลําดับที่   1  นายปยวัชร  นิยมฤกษ ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 
บุคคลลําดับที่   2  นายสุรชัย  ภูประเสริฐ ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือวันที ่24 มีนาคม 2554 
บุคคลลําดับที่   3  นายอําพน  กิตติอําพน ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือวันที ่29 มีนาคม 2554 
บุคคลลําดับที่   4  นายชัยเกษม  นิติสิริ ครบวาระการเปนกรรมการเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2554 
บุคคลลําดับที่   5  นายพิชัย  ชุณหวชิร ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2554 
บุคคลลําดับที่   6  นายนริศ  ชัยสูตร ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ปตท. เม่ือวันที่  24 ธันวาคม – 22 กรกฎาคม 2554  และลาออก 
 จากการเปนกรรมการเม่ือวันที่  10 ตุลาคม  2554 
บุคคลลําดับที่   7  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 
บุคคลลําดับที่   8  นายภูษณ  ปรียมาโนช ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือวันที ่1 พฤศจิกายน 2554 
บุคคลลําดับที่   9  นายอนุวัฒน  เมธีวิบลูวุฒิ ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 
บุคคลลําดับที่ 10  นายสมหมาย  โควคชาภรณ ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 
บุคคลลําดับที่ 11  นายสุรพิทย  กีรติบุตร ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือวันที ่1 ธันวาคม 2554 
บุคคลลําดับที่ 12  นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือวันที่ 9 กนัยายน 2554 เนื่องจากครบกําหนดตามสัญญาจาง 
 กรรมการผูจัดการใหญ 

ลํา 
ดับท่ี ชื่อ - นามสกุล 

จํานวน 
วัน 
ม.ค.- 
ก.ย. 
54 

โบนัส 
เบี้ยประชุม
กรรมการฯ 

(รวมเบี้ยราย
เดือน) 

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเร่ือง 

รวมคาเบี้ย
ประชุม รวมคาตอบแทน 

1. นายปยวัชร  นิยมฤกษ – – – – – – 

2. นายสุรชัย ภูประเสริฐ 83 477,281.30 223,387.09 78,000.00 301,387.09 778,668.39 

3. นายอําพน กิตติอําพน 88 506,033.18 261,532.25 86,250.00 347,782.25 853,815.43 

4. นายชัยเกษม นิติสิริ  110 632,541.48 293,750.00 45,000.00 338,750.00 971,291.48 

5. นายพิชัย  ชุณหวชิร  273 1,569,852.94 490,000.00 20,000.00 510,000.00 2,079,852.94 

6. นายนริศ  ชัยสูตร  273 2,153,516.21 610,322.58 26,000.00 636,322.58 2,789,838.79 

7. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  273 1,569,852.94 530,000.00 58,500.00 588,500.00 2,158,352.94 

8. นายภูษณ ปรียมาโนช   273 1,569,852.94 580,000.00 60,000.00 640,000.00 2,209,852.94 

9. นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ  273 1,569,852.94 530,000.00 26,000.00 556,000.00 2,125,852.94 

10. นายสมหมาย โควคชาภรณ  229 1,316,836.35 463,214.29 110,000.00 573,214.29 1,890,050.64 

11. นายสุรพิทย กีรติบุตร  164 943,061.84 261,000.00 44,000.00 305,000.00 1,248,061.84 

12. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ   252 1,449,095.02 489,000.00 20,000.00 509,000.00 1,958,095.02 

 รวมท้ังสิ้น 13,757,777.14 4,732,206.21 573,750.00 5,305,956.21 19,063,733.35 
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คาตอบแทนกรรมการอิสระท่ีไดรับจากการเปนกรรมการอิสระในบริษัทยอย 
คณะกรรมการ ปตท. ประกอบดวยกรรมการอิสระที่เปนกรรมการอิสระ  4  คน ในบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซึ่งเปนบริษัทยอย ของ ปตท.  โดยไดรับคาตอบแทนจากการดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่ 1 มกราคม –  
1 ธันวาคม 2554  ดังน้ี 

 
ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหนงใน ปตท.สผ. รวมคาตอบแทน หมายเหตุ 
  1. นายภูษณ ปรียมาโนช  กรรมการอิสระ  

และกรรมการบรรษัทภิบาล 
525,000 ลาออกจากการเปน

กรรมการ ปตท. เมื่อ 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 

   2. นายสมหมาย โควคชาภรณ กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหา   

และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

743,750 ลาออกจากการเปน
กรรมการ ปตท. เมื่อ 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 
  3. นายอําพน กิตติอําพน กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
875,000 ลาออกจากการเปน

กรรมการ ปตท. เมื่อ 
วันที่ 29 มีนาคม 2554 

  4. นายชัยเกษม นิติสิร ิ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา 

840,000 ครบวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการ ปตท. เมื่อ 
วันที่ 20 เมษายน 2554 

 
สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป 2551 – 30 กันยายน 2554  

หนวย : บาท 

8.5.14.2  คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่กรรมการ ปตท. กําหนด ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงาน
ของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance  Agreement  : PA )  กําหนดโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งประธาน
เจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ  และผูบริหารทุกระดับรวมกันกําหนดตัวช้ีวัดและ ต้ังคาเปาหมาย (Key Performance 
Indicators : KPIs) ไวแตละป เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจและนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารทุกระดับ  โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณากําหนด
คาตอบแทนใหสะทอนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุมธุรกิจช้ัน
นําประเภทเดียวกัน พรอมทั้งนําเสนอหลักการและจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและ
อนุมัติ 

คาตอบแทน 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554  
(1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2554)  

จํา
นว

นร
าย

  

จํานวนเงิน 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 
จํา
นว

นร
าย

 
จํานวนเงิน 

เงินเบี้ยประชุม 15 10,470,258.07 15 10,863,879.03 15 11,398,213.71 15 8,339,125.56 
โบนัสรวม 15 25,852,400.09 15 29,173,972.62 15 29,657,534.24 15 22,875,000.00 
รวม  36,322,658.16  40,037,851.65  41,055,747.95  31,214,125.56 
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ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับสูงของ ปตท. จํานวนรวมทั้งสิ้น 8 ทาน ไดรับ
คาตอบแทนจาก ปตท. (ไมรวมผูบริหารระดับสูง ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุน และผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่ 
ปตท. ถือหุน ที่มาปฏิบัติงานที่ ปตท.) ตามรายละเอียด  ดังน้ี 

 
คาตอบแทนรวมของผูบริหารระดับสูงของ ปตท. 

หนวย  :  บาท 

คาตอบแทน 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 
ป 2554  

(1 ม.ค. – 31 ต.ค.2554) 
จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

เงินเดือนรวม 8 53,415,360 8 52,677,119 7  50,470,620 10 55,171,820.00 
โบนัสรวม 8 24,624,681 8 24,143,679 7 22,183,379 6 24,581,820.00 
รวม  78,040,041  76,820,798  72,653,999  79,753,640.00 

   
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบริหารระดับสูงของ ปตท.  

หนวย  :  บาท 

คาตอบแทน 

ป 2551 ป  2552 ป 2553 
ป 2554  

(1 ม.ค. – 31 ต.ค.2554) 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

เงินสมทบ
กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ 

7 3,629,844 7 3,384,852 7 2,925,340 8 3,358,622.00 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมที่เก่ียวของกับคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท มีดังน้ี 
ไมปรากฏวามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมาเก่ียวกับ  
1) การถูกพิพากษาวากระทําผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิด

ในทํานองเดียวกัน  

2) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย  

3) การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท หรือหางหุนสวนที่ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษ

ทรัพย 

8.5.15  นโยบายการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่อ่ืนของกรรมการและผูบริหาร 

ปตท. มีบริษัทในกลุมที่ไปลงทุนและถือหุนรวม 49 บริษัท (เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 8 บริษัท) 
โดยประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิ ปตท.ในปจจุบันมาจากบริษัทในกลุม ปตท.ดังน้ัน ปตท. จึงไดใหความสําคัญและกําหนด
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รูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะกลุม ปตท. เพ่ือสรางใหเกิดพลังรวมและมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกัน  (Synergy)  
ดวยการเสนอแตงต้ังใหกรรมการหรือผูบริหารของ ปตท. ไปเปนกรรมการในบริษัทในกลุม ปตท.  เพ่ือกํากับดูแลใหบริษัทดังกลาว
กําหนดนโยบายและดําเนินธุรกิจที่สอดคลองกับนโยบายของ ปตท. ใหเกิดประโยชนและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุม   ทั้งน้ี วัตถุประสงคของการเสนอบุคคลเพื่อไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นมีดังน้ี 

1) เพ่ือกํากับดูแลการบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทในกลุม ปตท. และติดตาม ประเมินผลภาพรวมการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุม ปตท. ใหสอดคลองกับนโยบายของ ปตท. ในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. และมีมาตรฐาน

ใกลเคียงกัน 

2) เปนการสราง Synergy ใหกับธุรกิจของบริษัทในกลุม ปตท.  เพ่ือใหเกิดการประสานประโยชนและการสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับทุกองคกรที่เก่ียวของ รวมถึงประเทศ 

3) เพ่ือนําประสบการณความสามารถเฉพาะดานไปชวยเหลือธุรกิจ  เชน  การนําความรูดานการเงินไปชวยปรับปรุงพัฒนา

ดานบัญชี  การเงิน  ใหบริษัทน้ันๆ ดําเนินธุรกิจไดเติบโตตอไปอยางเขมแข็งซึ่งรวมถึงการไปชวยเหลือบริษัทที่ไมไดอยู

ในกลุม ปตท.  รวมทั้งสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดไปทําหนาที่เปนกรรมการกํากับดูแลบริษัทช้ันนํา

เหลาน้ันกลับมาชวยเสริมประโยชนใหกับ ปตท. และเปนการสรางความสัมพันธที่ดี  เพ่ือเสริมสรางเครือขายพันธมิตร

ทางธุรกิจใหกับ ปตท.ดวย 

4) ถือเปนหนาที่หน่ึงในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและผูบริหาร 

ทั้งน้ี ปตท. กํากับดูแลใหมีการพิจารณาแตงต้ังผูบริหารหรือบุคคลภายนอกจากบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการท่ี
กระทรวงการคลัง (Director’s Pool) ในบริษัทกลุม ปตท. ที่เปนรัฐวิสาหกิจตาม พรบ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจฯ จัดทําขึ้น ไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจน้ัน และกํากับดูแลใหผูบริหาร ปตท. และ
บุคคลภายนอกที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทที่ ปตท. ถือหุน ดํารงตําแหนงในบริษัทที่ ปตท. หรือรัฐวิสาหกิจอื่นถือหุนไมเกิน 3 
แหง เพ่ือลดความเสี่ยงดานการขัดกันทางผลประโยชนและกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

8.5.16  การพัฒนากรรมการ ปตท.  

คณะกรรมการ ปตท. และผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญตอการเขารวมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรู
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสมํ่าเสมอ  (ดังรายละเอียดตามขอมูลในประวัติของแตละทาน)  โดยกรรมการ ปตท. สวน
ใหญมีประวัติไดเขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว โดย ปตท.ใหการสนับสนุนและดําเนินการ
ใหกรรมการพิจารณาเขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เก่ียวของอยาง
ตอเน่ืองตลอดป รวมถึงการจัดใหคณะกรรมการไดดูงานจากหนวยงาน  องคกรอื่นตามความเหมาะสม  ทําใหเกิดมุมมองความคิดที่เปน
ประโยชนมาประยุกตใชกับธุรกิจของ ปตท. ทั้งน้ีใน ป 2554 (วันที่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2554) มีกรรมการเขารับการอบรม / 
สัมมนา ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการ หลักสูตร 

1. นายสุรพิทย  กีรติบุตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 13/2011  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2. นายนนทิกร  กาญจนจิตรา หลักสูตรสัมมนา “รัฐวิสาหกิจตองปรับตัวอยางไรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และ 
“การเตรียมความพรอมดานบุคลากรเพ่ือรองรับ AEC”  
โครงการจัดฝกอบรมใหความรูแกกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรรมการผูแทน
กระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจ และหรือกิจการที่รัฐถือหุนตํ่ากวารอยละ 50 และบุคคล
ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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ปตท.  มีนโยบายที่จะจัดใหมีกิจกรรมเยี่ยมชม ดูงาน การปฏิบัติงานจริง  ทั้งในประเทศและตางประเทศใหกับกรรมการเปน
ระยะ ๆ  เพ่ือใหเกิดความเขาใจธุรกิจยิ่งขึ้น สามารถนําความรู ประสบการณ ที่ไดรับมาชวยในการพิจารณาเรื่องพลังงานของ ปตท. และ
ของประเทศได โดยในป 2553 ปตท. ไดจัดใหคณะกรรมการไดเขาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานตางประเทศดังน้ี 

1. การเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ของ ปตท. ณ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ของ ปตท. เพ่ือใหคณะกรรมการ 

ปตท. ทั้งคณะเขาเยี่ยมชมการดําเนินงาน และติดตามความกาวหนาของสถาบันฯ ภายหลังจากการประชุม 

2. การเยี่ยมชมดูงานธุรกิจของ ปตท. และ ปตท.สผ. ที่ไปลงทุนในตางประเทศ เพ่ือติดตามความกาวหนาของการลงทุน 

ความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปล่ียนประสบการณกับผูที่เก่ียวของ และบริษัทพลังงานช้ันนําขามชาติ 

8.5.17  การปฐมนิเทศกรรมการ   (Directors Orientation) 

สําหรับกรรมการท่ีเขารับตําแหนงใหมในคณะกรรมการ ปตท.   ปตท. ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศ เพ่ือใหกรรมการใหมได
รับทราบนโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมท้ังขอมูลที่เก่ียวของ  เชน  โครงสรางทุน  ผูถือหุน  ผลการดําเนินงาน  ขอมูลระบบตางๆ ที่ใชงาน
ภายใน ปตท.  รวมทั้งกฎหมาย  กฎเกณฑตางๆ  พรอมทั้งสงมอบคูมือสําหรับกรรมการ  ซึ่งเปนขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการเปน
กรรมการ ปตท. ใหกับกรรมการ  ทั้งน้ี  คูมือกรรมการ ประกอบดวย 

คูมือกรรมการ  :   
1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

2. พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

4. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท 

5. หนังสือรับรองบริษัท 

6. วัตถุประสงคของบริษัท 

7. ขอบังคับบริษัท 

8. ระเบียบบริษัท (14 ระเบียบ) 

9. คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของ ปตท. 

10. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน  

ขอมูลสําหรับกรรมการ  :  
1. Presentation แนะนําการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  โดยประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ 

2. รายช่ือคณะกรรมการ และโครงสรางการบริหาร 

3. ขอมูลเก่ียวกับบทบาทของคณะกรรมการ ปตท. 

4. Company Profile  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

5. รายงานประจําป และรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย และCD 

6. รายงานความรับผิดชอบตอสังคม กลุม ปตท. 

7. PTT The S-Curve Story 

8. Director Fiduciary Duty Check List 

9. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน 

10. รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 
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11. ขอแนะนําการใหสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 

12. สารานุกรมปโตรเลียม 

13. วารสารบานเรา (PTT Spirit) 

กรรมการผูจัดการใหญหรือเลขานุการบริษัทจะเปนผูนําเสนอขอมูล ปตท.  โดยบรรยายช้ีแจงใหกับกรรมการใหมเก่ียวกับ
นโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมท้ังขอมูลที่เก่ียวของ  เพ่ือนําเสนอภาพรวมการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงาน ใหกรรมการใหมไดเห็น
ภาพที่ชัดเจน พรอมกับสงมอบคูมือกรรมการและขอมูลสําหรับกรรมการตามรายการขางตน  

8.5.18  การสืบทอดตําแหนง 

เน่ืองจาก ปตท. มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ดังน้ันการสรรหาและแตงต้ังตําแหนงของกรรมการผูจัดการใหญ  จึงตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี และดําเนินกระบวนการสรรหา
ตามมาตรา 8 จัตวา โดยใหคณะกรรมการ ปตท. ต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึงจํานวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามกฎหมาย ทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสมสําหรับเปนผูบริหาร ปตท. โดยตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ไมเปนกรรมการของ ปตท. ยกเวน เปนผูบริหารซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง และมี
อายุไมเกิน 58 ปบริบูรณในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผูที่มีความเหมาสมแลวใหเสนอตอผูมีอํานาจพิจารณาแตงต้ัง 
โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับแตวันที่ผูบริหารเดิมพนจากตําแหนง สัญญาจางมีระยะเวลาคราวละไมเกิน 4 ป ในกรณีที่
คณะกรรมการจะจางผูบริหารเดิมตอหลังจากครบกําหนดเวลาตามสัญญาจาง ไมตองดําเนินการกระบวนการสรรหาใหมแตจะจางเกินสอง
คราวติดตอกันไมได 

8.5.19  ระบบการควบคุมภายใน 

ปตท. ไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง  โดยมุงเนนใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมในทุกกิจกรรม
และในหลายมิติ อยางเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน การใช
ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพยสิน  รวมทั้งมีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองเช่ือถือได  มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  อยางเครงครัด ทั้งน้ีคณะกรรมการ ปตท.  ไดมอบหมายให
คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. เปนประจําทุกป 

นอกจากการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของปตท.  โดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน จึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน การประเมินผล และการรายงานเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของ ปตท.  ในภาพรวม รวมทั้งกําหนดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานควบคุมภายในของ ปตท.  โดยตรง 

ปตท.  ไดดําเนินการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งจัดทําขึ้นโดยฝาย
บริหารและสํานักตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป  มีสาระสําคัญดังน้ี 

8.5.19.1  สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

ในภาพรวม ปตท. มีสภาพแวดลอมของการควบคุมภายในที่ดี มีความเหมาะสมเพียงพอตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจ ดังน้ี  

 การนําองคกร (Leadership) 

ผูบริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทํางาน เชน  มีทัศนคติที่ดี  มีการสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่
มุงเนนความซื่อสัตยและจริยธรรม  เปนตัวอยางที่ดี (Role Model)   และสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการ
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บัญชี  การจัดการสารสนเทศ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การติดตามประเมินผล  การบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับ
การดําเนินงานท่ีสําคัญ  การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอก 

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy) 

มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ ตามโอกาสใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ลงนาม
รับทราบและยึดถือปฏิบัติเปนสวนหน่ึงในการทํางาน เพ่ือใหเห็นถึงคํามั่นสัญญาในการนํานโยบายดานการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯ ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยคณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ไวดังน้ี 

1. คณะกรรมการ ปตท. ผูบริหารและพนักงานทุกคนมุงมั่นที่จะนําเอาหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีของ ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, 
Vision to Create Long Term Value และ Ethics มาใชในการดําเนินงาน มีโครงสรางการบริหารท่ีมี
ความสัมพันธกันระหวางคณะกรรมการ ปตท. ผูบริหารและผูถือหุนอยางเปนธรรม  

2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเทและรับผิดชอบ  มีความเปนอิสระและมีการ
จัดแบงบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการกับกรรมการผูจัดการใหญออกจากกันอยางชัดเจน 

3. คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบายและแผนงานที่สําคัญ
ของ ปตท. โดยจะตองพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม 
รวมท้ังตองดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจวาระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความ
นาเช่ือถือ  

4. คณะกรรมการ ปตท. จะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม เปนตัวอยางในการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.  และสอดสองดูแลในเรื่องการจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และรายการที่เก่ียวโยงกัน 

5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพ่ือชวยพิจารณา
กล่ันกรองงานท่ีมีความสําคัญอยางรอบคอบ 

6. คณะกรรมการ ปตท.  ตองจัดใหมีการประเมินผลตนเองรายป เพ่ือใชเปนกรอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  

7. คณะกรรมการ ปตท.  เปนผูพิจารณากําหนดจรรยาบรรณของ ปตท. เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร 
พนักงาน รวมถึงลูกจางทุกคนใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  ควบคูไปกับขอบังคับและ
ระเบียบของ ปตท.   

8. มีการเปดเผยสารสนเทศของ ปตท.ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไมใชเรื่องทางการเงินอยางเพียงพอ 
เช่ือถือไดและทันเวลา เพ่ือใหผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียของ ปตท. ไดรับสารสนเทศอยางเทา
เทียมกัน มีหนวยงานประชาสัมพันธและหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ รับผิดชอบในเรื่องการใหขอมูล
กับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป 

9. ผูถือหุน ปตท. จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน มีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ และมี
ชองทางในการสื่อสารกับ ปตท.ที่เหมาะสม 

10. มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหารที่สําคัญทุกระดับอยางเหมาะสม
และมีกระบวนการสรรหาที่โปรงใส  เปนธรรม 
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 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 

ปตท. กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับความซื่อสัตยและจริยธรรม (Code of 
Conduct) โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนผูกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจฯตามหลัก
มาตรฐานสากลไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ และกําหนดใหการฝาฝนจรรยาบรรณมีความผิดทางวินัย 
 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. มีสาระสําคัญดังน้ี 

1. เคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

2. เปนกลางทางการเมือง  

3. ไมมีสวนไดสวนเสีย และผลประโยชนขัดกัน 

4. รักษาความลับ และไมใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนสวนตัว  

5. ตอบสนองความตองการของลูกคา และรับผิดชอบตอผูบริโภค  

6. แขงขันอยางเสรี เปนธรรม  

7. มีกระบวนการการจัดซื้อที่โปรงใส และปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม  

8. รับผิดชอบตอชุมชน และสังคม 

9. สนับสนุนสิทธิของพนักงาน และสรางความผูกพันตอองคกร 

10. มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

11. มีแนวทางปฏิบัติในการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด 

12. รักษาความปลอดภัย สงเสริมสุขอนามัย และรักษาสิ่งแวดลอม 

13. เคารพทรัพยสินทางปญญา และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ถูก 

 

 

 

 ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of Interest) 

ปตท. กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเพ่ือปองกันการขัดกันของผลประโยชนสวนตนกับบริษัท (Conflicts of 
Interest) เพ่ือปองกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไมเหมาะสม โดย
คณะกรรมการ ปตท.ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วาการตัดสินใจใดๆ 
ของบุคลากรทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของ ปตท. เทาน้ัน  และ
ถือเปนหนาที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเล่ียงการมีสวนเก่ียวของทางการเงิน และ/หรอืความสัมพันธกับ
บุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะสงผลให ปตท. ตองเสียผลประโยชนหรือกอใหเกิดความขัดแยงในดานความภักดีหรือ
ผลประโยชนหรือขัดขวางการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเก่ียวของหรือเก่ียวโยงกับ
รายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือความเก่ียวโยงของตนในรายการดังกลาว  และ
ตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึง ปตท. จะตองดําเนินการใหบุคคลที่เก่ียวของไมมีอํานาจอนุมัติหรือ
เก่ียวของกับธุรกรรมน้ัน ๆ   
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o การจัดทํารายงานเปดเผยรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท.  

ปตท. กําหนดให กรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกคน ตองจัดทํารายงานเปดเผยรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน กับ ปตท.โดยใชแบบฟอรมรายงานการเปดเผยรายการที่สงสัยวาจะเปน
ผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของ ปตท.และในการอนุมัติใด ๆ สําหรับกรณีดังกลาวตองยึดถือ
หลักการไมใหมีการกําหนดเง่ือนไขหรือขอกําหนดพิเศษผิดไปจากปกติ  ถือเปนกระบวนการควบคุม
ภายในของ ปตท. รวมท้ังไดกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเปนผู
สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว ทั้งน้ีในป 2553 ไมพบ
รายการขัดแยงที่มีสาระสําคัญ  

o การจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ 

ในชวงไตรมาสแรกของทุกป คณะกรรมการ ปตท. กําหนดใหมีการจัดทําแบบรายงานการมสีวน
ไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเก่ียวของ เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกํากับดูแล
ดานการมีสวนไดเสียในระดับกรรมการ และผูบริหารระดับสูง โดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหาร
จะตองจัดทําแบบรายงานดังกลาวเปนประจําทุกป และจัดทําแบบรายงานดังกลาวเมื่อมีการเปล่ียนแปลง 
และกําหนดใหเลขานุการบริษัทมีหนาที่จัดเก็บ รวบรวม และทําสําเนาสงประธานคณะกรรมการ ปตท. 
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใชในการตรวจสอบและกํากับดูแลดานความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

o การจัดทํารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย 

เพ่ือกํากับดูแลดานการใชขอมูลภายใน  ปตท.ไดกําหนดใหคณะกรรมการ ปตท.และผูบริหาร ซึ่ง
หมายรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย ปตท. 
จะตองแจงให ปตท.ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งทุกสิ้นไตรมาส
และสิ้นป สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท จะทําหนังสือแจงหามไมใหกรรมการ 
ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่
ไมมีหนาที่เก่ียวของ และซื้อขายหลักทรัพยของบริษทัในชวง 45 วัน ต้ังแตวันปดงบจนถึงวันแจงงบตอ
ตลาดหลักทรัพยฯ คือ กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน   เพ่ือเปนการปองกันไมใหนําขอมูล
ภายในไปใชในทางมิชอบ  ทั้งน้ี  ในระหวางปที่ผานมากรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด 
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รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ  ปตท. ปจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2553 และ ณ 1 ธันวาคม  2554  
 
 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ 

จํานวนหุน (หุน) จํานวนหุน 
เพ่ิม (ลด)  
ระหวางป 

(หุน) 
หมายเหต ุณ  

31 ธ.ค. 
2553 

ป 2554  
ณ  

1 ธ.ค. 
2554 

1. นายณอคุณ สิทธิพงศ  – – –  

2. นายสุรพล  นิติไกรพจน  – – –  

3. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  – – –  

4. นายจุลสิงห วสนัตสิงห – – –  

5. นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา  – – –  

6. นางเบญจา  หลุยเจริญ  – – –  

7. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  N/A – – กรรมการแตงต้ังใหม  
ต้ังแตวันที่ 11 ตุลาคม  2554 

8. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ N/A – – กรรมการแตงต้ังใหม  
ต้ังแตวันที่ 11 ตุลาคม  2554 

9. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย 
และคูสมรส  

N/A 80,000 N/A กรรมการแตงต้ังใหม  
ต้ังแตวันที่ 11 ตุลาคม  2554 

10. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย 
และคูสมรส 

N/A 258,690 N/A กรรมการแตงต้ังใหม  
ต้ังแตวันที่ 25 ตุลาคม  2554 

11. นายมนตรี  โสตางกูร  N/A – – กรรมการแตงต้ังใหม  
ต้ังแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 

12. พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต  N/A – – กรรมการแตงต้ังใหม  
ต้ังแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 

13. พลเอก พฤณฑ  สุวรรณทัต N/A – – กรรมการแตงต้ังใหม  
ต้ังแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 

14. นายไพรินทร  ชูโชติถาวร – – – รายงานในสวนของ 
การดํารงตําแหนงผูบริหาร 
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รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการครบวาระและลาออกระหวางป 2554 ณ 31 ธันวาคม  2553 และ ณ 1 ธันวาคม  2554  

 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ 

จํานวนหุน (หุน) จํานวนหุน 
เพิ่ม (ลด)  
ระหวางป 

(หุน) 

หมายเหตุ ณ 
31 ธ.ค. 
2553 

ป 2554  
ณ  

1 ธ.ค. 
 2554 

1.  นายปยวัชร  นิยมฤกษ – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 1 มกราคม  2554 

2.  นายสุรชัย  ภูประเสริฐ – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 24 มีนาคม 2554 

3.  นายอําพน  กิตติอําพน – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 29 มีนาคม 2554 

4.  นายชัยเกษม  นิติสิริ – – – ครบวาระเม่ือ วันที่ 20 เมษายน 2554 

5.  นายพิชัย  ชุณหวชิร 34,400 N/A N/A ลาออกเม่ือ วันที่ 4 ตุลาคม 2554 

6.  นายนริศ  ชัยสูตร  – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 

7.  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 

8.  นายภูษณ  ปรียมาโนช  – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 

9.  นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ  – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 

10.  นายสมหมาย  โควคชาภรณ  – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 21 พฤศจิกายน  2554 

11.  นายสุรพิทย  กีรติบุตร  – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 

12.  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ 121,500 N/A N/A ครบสัญญาจางบริหาร 
 เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2554 
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การถือหลักทรัพยของผูบริหาร  ณ 31 ธันวาคม  2553 และ ณ 1 ธันวาคม  2554  

ลําดับ
ท่ี ชื่อ - นามสกุล 

จํานวนหุน (หุน) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ ณ 
31 ธ.ค. 
2553 

ณ  
1 ธ.ค.  
2554 

จํานวนหุน 
เพ่ิม (ลด)  
ระหวางป 

(หุน) 

ที่ไดรับ 
จัดสรร 
ป 2548 

คงเหลือ 
ที่ไดรับ 
จัดสรร 
ป 2549 

คงเหลือ 

1. นายไพรินทร  ชูโชติถาวร 
และคูสมรส 41,300 62,000 20,700 52,600 0 27,600 0  

2. นายเทวินทร  วงศวานิช 40,200 56,000 15,800 40,300 0 21,000 0  

3. นายณัฐชาติ  จารุจินดา  28,863 17,563 (11,300) 60,800 0 31,800 0  

4. นายปติพันธ  เทพปฏิมากรณ  13,334 8,334 (5,000) 38,500 0 20,400 0  

5. นายวิชัย  พรกีรติวัฒน 46,659 55,559 8,900 46,900 0 25,200 0  

6. นายสรัญ  รังคสิริ  
และคูสมรส N/A 43,579 N/A 56,900 0 30,000 0 ดํารงตําแหนงต้ังแต

วันที่ 16 พ.ค. 2554 

7. นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ  2,000 2,000 0 0 0 0 0  

8. นายสรากร  กุลธรรม  
และคูสมรส 60,800 67,400 6,600 54,200 0 28,300 0  

9. นายอนนต  สิริแสงทักษิณ 125,200 141,700 16,500 79,800 0 41,900 0  

10. นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล 31,400 31,400 0 0 0 26,400 0  

11. นายบวร  วงศสินอุดม 0 12,100 12,100 0 0 12,100 0  

12. นายสุรงค  บูลกุล 77,683 118,183 40,500 63,300 0 33,000 0  

13. นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ  N/A 37,900 N/A 60,300 0 31,600 0 

ปฏิบัติงาน 
Secondment  
ใน บจ. พีทีที  
ฟนอล ต้ังแตวันท่ี 16  
พ.ค. 2554 

14. นายพีระพงษ  อัจฉริยชีวิน  N/A 107,363 N/A 40,300 0 21,200 0 ดํารงตําแหนงต้ังแต 
วันที่ 1 ตุลาคม  2554  

15. นายสุพัฒนพงษ  พันธมีเชาว  N/A 10,000 N/A – – – – ดํารงตําแหนงต้ังแต 
วันที่ 1 ตุลาคม  2554  

16. นายอธิคม  เติบศิริ  N/A 0 N/A – – – – ดํารงตําแหนงต้ังแต 
วันที่ 19 ตุลาคม 2554 

17. นายวิรัตน เอื้อนฤมิต * N/A 25,500 N/A – – – – ดํารงตําแหนงต้ังแต 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 

18. นางปริศนา  ประหารขาศึก 78,263 82,863 4,600 35,100 0 18,400 0 - 

หมายเหตุ  :  * นายวิรัตน เอื้อนฤมิต  ดํารงตําแหนงแทน นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ  ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน  2554  
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การถือหลักทรัพยของผูบริหารที่ยายระหวางป / เกษียณ / ลาออก (รายงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2553 และ 1 ธันวาคม  2554 ) 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 

จํานวนหุน (หุน) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ ณ  
31 ธ.ค. 
2553 

ณ  
1 ธ.ค. 
2554 

จํานวนหุน 
เพ่ิม (ลด)  
ระหวางป 

(หุน) 

ที่ไดรับ 
จัดสรร 
ป 2548 

คงเหลือ 
ที่ไดรับ 
จัดสรร 
ป 2549 

คงเหลือ 

1. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ 121,500 N/A N/A 243,000 0 119,000 0 
ครบวาระตามสัญญา
จางฯ ต้ังแตวันท่ี 10 
กันยายน 2554 

2. นายมารุต  มฤคทัต N/A N/A N/A 67,300 0 35,100 N/A 
ลาออก (เกษียณอาย ุ
กอน 60 ป  
เม่ือวันที่ 1 ม.ค. 2553) 

3. นายเพ่ิมศักด์ิ  ชีวาวัฒนานนท  72,900 N/A N/A 64,000 0 33,300 N/A  เกษียณอายุ  
เม่ือวันที่30 ก.ย. 53 

4. นายชายนอย  เผ่ือนโกสุม  71,400 N/A N/A 43,100 0 33,200 N/A  เกษียณอายุ  
เม่ือวันที่30 ก.ย. 53 

5. นายปรัชญา  ภิญญาวัธน 107,980 N/A N/A 88,300 0 45,900 0 เกษียณอายุ  
เม่ือวันที่30 ก.ย. 54 

6. นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ  N/A 10,000 N/A - - - - 
ปฏิบัติงาน Secondment 
ในบริษัท พีทีที อินเตอร 
เนชั่นแนล จํากัด ต้ังแต
วันที่ 1 พ.ย. 2554 

7. นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม 12,000 N/A N/A 34,000 0 18,300 0 

ปฏิบัติงาน 
Secondment ใน บริษัท 
ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน)  ต้ังแตวันท่ี 1 
ก.พ. 2554 

 
o การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินตอ ปปช. 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 39 กําหนดใหกรรมการและผูบริหารสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการ และผูบริหารสูงสุดในนิติบุคคล
ที่ ปตท. ถือหุนเกินกวารอยละ 50 มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของตน คูสมรส และบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการ ปปช. ทุกครั้งที่เขารับตําแหนง ทุกๆ 3 ปที่ดํารงตําแหนง และเมื่อพนจาก
ตําแหนง  

o การแจงการมีสวนไดเสียในท่ีประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ทุกครั้ง ประธานกรรมการจะแจงตอที่ประชุมเพ่ือขอความรวมมือ

กรรมการปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนวาในระเบียบวาระใดที่กรรมการ
เก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสีย ขอใหกรรมการแจงตอที่ประชุมเพ่ืองดออกเสียงหรือให 
ความเห็นใด ๆ 
o การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการที่มี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดในรายงานและเปดเผยขอมูลดังกลาวทุกไตรมาสอยางเครงครัด 
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o กิจกรรมรณรงคสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ทําหนาที่สงเสริมและกล่ันกรองการดําเนินงานเก่ียวกับการกํากับ
ดูแลกิจการ เพ่ือให ปตท. มีการรณรงคสงเสริมความสําคัญของการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
อยางจริงจัง โดยไดจัดต้ังคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เปนหัวหนาคณะทํางาน ชวยดําเนินการตางๆ ตามนโยบาย และเปนผูจัดกิจกรรมหลากหลายในการรณรงค
สงเสริมการปลูกจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหกับกรรมการ ผูบริหาร 
พนักงาน และผูเก่ียวของดังน้ี 

o ปตท. มีการสรางบรรยากาศของการรณรงค ผานสื่อตางๆ  ภายในองคกร  เชน  การจัดนิทรรศการ  
การจัดทํา Website CG  ที่มีขอมูลครบถวน  และเปดโอกาสใหผูสนใจไดติดตอสอบถามได  จัด
รายการเสียงตามสาย  จัดทําวีดีทัศนเพ่ือใชสื่อความฯ  จัดใหมีคอลัมนเก่ียวกับ CG  ในวารสารราย
เดือน “PTT Spirit”  การใหพนักงานทุกคนไดรับทราบขาวการดําเนินการที่เก่ียวกับ  CG รวมท้ังให
ความรูและมีกิจกรรมท่ีนาสนใจ  ซึ่งไดรับการตอบรับจากพนักงานทุกระดับเปนอยางดี  รวมทั้งการ
เผยแพรคูมือกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักลงทุนและผูสนใจตางชาติ  รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียนําไปใชเปนประโยชน  หรือ
นําไปใชอางอิงไดไวใน Website ของ ปตท. ดวย 

o ปตท. ไดจัดทําตัวอยางของการปฏิบัติตนของกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงาน  เปนบทความ  บท
วิทยุ  และบทวีดิทัศน  เพ่ือเปนการปลูกฝงใหกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงานใชวิจารณญาณ หรือ
การใชดุลยพินิจตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ใหรอบคอบและถูกตอง โดยสามารถตรวจสอบการกระทําของ
ตนเองไดโดยใหถามตนเองกอนวาสิ่งที่จะกระทําน้ัน เปนสิ่งที่ถูกตองหรือไม  เปนที่ยอมรับและ
สามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม  เปนการทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียงของ ปตท. ในฐานะที่เปนองคกร
แหงจริยธรรมหรือไม  รวมท้ังกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวตลอดเวลา 

o นอกจากนี้ ปตท. ยังใหความสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุม ปตท.  เพ่ือใหเปนไป
ตามแนวทางการบริหารบริษัทในรูปแบบ  “กลุม ปตท.”  โดยกําหนดเปาหมายในการยกระดับ
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุม ปตท.  ใหอยูในระดับใกลเคียงกัน  และเตรียมความ
พรอมสําหรับการเขารับการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกําหนดแผนการดําเนินงาน  
และแนวทางการประชาสัมพันธการกํากับดูแลกิจการที่ดีเชิงรุก โดยรวมกันศึกษา พัฒนาแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสมสําหรับใชเปนหลักปฏิบัติของกลุม ปตท. และ
กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการของกลุม ปตท.  ดังน้ี 
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R-E-A-C-T  
 R = Responsibility “ความรับผิดชอบตอหนาที่” 
 E = Equitable Treatment “ไมเลือกปฏิบัติ” 
 A = Accountability “ยึดถือความถูกตอง” 
 C = Creation of Long Term Value “สรางมูลคาเพ่ิมระยะยาวใหองคกร” 
 T = Transparency “ความโปรงใสตรวจสอบได” 

o ปตท. ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ดังตอไปน้ี 

 แตงต้ังคณะกรรมการนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี “กลุม ปตท.” 

 จัดงานสัมมนาใหความรูดานการกํากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบตอสังคม  ชุมชน  

สิ่งแวดลอม โดยเชิญวิทยากรผูมีความรู  ความสามารถ  และมีประสบการณมาบรรยายให

ความรูกับพนักงาน ปตท.  และพนักงานของบริษัทใน กลุม ปตท.ที่มีหนาที่เก่ียวของการ

กํากับดูแลกิจการ เพ่ือเปนการเสริมสรางและแลกเปล่ียนความรูประสบการณซึ่งกันและกัน 

 การจัดงาน PTT Group  CG Day ซึ่งเปนกิจกรรมเพ่ือรณรงค สงเสริม และเผยแพรการ

ดําเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในกลุม ปตท. โดยในป 2553 ไดจัดงาน PTT 

Group CG Day 2010 ขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553  ณ ศูนยเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ ถนน

วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดใหแตละบริษัทจัดนิทรรศการและนําเสนอ

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของตนภายใตแนวคิด  CG : The Code 

to Growth  เพ่ือรวมถอดรหัสสูการเติบโตอยางยั่งยืน และจัดการเสวนาระหวางผูบริหาร

ระดับสูงของบริษัทในกลุม ปตท. ทั้งน้ีมีแขกรับเชิญกิตติมศักด์ิจากหนวยงานภายนอก 

ไดแก ผูแทนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย / สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. / 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ / ผูบริหารกลุม 

ปตท. /  พนักงาน /   สื่อมวลชน และแขกผูมีเกียรติ เขารวมงาน ราว 1,000 คน (ในป 2554 

เดิมกําหนดจัดงานในวันที่ 15 

ธันวาคม  2554 แตเน่ืองจากเกิดเหตุอุทกภัยในประเทศไทย จึงไดเล่ือนไปจัด 

ประมาณกลางป 2555) 

 การประสานงานเพ่ือรวมพิจารณาปรึกษา หารือ แลกเปล่ียนความเห็นภายในกลุม ปตท. 

เก่ียวกับคูมือการกํากับดูแลกิจการของแตละบริษัท ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

o ปตท.  ไดจัดโครงสรางองคกรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม  มีการมอบอํานาจหนาที่ และความ

รับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร  โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) ในตอนตนปเพ่ือ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน และวัดผลตอนปลายป รวมท้ังมีการทบทวนเปาหมายประจําปซึ่ง

พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท  อํานาจ  หนาที่  และความรับผิดชอบของตน  
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o ปตท. ไดกําหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเปนลายลักษณอักษร  เชน การคัดเลือก  การฝกอบรม 

การเล่ือนตําแหนง การจายผลประโยชนตอบแทน เปนตน 

o ปตท. ไดจัดต้ังศูนยบริหารขอรองเรียน โดยมีฝายสื่อสารองคกรเปนผูรับผิดชอบหลัก ในการบริหารจัดการขอ

รองเรียนจากภายนอกเพ่ือใหมีการตอบสนองตอขอสอบถามตางๆ รวมถึงขอรองเรียนภายใน โดยมีการกําหนด

ระยะเวลาที่เหมาะสม  ทั้งน้ีจะมีการรวบรวมและบริหารประเด็น รวมถึงนําเสนอผูบริหารระดับสูง เพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนาองคกรในทุกๆดาน อยางสม่ําเสมอ 

8.5.19.2  การบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management)    

การบริหารความเสี่ยงองคกรเปนสิ่งจําเปนและสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ปตท.ตระหนักถึงความสําคัญเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงขององคกรมาตลอด โดยดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring 
Organizations (COSO) และ ISO31000 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลท่ีองคกรทั่วโลกนิยมใชอยางแพรหลายและเปนที่ยอมรับ  

ปตท. ดําเนินการปลูกฝงใหการบริหารความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมองคกร กําหนดเปนนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
ที่ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามโดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)  ซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญและผูจัดการฝายจากทุกหนวยธุรกิจทําหนาที่กํากับดูแลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในในภาพรวมขององคกรและรายงานผลการบริหารจัดการตอคณะกรรมการจัดการ
ของ ปตท. และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และจัดต้ังหนวยงานระดับฝาย คือ ฝายบริหารความเสี่ยงองคกร เพ่ือ
รับผิดชอบงานดานการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงของ ปตท.เปนกระบวนการที่เช่ือมโยงกับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ  โดยมีการจัดทํา 
Strategic Thinking Session: STS  ซึ่งเปนการระดมสมองของผูบริหารระดับสูงในการกําหนดทิศทางเปาหมายและกลยุทธใน
ระดับองคกร มีการประเมินปจจัยแวดลอมทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกซึ่งมีผลกระทบท่ีอาจทําใหองคกรไมสามารถ
ดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย (Aspiration)  รวมท้ังการประเมินความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในการสราง
มูลคาเพ่ิม  การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง โดยกําหนดเปน Corporate Risk Profile ของแตละป  มอบหมายผูรับผิดชอบ
ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรค ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของแตละ Risk Area รวมท้ัง  เหตุการณตางๆ (Event Risk) ที่เกิดขึ้นระหวางป
ซึ่งมีผลกระทบตอ ปตท. 

ในป 2553 ความเสี่ยงระดับองคกรที่สําคัญ ไดแก  การชะลอการดําเนินโครงการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
การบริหารจัดการการจัดหาและการแขงขันในธุรกิจกาซธรรมชาติ  การควบคุมราคากาซหุงตม (LPG) และกาซธรรมชาติ
สําหรับยานยนต (NGV)  การบริหารจัดการกิจการโรงกลั่นนํ้ามันในชวงวัฏจักรขาลงของธุรกิจปโตรเคมี  ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติการของหนวยธุรกิจนํ้ามันและธุรกิจกาซธรรมชาติ  การขยายการลงทุนในธุรกิจตางประเทศ  และการบริหารทรัพยากร
บุคคลในกลุม ปตท.  ทั้งน้ี ปตท. ไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
สอบทานการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส เพ่ือกํากับดูแลในการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนไปตามนโยบายของปตท.  

ทั้งน้ีรายละเอียดดานการบริหารความเสี่ยง ปรากฏในหัวขอ  “ปจจัยความเสี่ยง”         
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8.5.19.3  กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) 

ปตท. กําหนดใหคณะกรรมการจัดการ มีอํานาจหนาที่ในการทบทวนรายงานท้ังทางการเงินและไมใชรายงานทางการ
เงินของทุกกลุมธุรกิจ ในภาพรวมขององคกร  และมีการสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคูมือ
การปฏิบัติงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

นอกจากน้ี ปตท. ไดกําหนดใหมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเพ่ือการควบคุมในสวนที่มีความเส่ียง
ที่สําคัญ เชน ธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารท่ัวไป มีการมอบหนาที่อยางเปนระบบใหกับกลุมบุคลากรเพ่ือ
ความมั่นใจวามีระบบการตรวจสอบ สอบทาน และคานอํานาจกันได โดยมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในการอนุมัติ การ
ประมวลผลขอมูล การบันทึกรายการหรือการบันทึกบัญชี การรับ-จายเงิน การสอบทานการตรวจสอบ  และการดูแลรักษา
ทรัพยสิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด รวมถึงระบุการดําเนินงานในสวนที่มีความเสี่ยงสําคัญและกําหนดกลไกในการควบคุมเพ่ือ
ปองกันและลดขอผิดพลาด  มีการสอบทานผลการดําเนินงานโดยฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ   มีการกําหนดใหใชดัชนีวัดผลการ
ดําเนินงานกับพนักงานทั้งองคกร  เพ่ือใหการควบคุมกิจกรรมดานการบริหารมีความเหมาะสมและเพียงพอ   

ในกรณีที่ ปตท. มีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ปตท. มี
มาตรการท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามใหการทําธุรกรรมน้ันตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนดทุกครั้ง ทุกรายการ โดยผูที่มีสวนไดสวน
เสียจะไมรวมอนุมัติรายการน้ันๆ  ทั้งยังมีการติดตาม และดูแลผลการดําเนินงานอยางใกลชิด 

คณะกรรมการ ปตท. ดูแล ติดตาม ใหนโยบาย และคําแนะนําเก่ียวกับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดลอม ที่ ปตท. นํามาปรับใชเปนกิจกรรมการควบคุมผานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบในการสอบทานการดําเนินงาน และคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ในระดับฝายจัดการ ซึ่งมีกรรมการผูจัดการใหญ
เปนประธานฯ โดยมีหนวยงานรับผิดชอบ คือ ฝายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม และฝายบริหาร
คุณภาพองคกร 

ทั้งน้ี ในป 2552 และป 2553 สําหรับการดําเนินงานคุณภาพ ความม่ันคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม เพ่ือ
ความเปนเลิศขององคกร  ปตท. ไดดําเนินงานตามกรอบนโยบายท่ีกําหนดไวอยางเปนรูปธรรม โดยมีการดําเนินการที่สําคัญ  
อาทิ 

 การบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 

 การใชเครื่องมือการบริหารจัดการดาน QSHE ทั้งที่นํามาจากมาตรฐานในระดับสากลและที่พัฒนาขึ้นเอง 

 การปรับปรุงแนวทางการกํากับดูแลดาน SHE และกําหนด PTT Group SHE Strategic Direction 2009 - 

2013 ขึ้น  โดยมีโปรแกรมการดําเนินงาน 3 โปรแกรมหลัก ไดแก 

- การพัฒนา PTT Group SSHE Management Standard : เพ่ือเปนมาตรฐานการดําเนินงานที่สามารถ

บริหารจัดการความเสี่ยงดาน SSHE  ไดอยางครอบคลุมในทุกกิจกรรม 

- การจัดทํา PTT Group SHE Performance Measurement and Reporting System : โดยมีการจัดทํา

คูมือและแบบฟอรมการวัดและรายงานผลการดําเนินงานดาน SHE กลุม ปตท. และไดมีการ

ทดลองใชในพ้ืนที่นํารองแลวเสร็จ  ซึ่งในป 2553 จะไดมีการขยายผลการเก็บและรายงานขอมูลให

ครบทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงานและทุกบริษัทใน กลุม ปตท. ตอไป 

- การจัดทํา PTT Group Volatile Organic Compounds Management System : เพ่ือศึกษาและจัดทํา

บัญชีการระบายสารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds : VOCs) ของบริษัทใน กลุม 

ปตท. ที่ต้ังอยูในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง  เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธการจัดการ 

VOCs อยางเปนระบบ   
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 การแตงต้ัง “คณะทํางาน Corporate SHE Programs กลุม ปตท.” เพ่ือผลักดันการดําเนินโปรแกรมหลักให

สามารถบรรลุผลไดตาม Strategic Direction ที่กําหนด   

 ทั้งน้ีรายละเอียดการดําเนินงานไดรายงานไวในหัวขอ “พลังที่ยั่งยืน เพ่ือไทย” แลว 

8.5.19.4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)   

ดวยวิสัยทัศนของคณะกรรมการ ปตท.ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงไดรวมกับบริษัทในกลุม ปตท. จัดต้ัง บริษัท 
พีทีที ไอซีที โซลูช่ัน จํากัด (PTTICT) ขึ้น  เพ่ือเปนศูนยรวมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของ ปตท. และบริษัทในกลุม 
ปตท. เพ่ือลดคาใชจาย  ลดปริมาณโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ลดความซ้ําซอนในงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของแต
ละบริษัท และเพ่ิมอํานาจตอรองให ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท.  ซึ่งที่ผานมา  PTTICT  สามารถทําหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอเน่ือง เปนกําลังสําคัญสําหรับ ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   คณะกรรมการ ปตท. ใหความสําคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยในการ
เก็บรักษาขอมูลทางอิเลคทรอนิคสผานคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานระบบสารสนเทศท่ีใชสําหรับการบริหารงาน 
และสําหรับระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง 

ปตท. ไดนําระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาประกอบเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาอยางตอเน่ืองโดยมี
การจัดทําแผนแมบทสารสนเทศที่ตอบสนองตรงกับความตองการของธุรกิจ  และสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร โดยในป 
2553 ปตท. ไดมีการพัฒนาปรับปรุงระบบรายงาน Business Warehouse (BW) ซึ่งใชจัดทํารายงานที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ 
เพ่ือนําเสนอใหผูบริหารใชในการตัดสินใจ ไดอยางถูกตองและรวดเร็วทันตอสถานการณ ซึ่งในปจจุบันมีระบบที่เก่ียวของ เชน 
ระบบรายงานงบการเงิน (Business Consolidation System – BCS)  ระบบวางแผนทางการเงิน (E-Planning) ระบบการจัดลําดับ
ความนาเช่ือถือลูกคา (Credit Rating) เปนตน เพ่ือรองรับความตองการของผูบริหาร ในการนําขอมูลทีสําคัญมาใชประกอบใน
การดําเนินธุรกิจ รวมท้ังการติดตามผลการดําเนินงาน การตัดสินใจ และการคาดการณสถานการณในอนาคต  

สําหรับการวัดผลการดําเนินงาน และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมาย ปตท. ไดพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเดิมที่มีอยูใหสามารถรองรับนโยบายและโครงสรางองคกรในอนาคตไดแก ระบบ COACH ระบบ Balanced 
Scorecard และ ระบบ Key Performance Indicators : KPIs  รวมถึงการพัฒนาระบบประเมินผลแบบ Variable Bonus เพ่ือให
ผลตอบแทนแกพนักงาน ตามผลการดําเนินงานท่ีปฏิบัติไดจริงในปน้ันๆ  

8.5.19.5  ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)   

 ระบบการตรวจสอบภายใน 

สํานักตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานอิสระในฝายบริหาร รับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทําหนาที่ในการตรวจสอบบัญชีการเงิน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  รวมท้ัง
ตรวจสอบบริษัทยอย  บริษัทรวม  ใหปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในระดับสูง   

สํานักตรวจสอบภายในมีการกําหนดแผนการตรวจสอบภายในประจําป และแผนการตรวจสอบระยะยาว
ลวงหนา 3 ป ซึ่งจะมีความสอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยงขององคกร และไดรายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา และรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. รับทราบเปนประจําทุกไตรมาส และมีการ
รายงานในกรณีจําเปนเรงดวนตอคณะกรรมการ ปตท.  

ทั้งน้ีหากคณะกรรมการตรวจสอบพบขอบกพรองจะพิจารณาสั่งการแกไขในทันที และมีการติดตามผลการ
แกไขอีกดวย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนําผลการตรวจสอบในแตละไตรมาสรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. 
ในรายงานการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 การประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง 

นอกจากน้ี ปตท. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอยางนอยป
ละครั้ง โดยไดกําหนดไวเปนสวนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร  ผูควบคุมงาน และผูมี
หนาที่เก่ียวของ รวมท้ังไดจัดใหมีการประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self - Assessment : CSA) ใน
ปตท.  แบบผสมผสานดังน้ี 

- จัดทําแบบประเมินการควบคุมภายใน (Questionnaire) เพ่ือการประเมินการควบคุมภายในทั้งในระดับ
องคกรและระดับฝายงาน 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Control Self-Assessment Workshop) เพ่ือการประเมินการควบคุมภายในใน
ระดับกิจกรรม มุงเนนกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการทํางาน โดยผลการประเมินและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในจะตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของกระบวนการ 

ทั้งน้ีฝายบริหารความเสี่ยงองคกรจะเปนผูรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองทั่วทั้งองคกร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่กล่ันกรอง ใหความเห็น และวางแนวทาง ใหแก
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงเปนประจําทุกป   นอกจากนี้ยังมีสํานักตรวจสอบภายในของ 
ปตท.  ทําการสอบทานเพ่ือสรางความมั่นใจไดวามีการควบคุมภายในที่มีอยูเหมาะสมตอการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และมีการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  

การติดตามและประเมินการควบคุมภายในของปตท.  ไดยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกําหนดในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ขอ 6 การติดตามประเมินผลอยูในเกณฑดี   นอกจากนี้ทุกกลุมธุรกิจในปตท.  จะมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกเดือน   รวมท้ังมีการวัดผลการดําเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด  (Key Performance Indicators : 
KPIs) อยางสม่ําเสมอ    

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยผูบริหารและสํานัก
ตรวจสอบภายในอยางสม่ําเสมอ  ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ  ซึ่งสอดคลองกับความเห็น
ของผูสอบบัญชีของปตท.   ระบบการควบคุมภายในของปตท.  มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล  บรรลุตาม
วัตถุประสงคของปตท.  
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 9. การควบคุมภายใน  

 

ปตท. ไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง   โดยมุงเนนใหมีระบบการควบคมุภายในที่ครอบคลุม

ในทุกกิจกรรมและในหลายมิติ อยาง เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ดําเนินงาน การใชทรพัยากรและการดูแลรักษาทรัพยสิน  รวมทั้งมี ระบบบัญชีและการรายงานทางการเงนิที่มีความถูกตองเช่ือถือ

ได  มีการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด  ทั้งนีค้ณะกรรมการ

บริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนาทีใ่นการสอบทานผลการประเมินการควบคมุภายในของบริษัทฯเปน

ประจําทุกป 

นอกจากการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว ประธาน

เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน จึงไดมอบหมายให

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง มีอาํนาจหนาทีใ่นการกําหนดแนวทางการปฏบิตังิานตามมาตรฐานการควบคมุภายใน การ

ประเมินผล และการรายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในภาพรวม รวมทั้งกําหนดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบ

เก่ียวกับงานควบคุมภายในของ บริษัทฯ โดยตรง 

บริษัทฯ ได ดาํเนนิการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนาทีใ่นการสอบทานผลการประเมินการควบคุม

ภายใน ซ่ึงจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและสํานักตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป  มีสาระสําคัญดังนี ้

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

ในภาพรวมบริษัทฯ มีสภาพแวดลอมของการควบคมุภายในทีด่ ีมี ความเหมาะสมเพียงพอ  ตอประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจ  เชน    

- ผูบริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทํางาน เชน  มีทัศนคติที่ดี   มีการสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่

มุงเนนความซ่ือสัตยและจริยธรรม  เปนตัวอยางที่ดี (Role Model)  และสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการบัญชี  การจัดการ

สารสนเทศ  ทรัพยากรบุคคล  การติดตามประเมินผล  การบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงานที่สําคัญ   การตรวจสอบ

ภายใน และการตรวจสอบภายนอก   

- บริษัทฯและบริษัทในกลุมไดกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับความซ่ือสัตย

และจริยธรรม (Code of Conduct) โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดเีปนผูกําหนดนโยบายดานการกํากับดแูลกิจการทีด่ตีาม

หลักมาตรฐานสากล รวมถึง การเปดเผยเก่ียวกับการขัดกันในผลประโยชนสวนตนกับกิจการขององคกร ( Conflicts of Interest)  

เพ่ือปองกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กิจกรรมที่ ผดิกฎหมายและไมเหมาะสม มีการ ทบทวนปรับปรุงนโยบายและ

คูมือเปนประจําทุกป โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในการทํางาน 

เพ่ือใหเห็นถึงคําม่ันสัญญาในการนํานโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

- บริษัทฯ  ไดจัดโครงสรางองคกรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม  มีการมอบอํานาจหนาที ่

และความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร  โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) ในตอนตนปเพ่ือเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน และวัดผลตอนปลายป รวมทั้งมีการทบทวนเปาหมายประจําปซ่ึงพนักงานทุกคนทราบ

ถึงบทบาท  อํานาจ  หนาที ่ และความรบัผดิชอบของตน  

-  ปตท. ได ทบทวนและปรับปรุงคานิยม/วัฒนธรรมองคกรใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับวิสัยทัศนและ

บริบทการดําเนินงานขององคกรมาอยางตอเนื่อง โดยผูนําระดับสูงปฏิบัติตนใหเห็นถึงความมุงม่ันตอคานิยม และ ส่ือสารตอ
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บุคลากรทั่วทั้งองคกร ผานชองทางการตางๆ รวมถึงกําหนดแผนงาน/กิจกรรมที่สงเสริมคานิยม/วัฒนธรรมองคกร และตัวช้ีวัดที่

ใชในการติดตามและประเมินผลที่เปนรูปธรรม สงผลใหการส่ือสารภายในองคกร การแบงปนทักษะของบุคลากร การสราง

นวัตกรรมในสภาพแวดลอมของการทํางานเกิดประสิทธิผลเปนอยางด ี 

- บริษัทฯไดกําหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเปนลายลักษณอักษร เชน การคัดเลือก  การ

ฝกอบรม  การเล่ือนตาํแหนง  การจายผลประโยชนตอบแทน  เปนตน 

- บริษัทฯไดจัดตั้งศูนยบริหารขอรองเรียน โดยมีฝายส่ือสารองคกรเปนผูรับผิดชอบหลัก ในการบริหารจัดการ

ขอรองเรียนจากภายนอกเพ่ือใหมกีารตอบสนองตอขอสอบถามตางๆ รวมถึงขอรองเรียนภายใน โดยมีการกําหนด ระยะเวลาที่

เหมาะสม  ทั้งนี้จะมีการรวบรวมและบริหารประเด็น รวมถึงนําเสนอผูบริหารระดับสูง  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาองคกรใน

ทกุๆดาน อยางสมํ่าเสมอ 

2.  การบรหิารความเส่ียง  (Risk  Management)    

บริษัทฯมีการกําหนดวัตถุประสงคขององคกรที่ชัดเจน ครอบคลุมส่ิงที่องคกรตองการบรรลุวัตถุประสงคในระดับ

กิจกรรมที่เก่ียวของกับกระบวนการทํางานที่สําคัญขององคกรและสอดคลองเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคและกลยุทธองคกร 

ผูบริหารมีการระบุความเส่ียงในระดับองคกร  และครอบคลุมในทุกระดับกิจกรรมที่สําคัญ  

บริษัทฯมีการกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองคกร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน  ทาํหนาทีก่าํกับดแูลและกําหนดกรอบความเส่ียงเพ่ือการบรหิารจดัการในภาพรวมองคกร  มีคณะกรรมการจดัการคณะ

ตางๆ บริหารและติดตามประเมินความเส่ียงงานที่อยูในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กําหนด  ทั้งนี้  ครอบคลุมความเส่ียง

ทางการบรหิารการเงนิ  การประกอบธุรกิจ  การปฏบิตักิาร  การบรหิารและการจดัการ  ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดลอม  และความเส่ียงสําคัญอ่ืนๆ  ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

ในป 2554 ความเส่ียงระดับองคกรที่สําคัญ ไดแก การควบคมุราคากาซหงุตม (LPG) และกาซธรรมชาติสําหรับ

ยานยนต (NGV)  การบรหิารจดัการการจดัหาและการแขงขนัในธุรกิจกาซธรรมชาต ิ ความเส่ียงในการขยายการลงทนุในธุรกิจ

ตางประเทศ  ความเส่ียงดานการปฏิบัติการของหนวยธุรกิจน้ํามันและธุรกิจกาซธรรมชาติ  การสรางความเช่ือม่ันของสาธารณะ

ตอการดาํเนนิงานของ ปตท. และการบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุม ปตท.   ทั้งนี้ ปตท.  ไดมีการบริหารจัดการความเส่ียงใหอยู

ในระดับที่ยอมรับได ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการบริหารความเส่ียงทุกไตรมาส เพ่ือกํากับดูแลในการบริหาร

จัดการความเส่ียงใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท 

ทั้งนี้รายละเอียดดานการบริหารความเส่ียง ปรากฏในหัวขอ  “ปจจัยความเส่ียง” 

3.  กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) 

บริษัทฯกําหนดใหคณะกรรมการจัดการบริษัทฯ มีอํานาจหนาที่ในการทบทวนรายงานทั้งทางการเงินและไมใช

รายงานทางการเงนิของทกุกลุมธุรกิจ ในภาพรวมขององคกร  และมีการสอบทานการปฏบิตังิานใหเปนไปตามกฎ ระเบยีบ 

ขอบังคับ และคูมือการปฏิบัติงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดกําหนดใหมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร มีการกําหนดใหใชดัชนี

วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs)  กับพนักงานทั่วทั้งองคกร   เพ่ือใหการควบคุมกิจกรรมดานการ

บริหารมีความเหมาะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและติดตามได  นอกจากนี้ยังมีการระบุการดําเนินงานในสวนที่มีความเส่ียง

สําคญัและกําหนดกลไกในการควบคมุเพ่ือปองกันและลดขอผดิพลาด  มีการสอบทานผลการดาํเนนิงานโดยฝายบรหิารอยาง

สมํ่าเสมอ   เชน ธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ และการบริหารทั่วไป มี การมอบหนาที่อยางเปนระบบใหกับกลุมบุคลากรเพ่ือ
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ความม่ันใจวามีระบบตรวจสอบ และคานอํานาจกันได โดยมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในการอนุมัติ การประมวลผลขอมูล การ

บันทึกรายการหรือการบันทึกบัญชี การรับ-จายเงนิ การสอบทานการตรวจสอบ  และการดแูลรกัษาทรพัยสิน ออกจากกันโดย

เด็ดขาด   มีการควบคมุภายในดานการเงนิการบญัชี เก่ียวกับการเก็บเงนิ รกัษาเงนิ  การรบัจาย  เงนิฝากธนาคาร  และเงนิยืมทด

รอง  ใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด มีการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตองและสมํ่าเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งที่เปน

เอกสารและขอมูลสารสนเทศไวอยางเปนระบบ และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด    

ในดานการจัดซ้ือจัดจาง บรษิทัฯ มีการดาํเนนิการ ตามระเบียบและขอกําหนดวาดวยการพัสดุ ซ่ึงไดกําหนดหนาที่

ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางไวอยางชัดเจน  เชน อํานาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติ  การกําหนดความตองการพัสดุ  

การตรวจรบั  การควบคมุและการเก็บรกัษาพัสดุ   การตรวจนับทรัพยสิน ในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  บริษัทฯ มีการวาง

ระบบดานการบรหิารทรพัยากรบคุคล และมีการควบคมุตดิตามประเมินผลอยางเพียงพอ ทัง้การสรรหา  การกําหนดคาตอบแทน  

หนาทีค่วามรบัผดิชอบ  การพัฒนาบคุลากร   การปฏบิตังิานของบคุลากร และการส่ือสาร  เพ่ือใหพนกังานมีความรูความสามารถ 

และการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีที่บริษัทฯมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 

บริษัทฯมีมาตรการที่รัดกุมเพ่ือติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนดทุกครั้ง ทุกรายการ โดยผูที่มี

สวนไดสวนเสียจะไมรวมอนุมัติรายการนั้นๆ  ทั้งยังมีการติดตาม และดแูลผลการดาํเนนิงานอยางใกลชดิ 

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)   

บริษัทฯไดนําระบบสารสนเทศและการส่ือสารมาประกอบเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาอยางตอเนือ่ง

โดยมีการจัดทําแผนแมบทสารสนเทศที่ตอบสนองตรงกับความตองการของธุรกิจ  และ สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร โดย

ในป 2553 บริษัทฯ ได มีการพัฒนาปรบัปรงุระบบรายงาน Business Warehouse (BW) ซึ่งใชจัดทํารายงานที่สําคัญตอการ

ดําเนินธุรกิจ เพ่ือนําเสนอใหผูบริหารใชในการตัดสินใจ  ไดอยางถูกตองและรวดเร็วทันตอสถานการณ ซ่ึงในปจจุบันมีระบบที่

เก่ียวของ เชน ระบบรายงานงบการเงนิ (Business Consolidation System – BCS)   ระบบวางแผนทางการเงนิ (E-Planning) ระบบ

การจัดลําดับความนาเช่ือถือลูกคา (Credit Rating) เปนตน เพ่ือรองรับความตองการของผูบริหาร ในการนําขอมูลทีสําคัญมาใช

ประกอบในการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้การตดิตามผลการดาํเนนิงาน การตดัสินใจ และการคาดการณสถานการณในอนาคต  

สําหรบัการวัดผลการดาํเนนิงาน และเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานกับเปาหมาย ปตท. ไดพัฒนาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศเดิมที่มีอยูใหสามารถรองรับนโยบายและโครงสรางองคกรในอนาคตไดแก ระบบ COACH ระบบ Balanced 

Scorecard  และ ระบบ Key Performance Index : KPI  รวมถึงการพัฒนาระบบประเมินผลแบบ Variable Bonus เพ่ือให

ผลตอบแทนแกพนกังาน ตามผลการดําเนินงานที่ปฏิบัติไดจริงในปนั้นๆ  

นอกจากนี ้ปตท. ยังมีการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สําคัญอ่ืนๆ ในป 2553 อีก เชน 

  ระบบ Risk Management System 

เปนระบบที่สนับสนุนการเก็บขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือใชในการบริหารและจัดการความเส่ียงในระดับปฏิบัติการ 

(Operation Risk) ทกุระบบงาน สามารถตรวจสอบ และรายงานผลการปฏบิตังิาน ในรปูแบบของการเตอืนภัยลวงหนา นอกจากนี ้

ยังไดมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับความเส่ียงในระดับการทําธุรกิจ ( Business Risk) ซ่ึงเปนฐานขอมูลกลาง เพ่ือให

สะดวกตอการนําไปใช มีการจัดทําขอมูลนําเสนอในรูปแบบหรือภาพที่งายตอความเขาใจและสามารถพิจารณาตัดสินใจไดอยาง

รวดเร็ว โดยรวบรวมไวในรูปแบบของ Presentation File ซ่ึงผูปฏิบัติงานสามารถเขาถึงและนําขอมูลไปใชประโยชนได  ทันตอ

ความตองการ                
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  ระบบแผนที่ภูมิศาสตรสารสนเทศ (PTT GIS)   : 

เปนระบบที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลแสดงสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรของ ปตท. และสถานที่

ขางเคียงเพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานสามารถมองเห็นภาพในการวิเคราะหประเมินสถานการณตางๆ ไดใกลเคียงกับการ

ทํางาน ณ พ้ืนที่จริง ทําใหการวางแผนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ณ จุดปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงขอมูลไปยังหนวยงานทีเ่ก่ียวของทัง้ภายในและภายนอก ปตท.   

  ระบบบริหารรถขนสงกาซเอ็นจีวี (NGV Scheduling) : 

เปนระบบเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของศูนยปฏิบัติการกาซธรรมชาติเพ่ือยานยนต (NGV) ในการจัดรถ Trailer 

ใหมีความแมนยํา และเหมาะสมกับจํานวนรถที่มีอยู เพ่ือลดระยะเวลาของผูปฏิบัติงานในการจัดรถบรรทุกกาซเอ็นจีวี ( Trailer) 

ทาํใหตนทนุในการขนสงลดลง การดาํเนนิงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ เชน การลดคาเสียโอกาสในการขายกาซฯซ่ึงเกิดจากการ

ไมสามารถจัดสงไดทัน  การลดจํานวนคนที่ทํางานหนาลาน   และยังทําใหสามารถตอบสนองนโยบายภาครัฐ รวมทั้งสราง 

ภาพพจน ที่ดีแกองคกร สงผลใหภาคประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัทฯ เพ่ิมมากขึ้น 

  ระบบควบคุมการรับ-จายผลิตภัณฑน้ํามันอัตโนมัติ (I-Terminal)   : 

เปนระบบที่บริษัทฯพัฒนาขึ้น เพ่ือเปนนวัตกรรมใหมในการควบคุมการรับ-จายน้ํามันของพนักงานขับรถขนสง

โดยอัตโนมัติกลาวคือ เม่ือรถบรรทุกน้ํามันเขาสูพ้ืนที่เติมน้ํามัน พนักงานขับรถสามารถดําเนินการตามขั้นตอนการจายน้ํามันได

เองโดยอัตโนมัติ  ในขณะที่ระบบงานจะทําการบันทึกขอมูลและแนะนําขั้นตอนการปฏิบัติงานใหแกพนักงานขับรถบรรทุก

น้ํามันเพ่ือใหดําเนินการแลวเสร็จโดยไมจําเปนตองรอการดําเนินการ และจากผลงานดังกลาว สงผลใหบริษัทฯไดรับรางวัล ICT 

Excellence Award จากสมาคมจัดการธุรกิจแหงประเทศไทยเปนปที่ 2 ติดตอกัน 

  ระบบบริการเติมน้ํามัน (B/L Loading) ของอากาศยาน และเรอืขนสงบนเครือ่งคอมพิวเตอรพกพา (PDA) : 

เปนระบบที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในการเติมน้ํามันใหแกอากาศยานและเรือขนสงเรือเดินสมุทรซ่ึงจําเปนตอง

รอรับบริการเติมน้ํามันจาก ปตท. ซ่ึงตามปกติจะมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุงยากซับซอน ผูปฏิบัติงานตองเดินเขา-ออกสํานกังาน

และพ้ืนที่ควบคุมเพ่ือบันทึกขอมูลและจัดการดานเอกสาร  บริษัทฯ จึงไดพัฒนาระบบงานเพ่ือลดขั้นตอนการดําเนินงานพรอมทั้ง

สามารถนําขอมูลมาประกอบการจัดทําเอกสารไดอยางถูกตองรวดเร็วแมนยํามากกวาการดําเนินงานแบบเดิมซ่ึงตองใชเอกสารมา

บันทึกขอมูลและอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได 

5.   ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)   

บริษัทฯมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน อยางนอยปละครั้ง โดย ได

กําหนดไวเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร  ผูควบคุมงาน  และผูมีหนาที่เก่ียวของ รวมทั้งไดจัด

ใหมีการประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self -Assessment : CSA) ในบริษัทฯ แบบผสมผสานดังนี ้

• จัดทําแบบประเมินการควบคุมภายใน(Questionnaire) เพ่ือ การประเมินการควบคุมภายในทั้งในระดับ

องคกรและระดับฝายงาน 

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Control Self-Assessment Workshop) เพ่ือการประเมินการควบคมุภายในใน

ระดับกิจกรรม มุงเนนกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการทํางาน โดยผลการประเมินและแผนการ

ปรับปรุงการควบคมุภายในจะตองไดรบัความเหน็ชอบจากเจาของกระบวนการ 

ทั้งนี้ฝายบริหารความเส่ียงองคกรจะเปนผูรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปผล และจดัทาํรายงาน การประเมินตนเอง

ทั่วทั้งองคกร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทําหนาที่ในการกล่ันกรอง ใหความเห็นและขอเสนอแนะ รวมทั้งวางแนวทาง
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ใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงเปนประจําทุกป   นอกจากนี้ยังมีสํานกัตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ 

ทําการสอบทานเพ่ือสรางความม่ันใจไดวามีการควบคุมภายในทีมี่อยูเหมาะสมตอการบริหารจัดการความเส่ียง และมีการปฏิบัติ

อยางสมํ่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนาทีใ่นการสอบทานผลการประเมินการควบคมุภายในของบริษัทฯเปนประจํา

ทกุป ในกรณีพบขอที่ควรปรับปรุง บริษัทฯไดมีการกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือใหความม่ันใจวา ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการ

สอบทานไดรบัการดําเนินการปรับปรุงแกไขอยางทันทวงท ี ในสวนของ การประเมินการควบคุมภายในดานบัญชีการเงิน มีการ

ตรวจสอบและสอบทานโดยสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงเปนผูตรวจสอบภายนอก  และนาํเสนอผลการตรวจสอบ/สอบทานแก

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา เปนรายไตรมาสและรายป 

การตดิตามและประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ไดยึดถือและปฏบิตัติามแนวทางการตดิตามประเมินผลการ

ควบคมุภายใน ซ่ึงกําหนดในเอกสารคาํแนะนาํ : การจัดทํารายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6 การตดิตาม

ประเมินผลอยูในเกณฑดี   นอกจากนี้ทุกกลุมธุรกิจ ในบริษัทฯ จะ มีการรายงานผลการดาํเนนิงานทกุเดอืน   รวมทั้งมีการวัดผล

การดําเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด  (Key Performance Indicator : KPIs) อยางสมํ่าเสมอ    

     คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยผูบริหารและสํานัก

ตรวจสอบภายในอยางสม่ําเสมอ  ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ  ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูสอบ

บัญชีของบริษัทฯ  ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล   บรรลุตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ 
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10.  รายการระหวางกนั 

10.1 รายการระหวางกันกับผูถือหุน    

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  2552  2553  และ สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีรายการระหวางกันกับผูถือหุน  ดังนี ้ 

 

บริษัท ความสัมพันธ รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

( ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

( ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

(ลานบาท) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 

(ลานบาท) 

กระทรวงการคลัง  ผูถือหุนใหญ  เปนผูค้ําประกันเงินกูจากสถาบันการเงินตางประเทศ  1,495.51 1,040.29 575.61 395.31 

   เปนผูค้ําประกันหุนกูตางประเทศ 

 เปนผูค้ําประกันเงินกูในประเทศ (ธนาคารออมสิน) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

   เปนผูค้ําประกันเงินกูในประเทศ (พันธบัตร) 35,400.00 27,000.00 18,000.00 10,000.00 
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10.2 รายการระหวางกันกับบริษัทยอย   กิจการท่ีควบคุมรวมกัน   บริษัทรวม และบริษัทอื่นท่ีเกี่ยวของกัน   ป 2551 ป 2552 ป 2553 และ สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มถินุายน 

2554 ท่ีผานมามีดังน้ี 

10.2.1 รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30 มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554) การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554)  

บริษัทยอย 
บริษัท ปตท.สาํรวจ
และผลิตปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน)  

1,581.40 1,055.42 1,594.07 927.33 - ปตท. ถือหุน รอยละ 65.31 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 

ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายนริศ  ชัยสูตร  นายภูษณ  ปรียมาโนช   
นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นายวิชัย   
พรกีรติวัฒน)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและ 
ผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 
ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท. คาสากล 
จํากัด 

12,735.78 28,537.16 57,550.49 33,992.99 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม  นางปริศนา   
   ประหารขาศึก) เปนกรรมการของ บจ. ปตท. คาสากล 

Subic Bay Energy 
Co., Ltd. 

473.63 3,421.18 774.26 5,925.12 -  ปตท.  ถือหุน รอยละ 100 –––– 

PTT Philippines 
Trading Corporation 
 

11.05 22.36 20.54 - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน รอยละ 100  (ปตท. ถือหุน Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

–––– 

PTT Philippines 
Corporation 

46.28 24.65 40.74 9.90 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน รอยละ 100  (ปตท. ถือหุน Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท ปตท. จําหนาย

กาซธรรมชาติ จํากัด 

3,020.18 3,147.03 3,649.82 1,994.81 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 58 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 
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10.2.1 รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30 มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท ปตท. 

(กัมพูชา) จํากัด 

2,856.06 1,843.14 2,726.46 1,755.33 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

Houakhong Trading 
Co., Ltd 

1,168.09 714.13 975.07 1,121.89 -  บจ. ปตท. (กัมพูชา)  ถือหุน รอยละ 100 
    (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.(กัมพูชา)  
   รอยละ 100) 

–––– 

PTT International 
Trading DMCC 

- - - 2,029.21 - บจ. ปตท. คาสากล ถือหุน รอยละ 100 
  ( ปตท.ถือหุน บจ. ปตท. คาสากล 
  รอยละ 100 ) 

–––– 

บริษัท รีเทล บิซิเนส                
อัลไลแอนซ จํากัด 

472.67 0.63 - - - ปตท. ถือหุน รอยละ 49  
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ.  
อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

232.63 17.60 153.59 216.01 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 100   
    (ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.สผ.รอยละ 65.31) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 102.04 91.89 89.64 50.11 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 51 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.สผ.รอยละ 65.31) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บิซิเนส  
เซอรวิสเซส อัลไล
แอนซ จํากัด 

- 75.80 88.27 37.61 - ปตท. ถือหุน รอยละ 25 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจคาปลีก 
จํากัด 

 26,344.27 26,146.86 30,579.58 17,945.79 - บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน รอยละ 100  
   (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก 
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10.2.1 รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30 มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554) การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท ไทยลูบ 
เบล็นด้ิง จํากัด 

-        0.18 0.99 0.56 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุนสวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบเบล็นด้ิง 

บริษัท พีทีที โพลี
เมอร โลจิสติกสจํากัด 

- - 3.65 3.68 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท อมตะ จัด
จําหนายกาซ
ธรรมชาติ จํากัด 

- - 404.82 576.10 - บจ. ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถือหุน 
   รอยละ 50  (ปตท. ถือหุน บจ. จําหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
พลังงานรวม จํากัด 

- - 4.58 5.97 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บจ.พีทีที แอลเอ็นจี - - - 244.48 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิชัย  พรกีรติวัฒน) เปนประธาน 

   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอ็นจี 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
     

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซยี (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

2.37 0.66 2.44 0.96 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส จํากัด 

0.90 46.77 825.97 2,567.34 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 41.44 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ)  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส   

บริษัท ผลติไฟฟาและ 
น้ําเย็น จํากัด 

1,188.49 1,188.92 1,236.53 597.21 - ปตท. ถือหุน รอยละ 35 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  240 

 

 

10.2.1 รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30 มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554) การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

Carigali – PTTEPI Operating 
Company Sdn Bhd. 

-    352.65 530.27 351.64 -  บจ. ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล  
   ถือหุน รอยละ 50   
   (บมจ.ปตท.สผ. ถือหุน บจ. ปตท. อินเตอร 
    เนชั่นแนล รอยละ 100 และ ปตท.  
    ถือหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.31) 
-  ไมมีบุคคที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล - - - 79.95 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 

บริษัทรวม   
 

   

บริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซ
ธรรมชาติ จํากัด  

751.53 662.07 508.20 - - บจ .ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถือหุน 
   รอยละ 50  (ปตท. ถือหุน บจ. จําหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.  
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 2,158.60 4,719.25 6,644.25 3,918.23 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น ถือหุน 
    รอยละ 20 

–––– 

บริษัท ผลติไฟฟาอสิระ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

8,409.96 8,370.60 3,037.47 4,001.35 - ปตท. ถือหุน รอยละ 20 
- บจ. ไทยออย เพาเวอร  ถือหุน รอยละ 56 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของปตท.(นายสุรงค  บูลกุล)   เปนกรรมการของ  
บจ. ผลติไฟฟาอสิระ (ประเทศไทย) 
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10.2.1รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 

30 มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554) การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

226,529.50 122,494.04 114,550.44 71,277.76 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.10 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนประธานกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นายปรัชญา   
ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล) เปนกรรมการและ 
เลขานุการและประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ไทยออยล 

บริษัท สตารปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

104,642.40 45,766.35 52,683.64 34,588.15 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 36 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ  นายสรากร   
   กุลธรรม  นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ) เปนกรรมการของ  
   บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง 
จํากัด 

   0.67 0.56 - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุนสวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบเบล็นด้ิง 

บริษัท ปโตรเอเชีย 
(ประเทศไทย) จํากัด 

     324.50      348.14 278.68   93.84 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 35 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
   ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

334.95 207.59 475.79 81.90 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ไทยออยล 
เพาเวอร จํากัด 

1,949.56 1,902.47 2,061.56 1,198.85 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 26 

-  บมจ. ไทยออยล  ถือหุน รอยละ 54.99 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  

    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล) เปนกรรมการของ  

   บจ. ไทยออยล เพาเวอร 

บริษัท ทอสงปโตรเลียม
ไทย จํากัด 

0.56 0.40 - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 33.19 

 -  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

    ของปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เปนกรรมการของ  

   บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย 
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10.2.1รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30 มิ.ย. 2554 
(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554) การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

148,059.30 96,835.57 130,854.38 91,247.83 -  ปตท. ถือหุนรอยละ 38.65 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายสุรพิทย  กีรติบุตร  นายวัชรกิติ  วัชโรทัย)   
   เปนกรรมการของ บมจ. ไออารพซี ี
-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายไพรินทร   
   ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการ ของ บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

74,515.39 65,984.81 80,895.24 53,156.66 - ปตท. ถือหุน รอยละ 2 7.36 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  
   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษัทอื่นที่เกี่ยวของเปนบริษัทรวม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เปนประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปโตรเลียม  
- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายปติพันธ   
 เทพปฏิมากรณ  นายสรากร  กุลธรรม)  เปนกรรมการของ   
 บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

42,831.78 40,205.85 35,137.66 24,591.56 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.14 
- ณ 7 ธ.ค. 2548 บมจ. ปโตรเคมี 
 แหงชาติ และ บมจ.ไทยโอเลฟนส  
 ควบรวมบริษัทเปน บมจ. ปตท. 
 เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
 ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) เปนประธาน 
   กรรมการของ   บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร วงศวานิช  นายสุกฤตย   
   สุรบทโสภณ ) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการ 
   และกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ 
   บมจ. ปตท.เคมิคอล 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและการ
กลั่น จํากัด(มหาชน) 

233,078.47 186,842.34 229,451.48 134,456.03 - ปตท. ถือหุน  รอยละ 48. 49 
- ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปนประธาน
กรรมการของ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายณัฐชาติ   
จารุจินดา  นายสุกฤตย  สุรบทโสภณ) เปนกรรมการของ  
บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ 
   และเลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร 
   และกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

บริษัท พีทีที ฟนอล 
จํากัด 

20.95 17.67 20.52 10.97 - ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล ) เปนประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีทีที ฟนอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ  นายบวร  
   วงศสินอุดม  นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ)  เปนกรรมการของ   
   บจ. พีทีที ฟนอล  

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  243 

10.2.1รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30 มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 
บริษัท พีทีที เมนเท
นเนนท แอนด เอนจิ
เนียริ่ง จํากัด 

- - 1.61 0.33 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 60 
(ปตท. ถือหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.14)  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ) เปนกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน      

บริษัท ระยอง 

โอเลฟนส จํากัด 

7,550.05 4,484.91 7,613.89 10,003.56 -  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร ถือหุน 

   รอยละ 14.27  (ปตท. ถือหุน บจ. เอ็ชเอ็มซี 

   โปลิเมอร รอยละ 41.44) 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟนส 

บริษัท ไทย 

สไตรีนิคส จํากัด 

156.28 122.54 - - -  บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน ถือหุน รอยละ 100    

   (บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน  

   บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน รอยละ 100 

   และ ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล 

   รอยละ 49.14) 

––– 

บริษัท ไทยพารา – 

ไซลีน จํากัด  

1.89 655.70 1,046.01 251.26 -  บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99  

   (ปตท. ถือหุน บมจ.ไทยออยล รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล)  เปนประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลนี 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลนี 

บริษัท ไทยลูบเบส 

จํากัด (มหาชน) 

8.76 8.27 7.96 4.11 -  บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99  

   (ปตท. ถือหุน บมจ.ไทยออยล รอยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ 
   บมจ.ไทยลูบเบส   
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา   ภิญญาวัธน  นายสุกฤตย   
   สุรบถโสภณ)  เปนกรรมการของ บมจ.ไทยลูบเบส   

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด  

10,955.97 13,678.28 12,052.67 6,082.72 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 15 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
   ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

––––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  244 

10.2.1รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30 มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท บางกอก 
โพลีเอททีลีน จํากัด 
(มหาชน) 

0.39 1.32 1.08 0.56 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
   (ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให  
   บมจ. ปตท.เคมิคอล  ทั้งหมด) 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
   รอยละ    49.14) 

- ผูบริหารของ ปตท. (  นายปรัชญา  ภิญญาวัธน นายชัชวาล   
   เอี่ยมศิริ)  เปนกรรมการของ  บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษัท ทีโอซี  
ไกลคอล จํากัด 

10.73 6.13 - - -  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุนรอยละ 100 
(ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 
49.14) 

––––– 
 

บริษัท วีนิไทย จํากัด 

(มหาชน) 

476.76 256.44 289.70 174.31 -  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุนรอยละ 24.90       
(ปตท. ถือหุนบมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 
49.14) 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  

    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล)   
   เปนกรรมการ ของ  บมจ. วีนิไทย 

บริษัท พีทีที                   

โพลีเอทิลีน จํากัด 

- 17.10 8,003.35 8,166.71 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100   
 (ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
 รอยละ 49.14  
   (ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให 
 บมจ. ปตท.เคมิคอล ) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 

บริษัท ศักด์ิไชยสิทธิ์ 

จํากัด 

- 18.75 - - - บจ. ทอปโซลเวนท ถือหุน รอยละ 80.52 
 (บจ.ไทยออยลโซลเวนท ถือหุน บจ.  
 ทอปโซลเวนท รอยละ 100 / บมจ.ไทยออยล  
 ถือหุน บจ. ไทยออยล โซลเวนท รอยละ 100  
  และ ปตท. ถือหุน บมจ. ไทยออยล  
  รอยละ 49.10) 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.   
 ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  245 

10.2.1  รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวมและบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30 มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท ทอป โซลเวนท 
จํากัด 

- 2.64 - - - บจ.ไทยออยล โซลเวนท ถือหุน บจ.ทอป  
 โซลเวนท รอยละ 100 (บมจ. ไทยออยล ถือหุน 
 บจ. ไทยออยล โซลเวนท รอยละ 100  และ ปตท.   
 ถือหุน บมจ. ไทยออยล รอยละ 49.10)  

–––– 

บริษัท ไทยออยล 
มารีน จํากัด 

- - 122.42 92.12 - บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุน บมจ. ไทยออยล รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายสรากร  กุลธรรม  นายสุรงค  บูลกุล) เปน 
   กรรมการของ บจ. ไทยออยลมารีน 

บริษัท ทรัพยทิพย - - - 0.33 - บจ. ไทยออยล เอทานอล ถือหุน  
  รอยละ 5  
  (บจ. ไทยออยลถือหุนไทยออยล เอทานอล  
   รอยละ 99.99 และ ปตท.ถือหุน บมจ.ไทยออยล 
   รอยละ 49.10) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.  
    ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายสุรงค  บูลกุล) เปนกรรมการ 
 ของ บจ. ทรัพยทิพย 

รวม 913,004.80 660,296.82 786,989.78 513,833.13 

  

 

  



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  246 

10.2.2  รายการซ้ือสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซ้ือสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน 

 
 

 
บริษัทที่เก่ียวของ 

ป 2551 
(ลานบาท) 

ป 2552 
(ลานบาท) 

ป 2553 
(ลานบาท) 

30 มิ.ย. 2554 
(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554) การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัทยอย 
      

บริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

79,737.85 71,223.12 84,128.37 47,519.55 - ปตท. ถือหุน รอยละ 65.31 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 

ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายนริศ  ชัยสูตร  นายภูษณ  ปรียมาโนช   
นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นายวิชัย   
พรกีรติวัฒน)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและ 
ผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 
ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล 
จํากัด 

7,129.56 5,236.28 4,744.63 16,768.40 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม  นางปริศนา   
   ประหารขาศึก) เปนกรรมการของ บจ. ปตท. คาสากล 

บริษัท ปตท. (กัมพูชา) 
จํากัด 

533.95 272.83 241.57 142.44 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 
–––– 

บริษัท ปตท.สผ. 
อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

6,082.97 5,822.56 11,600.16 7,058.84 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 100  (ปตท. ถือหุน  
   บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.31) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 18,841.17 12,656.18 15,267.25 10,267.80 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 51 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.สผ.รอยละ 65.31) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 
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10.2.2   รายการซ้ือสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซ้ือสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 
 

 
บริษัทที่เก่ียวของ 

ป 2551 
(ลานบาท) 

ป 2552 
(ลานบาท) 

ป 2553 
(ลานบาท) 

30 มิ.ย. 2554 
(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554) การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจคาปลีก 
จํากัด 

301.34 221.33 833.55 - - บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน  
   รอยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก 
รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก 

บริษัท พีทีทีอีพี โอมาน 
จํากัด 

3,517.46 1,789.55 1,749.55 1,159.19 -  บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุน รอยละ 100  (ปตท. ถือหุน บมจ. 
  ปตท.สผ. รอยละ 65.31) 

–––– 

บริษัท รีเทล บิซิเนส 
อัลไลแอนซ จํากัด 

163.51 - - - - ปตท. ถือหุน รอยละ 49  
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลิเมอร 
มารเก็ตต้ิง จํากัด 

- 0.90 2.96 0.42 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 25 
-  บมจ. ไออารพีซี ถือหุน รอยละ 25 

- ผูบริหารของ ปตท. ( นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล)  เปนกรรมการ 
 ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร  มารเก็ตต้ิง 

บริษัท บิซิเนส  
อัลไลแอนซ เซอรวิส
เซส จํากัด 

- 192.37 244.10 131.62 - ปตท. ถือหุน รอยละ 25 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท. สผ. 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)  

- 1.25 15.81 - - ปตท. ถือหุน รอยละ 65.31 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายนริศ  ชัยสูตร  นายภูษณ  ปรียมาโนช   
นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นายวิชัย   
พรกีรติวัฒน)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและ 
ผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 
ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
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10.2.2   รายการซ้ือสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซ้ือสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30 มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง 

จํากัด 

- 29.78 122.80 51.64 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบเบล็นด้ิง 

บริษัท ปตท.จําหนายกาซ

ธรรมชาติ จํากัด 

- - 26.20 19.29 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 58 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

    ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร  

โลจิสติกส จํากัด 

- - - 0.82 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน        

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซยี (ประเทศไทย) 
จํากัด 

173.56 1,262.26 1,323.34 706.55 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ    
   ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

Orange Energy Limited 5,143.91 4,918.84 6,831.62 3,059.22 - PTTEP Offshore Investment 
Company  Limited (PTTEPO) ถือหุน 
รอยละ 53.9496 

- บมจ. ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียมถือหุน  PTTEPO รอยละ 
100 (ปตท. ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. 
รอยละ 65.31) 

–––– 

B 8/32 Partners Limited 3,439.60 3,161.94 4,100.37 2,135.46 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 25.0009 
- บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 ถือหุน  PTTEPO รอยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.3 

–––– 
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10.2.2   รายการซ้ือสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซ้ือสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน  (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30 มิ.ย. 2554 
(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554) การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

Moattama Gas 
Transportation Co.,Ltd. 

19,207.64 18,269.16 16,092.67 8,401.00 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 25.50 
- บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 ถือหุน  PTTEPO รอยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.31) 

–––– 

บริษัทรวม   
 

    

บริษัท  ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

213,553.68 142,950.25 163,039.02 101,488.08 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.10 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนประธานกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นายปรัชญา   
ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล) เปนกรรมการและ 
เลขานุการและประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ไทยออยล 

บริษัท สตารปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

59,965.62 60,340.45 92,493.56 53,985.50 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 36 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 

 ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ  นายสรากร   
   กุลธรรม  นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ) เปนกรรมการของ  
   บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท พีทีที เมนเทน
แนนซ แอนด เอนจิเนียริ่ง 
จํากัด 

- - 10.61 2.97 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 60 

  (ปตท. ถือหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล รอยละ 49. 14)  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ) เปนกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง 

จํากัด 

138.32 81.40 - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบเบล็นด้ิง 

บริษัท ทอสงปโตรเลียม

ไทย จํากัด 

993.34 986.99 1,000.30 647.73 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 33.19 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  

    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เปนกรรมการของ  

   บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย 
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10.2.2 รายการซ้ือสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซ้ือสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน  (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30 มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 

(มหาชน) 

 18,270.34 7,448.54 15,882.30 10,144.76 -  ปตท. ถือหุนรอยละ 38.65 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายสุรพิทย  กีรติบุตร  นายวัชรกิติ  วัชโรทัย)   
   เปนกรรมการของ บมจ. ไออารพซี ี
-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายไพรินทร   
   ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการ ของ บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท บางจากปโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน) 

5,616.37 9,335.29 15,744.33 7,749.18 - ปตท. ถือหุน รอยละ 2 7.36 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  
   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษัทอื่นที่เกี่ยวของเปนบริษัทรวม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เปนประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปโตรเลียม  
- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายปติพันธ   
 เทพปฏิมากรณ    นายสรากร  กุลธรรม)  เปนกรรมการ ของ   
 บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส

และการกลั่น จํากัด

(มหาชน) 

217,468.08 167,194.69 176,188.80 105,973.36 - ปตท. ถือหุน  รอยละ 48. 49 
- ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปนประธาน
กรรมการของ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายณัฐชาติ   
จารุจินดา  นายสุกฤตย  สุรบทโสภณ) เปนกรรมการของ  
บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ 
   และเลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร 
   และกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

FST Aviation Services  
Limited 

7.46     -     - - - บจ. Subic Bay Energy ถือหุน รอยละ 25 
- (ปตท. ถือหุน บจ.  Subic Bay Energy 
 รอยละ 100) 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 51.50 1,632.02 2,547.61 1,672.73 - ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล ) เปนประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีทีที ฟนอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ  นายบวร  
   วงศสินอุดม  นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ)  เปนกรรมการของ   
   บจ. พีทีที ฟนอล  
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10.2.2 รายการซ้ือสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซ้ือสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน  (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

 (ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30 มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

1,815.26 1,740.52 272.06 105.02 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.14 
- ณ 7 ธ.ค. 2548 บมจ. ปโตรเคมี 
 แหงชาติ และ บมจ.ไทยโอเลฟนส  
 ควบรวมบริษัทเปน บมจ. ปตท. 
 เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
 ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) เปนประธาน 
   กรรมการของ   บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร วงศวานิช  นายสุกฤตย   
   สุรบทโสภณ ) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการ 
   และกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ 
   บมจ. ปตท.เคมิคอล 

บริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลูชั่นส จํากัด 

- - 2.10 0.46 - ปตท. ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ถือหุนรอยละ 20 

–––– 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน       

บริษัท ขนสงน้ํามัน 

ทางทอ จํากัด  

35.68 47.35 56.56 31.73 - ปตท. ถือหุน รอยละ 2.76 

- บมจ. บางจาก ถือหุน รอยละ 11.4 

- บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  

 ถือหุน รอยละ 8.35  

- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.  

 ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บริการเชื้อเพลิง

การบินกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) 

120.73 - - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 7.06 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา) เปนกรรมการของ 
   บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 
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10.2.2 รายการซ้ือสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซ้ือสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน  (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

 (ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30 มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 

จํากัด 

454.92 1,056.42 997.30 249.67 -  บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99    
   (ปตท. ถือหุน บมจ.ไทยออยล รอยละ   
   49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล)  เปนประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลนี 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลนี 

บริษัท ระยองโอเลฟนส 

จํากัด 

- 123.98 - - -  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร ถือหุน 

   รอยละ 14.27  (ปตท. ถือหุน บจ. เอ็ชเอ็มซี 

   โปลิเมอร รอยละ 41.44) 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟนส 

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี 
จํากัด 

        467.87      2,352.90 - - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
    (ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
   รอยละ 49.14) 

––––– 

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด 
(มหาชน) 

     4,563.08       4,078.21 4,256.10 2,958.72 -  บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน บมจ.ไทยออยล  
   รอยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ 
   บมจ.ไทยลูบเบส   
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา   ภิญญาวัธน  นายสุกฤตย   
   สุรบถโสภณ)  เปนกรรมการของ บมจ.ไทยลูบเบส   

บริษัท น้ํามันไออารพีซี 
จํากัด 

- 3.52 - - - บมจ. ไออารพีซี ถือหุนรอยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุน บมจ. ไออารพีซี รอยละ 38.65)  

–––– 

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด 

- - 206.70 91.97 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 13.33 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.  ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขาศึก) เปนกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย   

รวม 667,794.78 524,430.88 620,022.30 382,524.12   
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10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

 (ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30 มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัทยอย   
 

    

Subic Bay Energy Co., Ltd. 111.95 28.46 23.95 11.09 -  ปตท.  ถือหุน รอยละ 100 
 

–––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 

จํากัด 

128.98 538.06 1,036.52 622.17 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิชัย  พรกีรติวัฒน) เปนประธาน 

   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอ็นจี 

บริษัท พีทีที อินเตอร 

เนชั่นแนล จํากัด 

1,167.70 1,302.86 1,140.94 556.03 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ  นางปริศนา  ประหารขาศึก) 

 เปนกรรมการของ  บจ. พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล  

บริษัท เอนเนอรยี ่

คอมเพล็กซ จํากัด 

82.16 44.56 19.12 12.07 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน รอยละ 50 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ  เทพปฏิมากรณ)  เปนประธาน 
กรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 

บริษัท ปตท.ธุรกิจคาปลีก 

จํากัด 

421.47 336.57 336.57 132.88 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ

พลังงานรวม จํากัด 

0.34 27.08 31.74 13.42 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลิเมอร             

โลจิสติกส จํากัด 

- 39.61 97.75 44.09 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แทงค 

เทอรมินัล จํากัด 

- - - 21.74 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 
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10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 

30 มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน        

บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซยี 

(ประเทศไทย) จํากัด 

84.42 98.02 90.95 - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

–––– 

บริษัทรวม 
       

บริษัท สตารปโตรเลียม 

รีไฟนนิ่ง จํากัด 

3.85 - - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 36 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 

 ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ  นายสรากร   

   กุลธรรม  นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ) เปนกรรมการของ  

   บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส

และการกลั่น จํากัด 

(มหาชน) 

303.52 240.41 224.76 164.72 - ปตท. ถือหุน  รอยละ 48. 49 

- ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 

 รวม บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

 และ บมจ. อะโรเมติกส  

 (ประเทศไทย)  

- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  

 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปนประธาน

กรรมการของ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายณัฐชาติ   

จารุจินดา  นายสุกฤตย  สุรบทโสภณ) เปนกรรมการของ  

บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ 

   และเลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร 

   และกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

บริษัท บางจากปโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน) 

17.62 17.57 13.19 1.44 - ปตท. ถือหุน รอยละ 2 7.36 

- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 

 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 

   บริษัทอื่นที่เกี่ยวของเปนบริษัทรวม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เปนประธานกรรมการ 

 ของ บมจ. บางจากปโตรเลียม  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายปติพันธ   

 เทพปฏิมากรณ    นายสรากร  กุลธรรม)  เปนกรรมการ ของ   

 บมจ. บางจากปโตรเลียม 
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10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2551 
(ลานบาท) 

ป 2552 
(ลานบาท) 

ป 2553 
(ลานบาท) 

30 มิ.ย. 2554 
(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด - 6.24 13.98 11.66 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น ถือหุน 
    รอยละ 20 

–––– 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน        

บริษัท ไทยสไตรีนิคส จํากัด 0.91 - - - - บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน ถือหุน รอยละ 100     

  (บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน บจ. พีทีที  

  โพลีเอทิลีน รอยละ 100 และ ปตท. ถือหุน 

  บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.14) 

–––– 

รวม 2,322.92 2,679.44 3,029.47 1,591.31   
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10.2.4 รายการลูกหนี้ เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืมระยะส้ัน แกกิจการที่เก่ียวของกัน 

10.2.4.1  รายการลูกหนี้การคา   
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

 (ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัทยอย        

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

77.02 82.00 184.52 147.10 - ปตท. ถือหุน รอยละ 65.31 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 

ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายนริศ  ชัยสูตร  นายภูษณ  ปรียมาโนช   
นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นายวิชัย   
พรกีรติวัฒน)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและ 
ผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 
ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด  2,311.67 4,443.79 15,752.97 8,953.62 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม  นางปริศนา   
   ประหารขาศึก) เปนกรรมการของ บจ. ปตท. คาสากล 

Subic Bay Energy  Co., Ltd. 3,672.27 3,815.08 2,994.91 6,323.89 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 
 

–––– 

PTT Philippines Trading 
Corporation  
 

- 3.67 4.66 - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน รอยละ 100  (ปตท. ถือหุน   
   Subic Bay Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

–––– 

PTT Philippines 
Corporation  

10.17 6.53 4.15 3.54 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุน รอยละ 100  (ปตท. ถือหุน 
    Subic Bay  Energy Co., Ltd.  
    รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท ปตท. จําหนาย 
กาซธรรมชาติ จํากัด 

337.93 283.69 312.81 376.67 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 58 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  
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10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท ปตท. (กัมพูชา) 
จํากัด 

270.65 286.66 416.69 531.18 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท รีเทล บิซิเนส  
อัลไลแอนซ จํากัด 

(0.18) - - - - ปตท. ถือหุน รอยละ 49  
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 

8.36 14.74 22.59 63.26 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิต 
 ปโตรเลียม ถือหุนรอยละ 100   
  (ปตท. ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ  
  65.31) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 9.85 17.51 15.32 16.74 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 51 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.สผ. 
   รอยละ 65.31) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ
คาปลีก จํากัด 
 

1,193.99 1,863.15 2,169.87 2,056.95 - บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน  
    รอยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคา 
   ปลีก รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก 

Houakhong Trading  
Co., Ltd 

78.85 137.86 172.70 231.48 -  บจ. ปตท. (กัมพูชา)  ถือหุน 
   รอยละ 100   (ปตท. ถือหุน  
   บจ. ปตท. (กัมพูชา) รอยละ 100) 

–––– 
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10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร             
โลจิสติกส จํากัด 

- - 0.83 1.29 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง 
จํากัด 

- 0.13 0.15 0.20 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบเบล็นด้ิง 

บริษัท อมตะ จัดจําหนาย
กาซธรรมชาติ จํากัด 

- - 79.32 130.86 - บจ. ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถือหุน 
   รอยละ 50  (ปตท. ถือหุน บจ. จําหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
พลังงานรวม จํากัด 

- - 0.50 0.30 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100  –––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จํากัด 

- - - 261.59 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิชัย  พรกีรติวัฒน) เปนประธาน 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอ็นจี 

PTT International Trading 
DMCC 

- - - 16.99 - บจ. ปตท. คาสากล ถือหุน รอยละ 100 
  ( ปตท.ถือหุน บจ. ปตท. คาสากล 
  รอยละ 100 ) 

–––– 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน        

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 
จํากัด 

0.22 0.15 309.31 818.10 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 41.44 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ)  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส   

บริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซยี (ประเทศไทย) 
จํากัด 

- - - 0.72 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ 
น้ําเย็น จํากัด 

117.32 103.64 108.53 114.44 - ปตท. ถือหุน รอยละ 35 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 
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10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

Carigali – PTTEPI 
Operating Company Sdn 
Bhd. 

- 352.65 72.79 64.73 -  บจ. ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล  
   ถือหุน รอยละ 50   
   (บมจ.ปตท.สผ. ถือหุน บจ. ปตท. อินเตอร 
    เนชั่นแนล รอยละ 100 และ ปตท.  
    ถือหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.31) 
-  ไมมีบุคคที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิ
คอล จํากัด 

- - - 67.84 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 

บริษัทรวม        

บริษัท อมตะ จัดจําหนาย
กาซธรรมชาติ จํากัด 

58.04 63.95 - - - บจ. ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถือหุน 
   รอยละ 50  (ปตท. ถือหุน บจ. จําหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลติไฟฟาอสิระ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
 

1,761.68 1,414.89 890.35 749.50 - ปตท. ถือหุน รอยละ 20 
- บจ. ไทยออย เพาเวอร  ถือหุน รอยละ 56 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของปตท.(นายสุรงค  บูลกุล)   เปนกรรมการของ  
บจ. ผลติไฟฟาอสิระ (ประเทศไทย) 

บริษัท  ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

8,771.10 9,837.04 8,904.03 11,790.54 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.10 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนประธานกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นายปรัชญา   
ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล) เปนกรรมการและ 
เลขานุการและประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ไทยออยล 

บริษัท ปโตรเอเชีย  
(ประเทศไทย) จํากัด 

255.02 240.11 223.18 219.97 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 35 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ   
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 
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10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท สตารปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

2,956.45 1,879.12 2,623.14 4,115.01 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 36 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท  
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ  นายสรากร   
   กุลธรรม  นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ) เปนกรรมการของ  
   บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง 
จํากัด 

0.06 - - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบเบล็นด้ิง 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

187.50 180.59 130.22 138.19 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ไทยออยล เพาเวอร 
จํากัด 

181.26 155.71 191.53 232.72 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 26 

-  บมจ. ไทยออยล  ถือหุน รอยละ 54.99 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล) เปนกรรมการของ  

   บจ. ไทยออยล เพาเวอร 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

1,862.04 5,431.02 5,460.97 18,800.63 -  ปตท. ถือหุนรอยละ 38.65 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  

    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายสุรพิทย  กีรติบุตร  นายวัชรกิติ  วัชโรทัย)   
   เปนกรรมการของ บมจ. ไออารพซี ี
-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายไพรินทร   
   ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการ ของ บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 
 

321.82 489.16 682.98 694.89 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและ 
    การกลั่น ถือหุน  รอยละ 20 

–––– 

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 1.72 1.59 1.54 2.64 - ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล ) เปนประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีทีที ฟนอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ  นายบวร  
   วงศสินอุดม  นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ)  เปนกรรมการของ   
   บจ. พีทีที ฟนอล  
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สวนที่ 2 หนาที่  261 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

3,592.63 3,908.11 8,778.20 8,324.30 - ปตท. ถือหุน รอยละ 2 7.36 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  
   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษัทอื่นที่เกี่ยวของเปนบริษัทรวม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เปนประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปโตรเลียม  
- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายปติพันธ   
 เทพปฏิมากรณ    นายสรากร  กุลธรรม)  เปนกรรมการ ของ   
 บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและการกลั่น 
จํากัด (มหาชน) 

7,939.14 12,548.43 22,112.48 14,976.00 - ปตท. ถือหุน  รอยละ 48. 49 
- ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปนประธาน
กรรมการของ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายณัฐชาติ   
จารุจินดา  นายสุกฤตย  สุรบทโสภณ) เปนกรรมการของ  
บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ 
   และเลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร 
   และกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

บริษัท ทอสงปโตรเลียม
ไทย จํากัด 

0.22 - - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 33.19 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เปนกรรมการของ  

   บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย 

บริษัท  ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

1,518.59 4,080.58 3,470.09 4,214.91 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.14 
- ณ 7 ธ.ค. 2548 บมจ. ปโตรเคมี 
 แหงชาติ และ บมจ.ไทยโอเลฟนส  
 ควบรวมบริษัทเปน บมจ. ปตท. 
 เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
 ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) เปนประธาน 
   กรรมการของ   บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร วงศวานิช  นายสุกฤตย   
   สุรบทโสภณ ) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการ 
   และกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ 
   บมจ. ปตท.เคมิคอล 

บริษัท พีทีที เมนเทน
แนนซ แอนด เอนจิเนียริ่ง 
จํากัด 

- - 0.22 0.09 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 60 
(ปตท. ถือหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
  รอยละ 49.14)  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ) เปนกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 
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10.2.4.1 รายการลูกหนีก้ารคา  (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน  
 

     

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

0.05 - - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 13.33 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขาศึก) เปนกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย   

บริษัท ระยองโอเลฟนส 
จํากัด 

344.29 660.79 679.68 1,736.06 -  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร ถือหุน 
   รอยละ 14.27  (ปตท. ถือหุน บจ. เอ็ชเอ็มซี 
   โปลิเมอร รอยละ 41.44) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟนส 

บริษัท ไทยลูบเบส 
จํากัด (มหาชน) 

0.36 0.64 0.54 0.48 -  บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน บมจ.ไทยออยล รอยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ 
   บมจ.ไทยลูบเบส   
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา   ภิญญาวัธน  นายสุกฤตย   
   สุรบถโสภณ)  เปนกรรมการของ บมจ.ไทยลูบเบส   

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จํากัด 

0.25 0.25 0.23 0.25 -  บมจ. ไทยออยล จํากัด  
   ถือหุน รอยละ 99.99 (ปตท. ถือหุน  
   บมจ.ไทยออยล  รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล)  เปนประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลนี 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลนี 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 

จํากัด 

1,636.26 2,092.05 1,739.78 1,222.25 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 15 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
   ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

––––– 

บริษัท บางกอกโพล ี

เอททีลีน จํากัด 

(มหาชน) 

0.01 0.07 0.17 0.13 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
   (ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให  
   บมจ. ปตท.เคมิคอล  ทั้งหมด) 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
   รอยละ 49.14) 

- ผูบริหารของ ปตท. (  นายปรัชญา  ภิญญาวัธน นายชัชวาล   
   เอี่ยมศิริ)  เปนกรรมการของ  บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล 

จํากัด 

0.89 0.58 - - -  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุนรอยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
   รอยละ 49.14) 

–––– 
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10.2.4.1 รายการลูกหนีก้ารคา  (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท วีนิไทย จํากัด 
(มหาชน) 

17.89 29.00 23.24 36.00 -  บมจ. ปตท.เคมิคอล  ถือหุนรอยละ 24.90 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
   รอยละ 49.14) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.    
   ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล)  เปนกรรมการ 
   ของ  บมจ. วีนิไทย 

บริษัท ไทยสไตรีนิคส 
จํากัด 

- 0.55 - - -  บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน ถือหุน รอยละ 100   
   (บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน  
   บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน รอยละ 100 
   และ ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
   รอยละ 49.14) 

––––– 

บริษัท พีทีที โพลีเอ
ทิลีน จํากัด 

- 16.48 1,031.61 1,531.30 - บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 100   
 (ปตท. ถือหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล รอยละ     
    49.14) (ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให 
 บมจ.ปตท.เคมิคอล ) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 

บริษัท ไทยออยลมารีน 
จํากัด 

- 7.20 13.41 20.50 - บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุน บมจ. ไทยออยล รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายสรากร  กุลธรรม  นายสุรงค  บูลกุล) เปน 
   กรรมการของ บจ. ไทยออยลมารีน 

บริษัท ศักด์ิไชยสิทธิ์ 
จํากัด 

- 2.30 - - - บจ. ทอปโซลเวน ถือหุน รอยละ 80.52 
 (บจ.ไทยออยลโซลเวนท ถือหุน  
   บจ. ทอปโซลเวนท 
 รอยละ 100 / บมจ.ไทยออยล ถือหุน  
    บจ. ไทยออยล 
 โซลเวนท รอยละ 100  และ ปตท.  ถือหุน  
 บมจ. ไทยออยล  รอยละ 49.10) 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.   
   ถือหุนสวนที่เหลือ 

––––– 

บริษัท ทอป โซลเวนท 
จํากัด 

- 2.83 - - - บจ.ไทยออยล โซลเวนท ถือหุน บจ.ทอป  
 โซลเวนท รอยละ 100 (บมจ. ไทยออยล  
   ถือหุน บจ. ไทยออยล โซลเวนท  
   รอยละ 100  และ ปตท.ถือหุน  
   บมจ. ไทยออยล รอยละ 49.10) 

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  264 

10.2.4.1 รายการลูกหนีก้ารคา  (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

รวมลูกหนี้การคา 39,495.39 54,454.29 79,580.21 88,987.85   

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (267.83) (240.11) (353.40) (358.16)   

รวมลูกหนี้การคาทั้งหมด 39,227.56 54,214.18 79,226.81 88,629.69   



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  265 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อ่ืน 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัทยอย        

บริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน)  

844.41 274.86 14.66 10.81 - ปตท. ถือหุน รอยละ 65.31 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 

ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายนริศ  ชัยสูตร  นายภูษณ  ปรียมาโนช   
นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นายวิชัย   
พรกีรติวัฒน)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและ 
ผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 
ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล 
จํากัด 

11.85 5.46 6.85 6.92 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม  นางปริศนา   
   ประหารขาศึก) เปนกรรมการของ บจ. ปตท. คาสากล 

บริษัท ปตท. จําหนาย 
กาซธรรมชาติ จํากัด 

5.01 5.52 410.94 4.55 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 58 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

––––– 

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 

- 0.70 1.47 1.69 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 100  (ปตท. ถือหุน  
   บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.31) 

–––– 

บริษัท เอ็นเนอรยี ่
คอมเพล็กซ จํากัด 

        10.29 10.58 10.81 5.90 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน รอยละ 50 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ  เทพปฏิมากรณ)  เปนประธาน 
กรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 

บริษัท รีเทล บิซิเนส 
อัลไลแอนซ จํากัด 

8.34 0.89 - - - ปตท. ถือหุน รอยละ 49  
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

  –––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  266 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อ่ืน  (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท อมตะ จัด
จําหนายกาซธรรมชาติ 
จํากัด 

- - 0.17 - - บจ. ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถือหุน 
   รอยละ 50  (ปตท. ถือหุน บจ. จําหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

PTTEP Siam Limited 0.08 - - 4.81 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 51 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.สผ.รอยละ 65.31) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ

พลังงานรวม จํากัด 

0.58 0.75 0.74 0.30 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 

จํากัด 

18.18 19.81 26.36 11.16 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิชัย  พรกีรติวัฒน) เปนประธาน 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอ็นจี 

บริษัท ปตท.(กัมพูชา) 

จํากัด 

- 0.45 1.89 3.62 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

Subic Bay Energy  

Co., Ltd. 

7.05 5.50 5.67 2.32 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 ––––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร  
มารเก็ตต้ิง จํากัด 

1.06 2.00 2.41 4.19 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 25 
-  บมจ. ไออารพีซี ถือหุน รอยละ 25 

- ผูบริหารของ ปตท. ( นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล)  เปนกรรมการ 
 ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร  มารเก็ตต้ิง 

บริษัท PTTEP Services 
Limited 

0.04 0.03 0.03 0.09 - บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
   ถือหุนรอยละ 100 (ปตท. ถือหุน  
   บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.31) 

–––– 

บริษีท พีทีที โพลีเมอร 
โลจิสติกส จํากัด 

5.19 3.88 3.81 2.67 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 ––––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  267 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อ่ืน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจคาปลีก 
จํากัด 

0.68 5.66 3.36 8.00 - บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน  
    รอยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
   รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก 

 PTT Philippines 
Corporation  
 

1.43 1.02 - 0.38 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน รอยละ 100  (ปตท. ถือหุน 
   Subic Bay  Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

––––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจ 
คาปลีก จํากัด 

5.98 12.60 8.05 3.95 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100  –––– 

บริษัท พีทีที อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 

101.57 96.69 115.37 9.13 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ  นางปริศนา  ประหารขาศึก) 
 เปนกรรมการของ  บจ. พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล  

บริษัท บิซิเนส  
เซอรวิสเซส อัลไล
แอนซ จํากัด 

- 7.88 9.68 8.76 - ปตท. ถือหุน รอยละ 25 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

––––– 

PTT Green Energy 
PTE Limited 

10.86 1.28 - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 ––––– 

บริษัท ไทยลูบ 
เบล็นด้ิง จํากัด 

- 8.89 4.12 1.66 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
  ของ บจ. ไทยลูบเบล็นด้ิง 

บริษัท พีทีที แทงค 
เทอรมินัล จํากัด 

- 0.52 4.54 4.68 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 ––––– 

PTTEP Offshore 
Investment Company 
Limited 

- - - 1.28 - บมจ. ปตท.สผ. ถือหุน รอยละ 75 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.สผ.  
   รอยละ 65.31) 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

––––– 

บริษัท ปตท. 
กรีนเอ็นเนอรย่ี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- - - 16.26 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 ––––– 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อ่ืน (ตอ) 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  268 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน 
     

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซยี(ประเทศ
ไทย) จํากัด 

263.81 257.58 3.50 1.51 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
น้ําเย็น จํากัด 

2.50 3.71       4.28 3.38 - ปตท. ถือหุน รอยละ 35 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที อาซาฮี  
เคมิคอล จํากัด 

4.34 6.91 9.84 7.68 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส จํากัด 

13.22 18.69 2.24 2.55 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 41.44 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ)  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส   

PTT MCC Biochem 
Company Limited 

- - - 0.15 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
   ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

––––– 

บริษัทรวม 

       

บริษัท อมตะ  
จัดจําหนายกาซ
ธรรมชาติ จํากัด 

0.13 - - - - บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถือหุน 
   รอยละ 50  (ปตท. ถือหุน บจ. จําหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท.   ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

 

 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อ่ืน (ตอ) 
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บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท  ไทยออยล 

จํากัด  (มหาชน) 

95.55 22.87 28.49 24.58 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.10 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  

    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนประธานกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นายปรัชญา   
ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล) เปนกรรมการและ 
เลขานุการและประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ไทยออยล 

บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี 
จํากัด 

9.38 9.80 10.72 6.61 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น ถือหุน 
    รอยละ 20 

––––– 

บริษัท สตาร 
ปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

27.67 21.69 40.72 13.41 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 36 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ  นายสรากร   
   กุลธรรม  นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ) เปนกรรมการของ  
   บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง 
จํากัด 

8.89 - - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบเบล็นด้ิง 

บริษัท ทอสง
ปโตรเลียมไทย จํากัด 

0.74 - 0.83 0.83 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 33.19 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการของ  
   บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย 

บริษัท ปโตรเอเซีย 
(ประเทศไทย) จํากัด 

2.04 2.04 2.04 2.04 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 35 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

 

 

  



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  270 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อ่ืน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกส และการ
กลั่น จํากัด (มหาชน) 

140.01 96.30 67.66 2,065.07 - ปตท. ถือหุน  รอยละ 48.  49 
- ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปน
ประธานกรรมการของ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายณัฐชาติ   
จารุจินดา  นายสุกฤตย  สุรบทโสภณ) เปนกรรมการของ  
บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ 
   และเลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร 
   และกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

บริษัท พีทีที ฟนอล 
จํากัด 

15.00 15.61 17.42 13.53 - ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล ) เปนประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีทีที ฟนอล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ  นายบวร  
   วงศสินอุดม  นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ)  เปนกรรมการของ   
   บจ. พีทีที ฟนอล  

บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

31.39 13.29 8.38 6.90 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.14 
- ณ 7 ธ.ค. 2548 บมจ. ปโตรเคมี 
 แหงชาติ และ บมจ.ไทยโอเลฟนส  
 ควบรวมบริษัทเปน บมจ. ปตท. 
 เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
 ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) เปนประธาน 
   กรรมการของ   บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  กรรมการของ ปตท. (นางเบญจา หลุยเจริญ) เปนกรรมการ 
   ของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร วงศวานิช  นายสุกฤตย   
   สุรบทโสภณ ) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการ 
   และกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ 
   บมจ. ปตท.เคมิคอล 

บริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลูชั่น จํากัด 

      184.79     333.37 338.35 350.52 - ปตท. ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ถือหุนรอยละ 20 

––––– 

 

  



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  
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10.2.4.2 รายการลูกหนี้อ่ืน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

20.21 37.53 30.36 21.63 - ปตท. ถือหุน รอยละ 2 7.36 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษัทอื่นที่เกี่ยวของเปนบริษัทรวม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เปนประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปโตรเลียม  
- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายปติพันธ   
 เทพปฏิมากรณ    นายสรากร  กุลธรรม)  เปนกรรมการ ของ   
 บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

9.61 16.58 20.60 16.54 -  ปตท. ถือหุนรอยละ 38.65 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายสุรพิทย  กีรติบุตร  นายวัชรกิติ   
   วัชโรทัย)  เปนกรรมการของ บมจ. ไออารพซี ี
-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายไพรินทร   
   ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการ ของ บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท เวียดนาม 
แอลพีจี จํากัด 

0.23 0.70 0.63 0.85 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 45 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. Sultan 

- 0.79 3.39 4.97 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที เมนเทน
แนนซ แอนด เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด 

- - 0.02 - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 60 
   (ปตท. ถือหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล รอยละ 49. 14)  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ) เปนกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน       

บริษัท พีทีที  โพลี- 

เอทิลีน จํากัด 

6.34 24.45 4.24 2.93 - บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 100   
 (ปตท. ถือหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 รอยละ 49.14)  (ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุน 
    ทั้งหมดใหบมจ.ปตท.เคมิคอล ) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 

บริษัท บางกอกโพล ี

เอทิลีน จํากัด (มหาชน) 

1.84 1.38 0.82 1.29 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
   (ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให  
   บมจ. ปตท.เคมิคอล  ทั้งหมด) 

   (ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49. 14) 

-  ผูบริหารของ ปตท. ( นายปรัชญา  ภิญญาวัธน นายชัชวาล   
   เอี่ยมศิริ)  เปนกรรมการของ  บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน 

 

 

  



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  272 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อ่ืน (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท ระยอง 
โอเลฟนส จํากัด 

0.02 0.01 - - -  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร รอยละ 14.27 
(ปตท. ถือหุน บ.เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร รอยละ 41.44) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
   ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟนส 

บริษัท ปตท. มารท 
จํากัด 

133.33 133.33 133.33 133.33 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49 
-  รอจําหนายออก 

–––– 

บริษัท ไทยลูบเบส 
จํากัด (มหาชน) 

0.01 - - - -  บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน บมจ.ไทยออยล รอยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ 
   บมจ.ไทยลูบเบส   
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา   ภิญญาวัธน  นายสุกฤตย   
   สุรบถโสภณ)  เปนกรรมการของ บมจ.ไทยลูบเบส   

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล 
จํากัด 

- 0.03  - -  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุนรอยละ 100 
(ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.14) 

–––– 

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

1.68 67.86 27.66 27.20 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 13.33 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขาศึก) เปนกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย   

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จํากัด 

- - 0.03 - -  บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน บมจ.ไทยออยล รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล)  เปนประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลนี 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลนี 

บริษัท น้ํามันไออารพีซี 
จํากัด  

- - 0.02 0.02 - บมจ. ไออารพีซี ถือหุนรอยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุน บมจ. ไออารพีซี รอยละ 38.65)  

––––– 

บริษัท ไออารพีซี                 
โพลีออล จํากัด 

- - 0.01 - - บมจ. ไออารพีซี ถือหุนรอยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุน บมจ. ไออารพีซี รอยละ 38.65)  

––––– 

บริษัทไทยออยลมารีน 
จํากัด 

- - - 0.03 - บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99 
   ( ปตท. ถือหุน บมจ. ไทยออยล รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายสรากร  กุลธรรม  นายสุรงค  บูลกุล) เปน 
   กรรมการของ บจ. ไทยออยลมารีน 
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บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

รวมลูกหนี้อื่น 2,005.33 1,549.49 1,386.51 2,820.68   

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะ

สญู 

(141.75) (135.37) (135.37) (135.37)   

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 1,863.58 1,414.12 1,251.14 2,685.31   
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10.2.4.3 รายการเงินจายลวงหนาระยะส้ัน 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัทยอย        

บริษัท ไทยลูบ       
เบล็นด้ิง จํากัด 

- 364.73 262.52 208.40 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบเบล็นด้ิง 

บริษัท ปตท. 
บริหารธุรกิจคาปลีก 
จํากัด 

- - - 4.28 - บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน  
    รอยละ 100 
    (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจ 
    คาปลีก  รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก 

บริษัทรวม 
       

บริษัท ไทยลูบ 

เบล็นด้ิง จํากัด 

354.07 - - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบเบล็นด้ิง 

บริษัท ปตท.เคมิคอล 

จํากัด (มหาชน) 

0.43 0.30 - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.14 
- ณ 7 ธ.ค. 2548 บมจ. ปโตรเคมี 
 แหงชาติ และ บมจ.ไทยโอเลฟนส  
 ควบรวมบริษัทเปน บมจ. ปตท. 
 เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
 ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) เปนประธาน 
   กรรมการของ   บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร วงศวานิช  นายสุกฤตย   
   สุรบทโสภณ ) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการ 
   และกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ 
   บมจ. ปตท.เคมิคอล 
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10.2.4.3 รายการเงินจายลวงหนาระยะส้ัน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลูชั่น จํากัด 

- - - 4.96 - ปตท. ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ถือหุนรอยละ 20 

––––– 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 

    

  

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

247.25 244.71 255.12 155.30 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 13.33 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขาศึก) เปนกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย   

รวมเงินจายลวงหนา 601.75 609.74 517.64 372.94   

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สญู 

(354.07) - - -   

รวมเงินจายลวงหนา - 
สุทธิ 

247.68 609.74 517.64 372.94   
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10.2.4.4 รายการเงินใหกูยืมระยะส้ัน  
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 
ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัทยอย        

บริษัท ปตท.ธุรกิจคา
ปลีก จํากัด 

- - 200.00 341.97 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 

17,632.25 18,935.61 -  -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ  นางปริศนา   

   ประหารขาศึก) เปนกรรมการของ  บจ. พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล  

บริษัท พีทีที โพลีเมอร 
โลจิสติกส จํากัด 

- - 240.00 1,480.00 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 
 

––––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
พลังงานรวม จํากัด 

- - 60.00 60.00 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100  ––––– 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน        

บริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซยี (ประเทศไทย) 
จํากัด 

1,685.29 1,855.40 -  -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

–––– 

บริษัทรวม 
      

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและ 
การกลั่น จํากัด 
(มหาชน) 

- - - 226.23 - ปตท. ถือหุน  รอยละ 48.  49 
- ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  

- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  

 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปน
ประธานกรรมการของ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายณัฐชาติ   
จารุจินดา  นายสุกฤตย  สุรบทโสภณ) เปนกรรมการของ  
บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ 
   และเลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร 
   และกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

รวม 19,317.54 20,791.01 500.00 2,108.20  
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10.2.5    รายการลูกหนี้  เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

10.2.5.1  รายการลูกหนี้อ่ืน 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัทยอย       

บริษัท ปตท. สาํรวจ
และผลิตปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน) 

278.44 - - - - ปตท. ถือหุน รอยละ 65.31 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 

ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายนริศ  ชัยสูตร  นายภูษณ  ปรียมาโนช   
นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นายวิชัย   
พรกีรติวัฒน)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและ 
ผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 
ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัทรวม        

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและการ
กลั่น จํากัด (มหาชน) 
 

1,450.07 1,653.23 1,877.99 - - ปตท. ถือหุน  รอยละ 48.  49 
- ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปน
ประธานกรรมการของ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายณัฐชาติ   
จารุจินดา  นายสุกฤตย  สุรบทโสภณ) เปนกรรมการของ  
บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ 
   และเลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร 
   และกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

รวมลูกหนี้อื่น 1,728.51 1,653.23 1,877.99 -   

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัย

จะสญู 

- - - -  
 

รวมลูกหนี้อื่น-สุทธิ 1,728.51 1,653.23 1,877.99 -   
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10.2.5.2 รายการเงินจายลวงหนา 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัทรวม        

บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

0.22 1.10 - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.14 
- ณ 7 ธ.ค. 2548 บมจ. ปโตรเคมี 
 แหงชาติ และ บมจ.ไทยโอเลฟนส  
 ควบรวมบริษัทเปน บมจ. ปตท. 
 เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
 ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) เปนประธาน 
   กรรมการของ   บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  กรรมการของ ปตท. (นางเบญจา หลุยเจริญ) เปนกรรมการ 
   ของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร วงศวานิช  นายสุกฤตย   
   สุรบทโสภณ ) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการ 
   และกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ 
   บมจ. ปตท.เคมิคอล 

รวมเงินจายลวงหนา 0.22 1.10 - - 
  

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัย

จะสญู 

- - - -   

รวมเงินจายลวงหนา 

สุทธ ิ

0.22 1.10 - -   
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10.2.5.3 รายการเงินใหกูยืมระยะยาว 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัทยอย   
 

    

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 

จํากัด 

5,232.00 12,082.00 22,362.00 23,408.00 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิชัย  พรกีรติวัฒน) เปนประธาน 

   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอ็นจี 

บริษัท เอนเนอรยี ่

คอมเพล็กซ จํากัด 

1,835.00 490.00 580.00 580.00 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 

-  ปตท.สผ. ถือหุน รอยละ 50 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ  เทพปฏิมากรณ)  เปนประธาน 

กรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ

พลังงานรวม จํากัด 

260.00 495.00 435.00 405.00 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจคา

ปลีก จํากัด 

4,900.00 4,900.00 4,700.00 4,450.00 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร 

โลจิสติกส จํากัด 

- 1,480.00 1,460.00 - - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 ––––– 

บริษัท พีทีที อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด 

- - 20,025.21 21,085.73 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ  นางปริศนา   

   ประหารขาศึก) เปนกรรมการของ  บจ. พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล  

บริษัท พีทีที แทงค 

เทอรมินัล จํากัด 

- - - 1,406.10 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 
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10.2.5.3 รายการเงินใหกูยืมระยะยาว  (ตอ)  

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัทรวม   
 

    

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและการ
กลั่น จํากัด (มหาชน) 

5,050.05 5,050.05 5,050.05 4,823.82 - ปตท. ถือหุน  รอยละ 48.  49 
- ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปนประธาน
กรรมการของ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายณัฐชาติ   
จารุจินดา  นายสุกฤตย  สุรบทโสภณ) เปนกรรมการของ  
บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ 
   และเลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร 
   และกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี 
จํากัด 

- 419.45 690.00 - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น  
   ถือหุน   รอยละ 20 

––––– 

รวม 17,277.05 24,916.50 55,302.26 56,158.65   
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10.2.6 รายการเจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 

10.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัทยอย        

บริษัท ปตท.สาํรวจ
และผลิตปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน)  

6,144.59 7,555.52 7,919.76 8,380.15 - ปตท. ถือหุน รอยละ 65.31 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 

ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายนริศ  ชัยสูตร  นายภูษณ  ปรียมาโนช   
นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นายวิชัย   
พรกีรติวัฒน)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและ 
ผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 
ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล 
จํากัด 

2,205.72 191.88 1,352.19 2,745.73 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม  นางปริศนา   
   ประหารขาศึก) เปนกรรมการของ บจ. ปตท. คาสากล 

บริษัท ปตท. 
(กัมพูชา) จํากัด 

33.57 21.35 47.08 20.81 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจ 
คาปลีก จํากัด 

99.54 0.01 303.23 4.61 - บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก รอยละ 100 
  (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
  รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก 

บริษัท ปตท.สผ. 
อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

1,053.42 751.15 1,690.19 1,429.93 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 100  (ปตท. ถือหุน  
   บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.31) 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลี
เมอร มารเก็ตต้ิง 
จํากัด 

- - 0.41 - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 25 
-  บมจ. ไออารพีซี ถือหุน รอยละ 25 

- ผูบริหารของ ปตท. ( นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล)  เปนกรรมการ 
 ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร  มารเก็ตต้ิง 
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10.2.6.1 รายการเจาหนีก้ารคา (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

PTTEP Siam Limited 771.25 1,306.26 1,297.18 1,990.30 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 51 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.สผ.รอยละ 65.31) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีทีอีพี โอมาน 
จํากัด 

230.72 258.31 - - -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุน รอยละ 100  
   (ปตท. ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.31) 

–––– 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

- 0.26 - - - ปตท. ถือหุน รอยละ 65.31 
    ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายนริศ  ชัยสูตร  นายภูษณ  ปรียมาโนช   
นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นายวิชัย   
พรกีรติวัฒน)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและ 
ผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 
ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง 
จํากัด 

- 1.54 1.39 1.56 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบเบล็นด้ิง 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร 
โลจิสติกส จํากัด 

- - 0.13 - - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 
 

––––– 

PTT International Trading 
DMCC 

- - - 61.42 - บจ. ปตท. คาสากล ถือหุน รอยละ 100 
  ( ปตท.ถือหุน บจ. ปตท. คาสากล 
  รอยละ 100 ) 

–––– 
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10.2.6.1 รายการเจาหนีก้ารคา (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 
ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
      

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซยี(ประเทศไทย) 
จํากัด 

52.90 998.47 263.62 235.56 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

Orange Energy Limited 598.17 300.45 714.49 518.83 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 53.9496 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO  
 รอยละ  100   
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.31) 

–––– 

B 8/32 Partners Limited 325.83 242.56 289.53 449.20 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 25.0009 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO  
 รอยละ  100 
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.31) 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Co.,Ltd. 

3,514.29 2,443.77 2,729.56 1,437.27 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 25.50 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO  
 รอยละ  100 
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.31) 

–––– 
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10.2.6.1 รายการเจาหนีก้ารคา (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัทรวม 
      

บริษัท ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

5,121.14 7,403.16 8,423.27 9,538.71 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.10 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนประธานกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นายปรัชญา   
ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล) เปนกรรมการและ 
เลขานุการและประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ไทยออยล 

บริษัท สตารปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

2,547.22 4,008.60 8,105.12 6,453.90 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 36 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ  นายสรากร   
   กุลธรรม  นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ) เปนกรรมการของ  
   บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง 
จํากัด 

5.80 - - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบเบล็นด้ิง 

บริษัท ทอสงปโตรเลียม
ไทย จํากัด 

50.38 52.53 117.68 53.83 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 33.19 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เปนกรรมการของ  

   บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย 

บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

75.71 173.14 9.83 22.87 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.14 
- ณ 7 ธ.ค. 2548 บมจ. ปโตรเคมี 
 แหงชาติ และ บมจ.ไทยโอเลฟนส  
 ควบรวมบริษัทเปน บมจ. ปตท. 
 เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
 ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) เปนประธาน 
   กรรมการของ   บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร วงศวานิช  นายสุกฤตย   
   สุรบทโสภณ ) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการ 
   และกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ 
   บมจ. ปตท.เคมิคอล 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

182.54 726.16 1,503.30 1,287.74 - ปตท. ถือหุน รอยละ 2 7.36 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  
   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษัทอื่นที่เกี่ยวของเปนบริษัทรวม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เปนประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปโตรเลียม  
- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายปติพันธ   
 เทพปฏิมากรณ    นายสรากร  กุลธรรม)  เปนกรรมการ ของ   
 บมจ. บางจากปโตรเลียม 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  285 

 10.2.6.1 รายการเจาหนีก้ารคา (ตอ)  
  

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

305.40 990.50 746.20 746.31 -  ปตท. ถือหุนรอยละ 38.65 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายสุรพิทย  กีรติบุตร  นายวัชรกิติ   
   วัชโรทัย)  เปนกรรมการของ บมจ. ไออารพซี ี
-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายไพรินทร   
   ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการ ของ บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและ 
การกลั่น จํากัด(มหาชน) 

5,039.56 14,718.34 12,203.50 13,575.78 - ปตท. ถือหุน  รอยละ 48.  49 
- ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปน
ประธานกรรมการของ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายณัฐชาติ   
จารุจินดา  นายสุกฤตย  สุรบทโสภณ) เปนกรรมการของ  
บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ 
   และเลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร 
   และกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

บริษัท พีทีที ฟนอล 
จํากัด 

55.09 146.71 238.30 370.89 - ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล ) เปนประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีทีที ฟนอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ  นายบวร  
   วงศสินอุดม  นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ)  เปนกรรมการของ   
   บจ. พีทีที ฟนอล  

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 
      

บริษัท ขนสงน้ํามัน 

ทางทอ จํากัด  
4.13 6.96 6.85 5.88 - ปตท. ถือหุน รอยละ 2.76 

- บมจ.บางจาก ถือหุน รอยละ 11.4 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
 ถือหุน รอยละ 8.35 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด 

(มหาชน) 

122.83 182.43 140.33 308.45 -  บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99  

   (ปตท. ถือหุน บมจ.ไทยออยล  

   รอยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ 
   บมจ.ไทยลูบเบส   
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา   ภิญญาวัธน  นายสุกฤตย   
   สุรบถโสภณ)  เปนกรรมการของ บมจ.ไทยลูบเบส   

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  286 

10.2.6.1 รายการเจาหนีก้ารคา (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 

จํากัด  

- 64.81 0.78 - -  บมจ. ไทยออยล  ถือหุนรอยละ 99.99 

(ปตท.ถือหุน บมจ.ไทยออยล รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล)  เปนประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลนี 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลนี 

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี  

จํากัด 

102.55 132.82 - - -  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100  

 (ปตท.  ถือหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  

 รอยละ 49.14) 

––––– 

รวม 28,642.35 42,677.69 48,103.92 49,639.73 
  

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  287 

10.2.6.2 รายการเจาหนี้อ่ืน 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัทยอย        

บริษัท ปตท.สํารวจและ

ผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน)  

3.37 963.39 1,408.44 1,130.44 - ปตท. ถือหุน รอยละ 65.31 

- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 

ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน 

กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายนริศ  ชัยสูตร  นายภูษณ  ปรียมาโนช   

นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปนกรรมการ 

ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นายวิชัย   

พรกีรติวัฒน)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและ 

ผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการ 

และเลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 

ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท. จําหนาย 

กาซธรรมชาติ จํากัด 

38.88 14.83 3.75 9.54 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 58 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

    ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

––––– 

บริษัท รีเทล บิซิเนส 

อัลไลแอนซ จํากัด 

27.32 0.06 - - - ปตท. ถือหุน รอยละ 49  

- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  

 ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีทีโพลิเมอร  

มารเก็ตต้ิง จํากัด 

0.37 0.76 0.85 0.13 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 

-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 25 

-  บมจ. ไออารพีซี ถือหุน รอยละ 25 

- ผูบริหารของ ปตท. ( นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล)  เปนกรรมการ 

 ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร  มารเก็ตต้ิง 

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ

คาปลีก จํากัด 

1.99 - 0.96 0.56 - บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน รอยละ 100  

   (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  

รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เปนกรรมการ 

   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  288 

10.2.6.2 รายการเจาหนี้อ่ืน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร -

เนชั่นแนล จํากัด  

- 15.80 25.57 23.52 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
ถือหุนรอยละ 100  (ปตท. ถือหุน บมจ.
ปตท.สผ.รอยละ 65.31) 

–––– 

บริษัท บิซิเนส  เซอรวิสเซส 

อัลไลแอนซ จํากัด 

0.50 51.04 87.06 126.95 - ปตท. ถือหุน รอยละ 25 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

––––– 

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด - 0.11 0.04 0.04 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
    จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100   
    (ปตท. ถือหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ  
    65.31) 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร       

โลจิสติกส จํากัด 

- 0.57 0.09 0.08 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 ––––– 

บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่น -

แนล จํากัด 

-               1.30            0.42 1.61 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ  นางปริศนา   

   ประหารขาศึก) เปนกรรมการของ  บจ. พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล  

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง จํากัด -              5.57              5.57 2.78 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบเบล็นด้ิง 

บริษัท PTTEP Services 

Limited 

- -                0.09 0.12 - บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
   ถือหุนรอยละ 25 (ปตท. ถือหุน  
   บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.31) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด - -               7.52 - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม  นางปริศนา   
   ประหารขาศึก) เปนกรรมการของ บจ. ปตท. คาสากล 
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10.2.6.2 รายการเจาหนี้อ่ืน (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด - - 0.72 2.76 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิชัย  พรกีรติวัฒน) เปนประธาน 
 กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอ็นจี 

บริษัท เอ็นเนอรยี่ คอม

เพล็กซ จํากัด 

- - 1.40 2.74 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน รอยละ 50 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ  เทพปฏิมากรณ)  เปนประธาน 
กรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 

บริษัท ปตท.ธุรกิจคาปลีก 

จํากัด 

- - 1.63 3.16 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100  –––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ

พลังงานรวม จํากัด 

- - 0.82 0.96 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100  –––– 

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล 

จํากัด 

- - 0.39 0.05 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 ––––– 

บริษัท สปอรต เซอรวิสเซส 

อัลไลแอนซ จํากัด 

- - - 8.73 - บจ. บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ 
   ถือหุน รอยละ 100 ( ปตท. ถือหุน 
   บจ. บิซิเนสฯ รอยละ 25) 

––––– 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน    
 

   

บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซยี 

(ประเทศไทย) จํากัด 

- - - 5.00 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น 

จํากัด 

0.72 0.72 4.42 0.72 - ปตท. ถือหุน รอยละ 35 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 
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10.2.6.2 รายการเจาหนี้อ่ืน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 
จํากัด 

1.04 0.97 0.64 0.64 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 41.44 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ)  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส   

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 
จํากัด 

- - 2.43 2.39 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

––––– 

บริษัทรวม        

บริษัท ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

4.12 7.72 5.19 35.69 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.10 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนประธานกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นายปรัชญา   
ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล) เปนกรรมการและ 
เลขานุการและประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ไทยออยล 

บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

16.61 24.26 106.09 181.75 - ปตท. ถือหุน รอยละ 2 7.36 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  
   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษัทอื่นที่เกี่ยวของเปนบริษัทรวม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เปนประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปโตรเลียม  
- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายปติพันธ   
 เทพปฏิมากรณ    นายสรากร  กุลธรรม)  เปนกรรมการ ของ   
 บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง จํากัด 5.57 - - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบเบล็นด้ิง 

บริษัท สตารปโตรเลียม        
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

- 90.32 112.95 5.47 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 36 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ  นายสรากร   
   กุลธรรม  นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ) เปนกรรมการของ  
   บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย 
จํากัด 

3.39 3.35 3.32 4.34 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 33.19 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการของ  
   บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย 
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10.2.6.2 รายการเจาหนี้อ่ืน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 0.62 1.24 1.46 0.42 - ปตท. ถือหุน รอยละ 40 

- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 

- บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 

 ถือหุน รอยละ 30 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล ) เปนประธาน 

   กรรมการของ บจ. พีทีที ฟนอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ  นายบวร  

   วงศสินอุดม  นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ)  เปนกรรมการของ   

   บจ. พีทีที ฟนอล  

บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 1.05 87.76 0.48 - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 

-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 40 

-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น  

   ถือหุน   รอยละ 20 

––––– 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 

(มหาชน) 

0.42 1.12 0.32 0.26 -  ปตท. ถือหุนรอยละ 38.65 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  

    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายสุรพิทย  กีรติบุตร  นายวัชรกิติ   

   วัชโรทัย)  เปนกรรมการของ บมจ. ไออารพซี ี

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายไพรินทร   

   ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการ ของ บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) 

8.62 8.66 220.97 222.49 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.14 

- ณ 7 ธ.ค. 2548 บมจ. ปโตรเคมี 

 แหงชาติ และ บมจ.ไทยโอเลฟนส  

 ควบรวมบริษัทเปน บมจ. ปตท. 

 เคมิคอล 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

 ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) เปนประธาน 

   กรรมการของ   บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร วงศวานิช  นายสุกฤตย   

   สุรบทโสภณ ) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการ 

   และกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ 

   บมจ. ปตท.เคมิคอล 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ 

แอนด  

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

1.97 13.72 12.18 1.62 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 

-  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 60 

   (ปตท. ถือหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  

   รอยละ 49.14)  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ) เปนกรรมการ 

   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 
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10.2.6.2 รายการเจาหนี้อ่ืน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันท่ี 12 กันยายน 2554) 
บริษัท ปตท. อะโรเม
ติกสและการกลั่น จํากัด 
(มหาชน) 

42.16 48.59 52.29 50.24 - ปตท. ถือหุน  รอยละ 48.  49 
- ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปนประธาน
กรรมการของ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายณัฐชาติ   
จารุจินดา  นายสุกฤตย  สุรบทโสภณ) เปนกรรมการของ  
บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ 
   และเลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร 
   และกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

บริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลูชั่น จํากัด 

138.72 248.76 106.67 130.84 - ปตท. ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ถือหุนรอยละ 20 

––––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ
(ประเทศไทย) จํากัด 

- - 277.65 - - ปตท. ถือหุน รอยละ 20 
- บจ. ไทยออย เพาเวอร  ถือหุน รอยละ 56 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของปตท.(นายสุรงค  บูลกุล)   เปนกรรมการของ  
บจ. ผลติไฟฟาอสิระ (ประเทศไทย) 

บริษัท ไทยออยล
เพาเวอร จํากัด 

- - 0.31 0.32 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 26 
-  บมจ. ไทยออยล  ถือหุน รอยละ 54.99 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล) เปนกรรมการของ  
   บจ. ไทยออยล เพาเวอร 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 
      

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

19.99 4.31 10.29 20.83 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 13.33 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขาศึก) เปนกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย   

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  293 

10.2.6.2 รายการเจาหนี้อ่ืน (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ (สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553) 

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันท่ี 12 กันยายน 2554) 

บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) 

35.35 46.98 57.91 48.79 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 7.06 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา) เปนกรรมการของ 
   บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด 

32.24 32.24 31.80 31.80 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 15 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
   ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

––––– 
 

บริษัท ขนสงน้ํามันทาง
ทอ จํากัด 

0.01 0.01 - - - ปตท. ถือหุน รอยละ 2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุน รอยละ 8.35 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
   ถือหุน รอยละ 8.35 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.  
 ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล 
จํากัด 

0.14 0.14 - - -  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุนรอยละ 100 
(ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.14) 

–––– 
 

บริษัท ระยองโอเลฟนส 
จํากัด 

- 0.29 - - -  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร รอยละ 14.27 
   (ปตท. ถือหุน บ.เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร  
   รอยละ 41.44) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟนส 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จํากัด 

- 1.05 1.58 1.29 -  บมจ. ไทยออยล  ถือหุนรอยละ 99.99  
(ปตท.ถือหุน บมจ.ไทยออยล รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล)  เปนประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลนี 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลนี 

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด 
(มหาชน) 

- 1.01 1.14 0.08 -  บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99  

   (ปตท. ถือหุน บมจ.ไทยออยล รอยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ 
   บมจ.ไทยลูบเบส   
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา   ภิญญาวัธน  นายสุกฤตย   
   สุรบถโสภณ)  เปนกรรมการของ บมจ.ไทยลูบเบส   



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  294 

10.2.6.2 รายการเจาหนี้อ่ืน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันท่ี 12 กันยายน 2554) 
บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน 
จํากัด 

- 0.04 4.54 6.85 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 100   
 (ปตท. ถือหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 รอยละ 49.14)  
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให 
 บมจ.ปตท.เคมิคอล ) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี 
จํากัด 

- 0.60 - - -  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100  
 (ปตท.  ถือหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
 รอยละ 49.14) 

–––– 

รวม 385.17 1,677.29 2,559.95 2,0656.00   

 

 

  



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  295 

10.2.6.3 รายการเงินกูยืมระยะส้ัน 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันท่ี 12 กันยายน 2554) 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 

จํากัด 

- - 539.58 990.64 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิชัย  พรกีรติวัฒน) เปนประธาน 

   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอ็นจี 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร 

โลจิสติกส จํากัด 

- - 53.29 95.13 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 

 

––––– 

บริษัท ปตท.

บริหารธุรกิจคาปลีก 

จํากัด 

- - 1,241.80 - - บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน รอยละ 100  

   (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  

   รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เปนกรรมการ 

   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ

พลังงานรวม จํากัด 

- - 141.67 117.07 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด 

- - 332.35 799.54 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ  นางปริศนา   

   ประหารขาศึก) เปนกรรมการของ  บจ. พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล  

บริษัท พีทีที  แทงค 

เทอรมินัล จํากัด 

- - 256.09 90.84 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 ––––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจคา

ปลีก จํากัด 

- - - 1,135.24 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 ––––– 

รวม - - 2,564.78 3,228.46   

 

 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  296 

10.2.6.4 รายการเจาหนี้อ่ืนระยะยาว 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัทยอย        

บริษัท รีเทล บิซิเนส 
อัลไลแอนซ จํากัด 

0.43 - - - - ปตท. ถือหุน รอยละ 49  

- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ของ ปตท. 

 ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท. จําหนาย 
กาซธรรมชาติ จํากัด 

10.70 9.74 - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 58 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

––––– 

บริษัท บิซิเนส  เซอรวิส
เซส อัลไลแอนซ จํากัด 

- 0.02 0.27 0.31 - ปตท. ถือหุน รอยละ 25 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

––––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร 
มารเก็ตต้ิง จํากัด 

- - 0.06 - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 25 
-  บมจ. ไออารพีซี ถือหุน รอยละ 25 

- ผูบริหารของ ปตท. ( นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล)  เปนกรรมการ 
 ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร  มารเก็ตต้ิง 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร 
โลจิสติกส จํากัด 

- - - 0.06 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 ––––  

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจคาปลีก 
จํากัด 

- - - 0.08 - บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน  
    รอยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน        

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
น้ําเย็น จํากัด 

15.32 14.60 13.87 13.51 - ปตท. ถือหุน รอยละ 35 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

 

สวนที่ 2 หนาที่  297 

10.2.6.4 รายการเจาหนี้อ่ืนระยะยาว 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ป 2552 

(ลานบาท) 
 ป 2553 

(ลานบาท) 
30  มิ.ย. 2554 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ 30 มิ.ย. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 12 กันยายน 2554) 

บริษัทรวม        

บริษัท ปตท.อะโร       
เมติกสและการกลั่น 
จํากัด (มหาชน) 

22.38 20.66 18.94 18.08 - ปตท. ถือหุน  รอยละ 48.  49 
- ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
   ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ   

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายสมหมาย  โควคชาภรณ) เปนประธาน
กรรมการของ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายณัฐชาติ   
จารุจินดา  นายสุกฤตย  สุรบทโสภณ) เปนกรรมการของ  
บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ 
   และเลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร 
   และกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน        

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด 

749.89 718.09 686.29 670.40 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 15 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
   ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

––––– 

รวม 798.72 763.11 719.43 702.44   

 

 

  *************** 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้      

 

สวนที่ 2 หนาที่ 298 

10.3        รายการระหวางกันดังกลาวเกิดจากสัญญาตางๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังตอไปนี้ 

(1) รายการระหวาง ปตท. กับรัฐวิสาหกิจที่ถือหุนโดยรัฐบาล 

 

(2) รายการระหวาง ปตท. กับบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) (PTTEP) ซ่ึงเปนบริษัทยอย 

ลักษณะของรายการ 

ปตท. มีสถานะเปนบริษัทน้ํามันแหงชาติซ่ึงรัฐบาลไดมีนโยบายโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่  26 พฤศจกิายน 2545 ให

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่จะซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิงจํานวนตั้งแต  10,000 ลิตรขึ้นไป  ตองซ้ือจาก  ปตท. หรือบริษัท บางจาก

ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เทานั้น ดังนั้น ปตท. จึงมีการขายผลิตภัณฑน้ํามันเช้ือเพลิงใหรัฐวิสาหกิจไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย องคการขนสงมวลชนกรงุเทพมหานคร การรถไฟแหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม  หากรัฐวิสาหกิจมียอดคางชําระคา

ซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิง ปตท. สามารถคดิดอกเบีย้จากยอดคางชําระดงักลาว 

ลักษณะรายการ 

ลักษณะของรายการ 

   (1) รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

มูลคาส้ินสุด 

มิถุนายน 2554 

ความจําเปนและสมเหตุสมผล 

1.1 การขายผลิตภัณฑปโตรเลียม ดังนี้  

 - น้าํมันดบิ    4.60 ลานบารเรล  

 - กาซธรรมชาต ิ 206,495.00 ลานลูกบาศกฟตุ 

 - กาซแอลพีจ ี 40,997.95 เมตริกตัน  

 - คอนเดนเสท   6.02 ลานบารเรล  

70,008.68 ลานบาท* 

 

การคาํนวณราคาซ้ือขายของผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมนั้นไดอางอิงจากราคาของ

ตลาดโลกและเปนราคาที่ผูรวมทุนของ

โครงการขายให ปตท. 

1.2 การซื้อน้ํามันเช้ือเพลิง ดังนี ้

 - น้าํมันอากาศยาน 795,091 ลิตร 

 - น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 31,354,073 ลิตร 

 

         20.49 ลานบาท 

949.96 ลานบาท 

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติ 

สัญญาซ้ือน้ํามันกับบริษัท ปตท.จาํกัด 

(มหาชน) เปนระยะเวลา 5 ป (2552 – 

2556) โดยมีขอตกลงและราคาซ้ือขาย

เปนไปตามราคาอางอิงมาตรฐานที่

แขงขันไดในตลาด และมีเงื่อนไขที่

สมเหตสุมผล 
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(2) รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย  

ลักษณะรายการ มูลคาส้ินสุด 

มิถุนายน 2554 

ความจําเปนและสมเหตุสมผล 

       ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553/307 เม่ือวันที่ 28 

มกราคม 2553 เหน็ชอบการทาํสัญญาเชาอาคารสํานกังานทีศ่นูยเอน

เนอรย่ี คอมเพล็กซ (Enco) กับบริษัท เอนเนอรยี ่คอมเพล็กซ จาํกัด 

กําหนดระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 30 

กันยายน พ.ศ. 2555 เพ่ือใชเปนพ้ืนที่สํานักงาน พ้ืนที่เก็บของและพ้ืนที่

เอนกประสงค รวมพ้ืนที่ประมาณ 47,000 ตารางเมตร มูลคาการเชารวม

คาบริการเปนเงิน 1,105 ลานบาท 

217.66 ลานบาท* 

 

 

 

  

อัตราคาเชาประเมินโดยผูประเมิน

ราคาอิสระ ซ่ึงใชวิธีการคํานวณ

ตามเกณฑการกําหนดราคา 

คาเชาที่ใชกันทั่วไปในธุรกิจ

สํานกังานใหเชาตาม

มาตรฐานสากล 

 

(3) การทําสัญญาวาจางบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด  

ลักษณะรายการ มูลคาส้ินสุด 

มิถุนายน 2554 
ความจําเปนและ

สมเหตุสมผล 

 ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครั้งที่ 10/2549/254 เม่ือวันที่ 29 

กันยายน 2549 มีมติอนุมัติให ปตท.สผ. ลงนามในสัญญาวาจาง บริษัท 

พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด เพ่ือใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารแกบริษัท โดยมีกําหนดอายุสัญญา 5 ป นับตั้งแต 1 

กรกฎาคม 2549 เปนตนไป วงเงินคาจางรวมทั้งส้ิน ประมาณ 702 ลาน

บาท (ในสัดสวนของปตท.สผ.) 

101.75  ลานบาท* 

 

 

 

 

ดาํเนนิการตามนโยบายดาน ICT 

ตามแผนกลยุทธในการบรหิารงาน

แบบกลุมธุรกิจของกลุมบริษัท 

ปตท.เพ่ือสรางศกัยภาพในการ

ทํางานรวมกัน         

 

 

 

* มูลคาส้ินสุดเดือนมิถุนายน 2554 ที่นําเสนอในสกุลเงินบาท มาจากการแปลงคางบการเงินที่จัดทําขึ้นโดยมีสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน 

 

รายการระหวาง ปตท. กับบริษัทในเครือกลุมการกล่ัน 

 ลักษณะของรายการ 

 ปตท. ทําสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากบริษัทโรงกล่ันน้ํามันในเครือ โดย ปตท. จะจัดหา

น้ํามันดิบและรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปตามสัดสวนการถือหุนที่  ปตท. ถือหุนอยูในโรงกล่ันน้ํามันนั้นๆ  โดยลักษณะของ

สัญญาสามารถสรุปแยกในแตละโรงกล่ันน้ํามันไดดังนี้ 

 

 ปตท. จัดหาน้ํามันดิบและรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจาก  TOP ในสัดสวนรอยละ  49.99 ของกําลังการกล่ันในราคา

ตลาด โดยคูสัญญาสามารถที่จะขอยกเลิกสัญญาไดตั้งแตครบรอบปที่  13 เปนตนไป นับจากวันที่ปรับโครงสรางหนี้สําเร็จ หรือ

ตั้งแตวันที่ 19 เมษายน 2556  โดยสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา  12 เดอืน หรือคูสัญญาฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได

ลักษณะของสัญญากับบริษัท ไทยออยล จาํกัด  (มหาชน) (TOP) 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้      
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ในกรณีที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งผิดสัญญา  ทั้งนี้ ปตท. สามารถรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปสวนที่เกินรอยละ  49.99 ไดในราคา

ตลาด 

 ปตท. จัดหาน้ํามันดิบในประเทศให  TOP ตามสัญญาซ้ือขายน้าํมันดบิเพชร  โดยทําสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบระยะยาว

ตลอดอายุการผลิต มีผลบังคับใชตั้งแตป 2528 และจัดหาน้ํามันดิบจากตางประเทศให  TOP ตามสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบจาก

ตางประเทศเปนระยะเวลา 1 ป โดยสัญญาดังกลาวจะมีการเจรจาตออายุสัญญาปตอป 

ปตท. จัดหากาซธรรมชาติให TOP เพ่ือใชในโรงกล่ันของบริษัทฯ ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ 

โดยสัญญามีระยะเวลา 8 ป (2549-2556) และระยะเวลา 15 ป (2550-2564) โดยใชราคาตลาดตามปกตขิองธุรกิจ 

 

ลักษณะของสัญญากับบริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด (มหาชน) (PTTAR) 

ลักษณะสัญญาระหวาง ปตท. และ PTTAR แยกตามประเภทธุรกิจประกอบดวย 

ธุรกิจการกล่ัน 

ปตท. จัดหาน้ํามันดิบให PTTAR ตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน (Feedstock Supply Agreement) มีระยะเวลา 

18 ป โดย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2567 โดย ปตท. เปนผูจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบ

อ่ืนทั้งหมดใหแก PTTAR ตามชนิดและปริมาณที่ PTTAR กําหนดดวยราคาตลาด 

ปตท. รับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่ไดจากโรงกล่ันในปริมาณขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 70 ของผลิตภัณฑที่ผลิตได

ตามราคาตลาดในประเทศ สัญญารับซ้ือผลิตภัณฑมีระยะเวลา 18 ป ตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549  หลังจาก 18 ป ใหถือวาสัญญามี

ผลตอไปอยางไมมีที่ส้ินสุด เวนแตจะมีการบอกกลาวลวงหนา 

ปตท. จัดทําสัญญารับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปของโครงการขยายการลงทุน ( New Complex Product Offtake 

Agreement) กับ PTTAR มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑรอยละ 100 ของปรมิาณ

ผลิตภัณฑที่ PTTAR ผลิตไดจาก Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑอยางนอยรอยละ 50 ของจาํนวนผลิตภัณฑ

ทั้งหมดในราคาตลาดในประเทศ  

ปตท. ทําสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติใหกับ PTTAR เพ่ือใชในกระบวนการผลิตน้ํามันสําเร็จรูป และทําสัญญาซ้ือขาย

กาซธรรมชาติใหกับ PTTAR เพ่ือใชในการผลิตไฟฟา ซ่ึงสัญญาจะส้ินสุดป 2561  

ปตท. ทําสัญญาจัดหาคอนเดนเสทใหกับ PTTAR โดยทาํสัญญาซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาว  มีอายุสัญญา  20 ป 

นับตั้งแตป 2540 ในปริมาณ 4.6 – 6.1 ลานตันตอป   

ปตท. ทําสัญญาระยะยาวเปนผูรับซ้ือผลิตภัณฑอะโรเมติกสหลักทั้งหมดของ PTTAR และให  PTTAR เปนผูจัดสง

ผลิตภัณฑโดยตรงใหกับลูกคา  การทําสัญญาซ้ือผลิตภัณฑจาก PTTAR เปนสัญญา “Take-or-Pay” ที่ ปตท. รับประกันการซ้ือ

ผลิตภัณฑขั้นต่ําตามสัญญา  โดย ปตท. จะไดรับคาดําเนินการในการทําตลาดใหกับ PTTAR และสัญญา “Take and Pay” ซ่ึงระบุ

ธุรกิจอะโรเมติกส 

ปตท. ทาํสัญญาขายกาซธรรมชาตใิห PTTAR เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตผลิตภัณฑอะโรเมติกสมีอายุสัญญาขั้นตน 

10 ป นับจากวันที่เริ่มสงมอบกาซธรรมชาติ โดยสัญญาขายกาซธรรมชาติใหโรงงานอะโรเมติกสหนวยที่ 1 ( AR2) จะส้ินสุดใน

เดือนมิถุนายน 2558 และสัญญาขายกาซธรรมชาติใหโรงงานอะโรเมติกสหนวยที่ 2 (AR3) จะส้ินสุดในเดือนเมษายน 2561 
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ปริมาณที่ ปตท.จะรับผลิตภัณฑโดยมิไดรับประกันการจัดจําหนาย  เพ่ือรองรับการจําหนายผลิตภัณฑในปริมาณสวนที่เหลือจาก

สัญญา “Take or Pay” สําหรับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ไดแก  คอนเดนเสทเรซิดิว  แนฟทาชนิดเบา และกาซปโตรเลียมเหลว  (LPG) 

PTTAR จะเปนผูจัดสงโดยตรงใหกับลูกคาของ ปตท. โดยเปนสัญญาระยะยาว 15 ป สําหรับผลิตภัณฑคอนเดนเสทเรซิดิว 

ผลิตภัณฑแนฟทาชนิดเบา และ สําหรับผลิตภัณฑกาซปโตรเลียมเหลว  (LPG) เปนสัญญาระยะยาว 10 ป นับตั้งแตป 2540  ภายใต

เงื่อนไข Evergreen Basis โดยหลังจากป 2550 ใหถือวาสัญญามีผลตอไปอยางไมมีที่ส้ินสุด เวนแตจะมีการบอกกลาวลวงหนา 

  

ลักษณะของสัญญากับบริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (SPRC) 

 ผูถือหุนของ  SPRC จะจัดหาน้ํามันดิบทั้งหมด และรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่ไดจากโรงกล่ัน ในปริมาณขั้นต่ําไม

นอยกวารอยละ 70 ของกําลังการกล่ันที่ 126,000 บารเรลตอวัน หรือคิดเปน 88,200 บารเรลตอวัน ตามราคาตลาดในประเทศ 

ปริมาณสวนเกินจากการผลิตดังกลาวโรงกล่ันสตารจะใหสิทธิ ปตท. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จาํกัด และบริษัท เชฟรอน ( USA)  ใน

ฐานะผูถือหุนในการพิจารณารับซ้ือสวนเกินตามราคาตลาดภายในประเทศ กอนที่จะนําไปเสนอขายแกบุคคลที่สาม 

 

 ลักษณะของสัญญากับบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) 

ปตท. จัดหาน้ํามันดิบให  BCP ตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ ( Feedstock Supply Agreement) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 

พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ป นับตั้งแตวันที่โครงการ Product Quality Improvement เริ่มดําเนินการทางการคาได 

(Commercial Operation Date : COD) โดย ปตท. จะจัดหาน้ํามันดิบทั้งหมดใหกับ BCP ซ่ึงราคาซ้ือขายเปนไปตามราคาตลาด 

ปตท. จัดทําสัญญาการรับผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป (Product Offtake Agreement) กับ BCP  มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 

พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ป นับตั้งแตวันที่โครงการ Product Quality Improvement เริ่มดําเนินการทางการคาได 

(Commercial Operation Date : COD) โดยหลัง COD ของโครงการ  PQI แลวเสร็จ  ปตท. จะรับผลิตภัณฑจาก  BCP ไมนอยกวา 

30% ของปริมาณการผลิต ที่ผลิตไดในแตละเดือน ซ่ึงราคาซ้ือขายเปนไปตามราคาตลาด 

ปตท. และ BCP ไดลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟา เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551  โดยปตท.เปน ผูลงทุนกอสรางโรงผลิต

ไอน้ําและกระแสไฟฟาที่มีกําลังการผลิตไอน้ําขนาด 90 ตนัตอช่ัวโมง และไฟฟาขนาด 19.7 เมกกะวัตต เพ่ือจาํหนายสาธารณูปการ

ที่ผลิตไดทั้งหมดใหแก BCP โดยโรงไฟฟาสามารถดําเนินการเชิงพาณิชยไดตั้งแต 3 มิถุนายน 2553 

 

ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท ไออารพีซี  จาํกัด (IRPC)  

ปตท. ทาํสัญญา จัดหาน้ํามันดิบให  IRPC ตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 เปน

ระยะเวลา 1 ป ซ่ึงราคาซ้ือขายเปนไปตามราคาตลาด และจะเจรจาจัดทําสัญญาในปตอป  

ปตท. ทาํสัญญาซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป กับ IRPC ที่คลังชุมพร IRPC มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 เปน

ระยะเวลา 3 ป ซ่ึงราคาซ้ือขายเปนไปตามราคาตลาด  

ปตท. ทาํสัญญาใชบริการคลังน้ํามัน  IRPC จ.ชุมพร เพ่ือใชบริการรับ เก็บรักษา และจายน้ํามัน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 

1 มกราคม 2552 เปนระยะเวลา 3 ป  
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ปตท. จัดทําสัญญาขายกาซธรรมชาตใิหกับ IRPC เพ่ือใชในกระบวนการผลิตไฟฟาและพลังความรอนรวม มีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ซ่ึง ปตท.ไดเริ่มสงมอบกาซธรรมชาติใหกับ IRPC แลวตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2554 รวมระยะเวลา

สัญญา 10 ป ซ่ึงราคาซ้ือขายเปนไปตามราคาตลาด 

 

(3) รายการระหวาง ปตท. กับบริษัทในเครือในกลุมปโตรเคมี 

 ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท  ปตท. เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) (PTTCH) 

ปตท. เปนผูจัดหาวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตของ PTTCH ไดแก กาซธรรมชาติ   กาซอีเทน กาซโพ เพน  กาซ

ปโตรเลียมเหลว (LPG) โดยทาํสัญญาระยะยาว 15 ป ตั้งแตป 2538 และสามารถตอสัญญาไดอกี 5 ป  

ในป 2534 ปตท.ไดรับโอนสิทธิและภาระผูกพันจาก ATC ในสัญญาซ้ือขายแนฟทาเบาและราฟฟเนทกับ PTTCH อายุ

สัญญา 15 ป นับตั้งแตป 2534 ตอมา ปตท. ไดทําสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบและสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติกับ PTTCH มีผลใชบังคับ

ตั้งแตป 2542 โดยที่สัญญาซ้ือขายวัตถุดิบมีผลตอเนื่องไปอีก 12 ป และสามารถตอสัญญาไดอกี 5 ป สําหรับสัญญาซ้ือขายกาซ

ธรรมชาติ มีผลตอเนื่องไปอีก 20 ป และสามารถตอสัญญาไดอกี 4 ป 

ในป 2538  ปตท. ไดทําสัญญาซ้ือขายกาซโซลีนธรรมชาติ ( NGL)  โดยสัญญามีผลบังคับใช 15 ป นับจากโรงงานเริ่ม

เดินเครื่อง 

ในป 2542 ปตท. ไดทําสัญญาซ้ือขายกาซอีเทนกับ PTTCH โดยสัญญามีผลบังคับใช 15 ป นับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 

2548 และสามารถตอสัญญาไดอกี 5 ป 

ในป 2547 ปตท. ไดแกไขสัญญาซ้ือขายกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL)  ปริมาณเพ่ิมขึ้นเปน 380 ,000 – 470,000 ตัน/ป โดย

สัญญาส้ินสุด 31 พฤษภาคม 2021 และสามารถตอสัญญาไดอกี 5 ป  

ในป 2547 ปตท. ไดทําสัญญาซ้ือขายกาซปโตรเลียมเหลว ( LPG) โดย ปตท. จะจัดสงกาซปโตรเลียมเหลว ( LPG) จัดสง

ในป 2549  เพ่ิมขึ้น 13 ,000 ตันตอเดือน เพ่ือใชเปนวัตถุดิบสําหรับโครงการเพ่ิมกําลังการผลิตโอเลฟนสของ PTTCH  จากการ

ปรับปรุงหนวยการผลิตซ่ึงแลวเสร็จในป 2550 

ในป 2549 ปตท.ไดทําสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบกาซอีเทน กับบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ 

PTTCH  ระยะเวลาสัญญา 15 ป นับจากวันที่โรงงานเริ่มเดินเครื่อง ป 2553 โดยโครงสรางราคาวัตถุดิบอีเทนจะแปรผันตามราคา

ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก HDPE ประเภทฟลม (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ในป  2551 ปตท. ไดแกไขราคาซ้ือขายวัตถุดิบ โดยแกไขสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบกาซอีเทน กาซโพรเพนและกาซ

ปโตรเลียมเหลว( LPG) กับ PTTCH  สัญญามีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ซ่ึงอายุสัญญายังคงไวเดมิ โดยสัญญามี

โครงสรางราคาวัตถุดิบกาซอีเทนแปรผันตามราคาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก HDPE ประเภทฟลม (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงจะสะทอนภาวะของตลาดปโตรเคมีทั้งสายไปถึงตลาดเม็ดพลาสติก HDPE ที่บริษัทไดเริ่มผลิตในป 2547 ที่

ผานมา  สวนโครงสรางราคาวัตถุดิบกาซโพรเพนและกาซปโตรเลียมเหลว  (LPG) แปรผนัตามราคาผลิตภัณฑเม็ดพลาสตกิ PP 

ประเภทฟลม (PP Film Grade)  

                ในป 2553 ปตท. ตอสัญญาซ้ือขายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กับ PTTCH  ปรมิาณ 20,000 ตนัตอเดอืน โดยสัญญามีผล

บังคับใช 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน  2553 และทําสัญญาซ้ือขายกาซปโตรเลียมเหลว ( LPG) กับ PTTCH  ปรมิาณ 28 ,000 ตัน

ตอเดือน โดยสัญญามีผลบังคับใช 1 ป นับตั้งแตวันที่ 25 พฤศจกิายน 2553 และสามารถตอสัญญาไดอกี 1 ป 
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ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จาํกัด (HMC) 

ปตท. ทําสัญญาจัดหาวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตใหแก HMC ป 2549โดยทําสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบกาซโพรเพน

ระยะยาว  มีอายุสัญญา 15 ปนับตั้งแตเริ่มเดินเครื่องป 2553 และสามารถตออายุไดคราวละ 5 ป  โดยโครงสรางราคาจะแปรผันตาม

ราคาผลิตภัณฑเม็ดพลาสตกิ PP  ประเภทฟลม (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

10.4 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหวางกันในอนาคต 

ลักษณะรายการและสัญญากับบรษิทั พีทที ีอาซาฮี  จาํกัด (PTTAC) 

ปตท. ทําสัญญาจัดหาวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตใหแก PTTAC ป 2551 โดยทําสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบกาซโพรเพน

ระยะยาว  มีอายุสัญญา 15 ป นับตั้งแตโรงงานเริ่มดําเนินการผลิต (ไตรมาส 4 ป 255 4 ) และสามารถตออายุไดคราวละ 5 ป   โดย

โครงสรางราคาจะแปรผันตามราคาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก PP  ประเภทฟลม (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

รายการระหวางกันของ ปตท. ในอนาคต จะเปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติเชนเดิม ไมมีรายการใดเปนพิเศษ 

ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวาง  ปตท. บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ  และผูถือหุน  สวนนโยบายการกําหนดราคา

ระหวาง  ปตท. กับกิจการที่เก่ียวของกันกําหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคล /กิจการอ่ืนที่ไม

เก่ียวของกัน สําหรับราคาสินคาที่ซ้ือจากบริษัทยอยจะเปนไปตามราคาขายของบริษัทยอยที่อางอิงจากราคาตลาด 

การเปดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันจะเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย  และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน  

ซ่ึงกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
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������;*B��0�&��*�   
   &'����()%�*ก�&��*�&��&'���� 135,801.05 97,040.11 
   &'��)'�0�����/�� 21,783.59 15,277.46 
   )�ก��� ก�/�()%	�G�&'�����-ก��ก��6��-�0�.� 83,446.43 108,650.19 
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   ����&ก����)/��0�����9 27,585.43 29,211.13  
   ก�2��%��   
      ������()��   
         �0�����'	�กO��* 2,857.25 2,857.25  
         �0�����'&;6��ก�'�0���%ก�����P:�* 1,005.09 1,005.09  
      *�'2��2�������� 428,455.27 484,313.98  
   ����&ก���0��กก�&�)��*�(�)'�������ก�M6��0��Q 1�

������*��* 

 
857.33 

 
(10,090.94) 

�'/B��%ก���6��3�'����3�'&��3�' (8,546.96) (6,202.67) 
�������3�'������1�9�  480,703.84 529,656.83  

����2��&��*���2��������/��/0� 76,710.03 80,575.52  
�������3�'&��3�' 557,413.86 610,232.35  

������ ���()%����3�'&��3�' 1,229,109.19 1,366,468.20  
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����* : )���� 

'�ก�2�3��0� 
9 &�6�� �8 2553  
(������0'1���) 

9 &�6��  �8 2554 
(�����) 

�*2��   
   �*2���กก�3*()%ก�1�����ก� 1,405,429.42  1,832,799.41  
   	���0�3*()%ก�1�����ก� 1,278,200.13  1,667,859.25  
   ก�2�3� �	�� 127,229.30  164,940.16  
�*2���6�� 9,903.70  12,385.64  
   ก�2�ก���/�1����* 137,133.00  177,325.80  
/�1����*1�ก�3* 7,492.80  7,711.67  
/�1����*1�ก������ 15,994.03  21,052.50  
/�	��(��ก���ก�()%�������� 516.21  465.07  
/�1����*1�ก�������R7	�&)�*� 2,143.15  5,770.65  
/�:/�)�'()%/�	��(���������R7	�&)�*� 13,741.48  16,055.75 
ก�2��ก��	�()ก&�)��*�&'��	�	�'��%&�P (5,902.01) 1,575.26 
   ก�2��กก���&���'� 101,208.01  124,694.90  
����(��'ก�2��ก&'��)'�0�1����������� 11,173.68  26,120.09  
   ก�2�ก���	���0��'ก�&'��()%:��&'��2�� 112,381.69  150,814.98  
	���0��'ก�&'�� 12,505.70  13,447.60  
   ก�2�ก���:��&'��2�� 99,875.98  137,367.38  
:��&'��2�� 25,480.28  35,595.22  
   ก�2��0�.� 74,395.70  101,772.16  
ก�(��'�S�ก�2�     
   �������&�T�3�'������1�9� 61,494.52  88,651.42  
   �������&�T�3�'����2��&��*���2��������/��/0� 12,901.18  13,120.73  
ก�2�	���0��3� �;6 �$��������&�T�3�'������1�9� 21.68  31.08 
ก�2�	���0������)��������&�T�3�'������1�9� 21.63  31.06  
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����* : )���� 

'�ก�2�3��0�&�4�&��4� 
9 &�6�� �8  2553  
(������0'1���) 

9 &�6�� �8  2554 
(�����) 

ก�2�������'�� 74,395.70  101,772.16  
ก�2�(3��0�)&�4�&��4��6��     

ก�2�(3��0�)���*�'2��&ก��3N �1��)�ก���;*B&�6��3* 1,989.85  (3,596.19) 
:��&'��2�� &ก��*�ก��ก�2�(3��0�)���*�'2�� &ก��3N �1�

�)�ก���;*B&�6��3* 
 

(596.95) 
 

764.77 
�)	�'�กก�(�)'/�'�ก�&'�� (16,271.80) 6,595.40  
����(��'ก�2�(3��0�)&�4�&��4��6��1����������� (211.13) 1,052.87 

ก�2�(3��0�)&�4�&��4��6��-�0�.��ก:�� (15,090.03) 4,816.85 
ก�2�&�4�&��4����������'�� 59,305.67  106,589.00  
ก�(��'�S�ก�2�&�4�&��4����     

�������&�T�3�'������1�9� 52,669.72  90,995.71  
�������&�T�3�'����2��&��*���2��������/��/0� 6,635.95  15,593.30  
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        ����* : )���� 

'�ก�%(�&'���� 
9 &�6�� �8  2553 
 (������0'1���) 

9 &�6�� �8  2554 
(�����) 

ก�%(�&'�����กก��ก�����&���'�   
ก�2��0�.��������&�T�3�'���M6��0��������1�9� 61,494.52  88,651.42  
�*ก�������0'ก�%��*��ก�2��0�.�&�T�&'������� (��*)   
�กก��ก�����&���'�:   

/�&�6����/ /���9�� � ()%/�	�������* 35,635.29  39,306.99  
(7��ก)��)3��0��กก����*/�3�'������;*B (75.39) 680.30  
(ก�2�)3��0��กก������*������;*B (422.31) 9.05  
(ก�2�)3��0��กก������*&'��)'�0� 78.40  (994.00) 
7�������� �/� ()%�0�ก�+B&�T�/�1����* 136.88 370.20  
����(��'ก�2��ก&'��)'�0�1����������� (11,173.68) (26,120.09) 
�������&�T�3�'����2��&��*���2��������/��/0�1�ก�2�

������'�� 
 

12,901.18  
 

13,120.73  
����'�)��%7*��B3�';��ก'� 509.91  432.46  
(ก�2�) 3��0��ก��	�()ก&�)��*� (724.44)  310.52 
(7��ก)��) ��� �'��*�%��9 (86.79) (86.74) 
/�1����*1�ก������	�������* 1,187.25  3,602.38  
����)���)/��0��ก��	�������* 20.66  20.66  
��ก&�� *�ก��99&��ก�&'��	�������* 13.06  19.77  
/�&�6��ก�)���)/����/�/'&�)6� 52.04  292.13  
(7��ก)��) ����';���0�� �&�)6�'&�6����:; (0.31) (45.18) 
&'���S��)��� (514.28) (599.86) 
:��&'��2�� 25,480.28  35,595.22  
��ก&�� *��� (1,871.30) (2,692.27) 
��ก&�� *��* 11,921.54  13,219.77  
�6��U 1,449.28 19.03  

ก�2��กก���&���'�ก���ก�&�)��*�(�)'1�������;*B
()%��� �����&���'� 

 
136,011.80  

 
165,112.52  

������;*B ()%��� �����&���'�(&;���3N �) )�)'  6,638.32 (24,187.72)  
&'��������กก���&���'� 142,650.13  140,924.80  
&'��������ก��ก&�� * 345.55  837.43  
&'������*��ก&�� * (393.43) (153.60) 
&'������*:��&'��2�� (41,075.74) (38,747.82) 
&'�����0�.�2����กก��ก�����&���'� 101,526.51  102,860.81  
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 ����* : )����

'�ก�%(�&'���� 
9 &�6�� �8  2553 
(������0'1���) 

9 &�6�� �8 2554 
(�����) 

ก�%(�&'�����กก��ก���)'�0�   
&'��������กก�3*������ �/�()%�0�ก�+B 1,404.20  59.29  
&'����*������������ �/�()%�0�ก�+B (64,176.50) (79,661.72) 
&'��)��'��������������� �/�()%�0�ก�+B (1.99) (10.30) 
&'����*������������;*B2����	��	� (1,527.69) (3,320.21) 
&'����*������;�V�������;*B&��6�' (1,095.20) (189.35) 
&'����*������/�&��������-�/�	���99�%*%*� (199.54) (261.83) 
&'��1��ก��*6��%*%*�(ก�ก��ก��6�� (30.24) - 
&'��1��ก��*6��%*%*�(ก�ก��ก����&ก��*�3��'ก�� 
&'��1��ก��*6��%*%�� �(ก�ก��ก��6�� 

(285.31) 
(40.43) 

- 
- 

&'��1��ก��*6��%*%�� �(ก�ก��ก����&ก��*�3��'ก�� (50.07) (36.04) 
&'����*������&'��)'�0�1�������*��* (297.49) (14,558.42) 
&'����*������&'��)'�0�1�ก��ก����/��/0�����ก�� - (57,285.23) 
&'����*������&'��)'�0�1����������� (1,136.71) (4,175.07) 
&'����*������&'��)'�0��%*%*��6�� (1,314.89) - 
&'��������กก�3*&'��)'�0��%*%*� - 1,967.86  
���/6�&'��1��ก��*6��%*%*��กก��ก��6�� 177.75  108.80  
���/6�&'��1��ก��*6��%*%*��กก��ก����&ก��*�3��'ก�� - 1,022.63  
&'��������กก�*ก&)�ก���.�ก�&��1��M�����ก�� ���� 18.07  14.18  
&'��)'�0�����/�� (&;���3N �) )�)' (11,939.53) 6,258.61  
&'��������ก��ก&�� * 526.92  3,887.56  
&'���S��)��� 8,627.33  11,607.77  

&'�����0�.�1��2�1�ก��ก���)'�0� (71,341.33) (134,571.48) 
ก�%(�&'�����กก��ก�������&'��     

&'��������กก���ก�0�����9 558.12  354.92  
&'��������ก����&ก����)/��0�� 2,310.24  1,625.70  
&'��������กก�ก��*6��%*%*� 23,972.53  20,436.99  
&'��������กก���ก�0��ก�� 29,042.81  21,162.70  
&'��������กก�ก��*6��%*%�� � 125.63  2,198.14  
&'��������กก�ก��*6��%*%�� �-ก��ก����&ก��*�3��'ก�� - -  
&'��������กก���ก	�G�&'����* - 4,520.00  
��*/6�	�G�&'����* - (4,520.00) 
��*/6�&'��ก��*6��%*%�� � (1,173.24) (303.17) 
��*/6�&'��ก��*6��%*%*� 
��*/6�&'��ก��*6��%*%*�-ก��ก����&ก��*�3��'ก�� 

(9,379.69) 
- 

(3,066.15) 
(382.50) 

��*/6��0��ก�� (9,219.61) - 
��*/6�;��.��	� �	�. (8,000.00) (8,000.00) 
&'����*/�'��	���99&��ก�&'�� (146.63) (172.02) 
&'��&��ก&ก����9��()%&'��ก��*6��%*%�� ��ก�M���ก�&'��

&;���3N �()�)') 
 

6,932.05  
 

3,021.00 
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                                                                                                                                                                    ����* : )����  

'�ก�%(�&'���� 
9 &�6�� �8 2553 
(������0'1���) 

9 &�6�� �8 2554 
(�����) 

&'��������ก��ก&�� * 1.13 7.84 
&'������*��ก&�� * (10,265.48) (13,848.30) 
&'���S��)��* (31,308.36) (40,784.39) 

&'�����0�.�2����ก (1��2�1�) ก��ก�������&'�� (6,550.49) (17,749.23)  
�)ก�%���ก��	�()ก&�)��*�1�&'����()%�*ก�&��*�&��&'���� (5,095.12) 685.06  
�)	�'�กก�(�)'/�'�ก�&'�� (373.11) 10,013.92 
&'����()%�*ก�&��*�&��&'����&;���3N � ()�)') �0�.� 18,166.45 (38,760.94) 
&'����()%�*ก�&��*�&��&'���� + ���	��'�� 104,032.91  135,801.05  
&'����()%�*ก�&��*�&��&'���� + ����)*'�� 122,199.36  97,040.11  

 

 
��	������'ก�&'�� 

 
����* 

9 &�6��  
�8 2553 

9 &�6�� 
�8 2554 

��	������:;/)��'    
��	������:;/)��' &�� N/A 1.12 
��	������:;/)��'��0�&�4� &�� N/A 0.89 
��	�������0�&��*�)�ก��� ก�/� &�� N/A 14.26 
�%*%&�)&ก4���� &Z)��* ��� N/A 25.24 
��	�������0�&��*����/�/'&�)6� &�� N/A 67.08 
�%*%&�)3*���/�&Z)��* ��� N/A 5.37 
��	�������0�&��*�&�����  &�� N/A 14.44 
�%*%&�)���%���  ��� N/A 24.94 
Cash Cycle ��� N/A 5.68 
��	�����(��'/�����M1�ก��ก�2�    
��	�����ก�2�3� �	�� ���*)% 9.05 9.00 
��	�����ก�2��0�.� ���*)% 4.31 4.74 
��	������)	��(�����M6��0�� ���*)% N/A 21.82 
��	�����(��'��%���.�:;1�ก���&���'�    
��	������)	��(���ก������;*B ���*)% N/A 8.49 
��	������)	��(���ก������;*BM�� ���*)% N/A 30.59 
��	�ก���0�3�'������;*B &�� N/A 1.44 
��	�������&/�%�B�7*�*�'ก�&'��    
��	�������� ���	������3�'���M6��0�� &�� N/A 1.24 
��	�����/�����M1�ก����%��ก&�� * &�� 11.16 11.30 
��	�����/�����M���%:�%��ก;�� (Cash Basis)  &�� N/A 0.48 
��	�����ก���*&'���S��)  ���*)% N/A N/A 
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����* : )���� 

'��0) 
�8 2551 

(������0'1���) 
�8 2552 

(������0'1���) 
�8 2553  

(	������) 

������;*B    
������;*B��0�&��*�    
   &'����()%�*ก�&��*�&��&'���� 90,818.70 104,055.91 135,631.98 
   &'��)'�0�����/�� 1,218.02 8,802.92 21,783.59 
   )�ก��� ก�/�()%	�G�&'�����-ก��ก��6��-�0�.� 66,879.46 85,898.36 83,430.86 
   )�ก��� ก�/�-ก��ก����&ก��*�3��'ก��-�0�.� 31,211.60 42,918.37 56,902.05 
   )�ก��� �6�� &'����*)��'���()%&'��1��ก��*6��%*%�� �    
       - ก��ก����&ก��*�3��'ก��-�0�.� 800.62 1,002.12 989.52 
   )�ก��� �6��()%&'��1��ก��*6��%*%�� �-ก��ก��6��-�0�.� 20,082.00 19,040.79 13,126.53 
   ���/�/'&�)6� 14,687.59 13,118.69 31,268.57 
   ;���0/'&�)6� I �0�.� 9,003.80 11,404.24 11,841.12 
   ������;*B��0�&��*��6�� 8,711.89 7,909.82 9,366.67 
���������;*B��0�&��*� 243,413.69 294,151.22 364,340.89 
������;*B2����0�&��*�    
   &'��)'�0�1����������� 179,286.63 194,073.42 206,525.34 

&'��)'�0��%*%*��6��-�0�.� 7,784.74 10,504.07  15,769.95 
   )�ก��� �6�� &'����*)��'���()%&'��1��ก��*6��%*%*� 
       - ก��ก����&ก��*�3��'ก��-�0�.� 

 
6,500.34 

 
7,138.57 

 
7,628.83 

   ������ �/� ()%�0�ก�+B-�0�.� 374,614.11 474,586.64 526,796.09 
   ������;*B2����	��	�-�0�.� 16,057.72 19,634.20 18,943.33 
   ������;*B&��6�' -�0�.� - 34,007.25 32,699.30 
   /�/����*�-�0�.� 12,107.22 17,381.94 17,506.13 

������;*B:��&'��2����ก�	����9�� 1,550.91 10,063.54 15,234.49 
   &'����*)��'���/�J6 �กKJ  24,055.93 16,735.20 7,803.79 
   ������;*B2����0�&��*��6�� 19,821.51 24,268.12 35,899.37 
���������;*B2����0�&��*� 641,779.09 808,392.94 884,806.63 
���������;*B 885,192.78 1,102,544.17 1,249,147.52 
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              ����* : )���� 

'��0) (	��) 
�8 2551 

(������0'1���) 
�8 2552 

(������0'1���) 
�8 2553 

(	������) 

��� ���()%����3�'���M6��0��    
��� �����0�&��*�    
   &'��&��ก&ก����9��()%&'��ก��*6��%*%�� ��ก�M���ก�&'�� 6,201.73 4,144.87 8,593.73 
   &����� ก�/�-ก��ก��6�� 72,319.27 69,459.03 101,020.22 
   &����� ก�/�-ก��ก����&ก��*�3��'ก�� 15,395.79 32,522.65 36,127.74 
   &����� �6��()%&'��ก��*6��%*%�� �-ก��ก����&ก��*�3��'ก�� 417.91 651.91 1,042.24 
   &����� �6��-ก��ก��6�� 11,587.26 9,843.32 10,852.00 
   &'��ก��*6��%*%*����MN'ก�������%:*1� 1 �8 10,774.76 33,934.49 28,562.27 
   &'��ก��*6��%*%�� ��6�� 3,819.16 2,814.77 7,944.73 
   :��&'��2��/�'��* 26,478.17 26,438.06 27,223.85 
   /�1����*/�'��* 29,537.89 37,788.09 40,295.03 
   ��%�+ก���� ���/��6 �M���0�ก�+Bก��)�	�%*%�� � - 661.20 3,753.37 
   ��� �����0�&��*��6�� 3,514.30 3,959.72 5,079.54 
������ �����0�&��*� 180,046.25 222,218.11 270,494.71 
��� ���2����0�&��*�    
   &����� �6���%*%*�-ก��ก����&ก��*�3��'ก�� 772.27 738.75 705.23 
   &'��ก���%*%*� 228,350.57 320,953.65 342,426.84 
   ��� ���:��&'��2����ก�	����9�� 19,924.96 28,690.04 30,408.57 
   ��%�+ก���� ���/��6 �M���0�ก�+Bก��)�	�%*%*� 16,309.67 22,894.70 22,037.38 
   &'�������M�'กKJ 5,042.49 5,480.86 6,038.46 
   ��� ���2����0�&��*��6�� 4,211.07 3,477.47 5,723.74 
������ ���2����0�&��*� 274,611.03 382,235.47 407,340.23 
������ ��� 454,657.28 604,453.58 677,834.94 
����3�'���M6��0��    
   �0����%&��*� 28,572.46 28,572.46 28,572.46 
   �0������ก()%���%()�� 28,240.57 28,337.85 28,490.42 
   ����&ก����)/��0�����9 22,801.96 24,552.67 27,585.43 
   ����&ก���0��กก�&�)��*�(�)'�������ก�M6��0��1�

������*��*()%���������� 
 

3,862.09 
 

3,874.47 
 

4,057.54 
   ก�2�(3��0�)���*�'2��&ก��3N �1��)�ก���;*B&�6��3* (398.16) 1,289.19 4,027.99 
   �)	�'�กก�(�)'/�'�ก�&'�� (817.51) (1,341.44) (2,539.85) 
   ก�2��%��    
      ������()��    
         �0�����'	�กO��* 2,857.25 2,857.25 2,857.25 
         �0�����'&;6��ก�'�0���%ก�����P:�* 963.26 988.61 1,005.09 
      *�'2��2�������� 326,069.10 368,621.34 425,441.19 
�������3�'���M6��0��������1�9�  383,578.55 429,179.94 490,925.05 
   ����3�'���M6��0���������*  46,956.95 68,910.65 80,387.52 
�������3�'���M6��0�� 430,535.50 498,090.59 571,312.57 
������ ���()%����3�'���M6��0�� 885,192.78 1,102,544.17 1,249,147.52 
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����* : )���� 

'�ก�2�3��0� 
�8 2551 

(������0'1���) 
�8 2552 

(������0'1���) 
�8 2553  

(	������) 

�*2��    
   �*2���กก�3*()%ก�1�����ก� 2,000,815.83 1,586,174.46 1,900,004.56 
   	���0�3*()%ก�1�����ก� 1,829,820.84 1,438,463.91 1,729,237.62 
   ก�2�3� �	�� 170,994.99 147,710.55 170,766.94 
�*2���6�� 19,082.00 12,454.05 13,006.28 
ก�2��กก������*&'��)'�0� - - - 
   ก�2�ก���/�1����* 190,076.99 160,164.60 183,773.23 
/�1����*1�ก�3* 16,302.68 12,637.81 11,275.03 
/�1����*1�ก������ 18,190.84 22,322.70 24,196.85 
/�	��(��ก���ก�()%�������� 389.39 508.34 697.07 
/�1����*1�ก�������R7	�&)�*� 8,273.39 7,377.27 2,751.69 
/�:/�)�'()%/�	��(���������R7	�&)�*� 17,328.16 15,458.43 18,678.62 
/�1����*�6�� - 9,085.88 1,941.48 
(ก�2�)3��0��ก��	�()ก&�)��*�&'��	�	�'��%&�P 1,982.18 (4,682.72) (11,855.37) 
   ก�2��กก���&���'� 127,610.36 97,456.89 136,087.85 
����(��'ก�2�(3��0�) �ก&'��)'�0�1����������� (6,250.68) 18,766.83 18,992.42 
   ก�2�ก���	���0��'ก�&'��()%:��&'��2�� 121,359.67 116,223.71 155,080.27 
	���0��'ก�&'�� 11,476.84 14,219.00 16,043.13 
   ก�2�ก���:��&'��2�� 109,882.83 102,004.71 139,037.13 
:��&'��2�� 43,347.57 33,314.76 39,107.09 
   ก�2��0�.� 66,535.26 68,689.95 99,930.04 
ก�(��'�S�ก�2��0�.�    
   �������&�T�3�'���M6��0���������* 14,830.46 9,142.36 16,842.32 
   �������&�T�3�'���M6��0��������1�9� 51,704.80 59,547.59 83,087.72 
ก�2�	���0��3� �;6 �$��������&�T�3�'���M6��0��������1�9� 18.33 21.06 29.26 
ก�2�	���0������)��������&�T�3�'���M6��0��������1�9� 18.26 20.95 29.19 
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        ����* : )���� 

'�ก�%(�&'���� 
�8 2551 

(������0'1���) 
�8 2552 

(������0'1���) 
�8 2553 

(	������) 
ก�%(�&'�����กก��ก�����&���'�    
ก�2��0�.��������&�T�3�'���M6��0��������1�9� 51,704.80 59,547.59 83,087.72 
�*ก�������0'ก�%��*��ก�2��0�.�&�T�&'������� (��*)    
�กก��ก�����&���'�:    

/�&�6����/ /���9�� � ()%/�	�������* 32,169.93 43,149.76 51,222.58 
(7��ก)��) 3��0��กก����*/�3�'������;*B 69.61 (409.71) (74.80) 
(ก�2�) 3��0��กก������*������;*B 34.32 4,552.42 (520.22) 
(ก�2�) 3��0��กก������*&'��)'�0� 1.03 - 78.40 
7�������� �/� ()%�0�ก�+B&�T�/�1����* (223.50) 383.81 (5.4) 
����(��'(ก�2�) 3��0��ก&'��)'�0�1����������� 6,250.68 (18,766.83) (18,992.42) 
����3�'���M6��0���������*1�ก�2��0�.� 14,830.46 9,142.36 16,842.32 
(ก�2�) 3��0��ก��	�()ก&�)��*� 4,680.13 (4,500.36) (9,443.21) 
(7��ก)��) ��� �'��*�%��9 (46.86) 6.43 58.87 
/�1����*1�ก������	�������* 6,306.83 5,671.14 1,471.92 
/�1����*1�ก���ก�0��ก��	�������* 4.38 - - 
����)���)/��0��ก��	�������* 27.55 27.55 27.55 
��ก&�� *�ก��99&��ก�&'��	�������* 34.10 21.64 20.85 
(7��ก)��) /�&�6��ก�)���)/����/�/'&�)6� 889.84 (784.98) 27.23 
&'���S��)��� (66.92) (53.68) (514.28) 
:��&'��2�� 43,347.57 33,314.76 39,107.09 
��ก&�� *��� (4,527.76) (1,854.73) (2,678.79) 
��ก&�� *��* 12,208.82 13,522.85 15,156.07 
/�/��&��*�*�ก&�	0ก�+B� ����()%กKJ.����	�

����2�) - 
 

3,105.53 
 

- 
�6�� U (445.08) (5.97) 15.06 

ก�2��กก���&���'�ก���ก�&�)��*�(�)'1�������;*B
()%��� �����&���'� 

 
167,249.94 

 
146,069.56 

 
174,886.53 

������;*B ()%��� �����&���'�()�)') &;���3N � (2,825.48) (9,266.39) 21,984.91 
&'��������กก���&���'� 164,424.46 136,803.17 196,871.44 
&'��������ก��ก&�� * 1,262.20 641.66 540.50 
&'������*��ก&�� * (375.54) (930.46) (446.18) 
&'������*:��&'��2�� (39,833.48) (40,836.43) (44,182.46) 
&'�����0�.�2����กก��ก�����&���'� 125,477.64 95,677.94 152,783.30 
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 ����* : )����

'�ก�%(�&'���� 
�8 2551 

(������0'1���) 
�8 2552 

(������0'1���) 
�8 2553 

(	������) 
ก�%(�&'�����กก��ก���)'�0�    

&'��������กก�3*������ �/� ()%�0�ก�+B 631.78 16.80 1,516.19 
&'����*������������ �/� ()%�0�ก�+B (84,806.31) (125,308.22) (105,147.55) 
&'��)��'��������������� �/�()%�0�ก�+B (788.00) (115.04) (0.63) 
&'����*������������;*B2����	��	� (317.31) (4,550.94) (700.96) 
&'����*������;�V�������;*B&��6�' - (2,163.17) (2,451.17) 
&'����*������/�&��������-�/�	���99�%*%*� (1,296.33) (744.16) (348.37) 
&'�������������ก�J6 �.0�ก�� - - (10,311.74) 
&'��1��ก��*6��%*%*�(ก�ก��ก��6�� (546.05) (427.05) (30.24) 
&'��1��ก��*6��%*%*�(ก�ก��ก����&ก��*�3��'ก�� - (434.19) (319.73) 
&'��1��ก���%*%�� �(ก�ก��ก��6�� (180.59) (85.06) (40.43) 
&'��1��ก��*6��%*%�� �(ก�ก��ก����&ก��*�3��'ก�� - (91.31) - 
&'����*������&'��)'�0�1�������*��*  - (9,708.62) - 
&'����*������&'��)'�0�1����������� (7,030.84) (624.73) (2,671.57) 
&'����*������&'��)'�0��%*%*��6�� (6,081.52) (211.73) (1,313.78) 
&'��������กก�3*&'��)'�0��%*%*� 61.45 - - 
���/6�&'��1��ก��*6��%*%*��กก��ก��6�� 114.63 319.91 220.00 
���/6�&'��1��ก��*6��%*%*��กก��ก����&ก��*�3��'ก�� - - 3.95 
���/6�&'��1��ก��*6��%*%�� ��กก��ก����&ก��*�3��'ก�� 757.64 - - 
&'��������กก�*ก&)�ก���.�ก�&��1��M�����ก�� ���� 22.99 8.53 20.55 
&'��)'�0�����/�� (&;���3N �) )�)' 5,023.71 (7,301.20) (12,856.13) 
&'��������ก��ก&�� * 2,877.26 420.79 762.89 
&'���S��)��� 17,392.80 5,888.79 9,858.62 

&'�����0�.�1��2�1�ก��ก���)'�0� (74,164.70) (145,110.59) (123,810.10) 
ก�%(�&'�����กก��ก�������&'��    

&'��������กก���ก�0�����9 639.43 1,339.41 595.71 
&'��������ก����&ก����)/��0�� 1,177.72 1,750.72 3,032.76 
&'��������กก�ก��*6��%*%*� 4,151.22 24,626.11 23,802.72 
&'��������กก���ก�0��ก�� 18,000.00 89,950.12 45,710.30 
&'��������กก�ก��*6��%*%�� � 3,170.56 1,824.68 26,418.95 
&'��������กก���ก	�G�&'����* 750.00 - - 
��*/6�&'��ก��*6��%*%*� (463.38) (4,941.87) (14,570.85) 
��*/6�&'��ก��*6��%*%�� � - (6,033.35) (18,615.64) 
��*/6�	�G�&'����* (2,250.00) - - 
��*/6��0��ก�� - - (9,500.00) 
��*/6�;��.��	� �	�. (8,000.00) (9,400.00) (9,000.00) 
&'����*/�'��	���99&��ก�&'�� (201.78) (207.40) (211.09) 
&'��&��ก&ก����9��()%&'��ก��*6��%*%�� ��ก�M���ก�&'��

&;���3N �  
 

1,850.67 
 

676.28 
 

2,939.23 
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                                                                                                                                                                                                  ����* : )����  

'�ก�%(�&'���� 
�8 2551 

(������0'1���) 
�8 2552 

(������0'1���) 
�8 2553 

(	������) 

&'������*/�.���&��*�1�ก�����&'��ก�� - (95.46) - 
&'��������ก��ก&�� * 1.80 3.36 0.90 
&'������*��ก&�� * (13,533.47) (13,657.57) (14,709.36) 
&'���S��)��* (40,755.52) (23,246.89) (32,132.31) 

&'�����0�.�2����กก��ก�������&'�� (35,462.76) 62,588.13 3,761.32 
�)ก�%���ก��	�()ก&�)��*�1�&'����()%�*ก�&��*�&��&'���� 210.56 (198.58) (729.18) 
�)	�'�กก�(�)'/�'�ก�&'�� (200.33) 280.30 (429.27) 
&'����()%�*ก�&��*�&��&'����&;���3N � �0�.� 15,860.41 13,237.21 31,576.07 
&'����()%�*ก�&��*�&��&'���� + ���	��'�� 74,958.29 90,818.70 104,055.91 
&'�����)*'��3�'������*��*���&�)��*��M�%&�T����������� - - - 
&'����()%�*ก�&��*�&��&'���� + ����)*'�� 90,818.70 104,055.91 135,631.98 

 

 
��	������'ก�&'�� 

 
����* 

 
�8 2551 

 
�8 2552 

 
      �8 2553 

��	������:;/)��'     
��	������:;/)��' &�� 1.35 1.32 1.35 
��	������:;/)��'��0�&�4� &�� 1.06 1.09 1.10 
��	�������0�&��*�)�ก��� ก�/� &�� 13.45 13.68 13.88 
�%*%&�)&ก4���� &Z)��* ��� 26.76 26.31 25.94 
��	�������0�&��*����/�/'&�)6� &�� 129.73 103.46 77.92 
�%*%&�)3*���/�&Z)��* ��� 2.78 3.48 4.62 

��	�������0�&��*�&�����  &�� 14.70 15.17 14.46 

�%*%&�)���%���  ��� 24.49 23.74 24.89 
Cash Cycle ��� 5.04 6.05 5.67 

��	�����(��'/�����M1�ก��ก�2�     
��	�����ก�2�3� �	�� ���*)% 8.55 9.31 8.99 
��	�����ก�2��0�.� ���*)% 2.57 3.68 4.30 
��	������)	��(�����M6��0�� ���*)% 13.88 14.65 18.06 
��	�����(��'��%���.�:;1�ก���&���'�     
��	������)	��(���ก������;*B ���*)% 5.82 5.99 7.07 
��	������)	��(���ก������;*BM�� ���*)% 24.32 24.20 26.50 
��	�ก���0�3�'������;*B &�� 2.26 1.63 1.64 
��	�������&/�%�B�7*�*�'ก�&'��     
��	�������� ���	������3�'���M6��0�� &�� 1.06 1.22 1.19 
��	�����/�����M1�ก����%��ก&�� * &�� 15.71 10.07 11.00 
��	�����/�����M���%:�%��ก;�� (Cash Basis)  &�� 0.94 0.93 0.81 
��	�����ก���*&'���S��)  ���*)% 43.64 40.43 35.00/ 

 
 



  ������ �	�. ��ก�� (����)   ������� 2 �����ก	������  
 

 ������� 2 ������ 317 

11.2 �����������ก�	��
�	������������ �ก�	 (Management Discussion & Analysis) 

 1�ก����/��.��*()%ก���&/�%�B3�'bc*���ก� ��ก)'�0�/��PNก�&�ก����%ก�� JN�'2��(ก� '�ก�&'����� 
3����)�'ก�&'�������ก�������0' 	��&)3ก���&���'�7�*��0��� '1����	 ()%�����ก�������0' /��/��2�ก����*&�	0��%ก��
'�ก�&'��()%3����)�����&���2��1�&�ก����  

11.2.1 ก�	��
�	������ก�	���
��������� 456. ���	�7 6�8�� 9���	 ���ก�	���
���ก�	��� 9 
�;��4< 2554 
4	?��
6?��ก � 9 


�;�� 4< 2553 �� 4< 2553 
4	?��
6?��ก � 4< 2552  

	� '(	������� 1 �ก�/� 2554 &�T�	��2� ������2����&���'�ก�&'��	��	�$�ก��*'��'ก�&'��3�'2�* 
(TFRS) ���������0'&;6��1�����/)��'&�T�2�	��	�$�ก��*'��'ก�&'���%���'��%&�P (IFRS) �� '��  ���MN'ก�����'�
ก�&'��*����)�' (Restated) 3�' 3Q/2553 ()% 9M/2553 &;6��1�����M&���*�&��*�ก��2��  

 

��ก�	���
������ 9 
�;�� 4< 2554 
4	?��
6?��ก �A8��
�?��ก ����4< 2553 

1� 9M/2554 �	�. ()%������*��*���*2���กก�3*����� 1,832,799 )���� &;���3N ��ก 9M/2553 ����� 
427,370 )���� ��6�&;���3N ����*)% 30.4 &�T��)��ก����+3*���&;���3N �()%�/3*�)�	:�+jB�������	��&;���3N �	��/
�)�	:�+jB1�	)�7)ก���������'3N � (�/&Z)��*3�'� ���������2�&;����ก 75.9 &���*9����$Q 	����B&�)1� 9M/2553 &�T� 106.1 
&���*9����$Q 	����B&�)1� 9M/2554)  EBITDA ����� 159,773 )���� &;���3N ��ก 9M/2553 ����� 31,245 )���� ��6�
&;���3N ����*)% 24.3 �ก����+()%�/3*�������	����'3N ���'ก)��3�'	��  ��ก�ก��  1� 9M/2554 �	�. ()%������*��*������
(��'ก�2��ก&'��)'�0�1���������������� 26,120 )���� &;���3N ��ก 9M/2553 ����� 14,946 )���� ��6�&;���3N ����*)% 
133.8 �ก�)ก���&���'����&;���3N � 7�*&Z;%�กก)0��.0�ก��ก�ก)���������)ก���&���'������3N �&�6��&��*�ก�� 9M/2553 �ก/�
ก�ก)��� (GRM) �������	����'3N �	�/��	��'ก�1��� ���� ��%ก��ก��&�	0ก�+B/��2���'�1���%&�P����)�	()%��'��ก
� ����()%&�	0ก�+B�N��������%&�P9���0c�&�T��)1���0���� ����	N'	�� �*�'2�ก4	��)ก���&���'�3�'ก)0��.0�ก���R7	�&/��
�*�%7�&�	�ก�B��3N � 7�*&Z;% Spread Margin 3�'�)�	:�+jB;�2J)�������'3N ��ก�0������	N'	���)�'�ก&�	0ก�+B�N������
9���0c������ 'ก��R�J������0'3�'7�''��)*(��'1�:���:/ ()%/��	��'ก���;�2J)��3�'7�';���&����&;�����'3N � 
��ก�ก�� ก)0��.0�ก���R7	�&/���*7�&)rR��B���)ก���&���'������3N � �ก����+ก�3*���&;���3N �&ก6���0ก�)�	:�+jB  &�6��'�ก
7�' Cracker 3�' PTTPE &������&���ก��)�	&��';+��*B &�6�������� 1 .���/� 2553 7�'�)�	 HDPE ()%7�'�)�	 LDPE 3�' 
PTTPE &������&���ก�&��';+��*B&�6�������� 1 �ก�/� ()% 1 ก0�:;��.B 2554 	�)���� ����� '�/�)�	:�+jB�������	����3N � 
7�*&Z;% MEG ����� Spread Margin ��'3N �&�6��&��*�ก�� 9M/2553 �*�'2�ก4��1� 9M/2554 �	�. ()%������*��*��3��0��ก��	�
()ก&�)��*������ 1,575 )���� 3+%��� 9M/2553 �����ก�2��ก��	�()ก&�)��*� ����� 5,902 )���� ��'�)1��1� 9M/2554 
�	�. ()%������*��*��ก�2��0�.�&;���3N � 27,156 )���� ��6�&;���3N ����*)% 44.2 �ก 61,495 )����1� 9M/2553 (��6�/��&�T� 
21.68 ��	���0��) &�T� 88,651 )���� (��6�/��&�T� 31.08 ��	���0��) 
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��ก�	���
������4< 2553 
4	?��
6?��ก �4< 2552 

�	�. ()%������*��*���*2���กก�3*1��8 2553 ����� 1,900,005 )���� &;���3N ��ก�8 2552 ����� 313,831 
)���� ��6�&;���3N ����*)% 19.8 7�*&�T�ก�&;���3N �1��0ก.0�ก��JN�'����1�9�&�T��)��ก����+()%�/3*�)�	:�+jB���
����	��&;���3N �	��/�)�	:�+jB1�	)�7)ก���������'3N � (�/&Z)��*3�'� ���������2�&;���3N ��ก 61.9 &���*9����$Q	��
��B&�)1��8 2552 &�T� 78.1 &���*9����$Q 	����B&�)1��8 2553)  

EBITDA ����� 167,376 )���� &;���3N ��ก�8 2552 ����� 24,672 )���� ��6�&;���3N ����*)% 17.3 &�T��)�
�ก�/3*�)�	:�+jB�������	��&;���3N �	��/�)�	:�+jB1�	)�7)ก�������	����'3N �1��0ก.0�ก�� *ก&���.0�ก��M�����������)ก�
��&���'�)�)'&�6��'�ก/�1����*1�ก���&���'�&;�����'3N ��ก Strip ratio ()%/�&�6 �&;)�'���&;�����'3N � ����� '��/�1����*���
&ก��*�3��'ก��ก�ก����' Loading facility ����/�����&��6�' Jembayan �8 2553 

����(��'ก�2��ก&'��)'�0�1���������������� 18,992 )���� &;���3N ��ก�8 2552 ����� 225 )���� ��6�/��
&�T����*)% 1.2 JN�'����1�9�&�T��)��กก)0��.0�ก���R7	�&/���*7�&)rR��B���)ก���&���'������3N �  &�T��)�ก Spread Margin 
�����'3N �&ก6���0ก�)�	:�+jB 7�*&Z;%�)�	:�+jB MEG ����� Spread Margin ��'3N ��ก�ก�0������)�)' &�6��'�ก7�'�)�	 MEG 
3�'ก)0�� SABIC �R�J������0'��MN'ก)'�8 2554 1�3+%���������1�ก)0��.0�ก��ก�ก)���()%ก)0��.0�ก���R7	�&/���*�%7�&�	�ก�B��
�)ก���&���'����)�)' ���&�6��'��ก GRM �������	��)�)' &�6��'�ก1��8 2553 ��ก�2��ก�	K�ก� ����()%ก�2��ก hedging 
)�)'&�6��&��*�ก���8 2552 ����� 'ก�����	��)'3�' Spread Margin 3�'�)�	:�+jB �R7	�&/���*�%7�&�	�ก�B1�2	��� 2 ()% 3 
7�*&Z;%;�2J)���������	��)'�ก�0���3�'�)�	:�+jB������ก&ก��/��	��'ก� 1�3+%����8 2552 	)�;�2J)����%��
�S9��0���	N'	���กก�3�(/)���	M0���1�ก��)�	 �*�'2�ก4	� �/;�2J)��2������	����'3N �1��)*�8 2553 �ก
�0������ก)���	N'	����ก/�� ' &�6��'�ก7�' Urumqi PC 3�'���&)6���ก�&���&/�6��'&��';+��*B2�&�T�ก)'�8 2554 ����� '7�''�
3�' Kuwait ()% Oman ��%���S9��'&�/��/��1��	��'�*0��)�	Z0ก&Z�� ��ก�ก�� 1��8 2553 �	�. ()%������*��*��ก�2�
�ก��	�()ก&�)��*� ����� 11,855 )���� &;���3N ��ก�8 2552 ����� 7,172 )���� ��6�&;���3N ����*)% 153.2 ����� '1��8 
2552 �	�.��. ��ก�����Nก/�/��&��*�*�ก�0��	�&�	01�(�)�'����� (�0�.��ก/����2����(��) ����� 9,086 )���� 
1�3+%����8 2553 �	�.��. ���*2���ก/����2����(��&;���&	������� 1,369 )���� ��'�)1��1��8 2553 �	�. ()%������
*��*��ก�2��0�.������ 83,088 )���� (��6�/��&�T� 29.26 ��	���0��) &;���3N �&�T������ 23,540 )���� ��6�&;���3N ����*)% 
39.5 �ก����� 59,548 )����1��8 2552 (��6�/��&�T� 21.06 ��	���0��) 
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11.2.2 ก���&/�%�B�)��&���'�(*ก	�ก)0��.0�ก��: EBITDA ()% EBIT    ����* : )���� 
 �������8�� ��0������� 31 .���/� 9 &�6�� �8  

2551 2552 2553 2553 2554 
ก)0��.0�ก���R7	�&)�*�3� �	��()%กKJ.����	�      
����*.0�ก��กKJ.����	�      
�*2���กก�3* 312,822 313,738 357,018 266,722 307,798 
	���0�3* 253,161 266,363 300,333 225,716 247,436 
ก�2�3� �	�� 59,661 47,375 56,685 41,006 60,362 
/�1����*1�ก�3*()%����� 6,120 6,299 10,125 6,015 8,376 
�*2���กก���&���'��6�� 1,090 253 314 515 330 
���ก�2�ก�����ก��ก&�� * :�� /�&�6����/ ()%/�	�������* (EBITDA) 54,631 41,329 46,874 35,506 52,316 
/�&�6����/ ()%/�	�������* 6,126 8,408 9,257 6,620 9,331 
     ���ก�2�ก�����ก��ก&�� *()%:�� (EBIT) 48,505 32,921 37,617 28,886 42,985 
.0�ก�������()%�)�	�R7	�&)�*� (�	�. ��.)      
�*2���กก�3* 136,752 119,311 141,978 105,104 123,994 
	���0�3* 10,529 11,930 16,238 11,441 14,026 
ก�2�3� �	�� 126,223 107,381 125,740 93,663 109,968 
/�1����*1�ก�3*()%����� 4,809 4,817 7,246 3,404 5,044 
/�1����*1�ก������ 8,273 7,377 2,752 2,143 5,771 
/�:/�)�' 17,328 14,066 16,773 12,313 14,477 
�*2���กก���&���'��6�� 1,947 302 555 34 862 
���ก�2�ก�����ก��ก&�� * :�� /�&�6����/ ()%/�	�������* (EBITDA) 97,760 81,423 99,524 75,837 85,538 
/�&�6����/ ()%/�	�������* 23,117 29,853 35,176 25,352 25,232 
     ���ก�2�ก�����ก��ก&�� *()%:�� (EBIT) 74,643 51,570 64,348 50,485 60,306 
���ก�2�ก�����ก��ก&�� *()%:��3�'ก)0��.0�ก���R7	�&)�*�3� �	�� 
()%กKJ.����	� (EBIT) 123,148 84,491 

 
101,965 

 
79,371 

 
103,291 

ก)0��.0�ก���R7	�&)�*�3� ��)* 
����*.0�ก��� ����    

   

�*2���กก�3* 513,151 398,686 480,851 356,413 417,147 
	���0�3* 504,947 379,389 460,827 341,774 401,448 
ก�2�3� �	�� 8,204 19,297 20,024 14,639 15,699 
/�1����*1�ก�3*()%����� 9,202 9,475 10,422 6,915 7,222 
�*2���กก���&���'��6�� 1,724 1,910 2,257 1,640 1,873 
���ก�2�ก�����ก��ก&�� * :�� /�&�6����/ ()%/�	�������* (EBITDA) 726 11,732 11,859 9,364 10,350 
/�&�6����/ ()%/�	�������* 2,446 2,732 2,457 1,787 1,833 
     ���ก�2�ก�����ก��ก&�� *()%:�� (EBIT) (1,720) 9,000 9,402 7,577 8,517 
����*.0�ก��ก�/��%���'��%&�P      
�*2���กก�3* 1,188,523 861,897 1,061,694 783,570 1,090,858 
	���0�3* 1,184,748 859,645 1,058,747 780,376 1,088,712 
ก�2�3� �	�� 3,775 2,252 2,947 3,194 2,146 
/�1����*1�ก�3*()%����� 8,148 5,353 3,565 2,709 2,320 
�*2���กก���&���'��6�� 8,691 5,127 2,967 2,354 1,926 
���ก�2�ก�����ก��ก&�� * :�� /�&�6����/ ()%/�	�������* (EBITDA) 4,318 2,026 2,394 2,839 1,752 
/�&�6����/ ()%/�	�������* 8 10 11 8 10 
     ���ก�2�ก�����ก��ก&�� *()%:�� (EBIT) 4,310 2,016 2,338 2,831 1,742 
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           ����* : )���� 
 �������8�� ��0������� 31 .���/� 9 &�6�� �8 

2551 2552 2553 2553 2554 
.0�ก���R7	�&/��      
�*2���กก�3* 36,256 32,422 46,459 32,993 56,636 
	���0�3* 34,711 30,424 44,049 31,438 52,676 
ก�2�3� �	�� 1,545 1,998 2,410 1,555 3,960 
/�1����*1�ก�3*()%����� 853 945 1,199 836 1,233 
�*2���กก���&���'��6�� 3 24 37 15 436 
���ก�2�ก�����ก��ก&�� * :�� /�&�6����/ ()%/�	�������* (EBITDA) 695 1,077 1,248 734 3,163 
/�&�6����/ ()%/�	�������* 147 176 366 227 707 
     ���ก�2�ก�����ก��ก&�� *()%:�� (EBIT) 548 901 882 507 2,456 
���ก�2�ก�����ก��ก&�� *()%:��3�'ก)0��.0�ก���R7	�&)�*�3� ��)* (EBIT) 3,138 11,917 12,622 10,915 12,715 
.0�ก��M�����      
�*2���กก�3* - 20,200 24,652 18,078 21,193 
	���0�3* - 11,419 15,771 11,755 12,432 
ก�2�3� �	�� - 8,781 8,881 6,323 8,761 
/�1����*1�ก�3*()%����� - 634 1,545 996 1,107 
/�:/�)�' - 1,393 1,905 1,428 1,578 
�*2���กก���&���'��6�� - 563 0 69 0 
���ก�2�ก�����ก��ก&�� * :�� /�&�6����/ ()%/�	�������* (EBITDA) - 7,317 5,431 3,968 6,076 

/�&�6����/ ()%/�	�������* - 1,623 1,426 960 1,353 
     ���ก�2�ก�����ก��ก&�� *()%:�� (EBIT) - 5,694 4,005 3,008 4,723 
���ก�2�ก�����ก��ก&�� *()%:��ก�����ก�*ก����*�'2��2��������()%
�*ก��%���'ก�� 

126,286 102,102 118,592 93,294 120,729 

��ก (��ก) �*ก��%���'ก�� 284 167 193 168 239 
��ก (��ก) �*ก����*�'2��2�������� (2,501) (2,714) (983) (570) (502) 
���ก�2�ก�����ก��ก&�� *()%:��	�'�ก�&'����� 124,069 99,555 117,802 92,892 120,466 
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��ก�	���
��������� 456.���	�7 6�8������ก5��ก�B8��B	ก�� 

� ก�B8��B	ก��4CD5	
�?��� E�5F���กG�H�		�A�5� 

• �B	ก��9��	�������54CD5	
�?�� : ���. 456.9��	�������54CD5	
�?�� �	;� 456.9�. 

 ��ก�	���
������ 9 
�;�� 4< 2554 
4	?��
6?��ก �A8��
�?��ก ����4< 2553 

1� 9M/2554 �	�.��. ���*2���กก�3*����� 123,994 )���� &;���3N � 18,890 )������6�&;���3N ����*)% 18.0 
�ก 9M/2553 JN�'����1�9�&�T��)��ก�/3*�)�	:�+jB&Z)��*���&�T�&'��&���*9����$Q &;���3N ����*)% 21.0 �ก 44.4 &���*9
����$Q 	����B&�)&��*�&��� �������1� 9M/2553 &�T� 53.7 &���*9����$Q 	����B&�)&��*�&��� �������1� 9M/2554 	��/
� ����1�	)�7)ก�������	��&;���3N � ��ก�ก��  ����+3*�)�	:�+jB&;���3N ��ก 262,006 ��B&�)&��*�&��� �������	�����1� 
9M/2553 &�T� 269,831 ��B&�)&��*�&��� �������	�����1� 9M/2554 7�*����+3*���&;���3N �����1�9���กก�3*กKJ
.����	�()%/��&��&��3�'7/�'ก�;6 ����;�V�����2�*-�&)&J�*-�� 17 ()%7/�'ก��'ก� ����� 'ก�3* Dilbit 3�'
7/�'ก�(/�� ��*)B (J��B &/&/�� 1�3+%�������+ก�3*กKJ.����	�()%/��&��&��3�'7/�'ก����	*B ()%ก�3*
� �������()%กKJ.����	�3�'7/�'ก��� 8/32 ()% 9 &� )�)'&�6��&��*�ก�� 9M/2553 

EBITDA 1� 9M/2554 ����� 85,538 )���� &;���3N ��ก 9M/2553 ����� 9,702 )���� ��6�&;���3N ����*)% 12.8 
���&�T��)��ก�/3*()%����+3*���&;���3N ���'ก)��3�'	��  (����1� 9M/2554 /�1����*1�ก������&;���3N ������ 3,628 
)����&�6��&��*�ก�� 9M/2553 &�6��'�ก1� 9M/2554 ��/�	�������*�)0�����������'3N � ����1�9��ก7/�'ก����7���&J�* &J
2� �� 7/�'ก�;�� &�4� 3 &�4� 7 ()%&�4� 11 7/�'ก�;�������;� ���	�&)&J�*()%7/�'ก��'ก�  1�3+%��� 9M/2553 ��/�	��
�����*�)0����������1�9��ก7/�'ก�;�� J�	�ก� ����� '��/�1����*1�ก������&;���3N ��ก7/�'ก�(/�� ��*)B (J��B 
&/&/�� ��ก�ก��  1� 9M/2554 ��/�:/�)�'()%/�	��(���������R7	�&)�*� &;���3N � 2,164 )���� 	��*2���กก�3*���
&;���3N �  

   EBIT 1� 9M/2554 ����� 60,306 )���� &;���3N ��ก 9M/2553 ����� 9,821 )���� ��6�&;���3N ����*)%  19.5 
&�6��'�ก EBITDA ���&;���3N ���'ก)��  

��ก�	���
������4< 2553 
4	?��
6?��ก �4< 2552 

1��8 2553 �	�.��. ���*2���กก�3* 141,978 )���� &;���3N ��ก�8 2552 ����� 22,668 )���� ��6�&;���3N �
���*)% 19.0 JN�'����1�9�&�T��)��ก�/3*�)�	:�+jB&Z)��*���&�T�&'��&���*9����$Q &;���3N ����*)% 13.4 �ก 39.53 &���*9
����$Q 	����B&�)&��*�&��� �������1��8 2552 &�T� 44.83 &���*9����$Q 	����B&�)&��*�&��� �������1��8 2553 ��ก�ก��  
����+ก�3*&;���3N ��ก 233,756 ��B&�)&��*�&��� �������	�����1��8 2552 &�T� 264,575 ��B&�)&��*�&��� �������	�����1��8 
2553 7�*����+3*���&;���3N �����1�9���กก�3*กKJ.����	�()%/��&��&��3�'7/�'ก�;6 ����;�V�����2�*-�&)&J�*-
�� 17 7/�'ก����	*B&��6� ()%7/�'ก��'ก� �*�'2�ก4	�����+ก�3*กKJ.����	�()%/��&��&��3�'7/�'ก����	*B
)�)' 

EBITDA 1��8 2553 ����� 99,524 )���� &;���3N ��ก�8 2552 ����� 18,101 )������6�&;���3N ����*)% 22.2 
&�T��)��ก�/3*()%����+3*���&;���3N ���'ก)��3�'	�� ��ก�ก��  /�1����*1�ก������)�)' 4,625 )���� &�6��'�ก
1��8�� ��ก�	�������*�)0�������ก7/�'ก�J��� ��� &�) ��� ��r���B()%7/�'ก�;��J�	�ก� 1�3+%���1��8ก���   ��/�
	�������*�)0�������ก7/�'ก������� J&��B7/�'ก����&	�&)�* &�J�/;� 36 7/�'ก�;�������;�  ���	�&)&J�* 7/�'ก�
7��� 44 ()%()%7/�'ก�&�� 1   (����/�1����*��&���'�&;���3N ��ก7/�'ก����	*B&��6�()%7/�'ก�;6 ����;�V�����2�*-
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�&)&J�*-�� 17 	�ก��ก���ก��)�	���&;���3N �()%�กก�&�)��*�(�)'��%�+ก�/��6 �M���0�ก�+Bก��)�	1�(�)�' Jabiru 
()% Challis 3�'7/�'ก�;�������;� ���	�&)&��* ����� '/�:/�)�'()%/�	��(���R7	�&)�*�&;���3N �	��*2���กก�3*���
&;���3N � 

EBIT 1��8 2553 &;���3N ��ก�8ก��� ����� 12,777 )���� ��6�&;���3N ����*)% 24.8 	� EBITDA ���&;���3N � (����/�
&�6����/()%/�	�������*&;���3N � ����1�9��ก7/�'ก�;6 ����;�V�����2�*-�&)&J�*-�� 17 ()%7/�'ก����	*B&��6�	�
����+ก��)�	���&;���3N �  

• ��8���B	ก��กG�H�		�A�5� 

 ��ก�	���
������ 9 
�;�� 4< 2554 
4	?��
6?��ก �A8��
�?��ก ����4< 2553 

�*2���กก�3*1� 9M/2554 &;���3N �&;���3N ��ก 266,722 )����1� 9M/2553 &�T� 307,798 )���� 1� 9M/2554 
&;���3N ������ 41,076 )���� ��6�&;���3N ����*)% 15.4  �&�	0�)�ก�ก 

- ����+�����*กKJ.����	� &Z)��*&;���3N ������ 138  )��)�ก�PกBr0		����� (mmcfd) �ก 4,104 mmcfd 1� 
9M/2553 &�T� 4,249 mmcfd 1� 9M/2554 (���/�/������ 1,000 ����*�	�� 1 )�ก�PกBr0	) ��6�&;���3N ����*)% 3.4  7�*���&�	0�)�ก
�ก/��	��'ก����&;���3N �1�ก)0��)�ก/�7�'(*กกKJQ ก)0���0	��ก��� ()% NGV  �/3*กKJ.����	�&Z)��*&;���3N �1��0ก
ก)0��)�ก/�7�*&Z;%)�ก/��0	��ก��� 	��/� ����&	���1����'��'   

-����+3*�)�	:�+jB���3�'7�'(*กกKJQ &;���3N ��ก 3,058,991 	�� 1� 9M/2553 &�T� 4,319,713 	�� 1� 9M/2554 
(2�����ก�3* LPG ��� �	�.J6 ���ก����)�	�R7	�&/����%�+ 6,907 	�� 1� 9M/2554 ()% 159,090 	�� 1� 9M/2553 &;6�����
3*	��) ��6�&;���3N ����*)% 41.2  7�*&�T�ก�&;���3N �1��0ก�)�	:�+jB  &�6��'�ก7�'(*กกKJ��&�� ()%7�'(*กกKJQ����*��� 6 
&������&���ก�&��';+��*B 	� '(	� ก�กO/� 2553  ()%  �ก�/� 2554 	�)����    �� '�� /�����M1�ก�1��ก�)�'ก��)�	 
(Utilization Rate) &Z)��*3�'7�'(*กกKJQ &;���3N ��ก�%������*)% 90.30 1� 9M/2553 �����%������*)% 95.36 1� 9M/2554  

- �/�)�	:�+jB�R7	�&/��1�	)�7)ก JN�'1����%ก��ก�/���+�/3*�)�	:�+jB3�'7�'(*กกKJQ ��ก�����	��
&;���3N �1���P�'&��*�ก���/� �������()%&�T��)��ก/��	��'ก�1�����&;���3N �	�:�%&P��$ก��7)ก���r���	��  

EBITDA 3�'.0�ก��กKJQ 1�'�� 9M/2554 &;���3N ��ก'�� 9M/2553 ����� 16,809 )������6�&;���3N ����*)%  47.3 
����1�9�&�T��)��กก�2��กก�3*�)�	:�+jB7�'(*กกKJQ&;���3N � &�6��'�ก�/3*�)�	:�+jB���&;���3N � 	��/	)�
3�'�R7	�&/����'��'  ()%����+3*���&;���3N �  ��ก�ก�� � ก�2��กก�3*กKJ.����	�1��)�ก/��0	��ก���&;���3N ��ก�/
3*����	����'3N �	��/� ����&	���1����'��'   (�������)3��0��กก�3* NGV &;���3N � &�6��'�ก����+3* NGV &;���3N �
�*�'	��&�6��'  (����	� '(	� ������ 6 ���/� 2553  ��$�)���7*�*1��&'����&�*ก�3* NGV 1���	� 2 ��	��ก�7)ก���  ก4	�   
()% EBIT 1�'�� 9M/2554 &;���3N � 14,099  )����  &�6��'�ก EBITDA ���&;���3N ���'ก)��3�'	�� 1�3+%���/�&�6����/&;���3N �
�ก7�'(*กกKJQ����*��� 6 ()%7�'(*กกKJQ��&��  

��ก�	���
������  4< 2553 
4	?��
6?��ก �4< 2552 

�*2���กก�3*3�'  .0�ก��กKJQ 1� �8 2553 �������  357,018  )���� &;���3N ������ 43,280 )������6�
&;���3N ����*)%  13.8 �ก  �8 2552 �&�	0�)�ก�ก 

- ����+�����*กKJ.����	� &Z)��*&;���3N ������ 486 mmcfd �ก 3,554 mmcfd 1� �8 2552 &�T� 4,040 mmcfd 1� 
�8 2553 (���/�/������ 1,000 ����*�	�� 1 )�ก�PกBr0	) ��6�&;���3N ����*)% 13.7 7�*&�T�ก�&;���3N �1��0กก)0��)�ก/� 7�*&Z;% 
EGAT �ก)�ก/�7�'2rr�;�%�/�&��6� &������&���ก�&��';+��*B 	� '(	� .���/� 2552 ()%ก)0��)�ก/��0	��ก��� (�����/
3*กKJ.����	�&Z)��*)�)' *ก&���1�ก)0��)�ก/��0	��ก���    
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- ����+3*�)�	:�+jB���3�'7�'(*กกKJQ &;���3N ��ก 4,213,359  	�� 1��8 2552 &�T� 4,289,790 	�� 1��8 2553 
(2�����ก�3* LPG ��� �	�.J6 ���ก����)�	�R7	�&/�� 190,942 	�� 1� �8 2552 ()% 212,098 	�� 1��8 2553 &;6�����3*	��) 
��6�&;���3N ����*)% 1.8 7�*&;���3N �1��0ก�)�	:�+jB *ก&��� LPG ()% Propane &�6��'�ก1�'���8 2553 ��ก� Shutdown ���ก��
&�T�&�) 133  ��� �กก����7�'(*กกKJ����*��� 1 2 3 ()% 5  Shutdown ���&�T�&�) 74  ��� &;6��&�T�ก��*0�&;6��J������0'()%
&;6��������0'�0�ก�+B&;6����'���7�'(*กกKJ��&��  JN�'2����&���ก�&��';+��*B&�6�� ก./.2553 ����� '1����' ;.*.-  ../. 2553  7�'
(*กกKJ��&�� �*0��)�	&;6��J��� Compressor &�T�&�) 59  ��� ��'�)1��/�����M1�ก�1��ก�)�'ก��)�	 (Utilization Rate) 
&Z)��*3�'7�'(*กกKJQ )�)'�ก�%������*)% 96.1 1��8 2552 �����%������*)% 92.2 1��8 2553 

- �/�)�	:�+jB�R7	�&/��1�	)�7)ก JN�'1����%ก��ก�/���+�/3*�)�	:�+jB3�'7�'(*กกKJQ ��ก�����	��
&;���3N �1���P�'&��*�ก���/� �������()%(�r� ()%&�T��)��ก/��	��'ก�1�����&;���3N �	�:�%&P��$ก��7)ก���r���	��  
  

 �*)%&��*�����+ก�3*�)�	:�+jB3�'7�'(*กกKJQ (	�)%����&�T� ��'��  
����*  : 	�� 

�8 2552 �8 2553 &;��� ()�) 
9 &�6�� 

&;��� ()�) 
 2553 2554 

LPG /1 2,356,176   2,321,685 (1.5%) 1,681,196 2,121,060 13.5% 
กKJ��&�� 1,064,948 1,162,884 9.2% 832,178 1,330,800 14.9% 
กKJ7;�&;�  269,399 268,203 (0.4%) 161,778 388,045 54.6% 
กKJ7J)��.����	� 522,836 537,019 2.7% 383,841 479,808 15.2% 
��� 4,213,359 4,289,790  1.8%  3,058,991   4,319,713 16.6% 

��*&�	0 /12�����ก�3* LPG ��� �	�.J6 ���ก����)�	3*1��)�ก/��R7	�&/�� 
�*)%&��*��/�)�	:�+jB��'��'���1����%ก��ก�/���+�/3*�)�	:�+jB3�'7�'(*กกKJQ (	�)%����&�T� ��'��  

����* : 
&���*9����$Q/	�� �8 2552 �8 2553 &;��� ()�) 

9 &�6�� 
&;��� ()�) 

 2553 2554 
LPG /1 511 713 39.4% 683 872 27.7% 
Ethylene /2 864 1,074      24.3% 1,086 1,230 13.3% 

Propylene /2 883  1,130   28.0% 1,126 1,420 26.1% 
High Density Polyethylene /2 1,134 1,222   7.8% 1,209 1,387 14.7% 
Polypropylene /2 1,088 1,340    23.1% 1,296 1,636 26.2% 
Naphtha /3 505 660    30.7% 636 869 36.6% 

��*&�	0 /1 &�T��/ Contract Price (CP) 
 /2 �/	)���3�'&�&��*	%�����ก&Z�*'1	� (South East Asia I Spot) 
 /3 �/	)���3�'��%&�P��'/7��B (MOP�S)  

EBITDA 3�'.0�ก��กKJQ 1� �8 2553 �����  46,875 )���� &;���3N ��ก'�� �8 2552 ����� 5,546 )������6�
&;���3N ����*)% 13.4 7�*�)�ก��กก�2��กก�3*กKJ.����	�1��)�ก/��0	��ก������&;���3N ��ก�/3*����	����'3N �	�
�/� ����&	���1����'��'  ��%ก��ก��ก�2��กก�3*�)�	:�+jB7�'(*กกKJQ&;���3N � &�6��'�ก�/3*�)�	:�+jB���&;���3N � 	�
�/	)�3�'�R7	�&/����'��'     ����� '�)3��0��กก�3* NGV )�)' (��������+3* NGV &;���3N ��*�'	��&�6��' 
&�6��'�ก	� '(	� 6 ���/� 2553 I 28 ก0�:;��.B 2554  ��$�)���7*�*1��&'����&�*ก�3* NGV 1���	� 2 ��	��ก�7)ก��� 
(&����7*�*3�'��$1��&'����&�*ก�3* NGV 	� '(	� 6 ���/� I 31 ��'�/� 2553 ()%2��3**�%*%&�)��ก2���MN' 30 
��M0�*� 2554) JN�'1�'�� �8 2553  ��$�)	��'��&�*&�T������  3,037  )���� JN�' �	�.2��������%&'����&�*��'ก)��()��



  ������ �	�. ��ก�� (����)   ������� 2 �����ก	������  
 

 ������� 2 ������ 324 

�����  533  )���� 3+%���  EBIT 1�'�� �8 2553  �����  37,618  )���� &;���3N � 4,697 )����  �ก EBITDA ���&;���3N �
��'ก)��3�'	�� ()%��/�&�6����/&;���3N ��ก���;*B���3�'7�'(*กกKJ��&�� 

� ก�B8��B	ก��4CD5	
�?��� E�4��� 

•  ��8���B	ก���E��� �  

 ��ก�	���
������ 9 
�;�� 4< 2554 
4	?��
6?��ก �A8��
�?��ก ����4< 2553 

�*2���กก�3*1� 9M/2554 &;���3N � 60,734 )������6�&;���3N ����*)% 17.0 &�T��)��ก�/3*� ����&Z)��*1� 
9M/2554 ���&;���3N �	��/� ����1�	)�7)ก (�/� ���������2�&Z)��*1� 9M/2554 �*������%��� 106.2 &���*9����$Q 	����B&�) 
1�3+%����/� ���������2�&Z)��*1� 9M/2553 �*������%��� 76.0 &���*9����$Q 	����B&�)) ����������+3*1�'���� &;���3N � 
791 )��)�	� ��6�/��&�T����*)% 5.1 �ก 15,441 )��)�	���6�&��*�&�� 355,762 ��B&�)	�����1� 9M/2553 &�T� 16,232 )��)�	�
��6�&��*�&�� 373,996 ��B&�)	�����1� 9M/2554  �� '�� ����1�9�&�T�ก�&;���3N ���ก����+ก�3*ก)0�� ��&J)  ()%  LPG  

EBITDA 1� 9M/2554 &;���3N ��ก'�� 9M/2553 ����� 986 )���� ��6�/��&�T����*)% 10.5 ����1�9�&�T�ก�
&;���3N �3�'ก�2��กก�3*�)�	:�+jBก)0��&��J��()%� ����&	 EBIT 1�'���� &;���3N � 940 )�����กEBITDA ���&;���3N �
��'ก)��  

   ��ก�	���
������  4< 2553 
4	?��
6?��ก �4< 2552 

�*2���กก�3*1� �8 2553 �����  480,852 )����  &;���3N � 82,166 )������6�&;���3N ����*)% 20.6 &�T��)�
�ก�/3*� ����&Z)��*1� �8 2553 ���&;���3N �	��/� ����1�	)�7)ก ����������+3*1�'���� &;���3N � 1,375 )��)�	� ��6�
/��&�T����*)%  7.1 �ก 19,387 )��)�	� ��6�&��*�&�� 334,090 ��B&�)	�����1� �8 2552 &�T� 20,762 )��)�	� ��6�&��*�&�� 
357,780 ��B&�)	�����1� �8 2553 �� '�� ����+ก�3*&;���3N �����1�9���ก LPG ��&J)  ()%� ����&	    

EBITDA 1� �8 2553 �����  11,858  )���� &;���3N ��ก'�� �8 2552 ����� 126 )���� ��6�&;���3N ����*)% 1.3  
����1�9�&�T�ก�&;���3N �3�'ก�2��กก�3*�)�	:�+jBก)0��� �����กP*� 3+%���ก�2�)�)'1�ก)0��&��J��()%��&J) EBIT 
1�'���� �����  9,401 )���� &;���3N � 401 )������ก EBITDA ���&;���3N �  ()%/�&�6����/���)�)' 

 

• ��8���B	ก��ก�	�F�	���8��4	�
6J 

��ก�	���
������ 9 
�;�� 4< 2554 
4	?��
6?��ก �A8��
�?��ก ����4< 2553 

�*2���กก�3*1� 9M/2554 &;���3N � 307,288 )������6�&;���3N ����*)% 39.2 &�6��'�ก�/3*� ����&Z)��*1� 
9M/2554 ���&;���3N � 	��/� ����1�	)�7)ก�������	����'3N � ����� '����+3*1�'����  (2�����*��3*�%���'����*.0�ก��) 
&;���3N �  876  )��)�	� ��6�/��&�T����*)% 2.0 �ก 44,533 )��)�	� ��6�&��*�&�� 1,026,054 ��B&�)	�����1� 9M/2553 &�T�  
45,409 )��)�	� ��6�&��*�&�� 1,046,227 ��B&�)	�����1� 9M/2554 JN�'����+ก�3*����1�9�&;���3N ��ก/��&��&��(�r� 
()%�)�	:�+jB�R7	�&/�� 

 EBITDA 1� 9M/2554 )�)'�ก'�� 9M/2553 ����� 1,086  )������6�/��&�T����*)% 38.3  ����1�9�&�T�ก�
)�)'3�'ก�2��กก�3*� ������&�4���� EBIT  1�2	����� )�)'���*�����1ก)�&/�*'ก�� EBITDA 
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��ก�	���
������ 4< 2553 
4	?��
6?��ก � 4< 2552 

�*2���กก�3*1� �8 2553 ����� 1,061,694 )���� &;���3N � 199,797 )������6�&;���3N ����*)% 23.2 &�6��'�ก
�/3*� ����&Z)��*1� �8 2553 ���&;���3N ����*)%  26.1 	��/� ����1�	)�7)ก�������	����'3N � 

����������+3*1�'���� &;���3N �  2,005 )��)�	� ��6�/��&�T����*)% 3.4 �ก 58,251 )��)�	� ��6�&��*�&�� 
1,337,914 ��B&�)	�����1� �8 2552 &�T� 60,256 )��)�	� ��6�&��*�&�� 1,396,160 ��B&�)	�����1��8 2553 �� '�� ����1�9�&�T�ก�
&;���3N ��ก/��&��&��()%� ������&�4����  

EBITDA 1� �8 2553 �����  2,349  )���� &;���3N ��ก �8 2552 ����� 323 )���� ����1�9�&�T�ก�&;���3N �3�'
ก�2��กก�3*/��&��&��()%� ������� &���&��*�ก��  EBIT 1��8 2553 ���&;���3N � 322 )���� 
 

• �B	ก��4CD5	
��? 

 ��ก�	���
������ 9 
�;�� 4< 2554 
4	?��
6?��ก �A8��
�?��ก ����4< 2553 

1� 9M/2554 �*2���กก�3*&;���3N ��ก 9M/2553 ����� 23,643 )������6�&;���3N ����*)% 71.7 �&�	0�)�ก
&�6��'�ก����+3*�)�	:�+jB3�' PTTPM &;���3N ����*)% 59.7 1�3+%����/3*�)�	&Z)��*&;���3N ����*)% 7.4 &�6��&��*�ก�� 
9M/2553 

1� 9M/2554 EBITDA ������� 3,163 )���� ()% EBIT ������� 2,456 )���� 7�* EBITDA &;���3N � ����� 
2,429 ��6� ���*)% 330.9  ()% EBIT &;���3N ������ 1,950 )���� ��6����*)% 385.4  &�6��&��*�ก�� 9M/2553  

��ก�	���
������4< 2553 
4	?��
6?��ก �4< 2552 

�*2���กก�3*1��8 2553 ������� 46,459 )���� &;���3N ��ก�8 2552 ����� 14,036 )���� ��6�&;���3N ����*
)% 43.3 �&�	0�)�ก&�6��'�ก����+3*()%�/3*�)�	:�+jB&Z)��*3�' PTTPM &;���3N � 7�*����+3*&;���3N ����*)% 42.5 
1�3+%����/3*&Z)��*&;���3N ����*)% 5.7 &�6��&��*�ก���8 2552 

EBITDA &;���3N � 171 )������6�&;���3N ����*)% 15.9 �ก 1,077 )����1��8 2552 &�T� 1,248 )����1��8 2553 
�กก�2�3� �	��3�' PTTPM ���&;�����'3N � EBIT 1��8 2553 ������� 882 )���� )�)' 19 )���� ��6����*)% 2.1 �ก�8 2552 
 

• �B	ก��K8����� 

&�6��'�ก&�6�������� 28 &��*� 2552 �	�.2��&3�)'�0�1������� Strait Asia Resource Limited (SAR) (��&���.0�ก��
7�*)'�0�1�&��6�'M����������%&�P���7���&J�*) 7�*��� PTTML JN�'&�T�������*��*3�' PTTI ��1����ก��������*2���กก�
3* EBITDA ()% EBIT 2��&	4�'��1��8 2552 
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��ก�	���
������ 9 
�;�� 4< 2554 
4	?��
6?��ก �A8��
�?��ก ����4< 2553 

1� 9M/2554 �*2���กก�3*&;���3N ��ก 9M/2553 ����� 3,115 )���� ��6�&;���3N ����*)% 17.2 7�*&�T��)�
�ก�/3*�)�	:�+jB&Z)��*&;���3N ����*)% 26 �ก 71.6 &���*9����$Q 	��	�� 1� 9M/2553 &�T�  90.2 &���*9����$Q 	��	��1� 
9M/2554   1�3+%�������+3*)�)'���*)% 2.0 �ก 7.8 )��	�� 1� 9M/2553 &�)6� 7.6 )��	�� 1� 9M/2554  

               EBITDA &;���3N � 2,108 )���� �ก����� 3,968 )����1� 9M/2553 &�T������ 6,076 )����1� 9M/2554 �ก
�/3*�)�	:�+jB&Z)��*&;���3N ���'ก)��3�'	�� EBIT 1� 9M/2554 ������� 4,723 )���� &;���3N ��ก 9M/2553 ����� 1,715 
)���� �ก EBITDA ���&;���3N ���'ก)��3�'	��  

��ก�	���
������ 4< 2553 
4	?��
6?��ก � 4< 2552 

1��8 2553 .0�ก��M��������*2���กก�3*����� 24,652 )���� &;���3N ��ก�8 2552 ����� 4,452 )���� ��6�
&;���3N ����*)% 22.0 �&�	0�)�ก&�6��'�ก����+3*&;���3N ����*)% 16.3 �ก 9.2 )��	��1��8 2552 &�T� 10.7 )��	��1� �8 2553 
1�3+%����/3*�)�	:�+jB&Z)��*)�)'���*)% 11.3 �ก 82.1 &���*9����$Q 	��	�� &�)6� 72.8 &���*9����$Q 	��	�� 

EBITDA )�)' 1,886 )���� �ก 7,317 )����1��8 2552 &�)6� 5,431 )����1��8 2553 ��6�)�)'���*)% 25.8 
1�3+%��� EBIT 1��8 2553 ������� 4,005 )���� )�)'�ก�8ก�������� 1,689 )���� ��6�)�)'���*)% 29.7 �ก�/3*
�)�	:�+jB&Z)��*)�)'��'ก)��3�'	�� ����� '��/�1����*1�ก���&���'�&;�����'3N ��ก Strip ratio ()%/�&�6 �&;)�'���&;�����'3N � 
()%��/�1����*���&ก��*�3��'ก��ก�ก����' Loading facility ����/�����&��6�' Jembayan 

 

� 98���8�ก��L	��ก
�����6B�M��	�7 6	8����ก��L	9B6��  

��ก�	���
������ 9 
�;�� 4< 2554 
4	?��
6?��ก �A8��
�?��ก ����4< 2553 

 1� 9M/2554 �	�. ()%������*��*��ก�2��0�.� 88,651 )���� &;���3N ��ก 9M/2553 ����� 27,156 )������6�
&;���3N ����*)% 44.2 �� '��  ��ก�ก&�T��)��ก�)��%ก��ก�3�'(	�)%����*.0�ก��3�' �	�. ()%������*��*��'ก)��3�'	�� *�'
&�T��)��ก 

: 1� 9M/2554 ������(��'ก�2��ก&'��)'�0�1�����������&;���3N � 14,946 )������6�/��&�T����*)% 133.8 �ก 
11,174 )����1� 9M/2553 &�T� 26,120 )����1� 9M/2554 7�*���&�	0�)�ก��ก 

- �)ก���&���'�3�'����������1�ก)0��.0�ก��ก�ก)�����3N � �ก�/�)�	:�+jB�R7	�&)�*�����1�9�����	��3N �
�กก���/� ����������������'3N � &�6��'�ก/��	��'ก�1�����&;�����'3N �	�&P��$ก��7)ก���r���	�� ��'�)1������	�'�/ (Crack 
Spread) 3�'� ������&�4��������	����3N �&�6��&��*�ก�� 9M/2553 7�*/�ก�ก)���3�'7�'ก)���(�� Complex (����)�กก�2��
	K�ก� ����()%ก��� Hedging) 3�'ก)0�� �	�. &;���3N ��ก 4.60 &���*9����$Q 	����B&�) 1� 9M/2553 &�T� 7.30 &���*9����$Q 
	����B&�) 1� 9M/2554 �� '��  1� 9M/2554 7�'ก)���3�' TOP ��ก�1��ก�)�'ก�ก)���&;���3N ��ก���*)% 95 &�T����*)% 103  
&�6��'�ก 9M/2553 TOP ��ก��*0�J����0�ก�+B()ก&�)��*�/������ (Heat Exchanger) 3�'����*&;�����ก&�����*��&��'
���ก���*����*��� 2 (CCR-2) &�T�&�) 15 ��� J������0'����*ก��������&�����1�� ����&��J����� HDT-3 ()%&�)��*���&��'
���ก���*1�����*ก��������&�����1�� ������&J)����*��� 2 (HDS-2) &�T�&�) 23 ��� J������0'����*ก)���� ���������� 1 (CDU-
1) &�T�&�) 7 ��� ����*&;�����ก&�����*��&��'���ก���*��� 1 (CCR-1) &�T�&�) 11 ��� ()%&�)��*���&��'���ก���*1�����*(	ก
7�&)ก0)���*��&��'���ก���*7�*1��2�7��&��������� 1 (HCU-1) &�T�&�) 14 ��� 1�3+%��� 9M/2554 ��ก�J������0'����*&;���
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��ก&�����*��&��'���ก���*����*��� 2 ()%����*ก)����099กP����*��� 3 ����%*%&�)��%�+ 19 ���  ��1������+��	M0������
����&3����ก�%���ก��)�	&;���3N ��ก 261 KBD ��*����� 283 KBD 1�3+%��� 7�'ก)���� ����3�' PTTAR  ������+��	M0�����&3�
ก)������ 154 KBD )�)'�ก 9M/2553 JN�'������+��	M0�����&3�ก)������ 171 KBD &�6��'�ก1�'�� 9M/2554 7�'ก)���� ���� 
(AR1) �*0��)�	&;6��J������0'&�T�&�)�� '�� � 47 ��� 	� '(	������� 1 ก0�:;��.B I 19 ���/� 2554  

- ก)0��.0�ก���R7	�&/���*�%7�&�	�ก�B���)ก���&���'������3N ��ก Spread Margin ���&;�����'3N � 7�*&Z;%
�*�'*��'�ก/��	��'ก��)�	:�+jB3� �ก)'()%3� ��)*3�';�2J)�� ����� '�0������	N'	���)�'�ก&�	0ก�+B�N������9���0c� 
()%ก��R�J������0'3�'7�''��)*(��'1�:���:/  7�* TOP  ������+�)�	���%7�&�	�ก�B1� 9M/2554 ����� 614  ;��	�� 
&;���3N ��ก 9M/2553 ���������+�)�	���%7�&�	�ก�B ����� 584 ;��	�� ���*��	�ก��)�	���%7�&�	�ก�B���&;���3N ��ก���*)% 
87 &�T����*)% 91  

- �)ก���&���'�3�'����������1�ก)0��.0�ก���R7	�&/���*7�&)rR��B&;���3N � &�6��'�ก����+3*&;���3N �
&ก6���0ก�)�	:�+jB 7�*&Z;%�ก����+�)�	7�&)rR��B �กก�&������&���ก��)�	&��';+��*B3�'7�' Ethylene Cracker 3�' 
PTTPE &�6�������� 1 .���/� 2553 ����+�)�	 HDPE �กก�&������&���ก��)�	&��';+��*B&�6�������� 1 �ก�/� 2554 	)����
����+�)�	 LDPE &;���3N ��กก�&������&���ก��)�	&��';+��*B&�6�������� 1 ก0�:;��.B 2554 1�3+%���1� 9M/2553 7�'7�&)rR��B 
I1 ()%����*�)�	 Oleflex 3�'7�'7�&)rR��B I1 2���*0���&���ก��)�	&;6��J������0'	�(��'� ()%7�'7�&)rR��B I4-1 ()% I4-
2 2���*0���&���ก��)�	 (��ก(��'�) &�6��'�กก�3��3��'�'&�/��/3�'7�'2rr�()%2�� �3�'������ 7ก)�B ;)�''� ��ก�� 
(����)  ��ก�ก��  �)�	:�+jB�R7	�&/���*7�&)rR��B�� Spread Margin ��'3N � 7�*&Z;% MEG ����� Spread Margin &;�����'3N �
�ก&�6��&��*�ก�� 9M/2553 �ก�0��� MEG ���)�)'�ก&�	0ก�+B2r2���7�'�)�	 Ethylene 3�'����)�	1���%&�P2	����� 
(Formosa)    

 : 1� 9M/2554 �	�. ()%������*��*��3��0��ก��	�()ก&�)��*������ 1,575 )���� 3��0�&;���3N ������ 
7,477 )���� �ก 9M/2553 �����ก�2��ก��	�()ก&�)��*������ 5,902 )���� 

: 1� 9M/2554 �	�. ()%������*��*��	���0��'ก�&'��&;���3N � 942 )������6�/��&�T����*)% 7.5 �ก 12,506 )��
��1� 9M/2553 &�T� 13,448 )����1� 9M/2554  

: :��&'��2��1� 9M/2554 ����� 35,595 )���� &;���3N � 10,115 )�����ก 9M/2553 �����:��&'��2�� ����� 
25,480 )���� ����1�9�&�T��)�ก:��&'��2��3�' PTTEP �กก�2��0�.��'�R7	�&)�*����&;���3N � ����� '�ก��� ���:��&'��2��
��ก�	����9��3�' PTTEP ���&;���3N ��ก������;*B���&�T�$�:��JN�'M�ก(�)'/�&�T�&'��&���*9����$Q ���*��)/����)�)'�ก/�&'��
���������	�� ��'�)1����:�%:��&'��2��1���/	&;�����'3N �  

 ��ก�	���
������4< 2553 
4	?��
6?��ก �4< 2552 

ก�2��0�.�3�' �	�. ()%������*��*1��8 2553 &;���3N ��ก�8 2552 ����� 23,540 )���� ��6�&;���3N ����*)% 39.5 
�� '��  ��ก�ก&�T��)��ก�)��%ก��ก�3�'(	�)%����*.0�ก��3�' �	�. ������*��*()%ก��ก����/��/0�����ก�� ��'ก)��
3�'	��()�� *�'&�T��)��ก 

: 1��8 2553 �	�.��. ���*2���ก/����2��Q ����� 1,369 )���� 1�3+%����8 2553  ��ก�����Nก/�/��
&��*�*�ก�0��	�&�	01�(�)�'����� (�0�.��ก/����2����(��) ����� 9,086 )����  
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 : ����(��'ก�2��ก&'��)'�0�1�����������&;���3N � 225 )������6�/��&�T����*)% 1.2 �ก 18,767 )����1��8 
2552 &�T� 18,992  )����1��8 2553 7�*���&�	0�)�ก��ก 

- �)ก���&���'�3�'����������1�ก)0��.0�ก��ก�ก)���)�)' &�6��'�กก�2��ก�	K�ก� ����()%ก�2��ก Hedging 
)�)'&�6��&��*�ก���8ก��� 7�*/�ก�ก)���3�'7�'ก)���(�� Complex 3�'ก)0�� �	�.)�)'�ก 5.45 &���*9����$Q 	����B&�)1��8 
2552 &�)6� 5.06 &���*9����$Q 	����B&�)1��8 2553 ����� '.0�ก���R7	�&/���*�%7�&�	�ก�B���)ก���&���'����)�)'�ก 
Spread Margin �������	��)' 7�*&Z;%;�2J)��&�6��'�ก1��8ก��� 	)�;�2J)����%���S9��0���	N'	���กก�3�
(/)���	M0���1�ก��)�	 1�3+%���/�N�'(�ก3�'�8 2553 ;�2J)��������+�ก&ก��/��	��'ก��กก�3**()%&;���ก�)�'ก�
�)�	  �*�'2�ก4	� 1����'/�N�'�)�'3�'�8 2553 �/;�2J)������	����'3N ��ก/��	��'ก�1��&�T���	M0���1�ก��)�	&���1*
7;)�&��&	��B(��b�*������/&;�����'3N �&�T���%��	�ก�+B ��'�)1���/;�2J)��&Z)��*)�)'&�6��&��*�ก���8 2552   

- 1��8 2553 �	�. ()%������*��*���)ก���&���'�3�'����������1�ก)0��.0�ก���R7	�&/���*7�&)rR��B��3N � 
&�6��'�ก Spread Margin &;���3N �&ก6���0ก�)�	:�+jB *ก&��� HDPE 	�/��	��'ก����&;���3N ��กก�r���	��3�'&P��$ก��7)ก 
(��������+ก��)�	�%)�)'&�6��'�ก PTTCH �*0���&���ก��)�	7�'7�&)rR��B I1 ����*�)�	 Oleflex ()%����*�)�	 HDPE 
3�'7�'7�&)rR��B I1 &�T�&�) 39 ��� 61 ��� ()% 12 ��� 	�)���� ����� '��ก��*0���&���ก��)�	 ����*�)�	 HDPE 3�' BPE 
7�'7�&)rR��B I4-1 ()% I4-2 &�T�&�) 21 ��� 51 ���()% 12 ��� 	�)����  

 : 1��8 2553 �	�. ()%������*��*��ก�2��ก��	�()ก&�)��*������ 11,855 )���� &;���3N ��ก�8 2552 ����� 
7,172 )���� �ก/�&'�������(34'/�3N � 

 : 1��8 2553 �	�. ()%������*��*��	���0��'ก�&'������� 16,043 )���� &;���3N ��ก�8 2552 ����� 1,824 )��
�� 

 : :��&'��2��1��8 2553 &;���3N � 5,792 )���� 	�ก�2��กก���&���'����&;���3N �  

�������*)%&��*�����(��'ก�2��ก&'��)'�0�1�����������&�T���'��  
����* : )���� �8 2552 �8 2553 &;��� ()�) 9M/2553 9M/2554 &;��� ()�) 

����������.0�ก��ก�ก)��� 15,742 12,435 (21.0%) 6,702 16,502 146.2% 
����������.0�ก���R7	�&/�� 3,322 6,296 89.5% 4,478 9,593 114.2% 
����������.0�ก��� ���� 441 409 (7.3%) 311 382 22.8% 
����������.0�ก��กKJ (1,144) (114) 90.0% (274) (361) (31.8%) 
����������.0�ก���6�� 406 (34) (108.4%) (43) 4 109.3% 
��� 18,767 18,992 1.2% 11,174 26,120 133.8% 
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ก�	��
�	��������ก�	
������ 456. ���	�7 6�8�� N � �6?O 30 ก ����� 2554 
4	?��
6?��ก � N � �6?O  31 � ����� 2553 
$�%ก�&'��3�' �	�.()%������*��* + ������ 30 ก��**� 2554 &���*�&��*�ก�� + ������ 31 .���/� 2553   

(������0'1���) ����������	
� 

�	�� : ���	��� 

 ��ก�����	�
� 
��	����� 30 ก.�. 2554 31 �.�. 2553 

(����������� ) 
���"� / ($%) % 

��	���������	��
�	 373,706 363,933 9,773 2.7 
���	����	$	���%�������&���	����	�&�&���'()	 236,401 220,833 15,568 7.0 
�
)��	'�.����&'�/ก�1�-���3� 582,986 496,661 86,325 17.4 
��	�����������	��
�	'()	4 173,375 147,682 25,693 17.4 
�
���	����� 1,366,468 1,229,109 137,359 11.2 
�	,-��	 

       
�	
���	���	��
�	 264,611 241,102 23,509 9.8 
���	ก5��(��&�&��� (������	ก5��(��&�&����
)78�ก9��	�
:9��&;��$	 1 /<) 

407,000 371,029 35,971 9.7 

�	
���	�����	��
�	'()	4 84,625 59,564 25,061 42.1 
�
��	,-��	 756,236 671,695 84,541 12.6 
� 
	./��01�./�        
��	>'�?5�7('���	���%��$�@ 529,657 480,704 48,953 10.2 
��	�����
��
)���
'9�	�A.��.�� 80,575 76,710 3,865 5.0 
�
�� 
	./��01�./� 610,232 557,414 52,818  9.5 
�
��	,-��	2$3� 
	./��01�./� 1,366,468 1,229,109 137,359 11.2 

��	����� 

1 ��	�
) 30 ก�	���	 2554 /B�. ��&���%���'��
��	�������5�.�����������	 1,366,468 ���	��� ���)�>8�	A�ก���	
/< 2553 A9�	�	 137,359 ���	��� ��('���)�>8�	��'��& 11.2 C���
����B����ก��A�ก 

: ��	���������	��
�	���)�>8�	 9,773 ���	��� ��('���)�>8�	��'��& 2.7 D8)�����B����ก�ก��A�ก�5ก�	
�ก��.�� ��&
�5ก�	
�'()	 ���	A������	����&���	$��ก5��(��&�&���	-���3� ���)�>8�	 40,888 ��& 12,293 ���	��� B���9���� $	>1&�
) ���	��
��&���ก����
��������	����&���	����	:�)�.������� 45,268 ���	���   

: ���	����	$	���%�������&���	����	�&�&���'()	���)�>8�	 15,568 ���	��� ��('���)�>8�	��'��& 7.0 ����B����ก
A�กก������5���	���ก9���A�ก���%������9�����?�/�&ก'�ก��$	 9M/2554 A9�	�	 26,120 ���	��� �����A&�
���	/G	?�
���A�ก���%����� A9�	�	 10,922 ���	���  

: �
)��	 '�.����&'�/ก�1����)�>8�	 86,325 ���	�����('���)�>8�	��'��& 17.4 ��	$�@�/H	?���A�ก (1) ��	������
���3���()'ก���9���A��&?��B/ICB���
�����)�>8�	 74,792 ���	��� ��	$�@A�กก��D(�'���	��	$	�����	��'��& 40 >'�
C.��ก���.	��� ''��� �D	�� �.�.�
 (2) C.��ก��>'� /B�. �
)���)�>8�	A�ก��	ก'������7�	
���)�.�����	$	�&�� ��	�����
�'��กJ�D���	�
) 4 ��&��	ก'������'��กJ�D�:()'�$	�&�� ����/H	A9�	�	 5,324 ���	��� (3)C.��ก��ก'���������
����('
��&�7�	
���-A��กJ�D3���:�B�����>'� PTTLNG A9�	�	 4,102 ���	���  
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: ��	�����������	��
�	'()	4 ���)�>8�	 25,693 ���	�����('���)�>8�	��'��& 17.4 ��	$�@A�ก��	���������
B��B	
���)�>8�	 29,715 ���	��� A�กก��D(�'���	��	$	C.��ก���.	��� ''��� �D	�� �.�.�
>'� PTTEP �9�$�������	������$	ก��
�9���A��&/�&���	.�����������ก��/H	 A9�	�	 34,390 ���	���   

�	,-��	 

1 ��	�
) 30 ก�	���	 2554 /B�. ��&���%���'��
�	
���	���A9�	�	 756,236 ���	��� ���)�>8�	A�ก���	/< 2553 
A9�	�	 84,541 ���	��� ��('���)�>8�	��'��& 12.6 C���/H	ก�����)�>8�	>'��	
���	���	��
�	 23,509 ���	��� ��('���)�>8�	
��'��& 9.8 ����B����กA�ก  �A���	
�ก��.���
)���)�>8�	A9�	�	 19,094  ���	���   

���	ก5��(��&�&��� (������	ก5��(��&�&����
)78�ก9��	�:9��&;��$	 1 /<) �
A9�	�	 407,000 ���	��� ���)�>8�	 
35,971 ���	��� ��('���)�>8�	��'��& 9.7 ��	$�@�/H	?���A�กก��''ก���	ก5���&���	ก5��(��&�&���>'� /B�.�?. A9�	�	 
700 ���	���
�@����QR ��& 625 ���	���
�@����QRB���9������('��
����� 41,737 ���	��� $	>1&�
)�
ก��:9��&.(	
��	3��B�>'� /B�. A9�	�	 8,000 ���	��� ����	
� ���	ก5��(��&�&���A9��	ก���ก�����ก4 B��ก9��	��&�&����:9��&.(	���
���	
�     

    �	�� : ���	��� 

ก9��	�:9��&.(	 (	��
A�ก��	�
) 30 ก.�.2554) 

/B�. PTTEP PTTNGD EnCo PTTI TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC PTTPL ��� 

;��$	 1 /< (30 ก.�. 
2555) 

46,215.55 21,794.13 100.80 505.00 -- 704.41 51.36 0.83 329.11 418.88 200.00 70,320.07 

�ก�	 1 /< �B���ก�	 2 /< 4,554.07 5,000.00 100.80 450.00 2,504.58 704.41 56.03 77.84 666.81 560.55 200.00 14,875.08 

�ก�	 2 /< �B���ก�	 5 /< 112,181.03 52,630.44 201.60 1,350.00 5,244.71 1,703.69 108.95 237.67 2,000.41 1,681.66 900.00 178,240.16 

�ก�	 5 /< 96,297.24 32,246.10 -- 2,412.50 -- 5,732.42 186.77 317.16 2,995.87 2,662.62 -- 142,850.69 

�
� 259,247.89 111,670.67 403.20 4,717.50 7,749.29 8,844.93 403.11 633.50 5,992.20 5,323.71 1,300.00 406,286.00 

������B� : ������	
���	B����@@��:�ก�����	A9�	�	 714 ���	��� 

���	ก5��(� (������	ก5� ���	ก5���&��	3��B������
).��ก9��	�:9��&;��$	 1 /<��&�ก�	 1 /<>8�	�/) 1 ��	�
) 30 ก�	���	 
2554 /�&ก'��������	ก5��(��ก�����	�����&�ก�����	B��/�&��Z ���	
� 

                     �	�� : ���	��� 
���	ก5��(��&�&��� /B�. PTTEP PTTNGD EnCo PTTI TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC PTTPL ��� 

�ก�����	��� 183,225.88 49,016.78 403.20 4,717.50 -- -- -- 633.50 -- 2,745.33 1,300.00 242,042.19 

�ก�����	B��/�&��Z 76,022.01 62,653.89 -- -- 7,749.29 8,844.93 403.20 -- 5,992.20 2,578.38 -- 164,243.81 

��� 259,247.89 111,670.67 403.20 4,717.50 7,749.29 8,844.93 403.20 633.50 5,992.20 5,323.71 1,300.00 406,286.00 

�����	���	ก5��&�&����ก��
B��/�&��ZB'�'����	ก5� 
�&�&���������� (%) 

29.32% 56.11% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 48.43% 0.00% 40.43% 

����	
� ���	ก5��(� 1 ��	�
) 30 ก�	���	 2554 A9�	�	 10,401 ���	��� .�9�/�&ก�	C��ก�&����ก��.���  

�	
���	�����	��
�	'()	4 ���)�>8�	 25,060 ���	��� ��('���)�>8�	��'��& 42.1 ����B����กA�กก�����)�>8�	>'��	
���	
;�%
���	����'ก��B����@:
���)�>8�	 22,679 ���	��� A�กC.��ก�� �.	��� ''��� �D	�� �.�.�
>'� PTTEP 

� 
	./��01�./� 

1 ��	�
) 30 ก�	���	 2554 ��	>'��A��>'��
A9�	�	��� 610,232 ���	��� ���)�>8�	A�ก���	/< 2553 A9�	�	 
52,818 ���	��� ��('���)�>8�	��'��& 9.5 �	()'�A�กก9����&���
)��������A��������)�>8�	 55,859 ���	��� A�ก?�/�&ก'�ก��
$	 9M/2554 >'� /B�. ��&���%���'� A9�	�	 88,651 ���	���   $	>1&�
)�
���	/G	?�A�� �9�����?�/�&ก'�ก�� 
2H/2553 ��& 1H/2554 A9�	�	 32,793 ���	���  
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$	:�� 9M/2554 /B�. �
ก�����)���	A�กก��$:����3�B��$��9�.�@�������3�>'�ก���ก��?5�A��ก��$�@ ?5������� 
�	�ก��	 /B�. ��&�	�ก��	���%��$	�.�(' /B�. �
)��/\���B���	/�&A9�$	B9���	���	>'� /B�. ��()'D(�'���	����@�
)''ก
$�� (ESOP Scheme) $	��('	�
	�.�  ��7�	��	��&ก�	���	  D8)���?�$����	�
)''ก��&:9��&�������)�>8�	 72.58 ���	��� 
(7,257,600 ���	) ��&�
��	�ก�	�5�.����	����@���)�>8�	 1,626 ���	��� C���
) 1 ��	�
) 30 ก�	���	 2554 $��9�.�@�������3�
R �
)''ก��&��	'>��>'����%��R ��()'��	�
)  29 ก�	���	 2549 ������'������� C���
�'�.����('$��9�.�@�������3�R �
)��
�����7$:����3��������A9�	�	  0.35  ���	�	��   
 

�4���$ /� 

�;��.�'�>'� /B�. ��&���%���'��9���������ก����('	���	�����	�
) 30 ก�	���	 2554 �
ก�&�����	������
���3�A9�	�	 38,761 ���	��� C�� /B�. ��&���%���'��
���	�����3�B�	����
)�ก��A�ก/< 2553 A9�	�	 135,801 ���	��� 
�/H	?�$�����	�����3�/������.����('���ก�� 97,040 ���	��� ����	
� ����&�'
��ก�&�����	���B�&ก�Aก��� �
���	
� 

������ (�	��
��)
ก�����������������	����กก��ก������������� 102,861            
ก��������������� !	�" �ก��ก�������� (134,572)
ก��������������� !	�" �ก��ก����'�(����� (17,749)
*�ก���
��ก+',����ก�"�-./� ������������/ก����-/
��0������� 685
*�,0����กก���"��10��
ก������ 10,014
�����������/ก����-/
��0�������������(�0�����-����� (38,761)
�����������/ก����-/
��0������� 3 �'�,	���� 135,801
�����������/ก����-/
��0������������"��/��� 97,040
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ก�	��
�	��������ก�	
������ 456.���	�7 6�8�� N � �6?O 31 � ����� 2553 
4	?��
6?��ก � N � �6?O 31 � ����� 2552 

                                                                                                                                                       ����* : )���� 
 '�ก�&'����� 
 31 ../. 2552 31 ../. 2553 &;��� / ()�) % 
������;*B     
������;*B��0�&��*� 294,151 364,341 70,190 23.9% 
&'��)'�0�1�����������()%&'��)'�0��%*%*��6�� 204,577 222,295 17,718 8.7% 
�������/�()%�0�ก�+B-�0�.� 474,587 526,796 52,209 11.0% 
������;*B2����0�&��*��6��U 129,229 135,716 6,487 5.0% 
���������;*B 1,102,544 1,249,148 146,604 13.3% 
��� ���     
��� �����0�&��*� 188,284 241,933 53,649 28.5% 
&'��ก��*6��%*%*� (���&'��ก��*6��%*%*����MN'ก�������%:*1� 1 
�8) 

354,888 370,989 
16,101 

4.5% 

��� ���2����0�&��*��6��U 61,281 64,913 3,632 5.9% 
������ ��� 604,453 677,835 73,382 12.1% 
����3�'���M6��0��     
����3�'���M6��0��������Q 429,180 490,925 61,745 14.4% 
����3�'���M6��0���������* 68,911 80,388 11,477 16.7% 
�������3�'���M6��0�� 498,091 571,313 73,222 14.7% 
������ ���()%����3�'���M6��0�� 1,102,544 1,249,148 146,604 13.3% 

 

9��6	 Q�� 

+ ������ 31 .���/� 2553 ������;*B����)/������ '�� � 1,249,148 )���� &;���3N ��ก�� ��8 2552 ����� 146,604 
)���� ��6�&;���3N ����*)% 13.3 7�*���&�	0�)�ก��ก 

: ������;*B��0�&��*�&;���3N � 70,190 )���� ��6�&;���3N ����*)% 23.9 JN�'�&�	0�)�ก&ก���ก&'����()%�*ก�
&��*�&��&'���� ����� '&'��)'�0�����/��&;���3N ���� 44,557 )���� ��ก�ก�� � ���/�/'&�)6�()%)�ก��� ก�/�&;���3N � 18,150 
()% 11,517 )����	�)���� 1�3+%���)�ก��� �6�� &'����*)��'���()%&'��1��ก��*6��%*%�� �)�)' 5,927 )���� ����1�9��ก
&'����&�*ก�'�0�� ����&�6 �&;)�'/�'��� 

: &'��)'�0�1�����������()%&'��)'�0��%*%*��6��&;���3N � 17,718 )���� ��6�&;���3N ����*)% 8.7 �&�	0�)�ก�ก
ก�����������(��'ก�2��ก�����������������)��%ก��ก� ��%���8 2553 ����� 18,992 )���� ����� '�กก�J6 ��0�����9
3�' IRPC ()%ก�)'�0�&;���&	��1�ก�'�0���������.0�ก��;)�''�()%.0�ก���R7	�&/��()%&/��:�+jB (FAM EPIF) ����� 2,520 
)���� ()% 1,250 )����	�)���� ��ก�ก�� ��/�&�6��ก�������)/�&'��)'�0��%*%*������ 3,849 )���� 1�3+%�����
&'���S��)����ก���������� ����� 8,714 )���� 

: ������ �/�()%�0�ก�+B&;���3N � 52,209 )������6�&;���3N ����*)% 11.0 ����1�9�&�T��)��ก (1) ������;*B�0�.�
&;6��ก������()%�)�	�R7	�&)�*�&;���3N � 19,268 )���� JN�'�&�	0�)�ก��ก������;*B&;6��ก��)�	3�'7/�'ก��'ก� 
7/�'ก����	*B ()%7/�'ก�;�������;� ���	�&)&J�* (2) 7/�'ก�	�'U 3�' �	�.���&;���3N ���� 13,645 )���� �ก'�
ก�����'7�'(*กกKJQ ����*��� 6 7�'(*กกKJQ ��&�� ()%'����'�����'กKJ&������ 4  ����� 3,149 )����   2,933 )���� 
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()% 1,816 )���� 	�)����  (3)  7/�'ก�ก�����'��&��*�&�6�()%�M�����-��*กKJ.����	�&�)�3�' PTTLNG ����� 
10,535 )���� (4) 7/�'ก�ก�����'7�''��)�	 Acrylonitrile (AN) ()% Methyl Methacrylate (MMA) 3�' PTTAC ����� 
3,874 )���� ()% (5) 7/�'ก�ก�����' Ammonia Storage Tank and Facilities 3�' PTT TANK �����  2,810 )���� 

: ������;*B2����0�&��*��6��U &;���3N � 6,487 )������6�&;���3N ����*)% 5.0 �&�	0�)�ก�ก�8 2553 PTTEP ��&'����*
)��'��� ����� 10,312 )���� �กก�)'����99 Partnership Unit Sale Agreement ก�������� Statoil Canada Ltd. ()% 
Statoil Canada Holdings Corp. &;6������)'�0�1�(�)�' Oil Sands Kai Kos Dehseh (KKD) ���*�������ก�M6��0�����*)% 
40  ����� '������;*B:��&'��2����ก�	����9�� &;���3N � 5,170 )���� (����&'����*)��'���/�J6 �กKJ)�)' 8,931 )����  

��?E9�� 

+ ������ 31 .���/� 2553 ��� ������������� 677,835 )���� &;���3N ��ก�� ��8 2552 ����� 73,382 )���� ��6�
&;���3N ����*)% 12.1 7�*&�T�ก�&;���3N �3�'��� �����0�&��*� 53,649 )���� ��6�&;���3N ����*)% 28.5 �&�	0�)�ก�ก  &����� 
ก�/�&;���3N � 35,166 )���� &'��ก��*6��%*%�� � &;���3N � 9,579 )���� ��%�+ก���� ���/��6 �M���0�ก�+Bก��)�	�%*%�� � 
&;���3N � 3,092 )���� ����� ':��&'��2��/�'��*()%/�1����*/�'��* &;���3N ���� 3,293 )���� 	�)����  

&'��ก��*6��%*%*� (���&'��ก��*6��%*%*����MN'ก�������%:*1� 1 �8) ������� 370,989 )���� &;���3N � 16,101 )��
�� ��6�&;���3N ����*)% 4.5 ����1�9�&�T��)��กก���ก�0��ก���ก0)&'����()%&'��ก��*6��ก0)&'��&���*9����$Q 3�' �	�. 
����� 20,636 ()% 9,802 )����	�)���� ����� 'ก���ก�0��ก���ก0)&'��&���*9����$Q3�' �	�.��. ����� 700 )��&���*9
����$Q��6�&��*�&�� 20,928 )���� ()%&'��ก��*6��%*%*�3�' PTTAC ����� 2,792 )���� 1�3+%�����ก����%/6�
;��.��	�3�' �	�. ����� 9,000 )���� ()% ���%/6��0��ก��3�' �	�.��. ����� 9,500 )���� �� '��  &'��ก��*6� + 31 .���/� 
2553 ����� 18,576 )���� / ���%ก��7�*ก�%���'ก�/)�'  

��� ���2����0�&��*��6��U  &;���3N � 3,632 )���� ��6�&;���3N ����*)% 5.9 �&�	0�)�ก�กก�&;���3N �3�'��� ����ก
ก� Make Up ����� 1,751 )���� �ก:�%���	��'��*���%(ก�����*'�	�'U ����������:�%��ก&�� *���&ก��3N ��กก���*&'��
)��'���3�'/�กKJ(�)�'*��()%(�)�'&*	ก0� ����� '��� ���:��&'��2����ก�	����9��&;���3N � 1,719 )����  

98������RFK;��BF� 

+ ������ 31 .���/� 2553 ����3�'���M6��0������������ 571,313 )���� &;���3N ��ก�� ��8 2552 ����� 73,222 
)���� ��6�&;���3N ����*)% 14.7 &�6��'�กก�2��%�����*�'2��2��������&;���3N � 56,820 )���� �ก�)��%ก��ก� ��%���8 
2553 3�' �	�.()%������*��* ����� 83,088 )���� 1�3+%����8�� ��ก���*&'���S��) �������)��%ก��ก�/�N�'�)�'3�'�8 
2552 ()%/�N�'(�ก3�'�8 2553 ������� '�� � 26,251 )���� ��ก�ก�� ��ก�2����*�'2��&ก��3N �1��)�ก���;*B&�6��3*&;���3N � 2,739 
)����()%�)3��0��ก�)	�'�กก�(�)'/�'�ก�&'��&;���3N � 1,198 )����  

1����'�8 2553 �	�. ��ก�&;����0��กก�1�����.�	�1���/�9(��'���.�3�'ก���ก�������ก�1�9� �������� 
;��ก'� �	�. ()%;��ก'�������1�&/�6� �	�. ���������	�'���%��1�	�(���''�3�' �	�. &;6��J6 ��0�����9�����ก1��� 
(ESOP Scheme) 1�&�6��ก0�:;��.B ���/� ;��:/� ��M0�*� ��'�/�()%ก��**�  JN�'��'�)1���0������ก()%���%()��
&;���3N � 152.57 )���� (15,257,200 �0��) ()%������&ก����)/��0�����9&;���3N � 3,032.76 )���� ��1�� + 31 .���/� 2553 ��
1���/�9(��'���.����*�'2��2��1�����.������ 8.20 )������* ��%ก�����*1���/�9(��'���.��0����� 1 �����ก()%&���3*&�6��
������ 1 ก��**� 2548 JN�'����*0()%2�����M1�����.�2��()��/'&�)6������ 0.59 )������* ()%1���/�9(��'���.��0����� 2 ���
��ก()%&���3*&�6�������� 29 ก��**� 2549 ����� 7.61 )������* (ก����ก�1�����.�/�� '�0���* 28 ก��**� 2554) 
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����3�'���M6��0���������*&;���3N �  11,477 )���� ��6�&;���3N ����*)% 16.7 ����1�9��กก�2��0�.��ก�)
��%ก��ก� ��%���8 2553 1�����3�'���M6��0���������*����� 16,842 )���� (�����%��ก���*&'���S��)3�' PTTEP ()% 
PTTNGD ����� 4,306 ()% 294 )���� 	�)����  

9S�Q��8�� 

�:;/)��'3�' �	�. ()%������*��*������'���8�� ��0������� 31 .���/� 2553 ��ก�%(�&'�����0�.�&;���3N ������ 
31,576 )���� 7�* �	�. ()%������*��*��&'�����0�.�	��'�����*ก��ก�8 2552 ����� 104,056 )���� &�T��)1��&'����
�0�.��)*'��&��ก�� 135,632 )���� �� '��  �*)%&��*�ก�%(�&'����(	�)%ก��ก��� ����'��  

������ (�	��
��)
ก�����������������	����กก��ก������������� 152,783            
ก��������������� !	�" �ก��ก�������� (123,810)
ก�����������������	����กก��ก����'�(����� 3,761
*�ก���
��ก+',����ก�"�-./� ������������/ก����-/
��0������� (729)
*�,0����กก���"��10��
ก������ (429)
�����������/ก����-/
��0��������4�.�567���(�0�����-����� 31,576
�����������/ก����-/
��0������� 3 �'�,	���� 104,056
�����������/ก����-/
��0������������"��/��� 135,632
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11.3 S�	�ก�	M�F����9� �9�B�6��ก�	
���ก8�	�7 6M�
�	;� 

+ 30 ก��**� 2554  �	�. ��:�%1�ก�1��ก�������0��'ก�&'��(ก�������1�ก)0�� �*)%&��*� ��'��  

                           ����* : )�� 

   1��/��������0�()��  
 

*�'2��2��1��
/��

������0� 

������  
�ก0)&'�� 

�'&'�� *��&'��ก��
/�'���% 

ก�3**
�'&'��
���&�6��

�'ก�/� 

�6��U 

������1�ก)0�� �	�.��� �	�.M6��0�����*ก�� 100% 

������ �	�. �%7�&�	�ก�B()%ก�ก)��� ��ก�� (����)  
(PTTAR) 

�� 5,807.69 4,823.82 - - - 

������ ����B 2�*-�&)&J�* (2�*) ��ก�� (TTM(T)) &���*9����$ 187.50 - - - 187.50 

 &���*9����$ 16.91/1 - - - 16.91 

������ ����B 2�*-�&)&J�*(�&)&J�*)��ก��(TTM(M)) &���*9����$ 12.95 - - - 12.95 

������ &��&���B*�� /��&;)4กJB ��ก�� (EnCo) �� 1,250 580 - - - 

������ ;����� �J�� &/��/�) ��ก�� (PTTAC) &���*9����$ 220.34/2 - - 26.34 194 

������ �'�%���7/&��&��&����� ��ก�� (BIC) �� 1,248.50/3 - - - 1,248.50 

��� &���*9����$ 437.70 - - 26.34 411.36 

�� 8,306.19 5,403.82 - - 1,248.50 

������1�ก)0�� �	�.��� �	�.M6��0�� 100% 

������ ;����� (�)&�4��� ��ก�� (PTTLNG) �� 23,408 23,408 - - - 

������ �	�..0�ก��/��)�ก ��ก�� (PTTRB) �� 4,900 4,792 - - - 

PTT International Co., Ltd. (PTT INTER) &���*9����$ 724.50/4 698.63 - - 25.87 

������ �)�	2rr�()%;)�''����� ��ก�� (CHPP) �� 540 465 - - 45 

������ ;����� (�'/B &���B����) ��ก�� (PTT TANK) �� 2,700 1,727.50 - - 972.50 

��� 
&���*9����$ 724.50 698.63 - - 25.87 

�� 31,548.00 30,392.50 - - 1,017.50 

ก�3**�'&'�����&�6���'ก�/� 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) &���*9����$ 100 - 99.81 - 0.19 

��� 
&���*9����$      1,262.20         698.63              99.81       26.34           437.42  

�� 39,854.19 35,796.32 - - 2,266 
 

/1 	����'�6� Construction Cost Undertaking )'������ 3 ;�P��ก*� 2553 �%���' �	�. &�7	��� ()% TTM(T) ���ก����1�� �	�. ()%&�7	���
1�$�%���M6��0��	��'1��/�����*&�)6��'ก�&'��	��������ก�M6��0�� 50 : 50 1�ก�+����  TTM(T) 2�����M���%/� Claims ���������&��ก�����'
7/�'ก�&��*ก&ก4�2�� (�'&'�� 16.91 )��&���*9����$Q&�T�	��&)3��%�+ก�) ()%��99�%�� ��0�&�6�� TTM(T) ���%/� Claims ก��
������&��ก�����'()��&��4�  

/2   	���99ก�1��ก�������0��'ก�&'�� (Sponsor Support Agreement : SSA) &;6��ก�ก��&'�� Project Financing ������M6��0��	��'1�� ก�������0� 
���'ก�ก�����' /��&�T�:�%3�'���M6��0����'�0�&��ก���������ก�M6��0��3�'*����� /'/�' /��&�T��'&'�� 194 )��&���*9����$Q ()%��%�+ก� 
Cost Overrun Support (COS) 1�����������M6��0��	��'1��ก�������0�	��������ก�M6��0����ก 26.34 )��&���*9����$Q  
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/3   �	�.2��&3������0�1� BIC &�6�� 18 ��'�/� 2554   ��1����:�%	���99 SSA  &;6��ก�ก��&'�� Project Financing ������M6��0��	��'1�� ก�������0� 
���'ก�ก�����' (COS)  /��&�T�:�%3�' �	�.��'�0�&��ก���������ก�M6��0��3�'*����� /'/�' /��&�T��'&'�� 1,248.50 )����  

/4  	���99&'��ก���ก���M6��0�� (Shareholder loan) �%���' �	�. ()%������ PTTI )'������ 29 ;�P��ก*� 2553 �'&'��ก�� 724.50 )��&���*9����$ &;6��
��2���*���%/6�&'��ก��	���99Z���&��� )'������ 1 .���/� 2552 ()%&;6��1��&�T���ก&�� *��*�ก��99ก��*6�&'��Z����� 1����'������ก��*�'2�����*2�� 
7�* �	�. �%��*&'��ก��&�T�&'���ก0)�� ()% PTTI �%���%��ก&�� *()%&'��ก��&�T�&'���ก0)��7�*1����	�()ก&�)��*����ก����   

 
      �	�. ���7*�*2�����':�%��ก;���'ก�&'��1���&;����ก������*��&��� *ก&���1�ก�+���&�T�()%&�T���%7*��B	�� �	�. 

1��%*%*� �	�. �%;���+1��/��������0��'ก�&'��1����3�'&'��ก�� ()%/��6����&�6���'ก�/�&�T��*ก�+� JN�' �	�. ��
/��&�6�����7*�*()%ก���&���ก���'ก)���%���M���'/��(34'(ก��'1��ก��������1�ก)0�� �	�. 2�� 
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11.4   ��ก�	��6B�M�����5 

 �	�. ��(��ก�)'�0�:*1� 5 �83�'��� (�8 2554-2558) &�T�&'�������%�+ 330,053 )���� 7�*����0�
�*)%&��*���%�+ก�1��&'���*�8 ��'��   

����* : )���� 
.0�ก�� �8 2554 �8 2555 �8 2556 �8 2557 �8 2558 ��� 

กKJ.����	� 26,509  29,871  20,986  32,134  10,205  119,705  
� ���� 2,463  3,468  2,654  1,927  1,869  12,381  
�����0�   47,281  56,703  29,334  29,492  20,543  183,353  
����ก'�1�9� ()%�6��U 3,024  4,050  5,365  1,336  839  14,614  
��� 79,277  94,902  58,339  64,889  33,456  330,053  

��*&�	0: (��ก�)'�0� 5 �8 (�8 2554-2558) 2�����'�����'  

 
/+%ก���ก� �	�. 2�����	���0��	�(��ก�)'�0�1� 5 �8 (�8 2554 I 2558) �� '��  ก�)'�0�����1�9�3�' �	�. &�T�

ก�)'�0�1�ก)0��.0�ก��กKJ.����	� JN�'��7/�'ก��)�ก��%ก�����* 7/�'ก�ก�����'�����'กKJQ &������ 4 ���ก 7/�'ก�
ก�����'7�'(*กกKJQ 7/�'ก�ก�����'�����'กKJQ &;6������'กKJQ 1��ก��)�ก/� ������&'��)'�0�1�.0�ก�������0�&�T�&'��)'�0�
1������� ;����� (�)&�4��� ��ก�� ������ �	�. ก���&�4�&���B*�� ��ก�� ()%ก�)'�0�.0�ก��;)�''�1�	�'��%&�P &�T�	�� 

(�)�'&'���)�ก��� �	�. /����%���1��1�ก�)'�0�	�(����'ก)��3�'	�� �%��ก&'�����กก���&���'� ���MN' 
�กก�ก����� �� '�%*%�� �()%�%*%*�  �� '�� (��ก�)'�0�3�'	��&�T�(��ก�)'�0�3�' �	�.&���� � 2�����(��ก�)'�0�3�'
������1�&/�6� ��N�' (��ก�)'�0�1���/	3�'������1�&/�6��)�ก2����&���1����3�� 3 )�ก�+%ก���%ก��.0�ก��3�'(	�)%.0�ก�� 

 

11.5 D�	�ก�	�� กM�����5��� 456. 

11.5.1 D�	�ก�		���68�98�กG�H�		�A�5� (Transmission Pipeline) 

/+%��$��	�� &�6��������  19 ��M0�*� 2550 ���	�&�4����	��	�/+%ก���ก��7*�*(��'�	� (ก;�.)   
1�ก�3**�%�������'กKJ.����	�	�(��(�����%�������'กKJ.����	�Z������ 3 ;.P. 2544 - 2554 (������0'&;���&	��) 
����� 14 7/�'ก� 7�*(��'ก�)'�0�&�T� 3 �%*% ()%ก�&;���ก�)'�0�1��%�����&�6���1��%&) 1��'&'��)'�0������ '�� � 
165,077 )����  

	���/+%��$��	�� &�6�������� 23 ���/� 2553 ���	�&�4����	��	� ก;�. 1�(��;�V�ก�)�'ก��)�	2rr�3�'
��%&�P2�* ;.P. 2553-2573 (PDP 2010) 3�'ก�2rr�bc*�)�	(��'��%&�P2�* ��6� กr�. 7�*/��	��'ก�2rr���ก�
3**	�����)�)'	���ก�	�&P��$ก�� �ก��	�ก�3**	��&Z)��*��%�+���*)% 5.6 	���8 	�(�� PDP 2007 Z���������0'/�� '��� 
2 &�T�&Z)��*��%�+���*)% 4.2 	���8	�(�� PDP 2010 �*�'2�ก4	� (�� PDP 2010 *�'���7*�*1�ก�������0�ก�1��
;)�''��*�'����%���.�:;���7�'2rr� SPP �%�� Cogeneration  ��1��  �	�. �N'��&�T�	��'������*)%&��*�(��(����
�%�������'กKJ.����	� Z������ 3 ;.P. 2544-2554 (������0'&;���&	��) &;6��1�����/)��'ก����%�+ก�/��	��'ก�กKJ
.����	�)��0�3�'	�� 7�* �	�. 2����&���ก�3**7/�'3�*�%�������'กKJ.����	�&;6����'���ก�����กKJ.����	�
&;���&	���ก��:;;�� ()%�%�������'กKJ.����	�2�*�'����:���:/&;6����'���ก������'กKJ.����	�1��ก��7�'2rr� SPP   

�� '�� ก������(��(�����%�������'กKJ.����	� Z������ 3 ;.P. 2544-2554 (������0'&;���&	��) 2�������0��	��ก
/+%��$��	�� &�6�������� 20 ก�กO/� 2553 &;6��1��&�T�ก���1�ก�)'�0�ก�����'�%�������'กKJ.����	������ 16 7/�'ก� 
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1��'&'��)'�0������ '�� � 199,672 )���� 7�*(��'ก�)'�0�&�T� 3 �%*% ()%ก�&;���ก�)'�0�1��%�����&�6���1��%&)7�*��
�*)%&��*���'��  

D�	�ก�	M�	���6?O 1   

• 7/�'ก�	��	� '����*&;���/�������� Block Valve West 7 (BVW#7) ��'����ก9���0�� &;6��&;���/�����M1�ก�
���()%��'กKJ.����	�&;���&	���ก��:;;�� ��'�0� 1,300 )��)�ก�PกBr0		����� JN�'7/�'ก���'ก)��()��&��4�
1�&�6��ก�กO/� 2549 

• 7/�'ก������'กKJ.����	�2�����*-7�'2rr�;�%�/�&��6�()%;�%�/�1	�3��&�����P��*Bก)' 24 �� � &�T�
�%*%�' 10 ก�7)&�	� �ก�'1�9�2�*�'7�'2rr�;�%�/�&��6� ()%�����'กKJ.����	�3��&�����P��*Bก)' 
30 �� � &�T��%*%�'��%�+ 70 ก�7)&�	� 7�*�%&�6����ก�����'กKJ.����	����0��-��'���* �����&:�2�����* 
2�*�'7�'2rr�;�%�/�1	� ��/�����M1�ก���'กKJ.����	���'�0���� 480 )��)�ก�PกBr0		����� �%�����
��'กKJQ �ก2�����*2�*�'7�'2rr�;�%�/�&��6�()%;�%�/�1	�ก�����'()��&��4� ()%&������'กKJ.����	�2��
1��8 2552 ()%2	������ 4 �8 2549 	�)���� 7/�'ก�	��	� '����*&;���/���������'���&3	�����	�ก��%�����
��'กKJ.����	� ��'�������0�� &;6��&;���&�M�*�:;()%/��*6��*0��1�ก���'กKJ.����	��ก��:;;��2�*�'
���1��กKJ.����	�1�����ก)' JN�'7/�'ก�()��&��4�()%&������&���'�&�6��	��&�6��;��:/� 2549 

• 7/�'ก������'กKJ.����	�&������ 3 1��%&)()%���ก JN�'��%ก�����* 

- 7/�'ก�ก�����'(���;�ก���;���B;� (PTT Riser Platform I PRP) 7/�'ก�()��&��4�&�6��	���8 2551 

- 7/�'ก��'�����'กKJ.����	�1��%&)3��&�����P��*Bก)' 42 �� � �ก(���;�ก���;���B;� 	��2�*�'��'����
�%*�' &�T��%*%�' 418 ก�7)&�	� ��/�����M1�ก���'กKJ.����	���'�0� 700 )��)�ก�PกBr0		����� 
()%�%&;���3N �&�T� 1,900 )��)�ก�PกBr0		����� :*�)�'	��	� '����*&;���/�����1��%&) JN�'ก�����'()��
&��4�()%&������'กKJ.����	�2��&�6��	���8 2550 

- 7/�'ก��'�����'กKJ.����	�1��%&)3��&�����P��*Bก)' 42 �� � �ก(�)�'���	*B2�*�'(���;�ก��� 
;���B;� &�T��%*%�' 200 ก�7)&�	� ��/�����M1�ก���'กKJ.����	���'�0� 1,500 )��)�ก�PกBr0		��
��� 7/�'ก�()��&��4�()%&������'กKJ.����	�&�6��	���8 2551 

• 7/�'ก��'�����'กKJ.����	����ก3��&�����P��*Bก)' 36 �� � �ก�%*�'&;6��&�6���ก���%�����/��3����
�ก����M��&;���/������'�%ก' &�T��%*%�'��� 110 ก�7)&�	� /�����M1�ก���'กKJ.����	���'�0� 400 
)��)�ก�PกBr0		����� ()%�%&;���3N �&�T� 1,200 )��)�ก�PกBr0		�����:*�)�'	��	� '����*&;���/����� 
���ก JN�'7/�'ก�()��&��4�()%&������'กKJ.����	�2��	� '(	�&�6�����/� 2549 

D�	�ก�		���6?O 2 

• 7/�'ก��'�����'กKJ.����	�1��%&)3��&�����P��*Bก)' 42 �� � �ก(�)�'&���&�2�*�'(�)�'���	*B &�T�
�%*%�' 95 ก�7)&�	� ��/�����M1�ก���'กKJ.����	���'�0���� 1,000 )��)�ก�PกBr0		�����  JN�'
7/�'ก���'ก)��()��&��4�&�6���)*�8 2551 

• 7/�'ก�	��	� '����*&;���/�����3�'�����'กKJ.����	�&������ 3 �� '1��%&)()%���ก &;6��&;���/�����M1�
ก���'กKJ.����	���'�0� JN�'����*&;���/�����3�'�����'กKJ.����	�&������ 3 ���ก 2��ก�����'()��&��4� ()%
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&������&���ก�&�6��	���8 2550 ����������*&;���/�����3�'�����'กKJ.����	�&������ 3 1��%&) /����%()��
&��4���%�+�)*�8 2554 

• 7/�'ก��'�����'กKJ.����	����ก3��&�����P��*Bก)' 20 �� �  �ก7�'(*กกKJ.����	� 3�'������ TTM 
��&:��%�%  2�*�'7�'2rr��%�% ��&:��%�%  ��'�����'3)  &�T��%*%��%�+ 8 ก�7)&�	�  ��/�����M1�
ก���'กKJ.����	���'�0���� 280 )��)�ก�PกBr0		�����  JN�'7/�'ก�2��&������'กKJ.����	�2��&�6���� ��8 2550 

• 7/�'ก�	��	� '����*&;���/������%���'�' &;6��&;���/�����M1�ก���'กKJ.����	��ก��'���*3�'�����'
กKJ.����	����ก 1�ก���'กKJ.����	��ก���2�*2�*�'���0��()%7/�'ก������'กKJ.����	�2�����*-
;�%�/�1	�/;�%�/�&��6�   

• 7/�'ก��'�����'กKJ.����	����ก3��&�����P��*Bก)' 42 �� � �ก��'�����%*�' 2�*�'��&:�(ก�'/�* 
��'������%�0�� (7/�'ก������'กKJ.����	����ก&������ 4) &�T��%*%��%�+ 300 ก�7)&�	� ��/�����M1�
ก���'กKJ.����	���'�0���� 1,400 )��)�ก�PกBr0		����� �� '��  �	�. 2��&������&���7/�'ก�1�����3�'�%��
�����'กKJ.����	����&�6����%���' LNG Receiving Terminal ก��7�'(*กกKJ.����	� �����'�����%*�' �%*%�'
��%�+ 13 ก�. ()��&��4�()%&������'กKJ.����	�&�6��&�6��ก�กO/� 2554  �������%�������'กKJ.����	�
�)�ก (�%*�' I (ก�'/�*) /����%()��&��4�()%&������'กKJ.����	�2��1��8 2556   

D�	�ก�	M�	���6?O 3 

• 7/�'ก�	��	� '����*&;���/��������%�������'กKJ.����	�bS�'	%���	ก &;6��&;���/�����M1�ก���'กKJ
.����	��%�������'กKJ.����	�bS�'	%���	ก  

• 7/�'ก��'�����'กKJ.����	����ก3��&�����P��*Bก)' 28 �� �  �ก�*(��2�*��:;;�� 2�*�'��&:�
��'�:���  ��'����ก9���0��  &�T��%*%��%�+ 1 ก�7)&�	�  ��/�����M1�ก���'กKJ.����	���'�0���� 
280 )��)�ก�PกBr0		�����  /���7/�'ก��%()��&��4���%�+�)*�8 2556 

• 7/�'ก��'�����'กKJ.����	����ก3��&�����P��*Bก)' 28 �� �  �ก��&:�(ก�'/�* ��'������%�0��    2�*�'
��'�����/������ &�T��%*%��%�+ 150 ก�7)&�	�  ��/�����M1�ก���'กKJ.����	���'�0���� 320 )��
)�ก�PกBr0		�����  /���7/�'ก��%()��&��4���%�+�)*�8 2557 

• 7/�'ก��'�����'กKJ.����	����ก3��&�����P��*Bก)' 28 �� �  �ก��&:���'���* ��'����;�%�/�P���*0.*  
2�*�'��'�����/�����/B  &�T��%*%��%�+ 210 ก�7)&�	�  ��/�����M1�ก���'กKJ.����	���'�0���� 330 
)��)�ก�PกBr0		�����  /���7/�'ก��%()��&��4���%�+�)*�8 2557 

ก�	
Q�O�ก�	��6B�M�	���68�
A;O��M�6�
� 

• 7/�'ก��'�����'กKJ.����	�&�6���1��%&) 18 �� � �ก(�)�'�)�	���	*B&��6�����&;��� �*�'�%�������'กKJ
.����	�&������ 3 1��%&) �%*%�'��� 40 ก�7)&�	� ��/�����M1�ก���'กKJ.����	���'�0���� 150 )��
)�ก�PกBr0		����� JN�'7/�'ก���'ก)��()��&��4�&�6���)*�8 2551 

• 7/�'ก��'�����'กKJ.����	�&�6���1��%&) 24 �� � �ก(�)�'�)�	&�r�������&;��� �*�'�%�������'กKJ
.����	�&������ 3 1��%&) �%*%�'��� 45 ก�7)&�	� ��/�����M1�ก���'กKJ.����	���'�0���� 330 )��
)�ก�PกBr0		����� /���7/�'ก��%()��&��4���%�+�)*�8 2554 



  ������ �	�. ��ก�� (����)   ������� 2 �����ก	������  
 

 ������� 2 ������ 340 

• 7/�'ก��'�����'กKJ.����	�&�6���1��%&) 24 �� � �ก(�)�'�)�	�'ก�1	�����&;��� �*�'�%�������'กKJ
.����	�&������ 3 1��%&) �%*%�'��� 50 ก�7)&�	� ��/�����M1�ก���'กKJ.����	���'�0���� 350 )��
)�ก�PกBr0		����� /���7/�'ก��%()��&��4�1��)*�8 2555 

(��(�����%�������'กKJ.����	���'ก)�� �%���*&;���3��/�����M��'�0�3�'�%�������'กKJ.����	��� 'bS�'
	%�����ก()%bS�'	%���	ก3�' �	�. (��������'กKJQ�ก(�)�'� �;�') �ก 3,680 )��)�ก�PกBr0		����� (+ /�/���������') 
&;���&�T� 7,680 )��)�ก�PกBr0		����� (+ /�/���������') 

�� '��  �	�. 2����&���ก�3����ก���'&����ก�)'�0��ก/+%ก���ก���'&����ก�)'�0� (BOI) JN�'/+%ก���ก�
��'&����ก�)'�0� &�6�������� 27 ก�กO/� 2547 ���	�&�4����1��ก���'&����ก�)'�0�7/�'ก������'กKJ.����	�2�����*
7�'2rr�;�%�/�1	� ()% &�6�������� 27 .���/� 2547 ���	�&�4����1��ก���'&����ก�)'�0�ก��7/�'ก�	�'U 	�(��(����
�%�������'กKJ.����	���'��  

� 7/�'ก������'กKJ.����	�&������ 3 1��%&)()%���ก 

� 7/�'ก������'กKJ.����	�1��%&) �ก(�)�'&���&� - (�)�'���	*B 

� 7/�'ก�	��	� '����*&;���/�����3�'�����'กKJ.����	�&������ 3 �� '1��%&)()%���ก 

� 7/�'ก������'กKJ.����	���'���* - (ก�'/�* 

��ก�ก�� /+%ก���ก���'&����ก�)'�0�2�����	�&�4����1��ก���'&����ก�)'�0�ก��7/�'ก������'กKJ.����	�
�ก(�)�'���	*B FPSO �*�'�����'กKJ.����	�&������ 3 &�6�������� 27 ��'�/� 2550 ()%7/�'ก������'กKJ.����	�2�
7�'2rr�;�%�/�&��6� &�6�������� 7 .���/� 2550 ()%7/�'ก������'กKJ.����	����ก&������ 4 (�%*�'-(ก�'/�*) &�6�������� 2 
&��*� 2551 	�)���� 

/+%ก���ก���'&����ก�)'�0�2�����	�&�4����1��ก���'&����ก�)'�0�3�' �	�. ��ก�)*7/�'ก� 7�*�*)%&��*�
7/�'ก�()%������ BOI ���	�&�4���� &�T���'��  

• 7/�'ก�7�'(*กกKJ��&��  (&�4����&�6�� 17 	0)/� 2548) 

• 7/�'ก�7�'(*กกKJ.����	�����*��� 6  (&�4����&�6�� 1 ก0�:;��.B 2550) 

• 7/�'ก��)�	7�'2rr��%��/����������&;6���)�	2rr�()%2�� � ������7�'ก)���� �����'�ก (&�4����
&�6�������� 1 	0)/�  2550) 

 

11.5.2 ก�	
5	?������Q	F��
Q;O�	��	 �Q	�	�A� XX 5�ก�	4	�ก��ก��ก�	Q� ���� Q.J. 2550 

	���� ;�%����99�	�ก���%ก��ก��ก�;)�''� ;.P. 2550 2�����)1����'/��()��	� '(	������� 11 .���/� 2550  
7�* �	�. &�T����2�����1���09	��%ก��ก��ก�กKJ.����	�  ��%ก�����* 1���09	ก�3���'กKJ.����	��'�������%��
��'กKJ.����	�  1���09	ก�����()%/���'กKJ.����	�  ()%1���09	ก�/��)�กกKJ.����	�����%�������*กKJ
.����	� ()%ก��ก�2rr� ��%ก�����* 1���09	�)�	()%�����*2rr�������7�'ก)���� �����'�ก  ก��ก��)�	2rr�&;6��
1��&�'1�7�'(*กกKJ.����	��%*�'()%3��� ()%ก��ก��)�	2rr�&;6��1��&�'	��M��/��/0�กKJ.����	� ��'�)1�� ก�
��%ก��ก��ก�กKJ.����	�()%2rr�3�' �	�. M�กก�ก��7�* /+%ก���ก�ก�ก��ก��ก�;)�''� :*1	� ;�%����99�	�  ก�
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��%ก��ก��ก�;)�''� ;.P. 2552 ()%;�%��ก��O�กก�������� ���.� ()%��%7*��B 3�'������ �	�. ��ก�� (����)  
(Z������ 2) 2��1����'/��ก��ก���%ก��ก��ก�กKJ.����	�3�' �	�. ��ก	��2� 

 

11.5.3 D�	�ก�	กG�H�		�A�5�9���	 ������5� (Natural Gas for Vehicle �	;� NGV)   

&;6����'&����ก�1��กKJ.����	�&;6��&�T�&�6 �&;)�'�'&)6�ก1�:/3���' )��)ก�%��	���:;&P��$ก�����&�6��'� 
�ก�/� �������()%� ������&�4����1�	)�7)ก2������	����'3N ��*�'	��&�6��' )��)ก�%��	�����'(��)��� ()%������0�
*0�.P�	�B;)�''�3�'��%&�P ���������0�1��1��&�6 �&;)�'������M����2���ก(�)�':*1���%&�P �	�.2��&������ NGV �
1��&�T�&�6 �&;)�'1��ก���M7�*����%���' NGV 3�' �'/Bก�3���'��)��ก�0'&�; (3��ก.) 	� '(	��8 2536 ()%��ก�3**	)� 
NGV �*�'	��&�6��' 

 ��ก�ก��  �	�. *�';�V�ก�1�� NGV 1�7/�'ก���)�';�V�กKJ���:;���2���ก��)��	�B&;6��ก�/��/���'����
&��*'1��� 3��ก�)�'กKJ���:;�����6� Compressed Bio Methane Gas (CBG) 6 	��/��� /����%ก�����'()��&��4�1�2	������ 
1 �8 2555 ()%/����%���M��&���'�&��';+��*B2����%�+&�6����M0�*� 2555 ()%7/�'ก�������0'�M�� CNG 1��&�T�
�M�� LCNG (Liquid to Compressed Natural Gas Station) + �M�����ก� NGV �3��:� �. &��*'1��� &;6��)�	���0�/�3���'
1�;6 ������'2ก)�ก(�����กKJ.����	�7�*��� LNG (Liquefied Natural Gas) �ก7�''��)�	 LNG ��'�����073��* /����%
ก�����'()��&��4�()%���M1��'�2��1�2	������  4  �8  2554 

 

11.5.4 D�	�ก�	Q ^���B	ก��Q��95�กA?�S�Q (Bioplastics)   

&;6���)�	;)�	�ก���:;��%&:� Polybutylene Succinate (PBS) �ก��	M0���.����	�()%*��*�)*7�*��.�.����	� 
(Bio-based and bio-degradable PBS) �*(�ก3�'7)ก3�� 20 KTA 7�*�����0�ก�������� Mitsubishi Chemical Corporation 
(MCC) JN�'&�T����;�V�&�/7�7)*�()%&�T�&��3�'���.���	��'�S991�ก��)�	 PBS �����ก;6� 1�����������*)% 50 ���	� '
������ PTT MCC Biochem Co., Ltd.  JN�'���0����%&��*�������&����	����� 360 )���� &�T������&���ก�;�V�	)� PBS �� '1�
()%	�'��%&�P7�*ก�&�T����(��3* PBS 3�' MCC ()%ก�����'7�''�1���%&�P2�* /����%���M��&���ก��)�	&��'
;+��*B2��:*1�2	��� 4 3�'�8 2557 �� '��  ก���&���7/�'ก���'ก)��������ก��ก)*0�.B3�' �	�. ()%&����*3�'��%&�P
1�ก�;�V�.0�ก�����&�T���	�	�����'(��)��� (Green Business) &;6�����'��)/�&;����ก/��	��'ก����7:/������ก3N �	�ก�%(�
3�':�%7)ก����  

 
  



  ������ �	�. ��ก�� (����)   ������� 2 �����ก	������  
 

 ������� 2 ������ 342 

11.6  �8�5��6�����RF9��� XA? 

 1. �8�5��6���กก�	9��� XA? (audit fee) 

         ������()%������*��* ()%ก��ก����/��/0�����ก����*/�	��(��ก������9��1��(ก� ����ก'�ก�	���&'��
(������ (�	'.) ()%����ก'������9���6��U 1�����8��9����������������&'����� 23,777,569 ��  (*�������)��&�4�(��
&�4���6��&�4�;�������*�ก���&ก���) 

 2. �8��	�ก�	�;O� (non-audit fee) 

       ��������*/�	��(��3�''����ก��6�� JN�'2��(ก� /�.���&��*�1�ก������ Letter of Comfort &;6����%ก��ก�
��ก���'�6��� ���1�ก���������*�0��ก��3�'������1��(ก� ����ก'�ก�	���&'��(������ (�	'.) ()%����ก'������9���6��U   
1�����8������� �	�. 2����ก���*/����ก��6��U 
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 สวนที่ 3 หนาที่ 1 
 

สวนที่ 3 

ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายตราสารหนี้  

บรษิทั ปตท . จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีช่ือเปนภาษาอังกฤษวา PTT Public Company Limited สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี 555 

ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท (66) 2537-2000 โทรสาร (66) 2537-3498-9 มีความประสงคท่ีจะ

เสนอขายหุนกู จํานวน 2  ชุด โดยมีมูลคารวมท้ังสิ้นไมเกิน 20,000,000,000 บาท (สองหม่ืนลานบาท) ซึ่งมีลักษณะสําคัญของหุนกู

ตามท่ีระบุไวขางลางนี้ 

1. รายละเอียดของหุนกูที่เสนอขายและสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและ 

ผูถือหุนกู (“ขอกําหนดสิทธิ”) และสรุปสาระสําคัญของสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู  

1.1 รายละเอียดของหุนกูที่เสนอขาย 

หุนกูชุดที่ 1 

ผูออกหุนกู : บรษิทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุนกู : หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน ) ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1 ครบกาํหนดไถ

ถอนป พ.ศ. 2558 

ประเภทของหุนกู : หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

จํานวนและมูลคาหุนกูท่ีเสนอขาย : หุนกูท่ีเสนอขายรวมจํานวนไมเกิน 11,000,000 (สิบเอ็ดลาน) หนวย คิดเปนมูลคาหุนกูรวม

ไมเกิน 11,000,000,000 (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันลาน) บาท  

มูลคาท่ีตราไวตอหนวย  : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

อายุหุนกู : 3 ป 8 เดือน 20 วัน นับจากวันท่ีออกหุนกู 

วันออกหุนกู : วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2555 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558  

อัตราดอกเบ้ีย : อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 3.80 (สามจดุแปดศนูย) ตอป ตลอดอายุหุนกู 

การชําระคืนเงินตน : ชําระคืนเงินตนท้ังจํานวนในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 

การชําระดอกเบ้ีย : บริษัทจะชําระดอกเบ้ียของหุนกูในวันท่ี 15 กุมภาพันธ และ 15 สงิหาคม ของทุกปตลอด

อายุหุนกู โดยเริ่มชําระครั้งแรกในวันท่ี 15 สงิหาคม  พ.ศ. 255 5 และจะทําการชําระ

ดอกเบ้ียงวดสุดทายในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู ท้ังนี้ หากวันครบกําหนดชําระ

ดอกเบ้ียตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย จะเลื่อนวันชําระดอกเบ้ียเปนวันทําการ

ถัดไป โดยไมมีการคํานวณดอกเบ้ียเพิ่มสําหรับระยะเวลาท่ีเลื่อนออกไป  เวนแตกรณีวัน

กําหนดชําระดอกเบ้ียงวดสุดทาย จะนําจํานวนวันท้ังหมดท่ีเลื่อนออกไปจนถึง (แตไมนับ

รวม) วันกําหนดชําระดอกเบ้ียท่ีเลื่อนออกไปมารวมคํานวณดอกเบ้ียดวย 
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หุนกูชุดที่ 2 

ผูออกหุนกู : บรษิทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุนกู : หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน ) ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนด    

ไถถอนป พ.ศ. 2561 

ประเภทของหุนกู : หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

จํานวนและมูลคาหุนกูท่ีเสนอขาย : หุนกูท่ีเสนอขายรวมจํานวนไมเกิน  20,000,000 (ยี่สิบลาน ) หนวย คิดเปนมูลคาหุนกูรวม

ไมเกิน 20,000,000,000 (สองหม่ืนลาน) บาท  

มูลคาท่ีตราไวตอหนวย  : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

อายุหุนกู : 6 ป 9 เดือน 19 วัน นับจากวันท่ีออกหุนกู 

วันออกหุนกู : วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2555 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

อัตราดอกเบ้ีย : ปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.00 (สี่จุดศูนยศูนย) ตอป 

ปท่ี 5 ถึงปท่ี 6 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.40 (สี่จุดสี่ศูนย) ตอป 

ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 5.50 (หาจุดหาศูนย) ตอป 

การชําระคืนเงินตน : ชําระคืนเงินตนท้ังจํานวนในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 

การชําระดอกเบ้ีย : บริษัทจะชําระดอกเบ้ียของหุนกูในวันท่ี 15 กุมภาพันธ และ 15 สงิหาคม ของทุกปตลอด

อายุหุนกู โดยเริ่มชําระครั้งแรกในวันท่ี 15 สงิหาคม  พ.ศ. 255 5 และจะทําการชําระ

ดอกเบ้ียงวดสุดทายในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู ท้ังนี้ หากวันครบกําหนดชําระ

ดอกเบ้ียตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย จะเลื่อนวันชําระดอกเบ้ียเปนวันทํา

การถัดไป โดยไมมีการคํานวณดอกเบ้ียเพิ่มสําหรับระยะเวลาท่ีเลื่อนออกไป  เวนแตกรณี

วันกําหนดชําระดอกเบ้ียงวดสุดทาย จะนําจํานวนวันท้ังหมดท่ีเลื่อนออกไปจนถึง (แตไม

นบัรวม) วันกําหนดชําระดอกเบ้ียท่ีเลื่อนออกไปมารวมคํานวณดอกเบ้ียดวย 

หมายเหตุ: คําวา “หุนกู” ตามท่ีระบุไวในสวนท่ี 3 นี้ใหหมายถึง “หุนกูชุดท่ี 1” และ “หุนกูชุดท่ี 2” ตามรายละเอียดท่ีระบุไวดังกลาว

ขางตน 

การคํานวณดอกเบ้ีย : ในการคํานวณดอกเบ้ียหุนกู จะคํานวณจากเงินตนคงคาง โดยอาศัยหลักเกณฑ 1 (หนึ่ง) ป 

มี 365 (สามรอยหกสิบหา ) วัน และโดยการนับจํานวนวันท่ีผานไปจริงในแตละงวด

ดอกเบ้ียท่ีเกี่ยวของ โดยคํานวณเริ่มต้ังแต (โดยรวมถึง) วันออกหุนกู หรือวันชําระดอกเบ้ีย

กอนหนานี้ (แลวแตกรณี) จนถงึ (แตไมนับรวม) วันชําระดอกเบ้ียในงวดนั้น หรือวันครบ

กําหนดไถถอนหุนกู (แลวแตกรณี) ท้ังนี้หากผลการคํานวณดอกเบ้ียหุนกูตอหนวยท่ีไดมี

จํานวนทศนิยมมากกวา 6 (หก) ตําแหนง ก็ใหปดเศษทศนิยมใหเหลือเพียง 6 (หก ) 
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ตําแหนง โดยใหปดเศษทศนิยมข้ึนในกรณีท่ีมีเศษมากกวาหรือเทากับ 5 (หา) นอกนั้นให

ปดลง 

ท้ังนี้ การเลื่อนวันกําหนดชําระดอกเบ้ียเพื่อใหเปนวันทําการถัดไป จะไมมีผลกระทบใดๆ 

ตอการคํานวณดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวนี้ เวนแตกรณีวันกําหนดชําระดอกเบ้ียงวดสุดทายไม

ตรงกับวันทําการ ใหเลื่อนวันกําหนดชําระดอกเบ้ียดังกลาวเปนวันทําการถัดไปและ

จะตองนําจํานวนวันท้ังหมดท่ีเลื่อนออกไปจนถึง (แตไมนับรวม) วันกําหนดชําระดอกเบ้ีย

ท่ีเลื่อนออกไปมารวมคํานวณดอกเบ้ียดวย 

การไถถอนหุนกู : การไถถอนหุนกู จะกระทําในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยการชําระเงินตนตามมูลคา

หุนกูเพียงครั้งเดียว พรอมท้ังดอกเบ้ียหุนกูงวดสุดทายท่ีจะตองชําระในขณะนั้นท้ังหมด

ใหแกผูถือหุนกู 

การซื้อคืนหุนกู : บริษัทมีสิทธิซื้อคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหลงอื่นๆ ไดไมวาในเวลาใดๆ เม่ือบริษัทได

ซื้อคืนหุนกูแลว ใหถือวาหนี้ตามหุนกูดังกลาวระงับลง และใหบริษัทดําเนินการแจงให

นายทะเบียนหุนกูทราบเพื่อยกเลิกหุนกูท่ีซื้อมาดังกลาวทันที 

สถานะของหุนกู : หุนกูเปนหนี้ของบริษัท ซึ่งมีสถานะเทาเทียมกันทุกหนวย และจะมีสถานะไมดอยกวาหนี้

ท่ีไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิอื่นๆ ท้ังในปจจุบันและในอนาคตของบริษัท เวนแต

บรรดาหนี้ท่ีมีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน 

ผูแทนผูถือหุนกู : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

การจดทะเบียนหุนกู : บริษัทจะนําหุนกูไปขอข้ึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดเพื่อประโยชนในการอางอิงราคา 

ตลาดรอง (การซื้อขายหุนกูกอน

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู) 

: ผูลงทุนสามารถซื้อขายหุนกูไดท่ีธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย หรือนิติบุคคลอื่นใด 

ท่ีมีใบอนุญาตคาหลักทรัพยอันเปนตราสารหนี้ หรือตลาดรองอื่นใด 

การจัดอันดับความนาเช่ือถือ : บริษัทจะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเช่ือถือหุนกูโดยสถาบันจัดอันดับความ  

นาเช่ือถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยตลอดอายุของหุนกู ซึ่งบริษัทไดแตงต้ังใหบริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย ) 

จํากัด เปนผูทําการจัดอันดับความนาเช่ือถือหุนกู โดยผลการจัดอันดับท่ีบริษัท ฟทช เรท

ต้ิงส (ประเทศไทย ) จํากัด เผยแพรเม่ือวันท่ี  21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยอนัดับความ

นาเช่ือถือของหุนกูอยูในเกณฑ AAA(tha) ซึ่งอันดับความนาเช่ือถือนี้มิไดจัดข้ึนเพื่อเปน

ขอแนะนําใหผูลงทุนทําการซื้อ ขาย หรือถือหุนกูท่ีเสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือ

เปลี่ยนแปลงโดย บริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด ไดตอไป  ความหมายของผล

การจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดขางทายนี้ 
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สัญลักษณที่กําหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาวสําหรับประเทศไทย  

บริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย ) จํากัด หรือ FITCH ใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับ

ความสามารถของผูออกตราสารหนี้ในการชําระดอกเบี้ย และคืนเงินตนของตราสารหนี้ระยะยาว โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเปนอันดับ

เครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับตํ่าสุด แตละสัญลักษณมีความหมายดังนี้ 

AAA(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘AAA(tha)’ แสดงถึงอันดับเครดิตข้ันสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย โดย

อันดับเครดิตนี้จะใหกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ท่ีคาดวาจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหนี้ตํ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบ

กับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘AA(tha)’ จะใหกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ท่ีคาดวาจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชําระ

หนี้ท่ีตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหนี้

สําหรับอันดับเครดิตภายในประเทศท่ีระดับ ‘AA(tha)’ จะแตกตางจากความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหนี้สําหรับอันดับเครดิต

ภายในประเทศข้ันสูงสุดเพียงเล็กนอย 

A(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘A(tha)’ จะใหกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ท่ีคาดวาจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหนี้

ท่ีตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ

หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวา

ตราสารอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับเครดิตท่ีสูงกวา 

BBB(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘BBB(tha)’ จะใหกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ท่ีคาดวาจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชําระ

หนี้ปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทาง

การเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นท่ีไดรับการจัดอันดับเครดิตท่ีสูงกวา 

BB(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘BB(tha)’ จะใหกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้  ท่ีคาดวาจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชําระ

หนี้ท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารหนี้

เหลานี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไมแนนอนในระดับหนึ่ง และความสามารถในการชําระหนี้คืนตามกําหนดเวลาจะมีความ

ออนไหวคอนขางสูงตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 
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B(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘B(tha)’ จะใหกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ท่ีคาดวาจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหนี้

ท่ีสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในขณะท่ีการปฏิบัติตามขอผูกพันทาง

การเงินแมยังคงดําเนินอยูในปจจุบัน แตความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินมีอยูคอนขางจํากัด ความสามารถใน

การชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนข้ึอยูกับสภาวะท่ีเอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรง

สําหรับตราสารหนี้เฉพาะตัว อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘B(tha)’ อาจแสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีมีแนวโนมวาอัตราการรับชําระ

คืนอยูในระดับสูงมาก 

CCC(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘CCC(tha)’ แสดงถึงความเปนไปไดอยางสูงท่ีจะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ ความสามารถในการปฏิบัติ

ตามขอผูกพันทางการเงินข้ึนอยูกับสภาวะท่ีเอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรงเพียงอยางเดียว 

CC(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘CC(tha)’ แสดงถึงความเปนไปไดในการผิดนัดชําระหนี้บางอยาง 

C(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘C(tha)’ แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีกําลังจะเกิดข้ึน 

D(tha) 

อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘D(tha)’ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหนี้ 

หมายเหตุ:  

คําเสริมทาย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย เครื่องหมาย “+” 

หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตข้ันหลัก 

ท้ังนี้ เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ ดังกลาวจะไมใชสําหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ‘AAA(tha)’ หรืออันดับท่ีตํ่ากวา 

‘CCC(tha)’ และจะไมใชสําหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเวนระดับ ‘F1(tha)’ 

สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือ : สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือจะถูกใชเพื่อแจงใหนักลงทุนทราบวา  

มีความเปนไปไดท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความนาเช่ือถือ และแจงแนวโนมทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สัญญาณ

ดังกลาวอาจระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงช้ีแนวโนมในการปรับอันดับความนาเช่ือถือใหสูงข้ึน “สญัญาณลบ” จะบงช้ีแนวโนมใน

การปรับอันดับความนาเช่ือถือใหตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีท่ีอันดับความนาเช่ือถืออาจจะ ไดรับการปรับข้ึน  ปรบัลงหรอื

คงท่ี โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือมักจะระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาสั้นๆ 

ท่ีมา: บริษัท ฟทช เรทติงส (ประเทศไทย) จํากัด 
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1.2  สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดสิทธิ 

หนาท่ีของบริษัท : ตราบเทาท่ีบริษัทมีภาระตามหุนกู 

1. บริษัทจะตองสงหนังสือบอกกลาวใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยทันที เม่ือบริษัททราบวา 

(ก) มีเหตุผิดนัดตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิขอ 11.1 เกิดข้ึน 

(ข) บริษัทถูกดําเนินคดีในศาลหรือถูกกลาวหาใหเปนฝายรับผิดในกรณีพิพาทท่ี

อนุญาโตตุลาการจะตองวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอ

ความสามารถในการชําระหนี้ของหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ 

2. เม่ือผูแทนผูถือหุนกูรองขอไมวาเม่ือใดบริษัทจะตองสงมอบเอกสารซึ่งลงนามโดย

กรรมการผูมีอํานาจของบริษัท (หรือบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูมี

อํานาจ) ใหแกผูแทนผูถือหุนกูวา จากขอมูลท่ีบริษัทไดรับทราบในขณะนั้น บริษัท

รับรองวาไมมีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณท่ีอาจกลายเปนเหตุผิดนัดเกิดข้ึน และไมมี

คดีความหรือการอนุญาโตตุลาการท่ีบริษัทเปนจําเลยหรือผูถูกกลาวหา (ยกเวนกรณี

ท่ีไดแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทราบแลว (ถามี))  

3. หากมีกรณีท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุนกู บริษัทจะดําเนินการจัดหาบุคคล

เพื่อแตงต้ังใหเปนนายทะเบียนหุนกูโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได และจะ

ดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูเดิมแจงตอผูถือหุนกูทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว พรอมท้ังช่ือและท่ีอยูของนายทะเบียนหุนกูรายใหมภายใน 30 (สามสิบ ) 

วัน นับแตวันท่ีนายทะเบียนหุนกูรายใหมไดรับการแตงต้ัง 

4. หากมีกรณีท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงผูแทนผูถือหุนกู บริษัทจะดําเนินการจัดหาบุคคล

เพื่อแตงต้ังใหเปนผูแทนผูถือหุนกูรายใหมโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได 

ซึ่งการแตงต้ังดังกลาวจะตองดําเนินการตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิขอ 14.3 (ก) 

หรือ 14.3 (ข) แลวแตกรณี และผูแทนผูถือหุนกูรายใหมจะตองเปนบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเปนผูแทนผูถือหุนกูตามท่ีกําหนดในประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 

5. นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันตางๆ ท่ีบริษัทไดใหไว หรือทําข้ึนกอน

วันออกหุนกู บริษัทจะไมจํานอง จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ  บน

ทรัพยสินสวนท่ีสําคัญท่ีใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบัน

และอนาคตตลอดเวลาท่ีหนี้หุนกูยังคงคางชําระอยู เวนแตการจํานอง จํานํา กอ

หลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ ดังกลาวจะเกิดข้ึนเนื่องจากเหตุอยางใดอยางหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ 

(ก) การกอหลักประกัน หรือ ภาระผูกพันท่ีเกิดข้ึนเหนือทรัพยสินของบริษัท ใน

กรณีท่ีทรัพยสินนั้นๆ ตกอยูภายใตสิทธิยึดหนวงตามกฎหมายของบุคคลอื่นท่ี
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มีหนี้อันเปนคุณประโยชนเหนือทรัพยสินดังกลาว ท้ังนี้ จนกวาจะไดมีการ

ชําระหนี้นั้นแลว เชน ในกรณีบริษัทฝากทรัพยสินของตนไวกับผูประกอบ

ธุรกิจรับฝากของ แลวบริษัทไมชําระหนี้คาฝากของดังกลาว ผูรับฝากของจะมี

สิทธิยึดหนวงของท่ีรับฝากไวจนกวาบริษัทจะชําระหนี้นั้น 

(ข) การกอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ

ตามปกติท่ัวไปของบริษัท หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตามปกติ 

ท่ัวไปของบริษัท 

(ค) การกอหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญา

สัมปทาน สัญญารวมทุน ใบอนุญาต การอนุญาต หรือสิทธิพิเศษท่ีคลายคลึง

กันท่ีบริษัทเขาทํากับหรือออกโดยรัฐบาลไทยและ/หรือหนวยงานของรัฐบาล

ไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองคกรท่ีรัฐบาล และ/หรอืหนวยงาน 

และ /หรือรัฐวิสาหกิจ และ /หรือ บุคคลท่ัวไป ดังกลาวเขาถือหุน หรือเปน

หุนสวน หรือรวมลงทุน และ/หรือท่ีเขาทํากับ และ/หรือออกโดยรัฐบาล และ /

หรือหนวยงานของประเทศซึ่งเปนคูคาของบริษัท หรือตามสัญญารวมการ

งานใดๆ ท่ีทําข้ึนกับรัฐบาลไทย หรือหนวยงานของรัฐบาลไทย และ /หรอื

รัฐวิสาหกิจไทย และ /หรือองคกรท่ีรัฐบาล และ /หรือหนวยงาน และ /หรอื

รัฐวิสาหกิจดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน หรือรวมลงทุน และ /หรอื

รัฐบาล และ/หรือหนวยงานของประเทศซึ่งเปนคูคาของบริษัท 

(ง) การกอหลักประกันท่ีกอข้ึนหรืออนุญาตใหกอข้ึนดวยความยินยอมลวงหนา

จากท่ีประชุมผูถือหุนกู หรือเปนการกอหลักประกันใหแกผูถือหุนกู 

6. บริษัทจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดในการประกอบธุรกิจใหเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ คําสั่งตางๆ ท่ีออก

ตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามขอผูกพันและเง่ือนไขตางๆ ของขอกําหนดสิทธิฉบับ

นี้โดยเครงครัดตลอดอายุหุนกูหรือจนกวาหุนกูท้ังหมดจะไดรับการไถถอน  

7. บริษัทจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดในการดํารงไวซึ่งสถานะของการเปนบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย  

8. บริษัทจะไมจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุนของบริษัทในกรณีท่ีบริษัทผิด

นัดไมชําระดอกเบ้ียหรือผิดนัดไมชําระเงินใดๆท่ีเกี่ยวกับหุนกู   

9. ตลอดอายุหุนกู บริษัทจะไมขายหรือจําหนายจายโอนทรัพยสินใดๆ ไมวาท้ังหมด

หรือบางสวนท่ีสําคัญท่ีใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท เวนแต (ก) การกระทํา

ดังกลาวจะไมกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถในการชําระหนี้

ตามหุนกูของบริษัทหรือ (ข) เปนการโอนกิจการทอสงกาซธรรมชาติหรือกิจการทอ

จําหนายกาซธรรมชาติ ตลอดจนทรัพยสินใดๆ ท่ีเกี่ยวของ  
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10. บริษัทจะจัดสงสําเนางบการเงินรายป และรายงานประจําปท่ีเสนอตอผูถือหุนของ

บริษัทใหแกผูแทนผูถือหุนกูภายใน 15 (สิบหา ) วัน นับแตวันท่ีบริษัทไดจัดสง

เอกสารดังกลาว ใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสง

เอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นท่ีผูแทนผูถือหุนกูจะรองขอเปนลายลักษณอักษร

ตามสมควรและจําเปน ท้ังนี้ ภายในระยะเวลาท่ีผูแทนผูถือหุนกูจะกําหนดอยาง

สมเหตุสมผล 

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด : 1.    กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ถือเปนเหตุผิดนัดตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 

(ก) หากบริษัทผิดนัดไมชําระเงินไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ียในวันถึงกําหนดชําระ

ตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ เวนแตการผิดนัดดังกลาวมีสาเหตุจากความ

ลาชาในระบบการโอนเงิน และการผิดนัดไมชําระเงินดังกลาวยังคงมีอยูเปน

เวลา 5 (หา) วัน นับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระนั้น 

(ข) บริษัทไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิในขออื่นๆ นอกจากการผิดนัดไมชําระ

เงิน และเหตุผิดเง่ือนไขเชนนั้นยังคงมีอยูเปนระยะเวลา 45 (สี่สิบหา ) วัน นับ

จากวันท่ีไดมีการสงหนังสือแจงการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ 

และขอใหบริษัทแกไขการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวไปยังสํานักงานใหญ

ของบริษัทแลวโดยผูแทนผูถือหุนกู หรือผูถือหุนกูท่ีถือหุนกูรวมกันไมนอย

กวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของหุนกูท่ียังมิไดทําการไถถอนท้ังหมด 

(ค) หนี้ของบริษัทซึ่งเปนมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู หุนกู ตราสารหนี้หรือท่ีเกิดจาก

การดําเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อปองกันขอสงสัย ไมใหรวมถึงธุรกรรม

อนุพันธใดๆ ไมวาจะเกี่ยวของกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไมก็ตาม ) (ไมวาจะ

เปนมูลหนี้ในปจจุบันหรืออนาคต เปนมูลหนี้ท่ีมีเง่ือนไขหรือโดยประการอื่น ) 

ท่ีบริษัทเปนคูสัญญา หรือเปนลูกหนี้ หรือเปนผูท่ีมีหนาท่ีตองชําระหนี้ในฐานะ

ผูคํ้าประกัน ผูรับรอง หรืออาวัลต๋ัวเงิน ถึงกําหนดชําระกอนกําหนดชําระตาม

สญัญา หรือตราสารท่ีเกี่ยวของเปนจํานวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูล

หนี้รวมกันเกินกวา 50,000,000 (หาสิบลาน ) เหรียญสหรัฐ หรือ 

2,000,000,000 (สองพันลาน ) บาท แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา หลังจากได

คํานึงถึงขอกําหนดเรื่องการบอกกลาว ท่ีระบุไวในสัญญาหรือตราสารแลว

หรือพนระยะเวลาท่ีไดรับการผอนผันแลว 

(ง) หากบริษัทตองคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ให

ชําระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยบริษัทไมชําระหนี้ดังกลาวไดภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคําช้ีขาดอันเปนท่ีสุดของ

อนุญาโตตุลาการนั้นๆ และการไมชําระหนี้ดังกลาวมีผลกระทบอยางรายแรงตอ

ความสามารถของบริษัทในการชําระหนี้หุนกูภายใตขอกําหนดสิทธิ 

(จ) มีการเริ่มดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการของบริษัทหรือเพื่อขอใหบริษัท
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ลมละลายภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของ หรือไดมีคําสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตาม

กฎหมายใหเลิกกิจการของบริษัท หรือมีการยึด/อายัดทรัพยสินของบริษัทตามคํา

พิพากษาหรือคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย และการเริ่มดําเนินการคําพิพากษา 

คําสั่ง หรือมติใดๆ มิไดถูกยกเลิก หรือเพิกถอน หรือทําใหหมดสิ้นไปภายใน 45 

(สี่สิบหา) วัน นับจากวันท่ีมีการเริ่มดําเนินการหรือวันท่ีมีคําสั่งนั้น ๆ

(ฉ) บริษัทดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการหรือขอเลิกกิจการของบริษัท  เวนแต 

กรณีการเลิกกิจการของบริษัทดังกลาวเปนกรณีท่ีเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ 

ซึ่งตามขอกําหนดและเง่ือนไขของการดําเนินการดังกลาว นิติบุคคลท่ีจะคงอยู

ตอไปจะเขารับเอาหนี้สิ้นหรือขอผูกพันท้ังหมดของบริษัทท่ีเกี่ยวกับหุนกูโดย

ชัดเจน 

2.  เม่ือเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามขอ 1 หาก 

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูเห็นสมควร หรือ  

(ข) เม่ือผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือหุนกูท่ีถือหุนกูหรือ

ถือหุนกูรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ ) ของหุนกูท่ียังมิไดไถถอน

ท้ังหมด หรือ  

(ค) ผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของท่ีประชุมผูถือหุนกู หรือ  

(ง) เปนกรณีตามขอ 1. (จ) และ (ฉ) 

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองมีหนังสือแจงไปยังบริษัทใหทําการชําระเงินตนพรอมดวย

ดอกเบ้ียตามหุนกูท่ีคํานวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเปนอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน

ใหแกผูถือหุนกูทันที โดยใหระบุกรณีท่ีเกิดข้ึนนั้นดวย ท้ังนี้ ผูแทนผูถือหุนกูจะตอง

ยืนยันตอบริษัทวา ในความเห็นของผูแทนผูถือหุนกู เหตุการณดังกลาวทําใหบริษัท

ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิได และมีผลกระทบอยางรายแรง

ตอผลประโยชนของผูถือหุนกู 

3. เม่ือผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัทตามขอ 2. แลว  

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูจะตองดําเนินการใหบริษัทชําระหนี้ท่ีคางชําระอยูตามหุนกู

ท้ังหมดโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได ซึ่งรวมถึงการฟองรองบังคับคดี

เอากับบริษัทดวยหากสามารถกระทําไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 

(ข) ผูถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธิฟองรองบังคับชําระหนี้ตามหุนกูท่ีคางชําระแก

ตนเองจากบริษัทไดดวยตนเองก็ตอเม่ือหลังจาก 14 (สิบสี่) วันนับจากวันท่ี

ผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัทตามขอ 2. แลว ยังไมมีการชําระหนี้

ท่ีคางชําระแกตน และขณะท่ีผูถือหุนกูฟองคดีนั้น ผูแทนผูถือหุนกูยังมิได

ดําเนินการฟองรองบริษัทใหชําระหนี้ท่ีคางชําระ 
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อํานาจ หนาที่ และความ

รับผิดชอบของผูแทนผูถือหุนกู 

: 1. ผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดตอผูถือหุนกูในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจาก

การปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตบรรดาความเสียหายซึ่งเกิดข้ึนแกผูถือหุนกูจากการ

ท่ีผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีดวยความจงใจหรือโดย

มิไดใชความระมัดระวังตามท่ีจะพึงคาดหมายไดจากบุคคลท่ีประกอบการเปน

ผูแทนผูถือหุนกู 

2. นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 

ผูแทนผูถือหุนกูจะมีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

(ก) ดําเนินการตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 2. นี้ และขออื่นๆ ของขอกําหนดสิทธิ 

ซึ่งในกรณีท่ีผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิใชดุลยพินิจของตนตามขอกําหนดสิทธิ 

ผูแทนผูถือหุนกูสามารถใชดุลยพินิจไดโดยอิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชนของ

ผูถือหุนกูเปนหลัก 

(ข) ทําความตกลงกับบริษัทในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้โดยไมตองไดรับความยินยอม

จากท่ีประชุมผูถือหุนกู 

(1) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาท่ีเกี่ยวของกับหุน

กูในประเด็นซึ่งผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาจะเปนประโยชนตอผูถือหุนกู

หรือไมทําใหสิทธิประโยชนของผูถือหุนกูดอยลง 

(2) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาท่ีเกี่ยวของกับหุน

กูในประเด็นท่ีผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาเปนการแกไขขอผิดพลาดท่ีเห็นได

โดยชัดแจง 

(3) ผอนผันหรือยกเวนไมถือวากรณีท่ีเกิดข้ึนตามขอ 11.1 ของขอกาํหนด

สิทธิในขณะใดขณะหนึ่งเปนกรณีผิดนัดท่ีจะตองดําเนินการตามขอ 11.2 

ของขอกําหนดสิทธิหากผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาการผอนผันหรือยกเวน

ดังกลาวเปนเรื่องท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนกูเปน

หลกั 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยสินรวมท้ังหลักประกัน (ถามี) ซึ่งผูแทนผูถือ

หุนกูจะตองรับไวแทนผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ และ /หรือสัญญาท่ี

เกี่ยวของกับหุนกู 

(ง) เขารวมในการประชุมผูถือหุนกูทุกครั้งและเสนอความเห็นตอท่ีประชุมผูถือหุน

กูวาควรจะดําเนินการอยางไรในกรณีท่ีบริษัทไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 

หรือในกรณีอื่นๆ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนกูอยาง

รายแรง 

(จ) จัดทํารายงานสงใหแกผูถือหุนกูเกี่ยวกับเรื่องสําคัญท่ีไดดําเนินการไปตาม

อํานาจหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูโดยไมชักชา 
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(ฉ) ในกรณีท่ีผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและไมสามารถดําเนินการแกไข

คุณสมบัติของตนใหถูกตองภายใน 60 (หกสบิ) วันนับจากวันท่ีขาดคุณสมบัติ

นั้น ผูแทนผูถือหุนกูจะตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือทันทีท่ีพนระยะเวลา

ดังกลาวเพื่อใหบริษัทเสนอตัวบุคคลท่ีจะเขารับทําหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกู

แทนตน และจะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 12.1 (ค) ของขอกาํหนดสทิธิ

โดยไมชักชา 

3. ผูแทนผูถือหุนกูจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา

ผลประโยชนของผูถือหุนกู แตผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดชอบตอบุคคลใดๆ  

สําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยเช่ือถือหนังสือ

รับรองที่ออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือความเห็น คําแนะนํา  หรอื

ขอมูลท่ีจัดทําโดยผูเช่ียวชาญใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยเฉพาะเจาะจง หากเปนการ

เช่ือถือดวยความสุจริต และดวยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดจากบุคคลท่ี

ประกอบการเปนผูแทนผูถือหุนกู แมจะปรากฏในภายหลังวาหนังสือรับรอง 

ความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลดังกลาว จะมีขอบกพรองหรือไมเปนความจริง 

การเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู : กรณีท่ีจะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูมีดังตอไปนี้ 

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกู และไม

สามารถแกไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 (หกสบิ) วัน นับแตวันท่ีขาดคุณสมบัติ

นั้น 

(ข) ท่ีประชุมผูถือหุนกูมีมติใหเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู เนื่องจากเห็นวาผูแทนผูถือหุน

กูปฏิบัติหนาท่ีไมเหมาะสมหรือบกพรองตอหนาท่ี 

(ค) เม่ือผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีฝาฝนขอกําหนดของสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู

หรือขอกําหนดสิทธิ และการฝาฝนนั้นยังคงไมไดรับการแกไขใหถูกตองภายใน

ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันท่ีผูออกหุนกูไดมีหนังสือแจงใหผูแทนผูถือ

หุนกูทําการแกไข 

(ง) ผูแทนผูถือหุนกูบอกเลิกการทําหนาท่ีโดยถูกตองตามวิธีการท่ีกําหนดไวในสัญญา

แตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 

(จ) เม่ือเกิดเหตุการณอื่นๆ ท่ีทําใหสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูระงับไป ตาม

รายละเอียดท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 

ท้ังนี้ในระหวางท่ียังไมมีผูแทนผูถือหุนกูรายใหมปฏิบัติหนาท่ีตามขอกําหนดสิทธิไมวา

ดวยเหตุใดก็ตามผูแทนผูถือหุนกูรายเดิมจะตองรับปฏิบัติหนาท่ีเชนเดิมไปพลางกอนเพื่อ

รักษาผลประโยชนของผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ 

การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ : การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัท และท่ีประชุม

ผูถือหุนกู เวนแตการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิในเรื่องดังนี้ 
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(ก) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ /หรือสัญญาท่ีเกี่ยวของกับหุนกูใน

ประเด็นซึ่งผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาจะเปนประโยชนตอผูถือหุนกูหรือไมทําใหสิทธิ

ประโยชนของผูถือหุนกูดอยลง และ 

(ข) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ /หรือสัญญาท่ีเกี่ยวของกับหุนกูใน

ประเด็นท่ีผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาเปนการแกไขขอผิดพลาดท่ีเห็นไดโดยชัดแจง 

กฎหมายท่ีใชบังคับ : ขอกําหนดสิทธิอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย 

1.3  สรุปสาระสําคัญของสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 

ช่ือสัญญา : สัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู  

คูสัญญา : บริษัท และ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ผูแทนผูถือหุนกู”) 

วันท่ีมีผลใชบังคับ : วันออกหุนกูเปนตนไป 

วัตถุประสงค : บริษัทมีความประสงคท่ีจะแตงต้ังให ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนผูถือ

หุนกู และ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  มีความประสงคท่ีจะรับแตงต้ังในการเปน

ผูแทนผูถือหุนกู  

สาระสําคัญ : บริษัท และผูแทนผูถือหุนกูตกลงท่ีจะผูกพันตามขอกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน

สัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูและขอกําหนดสิทธิ บริษัทและผูแทนผูถือหุนกูมีอํานาจ 

หนาท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีระบุไวในขอกําหนดสิทธิ และสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือ

หุนกู โดยผูแทนผูถือหุนกูตองกระทําหนาท่ีดวยความระมัดระวังและดูแลรักษา

ผลประโยชนของผูถือหุนกูเยี่ยงผูมีวิชาชีพพึงกระทําในกิจการเชนวานั้น 

คาตอบแทน : ผูแทนผูถือหุนกูจะไดรับคาตอบแทนในการรับดําเนินการในฐานะผูแทนผูถือหุนกู ตามท่ี

กําหนดไวในสัญญา  

การสิ้นสุดของสัญญา : 1. เม่ือครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยบริษัทไดชําระหนี้ดอกเบ้ีย เงินตน และหนี้อื่นใด

ครบถวน หรือ เม่ือมีการซื้อคืนหุนกูท้ังหมด 

2. เม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้  

(ก) เม่ือผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกู และ

ไมสามารถแกไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีขาดคุณสมบัตินั้น 

(ข) ท่ีประชุมผูถือหุนกูมีมติใหเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู เนื่องจากเห็นวาผูแทนผู

ถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีไมเหมาะสมหรือบกพรองตอหนาท่ี 

(ค) คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมปฏิบัติ

ตามสัญญาหรือขอกําหนดสิทธิ และการผิดสัญญาเชนนั้นยังคงมีอยูเปน

ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันท่ีคูสัญญาฝายท่ีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดมีหนังสือ

แจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งนั้นทําการแกไขการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว 
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3. ผูแทนผูถือหุนกูมีหนังสือลาออกจากการเปนผูแทนผูถือหุนกูโดยมีเหตุผลอัน 

สมควร 

4. เปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 

2. ขอจํากัดการโอนหุนกูที่เสนอขาย 

 -ไมม-ี 

3. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

3.1 วธิกีารเสนอขายหุนกู 

บรษิทั ปตท . จํากัด (มหาชน ) มีวัตถุประสงคท่ีจะเสนอขายหุนกู จํานวนรวม 2 ชุด โดยมีมูลคารวมท้ังสิ้นไมเกิน 

20,000,000,000 (สองหม่ืนลาน) บาท ซึ่งเปนการเสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนาย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี 

ทจ. 9/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม ลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  (รวมท้ังท่ีมีการ

แกไขเพิ่มเติม) ท้ังนี้ ผูออกหุนกูมีวัตถุประสงคจะเสนอขายหุนกูท้ัง 2 ชุด ใหกับผูลงทุนประชาชนท่ัวไป ตามนิยามดังตอไปนี้ 

“ผูลงทุนประชาชนท่ัวไป” หมายถึง 

(1) ผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

(2) นิติบุคคลท่ีไมใชผูลงทุนสถาบัน 

(3) กองทุนสวนบุคคลซึ่งเจาของทรัพยสินเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีไมใชผูลงทุนสถาบัน 

(4) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ (ท่ีเปนนิติบุคคลตามกฎหมายท้ังท่ีเปนสวนราชการหรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจัดต้ังข้ึน) หรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศ (ท่ีเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย) 

“ผูลงทุนสถาบัน” หมายถึง 

(1) ธนาคารพาณิชย 

(2) บริษัทเงินทุน 

(3) บริษัทหลักทรัพย เพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุน 

ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

(5) บริษัทประกันภัย 

(6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 

(7) ธนาคารแหงประเทศไทย 

(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ 

(9) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

(12) กองทุนรวม 

(13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถงึ (12) โดยอนุโลม  
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“ผูมีอุปการคุณของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” หมายถึง องคกรไมแสวงหาผลกําไร ดังตอไปนี้ 

(1) มูลนิธิ 

(2) สภากาชาดไทย  

(3)  วัด  

(4) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ (ท่ีเปนนิติบุคคลตามกฎหมายท้ังท่ีเปนสวนราชการหรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจัดต้ังข้ึน) 

(5) โรงพยาบาลของรัฐ  

โดยแบงประเภทของผูลงทุนท่ีผูออกหุนกูมีวัตถุประสงคจะเสนอขายหุนกูครั้งนี้ เปน 4 สวน คือ 

3.1.1 ผูลงทุนประชาชนท่ัวไป ซึ่งเปนผูถือหุนกู PTTC11OA และ/หรือ PTTC11DA และ/หรือ PTTC11DB 

 หมายถึง ผูลงทุนประชาชนท่ัวไปซึ่งเปนผูถือหุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2549 ชุดท่ี 1 

ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 255 4 (“PTTC11OA”) และ/หรือ หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 

4/2548 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2554 (“PTTC11DA”) และ/หรือ หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้ง

ท่ี 5/2548 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2554 (“PTTC11DB”) 

ท้ังนี้ ผูลงทุนประชาชนท่ัวไปท่ีมีสิทธิจองซื้อหุนกูท่ีเสนอขายในสวนนี้จะตองเปน 

(1) ผูถือหุนกูท่ีมีช่ืออยูในสมุดทะเบียนหุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2549 ชุดท่ี 1 ครบ

กําหนดไถถอนป พ.ศ. 255 4 (PTTC11OA) ณ วันท่ี 28 กันยายน  พ.ศ. 255 4 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนพักการ

โอนหุนกูเพื่อชําระดอกเบ้ียและไถถอนหุนกูตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของ

ผูออกหุนกูและผูถือหุนกู และ/หรอื 

(2) ผูถือหุนกูท่ีมีช่ืออยูในสมุดทะเบียนหุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4/254 8 ครบ

กําหนดไถถอนป พ.ศ. 255 4 (PTTC11DA) ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการจองซื้อหุนกูท่ีเสนอ

ขายในครั้งนี้ (วันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554) และ/หรอื 

(3) ผูถือหุนกูท่ีมีช่ืออยูในสมุดทะเบียนหุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5/254 8 ครบ

กําหนดไถถอนป พ.ศ. 255 4 (PTTC11DB) ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการจองซื้อหุนกูท่ีเสนอ

ขายในครั้งนี้ (วันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554) 

วันท่ีเสนอขาย: วันท่ี 12 – 13 มกราคม พ.ศ. 2555 

มูลคาจองซื้อ: จองซื้อหุนกูใหมไดในอัตราสวนเทากับ 1 (หนึ่ง) หุนกูเดิม ตอ 1 (หนึ่ง) หุนกูใหม 

จองซื้อข้ันตํ่า 1 00 (หนึ่งรอย) หนวย หรอื 1 00,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 1 (หนึ่ง) 

หนวย หรอื 1,000 (หนึ่งพัน) บาท 
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3.1.2 ผูมีอุปการคุณของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

หมายถึง ผูมีอุปการคุณของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามท่ีระบุในขอ 3.1 ของสวนท่ี 3 นี้ 

วันท่ีเสนอขาย: วันท่ี 17 – 18 มกราคม พ.ศ. 2555 

มูลคาจองซื้อ: จองซื้อข้ันตํ่า 1 00 (หนึ่งรอย) หนวย หรอื 1 00,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 1 (หนึ่ง) 

หนวย หรอื 1,000 (หนึ่งพัน) บาท 

3.1.3 ผูลงทุนประชาชนท่ัวไป ซึ่งเปนผูถือหุนกูท่ีจัดออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

 หมายถึง ผูลงทุนประชาชนท่ัวไป ซึ่งเปนผูถือหุนกูท่ีจัดออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 

1) หุนกูไมมีประกัน ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2546 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2556 (PTTC13NA) 

2) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2547 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2555 (PTTC125A) 

3) หุนกูไมมีประกัน ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2547 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2559 (PTTC165A) 

4) หุนกูไมมีประกัน ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2547 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 (PTTC195A) 

5) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2548 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2558 (PTTC156A) 

6) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2548 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2563 (PTTC208A) 

7) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3/2548 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2558 (PTTC15NA) 

8) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4/2548 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2554 (PTTC11DA) 

9) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5/2548 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2554 (PTTC11DB) 

10) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2549 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2559 (PTTC165B) 

11) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2549 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (PTTC215A) 

12) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2549 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2554 (PTTC11OA) 

13) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2549 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2559 (PTTC16OA) 

14) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2550 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2558 (PTTC153A) 

15) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2550 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2557 (PTTC14DA) 

16) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2550 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2560 (PTTC17DA) 

17) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2550 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2561 (PTTC18DA) 

18) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2551 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2556 (PTTC13OA) 

19) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2551 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2558 (PTTC15OA) 

20) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2551 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2556 (PTTC13OB) 

21) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2551 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2558 (PTTC15OB) 

22) หุนกูไมมีประกัน ผูถือหุนกูสามารถไถถอนไดกอนกําหนดของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2552 ครบกาํหนด

ไถถอนป พ.ศ. 2567 (PTTC243A) 

23) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2552 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2555 (PTTC127A) 

24) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2552 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2559 (PTTC167A) 

25) หุนกูไมมีประกัน ผูถือหุนกูสามารถไถถอนไดกอนกําหนดของบริษัท ปตท.  จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2552 ชุดท่ี 

3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2567 (PTTC247A) 
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26) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2553 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2560 (PTTC172A) 

27) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2553 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (PTTC222A) 

28) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2553 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2557 (PTTC14DB) 

29) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2553 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2560 (PTTC17DB) 

30) หุนกูไมมีประกัน ผูถือหุนกูสามารถไถถอนไดกอนกําหนดของบรษิทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3/2553 ครบ

กําหนดไถถอนป พ.ศ. 2653 (PTTC10DA) 

ท้ังนี้ ผูลงทุนประชาชนท่ัวไปท่ีมีสิทธิจองซื้อหุนกูท่ีเสนอขายในสวนนี้จะตองเปนผูถือหุนกูดังกลาวขางตนท่ีมีช่ืออยู

ในสมุดทะเบียนหุนกู ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการจองซื้อหุนกูท่ีเสนอขายในครั้งนี้ (วันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 

2554) ยกเวนหุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2549 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2554 

(PTTC11OA) ซึ่งจะใชวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกูเพื่อชําระดอกเบ้ียและไถถอนหุนกู (วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 

2554) โดยจะเปดใหจองซื้อเฉพาะหุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน ) ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกาํหนดไถ

ถอนป พ.ศ. 2561 เทานั้น 

วันท่ีเสนอขาย: วันท่ี 17 – 18 มกราคม พ.ศ. 2555 

มูลคาจองซื้อ: จองซื้อข้ันตํ่า 100 (หนึ่งรอย) หนวย หรอื 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่ง

รอย) หนวย หรอื 100,000 (หนึ่งแสน) บาท แตไมเกิน 30 ,000 (สามหม่ืน) หนวย หรอื 30 ,000,000 

(สามสิบลาน) บาท ตอ 1 (หนึ่ง) ใบจอง ตอ 1 (หนึ่ง) ผูจัดการการจัดจําหนาย 

3.1.4 ผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา ไมวาจะเปนหรือไมเปนผูถือหุนกูท่ีจัดออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   

 หมายถึง ผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา ไมวาจะเปนหรือไมเปนผูถือหุนกูท่ีจัดออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

โดยจะเปดใหจองซื้อเฉพาะหุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน ) ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป 

พ.ศ. 2561 เทานั้น 

วันท่ีเสนอขาย (เปดจองซื้อเพื่อการสุมคัดเลือก): วันท่ี 19 – 20 มกราคม พ.ศ. 2555 

วันท่ีทําการสุมคัดเลือกและประกาศผลการจัดสรร: วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2555 

วันท่ีชําระเงินสําหรับผูจองซื้อท่ีไดรับการจัดสรร: วันท่ี 24 – 25 มกราคม พ.ศ. 2555 

มูลคาจองซื้อ: จองซื้อข้ันตํ่า 100 (หนึ่งรอย) หนวย หรอื 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่ง

รอย) หนวย หรอื 100,000 (หนึ่งแสน) บาท 

 ท้ังนี้ หากมีหุนกูเหลือจากการจัดจําหนาย ตามขอ 3.7.1 – 3.7.4 ไมวากรณีใดๆ ผูจัดการการจัดจําหนายอาจจะมีการเปดเสนอ

ขายอีกครั้งในวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยการเสนอขายในชวงดังกลาวนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิโดยเด็ดขาดในการท่ีจะ

พิจารณาผอนผันการจัดสรรหุนกูตามท่ีเห็นสมควร และในกรณีท่ีมีกลุมผูลงทุนประชาชนท่ัวไปจองซื้อไมครบตามท่ีเสนอขาย 

ผูจัดการการจัดจําหนายสามารถจัดสรรหุนกูสวนท่ีเหลือใหกับผูลงทุนประเภทอื่นได โดยการจัดสรรหุนกูดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจ

ของผูจัดการการจัดจําหนายตามแตจะเห็นสมควร โดยอาจทําการจัดสรรหุนกูใหแกบุคคลใด หรือผูลงทุนประเภทใด จํานวนมาก

นอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรใหแกบุคคลใดก็ได ท้ังนี้ ตามแตวิธีการท่ีผูจัดการการจัดจําหนายเห็นควร เพื่อใหการเสนอ

ขายหุนกูครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด 
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3.2 ผูจัดการการจัดจําหนาย 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ เลขท่ี 333 ถนนสีลม 

แขวงสลีม เขตบางรกั  กรงุเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท 0-2230-2328 และ 0-2230-2295 

(ยกเวนสาขาไมโคร) 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ เลขท่ี 15 ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 11000 

โทรศพัท 0-2208-3061-4 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท 0-2296-3999 

 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

สํานักงานใหญ  

1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ 

แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรงุเทพมหานคร 10140 

สถานท่ีติดตอ 

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท 0-2470-2022 และ 0-2470-3099 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน  

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท 0-2299-1111 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท 0-2544-3867, 3900, 3907, 3941, 3998 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ เลขท่ี 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม  

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท 0-2208-5000 

 

3.3 เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนกู 

เง่ือนไขในการจัดจําหนายหุนกู บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 3.2 เปนผูดําเนินการ

จัดจําหนายหุนกู ซึ่งจะเสนอขายตอผูลงทุนประชาชนท่ัวไปตามจํานวนและราคาท่ีปรากฏในขอ 1 ของสวนท่ี 3 นี้ ท้ังนี้ ใหเปนไป

ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู 

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนกู บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายหุนกูสําหรับการจัดออกหุนกูมูลคารวม

ท้ังสิ้นไมเกิน 20,000,000,000 (สองหม่ืนลาน) บาท ใหแกผูจัดการการจัดจําหนาย โดยเม่ือหักคาตอบแทนผูจัดการการจัดจําหนาย

แลว บริษัทจะไดรับเงินคาหุนกูท่ีเสนอขายเปนจํานวนเงินท้ังสิ้นประมาณ 19,980,000,000.00 (หนึ่งหม่ืนเกาพันเการอยแปดสิบลาน) 

บาท  

หมายเหตุ: คาตอบแทนผูจัดการการจัดจําหนายจะคิดตามสัดสวนของหุนกูท่ีออกจริง ดังนั้น จํานวนท่ีแสดงไวจะเปนจํานวน

ประมาณการสูงสุด 
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3.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุนกู 

            คาใชจายในการจัดออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้นอกเหนือจากขอ 3.3 ไดแก 

- คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับการเสนอขายหุนกู 1,000,000 บาท 

- คาใชจายอื่นๆ(1) โดยประมาณ 3,500,000 บาท 

รวมคาใชจายในการเสนอขายหุนกูท้ังหมดโดยประมาณ 4,500,000  บาท 

หมายเหตุ: (1) คาใชจายอื่นๆ หมายถึง สิ่งพิมพ คาท่ีปรึกษากฎหมาย คาจัดอันดับความนาเช่ือถือของหุนกู คาธรรมเนียมการ

สุมคัดเลือก คาธรรมเนียมการนําหุนกูข้ึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย คาธรรมเนียมการแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู

และนายทะเบียนหุนกูตลอดอายุหุนกู เปนตน 

3.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุนกู 

ผูลงทุนท่ีประสงคจะจองซื้อหุนกู สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนกูไดท่ีสํานักงานของผูจัดการการจัด

จําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 3.2 และท่ีหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายดังกลาวท่ีมีบริการรับจองซื้อ ต้ังแตวันท่ี 

12 มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2555 ระหวางวันและเวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนาย 

ท้ังนี้ ผูลงทุนสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือช้ีชวน ซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือช้ีชวนท่ียื่นตอสํานักงาน 

ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนกูครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนกูจากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 

3.6 วนัและวธิกีารจองและการชําระเงนิคาจองซ้ือหุนกู 

(ก)  ผูลงทุนท่ีประสงคจะจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนกูใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน 

พรอมลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ (ถามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี ้

1) ผูลงทุนท่ัวไปท่ีเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง หรือในกรณีท่ีไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกให พรอมแนบ

สําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน พรอมท้ังลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว 

ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา /มารดาหรือผูแทนโดยชอบธรรม ) สําเนาบัตร

ประชาชนของผูเยาว (ถามี) และสําเนาทะเบียนบานท่ีผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

2) ผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย ตองแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลง

นามรับรองสําเนาถูกตอง 

3) ผูลงทุนท่ีเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ตองแนบสําเนาหนังสือแสดงความ

เปนนิติบุคคลหรือสําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยฉบับลาสุด (ท่ีออกใหไมเกินหนึ่ง (1) เดือน ) พรอมลง

นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น (ถามี) 

พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี ) ของผูมี

อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

4) ผูลงทุนท่ีเปนนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศหรือท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ ตองแนบสําเนาหนังสือแสดง

ความเปนนิติบุคคลหรือสําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง
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ฉบับลาสุด (ท่ีออกใหไมเกินหนึ่ง (1) เดือน ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ

บุคคล และประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น (ถามี) พรอมแนบสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนาม

ดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

5) ผูลงทุนท่ีเปนองคกรไมแสวงหาผลกําไร ตองแนบสําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคลหรือสําเนาหนังสือ

สําคัญการจัดตั้ง สําเนาหนังสือแสดงความเปนองคกรไมแสวงหาผลกําไร (ถามี) พรอมแนบสําเนาหนังสือแสดง

รายช่ือผูมีอํานาจลงนาม พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามและประทับตราสําคัญ (ถามี) 

พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี ) ของผูมี

อํานาจลงนามดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูลงทุนท่ีประสงคจะจองซื้อตองจัดสงเอกสารตามท่ีกําหนดขางตน พรอมเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซื้อ

(ยกเวนการชําระเงินคาจองซื้อของผูลงทุนตามขอ 3.1.4 ซึ่งจะตองชําระภายในวันท่ีกําหนดไวดังกลาว) ไปท่ี

สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนาย  ตามท่ีระบุไวในขอ 3.2 หรือหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัด

จําหนายดังกลาวท่ีมีบริการรับจองซื้อ (อาจจะไมเปดรับจองซื้อทุกสาขา) โดยสามารถชําระคาจองซื้อไดดังนี้ 

สําหรับผูลงทุนตามขอ 3.1.1 ผูลงทุนประชาชนท่ัวไป ซึ่งเปนผูถือหุนกู PTTC11OA และ/หรอื PTTC11DA และ/หรือ 

PTTC11DB  

1) ผูลงทุนสามารถใชสิทธิจองซื้อหุนกูท่ีออกใหมในครั้งนี้ไดในอัตราเทากับ 1 (หนึ่ง) หุนกูเดิม ตอ 1 (หนึ่ง) หุนกู

ใหมโดยสามารถจองซื้อชุดใดๆ ก็ไดแตรวมแลวตองไมเกินสัดสวนของสิทธิท่ีไดรับ โดยผูจองซื้อจะไดรับ

หนังสือแจงสิทธิการจองซื้อจากนายทะเบียนหุนกูในการจองซื้อหุนกู โดยผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนกูข้ันตํ่า 100 

(หนึ่งรอย) หนวย หรอื 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 1 (หนึ่ง) หนวย หรอื 1,000 (หนึ่งพัน) บาท 

2) สําหรับผูประสงคจะจองซื้อท่ีจะชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินสดหรือเงินโอน สามารถชําระเงินไดต้ังแตเวลาเปด

ทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย ถึงเวลา 15.30 น. ของวันท่ี 12 มกราคม  พ.ศ. 

2555 และวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยในกรณีท่ีชําระเปนเงินโอนตองโอนเขาบัญชีดังนี้ 

สําหรับหุนกูชุดท่ี 1 “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1” 

สําหรับหุนกูชุดท่ี 2 “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2”  

3) สําหรับผูประสงคจะจองซื้อท่ีจะชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา "เช็คธนาคาร ") ดราฟท 

สามารถชําระเงินไดต้ังแตเวลาเปดทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย ถึงเวลา 15.30 

น. ของวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2555 และตั้งแตเวลาเปดทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัด

จําหนาย  ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละสาขา ของวันท่ี 13 มกราคม  พ.ศ. 25 55 โดยเช็ค 

แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท จะตองลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 13 มกราคม  พ.ศ. 255 5 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก

สํานักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานท่ีจองซื้อเทานั้น และขีดครอมสั่งจายดังนี้ 

สําหรับหุนกูชุดท่ี 1 “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1”  

สําหรับหุนกูชุดท่ี 2 “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2” 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   

 

 

 สวนที่ 3 หนาที่ 20 
 

สําหรับผูลงทุนตามขอ 3.1.2 ผูมีอุปการคุณของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1) ในการจองซื้อหุนกู ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนกูข้ันตํ่า 100 (หนึ่งรอย) หนวย หรอื 100 ,000 (หนึ่งแสน) บาท 

และทวีคูณครั้งละ 1 (หนึ่ง) หนวย หรอื 1,000 (หนึ่งพัน) บาท 

2) สําหรับผูประสงคจะจองซื้อท่ีจะชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินสดหรือเงินโอน สามารถชําระเงินไดต้ังแตเวลาเปด

ทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย ถึงเวลา 15.30 น. ของวันท่ี 17 มกราคม  พ.ศ. 

2555 และวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยในกรณีท่ีชําระเปนเงินโอนตองโอนเขาบัญชีดังนี้ 

สําหรับหุนกูชุดท่ี 1 “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1” 

สําหรับหุนกูชุดท่ี 2 “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2” 

3) สําหรับผูประสงคจะจองซื้อท่ีจะชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา "เช็คธนาคาร ") ดราฟท 

สามารถชําระเงินไดต้ังแตเวลาเปดทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย ถึงเวลา 15.30 

น. ของวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2555 และตั้งแตเวลาเปดทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัด

จําหนาย  ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละสาขา ของวันท่ี 18 มกราคม  พ.ศ. 255 5 โดยเช็ค 

แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท จะตองลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 18 มกราคม  พ.ศ. 255 5 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก

สํานักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานท่ีจองซื้อเทานั้น และขีดครอมสั่งจายดังนี้ 

สําหรับหุนกูชุดท่ี 1 “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1” 

สําหรับหุนกูชุดท่ี 2 “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2” 

สําหรับผูลงทุนตามขอ 3.1.3 ผูลงทุนประชาชนท่ัวไป ซึ่งเปนผูถือหุนกูท่ีจัดออกโดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1) ในการจองซื้อหุนกู ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนกูข้ันตํ่า 100 (หนึ่งรอย) หนวย หรอื 100 ,000 (หนึ่งแสน) บาท 

และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งรอย) หนวย หรอื 100,000 (หนึ่งแสน) บาท  และไมเกิน 30 ,000 (สามหม่ืน) หนวย 

หรือ 30,000,000 (สามสิบลาน) บาท ตอ 1 ใบจอง ตอผูจัดการการจัดจําหนายแตละราย 

2) สําหรับผูประสงคจะจองซื้อท่ีจะชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินสดหรือเงินโอน สามารถชําระเงินไดต้ังแตเวลาเปด

ทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย ถึงเวลา 15.30 น. ของวันท่ี 17 มกราคม  พ.ศ. 

2555 และวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยในกรณีท่ีชําระเปนเงินโอนตองโอนเขาบัญชีดังนี้ 

สําหรับหุนกูชุดท่ี 2 “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2” 

3) สําหรับผูประสงคจะจองซื้อท่ีจะชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา "เช็คธนาคาร ") ดราฟท 

สามารถชําระเงินไดต้ังแตเวลาเปดทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย ถึงเวลา 15.30 

น. ของวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2555 และตั้งแตเวลาเปดทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัด

จําหนาย ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละสาขา ของวันท่ี 18 มกราคม  พ.ศ. 255 5 โดยเช็ค 

แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท จะตองลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 18 มกราคม  พ.ศ. 255 5 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก

สํานักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานท่ีจองซื้อเทานั้น และขีดครอมสั่งจายดังนี้  

สําหรับหุนกูชุดท่ี 2 “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2” 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   

 

 

 สวนที่ 3 หนาที่ 21 
 

สําหรับผูลงทุนตามขอ 3.1. 4 ผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา  ไมวาจะเปนหรือไมเปนผูถือหุนกูท่ีจัดออกโดยบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1) ในการจองซื้อหุนกู ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนกูข้ันตํ่า 100 (หนึ่งรอย) หนวย หรอื 100 ,000 (หนึ่งแสน) บาท 

และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งรอย) หนวย หรอื 100,000 (หนึ่งแสน) บาท 

2) สําหรับผูประสงคจะจองซื้อสามารถจองซื้อได ต้ังแตเวลาเปดทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการ

การจัดจําหนาย ถึงเวลา 15.30 น. ของวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2555 และวันท่ี 20 มกราคม  พ.ศ. 255 5 โดยบริษัท

จะสุมคัดเลือกและจะสามารถประกาศผลการจัดสรรหุนกูไดอยางชาในวันท่ี 23 มกราคม  พ.ศ. 2555 สําหรับผู

จองซื้อท่ีไดรับการจัดสรร โดยผูจองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรไดท่ีสํานักงานใหญและสาขาของ

ผูจัดการการจัดจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 3.2 หรือผานทางเว็บไซด www.settrade.com และ www.pttplc.com 

3) สําหรับผูจองซื้อท่ีไดรับการจัดสรรและประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินสดหรือเงินโอน สามารถชําระเงิน

ได ต้ังแตเวลาเปดทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายท่ีผูจองซื้อไดจองซื้อไว ถึงเวลา 

15.30 น. ของวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2555 และวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยในกรณีท่ีชําระเปนเงินโอนตอง

โอนเขาบัญชีดังนี้  

สําหรับหุนกูชุดท่ี 2 “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2” 

4) สําหรับผูจองซื้อท่ีไดรับการจัดสรรและประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา "เช็ค

ธนาคาร") ดราฟท สามารถชําระเงินไดต้ังแตเวลาเปดทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัด

จําหนายท่ีผูจองซื้อไดจองซื้อไว ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละสาขา ของวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 

2555 โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท จะตองลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 24 มกราคม  พ.ศ. 255 5 และสามารถเรียก

เก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานท่ีจองซื้อเทานั้น และขีดครอมสั่งจายดังนี้ 

สําหรับหุนกูชุดท่ี 2 “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2” 

สําหรับหุนกูท่ีเหลือจากการจัดจําหนายไมวากรณีใดๆ 

สําหรับกรณีท่ีมีหุนกูเหลือจากการจัดจําหนายไมวากรณีใดๆ และผูจัดการการจัดจําหนายไดจัดสรรเพิ่มเติมใหกับผู

จองซื้อรายใดๆ ท่ีประสงคจะจองซื้อท่ีจะชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินสดหรือเงินโอน สามารถชําระเงินไดต้ังแตเวลา

เปดทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย ถึงเวลา 15.30 น. ของวันท่ี 26 มกราคม  พ.ศ. 

2555 โดยในกรณีท่ีชําระเปนเงินโอนตองโอนเขาบัญชีดังนี้ 

สําหรับหุนกูชุดท่ี 2 “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2” 

 (ค) การดําเนินการจองซื้อจะตองปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีผูจัดการการจัดจําหนายจัดเตรียมไวในแต

ละสถานที ่

(ง) ผูจองซื้อท่ีแสดงความจํานงในการจองซื้อ และไดดําเนินการจองซื้อดังกลาวขางตนแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและ

ขอเงินคืนไมได แตอยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อท่ีดําเนินการไม

ครบถวนดังท่ีไดกลาวไวขางตน 
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(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกูกอนกําหนด หากจํานวนหุนกูมีผูจองซื้อเขามาครบ

ตามจํานวนท่ีกําหนดแลว 

(ฉ) เพื่อความสําเร็จในการเสนอขายหุนกูในครั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิในการเปดรับชําระเงินเพิ่มเติมของแต

ละชวงเวลา แตจะไมเกินวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2555 ตามแตผูจัดการการจัดจําหนายจะเห็นสมควร  

3.7 การจัดสรรหุนกูและวธิกีารจัดสรรหุนกู   

บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนกูชุดท่ี 1 ในครั้งนี้ จํานวนไมเกิน 11,000,000,000 (หนึ่งหม่ืนห นึ่งพันลาน) บาท และ

หุนกูชุดท่ี 2 ในครั้งนี้ จํานวนไมเกิน 20,000,000,000 (สองหม่ืนลาน) บาท และหุนกูชุดท่ี 1 และหุนกูชุดท่ี 2 รวมกันในครั้งนี้ 

จํานวนไมเกิน 20,000,000,000 (สองหม่ืนลาน) บาท ใหแกผูลงทุนประชาชนท่ัวไปในแตละประเภทตามท่ีระบุไวในขอ 3.1 และ

ผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูมีสิทธิโดยเด็ดขาดในการท่ีจะพิจารณาผอนผันการจัดสรรหุนกูตามท่ีเห็นสมควร และในกรณีท่ีมีกลุมผู

ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งจองซื้อไมครบตามจํานวนท่ีกําหนด ผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูสามารถจัดสรรสวนท่ีเหลือใหกับผู

ลงทุนอีกประเภทหนึ่งได โดยการจัดสรรหุนกูดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายตามแตจะเห็นสมควร โดยอาจ

ทําการจัดสรรหุนกูใหแกบุคคลใดจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรใหแกบุคคลใดก็ได ท้ังนี้ ตามแตวิธีการท่ี

ผูจัดการการจัดจําหนายเห็นควรเพื่อใหการเสนอขายหุนกูครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด 

สําหรับรายละเอียดวิธีการจัดสรรหุนกูมีดังนี้ 

3.7.1  การจัดสรรใหแกผูลงทุนตามขอ 3.1.1 ผูลงทุนประชาชนท่ัวไป ซึ่งเปนผูถือหุนกู PTTC11OA และ /หรอื  PTTC11DA 

และ/หรอื PTTC11DB 

 ผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูจะทําการจัดสรรหุนกูชุดท่ี 1 และหุนกูชุดท่ี 2 รวมกัน จํานวนไมเกิน 11,000,000,000 

(หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันลาน) บาท ใหแกผูลงทุนประชาชนท่ัวไป ซึ่งเปนผูถือหุนกู PTTC11OA ซึ่งปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผู

ถือหุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2549 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 255 4 (PTTC11OA)  

ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกูเพื่อชําระดอกเบ้ียและไถถอนหุนกู (วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 255 4) และ ผูลงทุน

ประชาชนท่ัวไป ซึ่งเปนผูถือหุนกู PTTC11DA และ/หรอื  PTTC11DB ซึ่งปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไมมีประกัน

ของบรษิทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4/2548 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 255 4 (PTTC11DA) และ/หรือหุนกูไมมีประกัน

ของบรษิทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5/2548 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 255 4 (PTTC11DB) ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อ

กําหนดสิทธิในการจองซื้อหุนกูท่ีเสนอขายในครั้งนี้ (วันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554) เทานั้น 

ผูจองซื้อจะไดรับการจัดสรรหุนกูตามจํานวนท่ีจองซื้อ แตท้ังนี้จะไมเกินจํานวนสัดสวนของสิทธิของแตละราย ใน

กรณีท่ีผูจองซื้อจองซื้อหุนกูเกินกวาสิทธิท่ีตนเองมีอยู ผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูมีสิทธิท่ีจะจัดสรรหุนกูใหแกผูจองซื้อ

เทากับจํานวนหุนกูตามสิทธิท้ังหมด 

ผูจองซื้อท่ีเปนผูลงทุนประชาชนท่ัวไป ซึ่งไมไดเปนผูลงทุนตามขอ 3.1.1 แตมาจองซื้อในชวงเวลาเสนอขายของผู

ลงทุนตามขอ 3.1.1 จะไมไดรับการจัดสรรหุนกู และการคืนเงินคาจองซื้อจะเปนไปตามขอ 3.9 วิธีคืนเงินคาจองซื้อหุนกูใน

กรณีท่ีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนกู ของสวนท่ี 3 ของหนังสือช้ีชวน  

3.7.2 การจัดสรรใหแกผูลงทุนตามขอ 3.1. 2 ผูมีอุปการคุณของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ผูจัดการการจัดจําหนายจะทําการจัดสรรหุนกูชุดท่ี 1 และหุนกูชุดท่ี 2 ท่ีเหลือจากการจัดสรรตามขอ 3.7.1  แตรวมกัน

จํานวนไมเกิน 300,000,000 (สามรอยลาน) บาท ใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) เทานั้น 
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3.7.3 การจัดสรรใหแกผูลงทุนตามขอ 3.1. 3 ผูลงทุนประชาชนท่ัวไป ซึ่งเปนผูถือหุนกูท่ีจัดออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) 

จัดสรรเฉพาะหุนกูชุดท่ี 2 ใหแกผูลงทุนประชาชนท่ัวไปซึ่งเปนผูถือหุนกูท่ีจัดออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ตามรายช่ือผูถือหุนกูในขอ 3.1.3 ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการจองซื้อหุนกูท่ีเสนอขายในครั้งนี้ (วันท่ี 21 

ตุลาคม พ.ศ. 2554) ยกเวนหุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2549 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป 

พ.ศ. 2554 (PTTC11OA) ซึ่งจะใชวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกูเพื่อชําระดอกเบ้ียและไถถอนหุนกู (วันท่ี 28 กันยายน 

พ.ศ. 2554) ในจํานวนไมนอยกวา 5,000,000,000 (หาพันลาน) บาท 

ผูจัดการการจัดจําหนายจะจัดสรรหุนกูใหกับผูลงทุนประชาชนท่ัวไป ซึ่งเปนผูถือหุนกูท่ีจัดออกโดยบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) ตามลําดับกอนหลังตามขอมูลท่ีสํานักงานใหญของผูจัดการการจัดจําหนายไดรับจากแตละหนวยงานขาย

หรือแตละสาขาของตน ในกรณีท่ีไมสามารถเรียงลําดับกอนหลังของขอมูลได ผูจัดการการจัดจําหนายดังกลาวมีสิทธิท่ีจะ

จัดสรรหุนกูใหแกผูจองซื้อดังกลาวท้ังหมดหรือบางสวนไดตามท่ีเห็นสมควร รวมท้ังมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรใหแกผูจองซื้อ

นั้น ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนได 

ผูจองซื้อท่ีเปนผูลงทุนประชาชนท่ัวไป ซึ่งไมไดเปน ผูลงทุนตามขอ 3.1.3 แตมาจองซื้อในชวงเวลาเสนอขายของผู

ลงทุนตามขอ 3.1.3 จะไมไดรับการจัดสรรหุนกู และการคืนเงินคาจองซื้อจะเปนไปตามขอ 3.9 วิธีคืนเงินคาจองซื้อหุนกูใน

กรณีท่ีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนกู ของสวนท่ี 3 ของหนังสือช้ีชวน และหุนกูท่ีไมไดจัดสรรดังกลาว จะถูกนําไปรวม

กับขอ 3.7.4 เพื่อจัดสรรใหแกผูลงทุนตามขอ 3.1.4 ผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา ไมวาจะเปนหรือไมเปนผูถือหุนกูท่ีจัดออก

โดยบรษิทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ตอไป 

3.7.4  การจัดสรรใหแกผูลงทุนตามขอ 3.1. 4 ผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา  ไมวาจะเปนหรือไมเปนผูถือหุนกูท่ีจัดออกโดย

บรษิทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 

จัดสรรเฉพาะหุนกูชุดท่ี 2 ใหแกผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา ไมวาจะเปนหรือไมเปนผูถือหุนกูท่ีจัดออกโดยบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) ในจํานวนไมนอยกวา 4,000,000,000 (สี่พันลาน) บาท 

ผูจัดการการจัดจําหนายจะจัดสรรหุนกูใหแกผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา ไมวาจะเปนหรือไมเปนผูถือหุนกูท่ีออก

โดยบรษิทั ปตท.จํากัด (มหาชน) ท่ีจองซื้อเพื่อการสุมคัดเลือกผานผูจัดการการจัดจําหนายซึ่งผูจัดการการจัดจําหนายได

บันทึกขอมูลเขาไปในระบบจองซื้อของผูจัดการการจัดจําหนายแลวเทานั้น และจะทําการจัดสรรหุนกูโดยใชวิธีสุมคัดเลือก 

(Random) ผูจองซื้อท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรร ดวยระบบคอมพิวเตอรของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย

ของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ท้ังนี้ ผูจองซื้อแตละรายท่ีไดรับการสุมคัดเลือกจะไดรับการจัดสรรหุนกูตามจํานวนท่ี

จองซื้อ หรือในจํานวนท่ีนอยกวาจํานวนท่ีจองซื้อหากไดรับการจัดสรรเปนลําดับสุดทาย (แลวแตกรณี) โดยผูจองซื้อท่ีไดรับ

การจัดสรรจะโอนสิทธิเปลี่ยนมือใหกับบุคคลอื่นไมได และจะตองชําระเงินคาหุนกูตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรเทานั้น 

ท้ังนี้ ผูจองซื้อแตละรายสามารถจองซื้อกับผูจัดการการจัดจําหนายเพียง 1 รายและ 1 ครั้งเทานั้น โดยหากมีการจองซื้อ

ไวกับผูจัดการการจัดจําหนายมากกวา 1 ราย ระบบคอมพิวเตอรดังกลาวจะมีการสุมคัดออกเพื่อใหเหลือยอดการจองซื้อกับ

ผูจัดการการจัดจําหนายเพียง 1 ราย กอนท่ีจะมีการจัดสรรหุนกูโดยใชวิธีสุมคัดเลือกผูจองซื้อท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรตามท่ี

ไดกลาวไปขางตน 
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ท้ังนี้ หากมีหุนกูเหลือจากการจัดจําหนายตามขอ 3.7.1 ถงึ 3.7.4 ไมวากรณีใดๆ   ผูจัดการการจัดจําหนายอาจจะมีการเปด

เสนอขายอีกครั้งในวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยการเสนอขายในชวงดังกลาวนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิโดยเด็ดขาดใน

การท่ีจะพิจารณาผอนผันการจัดสรรหุนกูตามท่ีเห็นสมควร และในกรณีท่ีมีกลุมผูลงทุนประชาชนท่ัวไปจองซื้อไมครบตามจํานวนท่ี

เสนอขาย ผูจัดการการจัดจําหนายสามารถจัดสรรหุนกูสวนท่ีเหลือใหกับผูลงทุนประเภทอื่นได โดยการจัดสรรหุนกูดังกลาวใหอยู

ในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายตามแตจะเห็นสมควร โดยอาจทําการจัดสรรหุนกูใหแกบุคคลใด หรือผูลงทุนประเภทใด 

จํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรใหแกบุคคลใดก็ได ท้ังนี้ ตามแตวิธีการท่ีผูจัดการการจัดจําหนายเห็นควร 

เพื่อใหการเสนอขายหุนกูครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด 

3.7.5  การจัดสรรหุนกูใหกับบุคคลท่ีถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทธ. 

70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ฉบับลงวันท่ี 3 สงิหาคม 2552 (รวมถึงท่ีมี

การแกไขเพิ่มเติม (“ประกาศท่ี ทธ. 70/2552”) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 29/2551 เรื่อง การ

จอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยท่ีออกใหม ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงท่ีมีการแกไข

เพิ่มเติม) (“ประกาศท่ี ทจ. 29/2551”) 

เนื่องจากการเสนอขายหุนกูในระหวางวันท่ี 12 – 13 มกราคม  พ.ศ. 2555 เปนการเสนอขายหุนกูใหกับ ผูลงทุน

ประชาชนท่ัวไปซึ่งเปน ผูถือหุนกูรุน PTTC11OA และ/หรือ PTTC11DA และ/หรอื  PTTC11DB ดังนั้น ผูจัดการการจัด

จําหนายหุนกู กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง รวมถึงผูเกี่ยวของกับ

บุคคลดังกลาวท้ังหมด ตลอดจนผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญของผูออกหุนกู รวมถึงผูเกี่ยวของ

กับบุคคลดังกลาวท้ังหมด ซึ่งเปนผูลงทุนประชาชนท่ัวไปซึ่งเปนผูถือหุนกูรุน PTTC11OA และ/หรอื  PTTC11DA และ/หรือ 

PTTC11DB มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนกูในสวนนี้ เนื่องจากไดรับการยกเวนตามขอ 7(1)(ก)5 ของประกาศท่ี ทธ. 70/2552 

และขอ 4(1)(จ) ของประกาศท่ี ทจ. 29/2551 

อยางไรก็ตาม สําหรับการจัดสรรหุนกูใหแกผูลงทุนตามขอ 3.7.3 และ ขอ 3.7.4 ดังกลาวผูจัดการการจัดจําหนายจะไม

จัดสรรหุนกูท่ีเสนอขายใหแกตนเอง กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของ

ตนเองหรือผูจัดการการจัดจําหนายท่ีรวมในการจัดจําหนายครั้งนี้ ตลอดจนกองทุนรวมท่ีมีลักษณะท่ีผูจัดการการจัดจําหนาย

ถูกหามไมใหจัดสรรหุนกูให อีกท้ังรวมถึง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญของผูออกหุนกู และ

ผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวท้ังหมด เวนแตเปนการจัดสรรหุนกูท่ีเหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้ออื่นท้ังหมด ท้ังนี้ ตาม

รายละเอียดท่ีกําหนดไวในประกาศท่ี ทธ. 70/2552 และประกาศท่ี ทจ. 29/2551  

3.8 การยกเลิกการจองซ้ือหุนกู 

ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อท่ีดําเนินการไมครบถวน ตามขอ 3.6 และ/หรือ ในกรณีท่ีมิได

รับการชําระเงินครบถวนจากผูจองซื้อ ณ เวลาท่ีทําการจองซื้อหุนกูในกรณีชําระเงินโดยเงินสดหรือเงินโอน หรือในกรณีท่ีผูจองซื้อ

ชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท แตผูจัดการการจัดจําหนายไมสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี

เดียวกันกับสถานท่ีจองซื้อนั้นๆ ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการรับจองซื้อหุนกูเกินกวาจํานวนหุนกูท่ีเสนอขายเพื่อ

สํารองไวกรณีท่ีไมสามารถเรียกชําระเงินจากผูจองซื้อในลําดับท่ีจะไดรับการจัดสรรหุนกู หรือในกรณีท่ีผูจองซื้อท่ีอยูในลําดับท่ีจะ

ไดรับการจัดสรรหุนกูไมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชําระเงินคาจองซื้อตามท่ีระบุไวในขอ 3.6 ซึ่งผูจัดการการจัดจําหนายจะ

ตัดสิทธิในการไดรับการจัดสรรหุนกูของผูจองซื้อรายนั้นๆ และจะจัดสรรหุนกูในสวนท่ีตัดออกใหแกผูจองซื้อรายถัดไป จนกวาจะ

ครบตามจํานวนหุนกูท่ีเสนอขาย 
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ผูจองซื้อมีสิทธิท่ีจะยกเลิกการจองซื้อหุนกูภายในวันทําการถัดไปนับจากวันท่ีผูออกหุนกูแจงใหผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู

ทราบวามีเหตุท่ีทําใหผูออกหุนกูตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหุนกูหรือไมสามารถสงมอบหุนกูท่ีเสนอขายใหแกผูจองซื้อได 

โดยผูจัดการการจําหนายหุนกูจะตองแจงใหผูจองซื้อทราบถึงเหตุดังกลาวภายในวันทําการเดียวกันกับวันท่ีไดรับแจงจากผูออกหุนกู 

ท้ังนี้ หากเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนในวันจองซื้อหุนกูวันสุดทายใหผูจองซื้อท่ีประสงคจะยกเลิกการจองซื้อหุนกูตองดําเนินการ

ยกเลิกการจองซื้อหุนกูภายในวันนั้น 

3.9 วิธีคืนเงินคาจองซ้ือหุนกูในกรณีที่ผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุนกู 

 ในกรณีท่ีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบเต็มตามจํานวนท่ีจองซื้อ บริษัทจะดําเนินการใหผูจัดการ

การจัดจําหนายสงคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในสวนท่ีไมไดรับจัดสรรหรือในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนท่ีจองซื้อ โดยไม

มีดอกเบ้ีย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ คืนใหแกผูจองซื้อหุนกู โดยจัดทําเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อหุนกู หรือดราฟทสั่ง

จายผูจองซื้อหุนกู ภายใน 14 วัน นับจากวันปดรับการจองซื้อหุนกูวันสุดทาย (วันท่ี 26 มกราคม  พ.ศ. 2555) โดยสงทางไปรษณยี

ลงทะเบียนตามท่ีอยูของผูจองซื้อหุนกูท่ีระบุไวในใบจองซื้อหุนกู ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนกูใหแกผูจองซื้อได

ภายใน 14 วัน นับจากวันปดรับการจองซื้อหุนกูวันสุดทาย (วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2555) ผูจองซื้อดังกลาวจะมีสิทธิไดรับดอกเบ้ีย

ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนกูท่ีตองคืนใหแกผูจองซื้อหุนกูนั้น นับจากวันท่ีพนกําหนด

ระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึง (แตไมนับรวม) วันท่ีไดมีการชําระคืน ท้ังนี้ ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อ

หุนกูทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อโดยถูกตองแลว 

และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ีย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น 

3.10 วิธีคืนเงินคาจองซ้ือหุนกูในกรณีที่มีการยกเลิกการจองซ้ือ  

 ในกรณีท่ีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรเนื่องจากมีการยกเลิกการจองซื้อหุนกู บริษัทจะดําเนินการใหผูจัดการการจัดจําหนาย

สงคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในสวนท่ีมีการยกเลิกการจองซื้อหุนกู โดยไมมีดอกเบ้ีย และ /หรือ คาเสียหายใดๆ คืนใหแกผูจองซื้อหุนกู 

โดยจัดทําเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อหุนกู หรือดราฟท สั่งจายผูจองซื้อหุนกู ภายใน 14 วัน นับจากวันท่ีมีการยกเลิกการ

จองซื้อหุนกู โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูของผูจองซื้อหุนกูท่ีระบุไวในใบจองซื้อหุนกู  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืน

เงินคาจองซื้อหุนกูใหแกผูจองซื้อไดภายใน 14 วัน นับจากวันท่ีมีการยกเลิกการจองซื้อหุนกู ผูจองซื้อดังกลาวจะมีสิทธิไดรับ

ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนกูท่ีตองคืนใหแกผูจองซื้อหุนกูนั้น นับจากวันท่ีพน

กําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึง (แตไมนับรวม) วันท่ีไดมีการชําระคืน ท้ังนี้ ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคา

จองซื้อหุนกูทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว  ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อโดย

ถูกตองแลว และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ีย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น 

3.11 วธิกีารสงมอบหุนกู  

 บริษัทจะมอบหมายใหนายทะเบียนหุนกูจัดทําและสงมอบใบหุนกู ใหแกผูถือหุนกูตามจํานวนหุนกูท่ีไดรับการจัดสรร

ภายใน 15 (สิบหา) วันทําการ นับจากวันปดรับการจองซื้อหุนกูวันสุดทาย (วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2555) โดยการจัดสงทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยูของผูจองซื้อหุนกูท่ีปรากฏอยูในใบจองซื้อ หรือดําเนินการนําหุนกูท่ีไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บรษิทั 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันปดรับการจองซื้อหุนกูวันสุดทาย (วันท่ี 

26 มกราคม พ.ศ. 2555) สําหรับผูจองซื้อท่ีไดแจงความประสงคใหดําเนินการดังกลาวไวในใบจองซื้อหุนกู 
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3.12 ภาระภาษขีองหุนกูและผลตอบแทนอ่ืน 

ขอมูลในสวนนี้เปนเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาษีตามกฎหมายไทยในการลงทุนในหุนกูเทานั้นและไมใชคําแนะนําเกี่ยวกับภาษี

แตอยางใด ผูท่ีประสงคจะลงทุนควรหารือกับท่ีปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีท่ีอาจจะเกิดจากการลงทุนในหุนกู รวมถึง (แต

ไมจํากัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่องภาษีทองถิ่นหรือภาษีตางประเทศใดๆ ขอมูลในสวนนี้ทําข้ึนบนพื้นฐานกฎหมายภาษีของ

ประเทศไทยโดยท่ัวไปท่ีใชบังคับอยู ณ วันท่ีมีการจัดทําเอกสารนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรตอไปนี้มิไดมีความมุงหมายท่ีจะใหเปนขอมูลครบถวนสมบูรณถึงภาระภาษีอากรท่ีเกี่ยวของกับหุน

กูแตอยางใด 

ภาระภาษีของผูท่ีประสงคจะลงทุนและอัตราภาษีท่ีเกี่ยวของข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน ผูลงทุนเปน  

นิติบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดหรือไม ผูลงทุนเปนผูมีถิ่นท่ีอยูอยูในประเทศท่ีไดลงนามในอนุสัญญาวาดวยภาษีซอนกับ

ประเทศไทยหรอืไม 

ขอมูลในสวนนี้มิไดมีวัตถุประสงคใหมีรายละเอียดครอบคลุมถึงประเด็นตางๆ เกี่ยวของกับการลงทุนในหุนกูแตอยางใด 

1. ภาษเีงนิได 

กรณีที่ผูลงทุนเปนผูมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 

กรณีผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดา 

 (1) ดอกเบ้ียและผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกูซึ่งผูลงทุนไดรับจากการลงทุนในหุนกูของบริษัทจะถูกหัก

ภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) 

 (2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนท่ีตีราคาเปนเงินไดเกินกวาท่ี

ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) 

อยางไรก็ตาม ผูลงทุนมีสิทธิท่ีจะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกลาวท่ีถูกหักภาษี ณ ท่ีจายไวตาม (1) หรือ (2) ขางตน โดย

ไมตองนําดอกเบ้ีย และผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกูหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากการโอนหุนกู (แลวแตกรณี ) ไป

รวมกับเงินไดอื่นเพื่อคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตราภาษีระหวางรอยละ 5 - 37 โดยหากผูลงทุนเลือกท่ีจะนํา

ดอกเบ้ียและผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกูหรือผลประโยชนจากการโอนหุนกูดังกลาวไปรวมกับเงินไดอื่นเพื่อ

คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้น ผูลงทุนสามารถนําภาษีหัก ณ ท่ีจายขางตนมาเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาได 

กรณีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

ในกรณีท่ีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยหรือเปนบริษัทหาง

หุนสวนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ แตประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือ

สมาคมท่ีประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเปนองคการ 

หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แหงประมวลรัษฎากร ผูลงทุนจะมีภาระภาษีดังตอไปนี้ 

(1) ดอกเบ้ีย 
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ดอกเบ้ียท่ีผูลงทุนประเภทบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย หรือ

บริษัทเครดิตฟองซิเอร ไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 1 (หนึ่ง) และตองนําดอกเบ้ียไปรวมคํานวณเปน

รายไดเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยสามารถนําภาษีหัก ณ ท่ีจายขางตนมาเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล

ได 

ดอกเบ้ียท่ีผูลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมาคมท่ีไมใชองคการหรือสถานสาธารณกุศลไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย

ในอัตรารอยละ 10 (สิบ) 

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

ผลประโยชนจากการโอนหุนกูท่ีผูลงทุนไดรับไมตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย แตผูลงทุนจะตองนําผลประโยชนจากการ

โอนหุนกูเฉพาะสวนท่ีตีราคาเปนเงินไดเกินกวาท่ีลงทุนไปรวมกับรายไดอื่นของผูลงทุนเพื่อคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล 

กรณีที่ผูลงทุนเปนผูไมมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย  

กรณีผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดา 

ในการพิจารณาวา บุคคลธรรมดาจะถือวามีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทยหรือไมนั้น กฎหมายไทยจะไมคํานึงถึงสัญชาติ

ของผูลงทุน แตจะใชหลักเกณฑวา หากผูลงทุนนั้นอยูในประเทศไทยในชวงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกัน

ต้ังแต 180 (รอยแปดสิบ) วันในปปฏิทินเดียวกันใหถือวาเปนผูมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย   

(1) ดอกเบ้ีย และผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกู 

เวนแตขอกําหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซอนท่ีทําข้ึนระหวางประเทศไทยกับประเทศท่ีผูลงทุนมีถิ่นท่ีอยูจะ

กําหนดไวเปนอยางอื่น ดอกเบ้ีย และผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกู ซึ่งผูลงทุนไดรับจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรา

รอยละ 15 (สิบหา) 

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

เวนแตขอกําหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซอนท่ีทําข้ึนระหวางประเทศไทยกับประเทศท่ีผูลงทุนมีถิ่นท่ีอยูจะ

กําหนดไวเปนอยางอื่น ผลประโยชนจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนท่ีตีราคาเงินไดเกินกวาท่ีลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ท่ีจายใน

อัตรารอยละ 15 (สิบหา) 

กรณีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

กรณีท่ีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ  และมิได

ประกอบกิจการหรือถือวาประกอบการในประเทศไทยหรือมิไดมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย  แตไดรับดอกเบ้ีย 

หรือผลประโยชนจากการโอนหุนกูซึ่งจายจากหรือในประเทศไทย ผูลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้ 

(1) ดอกเบ้ีย  

เวนแตขอกําหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซอนท่ีทําข้ึนระหวางประเทศไทยกับประเทศท่ีผูลงทุนมีถิ่นท่ีอยูจะ

กําหนดไวเปนอยางอื่น ดอกเบ้ียท่ีผูลงทุนไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 15 ของจํานวนดอกเบ้ีย 

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 
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เวนแตขอกําหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซอนท่ีทําข้ึนระหวางประเทศไทยกับประเทศท่ีผูลงทุนมีถิ่นท่ีอยูจะ

กําหนดไวเปนอยางอื่น ผลประโยชนจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนท่ีตีราคาเปนเงินไดเกินกวาท่ีลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย

ในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) 

2. ภาษธีรุกิจเฉพาะ 

ผูลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรารอยละ 0.011 (ศูนยจุดศูนยหนึ่งหนึ่ง) 

(รวมถึงภาษีบํารุงทองถิ่นในอัตรารอยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะแลว ) หรืออัตราอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด จากยอด

ดอกเบ้ียรับและกําไรกอนหักรายจายใดๆ จากการโอนขายหุนกู หากดอกเบ้ียหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากการโอนหุนกูถือ

เปนรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชยของผูลงทุน 

3. อากรแสตมป 

การโอนใบหุนกูไดรับยกเวนอากรแสตมป 
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หนาท่ี 1  

 

(ราง

1. คําจํากัดความ 

) ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู  

หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2558 

หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2561 

“หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน ) ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ .ศ. 2558” (“หุนกูชุดที่ 1”) และ 

“หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน ) ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ .ศ. 2561” (“หุนกู ชุด  

ที่ 2”) (รวมเรียกหุนกูชุดท่ี 1 และหุนกูชุดท่ี 2 วา “หุนกู”) ออกโดยบริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน ) (“ผูออกหุนกู ”) ตามมติท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนของผูออกหุนกู ประจาํป 2552 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2552 และประจาํป 2553 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2553 และมีธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนผูถือหุนกู ผูถือหุนกูจะไดรับสิทธิตามท่ีไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกหุนกูและผู

ถือหุนกูจะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธิทุกประการ และใหถือวาผูถือหุนกูไดรับทราบและเขาใจขอกําหนดตางๆ ในขอกําหนด

สิทธิเปนอยางดีแลว รวมท้ังไดใหความเห็นชอบกับการแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูและขอกําหนดตางๆ ในสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุน

กูดวย ท้ังนี้ ผูออกหุนกูจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิ สําเนาสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู  และสําเนาสัญญาแตงต้ัง

นายทะเบียนหุนกูไว ณ สํานักงานใหญของผูแทนผูถือหุนกู และนายทะเบียนหุนกู เพื่อใหผูถือหุนกูขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนด

สิทธิและสัญญาตางๆ ดังกลาวไดในวันและเวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกูและนายทะเบียนหุนกู 

คําและขอความตางๆ ท่ีใชอยูในขอกําหนดสิทธิใหมีความหมายดังตอไปนี้ 

“ขอกําหนดสิทธิ” หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูสําหรับหุนกู 

“นายทะเบียนหุนกู” หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือผูท่ีไดรับแตงต้ังโดยชอบใหทําหนาท่ีเปน

นายทะเบียนหุนกูแทน 

“ผูถือหุนกู” หมายถึง ผูทรงสิทธิในหุนกูแตละจํานวนตามขอ 3.3 

“ผูแทนผูถือหุนกู” หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หรือผูท่ีไดรับแตงต้ังโดยชอบใหทําหนาท่ีเปน

ผูแทนผูถือหุนกูแทน 

“ผูออกหุนกู” หรือ “บริษัท” หมายถึง บรษิทั ปตท. จํากัด (มหาชน)  

“วันครบกําหนดไถถอนหุนกู” หมายถึง (ก) สําหรับหุนกูชุดท่ี 1 วันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

          (ข) สําหรับหุนกูชุดท่ี 2 วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

“วันกําหนดชําระดอกเบี้ย” หมายถึง  วันท่ี 15 กุมภาพันธ และวันท่ี 15 สงิหาคม  ของทุกป ตลอดอายุของหุนกู  โดยเริ่ม

ชําระดอกเบ้ียครั้งแรกในวันท่ี 15 สงิหาคม พ.ศ. 2555 และจะทําการชําระดอกเบ้ียงวดสุดทาย

ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 

“วนัทาํการ” หมายถึง วันท่ีธนาคารพาณิชยโดยท่ัวไปเปดทําการใน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใชวันเสารหรือ

วันอาทิตย 

“วนัออกหุนกู” หมายถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2555 
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“ศูนยรับฝากหลักทรัพย” หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคลอื่นท่ีดําเนินกิจการรับ

ฝากทรัพยไดตามกฎหมายซึ่งเขารับทําหนาท่ีแทน 

“สมุดทะเบียนผูถือหุนกู” หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหลงขอมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุนกูและผู

ถือหุนกู เชน ช่ือและท่ีอยูของผูถือหุนกู การโอน การจํานํา การอายัด การออกใบหุนกูใหมไว

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 

“สิทธิในหุนกู” หมายถึง สิทธิท้ังปวงในหุนกูอันรวมถึง (แตไมจํากัดเฉพาะ ) สิทธิในการไดรับชําระเงินตน

และดอกเบ้ีย และสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนกู 

“สัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหุนกู” หมายถึง สัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหุนกู ลงวันท่ี [•] พ.ศ. 255 5 ระหวางผูออกหุนกู กับ นาย

ทะเบียนหุนกู หรือสัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหุนกูรายใหมเพื่อทําหนาท่ีแทน (ถามี) 

“สัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู” หมายถึง สัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู ลงวันท่ี [•] พ.ศ. 2555 ระหวางผูออกหุนกู กับ ผูแทนผู

ถือหุนกู หรือสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูรายใหมเพื่อทําหนาท่ีแทน (ถามี) 

“หุนกู” หมายถึง หุนกูชุดท่ี 1  และหุนกูชุดท่ี 2  ตามรายละเอียดของหุนกูแตละชุดท่ีระบุไวในขอ 2 

ของขอกําหนดสิทธินี้ ท้ังนี้ เพื่อปองกันขอสงสัยในการตีความ หากขอกําหนดสิทธิมิไดอางอิง

ถึงหุนกูชุดใดชุดหนึ่งเปนการเฉพาะ คําวา “หุนกู” ใหหมายถึงหุนกูชุดท่ี 1 และหุนกูชุดท่ี 2   ท่ี

ยังไมไดรับการไถถอน 

“หุนกูชุดที่ 1” หมายถึง หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ  ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู ท่ี

ออกโดยผูออกหุนกู จํานวน [•] ([•]) หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท 

คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น  [•] ([•]) บาท ครบกาํหนดไถถอนป พ.ศ. 2558 โดยใชช่ือหุนกูวา 

“หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1 ครบกาํหนดไถถอน

ป พ.ศ. 2558” 

“หุนกูชุดที่ 2” หมายถึง หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ  ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู ท่ี

ออกโดยผูออกหุนกู จํานวน  [•] ([•]) หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท 

คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น [•] ([•]) บาท ครบกาํหนดไถถอนป พ.ศ. 2561 โดยใชช่ือหุนกูวา 

“หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกาํหนดไถถอน

ป พ.ศ. 2561” 

“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”  หมายถึง อัตราดอกเบ้ียตามท่ีกําหนดไวในขอ 2.1 บวกดวยรอยละ 2 (สอง) ตอป ท้ังนี้ หาก

ดอกเบ้ียผิดนัดดังกลาวมีอัตราสูงกวาอัตราดอกเบ้ียผิดนัดสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาตใหเรียกเก็บ

ในขณะใดๆ ใหดอกเบ้ียผิดนัดเทากับอัตราดอกเบ้ียผิดนัดสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาตใหเรียกเก็บ

ได  
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2. ชนิดของหุนกู มูลคาที่ตราไว อัตราดอกเบีย้ และอายุของหุนกู  

2.1 หุนกูเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู โดยมีอัตราดอกเบ้ียและอายุของหุนกู

ดังตอไปนี้ 

(ก) หุนกูชุดท่ี 1 มีอายุ 3 ป 8 เดือน 20 วันนับจากวันออกหุนกู และมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 3.80 (สามจดุแปดศนูย) ตอป  

(ข) หุนกูชุดท่ี 2 มีอายุ 6 ป 9 เดือน 19 วันนับจากวันออกหุนกู และปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 4.00 (สี่จุด

ศูนยศูนย) ตอป ปท่ี 5 ถึงปท่ี 6 มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.40 (สี่จุดสี่ศูนย) ตอป และ ระยะเวลาท่ีเหลือ มีอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 5.50 (หาจุดหาศูนย) ตอป 

2.2 ในวันออกหุนกู หุนกูมีจํานวนท้ังหมด 20,000,000 (ยี่สิบลาน) หนวย มีมูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 (หนึ่งพัน ) บาท คิดเปน

มูลคารวมหุนกูท้ังสิ้น 20,000,000,000 (สองหม่ืนลาน) บาท โดยแบงออกเปน 

(ก) หุนกูชุดท่ี 1 จํานวน [•] ([•]) หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 (หนึ่งพัน ) บาท คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น  [•] ([•]) 

บาท 

(ข) หุนกูชุดท่ี 2 จํานวน [•] ([•]) หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 (หนึ่งพัน ) บาท คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น [•] ([•]) 

บาท 

3. ใบหุนกู สมุดทะเบียนผูถือหุนกู และผูทรงสิทธิในหุนกู 

3.1 นายทะเบียนหุนกูมีหนาท่ีตามสัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหุนกูท่ีจะตองออกใบหุนกูตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารหมายเลข 

2 แนบทายขอกําหนดสิทธิใหแกผูถือหุนกูทุกราย โดยในสวนของหุนกูท่ีฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยและจะตองลงช่ือ

ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทนในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูนั้น นายทะเบียนหุนกูจะออกใบหุนกูหรือออกใบรับเพื่อ

ใชแทนใบหุนกูตามแบบท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนดใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพย  

3.2 นายทะเบียนหุนกูมีหนาท่ีตามสัญญานายทะเบียนหุนกูท่ีจะตองจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไวจนกวาหุนกู

ท้ังหมดจะไดรับการไถถอน  

3.3 ผูทรงสิทธิในหุนกู 

(ก) ผูทรงสิทธิในหุนกูกรณีท่ัวไป สิทธิในหุนกูจะตกไดแกบุคคลท่ีปรากฏช่ือเปนเจาของหุนกูจํานวนดังกลาวอยูในสมุด

ทะเบียนผูถือหุนกู  ณ เวลา 12.00 น. ของวนั ปดสมุดทะเบียน เพื่อพักการโอนหุนกู  เวนแตจะไดมีการโอนหุนกูซึ่ง

สามารถใชยันกับผูออกหุนกูไดตามขอ 4.1 (ก) เกิดข้ึนแลวในวัน ปดสมุดทะเบียนขางตน  ซึ่งสิทธิในหุนกูจะตกไดแก

ผูรับโอนหุนกู 

(ข) ผูทรงสิทธิในหุนกูกรณีท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทน สิทธิในหุนกูจะตกไดแกบุคคลท่ีนายทะเบียนหุนกู

ไดรับแจงเปนหนังสือจากศูนยรับฝากหลักทรัพยวาเปนผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวนดังกลาวท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียน

ผูถือหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยอยู ณ เวลา 12.00 น. ของวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกู เวนแตจะมี

การคัดคานโดยชอบดวยกฎหมาย 

3.4 เม่ือศูนยรับฝากหลักทรัพยแจงตอผูออกหุนกู และ/หรือนายทะเบียนหุนกู นายทะเบียนหุนกูมีหนาท่ีตามสัญญาแตงต้ังนาย

ทะเบียนหุนกูท่ีจะตองออกใบหุนกูใหแกผูทรงสิทธิในหุนกูท่ีฝากไวกับศูนยรับฝากหลัก ทรัพยและลงทะเบียนใหผูทรง

สิทธิในหุนกูรายดังกลาวเปนผูถือหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูตามจํานวนท่ีไดรับแจงจากศูนยรับฝากหลักทรัพย ท้ังนี้ 



  บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)  
 

  

 
หนาท่ี 4  

 

เม่ือไดมีการออกใบหุนกูและลงทะเบียนดังกลาวแลว นายทะเบียนหุนกูจะแกไขจํานวนรวมของหุนกูท่ีลงทะเบียนในสมุด

ทะเบียนผูถือหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยโดยหักจํานวนหุนกูท่ีไดแยกไปลงทะเบียนไวในช่ือของผูทรงสิทธิ

ในหุนกูออก สวนจํานวนรวมของหุนกูท่ีปรากฏในใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูท่ีออกใหแกศูนยรับฝาก

หลักทรัพยนั้น หากนายทะเบียนไมไดทําการแกไข (ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม) ใหถือวามีจํานวนลดลงตามจํานวนของหุนกูท่ี

ไดแยกไปออกใบหุนและลงทะเบียนไวในช่ือของผูทรงสิทธิในหุนกูดังกลาว 

4. การโอนหุนกู 

4.1 การโอนหุนกูท่ีมิไดฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

(ก) แบบการโอนหุนกูระหวางผูโอนและผูรับโอน การโอนหุนกูจะสมบูรณเม่ือผูโอนหุนกูซึ่งเปนผูท่ีสมุดทะเบียนผูถือหุน

กูระบุช่ือเปนเจาของหุนกูจํานวนท่ีจะทําการโอน หรือผูรับโอนคนสุดทายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนตอเนื่อง

ครบถวนจากผูท่ีปรากฏช่ือดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดสงมอบใบหุนกูใหแกผูรับโอนโดยลงลายมือช่ือสลักหลังแสดง

การโอนใหไวดวย 

ผลของการโอนหุนกูระหวางผูรับโอนกับผูออกหุนกู  การโอนหุนกูจะใชยันกับผูออกหุนกูไดก็ตอเม่ือผูรับโอนหุนกูอยู

ระหวางลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูโดยนายทะเบียนหุนกูไดรับคําขอลงทะเบียนการโอนหุนกู

พรอมท้ังใบหุนกูท่ีผูรับโอนหุนกูไดลงลายมือช่ือเปนผูรับโอนในดานหลังของใบหุนกูนั้นครบถวนแลว 

ผลของการโอนหุนกูระหวางผูรับโอนกับบุคคลภายนอก   การโอนหุนกูจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดก็ตอเม่ือนาย

ทะเบียนหุนกูไดลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเรียบรอยแลว 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุนกูจะตองกระทํา ณ สํานักงานใหญของนายทะเบียนหุนกูในวันและเวลาทําการของนาย

ทะเบียนหุนกู และจะตองทําตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนด โดยผูขอลงทะเบียนจะตองสงมอบใบหุนกู

ท่ีลงลายมือช่ือครบถวนตามหลักเกณฑในขอ 4.1 (ก) พรอมท้ังหลักฐานอื่นๆ ท่ียืนยันถึงความถูกตองและความสมบูรณ

ของการโอนและการรับโอนหุนกูตามท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนดใหแกนายทะเบียนหุนกูดวย ซึ่งนายทะเบียนหุนกูจะ

ลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูใหแลวเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ หลังจากวันท่ีนายทะเบียนหุนกู

ไดรับคําขอลงทะเบียนการโอนหุนกูพรอมท้ังใบหุนกูและหลักฐานอื่นๆ ท่ีจะตองสงมอบครบถวนเรียบรอยแลว อยางไร

ก็ตาม หากการโอนหุนกูรายใดขัดตอกฎหมาย หรือหลักเกณฑการโอนหุนกูท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธินี้ นาย

ทะเบียนหุนกูมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุนกูหรือการรับรองการโอนหุนกูรายนั้นๆ และใหนายทะเบียนหุนกู

แจงใหแกผูยื่นคําขอลงทะเบียนการโอนทราบถึงการปฏิเสธดังกลาวภายใน 3 (สาม) วันทําการ นับแตวันท่ีนายทะเบียน

หุนกูไดรับคําขอลงทะเบียนการโอน พรอมท้ังสงคืนใบหุนกูใหแกผูขอลงทะเบียนการโอนหุนกู 

4.2 สําหรับการโอนหุนกูท่ีฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยนั้นใหเปนไปตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ศูนยรับฝากหลักทรัพยและหนวยงานอื่นๆ รวมท้ังศูนยซื้อขายหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 

4.3 ขอจํากัดในการโอนหุนกู   

 -ไมม-ี 

4.4 ผูออกหุนกูจะปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเพื่อพักการโอนหุนกูเปนระยะเวลา  14 (สิบสี่) วัน (รวมวันทําการและวันหยุดทําการ

ของธนาคารพาณชิย) กอนวันกําหนดชําระเงินตน และ/หรือดอกเบ้ียแตละงวด และ/หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกู และ/

หรือวันประชุมผูถือหุนกู (แลวแตกรณี) เพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนกูในการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ขางตน ท้ังนี้ การปด
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สมุดทะเบียนผูถือหุนกูจะเริ่มต้ังแตเวลา 12.00 น. ของวันเริ่ม ตนระยะเวลาการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู หากวันปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนกูวันแรกไมตรงกับวันทําการ ใหเลื่อนไปเปนวันทําการถัดไป 

นายทะเบียนหุนกูขอสงวนสิทธิในการแกไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูโดยไมตองไดรับความ

ยินยอมจากผูออกหุนกูหรือท่ีประชุมผูถือหุนกูแตอยางใด และเปนไปตามวิธีการตามท่ีทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือ

หนวยงานท่ีกํากับดูแลอื่นใดท่ีเกี่ยวของประกาศกําหนด ท้ังนี้ การแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองไมทําใหสิทธิประโยชน

ของผูถือหุนกูดอยลง 

5. สถานะของหุนกู 

หุนกูเปนหนี้ของผูออกหุนกูซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกหนวย และผูถือหุนกูจะมีสิทธิไดรับชําระหนี้  

ไมดอยกวาสิทธิไดรับชําระหนี้ของเจาหนี้ ไมมีประกัน ท้ังในปจจุบันและในอนาคตของผูออกหุนกู เวนแตบรรดาหนี้ท่ีมี

กฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน 

6. หนาที่ของผูออกหุนกู 

ตราบเทาท่ีผูออกหุนกูมีภาระตามหุนกู 

6.1 ผูออกหุนกูจะตองสงหนังสือบอกกลาวใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยทันที เม่ือผูออกหุนกูทราบวา 

(ก) มีเหตุผิดนัดตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิขอ 11.1 เกิดข้ึน 

(ข) ผูออกหุนกูถูกดําเนินคดีในศาลหรือถูกกลาวหาใหเปนฝายรับผิดในกรณีพิพาทท่ีอนุญาโตตุลาการจะตองวินิจฉัย ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอความสามารถในการชําระหนี้ของหุนกูตามขอกําหนดสิทธินี้ 

6.2 เม่ือผูแทนผูถือหุนกูรองขอไมวาเม่ือใดผูออกหุนกูจะตองสงมอบเอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจของผูออกหุนกู 

(หรือบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจ ) ใหแกผูแทนผูถือหุนกูวา จากขอมูลท่ีผูออกหุนกูไดรับทราบใน

ขณะนั้น ผูออกหุนกูรับรองวาไมมีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณท่ีอาจกลายเปนเหตุผิดนัดเกิดข้ึน และไมมีคดีความหรือการ

อนุญาโตตุลาการท่ีผูออกหุนกูเปนจําเลยหรือผูถูกกลาวหา (ยกเวนกรณีท่ีไดแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทราบแลว (ถามี))  

6.3 หากมีกรณีท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุนกู ผูออกหุนกูจะดําเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแตงต้ังใหเปนนายทะเบียนหุนกู

โดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได และจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูเดิมแจงตอผูถือหุนกูทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว พรอมท้ังช่ือและท่ีอยูของนายทะเบียนหุนกูรายใหมภายใน 30 (สามสิบ ) วัน นับแตวันท่ีนายทะเบียนหุนกูรายใหม

ไดรับการแตงต้ัง 

6.4 หากมีกรณีท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงผูแทนผูถือหุนกู ผูออกหุนกูจะดําเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแตงต้ังใหเปนผูแทนผูถือหุนกูราย

ใหมโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได ซึ่งการแตงต้ังดังกลาวจะตอง ดําเนินการ ตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ ขอ 14.3 

(ก) หรือ 14.3 (ข) แลวแตกรณี และผูแทนผูถือหุนกูรายใหมจะตองเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเปนผูแทนผูถือหุนกูตามท่ีกําหนด

ในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 

6.5 นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันตางๆ ท่ีผูออกหุนกูไดใหไว หรือทําข้ึนกอนวันออกหุนกู ผูออกหุนกูจะไมจํานอง

จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ บนทรัพยสินสวนท่ีสําคัญท่ีใชในการประกอบธุรกิจ ของผูออกหุนกู ท้ังท่ีมีอยูใน

ปจจุบันและอนาคตตลอดเวลาท่ีหนี้หุนกูยังคงคางชําระอยู เวนแตการจํานอง จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ 
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ดังกลาวจะเกิดข้ึนเนื่องจากเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(ก) การกอหลักประกันหรือภาระผูกพันท่ีเกิดข้ึนเหนือทรัพยสินของผูออกหุนกู ในกรณีท่ีทรัพยสินนั้นๆ ตกอยูภายใตสิทธิยึด

หนวงตามกฎหมายของบุคคลอื่นท่ีมีหนี้อันเปนคุณประโยชนเหนือทรัพยสินดังกลาว ท้ังนี้ จนกวาจะไดมีการชําระหนี้

นั้นแลว เชน ในกรณีผูออกหุนกูฝากทรัพยสินของตนไวกับผูประกอบธุรกิจรับฝากของ แลวผูออกหุนกูไมชําระหนี้คา

ฝากของดังกลาว ผูรับฝากของจะมีสิทธิยึดหนวงของท่ีรับฝากไวจนกวาผูออกหุนกูจะชําระหนี้นั้น 

(ข) การกอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติท่ัวไปของผูออกหุนกู  หรือเพื่อ

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจตามปกติท่ัวไปของผูออกหุนกู 

(ค) การกอหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญา สัมปทาน สัญญารวมทุน  ใบอนุญาต การ

อนุญาต หรือสิทธิพิเศษท่ีคลายคลึงกันท่ีผูออกหุนกูเขาทํากับหรือออกโดยรัฐบาลไทย และ /หรือหนวยงานของรัฐบาล

ไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองคกรท่ีรัฐบาล และ/หรือหนวยงาน และ /หรือรัฐวิสาหกิจ  และ /หรอื บุคคล

ท่ัวไป ดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน หรือรวมลงทุน และ /หรือท่ีเขาทํากับ และ /หรือออกโดยรัฐบาล และ /หรอื

หนวยงานของประเทศซึ่งเปนคูคาของผูออกหุนกู หรือตามสัญญารวมการงานใดๆ ท่ีทําข้ึนกับรัฐบาลไทย หรือ

หนวยงานของรัฐบาลไทย และ /หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ /หรือองคกรท่ีรัฐบาล และ /หรือหนวยงาน และ /หรอื

รัฐวิสาหกิจดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน หรือรวมลงทุน และ/หรือรัฐบาล และ /หรือหนวยงานของประเทศซึ่ง

เปนคูคาของผูออกหุนกู 

(ง) การกอหลักประกันท่ีกอข้ึนหรืออนุญาตใหกอข้ึนดวยความยินยอมลวงหนาจากท่ีประชุมผูถือหุนกู  หรือเปนการกอ

หลักประกันใหแกผูถือหุนกู 

6.6 ผูออกหุนกูจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดในการประกอบธุรกิจใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ท่ีออก

ตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามขอผูกพันและเง่ือนไขตางๆ ของขอกําหนดสิทธิฉบับนี้โดยเครงครัดตลอดอายุหุนกูหรือ

จนกวาหุนกูท้ังหมดจะไดรับการไถถอน  

6.7 ผูออกหุนกูจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดในการดํารงไวซึ่งสถานะของการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  

6.8 ผูออกหุนกูจะไมจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุนของผูออกหุนกูในกรณีท่ีผูออกหุนกูผิดนัด ไมชําระดอกเบ้ียหรือผิด

นัดไมชําระเงินใดๆท่ีเกี่ยวกับหุนกู   

6.9 ตลอดอายุหุนกู ผูออกหุนกู จะไมขายหรือจําหนายจายโอนทรัพยสินใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญท่ีใชในการ

ประกอบธุรกิจของผูออกหุนกู เวนแต (ก) การกระทําดังกลาวจะไมกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถใน

การชําระหนี้ตามหุนกูของผูออกหุนกูหรือ (ข) เปนการโอนกิจการทอสงกาซธรรมชาติหรือกิจการทอจําหนายกาซธรรมชาติ  

ตลอดจนทรัพยสินใดๆ ท่ีเกี่ยวของ 

6.10 ผูออกหุนกูจะจัดสงสําเนางบการเงินรายป และรายงานประจําปท่ีเสนอตอผูถือหุนของบริษัท ใหแกผูแทนผูถือหุนกูภายใน 15 

(สิบหา) วัน นับแตวันท่ีผูออกหุนกูไดจัดสงเอกสารดังกลาวใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ผูออกหุนกูจะ

จัดสงเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นท่ีผูแทนผูถือหุนกูจะรองขอเปนลายลักษณอักษรตามสมควรและจําเปน ท้ังนี้ ภายใน

ระยะเวลาท่ีผูแทนผูถือหุนกูจะกําหนดอยางสมเหตุสมผล 
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7. คํารับรองของผูออกหุนกู 

ผูออกหุนกูรับรองตอผูแทนผูถือหุนกูและผูถือหุนกูทุกรายวาการออกและเสนอขายหุนกูหรือการดําเนินการหรือการกระทํา

ใดๆ ของผูออกหุนกูท่ีเกี่ยวกับการออกหุนกูเปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมายและเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติ

ท่ีประชุมผูถือหุนของผูออกหุนกู รวมท้ังกฎ ระเบียบของสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุก

ประการ และไมเปนการกระทําท่ีฝาฝนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ขอผูกพัน ขอรับรอง หรือขอสัญญาใดๆ ท่ีผูออกหุนกูใหไวหรือ

มีอยูกับบุคคลอื่นใด 

8. ดอกเบีย้ 

8.1 ผู ออกหุนกูจะชําระดอกเบ้ียในอัตราท่ีกําหนดไวในขอ 2 ในวันกําหนดชําระดอกเบ้ีย  

ในการคํานวณดอกเบ้ียหุนกู จะคํานวณจากเงินตนคงคาง โดยอาศัยหลักเกณฑ 1 (หนึ่ง) ป มี 365 (สามรอยหกสิบหา) วัน และ

โดยการนับจํานวนวันท่ีผานไปจริงในแตละงวดดอกเบ้ียท่ีเกี่ยวของ โดยคํานวณเริ่มต้ังแต (โดยรวมถึง ) วันออกหุนกู หรือวัน

ชําระดอกเบ้ียของงวดดอกเบ้ียกอนหนานี้ (แลวแตกรณี) จนถงึ (แตไมนับรวม ) วันชําระดอกเบ้ียในงวดดอกเบ้ียนั้น หรือวัน

ครบกําหนดไถถอนหุนกู (แลวแตกรณี) ท้ังนี้ หากผลการคํานวณดอกเบ้ียหุนกูตอหนวยท่ีไดมีจํานวนทศนิยมมากกวา 6 (หก) 

ตําแหนง ก็ใหปดเศษทศนิยมใหเหลือเพียง 6 (หก) ตําแหนง โดยใหปดเศษทศนิยมข้ึนในกรณีท่ีมีเศษมากกวาหรือเทากับ 5 

(หา) นอกนั้นใหปดลง  

ท้ังนี้ การเลื่อนวันกําหนดชําระดอกเบ้ียเพื่อใหเปนวันทําการถัดไป จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการคํานวณดอกเบ้ียท่ีกําหนดไว

นี้ เวนแตในกรณีวันกําหนดชําระดอกเบ้ียงวดสุดทายไมตรงกับวันทําการ ใหเลื่อนวันกําหนดชําระดอกเบ้ียดังกลาวเปนวันทํา

การถัดไปและจะตองนําจํานวนวันท้ังหมดท่ีเลื่อนออกไปจนถึง (แตไมนับรวม) วันกําหนดชําระดอกเบ้ียท่ีเลื่อนออกไปมา

รวม 

8.2 ในกรณีท่ีผูออกหุนกูผิดนัดไมชําระเงินตน  ตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ ดอกเบ้ียสําหรับเงินตนคางชําระนับจากวันถึง

กําหนดชําระจนถึง (แตไมนับรวม) วันท่ีผูออกหุนกูทําการชําระหนี้ครบถวนใหคิดในอัตราดอกเบ้ียผิดนัด ท้ังนี้ ไมวาผูแทนผู

ถือหุนกูจะไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 11.2 แลวหรือไมก็ตาม 

ในกรณีท่ีหนี้ถึงกําหนดชําระโดยพลันตามขอ 11.2 ผูออกหุนกูจะตองชําระ เงินตนตามหุนกูท้ังหมดพรอมดวยดอกเบ้ียท่ีถึง

กําหนดและท่ีคางชําระอยูในขณะนั้นโดยดอกเบ้ียนับแตวันท่ีผิดนัดไปจนถึง (แตไมนับรวม) วันท่ีผูออกหุนกูทําการชําระหนี้

เสร็จสิ้นใหคํานวณในอัตราดอกเบ้ียผิดนัด โดยคํานวณจากเงินตนคางชําระ 

9. วธิกีาร เวลา และสถานทีส่าํหรับการชําระหนี้ตามหุนกู 

9.1 การชําระเงินตน 

(ก) กรณีท่ัวไป  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตนตามหุนกูใหแกผูถือหุนกู ผานนายทะเบียนหุนกู โดย เช็คขีดครอม สั่งจาย เฉพาะ

ในนามของผูถือหุนกู ลงวันท่ีตรงกับวันทําการท่ีตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน

หรือไปรษณียอากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน

ตน / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามท่ีไดมีการแจงเปนหนังสือให นายทะเบียนหุนกู ทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 

15 (สิบหา) วันทําการกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ท้ังนี้ การชําระเงินตนท่ีจะทําการชําระในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 

ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู ณ สํานักงานของนายทะเบียนหุนกู เวนแตในกรณีท่ีมี

ขอสงสัย ผูออกหุนกูและนายทะเบียนสามารถใชดุลพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใด ๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได 
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(ข) กรณีท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพย เปนผูถือหุนกูแทน   ผูออกหุนกูจะชําระเงินตนตามหุนกู ผานนายทะเบียนหุนกู ใหแก

บุคคลท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยมีหนังสือแจงมายัง  นายทะเบียนหุนกูวาเปนผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวนตางๆ ท่ี

ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยโดย เช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหุน

กู ลงวันท่ีตรงกับวันทําการท่ีตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิโดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ 

(Air Mail) (ในกรณีท่ีสงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงินตน / การโอนเงินเขา

บัญชีธนาคารตามท่ีไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันทําการ

กอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ท้ังนี้ การชําระเงินตนท่ีจะทําการชําระในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู ผูถือหุนกูไมจําตอง

นําใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู ณ สํานักงานของนายทะเบียนหุนกู เวนแตในกรณีท่ีมีขอสงสัย ผูออกหุน

กูและนายทะเบียนสามารถใชดุลพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใด ๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได 

9.2 การชําระดอกเบ้ีย หรือเงินจํานวนอื่นใด (ถามี)  

(ก) กรณีท่ัวไป  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตามขอ 9.2 ใหแกผูถือหุนกูผานนายทะเบียนหุนกูโดย เช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะใน

นามของผูถือหุนกู ลงวันท่ีตรงกับวันทําการท่ีตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือ

ไปรษณียอากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน

ดังกลาว / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามท่ีไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกู ทราบลวงหนาแลวไมนอย

กวา 15 (สิบหา) วันทําการกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ท้ังนี้ ในการชําระดอกเบ้ียงวดสุดทาย  ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบ

หุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู ณ สํานักงานของนายทะเบียนหุนกู เวนแตในกรณีท่ีมีขอสงสัย ผูออกหุนกูและ

นายทะเบียนสามารถใชดุลพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใด ๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได 

(ข) กรณีท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทน  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตามขอ 9.2 ผานนายทะเบียนหุนกูใหแกบุคคล

ท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยมีหนังสือแจงมายังนายทะเบียนหุนกูวาเปนผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวนตางๆ ท่ีลงทะเบียนใน

สมุดทะเบียนหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยโดย เช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู  ลงวันท่ีตรง

กับวันทําการท่ีตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ (Air Mail) 

(ในกรณีท่ีสงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ดังกลาว  / การโอนเงินเขาบัญชี

ธนาคารตามท่ีไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันทําการกอน

วันถึงกําหนดชําระเงิน ท้ังนี้ ในการชําระดอกเบ้ียงวดสุดทาย  ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนาย

ทะเบียนหุนกู ณ สํานักงานของนายทะเบียนหุนกู เวนแตในกรณีท่ีมีขอสงสัย ผูออกหุนกูและนายทะเบียนสามารถใช

ดุลพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใด ๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได 

9.3 หากวันครบกําหนดชําระเงินตามหุนกู (ไมวาจะเปนเงินตนหรือดอกเบ้ียหรือเงินจํานวนอื่นใด) ใหแกผูถือหุนกูไมตรงกับวัน

ทําการ ใหเลื่อนวันชําระเงินไปเปนวันทําการถัดไป โดยผูออกหุนกูไมจําตองจาย ดอกเบ้ียหรือ เงินเพิ่มใดๆ สําหรับการเลื่อน

วันชําระเงินตามขอ 9.3 นี้เวนแตในกรณีดอกเบ้ียงวดสุดทาย ซึ่งจะตองนําจํานวนวันท้ังหมดท่ีเลื่อนออกไปจนถึง  (แตไม นับ

รวม) วันชําระดอกเบ้ียท่ีเลื่อนออกไปมารวมคํานวณดอกเบ้ียดวย 
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10. การไถถอนหุนกูและการซ้ือคืนหุนกู 

10.1 ผูออกหุนกูจะทําการไถถอนหุนกูในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยการชําระเงินตนตามมูลคาหุนกู เพียงครั้งเดียว 

10.2 ผูออกหุนกูมีสิทธิซื้อคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหลงอื่นๆ ไดไมวาในเวลาใดๆ ท่ีราคาใดๆ ก็ได แตหากผูออกหุนกูทําคํา

เสนอซื้อคืนหุนกูเปนการท่ัวไป ผูออกหุนกูจะตองทําคําเสนอซื้อคืนหุนกูตอผูถือหุนกูทุกราย  และจะตองทําการซื้อคืนหุนกู

จากผูถือหุนกูซึ่งประสงคจะขายคืนหุนกูทุกรายอยางเทาเทียมกันตามสัดสวนท่ีเสนอขาย 

10.3 เม่ือผูออกหุนกูทําการซื้อคืนหุนกูแลวจะมีผลทําใหหนี้ตามหุนกูดังกลาวระงับลงเนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย 

และผูออกหุนกูจะนําหุนกูดังกลาวออกเสนอขายตอไปอีกมิได ซึ่งผูออกหุนกูจะตองแจงใหนายทะเบียนหุนกูทราบเพื่อยกเลิก

หุนกูท่ีซื้อมาดังกลาว รวมท้ังแจงเรื่องการซื้อคืนหุนกูใหตลาดรองท่ีมีการซื้อขายหุนกูและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบโดยไมชักชาท้ังนี้ จะตองเปนไปตามประกาศและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

10.4 ผูถือหุนกู ไมมีสิทธิขอใหผูออกหุนกูทําการไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 

11. เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด 

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ถือเปน เหตุผิดนัดตามขอกําหนดสิทธิ 

(ก) หากผูออกหุนกูผิดนัดไมชําระเงินไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ียในวันถึงกําหนดชําระตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ  เวนแต

การผิดนัดดังกลาวมีสาเหตุจากความลาชาในระบบการโอนเงิน และการผิดนัดไมชําระเงินดังกลาวยังคงมีอยูเปนเวลา 5 

(หา) วัน นับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระนั้น 

(ข) ผูออกหุนกูไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิในขออื่นๆ นอกจากการผิดนัดไมชําระเงิน และเหตุผิดเง่ือนไขเชนนั้นยังคงมี

อยูเปนระยะเวลา 45 (สี่สิบหา) วัน นับจากวันท่ีไดมีการสงหนังสือแจง การไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ

และขอใหผูออกหุนกูแกไขการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวไปยังสํานักงานใหญของผูออกหุนกูแลวโดยผูแทนผูถือ

หุนกู หรือผูถือหุนกูท่ีถือหุนกูรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของหุนกูท่ียังมิไดทําการไถถอนท้ังหมด  

(ค) หนี้ของผูออกหุนกู ซึ่งเปนมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู หุนกู ตราสารหนี้หรือท่ีเกิดจากการดําเนินการทางการเงินอื่นใด 

(เพื่อปองกันขอสงสัย ไมใหรวมถึงธุรกรรมอนุพันธใดๆ ไมวาจะเกี่ยวของกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไมก็ตาม) (ไมวาจะ

เปนมูลหนี้ในปจจุบันหรืออนาคต เปนมูลหนี้ท่ีมีเง่ือนไข หรือโดยประการอื่น) ท่ีผูออกหุนกูเปนคูสัญญา หรือเปนลูกหนี้ 

หรือเปนผูท่ีมีหนาท่ีตองชําระหนี้ในฐานะผูคํ้าประกัน ผูรับรอง หรืออาวัลต๋ัวเงินถึงกําหนดชําระกอนกําหนดชําระตาม

สัญญาหรือตราสารท่ีเกี่ยวของเปนจํานวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกวา 50,000,000 (หาสิบลาน) 

เหรียญสหรัฐ หรือ 2,000,000,000 (สองพันลาน) บาท แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา หลังจากไดคํานึงถึงขอกําหนดเรื่อง

การบอกกลาวท่ีระบุไวในสัญญาหรือตราสารแลวหรือพนระยะเวลาท่ีไดรับการผอนผันแลว 

(ง) หากผูออกหุนกู ตองคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ใหชําระเงินครั้งเดียวหรือ หลายครัง้ 

โดยผูออกหุนกูไมสามารถชําระหนี้ดังกลาวไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคําช้ีขาดอัน

เปนท่ีสุดของอนุญาโตตุลาการนั้นๆ และการไมชําระหนี้ดังกลาวมีผลกระทบอยางรายแรงตอความสามารถของผูออก

หุนกูในการชําระหนี้หุนกูภายใตขอกําหนดสิทธินี้ 

(จ) มีการเริ่มดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการของผูออกหุนกูหรือเพื่อขอใหผูออกหุนกูลมละลายภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

หรือไดมีคําสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายใหเลิกกิจการของผูออกหุนกู หรือมีการยึด/อายัดทรัพยสินของผูออก

หุนกูตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย  และการเริ่มดําเนินการ คําพิพากษา คําสั่งหรือมติใดๆ มิไดถูก
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ยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทําใหหมดสิ้นไปภายใน  45 (สี่สิบหา)  วัน นับจากวันท่ีมีการเริ่มดําเนินการหรือวันท่ีมีคําสั่ง

นั้นๆ  

(ฉ) ผูออกหุนกูดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการหรอืขอเลิกกิจการของผูออกหุนกู เวนแต กรณีการเลิกกิจการของผูออกหุนกู

ดังกลาว เปนกรณีท่ีเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามขอกําหนดและเง่ือนไขของการดําเนินการดังกลาว นิติบุคคลท่ี

จะคงอยูตอไปจะเขารับเอาหนี้สิ้นหรือขอผูกพันท้ังหมดของผูออกหุนกูท่ีเกี่ยวกับหุนกูโดยชัดเจน 

11.2 เม่ือเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามขอ 1 1.1 หาก 

(ก)  ผูแทนผูถือหุนกูเห็นสมควร หรือ  

(ข)  เม่ือผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือหุนกู ไมวารายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุนกูหรือถือหุนกู

รวมกนัไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของหุนกูท่ียังมิไดไถถอนท้ังหมด หรือ  

(ค)  ผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของท่ีประชุมผูถือหุนกู หรือ  

(ง)  เปนกรณีตามขอ 1 1.1 (จ) และ (ฉ) 

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูใหทําการชําระเงินตนพรอมดวยดอกเบ้ียตามหุนกูท่ีคํานวณจนถึง

ขณะนั้นซึ่งถือเปนอันถึงกําหนดชําระโดยพลันใหแกผูถือหุนกูทันที โดยใหระบุกรณีท่ีเกิดข้ึนนั้นดวย ท้ังนี้ ผูแทนผูถือหุนกู

จะตองยืนยันตอผูออกหุนกูวาในความเห็นของผูแทนผูถือหุนกู เหตุการณดังกลาวทําใหผูออกหุนกูไมสามารถปฏิบัติตาม

เง่ือนไขในขอกําหนดสิทธินี้ไดและมีผลกระทบอยางรายแรงตอผลประโยชนของผูถือหุนกู  

11.3 เม่ือผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 1 1.2 แลว  

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูจะตองดําเนินการใหผูออกหุนกูชําระหนี้ท่ีคางชําระอยูตามหุนกูท้ังหมดโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถ

กระทําได ซึ่งรวมถึงการฟองรองบังคับคดีเอากับผูออกหุนกูดวยหากสามารถกระทําไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 

(ข) ผูถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธิฟองรองบังคับชําระหนี้ตามหุนกูท่ีคางชําระแกตนเอ งจากผูออกหุนกูไดดวยตนเองก็

ตอเม่ือหลังจาก 14 (สิบสี่) วันนับจากวันท่ีผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 1 1.2 แลว ยังไมมี

การชําระหนี้ท่ีคางชําระแกตน และขณะท่ีผูถือหุนกูฟองคดีนั้น ผูแทนผูถือหุนกูยังมิไดดําเนินการฟองรองผูออกหุนกู

ใหชําระหนี้ท่ีคางชําระ 

12. การประชุมผูถือหุนกู 

12.1 ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิเรียกประชุมผูถือหุนกูไดไมวาในเวลาใดๆ แตผูแทนผูถือหุนกูจะตองเรียกประชุมผูถือ

หุนกูโดยเร็ว ซึ่งจะตองไมเกิน  30 (สามสิบ)  วัน นับแตวันท่ีผูถือหุนกู ไมวารายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุนกูหรือถือหุนกู

รวมกนัไมนอยกวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของหุนกูท่ียังมิไดไถถอนท้ังหมดมีคําขอเปนหนังสือใหผูแทนผูถือหุนกูเรียกประชุม

ผูถือหุนกู หรือนับแตวันท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้  

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามท่ีกําหนดไวในขอ 1 1.1 และในขณะนั้นผูแทนผูถือหุนกูยังมิไดสงหนังสือแจง

ไปยังผูออกหุนกูใหทําการชําระหนี้หุนกูคางชําระตามขอ 11.2 วรรคสอง 

(ข) หากมีการเสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิในสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในขอ 15.1 
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(ค) หากมีกรณีท่ีจะตองแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูรายใหมแทนผูแทนผูถือหุนกูรายเดิม เวนแตเปนกรณีท่ีมีการออกหนังสือ

เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูตาม ขอ 14.3 (ข) 

(ง) หากมีเหตุการณสําคัญซึ่งผูแทนผูถือหุนกูหรือผูถือหุนกูไมวารายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุนกูหรือถือหุนกูรวมกนัไมนอย

กวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของหุนกูท่ียังมิไดไถถอนท้ังหมด (โดยหนังสือถึงผูแทนผูถือหุนกู) เห็นวาอาจกระทบตอสวน

ไดเสียของผูถือหุนกู หรือความสามารถของผูออกหุนกูในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 

12.2 มติโดยชอบของท่ีประชุมผูถือหุนกูท่ีเรียกประชุมและดําเนินการประชุมโดยชอบมีผลใชบังคับและผูกพันผูถือ  

หุนกูทุกรายไมวาจะไดเขารวมประชุมหรือไมก็ตาม สวนหลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนกูนั้นจะเปนไปตามเอกสาร

หมายเลข 1 แนบทายขอกําหนดสิทธิ 

12.3 ผูออกหุนกูจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการจัดการประชุมผูถือหุนกูท้ังท่ีเรียกประชุมโดย  

ผูออกหุนกู และท่ีเรียกประชุมโดยผูแทนผูถือหุนกู 

12.4 การประชุมผูถือหุนกูภายใตขอกําหนดสิทธิ จะเปนการประชุมรวมกันท้ังผูถือหุนกูชุดท่ี 1 และผูถือหุนกูชุดท่ี 2 (หรือในกรณี

ท่ีหุนกูชุดใดชุดหนึ่งสิ้นสุดหรือหมดอายุลงกอนการประชุมไมวาดวยเหตุใด ใหหมายถึงผูถือหุนกูชุดท่ีเหลืออยู) โดยการนับ

องคประชุมและมติของท่ีประชุมรวมกัน ยกเวนกรณีท่ีเรื่องท่ีจะตองประชุมเพื่อลงมตินั้น เปนเรื่องท่ีมีผลกระทบตอผูถือหุนกู

ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเทานั้น ซึ่งในกรณีดังกลาวใหมีการเรียกประชุม และการนับองคประชุมและคะแนนเสียง

เฉพาะจากผูถือหุนกูชุดท่ีเกี่ยวของนั้นๆ เทานั้น 

13. อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูแทนผูถือหุนกู 

13.1 ผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดตอผูถือหุนกูในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตบรรดา

ความเสียหายซึ่งเกิดข้ึนแกผูถือหุนกูจากการท่ีผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีดวยความจงใจหรือ

โดยมิไดใชความระมัดระวังตามท่ีจะพึงคาดหมายไดจากบุคคลท่ีประกอบการเปนผูแทนผูถือหุนกู 

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ผูแทนผูถือหุนกูจะมีอํานาจ หนาท่ี และ

ความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

(ก) ดําเนินการตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 1 3.2 นี้ และขออื่นๆ ของขอกําหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีท่ีผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิใชดุลย

พินิจของตนตามขอกําหนดสิทธิ ผูแทนผูถือหุนกูสามารถใชดุลยพินิจไดโดยอิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนกู

เปนหลัก 

(ข) ทําความตกลงกับผูออกหุนกูในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้โดยไมตองไดรับความยินยอมจากท่ีประชุมผูถือหุนกู 

(1) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาท่ีเกี่ยวของกับหุนกูในประเด็นซึ่งผูแทนผูถือหุนกูเห็นวา

จะเปนประโยชนตอผูถือหุนกูหรือไมทําใหสิทธิประโยชนของผูถือหุนกูดอยลง  

(2) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาท่ีเกี่ยวของกับหุนกูในประเด็นท่ีผูแทนผูถือหุนกูเห็นวา

เปนการแกไขขอผิดพลาดท่ีเห็นไดโดยชัดแจง 

(3) ผอนผันหรือยกเวนไมถือวากรณีท่ีเกิดข้ึนตามขอ 1 1.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเปนกรณีผิดนัดท่ีจะตองดําเนินการ

ตามขอ 1 1.2 หากผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาการผอนผันหรือยกเวนดังกลาวเปนเรื่องท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูถือหุนกูเปนหลัก 
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(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยสินรวมท้ังหลักประกัน (ถามี) ซึ่งผูแทนผูถือหุนกูจะตองรับไวแทนผูถือหุนกูตาม

ขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาท่ีเกี่ยวของกับหุนกู 

(ง) เขารวมในการประชุมผูถือหุนกูทุกครั้งและเสนอความเห็นตอท่ีประชุมผูถือหุนกูวาควรจะดําเนินการอยางไรในกรณีท่ีผู

ออกหุนกูไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่นๆ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุน กูอยาง

รายแรง 

(จ) จัดทํารายงานสงใหแกผูถือหุนกูเกี่ยวกับเรื่องสําคัญท่ีไดดําเนินการไปตามอํานาจหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูโดยไมชักชา 

(ฉ) ในกรณีท่ีผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและไมสามารถดําเนินการแกไขคุณสมบัติของตนใหถูกตองภายใน 60 (หกสบิ) วัน

นับจากวันท่ีขาดคุณสมบัตินั้น ผูแทนผูถือหุนกูจะตองแจงใหผูออกหุนกูทราบเปนหนังสือทันทีท่ีพนระยะเวลาดังกลาว

เพื่อใหผูออกหุนกูเสนอตัวบุคคลท่ีจะเขารับทําหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกูแทนตน และจะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 

12.1 (ค) โดยไมชักชา 

13.3 ผูแทนผูถือหุนกูจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนกู แตผูแทนผูถือ

หุนกูไมตองรับผิดชอบตอบุคคลใดๆ สําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยเช่ือถือหนังสือรับรองท่ี

ออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของผูออกหุนกู หรือความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลท่ีจัดทําโดยผูเช่ียวชาญใหแกผูแทนผูถือหุนกู

โดยเฉพาะเจาะจง หากเปนการเช่ือถือดวยความสุจริตและดวยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดจากบุคคลท่ีประกอบการ

เปนผูแทนผูถือหุนกู แมจะปรากฏในภายหลังวาหนังสือรับรอง ความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลดังกลาวจะมีขอบกพรอง

หรือไมเปนความจริง 

14. การแตงต้ังและเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกู 

14.1 ผูออกหุนกูไดแตงต้ัง ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามก ฎหมายท่ีเกี่ยวของและมีความเปน

อิสระ ใหทําหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกูโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยแลว และใหถือวาผูถือหุนกูทุกรายยินยอมใหผูออกหุนกูแตงต้ังธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนผูถือ

หุนกู 

14.2 กรณีท่ีจะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูมีดังตอไปนี้ 

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกู และไมสามารถแกไขการขาดคุณสมบัติภายใน  60 

(หกสบิ) วัน นับแตวันท่ีขาดคุณสมบัตินั้น 

(ข) ท่ีประชุมผูถือหุนกูมีมติใหเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู เนื่องจากเห็นวาผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีไมเหมาะสมหรือ

บกพรองตอหนาท่ี 

(ค) เม่ือผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีฝาฝนขอกําหนดของสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูหรือขอกําหนดสิทธิ และการฝาฝนนั้น

ยังคงไมไดรับการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันท่ีผูออกหุนกูไดมีหนังสือแจงใหผูแทนผูถือ

หุนกูทําการแกไข 

(ง) ผูแทนผูถือหุนกูบอกเลิกการทําหนาท่ีโดยถูกตองตามวิธีการท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 

(จ) เม่ือเกิดเหตุการณอื่น ๆ ท่ีทําใหสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูระงับไป ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูแทนผู

ถือหุนกู 
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14.3 เม่ือเกิดกรณีท่ีจะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู ใหผูแทนผูถือหุนกูหรือผูออกหุนกูดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(ก) เรียกประชุมผูถือหุนกูเพื่อใหลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูและแตงต้ังบุคคลอื่นท่ีเสนอโดยผูออก

หุนกูเขาทําหนาท่ีผูแทนผูถือหุนกูแทน หรือ 

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูและแตงต้ังบุคคลอื่นท่ีเสนอโดยผูออกหุนกูเขาทําหนาท่ีผูแทนผู

ถือหุนกูแทนตอผูถือหุนกูทุกราย  ซึ่งหากไมมีผูถือหุนกูท่ีถือหุนกูหรือถือหุนกูรวมกันเกินกวารอยละ  10 (สิบ) 

ของหุนกูท่ียังมิไดไถถอนท้ังหมดยื่นหนังสือคัดคานภายในระยะเวลา  30 (สามสิบ) วันนับจากวันท่ีผูออกหุนกู

ออกหนังสือดังกลาว ใหถือวาผูถือหุนกูท้ังหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูเปนผูแทนผูถือหุนกูท่ีผูออก

หุนกูเสนอไวในหนังสือแจงนั้นแลว  

ท้ังนี้ ในระหวางท่ียังไมมีผูแทนผูถือหุนกูรายใหมปฏิบัติหนาท่ีตามขอกําหนดสิทธิไมวาดวยเหตุใดก็ตามผูแทนผูถือหุนกูราย

เดิมจะตองรับปฏิบัติหนาท่ีเชนเดิมไปพลางกอนเพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ 

14.4 การเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูนี้  ผูออกหุนกูจะตองขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยตามประกาศและกฎหมายท่ีเกี่ยวของและใชบังคับอยูในขณะนั้นดวย ซึ่งเม่ือผูออกหุนกูไดดําเนินการเกี่ยวกับการ

แตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูรายใหมเรียบรอยแลว ผูออกหุนกูจะตองแจงใหผูถือหุนกูทราบถึงการแตงต้ังนั้นภายใน  30 (สามสิบ)  

วัน และผูแทนผูถือหุนกูเดิมจะตองทําการสงมอบทรัพยสิน เอกสาร หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของท้ังหมดใหแกผูแทนผูถือหุนกูท่ี

ไดรับแตงต้ังใหมโดยเร็ว และจะตองใหความรวมมือกับผูแทนผูถือหุนกูท่ีไดรับแตงต้ังใหมอยางเต็มท่ีเพื่อใหการดําเนินการ

ตามหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูใหมเปนไปโดยเรียบรอย 

15. การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิ 

15.1 การแกไข เปลี่ยนแปลงขอกาํหนดสทิธิ นอกเหนือจากขอ 13.2 (ข) (1) และ 13.2 (ข) (2) ตองไดรับความเห็นชอบจากผูออกหุน

กูและท่ีประชุมผูถือหุนกู 

15.2 ผูออกหุนกูจะจัดสงขอกําหนดสิทธิท่ีแกไขเพิ่มเติมใหผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู และสํานักงาน คณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิและจะจัดสงใหแกผูถือ

หุนกูเม่ือไดรับการรองขอ 

16. การขอออกใบหุนกูฉบบัใหม 

หากใบหุนกูฉบับเกาสูญหาย ฉีกขาดหรือชํารุดดวยประการใดๆ หรือในกรณีท่ีผูถือหุนกูตองการใหแยกใบหุนกู หรือรวมใบ

หุนกู หรือใหออกใบหุนกูในช่ือของตน ผูถือหุนกูท่ีปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูมีสิทธิยื่นคําขอใหนายทะเบียนหุนกู

ออกใบหุนกูฉบับใหม โดยจะตองชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายตาม สมควรตามท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนด ในการนี้ นาย

ทะเบียนหุนกูจะตองออกใบหุนกูฉบับใหมใหแกผูถือหุนกูภายใน 15 (สิบหา ) วันทําการ นับแตวันท่ีนายทะเบียนหุนกูได

รับคําขอใหออกใบหุนกูฉบับใหม และเอกสารอื่นๆ ตามท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนด และนายทะเบียนหุนกูจะตองลงบันทึก

ในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูวามีการยกเลิกใบหุนกูฉบับเกาดวย 
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17. ผลบังคับของขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ 

ขอกําหนดสิทธินี้จะมีผลใชบังคับ เริ่มในวันท่ี ออกหุนกูไปจนถึงวันท่ีมีการชําระหนี้ตามหุนกูครบถวนเรียบรอยแลว โดย

ขอกําหนดสิทธินี้จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ในขอกําหนดสิทธินี้ขัดหรือแยงกับ

กฎหมาย หรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใชบังคับตามกฎหมายกับหุนกู ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศดังกลาวบังคับกับ

หุนกูแทนขอความของขอกําหนดสิทธิเฉพาะในสวนท่ีขัดหรือแยงกันนั้น 

  

 ผูออกหุนกู 

 บรษิทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 

โดย    

        นายเทวินทร วงศวานิช 



  บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)  
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เอกสารหมายเลข 1 

หลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนกู  

1. การเรียกประชุม 

ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูซึ่งประสงคจะเรียกประชุมผูถือหุนกู แลวแตกรณี จะตองดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกู

จัดสงหนังสือเรียกประชุมถึงผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกู (ในกรณีท่ีมิไดเปนผูขอใหเรียกประชุม) และผูถือหุนกูทุกราย 

โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไปรษณียอากาศ (Air mail) (ในกรณีท่ีสงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ตามรายช่ือและ

ท่ีอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกู ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู ถึงผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกู (ซึ่งมิไดเปนผูขอใหเรียก

ประชุม) และผูถือหุนกูไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน (ไมนับวันท่ีสงหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) กอนวันนัดประชุม 

หนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูจะตองระบุ วัน เวลา สถานท่ีสําหรับการประชุม วาระการประชุมและผูท่ีขอใหเรียกประชุม 

ท้ังนี้ นายทะเบียนหุนกูจะตองจัดสงหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูใหแกผูถือหุนกูทุกรายตามรายช่ือและท่ีอยูซึ่งปรากฏใน

สมุดทะเบียนผูถือหุนกูเม่ือสิ้นเวลาทําการในวันทําการกอนวันนัดประชุมไมเกิน 14 (สิบสี่) วัน 

2. ผูมีสิทธิเขารวมประชุม 

ผูมีสิทธิเขารวมในการประชุมผูถือหุนกูแตละครั้งจะประกอบดวยบุคคลตางๆ ดังตอไปนี้ 

(ก) ผูถือหุนกู ผูออกหุนกูและผูแทนผูถือหุนกู 

(ข) ผูถือหุนกูอาจแตงต้ังใหผูถือหุนกูรายอื่นหรือบุคคลใดๆ (“ ผูรับมอบฉันทะ ”) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนตนได โดยจัดทําหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนด ซึ่งขอรับได ณ สํานักงานใหญของนาย

ทะเบียนหุนกู ท้ังนี้ ผูถือหุนกูจะตองจัดสงตนฉบับหนังสือมอบฉันทะใหแกนายทะเบียนหุนกูไมนอยกวา 24 (ยี่สิบสี่ ) 

ช่ัวโมงกอนเวลานัดประชุม 

(ค) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องท่ีท่ีประชุมจะพิจารณาซึ่งไดรับการรอง

ขอจากผูออกหุนกู และ/หรือผูแทนผูถือหุนกูใหเขารวมประชุมเพื่อทําการช้ีแจงและแสดงความเห็นตอท่ีประชุม 

(ง) บุคคลใดๆ ท่ีประธานในท่ีประชุมอนุญาตใหเขารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณ 

3. องคประชุม 

3.1 ในการประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องตางๆ นอกจากท่ีกําหนดไวในขอ 6.3 และ 6.4 จะตองมีผูถือหุนกูต้ังแต  

2 (สอง) รายข้ึนไปซึ่งถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ยี่สิบหา ) ของหุนกูท่ียังไมไดไถถอนท้ังหมดเขารวม

ประชุม จึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณีท่ีการประชุมผูถือหุนกูเปนการประชุมครั้งใหมท่ีเลื่อนมาจากการประชุมครั้งกอน

ซึ่งไมสามารถประชุมไดเนื่องจากขาดองคประชุมตามขอ 3.1 นี้ องคประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหมท่ีเลื่อนมานี้  จะตอง

ประกอบดวยผูถือหุนกูต้ังแตสองรายข้ึนไปไมวาจะถือหุนกูรวมกันเปนจํานวนเทาใดก็ตามเขารวมประชุม 

3.2  การประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 6.3 จะตองมีผูถือหุนกูต้ังแตสองรายข้ึนไป

ซึ่งถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ ) ของหุนกูท่ียังไมไดไถถอนท้ังหมดเขารวมประชุม จึงจะครบ

เปนองคประชุม ในกรณีท่ีการประชุมผูถือหุนกูเปนการประชุมครั้งใหมท่ีเลื่อนมาจากการประชุมครั้งกอนซึ่งไมสามารถ

ประชุมไดเนื่องจากขาดองคประชุมตามขอ 3.2 นี้ องคประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหมท่ีเลื่อนมานี้จะตองประกอบดวยผู

ถือหุนกูต้ังแตสองรายข้ึนไปซึ่งถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของหุนกูท่ียังไมไดไถถอนท้ังหมด
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เขารวมประชุม  

3.3 การประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 6.4 จะตองมีผูถือหุนกูต้ังแตสองรายข้ึนไป

ซึ่งถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 66 (หกสบิหก) ของหุนกูท่ียังไมไดไถถอนท้ังหมดเขารวมประชุม จึงจะ ครบ

เปนองคประชุม ในกรณีท่ีการประชุมผูถือหุนกูเปนการประชุมครั้งใหมท่ีเลื่อนมาจากการประชุมครั้งกอนซึ่งไมสามารถประชุม

ไดเนื่องจากขาดองคประชุมตามขอ 3.3 นี้ องคประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหมท่ีเลื่อนมานี้จะตองประกอบดวยผูถือหุนกู

ต้ังแตสองรายข้ึนไป ซึ่งถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 33 (สามสิบสาม) ของหุนกูท่ียังไมไดไถถอนท้ังหมด

เขารวมประชุม 

4. ประธานในทีป่ระชุม 

ผูแทนผูถือหุนกูหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากผูแทนผูถือหุนกูจะทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีผูท่ีจะทํา

หนาท่ีประธานไมมาประชุมเม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 45 (สี่สิบหา ) นาที   ใหท่ีประชุมลงมติเลือกผูถือหุนกูรายหนึ่งเปน

ประธานในท่ีประชุม 

5. การเล่ือนประชุม 

5.1 ในการประชุมผูถือหุนกูไมวาครั้งใด หากปรากฏวาเม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 45 (สี่สิบหา) นาที ยังมีผูถือหุนกูเขารวมประชุม

ไมครบเปนองคประชุม ประธานในท่ีประชุมจะตองสั่งเลิกประชุม โดย  

(ก)  ในกรณีท่ีผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูเปนผูเรียกประชุม ใหประธานในท่ีประชุมเลื่อนการประชุมผูถือหุนกูไป

ประชุมในวัน เวลา และสถานท่ีซึ่งประธานกําหนด โดยวันนัดประชุมใหมจะตองอยูภายในระยะเวลาไมนอยกวา 7 

(เจ็ด) วัน แตไมเกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ท้ังนี้ เวนแต  ผูออกหุนกูและผูแทนผูถือหุนกูจะตกลงกัน

ใหไมมีการเรียกประชุมใหม  นอกจากนี้เรื่องท่ีพิจารณาและลงมติในท่ีประชุมครั้งใหมจะตองเปนเรื่องเดิมท่ีอาจ

พิจารณาไดโดยชอบในการประชุมครั้งกอนเทานั้น  

(ข)  ในกรณีท่ีผูถือหุนกูเปนผูรองขอใหเรียกประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหมตามท่ีกําหนดไวใน (ก) 

(ค) ในกรณีท่ีการประชุมซึ่งขาดองคประชุมนี้เปนการประชุมท่ีไดเรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งกอนขาดองค

ประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหมตามท่ีกําหนดไวใน (ก) 

5.2 นายทะเบียนหุนกูจะตองจัดสงหนังสือเรียกประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหมท่ีจะจัดข้ึนเนื่องจากการประชุมครั้งกอนขาด

องคประชุมใหแกผูออกหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูและผูถือหุนกูตามรายช่ือและท่ีอยูซึ่งไดเคยจัดสงหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกู

ใหในครั้งท่ีขาดองคประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 (สาม)  วัน กอนวันนัดประชุมครั้งใหม  (ไมนับวันท่ีสง

หนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูจะตองระบุวัน เวลา สถานท่ีสําหรับการประชุม 

วาระการประชุม และองคประชุมท่ีตองการสําหรับการประชุมครั้งใหม 

6. มติของทีป่ระชุม 

6.1 การลงมติในเรื่องตางๆ ของท่ีประชุมผูถือหุนกู ใหตัดสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด 

ซึ่งผูถือหุนกูแตละรายจะมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนกูท่ีตนถืออยู โดยใหถือวาหุนกู 1 (หนึ่ง) หนวยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณี

ท่ีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงช้ีขาด (ท้ังกรณีการลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจาก

คะแนนเสียงท่ีประธานในท่ีประชุมอาจมีในฐานะท่ีตนเปนผูถือหุนกู หรือผูรับมอบฉันทะ 



  บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)  
 

  

 
หนาท่ี 17  

 

6.2 มติของท่ีประชุมผูถือหุนกูในเรื่องตางๆ นอกจากท่ีกําหนดไวในขอ 6.3 และ 6.4 จะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากไม

นอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนกูซึ่งเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

6.3 มติของท่ีประชุมผูถือหุนกูในเรื่องตางๆ ตอไปนี้จะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวารอยละ 66 (หกสบิหก) 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนกูซึ่งเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิซึ่งไมเกี่ยวของกับเรื่องตางๆ ท่ีกําหนดไวในขอ 6.4  

(ข) การเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู และการแตงต้ังบุคคลใดเปนผูแทนผูถือหุนกูรายใหม  

6.4 มติท่ีประชุมผูถือหุนกูในเรื่องตางๆ ตอไปนี้จะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวารอยละ  75 (เจ็ดสิบหา) ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนกูซึ่งเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การชําระหนี้ตามหุนกูดวยการแปลงสภาพหุนกูเปนหุน หุนกูอื่น หรือทรัพยสินอื่นของผูออกหุนกูหรือบุคคลใดๆ 

(ข) การแกไขวันครบกําหนดไถถอนหุนกู หรือวันครบกําหนดชําระเงินไมวาจํานวนใดๆ ตามหุนกู  

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนเงินตน ดอกเบ้ีย และ/หรือเงินจํานวนอื่นใดท่ีคางชําระหรือท่ีจะตองจาย

ตามหุนกู 

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไมวาจํานวนใดๆ ท่ีจะตองชําระตามหุนกู 

(จ) การแกไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนกูในสวนท่ีเกี่ยวกับองคประชุม (ขอ 3.) และมติของท่ีประชุม 

(ขอ 6.) 

(ฉ) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิเพื่อใหสามารถดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามขอ (ก) ถงึ (จ) ขางตน 

6.5 ผูถือหุนกูรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ  

7. รายงานการประชุมผูถือหุนกู 

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนกูใหประธานในท่ีประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่)  วัน

นับจากวันประชุมและเก็บรักษาตนฉบับไวรวมท้ังจัดใหมีสําเนาเพื่อใหผูถือหุนกูตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญของผูแทนผู

ถือหุนกูในวันและเวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกู 



  บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)  
 

  

 
หนาท่ี 18  

 

เอกสารหมายเลข 2 

แบบของใบหุนกู 

 

 

 
 



ใบหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธ ิไมมีประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู  

          

 
  

ทะเบียนเลขที่    0107544000108 

Unsubordinated and Unsecured Debentures with a Debentureholders’ 
Representative in the Name-Registered Certificate  

Registration No.   0107544000108 

ชําระคาหุนกูเต็มมูลคาแลว จดทะเบียนเม่ือวันที่  1 ตุลาคม 2544 

Fully Paid Up                                บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) Registered on  1 October 2001 

 

                                               PTT PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

  

หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2558 
UNSECURED DEBENTURES OF PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2012 TRANCHE 1 DUE 2015 

 

วันออกหุนกู 27 มกราคม 2555 วันครบกําหนดไถถอนหุนกู     17 ตุลาคม 2558 อายุ 3  ป 8 เดอืน 20 วัน มูลคาที่ตราไว 1,000 บาท ตอหนวย จํานวนที่ออก   [•] หนวย มูลคารวม [•] บาท 

Issue Date  27 January 2012 Maturity Date     17 October 2015 Term 3  Years 8 months 20 days Face Value 1,000 Baht/Unit Offering Amount   [•] Unit  Total Amount [•] Baht 

   

อัตราดอกเบี้ย 3.80% ตอป ชําระปละ 2 คร้ัง โดยชําระเปนเช็คขีดครอมสงทางไปรษณียลงทะเบียนใหแกผูถือหุนกูตามที่อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูตามหลักเกณฑหรือวิธีการตามขอ  2  ดานหลังใบหุนกูน้ี 

Interest Rate 3.80% per annum Semiannually Paid by crossed cheque sent by registered mail to the Debentureholders at the address appearing in the Register Book of the Debentureholders or according to the criteria and 

procedures set forth in Clause 2 on the back of this Certificate. 

       บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการไถถอนหุนกูในวันครบกําหนดไถถอนในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 โดยชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะในนามผูถือหุนกู หรือวิธีการอื่นใดตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ  

         PTT PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 17 October 2015 by crossed cheque in name of the Debentureholder or any other ways as specified in the Conditions.   

ชื่อผูถือหุนกู  [•]  
 

Name of Debentureholder  [•]   

   

เลขทะเบียนผูถือหุนกู   [•] จํานวนหนวยหุนกู [•]              หนวย วันที่ออกใบหุนกู [•] 

Debentureholder Registration No. [•] No. of Debentures [•]              Units Issue Date of the Certificate [•] 

   

เลขที่ใบหุนกู [•] จาํนวนเงิน [•]              บาท  

Certificate No. [•] Amount [•]              Baht  

 

 

 

 

 

   

       กรรมการ/นายทะเบยีน 

                                         Director/Registrar 

 

หุนกูที่เสนอขายน้ีอยูภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู ตามที่ไดระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุนกูในการออกหุนกูคร้ังน้ี  

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. 

หุนกูเปนหน้ีของผูออกหุนกูซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกหนวย และผูถือหุนกูจะมีสิทธิไดรับชําระหน้ีไมดอยกวาสิทธิไดรับชําระหน้ีของเจาหน้ีสามัญทั้งในปจจุบันและในอนาคตของผูออกหุนกู เวนแต

บรรดาหน้ีที่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหน้ีกอน 

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. 



 
 
ใบหุนกูน้ีอยูภายใตขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู (“ขอกําหนดสิทธิ”) ตามท่ีไดระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหุนกูในการออกหุนกูครั้งน้ี และ/หรือ ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมตอไปภายหนา เวนแตจะได
นิยามไวเปนอยางอื่นในใบหุนกูน้ี  คําเฉพาะท่ีใชในใบหุนกูน้ี ใหมีความหมายตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 
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. 
สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกู  
Summary of the Conditions of the Debentures 

1. หุนกูน้ีเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู 
 These Debentures are name-registered, unsubordinated, and unsecured with a Debentureholders’ Representative 

1.1 นายทะเบียน : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) : 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 Registrar: THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED : 9 Ratchadapisek Road, Jatujak, Bangkok 10900 

1.2 ผูแทนผูถือหุนกู : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
Debentureholders’ Representative: KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED : 1 Soi Kasikorn Thai, Rat Burana Rd., Rat Burana, Rat Burana, Bangkok 10140 

2. ระยะเวลาในการคํานวณดอกเบ้ียและวิธีการในการชําระดอกเบ้ียและการไถถอนหุนกู  
 Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures. 

2.1 บริษัทจะคํานวณดอกเบ้ียและชําระดอกเบ้ีย ตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยมีการกําหนดชําระดอกเบ้ียปละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 15 กุมภาพันธ และ 15 สิงหาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู โดยหากวันกําหนดชําระ
ดอกเบ้ีย และ/หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกูไมตรงกับวันทําการ จะเลื่อนวันชําระดอกเบ้ีย และ/หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกูเปนวันทําการถัดไป ยกเวน การจายดอกเบ้ียงวดสุดทาย ใหเปนไปตามขอกําหนดสิทธิ 
The Company will calculate and pay the interest according to the Conditions. Interest shall be payable semiannually and shall be paid on 15 February and 15 August 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 บริษัทจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูเปนผูจายเงินตนและ/หรือดอกเบ้ียตามขอ 2.1 แตละงวดใหแกผูถือหุนกู โดย (หากสามารถทําได) การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูถือหุนกู (ตามท่ีผูถือหุนกูไดแจงใหแกนาย
ทะเบียนหุนกู) หรือโดยเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ซึ่งเปนเช็คท่ีเปนเงินสกุลบาท โดยจะจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไปรษณียอากาศตามท่ีอยูของผูถือหุนกู ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
กู ตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอ 3 หรือโดยวิธีการอื่นใดตามท่ีจะตกลงกันเปนครั้งคราวระหวางผูออกหุนกู ผูแทนผูถือหุนกู และนายทะเบียนหุนกู 

 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 ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู โดยบริษัทมอบหมายใหนายทะเบียนหุนกูเปนผูจายเงินตนคงคางงวดสุดทายและดอกเบ้ียสําหรับงวดดอกเบ้ียสุดทายใหแกผูถือหุนกูในวันครบกําหนด
 ไถถอนหุนกู  โดย (หากสามารถทําได) การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูถือหุนกู (ตามท่ีผูถือหุนกูไดแจงใหแกนายทะเบียนหุนกู) หรือโดยเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ซึ่งเปนเช็คท่ีเปนเงินสกุล
 บาท 

The Debentureholders shall not surrender the Debenture Certificates to the Registrar. The Company shall assign the Registrar to repay the principal and last interest payment to the Debentureholders on the 
Maturity Date by the transfer to the bank accounts of the Debentureholders (as informed by the Debentureholders to the Registrar), if possible, or account payee Baht cheque. 

3. การปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู 
 The Closure of the Register Book of the Debentureholders 
 บริษัทหรือนายทะเบียนจะปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเพื่อพักการโอนหุนกูเปนระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน กอนวันกําหนดดอกเบ้ีย วันครบกําหนดไถถอนหุนกู วันประชุมผูถือหุนกู หรือวันอื่นเพื่อวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว

ในขอกําหนดสิทธิและตามท่ีผูออกหุนกูไดแจงแกนายทะเบียนหุนกู ผูแทนผูถือหุนกู และผูถือหุนกู ท้ังน้ี การปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูจะเริ่มต้ังแตเวลา 12.00 น. ของวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูวันแรก ซึ่งวันปดสมุด
ทะเบียนวันแรกดังกลาวใหเรียกวา “วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู” ถาวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไมตรงกับวันทําการใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป 

           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 the Registrar, the Debentureholders’ Representative and the Debentureholders.  The first day of 
each such closed period is called a “Record Date”.  If the Record Date falls on a day that is not a Business Day, the Register Book shall be closed on the next Business Day. 

4. เงื่อนไขอื่น ๆ เปนไปตามหนังสือช้ีชวนของผูออกหุนกูในการออกหุนกูในครั้งน้ี 
Other conditions shall be in accordance with the Prospectus of the Debentures. 
 

 

 

โปรดอาน 

Please read 

(1) ใหผูขอลงทะเบียนรับโอนหุนกูทําแบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหุนกูทุกครั้งท่ีย่ืนโอนหุนกูตอนายทะเบียน 
 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) เฉพาะผูรับโอนหลักทรัพยรายแรกจากผูถือหุนกูท่ีปรากฏช่ือท่ีดานหนาของใบหุนกู ใหแนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนท่ีไดรับรองสําเนาถูกตองไปพรอมกับใบหุนกูฉบับน้ี  
 กรณีท่ีเปนนิติบุคคลใหแนบสําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยท่ีออกใหไมเกิน 1 ปท่ีไดรับรองสําเนาถูกตอง พรอมกับภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจท่ีไดรับรองสําเนาถูกตองไปพรอม

กับใบหุนกูฉบับน้ีดวย 
 For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the I.D. card must be submitted together with the 

Debenture Certificate.  In the case of a juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one 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) เมื่อผูรับโอนหุนกูประสงคจะโอนหุนกูจะตองลงลายมือช่ือแบบเดียวกับลายมือช่ือท่ีเคยลงไวเมื่อรับโอนหุนกู กรณีเปนนิติบุคคลและเปลี่ยนผูลงลายมือช่ือใหแสดงหลักฐานประกอบการโอนเชนเดียวกับขอ (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 person, any change of 

authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2). 

 

ลงลายมือช่ือผูโอน  

Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผูรับโอน  

(ผูที่ตองการลงทะเบียนเปนผูถือหุนกูในสมุดทะเบียน)  

Signature of transferee 

(who wishes to have his/her name entered in the register of Debentures) 

ลงลายมือช่ือผูมีอํานาจ 
ประทับตรานายทะเบียน/บริษัท 

Authorized Signature 

with the seal of the Registrar/Company 

 ช่ือ-สกุล ของผูรับโอน (ตัวบรรจง)  Full name of transferee in block letters  

1  

 ลงลายมือช่ือผูโอน  

 Signature of transferor 

 

ลงลายมือช่ือผูรับโอน  

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 

(Block letters) 

 

2  

 ลงลายมือช่ือผูโอน  

 Signature of transferor 

 

ลงลายมือช่ือผูรับโอน  

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 

(Block letters) 

 

3  

 ลงลายมือช่ือผูโอน  

 Signature of transferor 

 

ลงลายมือช่ือผูรับโอน  

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 

(Block letters) 

 

 



ใบหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธ ิไมมีประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู 

          

 
  

ทะเบียนเลขที่    0107544000108 

Unsubordinated and Unsecured Debentures with a Debentureholders’ 
Representative in the Name-Registered Certificate  

Registration No.   0107544000108 

ชําระคาหุนกูเต็มมูลคาแลว จดทะเบียนเม่ือวันที่  1 ตุลาคม 2544 

Fully Paid Up                                บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) Registered on  1 October 2001 

 

                                               PTT PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

  

หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2561 
UNSECURED DEBENTURES OF PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2012 TRANCHE 2 Due 2018 

 

วันออกหุนกู 27  มกราคม 2555 วันครบกําหนดไถถอนหุนกู     15 พฤศจกิายน 2561 อายุ 6 ป 9 เดอืน 19 วัน มูลคาที่ตราไว 1,000 บาท ตอหนวย จํานวนที่ออก   [•] หนวย มูลคารวม [•] บาท 

Issue Date  27 January 2012 Maturity Date     15 November 2018 Term 6 Years 9 months 19 days Face Value 1,000 Baht/Unit Offering Amount   [•] Unit  Total Amount [•] Baht 

   

อัตราดอกเบี้ย 4.00% ตอป สําหรับปที่ 1-4, 4.40% ตอป สําหรับปที่ 5-6 และ 5.50% 

ตอป สําหรับระยะเวลาที่เหลือ  

ชําระปละ 2 คร้ัง โดยชําระเปนเช็คขีดครอมสงทางไปรษณียลงทะเบียนใหแกผูถือหุนกูตามที่อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูตามหลักเกณฑหรือวิธีการตามขอ  2  ดานหลังใบหุนกูน้ี 

Interest Rate 4.00% per annum for 1-4 years, 4.40% per annum for 5-6 years and 

5.50% per annum for the period thereafter until maturity 

Semiannually Paid by crossed cheque sent by registered mail to the Debentureholders at the address appearing in the Register Book of the Debentureholders or according to the criteria and 

procedures set forth in Clause 2 on the back of this Certificate. 

       บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการไถถอนหุนกูในวันครบกําหนดไถถอนในวันที่ 15 พฤศจกิายน 2561 โดยชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะในนามผูถือหุนกู หรือวิธีการอื่นใดตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ  

         PTT PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 15 November 2018 by crossed cheque in name of the Debentureholder or any other ways as specified in the Conditions.   

ชื่อผูถือหุนกู  [•]  
 

Name of Debentureholder  [•]   

   

เลขทะเบียนผูถือหุนกู   [•] จํานวนหนวยหุนกู [•]              หนวย วันที่ออกใบหุนกู [•] 

Debentureholder Registration No. [•] No. of Debentures [•]              Units Issue Date of the Certificate [•] 

   

เลขที่ใบหุนกู [•] จาํนวนเงิน [•]              บาท  

Certificate No. [•] Amount [•]              Baht  

 

 

 

 

 

   

       กรรมการ/นายทะเบยีน 

                                         Director/Registrar 

 

หุนกูที่เสนอขายน้ีอยูภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู ตามที่ไดระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุนกูในการออกหุนกูคร้ังน้ี  

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. 

หุนกูเปนหน้ีของผูออกหุนกูซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกหนวย และผูถือหุนกูจะมีสิทธิไดรับชําระหน้ีไมดอยกวาสิทธิไดรับชําระหน้ีของเจาหน้ีสามัญทั้งในปจจุบันและในอนาคตของผูออกหุนกู เวนแต

บรรดาหน้ีที่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหน้ีกอน 

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. 



 
 

 
ใบหุนกูน้ีอยูภายใตขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู (“ขอกําหนดสิทธิ”) ตามท่ีไดระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหุนกูในการออกหุนกูครั้งน้ี และ/หรือ ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมตอไปภายหนา เวนแตจะได
นิยามไวเปนอยางอื่นในใบหุนกูน้ี  คําเฉพาะท่ีใชในใบหุนกูน้ี ใหมีความหมายตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 
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. 
สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกู  
Summary of the Conditions of the Debentures 

1. หุนกูน้ีเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู 
 These Debentures are name-registered, unsubordinated, and unsecured with a Debentureholders’ Representative 

1.1 นายทะเบียน : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) : 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 Registrar: THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED : 9 Ratchadapisek Road, Jatujak, Bangkok 10900 
1.2 ผูแทนผูถือหุนกู : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

Debentureholders’ Representative: KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED : 1 Soi Kasikorn Thai, Rat Burana Rd., Rat Burana, Rat Burana, Bangkok 10140 

2. ระยะเวลาในการคํานวณดอกเบ้ียและวิธีการในการชําระดอกเบ้ียและการไถถอนหุนกู  
 Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures. 

2.1 บริษัทจะคํานวณดอกเบ้ียและชําระดอกเบ้ีย ตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยมีการกําหนดชําระดอกเบ้ียปละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 15 กุมภาพันธ และ 15 สิงหาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู โดยหากวันกําหนดชําระ
ดอกเบ้ีย และ/หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกูไมตรงกับวันทําการ จะเลื่อนวันชําระดอกเบ้ีย และ/หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกูเปนวันทําการถัดไป ยกเวน การจายดอกเบ้ียงวดสุดทาย ใหเปนไปตามขอกําหนดสิทธิ 
The Company will calculate and pay the interest according to the Conditions. Interest shall be payable semiannually and shall be paid on 15 February and 15 August 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 บริษัทจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูเปนผูจายเงินตนและ/หรือดอกเบ้ียตามขอ 2.1 แตละงวดใหแกผูถือหุนกู โดย (หากสามารถทําได) การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูถือหุนกู (ตามท่ีผูถือหุนกูไดแจงใหแกนาย
ทะเบียนหุนกู) หรือโดยเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ซึ่งเปนเช็คท่ีเปนเงินสกุลบาท โดยจะจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไปรษณียอากาศตามท่ีอยูของผูถือหุนกู ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
กู ตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอ 3 หรือโดยวิธีการอื่นใดตามท่ีจะตกลงกันเปนครั้งคราวระหวางผูออกหุนกู ผูแทนผูถือหุนกู และนายทะเบียนหุนกู 

 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 ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู โดยบริษัทมอบหมายใหนายทะเบียนหุนกูเปนผูจายเงินตนคงคางงวดสุดทายและดอกเบ้ียสําหรับงวดดอกเบ้ียสุดทายใหแกผูถือหุนกูในวันครบกําหนด
 ไถถอนหุนกู โดย (หากสามารถทําได) การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูถือหุนกู (ตามท่ีผูถือหุนกูไดแจงใหแกนายทะเบียนหุนกู) หรือโดยเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ซึ่งเปนเช็คท่ีเปนเงินสกุล
 บาท 

The Debentureholders shall not surrender the Debenture Certificates to the Registrar. The Company shall assign the Registrar to repay the principal and last interest payment to the Debentureholders on the 
Maturity Date by the transfer to the bank accounts of the Debentureholders (as informed by the Debentureholders to the Registrar), if possible, or account payee Baht cheque. 

3. การปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู 
 The Closure of the Register Book of the Debentureholders 
 บริษัทหรือนายทะเบียนจะปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเพื่อพักการโอนหุนกูเปนระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน กอนวันกําหนดดอกเบ้ีย วันครบกําหนดไถถอนหุนกู วันประชุมผูถือหุนกู หรือวันอื่นเพื่อวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว

ในขอกําหนดสิทธิและตามท่ีผูออกหุนกูไดแจงแกนายทะเบียนหุนกู ผูแทนผูถือหุนกู และผูถือหุนกู ท้ังน้ี การปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูจะเริ่มต้ังแตเวลา 12.00 น. ของวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูวันแรก ซึ่งวันปดสมุด
ทะเบียนวันแรกดังกลาวใหเรียกวา “วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู” ถาวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไมตรงกับวันทําการใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป 

           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 the Registrar, the Debentureholders’ Representative and the Debentureholders.  The first day of 
each such closed period is called a “Record Date”.  If the Record Date falls on a day that is not a Business Day, the Register Book shall be closed on the next Business Day. 

4. เงื่อนไขอื่น ๆ เปนไปตามหนังสือช้ีชวนของผูออกหุนกูในการออกหุนกูในครั้งน้ี 
Other conditions shall be in accordance with the Prospectus of the Debentures. 
 

 

 

โปรดอาน 

Please read 

(1) ใหผูขอลงทะเบียนรับโอนหุนกูทําแบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหุนกูทุกครั้งท่ีย่ืนโอนหุนกูตอนายทะเบียน 
 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) เฉพาะผูรับโอนหลักทรัพยรายแรกจากผูถือหุนกูท่ีปรากฏช่ือท่ีดานหนาของใบหุนกู ใหแนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนท่ีไดรับรองสําเนาถูกตองไปพรอมกับใบหุนกูฉบับน้ี  
 กรณีท่ีเปนนิติบุคคลใหแนบสําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยท่ีออกใหไมเกิน 1 ปท่ีไดรับรองสําเนาถูกตอง พรอมกับภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจท่ีไดรับรองสําเนาถูกตองไปพรอม

กับใบหุนกูฉบับน้ีดวย 
 For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the I.D. card must be submitted together with the 

Debenture Certificate.  In the case of a juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one 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) เมื่อผูรับโอนหุนกูประสงคจะโอนหุนกูจะตองลงลายมือช่ือแบบเดียวกับลายมือช่ือท่ีเคยลงไวเมื่อรับโอนหุนกู กรณีเปนนิติบุคคลและเปลี่ยนผูลงลายมือช่ือใหแสดงหลักฐานประกอบการโอนเชนเดียวกับขอ (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 person, any change of 

authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2). 

 

ลงลายมือช่ือผูโอน  

Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผูรับโอน  

(ผูที่ตองการลงทะเบียนเปนผูถือหุนกูในสมุดทะเบียน)  

Signature of transferee 

(who wishes to have his/her name entered in the register of Debentures) 

ลงลายมือช่ือผูมีอํานาจ 

ประทับตรานายทะเบียน/บริษัท 
Authorized Signature 

with the seal of the Registrar/Company 

 ช่ือ-สกุล ของผูรับโอน (ตัวบรรจง)  Full name of transferee in block letters  

1  

 ลงลายมือช่ือผูโอน  

 Signature of transferor 

 

ลงลายมือช่ือผูรับโอน  

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 

(Block letters) 

 

2  

 ลงลายมือช่ือผูโอน  

 Signature of transferor 

 

ลงลายมือช่ือผูรับโอน  

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 

(Block letters) 

 

3  

 ลงลายมือช่ือผูโอน  

 Signature of transferor 

 

ลงลายมือช่ือผูรับโอน  

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 

(Block letters) 

 

 



  ������ �	�. ��ก�� (����) ������� 4 ก����������� ก	!��"��"!�� #  

 ������� 4 ��!��� 1 

 

������� 4 

ก�������������ก������������� 
 

"!%&�!'�!�����"!�� #(������)���*���+�����*,#!�,#-�!�.����-����-���(�/�-ก���ก�0 !������#�
��"��0 !��ก	������* "!%&�!"��������� "!�� #���ก#��� ก	!������!�� '��&�1�&�2� '����(�!0 !�)������30�� ��)�'��"�
"!�� #������	!��,�!�(���-����3  

��*���* ก����������� ก	!��"��"!�� #"!�	!������#4��5�"!�� #"��0 !��ก	������*	������ก6(�
,�#��"!�� #���0 !#��4�����	������'�!	�����-�4'�!(������)���*���+�����* (�ก��!����,�#��"!�� #���ก#�� "!%&�!��
������0�����	������ ก	!������!��"��"!�� #����!������*�&���&��.�ก��ก���"!�� #�,���(�!��ก6(������)���*���
+�����*  

(�ก���* &%)��&�1��#�ก/���&�ก����*����&�1�&�ก���4�&��.�ก��ก�����"!%&�!'�!���������� ก	!��,#!� 
"!%&�!'�!�����.(�! �.����	�7 &�)*��8��	 ��)� ��9��� ���&�::�ก�� &�1�0 !#�#.�)��)��ก�ก��&�ก����*'�!�4ก��!�!�. 
�ก&�ก��(�'����#.�)��)��"�� �.����	�7 &�)*��8��	 ��)� ��9��� ���&�::�ก�� ก�ก��'�! "!%&�!�-�)���'��(��"!�� #���
"!%&�!'�!���������� ก	!��"��"!�� #,#!����ก#��"!�	!� 

 

�)��-�ก4# 	�,���� #.�)��)�� 

�.'%�����7  � <�	���� ��-:�&�!��!�������� 
,#-ก���ก�0 !���ก�(�3� 

 

   

��������������   

�)��-�ก4# 	�,���� #.�)��)�� 

1. �.����	�7 &�)*��8��	 0 !���.ก���ก�0 !���ก�(�3� 
ก�&������7ก� 

 

 
2. ��9��� ���&�::�ก�� 

 
0 !���ก�>?.0 !#��4����%��:7 

 

 



  บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)  
 

  

 
หนาท่ี 1  

 

(ราง

1. คําจํากัดความ 

) ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู  

หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2558 

หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2561 

“หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน ) ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ .ศ. 2558” (“หุนกูชุดที่ 1”) และ 

“หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน ) ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ .ศ. 2561” (“หุนกู ชุด  

ที่ 2”) (รวมเรียกหุนกูชุดท่ี 1 และหุนกูชุดท่ี 2 วา “หุนกู”) ออกโดยบริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน ) (“ผูออกหุนกู ”) ตามมติท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนของผูออกหุนกู ประจาํป 2552 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2552 และประจาํป 2553 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2553 และมีธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนผูถือหุนกู ผูถือหุนกูจะไดรับสิทธิตามท่ีไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกหุนกูและผู

ถือหุนกูจะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธิทุกประการ และใหถือวาผูถือหุนกูไดรับทราบและเขาใจขอกําหนดตางๆ ในขอกําหนด

สิทธิเปนอยางดีแลว รวมท้ังไดใหความเห็นชอบกับการแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูและขอกําหนดตางๆ ในสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุน

กูดวย ท้ังนี้ ผูออกหุนกูจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิ สําเนาสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู  และสําเนาสัญญาแตงต้ัง

นายทะเบียนหุนกูไว ณ สํานักงานใหญของผูแทนผูถือหุนกู และนายทะเบียนหุนกู เพื่อใหผูถือหุนกูขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนด

สิทธิและสัญญาตางๆ ดังกลาวไดในวันและเวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกูและนายทะเบียนหุนกู 

คําและขอความตางๆ ท่ีใชอยูในขอกําหนดสิทธิใหมีความหมายดังตอไปนี้ 

“ขอกําหนดสิทธิ” หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูสําหรับหุนกู 

“นายทะเบียนหุนกู” หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือผูท่ีไดรับแตงต้ังโดยชอบใหทําหนาท่ีเปน

นายทะเบียนหุนกูแทน 

“ผูถือหุนกู” หมายถึง ผูทรงสิทธิในหุนกูแตละจํานวนตามขอ 3.3 

“ผูแทนผูถือหุนกู” หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หรือผูท่ีไดรับแตงต้ังโดยชอบใหทําหนาท่ีเปน

ผูแทนผูถือหุนกูแทน 

“ผูออกหุนกู” หรือ “บริษัท” หมายถึง บรษิทั ปตท. จํากัด (มหาชน)  

“วันครบกําหนดไถถอนหุนกู” หมายถึง (ก) สําหรับหุนกูชุดท่ี 1 วันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

          (ข) สําหรับหุนกูชุดท่ี 2 วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

“วันกําหนดชําระดอกเบี้ย” หมายถึง  วันท่ี 15 กุมภาพันธ และวันท่ี 15 สงิหาคม  ของทุกป ตลอดอายุของหุนกู  โดยเริ่ม

ชําระดอกเบ้ียครั้งแรกในวันท่ี 15 สงิหาคม พ.ศ. 2555 และจะทําการชําระดอกเบ้ียงวดสุดทาย

ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 

“วนัทาํการ” หมายถึง วันท่ีธนาคารพาณิชยโดยท่ัวไปเปดทําการใน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใชวันเสารหรือ

วันอาทิตย 

“วนัออกหุนกู” หมายถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2555 

 



  บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)  
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“ศูนยรับฝากหลักทรัพย” หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคลอื่นท่ีดําเนินกิจการรับ

ฝากทรัพยไดตามกฎหมายซึ่งเขารับทําหนาท่ีแทน 

“สมุดทะเบียนผูถือหุนกู” หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหลงขอมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุนกูและผู

ถือหุนกู เชน ช่ือและท่ีอยูของผูถือหุนกู การโอน การจํานํา การอายัด การออกใบหุนกูใหมไว

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 

“สิทธิในหุนกู” หมายถึง สิทธิท้ังปวงในหุนกูอันรวมถึง (แตไมจํากัดเฉพาะ ) สิทธิในการไดรับชําระเงินตน

และดอกเบ้ีย และสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนกู 

“สัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหุนกู” หมายถึง สัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหุนกู ลงวันท่ี [•] พ.ศ. 255 5 ระหวางผูออกหุนกู กับ นาย

ทะเบียนหุนกู หรือสัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหุนกูรายใหมเพื่อทําหนาท่ีแทน (ถามี) 

“สัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู” หมายถึง สัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู ลงวันท่ี [•] พ.ศ. 2555 ระหวางผูออกหุนกู กับ ผูแทนผู

ถือหุนกู หรือสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูรายใหมเพื่อทําหนาท่ีแทน (ถามี) 

“หุนกู” หมายถึง หุนกูชุดท่ี 1  และหุนกูชุดท่ี 2  ตามรายละเอียดของหุนกูแตละชุดท่ีระบุไวในขอ 2 

ของขอกําหนดสิทธินี้ ท้ังนี้ เพื่อปองกันขอสงสัยในการตีความ หากขอกําหนดสิทธิมิไดอางอิง

ถึงหุนกูชุดใดชุดหนึ่งเปนการเฉพาะ คําวา “หุนกู” ใหหมายถึงหุนกูชุดท่ี 1 และหุนกูชุดท่ี 2   ท่ี

ยังไมไดรับการไถถอน 

“หุนกูชุดที่ 1” หมายถึง หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ  ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู ท่ี

ออกโดยผูออกหุนกู จํานวน [•] ([•]) หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท 

คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น  [•] ([•]) บาท ครบกาํหนดไถถอนป พ.ศ. 2558 โดยใชช่ือหุนกูวา 

“หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1 ครบกาํหนดไถถอน

ป พ.ศ. 2558” 

“หุนกูชุดที่ 2” หมายถึง หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ  ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู ท่ี

ออกโดยผูออกหุนกู จํานวน  [•] ([•]) หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท 

คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น [•] ([•]) บาท ครบกาํหนดไถถอนป พ.ศ. 2561 โดยใชช่ือหุนกูวา 

“หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกาํหนดไถถอน

ป พ.ศ. 2561” 

“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”  หมายถึง อัตราดอกเบ้ียตามท่ีกําหนดไวในขอ 2.1 บวกดวยรอยละ 2 (สอง) ตอป ท้ังนี้ หาก

ดอกเบ้ียผิดนัดดังกลาวมีอัตราสูงกวาอัตราดอกเบ้ียผิดนัดสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาตใหเรียกเก็บ

ในขณะใดๆ ใหดอกเบ้ียผิดนัดเทากับอัตราดอกเบ้ียผิดนัดสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาตใหเรียกเก็บ

ได  
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2. ชนิดของหุนกู มูลคาที่ตราไว อัตราดอกเบีย้ และอายุของหุนกู  

2.1 หุนกูเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู โดยมีอัตราดอกเบ้ียและอายุของหุนกู

ดังตอไปนี้ 

(ก) หุนกูชุดท่ี 1 มีอายุ 3 ป 8 เดือน 20 วันนับจากวันออกหุนกู และมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 3.80 (สามจดุแปดศนูย) ตอป  

(ข) หุนกูชุดท่ี 2 มีอายุ 6 ป 9 เดือน 19 วันนับจากวันออกหุนกู และปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 4.00 (สี่จุด

ศูนยศูนย) ตอป ปท่ี 5 ถึงปท่ี 6 มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.40 (สี่จุดสี่ศูนย) ตอป และ ระยะเวลาท่ีเหลือ มีอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 5.50 (หาจุดหาศูนย) ตอป 

2.2 ในวันออกหุนกู หุนกูมีจํานวนท้ังหมด 20,000,000 (ยี่สิบลาน) หนวย มีมูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 (หนึ่งพัน ) บาท คิดเปน

มูลคารวมหุนกูท้ังสิ้น 20,000,000,000 (สองหม่ืนลาน) บาท โดยแบงออกเปน 

(ก) หุนกูชุดท่ี 1 จํานวน [•] ([•]) หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 (หนึ่งพัน ) บาท คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น  [•] ([•]) 

บาท 

(ข) หุนกูชุดท่ี 2 จํานวน [•] ([•]) หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 (หนึ่งพัน ) บาท คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น [•] ([•]) 

บาท 

3. ใบหุนกู สมุดทะเบียนผูถือหุนกู และผูทรงสิทธิในหุนกู 

3.1 นายทะเบียนหุนกูมีหนาท่ีตามสัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหุนกูท่ีจะตองออกใบหุนกูตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารหมายเลข 

2 แนบทายขอกําหนดสิทธิใหแกผูถือหุนกูทุกราย โดยในสวนของหุนกูท่ีฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยและจะตองลงช่ือ

ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทนในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูนั้น นายทะเบียนหุนกูจะออกใบหุนกูหรือออกใบรับเพื่อ

ใชแทนใบหุนกูตามแบบท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนดใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพย  

3.2 นายทะเบียนหุนกูมีหนาท่ีตามสัญญานายทะเบียนหุนกูท่ีจะตองจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไวจนกวาหุนกู

ท้ังหมดจะไดรับการไถถอน  

3.3 ผูทรงสิทธิในหุนกู 

(ก) ผูทรงสิทธิในหุนกูกรณีท่ัวไป สิทธิในหุนกูจะตกไดแกบุคคลท่ีปรากฏช่ือเปนเจาของหุนกูจํานวนดังกลาวอยูในสมุด

ทะเบียนผูถือหุนกู  ณ เวลา 12.00 น. ของวนั ปดสมุดทะเบียน เพื่อพักการโอนหุนกู  เวนแตจะไดมีการโอนหุนกูซึ่ง

สามารถใชยันกับผูออกหุนกูไดตามขอ 4.1 (ก) เกิดข้ึนแลวในวัน ปดสมุดทะเบียนขางตน  ซึ่งสิทธิในหุนกูจะตกไดแก

ผูรับโอนหุนกู 

(ข) ผูทรงสิทธิในหุนกูกรณีท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทน สิทธิในหุนกูจะตกไดแกบุคคลท่ีนายทะเบียนหุนกู

ไดรับแจงเปนหนังสือจากศูนยรับฝากหลักทรัพยวาเปนผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวนดังกลาวท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียน

ผูถือหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยอยู ณ เวลา 12.00 น. ของวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกู เวนแตจะมี

การคัดคานโดยชอบดวยกฎหมาย 

3.4 เม่ือศูนยรับฝากหลักทรัพยแจงตอผูออกหุนกู และ/หรือนายทะเบียนหุนกู นายทะเบียนหุนกูมีหนาท่ีตามสัญญาแตงต้ังนาย

ทะเบียนหุนกูท่ีจะตองออกใบหุนกูใหแกผูทรงสิทธิในหุนกูท่ีฝากไวกับศูนยรับฝากหลัก ทรัพยและลงทะเบียนใหผูทรง

สิทธิในหุนกูรายดังกลาวเปนผูถือหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูตามจํานวนท่ีไดรับแจงจากศูนยรับฝากหลักทรัพย ท้ังนี้ 
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เม่ือไดมีการออกใบหุนกูและลงทะเบียนดังกลาวแลว นายทะเบียนหุนกูจะแกไขจํานวนรวมของหุนกูท่ีลงทะเบียนในสมุด

ทะเบียนผูถือหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยโดยหักจํานวนหุนกูท่ีไดแยกไปลงทะเบียนไวในช่ือของผูทรงสิทธิ

ในหุนกูออก สวนจํานวนรวมของหุนกูท่ีปรากฏในใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูท่ีออกใหแกศูนยรับฝาก

หลักทรัพยนั้น หากนายทะเบียนไมไดทําการแกไข (ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม) ใหถือวามีจํานวนลดลงตามจํานวนของหุนกูท่ี

ไดแยกไปออกใบหุนและลงทะเบียนไวในช่ือของผูทรงสิทธิในหุนกูดังกลาว 

4. การโอนหุนกู 

4.1 การโอนหุนกูท่ีมิไดฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

(ก) แบบการโอนหุนกูระหวางผูโอนและผูรับโอน การโอนหุนกูจะสมบูรณเม่ือผูโอนหุนกูซึ่งเปนผูท่ีสมุดทะเบียนผูถือหุน

กูระบุช่ือเปนเจาของหุนกูจํานวนท่ีจะทําการโอน หรือผูรับโอนคนสุดทายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนตอเนื่อง

ครบถวนจากผูท่ีปรากฏช่ือดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดสงมอบใบหุนกูใหแกผูรับโอนโดยลงลายมือช่ือสลักหลังแสดง

การโอนใหไวดวย 

ผลของการโอนหุนกูระหวางผูรับโอนกับผูออกหุนกู  การโอนหุนกูจะใชยันกับผูออกหุนกูไดก็ตอเม่ือผูรับโอนหุนกูอยู

ระหวางลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูโดยนายทะเบียนหุนกูไดรับคําขอลงทะเบียนการโอนหุนกู

พรอมท้ังใบหุนกูท่ีผูรับโอนหุนกูไดลงลายมือช่ือเปนผูรับโอนในดานหลังของใบหุนกูนั้นครบถวนแลว 

ผลของการโอนหุนกูระหวางผูรับโอนกับบุคคลภายนอก   การโอนหุนกูจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดก็ตอเม่ือนาย

ทะเบียนหุนกูไดลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเรียบรอยแลว 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุนกูจะตองกระทํา ณ สํานักงานใหญของนายทะเบียนหุนกูในวันและเวลาทําการของนาย

ทะเบียนหุนกู และจะตองทําตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนด โดยผูขอลงทะเบียนจะตองสงมอบใบหุนกู

ท่ีลงลายมือช่ือครบถวนตามหลักเกณฑในขอ 4.1 (ก) พรอมท้ังหลักฐานอื่นๆ ท่ียืนยันถึงความถูกตองและความสมบูรณ

ของการโอนและการรับโอนหุนกูตามท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนดใหแกนายทะเบียนหุนกูดวย ซึ่งนายทะเบียนหุนกูจะ

ลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูใหแลวเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ หลังจากวันท่ีนายทะเบียนหุนกู

ไดรับคําขอลงทะเบียนการโอนหุนกูพรอมท้ังใบหุนกูและหลักฐานอื่นๆ ท่ีจะตองสงมอบครบถวนเรียบรอยแลว อยางไร

ก็ตาม หากการโอนหุนกูรายใดขัดตอกฎหมาย หรือหลักเกณฑการโอนหุนกูท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธินี้ นาย

ทะเบียนหุนกูมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุนกูหรือการรับรองการโอนหุนกูรายนั้นๆ และใหนายทะเบียนหุนกู

แจงใหแกผูยื่นคําขอลงทะเบียนการโอนทราบถึงการปฏิเสธดังกลาวภายใน 3 (สาม) วันทําการ นับแตวันท่ีนายทะเบียน

หุนกูไดรับคําขอลงทะเบียนการโอน พรอมท้ังสงคืนใบหุนกูใหแกผูขอลงทะเบียนการโอนหุนกู 

4.2 สําหรับการโอนหุนกูท่ีฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยนั้นใหเปนไปตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ศูนยรับฝากหลักทรัพยและหนวยงานอื่นๆ รวมท้ังศูนยซื้อขายหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 

4.3 ขอจํากัดในการโอนหุนกู   

 -ไมม-ี 

4.4 ผูออกหุนกูจะปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเพื่อพักการโอนหุนกูเปนระยะเวลา  14 (สิบสี่) วัน (รวมวันทําการและวันหยุดทําการ

ของธนาคารพาณชิย) กอนวันกําหนดชําระเงินตน และ/หรือดอกเบ้ียแตละงวด และ/หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกู และ/

หรือวันประชุมผูถือหุนกู (แลวแตกรณี) เพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนกูในการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ขางตน ท้ังนี้ การปด
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สมุดทะเบียนผูถือหุนกูจะเริ่มต้ังแตเวลา 12.00 น. ของวันเริ่ม ตนระยะเวลาการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู หากวันปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนกูวันแรกไมตรงกับวันทําการ ใหเลื่อนไปเปนวันทําการถัดไป 

นายทะเบียนหุนกูขอสงวนสิทธิในการแกไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูโดยไมตองไดรับความ

ยินยอมจากผูออกหุนกูหรือท่ีประชุมผูถือหุนกูแตอยางใด และเปนไปตามวิธีการตามท่ีทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือ

หนวยงานท่ีกํากับดูแลอื่นใดท่ีเกี่ยวของประกาศกําหนด ท้ังนี้ การแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองไมทําใหสิทธิประโยชน

ของผูถือหุนกูดอยลง 

5. สถานะของหุนกู 

หุนกูเปนหนี้ของผูออกหุนกูซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกหนวย และผูถือหุนกูจะมีสิทธิไดรับชําระหนี้  

ไมดอยกวาสิทธิไดรับชําระหนี้ของเจาหนี้ ไมมีประกัน ท้ังในปจจุบันและในอนาคตของผูออกหุนกู เวนแตบรรดาหนี้ท่ีมี

กฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน 

6. หนาที่ของผูออกหุนกู 

ตราบเทาท่ีผูออกหุนกูมีภาระตามหุนกู 

6.1 ผูออกหุนกูจะตองสงหนังสือบอกกลาวใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยทันที เม่ือผูออกหุนกูทราบวา 

(ก) มีเหตุผิดนัดตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิขอ 11.1 เกิดข้ึน 

(ข) ผูออกหุนกูถูกดําเนินคดีในศาลหรือถูกกลาวหาใหเปนฝายรับผิดในกรณีพิพาทท่ีอนุญาโตตุลาการจะตองวินิจฉัย ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอความสามารถในการชําระหนี้ของหุนกูตามขอกําหนดสิทธินี้ 

6.2 เม่ือผูแทนผูถือหุนกูรองขอไมวาเม่ือใดผูออกหุนกูจะตองสงมอบเอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจของผูออกหุนกู 

(หรือบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจ ) ใหแกผูแทนผูถือหุนกูวา จากขอมูลท่ีผูออกหุนกูไดรับทราบใน

ขณะนั้น ผูออกหุนกูรับรองวาไมมีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณท่ีอาจกลายเปนเหตุผิดนัดเกิดข้ึน และไมมีคดีความหรือการ

อนุญาโตตุลาการท่ีผูออกหุนกูเปนจําเลยหรือผูถูกกลาวหา (ยกเวนกรณีท่ีไดแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทราบแลว (ถามี))  

6.3 หากมีกรณีท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุนกู ผูออกหุนกูจะดําเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแตงต้ังใหเปนนายทะเบียนหุนกู

โดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได และจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูเดิมแจงตอผูถือหุนกูทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว พรอมท้ังช่ือและท่ีอยูของนายทะเบียนหุนกูรายใหมภายใน 30 (สามสิบ ) วัน นับแตวันท่ีนายทะเบียนหุนกูรายใหม

ไดรับการแตงต้ัง 

6.4 หากมีกรณีท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงผูแทนผูถือหุนกู ผูออกหุนกูจะดําเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแตงต้ังใหเปนผูแทนผูถือหุนกูราย

ใหมโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได ซึ่งการแตงต้ังดังกลาวจะตอง ดําเนินการ ตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ ขอ 14.3 

(ก) หรือ 14.3 (ข) แลวแตกรณี และผูแทนผูถือหุนกูรายใหมจะตองเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเปนผูแทนผูถือหุนกูตามท่ีกําหนด

ในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 

6.5 นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันตางๆ ท่ีผูออกหุนกูไดใหไว หรือทําข้ึนกอนวันออกหุนกู ผูออกหุนกูจะไมจํานอง

จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ บนทรัพยสินสวนท่ีสําคัญท่ีใชในการประกอบธุรกิจ ของผูออกหุนกู ท้ังท่ีมีอยูใน

ปจจุบันและอนาคตตลอดเวลาท่ีหนี้หุนกูยังคงคางชําระอยู เวนแตการจํานอง จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ 
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ดังกลาวจะเกิดข้ึนเนื่องจากเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(ก) การกอหลักประกันหรือภาระผูกพันท่ีเกิดข้ึนเหนือทรัพยสินของผูออกหุนกู ในกรณีท่ีทรัพยสินนั้นๆ ตกอยูภายใตสิทธิยึด

หนวงตามกฎหมายของบุคคลอื่นท่ีมีหนี้อันเปนคุณประโยชนเหนือทรัพยสินดังกลาว ท้ังนี้ จนกวาจะไดมีการชําระหนี้

นั้นแลว เชน ในกรณีผูออกหุนกูฝากทรัพยสินของตนไวกับผูประกอบธุรกิจรับฝากของ แลวผูออกหุนกูไมชําระหนี้คา

ฝากของดังกลาว ผูรับฝากของจะมีสิทธิยึดหนวงของท่ีรับฝากไวจนกวาผูออกหุนกูจะชําระหนี้นั้น 

(ข) การกอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติท่ัวไปของผูออกหุนกู  หรือเพื่อ

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจตามปกติท่ัวไปของผูออกหุนกู 

(ค) การกอหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญา สัมปทาน สัญญารวมทุน  ใบอนุญาต การ

อนุญาต หรือสิทธิพิเศษท่ีคลายคลึงกันท่ีผูออกหุนกูเขาทํากับหรือออกโดยรัฐบาลไทย และ /หรือหนวยงานของรัฐบาล

ไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองคกรท่ีรัฐบาล และ/หรือหนวยงาน และ /หรือรัฐวิสาหกิจ  และ /หรอื บุคคล

ท่ัวไป ดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน หรือรวมลงทุน และ /หรือท่ีเขาทํากับ และ /หรือออกโดยรัฐบาล และ /หรอื

หนวยงานของประเทศซึ่งเปนคูคาของผูออกหุนกู หรือตามสัญญารวมการงานใดๆ ท่ีทําข้ึนกับรัฐบาลไทย หรือ

หนวยงานของรัฐบาลไทย และ /หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ /หรือองคกรท่ีรัฐบาล และ /หรือหนวยงาน และ /หรอื

รัฐวิสาหกิจดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน หรือรวมลงทุน และ/หรือรัฐบาล และ /หรือหนวยงานของประเทศซึ่ง

เปนคูคาของผูออกหุนกู 

(ง) การกอหลักประกันท่ีกอข้ึนหรืออนุญาตใหกอข้ึนดวยความยินยอมลวงหนาจากท่ีประชุมผูถือหุนกู  หรือเปนการกอ

หลักประกันใหแกผูถือหุนกู 

6.6 ผูออกหุนกูจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดในการประกอบธุรกิจใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ท่ีออก

ตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามขอผูกพันและเง่ือนไขตางๆ ของขอกําหนดสิทธิฉบับนี้โดยเครงครัดตลอดอายุหุนกูหรือ

จนกวาหุนกูท้ังหมดจะไดรับการไถถอน  

6.7 ผูออกหุนกูจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดในการดํารงไวซึ่งสถานะของการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  

6.8 ผูออกหุนกูจะไมจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุนของผูออกหุนกูในกรณีท่ีผูออกหุนกูผิดนัด ไมชําระดอกเบ้ียหรือผิด

นัดไมชําระเงินใดๆท่ีเกี่ยวกับหุนกู   

6.9 ตลอดอายุหุนกู ผูออกหุนกู จะไมขายหรือจําหนายจายโอนทรัพยสินใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญท่ีใชในการ

ประกอบธุรกิจของผูออกหุนกู เวนแต (ก) การกระทําดังกลาวจะไมกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถใน

การชําระหนี้ตามหุนกูของผูออกหุนกูหรือ (ข) เปนการโอนกิจการทอสงกาซธรรมชาติหรือกิจการทอจําหนายกาซธรรมชาติ  

ตลอดจนทรัพยสินใดๆ ท่ีเกี่ยวของ 

6.10 ผูออกหุนกูจะจัดสงสําเนางบการเงินรายป และรายงานประจําปท่ีเสนอตอผูถือหุนของบริษัท ใหแกผูแทนผูถือหุนกูภายใน 15 

(สิบหา) วัน นับแตวันท่ีผูออกหุนกูไดจัดสงเอกสารดังกลาวใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ผูออกหุนกูจะ

จัดสงเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นท่ีผูแทนผูถือหุนกูจะรองขอเปนลายลักษณอักษรตามสมควรและจําเปน ท้ังนี้ ภายใน

ระยะเวลาท่ีผูแทนผูถือหุนกูจะกําหนดอยางสมเหตุสมผล 
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7. คํารับรองของผูออกหุนกู 

ผูออกหุนกูรับรองตอผูแทนผูถือหุนกูและผูถือหุนกูทุกรายวาการออกและเสนอขายหุนกูหรือการดําเนินการหรือการกระทํา

ใดๆ ของผูออกหุนกูท่ีเกี่ยวกับการออกหุนกูเปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมายและเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติ

ท่ีประชุมผูถือหุนของผูออกหุนกู รวมท้ังกฎ ระเบียบของสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุก

ประการ และไมเปนการกระทําท่ีฝาฝนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ขอผูกพัน ขอรับรอง หรือขอสัญญาใดๆ ท่ีผูออกหุนกูใหไวหรือ

มีอยูกับบุคคลอื่นใด 

8. ดอกเบีย้ 

8.1 ผู ออกหุนกูจะชําระดอกเบ้ียในอัตราท่ีกําหนดไวในขอ 2 ในวันกําหนดชําระดอกเบ้ีย  

ในการคํานวณดอกเบ้ียหุนกู จะคํานวณจากเงินตนคงคาง โดยอาศัยหลักเกณฑ 1 (หนึ่ง) ป มี 365 (สามรอยหกสิบหา) วัน และ

โดยการนับจํานวนวันท่ีผานไปจริงในแตละงวดดอกเบ้ียท่ีเกี่ยวของ โดยคํานวณเริ่มต้ังแต (โดยรวมถึง ) วันออกหุนกู หรือวัน

ชําระดอกเบ้ียของงวดดอกเบ้ียกอนหนานี้ (แลวแตกรณี) จนถงึ (แตไมนับรวม ) วันชําระดอกเบ้ียในงวดดอกเบ้ียนั้น หรือวัน

ครบกําหนดไถถอนหุนกู (แลวแตกรณี) ท้ังนี้ หากผลการคํานวณดอกเบ้ียหุนกูตอหนวยท่ีไดมีจํานวนทศนิยมมากกวา 6 (หก) 

ตําแหนง ก็ใหปดเศษทศนิยมใหเหลือเพียง 6 (หก) ตําแหนง โดยใหปดเศษทศนิยมข้ึนในกรณีท่ีมีเศษมากกวาหรือเทากับ 5 

(หา) นอกนั้นใหปดลง  

ท้ังนี้ การเลื่อนวันกําหนดชําระดอกเบ้ียเพื่อใหเปนวันทําการถัดไป จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการคํานวณดอกเบ้ียท่ีกําหนดไว

นี้ เวนแตในกรณีวันกําหนดชําระดอกเบ้ียงวดสุดทายไมตรงกับวันทําการ ใหเลื่อนวันกําหนดชําระดอกเบ้ียดังกลาวเปนวันทํา

การถัดไปและจะตองนําจํานวนวันท้ังหมดท่ีเลื่อนออกไปจนถึง (แตไมนับรวม) วันกําหนดชําระดอกเบ้ียท่ีเลื่อนออกไปมา

รวม 

8.2 ในกรณีท่ีผูออกหุนกูผิดนัดไมชําระเงินตน  ตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ ดอกเบ้ียสําหรับเงินตนคางชําระนับจากวันถึง

กําหนดชําระจนถึง (แตไมนับรวม) วันท่ีผูออกหุนกูทําการชําระหนี้ครบถวนใหคิดในอัตราดอกเบ้ียผิดนัด ท้ังนี้ ไมวาผูแทนผู

ถือหุนกูจะไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 11.2 แลวหรือไมก็ตาม 

ในกรณีท่ีหนี้ถึงกําหนดชําระโดยพลันตามขอ 11.2 ผูออกหุนกูจะตองชําระ เงินตนตามหุนกูท้ังหมดพรอมดวยดอกเบ้ียท่ีถึง

กําหนดและท่ีคางชําระอยูในขณะนั้นโดยดอกเบ้ียนับแตวันท่ีผิดนัดไปจนถึง (แตไมนับรวม) วันท่ีผูออกหุนกูทําการชําระหนี้

เสร็จสิ้นใหคํานวณในอัตราดอกเบ้ียผิดนัด โดยคํานวณจากเงินตนคางชําระ 

9. วธิกีาร เวลา และสถานทีส่าํหรับการชําระหนี้ตามหุนกู 

9.1 การชําระเงินตน 

(ก) กรณีท่ัวไป  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตนตามหุนกูใหแกผูถือหุนกู ผานนายทะเบียนหุนกู โดย เช็คขีดครอม สั่งจาย เฉพาะ

ในนามของผูถือหุนกู ลงวันท่ีตรงกับวันทําการท่ีตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน

หรือไปรษณียอากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน

ตน / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามท่ีไดมีการแจงเปนหนังสือให นายทะเบียนหุนกู ทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 

15 (สิบหา) วันทําการกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ท้ังนี้ การชําระเงินตนท่ีจะทําการชําระในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 

ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู ณ สํานักงานของนายทะเบียนหุนกู เวนแตในกรณีท่ีมี

ขอสงสัย ผูออกหุนกูและนายทะเบียนสามารถใชดุลพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใด ๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได 
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(ข) กรณีท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพย เปนผูถือหุนกูแทน   ผูออกหุนกูจะชําระเงินตนตามหุนกู ผานนายทะเบียนหุนกู ใหแก

บุคคลท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยมีหนังสือแจงมายัง  นายทะเบียนหุนกูวาเปนผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวนตางๆ ท่ี

ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยโดย เช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหุน

กู ลงวันท่ีตรงกับวันทําการท่ีตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิโดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ 

(Air Mail) (ในกรณีท่ีสงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงินตน / การโอนเงินเขา

บัญชีธนาคารตามท่ีไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันทําการ

กอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ท้ังนี้ การชําระเงินตนท่ีจะทําการชําระในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู ผูถือหุนกูไมจําตอง

นําใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู ณ สํานักงานของนายทะเบียนหุนกู เวนแตในกรณีท่ีมีขอสงสัย ผูออกหุน

กูและนายทะเบียนสามารถใชดุลพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใด ๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได 

9.2 การชําระดอกเบ้ีย หรือเงินจํานวนอื่นใด (ถามี)  

(ก) กรณีท่ัวไป  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตามขอ 9.2 ใหแกผูถือหุนกูผานนายทะเบียนหุนกูโดย เช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะใน

นามของผูถือหุนกู ลงวันท่ีตรงกับวันทําการท่ีตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือ

ไปรษณียอากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน

ดังกลาว / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามท่ีไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกู ทราบลวงหนาแลวไมนอย

กวา 15 (สิบหา) วันทําการกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ท้ังนี้ ในการชําระดอกเบ้ียงวดสุดทาย  ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบ

หุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู ณ สํานักงานของนายทะเบียนหุนกู เวนแตในกรณีท่ีมีขอสงสัย ผูออกหุนกูและ

นายทะเบียนสามารถใชดุลพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใด ๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได 

(ข) กรณีท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทน  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตามขอ 9.2 ผานนายทะเบียนหุนกูใหแกบุคคล

ท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยมีหนังสือแจงมายังนายทะเบียนหุนกูวาเปนผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวนตางๆ ท่ีลงทะเบียนใน

สมุดทะเบียนหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยโดย เช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู  ลงวันท่ีตรง

กับวันทําการท่ีตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ (Air Mail) 

(ในกรณีท่ีสงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ดังกลาว  / การโอนเงินเขาบัญชี

ธนาคารตามท่ีไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันทําการกอน

วันถึงกําหนดชําระเงิน ท้ังนี้ ในการชําระดอกเบ้ียงวดสุดทาย  ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนาย

ทะเบียนหุนกู ณ สํานักงานของนายทะเบียนหุนกู เวนแตในกรณีท่ีมีขอสงสัย ผูออกหุนกูและนายทะเบียนสามารถใช

ดุลพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใด ๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได 

9.3 หากวันครบกําหนดชําระเงินตามหุนกู (ไมวาจะเปนเงินตนหรือดอกเบ้ียหรือเงินจํานวนอื่นใด) ใหแกผูถือหุนกูไมตรงกับวัน

ทําการ ใหเลื่อนวันชําระเงินไปเปนวันทําการถัดไป โดยผูออกหุนกูไมจําตองจาย ดอกเบ้ียหรือ เงินเพิ่มใดๆ สําหรับการเลื่อน

วันชําระเงินตามขอ 9.3 นี้เวนแตในกรณีดอกเบ้ียงวดสุดทาย ซึ่งจะตองนําจํานวนวันท้ังหมดท่ีเลื่อนออกไปจนถึง  (แตไม นับ

รวม) วันชําระดอกเบ้ียท่ีเลื่อนออกไปมารวมคํานวณดอกเบ้ียดวย 
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10. การไถถอนหุนกูและการซ้ือคืนหุนกู 

10.1 ผูออกหุนกูจะทําการไถถอนหุนกูในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยการชําระเงินตนตามมูลคาหุนกู เพียงครั้งเดียว 

10.2 ผูออกหุนกูมีสิทธิซื้อคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหลงอื่นๆ ไดไมวาในเวลาใดๆ ท่ีราคาใดๆ ก็ได แตหากผูออกหุนกูทําคํา

เสนอซื้อคืนหุนกูเปนการท่ัวไป ผูออกหุนกูจะตองทําคําเสนอซื้อคืนหุนกูตอผูถือหุนกูทุกราย  และจะตองทําการซื้อคืนหุนกู

จากผูถือหุนกูซึ่งประสงคจะขายคืนหุนกูทุกรายอยางเทาเทียมกันตามสัดสวนท่ีเสนอขาย 

10.3 เม่ือผูออกหุนกูทําการซื้อคืนหุนกูแลวจะมีผลทําใหหนี้ตามหุนกูดังกลาวระงับลงเนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย 

และผูออกหุนกูจะนําหุนกูดังกลาวออกเสนอขายตอไปอีกมิได ซึ่งผูออกหุนกูจะตองแจงใหนายทะเบียนหุนกูทราบเพื่อยกเลิก

หุนกูท่ีซื้อมาดังกลาว รวมท้ังแจงเรื่องการซื้อคืนหุนกูใหตลาดรองท่ีมีการซื้อขายหุนกูและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบโดยไมชักชาท้ังนี้ จะตองเปนไปตามประกาศและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

10.4 ผูถือหุนกู ไมมีสิทธิขอใหผูออกหุนกูทําการไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 

11. เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด 

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ถือเปน เหตุผิดนัดตามขอกําหนดสิทธิ 

(ก) หากผูออกหุนกูผิดนัดไมชําระเงินไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ียในวันถึงกําหนดชําระตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ  เวนแต

การผิดนัดดังกลาวมีสาเหตุจากความลาชาในระบบการโอนเงิน และการผิดนัดไมชําระเงินดังกลาวยังคงมีอยูเปนเวลา 5 

(หา) วัน นับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระนั้น 

(ข) ผูออกหุนกูไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิในขออื่นๆ นอกจากการผิดนัดไมชําระเงิน และเหตุผิดเง่ือนไขเชนนั้นยังคงมี

อยูเปนระยะเวลา 45 (สี่สิบหา) วัน นับจากวันท่ีไดมีการสงหนังสือแจง การไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ

และขอใหผูออกหุนกูแกไขการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวไปยังสํานักงานใหญของผูออกหุนกูแลวโดยผูแทนผูถือ

หุนกู หรือผูถือหุนกูท่ีถือหุนกูรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของหุนกูท่ียังมิไดทําการไถถอนท้ังหมด  

(ค) หนี้ของผูออกหุนกู ซึ่งเปนมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู หุนกู ตราสารหนี้หรือท่ีเกิดจากการดําเนินการทางการเงินอื่นใด 

(เพื่อปองกันขอสงสัย ไมใหรวมถึงธุรกรรมอนุพันธใดๆ ไมวาจะเกี่ยวของกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไมก็ตาม) (ไมวาจะ

เปนมูลหนี้ในปจจุบันหรืออนาคต เปนมูลหนี้ท่ีมีเง่ือนไข หรือโดยประการอื่น) ท่ีผูออกหุนกูเปนคูสัญญา หรือเปนลูกหนี้ 

หรือเปนผูท่ีมีหนาท่ีตองชําระหนี้ในฐานะผูคํ้าประกัน ผูรับรอง หรืออาวัลต๋ัวเงินถึงกําหนดชําระกอนกําหนดชําระตาม

สัญญาหรือตราสารท่ีเกี่ยวของเปนจํานวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกวา 50,000,000 (หาสิบลาน) 

เหรียญสหรัฐ หรือ 2,000,000,000 (สองพันลาน) บาท แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา หลังจากไดคํานึงถึงขอกําหนดเรื่อง

การบอกกลาวท่ีระบุไวในสัญญาหรือตราสารแลวหรือพนระยะเวลาท่ีไดรับการผอนผันแลว 

(ง) หากผูออกหุนกู ตองคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ใหชําระเงินครั้งเดียวหรือ หลายครัง้ 

โดยผูออกหุนกูไมสามารถชําระหนี้ดังกลาวไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคําช้ีขาดอัน

เปนท่ีสุดของอนุญาโตตุลาการนั้นๆ และการไมชําระหนี้ดังกลาวมีผลกระทบอยางรายแรงตอความสามารถของผูออก

หุนกูในการชําระหนี้หุนกูภายใตขอกําหนดสิทธินี้ 

(จ) มีการเริ่มดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการของผูออกหุนกูหรือเพื่อขอใหผูออกหุนกูลมละลายภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

หรือไดมีคําสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายใหเลิกกิจการของผูออกหุนกู หรือมีการยึด/อายัดทรัพยสินของผูออก

หุนกูตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย  และการเริ่มดําเนินการ คําพิพากษา คําสั่งหรือมติใดๆ มิไดถูก
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ยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทําใหหมดสิ้นไปภายใน  45 (สี่สิบหา)  วัน นับจากวันท่ีมีการเริ่มดําเนินการหรือวันท่ีมีคําสั่ง

นั้นๆ  

(ฉ) ผูออกหุนกูดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการหรอืขอเลิกกิจการของผูออกหุนกู เวนแต กรณีการเลิกกิจการของผูออกหุนกู

ดังกลาว เปนกรณีท่ีเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามขอกําหนดและเง่ือนไขของการดําเนินการดังกลาว นิติบุคคลท่ี

จะคงอยูตอไปจะเขารับเอาหนี้สิ้นหรือขอผูกพันท้ังหมดของผูออกหุนกูท่ีเกี่ยวกับหุนกูโดยชัดเจน 

11.2 เม่ือเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามขอ 1 1.1 หาก 

(ก)  ผูแทนผูถือหุนกูเห็นสมควร หรือ  

(ข)  เม่ือผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือหุนกู ไมวารายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุนกูหรือถือหุนกู

รวมกนัไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของหุนกูท่ียังมิไดไถถอนท้ังหมด หรือ  

(ค)  ผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของท่ีประชุมผูถือหุนกู หรือ  

(ง)  เปนกรณีตามขอ 1 1.1 (จ) และ (ฉ) 

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูใหทําการชําระเงินตนพรอมดวยดอกเบ้ียตามหุนกูท่ีคํานวณจนถึง

ขณะนั้นซึ่งถือเปนอันถึงกําหนดชําระโดยพลันใหแกผูถือหุนกูทันที โดยใหระบุกรณีท่ีเกิดข้ึนนั้นดวย ท้ังนี้ ผูแทนผูถือหุนกู

จะตองยืนยันตอผูออกหุนกูวาในความเห็นของผูแทนผูถือหุนกู เหตุการณดังกลาวทําใหผูออกหุนกูไมสามารถปฏิบัติตาม

เง่ือนไขในขอกําหนดสิทธินี้ไดและมีผลกระทบอยางรายแรงตอผลประโยชนของผูถือหุนกู  

11.3 เม่ือผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 1 1.2 แลว  

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูจะตองดําเนินการใหผูออกหุนกูชําระหนี้ท่ีคางชําระอยูตามหุนกูท้ังหมดโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถ

กระทําได ซึ่งรวมถึงการฟองรองบังคับคดีเอากับผูออกหุนกูดวยหากสามารถกระทําไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 

(ข) ผูถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธิฟองรองบังคับชําระหนี้ตามหุนกูท่ีคางชําระแกตนเอ งจากผูออกหุนกูไดดวยตนเองก็

ตอเม่ือหลังจาก 14 (สิบสี่) วันนับจากวันท่ีผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 1 1.2 แลว ยังไมมี

การชําระหนี้ท่ีคางชําระแกตน และขณะท่ีผูถือหุนกูฟองคดีนั้น ผูแทนผูถือหุนกูยังมิไดดําเนินการฟองรองผูออกหุนกู

ใหชําระหนี้ท่ีคางชําระ 

12. การประชุมผูถือหุนกู 

12.1 ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิเรียกประชุมผูถือหุนกูไดไมวาในเวลาใดๆ แตผูแทนผูถือหุนกูจะตองเรียกประชุมผูถือ

หุนกูโดยเร็ว ซึ่งจะตองไมเกิน  30 (สามสิบ)  วัน นับแตวันท่ีผูถือหุนกู ไมวารายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุนกูหรือถือหุนกู

รวมกนัไมนอยกวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของหุนกูท่ียังมิไดไถถอนท้ังหมดมีคําขอเปนหนังสือใหผูแทนผูถือหุนกูเรียกประชุม

ผูถือหุนกู หรือนับแตวันท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้  

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามท่ีกําหนดไวในขอ 1 1.1 และในขณะนั้นผูแทนผูถือหุนกูยังมิไดสงหนังสือแจง

ไปยังผูออกหุนกูใหทําการชําระหนี้หุนกูคางชําระตามขอ 11.2 วรรคสอง 

(ข) หากมีการเสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิในสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในขอ 15.1 
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(ค) หากมีกรณีท่ีจะตองแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูรายใหมแทนผูแทนผูถือหุนกูรายเดิม เวนแตเปนกรณีท่ีมีการออกหนังสือ

เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูตาม ขอ 14.3 (ข) 

(ง) หากมีเหตุการณสําคัญซึ่งผูแทนผูถือหุนกูหรือผูถือหุนกูไมวารายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุนกูหรือถือหุนกูรวมกนัไมนอย

กวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของหุนกูท่ียังมิไดไถถอนท้ังหมด (โดยหนังสือถึงผูแทนผูถือหุนกู) เห็นวาอาจกระทบตอสวน

ไดเสียของผูถือหุนกู หรือความสามารถของผูออกหุนกูในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 

12.2 มติโดยชอบของท่ีประชุมผูถือหุนกูท่ีเรียกประชุมและดําเนินการประชุมโดยชอบมีผลใชบังคับและผูกพันผูถือ  

หุนกูทุกรายไมวาจะไดเขารวมประชุมหรือไมก็ตาม สวนหลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนกูนั้นจะเปนไปตามเอกสาร

หมายเลข 1 แนบทายขอกําหนดสิทธิ 

12.3 ผูออกหุนกูจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการจัดการประชุมผูถือหุนกูท้ังท่ีเรียกประชุมโดย  

ผูออกหุนกู และท่ีเรียกประชุมโดยผูแทนผูถือหุนกู 

12.4 การประชุมผูถือหุนกูภายใตขอกําหนดสิทธิ จะเปนการประชุมรวมกันท้ังผูถือหุนกูชุดท่ี 1 และผูถือหุนกูชุดท่ี 2 (หรือในกรณี

ท่ีหุนกูชุดใดชุดหนึ่งสิ้นสุดหรือหมดอายุลงกอนการประชุมไมวาดวยเหตุใด ใหหมายถึงผูถือหุนกูชุดท่ีเหลืออยู) โดยการนับ

องคประชุมและมติของท่ีประชุมรวมกัน ยกเวนกรณีท่ีเรื่องท่ีจะตองประชุมเพื่อลงมตินั้น เปนเรื่องท่ีมีผลกระทบตอผูถือหุนกู

ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเทานั้น ซึ่งในกรณีดังกลาวใหมีการเรียกประชุม และการนับองคประชุมและคะแนนเสียง

เฉพาะจากผูถือหุนกูชุดท่ีเกี่ยวของนั้นๆ เทานั้น 

13. อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูแทนผูถือหุนกู 

13.1 ผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดตอผูถือหุนกูในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตบรรดา

ความเสียหายซึ่งเกิดข้ึนแกผูถือหุนกูจากการท่ีผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีดวยความจงใจหรือ

โดยมิไดใชความระมัดระวังตามท่ีจะพึงคาดหมายไดจากบุคคลท่ีประกอบการเปนผูแทนผูถือหุนกู 

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ผูแทนผูถือหุนกูจะมีอํานาจ หนาท่ี และ

ความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

(ก) ดําเนินการตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 1 3.2 นี้ และขออื่นๆ ของขอกําหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีท่ีผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิใชดุลย

พินิจของตนตามขอกําหนดสิทธิ ผูแทนผูถือหุนกูสามารถใชดุลยพินิจไดโดยอิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนกู

เปนหลัก 

(ข) ทําความตกลงกับผูออกหุนกูในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้โดยไมตองไดรับความยินยอมจากท่ีประชุมผูถือหุนกู 

(1) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาท่ีเกี่ยวของกับหุนกูในประเด็นซึ่งผูแทนผูถือหุนกูเห็นวา

จะเปนประโยชนตอผูถือหุนกูหรือไมทําใหสิทธิประโยชนของผูถือหุนกูดอยลง  

(2) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาท่ีเกี่ยวของกับหุนกูในประเด็นท่ีผูแทนผูถือหุนกูเห็นวา

เปนการแกไขขอผิดพลาดท่ีเห็นไดโดยชัดแจง 

(3) ผอนผันหรือยกเวนไมถือวากรณีท่ีเกิดข้ึนตามขอ 1 1.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเปนกรณีผิดนัดท่ีจะตองดําเนินการ

ตามขอ 1 1.2 หากผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาการผอนผันหรือยกเวนดังกลาวเปนเรื่องท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูถือหุนกูเปนหลัก 
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(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยสินรวมท้ังหลักประกัน (ถามี) ซึ่งผูแทนผูถือหุนกูจะตองรับไวแทนผูถือหุนกูตาม

ขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาท่ีเกี่ยวของกับหุนกู 

(ง) เขารวมในการประชุมผูถือหุนกูทุกครั้งและเสนอความเห็นตอท่ีประชุมผูถือหุนกูวาควรจะดําเนินการอยางไรในกรณีท่ีผู

ออกหุนกูไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่นๆ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุน กูอยาง

รายแรง 

(จ) จัดทํารายงานสงใหแกผูถือหุนกูเกี่ยวกับเรื่องสําคัญท่ีไดดําเนินการไปตามอํานาจหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูโดยไมชักชา 

(ฉ) ในกรณีท่ีผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและไมสามารถดําเนินการแกไขคุณสมบัติของตนใหถูกตองภายใน 60 (หกสบิ) วัน

นับจากวันท่ีขาดคุณสมบัตินั้น ผูแทนผูถือหุนกูจะตองแจงใหผูออกหุนกูทราบเปนหนังสือทันทีท่ีพนระยะเวลาดังกลาว

เพื่อใหผูออกหุนกูเสนอตัวบุคคลท่ีจะเขารับทําหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกูแทนตน และจะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 

12.1 (ค) โดยไมชักชา 

13.3 ผูแทนผูถือหุนกูจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนกู แตผูแทนผูถือ

หุนกูไมตองรับผิดชอบตอบุคคลใดๆ สําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยเช่ือถือหนังสือรับรองท่ี

ออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของผูออกหุนกู หรือความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลท่ีจัดทําโดยผูเช่ียวชาญใหแกผูแทนผูถือหุนกู

โดยเฉพาะเจาะจง หากเปนการเช่ือถือดวยความสุจริตและดวยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดจากบุคคลท่ีประกอบการ

เปนผูแทนผูถือหุนกู แมจะปรากฏในภายหลังวาหนังสือรับรอง ความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลดังกลาวจะมีขอบกพรอง

หรือไมเปนความจริง 

14. การแตงต้ังและเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกู 

14.1 ผูออกหุนกูไดแตงต้ัง ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามก ฎหมายท่ีเกี่ยวของและมีความเปน

อิสระ ใหทําหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกูโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยแลว และใหถือวาผูถือหุนกูทุกรายยินยอมใหผูออกหุนกูแตงต้ังธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนผูถือ

หุนกู 

14.2 กรณีท่ีจะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูมีดังตอไปนี้ 

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกู และไมสามารถแกไขการขาดคุณสมบัติภายใน  60 

(หกสบิ) วัน นับแตวันท่ีขาดคุณสมบัตินั้น 

(ข) ท่ีประชุมผูถือหุนกูมีมติใหเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู เนื่องจากเห็นวาผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีไมเหมาะสมหรือ

บกพรองตอหนาท่ี 

(ค) เม่ือผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีฝาฝนขอกําหนดของสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูหรือขอกําหนดสิทธิ และการฝาฝนนั้น

ยังคงไมไดรับการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันท่ีผูออกหุนกูไดมีหนังสือแจงใหผูแทนผูถือ

หุนกูทําการแกไข 

(ง) ผูแทนผูถือหุนกูบอกเลิกการทําหนาท่ีโดยถูกตองตามวิธีการท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 

(จ) เม่ือเกิดเหตุการณอื่น ๆ ท่ีทําใหสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูระงับไป ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูแทนผู

ถือหุนกู 
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หนาท่ี 13  

 

14.3 เม่ือเกิดกรณีท่ีจะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู ใหผูแทนผูถือหุนกูหรือผูออกหุนกูดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(ก) เรียกประชุมผูถือหุนกูเพื่อใหลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูและแตงต้ังบุคคลอื่นท่ีเสนอโดยผูออก

หุนกูเขาทําหนาท่ีผูแทนผูถือหุนกูแทน หรือ 

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูและแตงต้ังบุคคลอื่นท่ีเสนอโดยผูออกหุนกูเขาทําหนาท่ีผูแทนผู

ถือหุนกูแทนตอผูถือหุนกูทุกราย  ซึ่งหากไมมีผูถือหุนกูท่ีถือหุนกูหรือถือหุนกูรวมกันเกินกวารอยละ  10 (สิบ) 

ของหุนกูท่ียังมิไดไถถอนท้ังหมดยื่นหนังสือคัดคานภายในระยะเวลา  30 (สามสิบ) วันนับจากวันท่ีผูออกหุนกู

ออกหนังสือดังกลาว ใหถือวาผูถือหุนกูท้ังหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูเปนผูแทนผูถือหุนกูท่ีผูออก

หุนกูเสนอไวในหนังสือแจงนั้นแลว  

ท้ังนี้ ในระหวางท่ียังไมมีผูแทนผูถือหุนกูรายใหมปฏิบัติหนาท่ีตามขอกําหนดสิทธิไมวาดวยเหตุใดก็ตามผูแทนผูถือหุนกูราย

เดิมจะตองรับปฏิบัติหนาท่ีเชนเดิมไปพลางกอนเพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ 

14.4 การเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูนี้  ผูออกหุนกูจะตองขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยตามประกาศและกฎหมายท่ีเกี่ยวของและใชบังคับอยูในขณะนั้นดวย ซึ่งเม่ือผูออกหุนกูไดดําเนินการเกี่ยวกับการ

แตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูรายใหมเรียบรอยแลว ผูออกหุนกูจะตองแจงใหผูถือหุนกูทราบถึงการแตงต้ังนั้นภายใน  30 (สามสิบ)  

วัน และผูแทนผูถือหุนกูเดิมจะตองทําการสงมอบทรัพยสิน เอกสาร หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของท้ังหมดใหแกผูแทนผูถือหุนกูท่ี

ไดรับแตงต้ังใหมโดยเร็ว และจะตองใหความรวมมือกับผูแทนผูถือหุนกูท่ีไดรับแตงต้ังใหมอยางเต็มท่ีเพื่อใหการดําเนินการ

ตามหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูใหมเปนไปโดยเรียบรอย 

15. การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิ 

15.1 การแกไข เปลี่ยนแปลงขอกาํหนดสทิธิ นอกเหนือจากขอ 13.2 (ข) (1) และ 13.2 (ข) (2) ตองไดรับความเห็นชอบจากผูออกหุน

กูและท่ีประชุมผูถือหุนกู 

15.2 ผูออกหุนกูจะจัดสงขอกําหนดสิทธิท่ีแกไขเพิ่มเติมใหผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู และสํานักงาน คณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิและจะจัดสงใหแกผูถือ

หุนกูเม่ือไดรับการรองขอ 

16. การขอออกใบหุนกูฉบบัใหม 

หากใบหุนกูฉบับเกาสูญหาย ฉีกขาดหรือชํารุดดวยประการใดๆ หรือในกรณีท่ีผูถือหุนกูตองการใหแยกใบหุนกู หรือรวมใบ

หุนกู หรือใหออกใบหุนกูในช่ือของตน ผูถือหุนกูท่ีปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูมีสิทธิยื่นคําขอใหนายทะเบียนหุนกู

ออกใบหุนกูฉบับใหม โดยจะตองชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายตาม สมควรตามท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนด ในการนี้ นาย

ทะเบียนหุนกูจะตองออกใบหุนกูฉบับใหมใหแกผูถือหุนกูภายใน 15 (สิบหา ) วันทําการ นับแตวันท่ีนายทะเบียนหุนกูได

รับคําขอใหออกใบหุนกูฉบับใหม และเอกสารอื่นๆ ตามท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนด และนายทะเบียนหุนกูจะตองลงบันทึก

ในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูวามีการยกเลิกใบหุนกูฉบับเกาดวย 
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17. ผลบังคับของขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ 

ขอกําหนดสิทธินี้จะมีผลใชบังคับ เริ่มในวันท่ี ออกหุนกูไปจนถึงวันท่ีมีการชําระหนี้ตามหุนกูครบถวนเรียบรอยแลว โดย

ขอกําหนดสิทธินี้จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ในขอกําหนดสิทธินี้ขัดหรือแยงกับ

กฎหมาย หรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใชบังคับตามกฎหมายกับหุนกู ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศดังกลาวบังคับกับ

หุนกูแทนขอความของขอกําหนดสิทธิเฉพาะในสวนท่ีขัดหรือแยงกันนั้น 

  

 ผูออกหุนกู 

 บรษิทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 

โดย    

        นายเทวินทร วงศวานิช 



  บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)  
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เอกสารหมายเลข 1 

หลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนกู  

1. การเรียกประชุม 

ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูซึ่งประสงคจะเรียกประชุมผูถือหุนกู แลวแตกรณี จะตองดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกู

จัดสงหนังสือเรียกประชุมถึงผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกู (ในกรณีท่ีมิไดเปนผูขอใหเรียกประชุม) และผูถือหุนกูทุกราย 

โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไปรษณียอากาศ (Air mail) (ในกรณีท่ีสงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ตามรายช่ือและ

ท่ีอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกู ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู ถึงผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกู (ซึ่งมิไดเปนผูขอใหเรียก

ประชุม) และผูถือหุนกูไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน (ไมนับวันท่ีสงหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) กอนวันนัดประชุม 

หนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูจะตองระบุ วัน เวลา สถานท่ีสําหรับการประชุม วาระการประชุมและผูท่ีขอใหเรียกประชุม 

ท้ังนี้ นายทะเบียนหุนกูจะตองจัดสงหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูใหแกผูถือหุนกูทุกรายตามรายช่ือและท่ีอยูซึ่งปรากฏใน

สมุดทะเบียนผูถือหุนกูเม่ือสิ้นเวลาทําการในวันทําการกอนวันนัดประชุมไมเกิน 14 (สิบสี่) วัน 

2. ผูมีสิทธิเขารวมประชุม 

ผูมีสิทธิเขารวมในการประชุมผูถือหุนกูแตละครั้งจะประกอบดวยบุคคลตางๆ ดังตอไปนี้ 

(ก) ผูถือหุนกู ผูออกหุนกูและผูแทนผูถือหุนกู 

(ข) ผูถือหุนกูอาจแตงต้ังใหผูถือหุนกูรายอื่นหรือบุคคลใดๆ (“ ผูรับมอบฉันทะ ”) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนตนได โดยจัดทําหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนด ซึ่งขอรับได ณ สํานักงานใหญของนาย

ทะเบียนหุนกู ท้ังนี้ ผูถือหุนกูจะตองจัดสงตนฉบับหนังสือมอบฉันทะใหแกนายทะเบียนหุนกูไมนอยกวา 24 (ยี่สิบสี่ ) 

ช่ัวโมงกอนเวลานัดประชุม 

(ค) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องท่ีท่ีประชุมจะพิจารณาซึ่งไดรับการรอง

ขอจากผูออกหุนกู และ/หรือผูแทนผูถือหุนกูใหเขารวมประชุมเพื่อทําการช้ีแจงและแสดงความเห็นตอท่ีประชุม 

(ง) บุคคลใดๆ ท่ีประธานในท่ีประชุมอนุญาตใหเขารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณ 

3. องคประชุม 

3.1 ในการประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องตางๆ นอกจากท่ีกําหนดไวในขอ 6.3 และ 6.4 จะตองมีผูถือหุนกูต้ังแต  

2 (สอง) รายข้ึนไปซึ่งถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ยี่สิบหา ) ของหุนกูท่ียังไมไดไถถอนท้ังหมดเขารวม

ประชุม จึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณีท่ีการประชุมผูถือหุนกูเปนการประชุมครั้งใหมท่ีเลื่อนมาจากการประชุมครั้งกอน

ซึ่งไมสามารถประชุมไดเนื่องจากขาดองคประชุมตามขอ 3.1 นี้ องคประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหมท่ีเลื่อนมานี้  จะตอง

ประกอบดวยผูถือหุนกูต้ังแตสองรายข้ึนไปไมวาจะถือหุนกูรวมกันเปนจํานวนเทาใดก็ตามเขารวมประชุม 

3.2  การประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 6.3 จะตองมีผูถือหุนกูต้ังแตสองรายข้ึนไป

ซึ่งถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ ) ของหุนกูท่ียังไมไดไถถอนท้ังหมดเขารวมประชุม จึงจะครบ

เปนองคประชุม ในกรณีท่ีการประชุมผูถือหุนกูเปนการประชุมครั้งใหมท่ีเลื่อนมาจากการประชุมครั้งกอนซึ่งไมสามารถ

ประชุมไดเนื่องจากขาดองคประชุมตามขอ 3.2 นี้ องคประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหมท่ีเลื่อนมานี้จะตองประกอบดวยผู

ถือหุนกูต้ังแตสองรายข้ึนไปซึ่งถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของหุนกูท่ียังไมไดไถถอนท้ังหมด
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เขารวมประชุม  

3.3 การประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 6.4 จะตองมีผูถือหุนกูต้ังแตสองรายข้ึนไป

ซึ่งถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 66 (หกสบิหก) ของหุนกูท่ียังไมไดไถถอนท้ังหมดเขารวมประชุม จึงจะ ครบ

เปนองคประชุม ในกรณีท่ีการประชุมผูถือหุนกูเปนการประชุมครั้งใหมท่ีเลื่อนมาจากการประชุมครั้งกอนซึ่งไมสามารถประชุม

ไดเนื่องจากขาดองคประชุมตามขอ 3.3 นี้ องคประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหมท่ีเลื่อนมานี้จะตองประกอบดวยผูถือหุนกู

ต้ังแตสองรายข้ึนไป ซึ่งถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 33 (สามสิบสาม) ของหุนกูท่ียังไมไดไถถอนท้ังหมด

เขารวมประชุม 

4. ประธานในทีป่ระชุม 

ผูแทนผูถือหุนกูหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากผูแทนผูถือหุนกูจะทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีผูท่ีจะทํา

หนาท่ีประธานไมมาประชุมเม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 45 (สี่สิบหา ) นาที   ใหท่ีประชุมลงมติเลือกผูถือหุนกูรายหนึ่งเปน

ประธานในท่ีประชุม 

5. การเล่ือนประชุม 

5.1 ในการประชุมผูถือหุนกูไมวาครั้งใด หากปรากฏวาเม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 45 (สี่สิบหา) นาที ยังมีผูถือหุนกูเขารวมประชุม

ไมครบเปนองคประชุม ประธานในท่ีประชุมจะตองสั่งเลิกประชุม โดย  

(ก)  ในกรณีท่ีผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูเปนผูเรียกประชุม ใหประธานในท่ีประชุมเลื่อนการประชุมผูถือหุนกูไป

ประชุมในวัน เวลา และสถานท่ีซึ่งประธานกําหนด โดยวันนัดประชุมใหมจะตองอยูภายในระยะเวลาไมนอยกวา 7 

(เจ็ด) วัน แตไมเกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ท้ังนี้ เวนแต  ผูออกหุนกูและผูแทนผูถือหุนกูจะตกลงกัน

ใหไมมีการเรียกประชุมใหม  นอกจากนี้เรื่องท่ีพิจารณาและลงมติในท่ีประชุมครั้งใหมจะตองเปนเรื่องเดิมท่ีอาจ

พิจารณาไดโดยชอบในการประชุมครั้งกอนเทานั้น  

(ข)  ในกรณีท่ีผูถือหุนกูเปนผูรองขอใหเรียกประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหมตามท่ีกําหนดไวใน (ก) 

(ค) ในกรณีท่ีการประชุมซึ่งขาดองคประชุมนี้เปนการประชุมท่ีไดเรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งกอนขาดองค

ประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหมตามท่ีกําหนดไวใน (ก) 

5.2 นายทะเบียนหุนกูจะตองจัดสงหนังสือเรียกประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหมท่ีจะจัดข้ึนเนื่องจากการประชุมครั้งกอนขาด

องคประชุมใหแกผูออกหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูและผูถือหุนกูตามรายช่ือและท่ีอยูซึ่งไดเคยจัดสงหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกู

ใหในครั้งท่ีขาดองคประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 (สาม)  วัน กอนวันนัดประชุมครั้งใหม  (ไมนับวันท่ีสง

หนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูจะตองระบุวัน เวลา สถานท่ีสําหรับการประชุม 

วาระการประชุม และองคประชุมท่ีตองการสําหรับการประชุมครั้งใหม 

6. มติของทีป่ระชุม 

6.1 การลงมติในเรื่องตางๆ ของท่ีประชุมผูถือหุนกู ใหตัดสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด 

ซึ่งผูถือหุนกูแตละรายจะมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนกูท่ีตนถืออยู โดยใหถือวาหุนกู 1 (หนึ่ง) หนวยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณี

ท่ีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงช้ีขาด (ท้ังกรณีการลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจาก

คะแนนเสียงท่ีประธานในท่ีประชุมอาจมีในฐานะท่ีตนเปนผูถือหุนกู หรือผูรับมอบฉันทะ 
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6.2 มติของท่ีประชุมผูถือหุนกูในเรื่องตางๆ นอกจากท่ีกําหนดไวในขอ 6.3 และ 6.4 จะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากไม

นอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนกูซึ่งเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

6.3 มติของท่ีประชุมผูถือหุนกูในเรื่องตางๆ ตอไปนี้จะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวารอยละ 66 (หกสบิหก) 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนกูซึ่งเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิซึ่งไมเกี่ยวของกับเรื่องตางๆ ท่ีกําหนดไวในขอ 6.4  

(ข) การเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู และการแตงต้ังบุคคลใดเปนผูแทนผูถือหุนกูรายใหม  

6.4 มติท่ีประชุมผูถือหุนกูในเรื่องตางๆ ตอไปนี้จะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวารอยละ  75 (เจ็ดสิบหา) ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนกูซึ่งเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การชําระหนี้ตามหุนกูดวยการแปลงสภาพหุนกูเปนหุน หุนกูอื่น หรือทรัพยสินอื่นของผูออกหุนกูหรือบุคคลใดๆ 

(ข) การแกไขวันครบกําหนดไถถอนหุนกู หรือวันครบกําหนดชําระเงินไมวาจํานวนใดๆ ตามหุนกู  

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนเงินตน ดอกเบ้ีย และ/หรือเงินจํานวนอื่นใดท่ีคางชําระหรือท่ีจะตองจาย

ตามหุนกู 

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไมวาจํานวนใดๆ ท่ีจะตองชําระตามหุนกู 

(จ) การแกไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนกูในสวนท่ีเกี่ยวกับองคประชุม (ขอ 3.) และมติของท่ีประชุม 

(ขอ 6.) 

(ฉ) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิเพื่อใหสามารถดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามขอ (ก) ถงึ (จ) ขางตน 

6.5 ผูถือหุนกูรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ  

7. รายงานการประชุมผูถือหุนกู 

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนกูใหประธานในท่ีประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่)  วัน

นับจากวันประชุมและเก็บรักษาตนฉบับไวรวมท้ังจัดใหมีสําเนาเพื่อใหผูถือหุนกูตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญของผูแทนผู

ถือหุนกูในวันและเวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกู 
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เอกสารหมายเลข 2 

แบบของใบหุนกู 

 

 

 
 



ใบหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธ ิไมมีประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู  

          

 
  

ทะเบียนเลขที่    0107544000108 

Unsubordinated and Unsecured Debentures with a Debentureholders’ 
Representative in the Name-Registered Certificate  

Registration No.   0107544000108 

ชําระคาหุนกูเต็มมูลคาแลว จดทะเบียนเม่ือวันที่  1 ตุลาคม 2544 

Fully Paid Up                                บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) Registered on  1 October 2001 

 

                                               PTT PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

  

หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2558 
UNSECURED DEBENTURES OF PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2012 TRANCHE 1 DUE 2015 

 

วันออกหุนกู 27 มกราคม 2555 วันครบกําหนดไถถอนหุนกู     17 ตุลาคม 2558 อายุ 3  ป 8 เดอืน 20 วัน มูลคาที่ตราไว 1,000 บาท ตอหนวย จํานวนที่ออก   [•] หนวย มูลคารวม [•] บาท 

Issue Date  27 January 2012 Maturity Date     17 October 2015 Term 3  Years 8 months 20 days Face Value 1,000 Baht/Unit Offering Amount   [•] Unit  Total Amount [•] Baht 

   

อัตราดอกเบี้ย 3.80% ตอป ชําระปละ 2 คร้ัง โดยชําระเปนเช็คขีดครอมสงทางไปรษณียลงทะเบียนใหแกผูถือหุนกูตามที่อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูตามหลักเกณฑหรือวิธีการตามขอ  2  ดานหลังใบหุนกูน้ี 

Interest Rate 3.80% per annum Semiannually Paid by crossed cheque sent by registered mail to the Debentureholders at the address appearing in the Register Book of the Debentureholders or according to the criteria and 

procedures set forth in Clause 2 on the back of this Certificate. 

       บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการไถถอนหุนกูในวันครบกําหนดไถถอนในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 โดยชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะในนามผูถือหุนกู หรือวิธีการอื่นใดตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ  

         PTT PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 17 October 2015 by crossed cheque in name of the Debentureholder or any other ways as specified in the Conditions.   

ชื่อผูถือหุนกู  [•]  
 

Name of Debentureholder  [•]   

   

เลขทะเบียนผูถือหุนกู   [•] จํานวนหนวยหุนกู [•]              หนวย วันที่ออกใบหุนกู [•] 

Debentureholder Registration No. [•] No. of Debentures [•]              Units Issue Date of the Certificate [•] 

   

เลขที่ใบหุนกู [•] จาํนวนเงิน [•]              บาท  

Certificate No. [•] Amount [•]              Baht  

 

 

 

 

 

   

       กรรมการ/นายทะเบยีน 

                                         Director/Registrar 

 

หุนกูที่เสนอขายน้ีอยูภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู ตามที่ไดระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุนกูในการออกหุนกูคร้ังน้ี  

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. 

หุนกูเปนหน้ีของผูออกหุนกูซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกหนวย และผูถือหุนกูจะมีสิทธิไดรับชําระหน้ีไมดอยกวาสิทธิไดรับชําระหน้ีของเจาหน้ีสามัญทั้งในปจจุบันและในอนาคตของผูออกหุนกู เวนแต

บรรดาหน้ีที่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหน้ีกอน 

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. 



 
 
ใบหุนกูน้ีอยูภายใตขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู (“ขอกําหนดสิทธิ”) ตามท่ีไดระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหุนกูในการออกหุนกูครั้งน้ี และ/หรือ ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมตอไปภายหนา เวนแตจะได
นิยามไวเปนอยางอื่นในใบหุนกูน้ี  คําเฉพาะท่ีใชในใบหุนกูน้ี ใหมีความหมายตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 
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. 
สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกู  
Summary of the Conditions of the Debentures 

1. หุนกูน้ีเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู 
 These Debentures are name-registered, unsubordinated, and unsecured with a Debentureholders’ Representative 

1.1 นายทะเบียน : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) : 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 Registrar: THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED : 9 Ratchadapisek Road, Jatujak, Bangkok 10900 

1.2 ผูแทนผูถือหุนกู : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
Debentureholders’ Representative: KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED : 1 Soi Kasikorn Thai, Rat Burana Rd., Rat Burana, Rat Burana, Bangkok 10140 

2. ระยะเวลาในการคํานวณดอกเบ้ียและวิธีการในการชําระดอกเบ้ียและการไถถอนหุนกู  
 Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures. 

2.1 บริษัทจะคํานวณดอกเบ้ียและชําระดอกเบ้ีย ตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยมีการกําหนดชําระดอกเบ้ียปละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 15 กุมภาพันธ และ 15 สิงหาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู โดยหากวันกําหนดชําระ
ดอกเบ้ีย และ/หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกูไมตรงกับวันทําการ จะเลื่อนวันชําระดอกเบ้ีย และ/หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกูเปนวันทําการถัดไป ยกเวน การจายดอกเบ้ียงวดสุดทาย ใหเปนไปตามขอกําหนดสิทธิ 
The Company will calculate and pay the interest according to the Conditions. Interest shall be payable semiannually and shall be paid on 15 February and 15 August 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 บริษัทจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูเปนผูจายเงินตนและ/หรือดอกเบ้ียตามขอ 2.1 แตละงวดใหแกผูถือหุนกู โดย (หากสามารถทําได) การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูถือหุนกู (ตามท่ีผูถือหุนกูไดแจงใหแกนาย
ทะเบียนหุนกู) หรือโดยเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ซึ่งเปนเช็คท่ีเปนเงินสกุลบาท โดยจะจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไปรษณียอากาศตามท่ีอยูของผูถือหุนกู ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
กู ตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอ 3 หรือโดยวิธีการอื่นใดตามท่ีจะตกลงกันเปนครั้งคราวระหวางผูออกหุนกู ผูแทนผูถือหุนกู และนายทะเบียนหุนกู 

 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 ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู โดยบริษัทมอบหมายใหนายทะเบียนหุนกูเปนผูจายเงินตนคงคางงวดสุดทายและดอกเบ้ียสําหรับงวดดอกเบ้ียสุดทายใหแกผูถือหุนกูในวันครบกําหนด
 ไถถอนหุนกู  โดย (หากสามารถทําได) การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูถือหุนกู (ตามท่ีผูถือหุนกูไดแจงใหแกนายทะเบียนหุนกู) หรือโดยเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ซึ่งเปนเช็คท่ีเปนเงินสกุล
 บาท 

The Debentureholders shall not surrender the Debenture Certificates to the Registrar. The Company shall assign the Registrar to repay the principal and last interest payment to the Debentureholders on the 
Maturity Date by the transfer to the bank accounts of the Debentureholders (as informed by the Debentureholders to the Registrar), if possible, or account payee Baht cheque. 

3. การปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู 
 The Closure of the Register Book of the Debentureholders 
 บริษัทหรือนายทะเบียนจะปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเพื่อพักการโอนหุนกูเปนระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน กอนวันกําหนดดอกเบ้ีย วันครบกําหนดไถถอนหุนกู วันประชุมผูถือหุนกู หรือวันอื่นเพื่อวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว

ในขอกําหนดสิทธิและตามท่ีผูออกหุนกูไดแจงแกนายทะเบียนหุนกู ผูแทนผูถือหุนกู และผูถือหุนกู ท้ังน้ี การปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูจะเริ่มต้ังแตเวลา 12.00 น. ของวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูวันแรก ซึ่งวันปดสมุด
ทะเบียนวันแรกดังกลาวใหเรียกวา “วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู” ถาวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไมตรงกับวันทําการใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป 

           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 the Registrar, the Debentureholders’ Representative and the Debentureholders.  The first day of 
each such closed period is called a “Record Date”.  If the Record Date falls on a day that is not a Business Day, the Register Book shall be closed on the next Business Day. 

4. เงื่อนไขอื่น ๆ เปนไปตามหนังสือช้ีชวนของผูออกหุนกูในการออกหุนกูในครั้งน้ี 
Other conditions shall be in accordance with the Prospectus of the Debentures. 
 

 

 

โปรดอาน 

Please read 

(1) ใหผูขอลงทะเบียนรับโอนหุนกูทําแบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหุนกูทุกครั้งท่ีย่ืนโอนหุนกูตอนายทะเบียน 
 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) เฉพาะผูรับโอนหลักทรัพยรายแรกจากผูถือหุนกูท่ีปรากฏช่ือท่ีดานหนาของใบหุนกู ใหแนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนท่ีไดรับรองสําเนาถูกตองไปพรอมกับใบหุนกูฉบับน้ี  
 กรณีท่ีเปนนิติบุคคลใหแนบสําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยท่ีออกใหไมเกิน 1 ปท่ีไดรับรองสําเนาถูกตอง พรอมกับภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจท่ีไดรับรองสําเนาถูกตองไปพรอม

กับใบหุนกูฉบับน้ีดวย 
 For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the I.D. card must be submitted together with the 

Debenture Certificate.  In the case of a juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one 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) เมื่อผูรับโอนหุนกูประสงคจะโอนหุนกูจะตองลงลายมือช่ือแบบเดียวกับลายมือช่ือท่ีเคยลงไวเมื่อรับโอนหุนกู กรณีเปนนิติบุคคลและเปลี่ยนผูลงลายมือช่ือใหแสดงหลักฐานประกอบการโอนเชนเดียวกับขอ (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 person, any change of 

authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2). 

 

ลงลายมือช่ือผูโอน  

Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผูรับโอน  

(ผูที่ตองการลงทะเบียนเปนผูถือหุนกูในสมุดทะเบียน)  

Signature of transferee 

(who wishes to have his/her name entered in the register of Debentures) 

ลงลายมือช่ือผูมีอํานาจ 
ประทับตรานายทะเบียน/บริษัท 

Authorized Signature 

with the seal of the Registrar/Company 

 ช่ือ-สกุล ของผูรับโอน (ตัวบรรจง)  Full name of transferee in block letters  

1  

 ลงลายมือช่ือผูโอน  

 Signature of transferor 

 

ลงลายมือช่ือผูรับโอน  

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 

(Block letters) 

 

2  

 ลงลายมือช่ือผูโอน  

 Signature of transferor 

 

ลงลายมือช่ือผูรับโอน  

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 

(Block letters) 

 

3  

 ลงลายมือช่ือผูโอน  

 Signature of transferor 

 

ลงลายมือช่ือผูรับโอน  

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 

(Block letters) 

 

 



ใบหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธ ิไมมีประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู 

          

 
  

ทะเบียนเลขที่    0107544000108 

Unsubordinated and Unsecured Debentures with a Debentureholders’ 
Representative in the Name-Registered Certificate  

Registration No.   0107544000108 

ชําระคาหุนกูเต็มมูลคาแลว จดทะเบียนเม่ือวันที่  1 ตุลาคม 2544 

Fully Paid Up                                บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) Registered on  1 October 2001 

 

                                               PTT PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

  

หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2561 
UNSECURED DEBENTURES OF PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2012 TRANCHE 2 Due 2018 

 

วันออกหุนกู 27  มกราคม 2555 วันครบกําหนดไถถอนหุนกู     15 พฤศจกิายน 2561 อายุ 6 ป 9 เดอืน 19 วัน มูลคาที่ตราไว 1,000 บาท ตอหนวย จํานวนที่ออก   [•] หนวย มูลคารวม [•] บาท 

Issue Date  27 January 2012 Maturity Date     15 November 2018 Term 6 Years 9 months 19 days Face Value 1,000 Baht/Unit Offering Amount   [•] Unit  Total Amount [•] Baht 

   

อัตราดอกเบี้ย 4.00% ตอป สําหรับปที่ 1-4, 4.40% ตอป สําหรับปที่ 5-6 และ 5.50% 

ตอป สําหรับระยะเวลาที่เหลือ  

ชําระปละ 2 คร้ัง โดยชําระเปนเช็คขีดครอมสงทางไปรษณียลงทะเบียนใหแกผูถือหุนกูตามที่อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูตามหลักเกณฑหรือวิธีการตามขอ  2  ดานหลังใบหุนกูน้ี 

Interest Rate 4.00% per annum for 1-4 years, 4.40% per annum for 5-6 years and 

5.50% per annum for the period thereafter until maturity 

Semiannually Paid by crossed cheque sent by registered mail to the Debentureholders at the address appearing in the Register Book of the Debentureholders or according to the criteria and 

procedures set forth in Clause 2 on the back of this Certificate. 

       บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการไถถอนหุนกูในวันครบกําหนดไถถอนในวันที่ 15 พฤศจกิายน 2561 โดยชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะในนามผูถือหุนกู หรือวิธีการอื่นใดตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ  

         PTT PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 15 November 2018 by crossed cheque in name of the Debentureholder or any other ways as specified in the Conditions.   

ชื่อผูถือหุนกู  [•]  
 

Name of Debentureholder  [•]   

   

เลขทะเบียนผูถือหุนกู   [•] จํานวนหนวยหุนกู [•]              หนวย วันที่ออกใบหุนกู [•] 

Debentureholder Registration No. [•] No. of Debentures [•]              Units Issue Date of the Certificate [•] 

   

เลขที่ใบหุนกู [•] จาํนวนเงิน [•]              บาท  

Certificate No. [•] Amount [•]              Baht  

 

 

 

 

 

   

       กรรมการ/นายทะเบยีน 

                                         Director/Registrar 

 

หุนกูที่เสนอขายน้ีอยูภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู ตามที่ไดระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุนกูในการออกหุนกูคร้ังน้ี  

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. 

หุนกูเปนหน้ีของผูออกหุนกูซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกหนวย และผูถือหุนกูจะมีสิทธิไดรับชําระหน้ีไมดอยกวาสิทธิไดรับชําระหน้ีของเจาหน้ีสามัญทั้งในปจจุบันและในอนาคตของผูออกหุนกู เวนแต

บรรดาหน้ีที่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหน้ีกอน 

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. 



 
 

 
ใบหุนกูน้ีอยูภายใตขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู (“ขอกําหนดสิทธิ”) ตามท่ีไดระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหุนกูในการออกหุนกูครั้งน้ี และ/หรือ ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมตอไปภายหนา เวนแตจะได
นิยามไวเปนอยางอื่นในใบหุนกูน้ี  คําเฉพาะท่ีใชในใบหุนกูน้ี ใหมีความหมายตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 
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. 
สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกู  
Summary of the Conditions of the Debentures 

1. หุนกูน้ีเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู 
 These Debentures are name-registered, unsubordinated, and unsecured with a Debentureholders’ Representative 

1.1 นายทะเบียน : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) : 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 Registrar: THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED : 9 Ratchadapisek Road, Jatujak, Bangkok 10900 
1.2 ผูแทนผูถือหุนกู : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

Debentureholders’ Representative: KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED : 1 Soi Kasikorn Thai, Rat Burana Rd., Rat Burana, Rat Burana, Bangkok 10140 

2. ระยะเวลาในการคํานวณดอกเบ้ียและวิธีการในการชําระดอกเบ้ียและการไถถอนหุนกู  
 Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures. 

2.1 บริษัทจะคํานวณดอกเบ้ียและชําระดอกเบ้ีย ตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยมีการกําหนดชําระดอกเบ้ียปละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 15 กุมภาพันธ และ 15 สิงหาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู โดยหากวันกําหนดชําระ
ดอกเบ้ีย และ/หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกูไมตรงกับวันทําการ จะเลื่อนวันชําระดอกเบ้ีย และ/หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกูเปนวันทําการถัดไป ยกเวน การจายดอกเบ้ียงวดสุดทาย ใหเปนไปตามขอกําหนดสิทธิ 
The Company will calculate and pay the interest according to the Conditions. Interest shall be payable semiannually and shall be paid on 15 February and 15 August 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 บริษัทจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูเปนผูจายเงินตนและ/หรือดอกเบ้ียตามขอ 2.1 แตละงวดใหแกผูถือหุนกู โดย (หากสามารถทําได) การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูถือหุนกู (ตามท่ีผูถือหุนกูไดแจงใหแกนาย
ทะเบียนหุนกู) หรือโดยเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ซึ่งเปนเช็คท่ีเปนเงินสกุลบาท โดยจะจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไปรษณียอากาศตามท่ีอยูของผูถือหุนกู ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
กู ตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอ 3 หรือโดยวิธีการอื่นใดตามท่ีจะตกลงกันเปนครั้งคราวระหวางผูออกหุนกู ผูแทนผูถือหุนกู และนายทะเบียนหุนกู 

 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 ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู โดยบริษัทมอบหมายใหนายทะเบียนหุนกูเปนผูจายเงินตนคงคางงวดสุดทายและดอกเบ้ียสําหรับงวดดอกเบ้ียสุดทายใหแกผูถือหุนกูในวันครบกําหนด
 ไถถอนหุนกู โดย (หากสามารถทําได) การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูถือหุนกู (ตามท่ีผูถือหุนกูไดแจงใหแกนายทะเบียนหุนกู) หรือโดยเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ซึ่งเปนเช็คท่ีเปนเงินสกุล
 บาท 

The Debentureholders shall not surrender the Debenture Certificates to the Registrar. The Company shall assign the Registrar to repay the principal and last interest payment to the Debentureholders on the 
Maturity Date by the transfer to the bank accounts of the Debentureholders (as informed by the Debentureholders to the Registrar), if possible, or account payee Baht cheque. 

3. การปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู 
 The Closure of the Register Book of the Debentureholders 
 บริษัทหรือนายทะเบียนจะปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเพื่อพักการโอนหุนกูเปนระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน กอนวันกําหนดดอกเบ้ีย วันครบกําหนดไถถอนหุนกู วันประชุมผูถือหุนกู หรือวันอื่นเพื่อวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว

ในขอกําหนดสิทธิและตามท่ีผูออกหุนกูไดแจงแกนายทะเบียนหุนกู ผูแทนผูถือหุนกู และผูถือหุนกู ท้ังน้ี การปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูจะเริ่มต้ังแตเวลา 12.00 น. ของวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูวันแรก ซึ่งวันปดสมุด
ทะเบียนวันแรกดังกลาวใหเรียกวา “วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู” ถาวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไมตรงกับวันทําการใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป 

           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 the Registrar, the Debentureholders’ Representative and the Debentureholders.  The first day of 
each such closed period is called a “Record Date”.  If the Record Date falls on a day that is not a Business Day, the Register Book shall be closed on the next Business Day. 

4. เงื่อนไขอื่น ๆ เปนไปตามหนังสือช้ีชวนของผูออกหุนกูในการออกหุนกูในครั้งน้ี 
Other conditions shall be in accordance with the Prospectus of the Debentures. 
 

 

 

โปรดอาน 

Please read 

(1) ใหผูขอลงทะเบียนรับโอนหุนกูทําแบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหุนกูทุกครั้งท่ีย่ืนโอนหุนกูตอนายทะเบียน 
 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) เฉพาะผูรับโอนหลักทรัพยรายแรกจากผูถือหุนกูท่ีปรากฏช่ือท่ีดานหนาของใบหุนกู ใหแนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนท่ีไดรับรองสําเนาถูกตองไปพรอมกับใบหุนกูฉบับน้ี  
 กรณีท่ีเปนนิติบุคคลใหแนบสําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยท่ีออกใหไมเกิน 1 ปท่ีไดรับรองสําเนาถูกตอง พรอมกับภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจท่ีไดรับรองสําเนาถูกตองไปพรอม

กับใบหุนกูฉบับน้ีดวย 
 For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the I.D. card must be submitted together with the 

Debenture Certificate.  In the case of a juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one 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) เมื่อผูรับโอนหุนกูประสงคจะโอนหุนกูจะตองลงลายมือช่ือแบบเดียวกับลายมือช่ือท่ีเคยลงไวเมื่อรับโอนหุนกู กรณีเปนนิติบุคคลและเปลี่ยนผูลงลายมือช่ือใหแสดงหลักฐานประกอบการโอนเชนเดียวกับขอ (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 person, any change of 

authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2). 

 

ลงลายมือช่ือผูโอน  

Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผูรับโอน  

(ผูที่ตองการลงทะเบียนเปนผูถือหุนกูในสมุดทะเบียน)  

Signature of transferee 

(who wishes to have his/her name entered in the register of Debentures) 

ลงลายมือช่ือผูมีอํานาจ 

ประทับตรานายทะเบียน/บริษัท 
Authorized Signature 

with the seal of the Registrar/Company 

 ช่ือ-สกุล ของผูรับโอน (ตัวบรรจง)  Full name of transferee in block letters  

1  

 ลงลายมือช่ือผูโอน  

 Signature of transferor 

 

ลงลายมือช่ือผูรับโอน  

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 

(Block letters) 

 

2  

 ลงลายมือช่ือผูโอน  

 Signature of transferor 

 

ลงลายมือช่ือผูรับโอน  

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 

(Block letters) 

 

3  

 ลงลายมือช่ือผูโอน  

 Signature of transferor 

 

ลงลายมือช่ือผูรับโอน  

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 

(Block letters) 

 

 



 

 
   

 

 (ราง)สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 

หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 

ระหวาง 

 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

“บริษัท” 

 

กับ 

 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

“ผูแทนผูถือหุนกู” 

 

วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 



 

   
 

ข. บริษัทประสงคจะแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูซ่ึงถือเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดไวในประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ . 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผูแทนผูถือหุนกูและการกระทําตาม

อํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู ฉบับลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2552 (“ประกาศท่ี ทจ. 37/2552”) ใหทําหนาที่

เปนผูแทนผูถือหุนกูสําหรับหุนกูและผูแทนผูถือหุนกูตกลงรับทําหนาท่ีนี ้

(ราง)สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 

หุนกูบรษิทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555 ระหวาง 

บรษิทั ปตท. จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญต้ังอยูเลขที่ 555 หมูที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 (ซ่ึงตอไปในสัญญาฉบับน้ีจะเรียกวา "บริษัท") ฝายหนึ่ง กับ 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน ) สํานักงานใหญต้ังอยูเลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ 

กรุงเทพมหานคร 10140 (ซ่ึงตอไปในสัญญาฉบับน้ีจะเรียกวา “ผูแทนผูถือหุนกู”) อีกฝายหน่ึง  

โดยท่ี 

ก. บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ( “สํานักงาน 

ก.ล.ต.”) ใหออกและเสนอขาย “หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 

ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2558” จํานวนไมเกิน 11,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนหนึ่งพันลาน) บาท (“หุนกูชุด

ท่ี 1”) และ “หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 

พ.ศ.2561” จํานวนไมเกิน 20,000,000,000 (สองหม่ืนลาน) บาท (“หุนกูชุดท่ี 2”) (หุนกูชุดที่ และ หุนกู

ชุดที่ 2 รวมเรียกวา “หุนกู”) รวมหุนกูทั้ง 2 ชุด เปนจํานวนไมเกิน 20,000,000,000 (สองหม่ืนลาน) บาท 

ออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552  เรื่อง 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  

(รวมท้ังที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) ( “ประกาศท่ี ทจ. 9/2552 ”) และประกาศอื่นใดที่เก่ียวของ ตาม

รายละเอียดในราง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูแนบทายสัญญานี้ 

รวมถึงท่ีจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมตอไปในภายหนา  (“ขอกําหนดสิทธิ ”) และ  

ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี 
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คูสัญญาทั้งสองฝายจึงตกลงทําสัญญากันโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 

บริษัทตกลงแตงต้ังใหผูแทนผูถือหุนกูเปนผูแทนผูถือหุนกูสําหรับหุนกู และผูแทนผูถือหุนกูตกลงรับเปน 

ผูแทนผูถือหุนกู โดยมีอํานาจ หนาที่และความรับผิดตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาน้ี ขอกําหนดสิทธิ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) ประกาศที่ ทจ. 9/2552  

ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศอื่นใดที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ผูแทนผูถือหุนกูสามารถดําเนินการตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ

หุนกูในนามของผูถือหุนกูและเพ่ือประโยชนของผูถือหุนกูตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาน้ี และ

ขอกําหนดสิทธิ  

2. อัตราและวิธีการจายคาตอบแทนผูแทนผูถือหุนกู 

2.1 บริษัทตกลงชําระคาตอบแทนใหแกผูแทนผูถือหุนกูสําหรับการทําหนาที่เปนผูแทนผูถือหุนกูตลอดอายุ

ของหุนกูในอัตรารอยละ [•] ([•]) ตอปของมูลคาเงินตนคงคางรวมของหุนกูที่ยังไมไดไถถอนหรือยกเลิก

(Outstanding Amount) ตอป (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ) ซ่ึงบริษัทจะชําระคาตอบแทนสําหรับปแรกให

ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับจากวันออกหุนกู สวนคาตอบแทนสําหรับปตอ ๆ ไป จะชําระภายใน 15 (สิบ

หา) วันนับต้ังแตวันครบกําหนดระยะเวลาทุกๆ 1 (หน่ึง) ป นับจากวันออกหุนกู หากวันกําหนดชําระ

คาตอบแทนดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการของผูแทนผูถือหุนกูหรือของบริษัท ใหเลื่อนไปชําระในวันทําการ

แรกถัดไป 

2.2 บริษัทตกลงที่จะชําระเงินซ่ึงผูแทนผูถือหุนกูไดจายไปโดยมีเหตุอันสมควรเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีตาม

สัญญาฉบับน้ี ขอกําหนดสิทธิ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  (รวมท้ังที่มี

การแกไขเพ่ิมเติม) และประกาศอื่นใดที่เก่ียวของ ใหแกผูแทนผูถือหุนกูตามจํานวนท่ีจายไปจริง (รวมภาษี

อากรท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว) โดยจะชําระใหภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแตวันที่ไดรับแจงเปน

หนังสือจากผูแทนผูถือหุนกูพรอมแสดงรายละเอียด ตลอดจนหลักฐานในการจายเงินทดรองดังกลาว 

อยางไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทขอเวลาเพ่ิมเติมเนื่องจากมีขอสงสัยหรือรายละเอียดของการจายเงินทดรองจาย

ดังกลาวไมชัดเจน และจําเปนตองขอคําช้ีแจงหรือขอรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือขอหลักฐานเพ่ิมเติมในการ

จายเงินทดรองจายนั้น ๆ ผูแทนผูถือหุนกูจะตองสงคําช้ีแจง หรือรายละเอียดเก่ียวกับการจายเงินทดรองจาย

ใหแกบริษัทภายใน 5 (หา) วัน นับจากวันท่ีบริษัทขอคําช้ีแจงเพ่ิมเติม หรือรายละเอียด หรือหลักฐาน

เพ่ิมเติมจากผูแทนผูถือหุนกู ใหบริษัทชําระคืนเงินทดรองจายใหแกผูแทนผูถือหุนกูภายใน 14 (สิบสี่) วัน 

นับจากวันที่บริษัทไดรับคําช้ีแจงเพ่ิมเติม หรือรายละเอียด หรือหลักฐานเพ่ิมเติมจากผูแทนผูถือหุนกู

ดังกลาว  
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2.3 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูในระหวางอายุของหุนกู ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนดไว

ในขอกําหนดสิทธิ บริษัทตกลงชําระเงินคาตอบแทนใหแกผูแทนผูถือหุนกูเดิมตามสวนของระยะเวลาท่ี

ผานพนไปจริงท่ีผูแทนผูถือหุนกูน้ันไดปฏิบัติหนาท่ีจนถึงวันที่ผูแทนผูถือหุนกูเดิมไดสิ้นสุดการทําหนาที่

เปนผูแทนผูถือหุนกูและไดมีการสงมอบบรรดาทรัพยสิน เอกสาร หรือหลักฐานท่ีเก่ียวของทั้งหมดใหกับ

ผูแทนผูถือหุนกูที่ไดรับการแตงต้ังใหมแลว  

หากบริษัทไดชําระเงินคาตอบแทนใหแกผูแทนผูถือหุนกูเดิมลวงหนาไปแลวเปนจํานวนเกินกวาระยะเวลา

ที่ผูแทนผูถือหุนกูไดปฏิบัติหนาที่จริง ผูแทนผูถือหุนกูจะตองคืนเงินคาตอบแทนสวนเกินดังกลาวใหแก

บริษัทโดยไมมีการคิดดอกเบ้ียใด ๆ โดยไมชักชา 

2.4  ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดไมวาดวยเหตุใด ผูแทนผูถือหุนกูจะตองชําระคาตอบแทนท่ีบริษัทไดจายใหตาม 

ขอ 2.1 คืนใหแกบริษัทตามสวนสําหรับระยะเวลาที่ผูแทนผูถือหุนกูไมตองปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา  

2.5 ในกรณีท่ีสัญญานี้สิ้นสุดไมวาดวยเหตุใด และผูแทนผูถือหุนกูยังคงปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้ตอไปเทาท่ี

จําเปนและสมควร บริษัทตกลงชําระคาตอบแทนใหแกผูแทนผูถือหุนกูตามอัตราท่ีระบุไวในขอ 2.1 โดย

อนุโลม ท้ังนี้ ใหคํานวณคาตอบแทนตามสวนของระยะเวลาที่ผานพนไปจริง นับแตวันที่สัญญาสิ้นสุดลง

ดังกลาวจนถึงวันที่ผูแทนผูถือหุนกูสิ้นสุดหนาที่ 

2.6 ในกรณีท่ีสัญญาสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใด และปรากฏวามีเงินทดรองจายเพ่ิมเติมคงคางซ่ึงผูแทนผูถือหุนกู

ไดจายไปโดยมีเหตุอันสมควรเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ ผูแทนผูถือหุนกูจะตองสงหนังสือแจงใหบริษัทชําระ

เงินทดรองจายเพ่ิมเติมใหแกบริษัทโดยไมชักชา ภายหลังจากวันท่ีสัญญาสิ้นสุดลงหรือวันที่ผูแทนผูถือหุนกู

สิ้นสุดหนาที่ตามขอ 2.5 (แลวแตกรณี) โดยบริษัทตกลงชําระคาใชจายใด ๆ ที่ผูแทนผูถือหุนกูทดรองจายไป

ในการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้ ท้ังนี้ ระยะเวลาในการชําระคาใชจายและการดําเนินการในกรณีที่บริษัท 

มีขอสงสัยหรือตองการทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจายเงินทดรองจายเพ่ิมเติม ใหเปนไปตามขอ 2.2 

3. อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดของคูสัญญา 

3.1 บริษัทและผูแทนผูถือหุนกูมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดตามที่กําหนดไวในสัญญาน้ี ขอกําหนดสิทธิ  

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  (รวมท้ังที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) ประกาศที่  

ทจ. 9/2552  ประกาศที่ ทจ. 37/2552 กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่งตาง ๆ ของ

สํานักงาน กลต. คณะกรรมการ กลต. และหนวยงานหรือองคกรใด ๆ ของทางราชการที่เก่ียวของ ท้ังนี้ 

บริษัทจะตองใหความรวมมือและความชวยเหลือในการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีผูแทนผูถือหุนกูรองขอ  

ตามความจําเปนและสมควร 

ในกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) ประกาศที่ ทจ. 9/2552  ประกาศท่ี ทจ. 37/2552 และประกาศอื่นใด
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ที่เก่ียวของที่มีผลกระทบตออํานาจหนาที่และความรับผิดของคูสัญญา คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงที่จะ

รวมกันแกไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือขอกําหนดใด ๆ ตามสัญญาน้ี เพ่ือใหสอดคลองและไมขัดกับ

ขอกําหนดสิทธิ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  (รวมท้ังที่มีการแกไข

เพ่ิมเติม) ประกาศที่ ทจ. 9/2552   ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศอื่นใดที่เก่ียวของที่มีการแกไข

เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ 

3.2 ผูแทนผูถือหุนกูจะตองรับผิดตอผูถือหุนกู ในความเสียหายซ่ึงเกิดขึ้นแกผูถือหุนกูจากการท่ีผูแทนผูถือหุนกู

ปฏิบัติหนาท่ีมิชอบตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจ หรือโดย

มิไดใชความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายไดจากบุคคลที่ประกอบการเปนผูแทนผูถือหุนกู แตทั้งน้ี ผูแทน

ผูถือหุนกูไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ สําหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ของตน

โดยเช่ือถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของผูออกหุนกู หรือความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูล 

ที่จัดทําโดยผูเช่ียวชาญใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยเฉพาะเจาะจง หากเปนการเช่ือถือดวยความสุจริตและ  

ดวยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดจากบุคคลท่ีประกอบการเปนผูแทนผูถือหุนกู แมจะปรากฏ  

ในภายหลังวาหนังสือรับรอง ความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลดังกลาวจะมีขอบกพรองหรือไมเปนความจริง 

3.3 ผูแทนผูถือหุนกูมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินการใด ๆ เพ่ือประโยชนของผูถือหุนกูทั้งปวง  ซ่ึงรวมถึง

แตไมจํากัดเพียงอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก) ดําเนินการใด ๆ ใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ รวมทั้ง

การเรียกคาเสียหายจากบริษัทแทนผูถือหุนกูดวย 

(ข) ดําเนินการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูตามท่ีระบุไวในขอกําหนดสิทธิ พระราช 

บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  (รวมท้ังที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) ประกาศที่  

ทจ. 9/2552  ประกาศท่ี ทจ. 37/2552  และประกาศอื่นใดที่เก่ียวของ 

(ค) การกระทําของผูแทนผูถือหุนกูตามสัญญาน้ี ใหถือวาเปนการกระทําเพ่ือประโยชนของผูถือหุนกู 

และใหถือเสมือนหน่ึงผูถือหุนกูกระทําการดังกลาวดวยตนเอง 

4. การมีผลบังคับใชของสัญญา 

สัญญาฉบับน้ีจะมีผลบังคับใชนับแตวันออกหุนกู คือวันที่ [27] มกราคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป 
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5. การเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู 

5.1.  เหตุการณดังตอไปนี้ ใหถือเปนเหตุในการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู  

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่เปนผูแทนผูถือหุนกู และไมสามารถแกไข 

การขาดคุณสมบัติภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแตวันที่ขาดคุณสมบัติน้ัน 

(ข) ที่ประชุมผูถือหุนกูมีมติใหเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู เนื่องจากเห็นวาผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ี

ไมเหมาะสมหรือบกพรองตอหนาที่ 

(ค) ผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่ฝาฝนขอกําหนดของสัญญานี้ หรือขอกําหนดสิทธิ และการฝาฝน

นั้นยังคงไมไดรับการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันท่ีบริษัทไดมี

หนังสือแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทําการแกไข 

(ง) ผูแทนผูถือหุนกูบอกเลิกการทําหนาที่ตามสัญญานี้ ตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ 6.4 โดยทําเปน

หนังสือบอกลาวลวงหนาเปนระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน มายังบริษัท 

5.2 เม่ือเกิดเหตุการณหนึ่งเหตุการณใดตามที่ระบุไวในขอ 5.1 ใหผูแทนผูถือหุนกูหรือบริษัทจัดใหมีการ

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(ก) เรียกประชุมผูถือหุนกูเพ่ือใหลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู และแตงต้ังบุคคลอื่นที่

เสนอโดยบริษัทใหเขาทําหนาที่ผูแทนผูถือหุนกูแทน หรือ 

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูและแตงต้ังบุคคลอื่นที่เสนอโดยบริษัทเขาทํา

หนาท่ีผูแทนผูถือหุนกูแทนตอผูถือหุนกูทุกราย ซ่ึงหากไมมีผูถือหุนกูที่ถือหุนกูหรือถือหุนกู

รวมกันเกินกวารอยละ 10 (สิบ) ของหุนกูที่ยังมิไดไถถอนทั้งหมดย่ืนหนังสือคัดคานภายใน

ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันท่ีบริษัทออกหนังสือดังกลาว ใหถือวาผูถือหุนกูทั้งหมด

อนุมัติการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูเปนผูแทนผูถือหุนกูท่ีบริษัทเสนอไวในหนังสือแจงนั้นแลว 

ทั้งนี้ ในระหวางที่ยังไมมีผูแทนผูถือหุนกูใหมปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดสิทธิ ไมวาดวยเหตุใด  

ก็ตาม ผูแทนผูถือหุนกูเดิมจะตองรับปฏิบัติหนาท่ีเชนเดิมไปพลางกอนเพ่ือรักษาผลประโยชน

ของผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ   

5.3 นอกจากกรณีการเปลี่ยนผูแทนผูถือหุนกูตามที่ระบุไวในขอ 5.1 แลว การเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูให

เปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 

5.4 ไมวากรณีใด การเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู บริษัทจะตองขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม

ประกาศ และกฎหมายที่เก่ียวของที่ใชบังคับอยูในขณะน้ัน และเม่ือบริษัทไดดําเนินการเก่ียวกับการ
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แตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูใหมเรียบรอยแลว บริษัทจะตองแจงใหผูถือหุนกูทราบถึงการแตงต้ังนั้นภายใน 30 

(สามสิบ) วัน และผูแทนผูถือหุนกูเดิมจะตองทําการสงมอบทรัพยสิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เก่ียวของ

ทั้งหมดใหแกผูแทนผูถือหุนกูที่ไดรับแตงต้ังใหมโดยเร็ว และจะตองใหความรวมมือกับผูแทนผูถือหุนกู  

ที่ไดรับแตงต้ังใหมอยางเต็มที่เพ่ือใหการดําเนินการตามหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูใหมเปนไปโดย

เรียบรอย 

6.  การสิ้นสุดของสัญญา 

 ใหสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง เม่ือเกิดเหตุการณหนึ่งเหตุการณใดดังตอไปน้ี  

6.1  ครบกําหนดไถถอนหุนกูโดย บริษัทไดชําระหน้ีดอกเบ้ีย เงินตนและหน้ีอื่นใดตามหุนกูจนครบถวนแลวและ

ผูแทนผูถือหุนกูไดปฏิบัติหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูครบถวนเรียบรอยแลว หรือ 

6.2  มีการซ้ือคืนหุนกูท้ังหมดโดย บริษัทและนายทะเบียนหุนกูไดยกเลิกหุนกูทั้งหมดน้ันแลว หรือ 

6.3  มีการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูตามที่ระบุไวในขอ 5  และสํานักงาน ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบแลว หรือ 

6.4  คูสัญญาฝายหน่ึงบอกเลิกสัญญาเน่ืองจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งมิไดปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ หรือ

ขอกําหนดสิทธิ และการผิดสัญญาดังกลาวยังคงมีอยูเปนระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่

คูสัญญาฝายที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดมีหนังสือแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งน้ันทําการแกไขการไม

ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว ทั้งนี้ การบอกเลกิสัญญาตามขอนี้ ไมตัดสิทธิคูสัญญาฝายท่ีบอกเลิกสัญญา

ในการเรียกรองคาเสียหายจากคูสัญญาที่เปนฝายผิดสัญญา  

6.5 เม่ือคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีหนี้สินลนพนตัว ตกเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย

เด็ดขาด หรือศาลมีคําสั่งรับคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการ หรือ 

6.6 หากในท่ีสุดแลวไมมีการออกหุนกูนี้ ใหถือวาสัญญาน้ีสิ้นสุด  

7. ภาษีอากร 

คูสัญญาแตละฝายตกลงรับผิดชอบในคาภาษีใด ๆ ที่เปนหนาที่ตามกฎหมายของ คูสัญญาฝายนั้นเอง

ทั้งสิ้น เวนแตคาอากรแสตมปที่เกิดจากสัญญานี้ บริษัทตกลงเปนผูรับผิดชอบชําระเองทั้งสิ้น 
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8. การประชุมผูถือหุนกู  

ผูออกหุนกูและผูแทนผูถือหุนกูตกลงปฏิบัติตามหนาที่ของตนเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดและวิธีการ  

ตาง ๆ เก่ียวกับการประชุมผูถือหุนกูตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิทุกประการ และเอกสารแนบทาย

ขอกําหนดสิทธิที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุนกู และตกลงผูกพันดวยในมติและการดําเนินการตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้นจากการนั้น 

9. การสงหนังสือบอกกลาว 

การติดตอสื่อสารหรือการบอกกลาวใด ๆ ระหวางบริษัทและผูแทนผูถือหุนกูใหทําเปนหนังสือและสงทาง

ไปรษณียลงทะเบียน หรือสงทางโทรสารและยืนยันโทรสารนั้นดวยการสงเปนจดหมายทางไปรษณีย

ลงทะเบียน หรือสงโดยบุคคล พรอมลงนามรับโดยคูสัญญาอีกฝายหน่ึง ทั้งนี้ ใหทําการสงหนังสือบอกกลาว

ไปยังที่อยูของคูสัญญาอีกฝายหน่ึงตามที่ระบุไวขางลางนี้ หรือท่ีอยูซ่ึงไดมีการเปลี่ยนแปลงและไดแจงใหแก

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบเปนหนังสือแลว  

ผูออกหุนกู: 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 555 หมูที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท  [•] 

โทรสาร  [•] 

บุคคลติดตอ [•] 

  

ผูแทนผูถือหุนกู: 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
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ฝายบริการธุรกิจหลักทรัพย ช้ัน 11 

เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน พญาไท 

กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท  02-470-1952 

โทรสาร   02-470-3684 

บุคคลติดตอ  คุณยรรยงค ธรรมเจริญ  

10. ความไมสมบูรณของสัญญา 

หากบทบัญญัติใด ๆ แหงสัญญานี้ ขอกําหนดสิทธิ และ /หรือ เอกสารเก่ียวกับหุนกูอื่น ตกเปนโมฆะ 

โมฆียะ  ผิดกฎหมายหรือพนวิสัย ไมอาจใชบังคับไดไมวาดวยเหตุใด บทบัญญัตินั้น ๆ ไมมีผลทําใหสวน

อื่น ๆ ของสัญญาน้ีตองตกเปนโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมายหรือใชบังคับไมได  ซ่ึงคูสัญญาคงตกลงให

บทบัญญัติในสวนอื่นดังกลาวของสัญญาน้ียังคงมีผลผูกพันและใชบังคับไดในระหวางคูสัญญาทุกฝาย 

11. คาใชจาย 

เวนแตจะไดมีขอตกลงไวเปนอยางอื่น คูสัญญาแตละฝายตกลงท่ีจะรับผิดชอบในคาใชจายในการจัดทํา

สัญญาน้ีในสวนของตน ซ่ึงรวมถึงคาใชจายสําหรับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ 

12. กฎหมายท่ีใชบังคับแกสัญญา 

สัญญาน้ีและเอกสารภายใตสัญญาฉบับนี้ สิทธิและขอผูกพันตาง ๆ ของคูสัญญาที่มีอยูตามสัญญาฉบับ

นี้ ใหใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทยในทุก ๆ ประการ  

13. การรกัษาความลบั 

 ผูแทนผูถือหุนกูตกลงที่จะเก็บรักษาขอมูล ขาวสาร ใบแสดงรายการ หรือเอกสารอื่นใด ที่มีลักษณะเปน

ความลับ ซ่ึงบริษัทไดมอบใหแกผูแทนผูถือหุนกูอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกู ไวเปน

ความลับและจะตองไมเปดเผยใหแกบุคคลใด ๆ ตลอดระยะเวลาสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูฉบับนี้ เวนแต 

เปนการเปดเผยโดยไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท หรือเปนการเปดเผยตามกฎหมายหรือคําสั่ง

ศาล พนักงานเจาหนาที่ของหนวยราชการท่ีเก่ียวของ หรือหนวยงานอื่นใดมีอํานาจตามกฎหมาย   
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สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเปน 2 (สอง) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาท้ังสองฝายไดอานและเขาใจ

ขอความท้ังหมดแลวเห็นวาถูกตองตามเจตนารมณทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว พรอมตราประทับ (หากมี)  

ตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ท่ีระบุขางตน 

เพื่อและในนามของผูออกหุนกู 

บรษิทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 

 

     

([•]) 

เพื่อและในนามของผูแทนผูถือหุนกู 

ธนาคาร[•] จํากดั (มหาชน) 

 

 

     

([•]) 

 

 

     

([•]) 

พยาน 

 

 

     

([•]) 

พยาน 
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เอกสารแนบทาย 

รางขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู 
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• �
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• M.P.A. (Master of Public Administration), 
 Roosevelt University, IL  U.S.A. 
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• �
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ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก���
	��   ก���ก��ก]�ก��GCY&ก
'ก����%G�   ������ก���ก��	��)�   ��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�)  
• ก���ก��   ��
J�� กsJG��)���� ']�ก�G (�)�B�) 
• ก���ก��   ��
J�� �������t� ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
 - 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
• ���ก���ก��G]�#�
�ก��'�G���ก�B�G 	g�ก�B�G��� 
• ������ก	������ก#����#ก��_��#����'
��&G� 
• ก���ก��HCI�������� 
̀ _��#������B�
�
����F� 
• ���ก	����HCI�ก���� Y&���C_��#������B�
�
����F� 
• ก���ก��HCI�������� 
̀�)��
���&����Bg�f	��	������ 
• ก���ก��	g��)��
���&�����#g�HCI�������� 
̀ �)��
���&����Bg�f	��G�	
� 
• ��%��eกJ� ���������	
� 
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������� 
#�
�
����	
l 
 
• ก���ก�� 
 �
	�� 
 
• ������
 ก���ก�� 
 ก]�)�G 
   ������Y�� 
 
• ก���ก�� 
 ���'	�� 

55 ����� ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• ��
rr���� 	�p�#��Jl��	���  
    �)��
���&��������	��� 
• ��
rr�_� 	�p�#��Jl��	��� Williams  
    College, U.S.A. 
 
+���6�ก������ 
• ��ก��
)����G��	�� ก.. ������% 35 
• �
���&���A��ก����B����'�ก� ������% 46 
  

2543-2546 HCIB���#&p��
ก�� 	�B. 	]���ก������ก���ก���`��ก��
#��Jlก
'Y&�	����Y)��B��
 

2546-2547 ��%��eกJ�GI���_����Y&�YH���� 	]���ก������ก���ก���`��ก��
#��Jlก
'Y&�	����Y)��B��
 

2547-2553 ���#&p��
ก�����ก���ก���`��ก��
#��Jlก
'Y&�	����Y)��B��
 

	]���ก������ก���ก���`��ก��
#��Jlก
'Y&�	����Y)��B��
 

2553-�\''���� #&p��
ก�����ก���ก���`��ก��
#��Jlก
'Y&�	����Y)��B��
 

	]���ก������ก���ก���`��ก��
#��Jlก
'Y&�	����Y)��B��
 

ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก���
	��   ������ก���ก��ก]�)�G������Y��  ก���ก�����'	��     ��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 
• ก���ก�� ��
J�� �����ก�������� ']�ก�G (�)�B�)         
  
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
        - 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
• ��%��eกJ����ก���ก��#��Jlก
' )�ก���I���� 
• ��%��eกJ����ก���ก���
B�ก�� 	g����	�)ก���Y)�����#�����  
• ก���ก��	g�ก���eกJ�HCI�������� 
̀p��_��#��������I���]���' 
• ���ก���ก��BG#B�g�J�	
��I�	����ก 
• ���ก���ก��	��#	�
�ก��&���� 
• ���ก���ก��	
%�Y�G&I�� 
• ���ก���ก��pI���Bก��&#�$�� 
• ���ก���ก��������Y)�����#����� 
• ���ก���ก���`���
�����	���Y&�#��_�_&��Y)��B��
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/'����������  

(������) 

����)�0�"1
���������� 
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���	��& 
�
�
�ก�'�� 
 
• ก���ก�� 
 �
	�� 
 
• ������
 ก���ก�� 
 ก]�ก��GCY& 
 ก
'ก����%G� 

51 ����� ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• �
�
��	������
� (#ก����
�
�����G�� 2)  
 �)��
���&��������	��� 
• #��
����
���� 	�����% 35 	]���ก�eกJ����� 
 กf)���Y)��#��
����
��	g� 
• Diplome dv etdes approfondies (D.E.A.) 
 de droit public �)��
���&�� Strasbourg III 
 ���#��W��%�#�	 
• Doctorat de Iv Universite Robert Schuman de 
 Strasbourg (mention treshonorable) 
 �)��
���&�� Robert Schuman ���#��W��%�#�	 
+���6�ก������ 
• ���ก���������ก������)&�ก	C�� 
 oก��ก��'���]���'Y&�ก���ก�����I��F
%�q 
 � 	F������l�����	���	�������B��
 
 ก�������	, ���#��W��%�#�	 
• 	����	��#	�
�	F����ก���ก����
J����� (IOD)  
 )&�ก	C�� DCP 102/2008 
• �
���&���A��ก����B����'�ก� )&�ก	C��ก��
 �A��ก����B����'�ก�g����l����#�กB� 
 (���.) ������% 23 
 

2542 - 2544 )��)�I�g���
B�กf)����)�B�����
�
��	��� �)��
���&��������	��� 

2544 - 2547 ���G�����
�
��	��� �)��
���&��������	��� 

�.�. 2549 - ��.�. 2551 	��B
ก	g��
�
��rr��
Y)��B��
  

2547 - �.�. 53 ��
ก���G� �)��
���&��������	��� 

�.�. 53 - �\''���� ��'�������']�����
�
��	��� �)��
���&��������	��� 
ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก���
	��   ������ก���ก��ก]�ก��GCY&ก
'ก����%G�     ��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 
• ������ก���ก�� ��
J�� �	��. ']�ก�G (�)�B�)  
    
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
        - 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
• ก���ก��	g��)��
���&��HCI��������̀ 
 �)��
���&�����	
� 
• ก���ก��Z����ก���ก��กsJf�ก� Y&�ก���ก���`��กf)��� 
• ก���ก��HCI�������� 
̀Z����ก���ก��ก��'���]���' 	]���ก���ก��l����� 
• ก���ก��Z����ก���ก���w
�C�กf)��������l�����CrY)����B����'�ก���� 
• ก���ก��HCI�������� 
̀	g�ก���eกJ� 
• ��%��eกJ�
#�J	]���ก�����&�ก���� 
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����ก�s��
h 
��B�ก�����B�� 
 
• ก���ก�� 
 �
	�� 
 
• ก���ก�� 
 ���'	�� 

56 ����� ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• �
�����	������
�  '�(�&�ก����)��
���&�� 
• ��
)�����ก
'�)�����
� (ก��#�
�ก��������) 
�����#�xกt�		#���C�
#����t
��y  	)��l�#��
ก� 

2546-2548 ก���ก�� ก�������	���gC�
g�� 

2547-2548 ก���ก�� ��
J�� '�Gก��Y&��`�������ก��y]�g���������ก ']�ก�G 
(�)�B�) 

2548-2549 ก���ก�� ��
J�� ก	� _�������� ']�ก�G (�)�B�) 

2548-2554 ก���ก�� ��
J�� �����
B���
�������&az���ก��B��
� ']�ก�G (�)�B�) 
2551-2554 ก���ก��HCI�������� 
̀ ���ก���ก��	��#	�
��
	�)ก
'p��Gก&��Y&�p��G���� 
ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก���
	��   ก���ก�����'	��     ��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 
• ������ก���ก�� ��
J��)&�ก�����'�Gก��ก����� ก������ ']�ก�G (�)�B�) 
  
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
•   ������ก���ก�� ก&�����
J�� ��.ก��{� |��GI�����	� ']�ก�G 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
• ก���ก��HCI�������� 
̀ ���ก���ก��ก���_����GI����l�
	�)ก
' 
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���#�r'� 
)&��#'�
r 
 
• ก���ก�� 
 
• ก���ก�� 
 ก]�)�G��� 
 ���Y�� 

58 ����� ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• ��rB�����
� �)��
���&��������	��� 
• �
�
��	������
� �)��
���&��������	��� 
• ��l�����	���	���)�����
� 
 '�(�&�ก����)��
���&�� 
+���6�ก������ 
• Middle Management Professional 
 Development Revenue Canada 
• EDI Taxation Technology 
 	]�)���HCI��
)����G��ก&�� ก��	���ก� 
 (Australia and New Zealand) 
• Strategic Thinking and Executive Action, 
 Kellogg School of Management, U.S.A. 
• �
���&���A��ก����B����'�ก� )&�ก	C��ก�� 
    �A��ก����B����'�ก�g����l����#�กB�  
    (����.4616) 
• 	F�����
���ก���&�G��� )&�ก	C��HCI��
)��
 ��G��	C� ������% 8 (���.8) 
• 	����	��#	�
�	F����ก���ก����
J����� (IOD) 
 )&�ก	C�� DCP 75/2006 , ACP 27/2009,  
    SFE 7/2010, RCP 23/2010 

2544 - 2545 HCI�]����ก��	]���ก���'	��g�J� ก������ก���&�� 

2545 - 2546 HCI�]����ก��	]���ก��
)��g�J����ก
'p��GZ)r� ก������ก���&�� 

2546 - 2547 �����
�G� ก��	���ก� ก������ก���&�� 

2547 - 2548 ��%��eกJ�GI���`��l��g�J� ก��	���ก� ก������ก���&�� 
2548 - 2551 HCI���'��Bก�� ก������ก���&�� 
2551 - �\''���� ����&�Gก������ 

)��)�I�ก&���g��ก
'GI�������	
� 
ก������ก���&�� 

ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก��   ก���ก��ก]�)�G������Y��   ��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 
• ���������ก���ก��  ��
J�� ก������ ']�ก�G (�)�B�) 
  
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
      - 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
• ก���ก��   	]���ก���	&�กก
�Y�����l��& 
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����ก�s��
h 
�
&�C)� 
 
• ก���ก�� 
 
• ก���ก�� 
 ก]�)�G 
 ������Y�� 

60 ����� ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• �
��ก�����	��� (	�p��
��ก���#��$%��ก&) 
 �)��
���&��#กJ����	��� 
• M.Sc. (Petroleum Engineering), New Mexico  
    Institute of Mining and Technology, U.S.A. 
 
+���6�ก������ 
• �
���&���A��ก����B����'�ก�  
 )&�ก	C��ก���A��ก����B����'�ก� (���.) ������% 48 
• 	����	��#	�
�	F����ก���ก����
J����� (IOD)  
 )&�ก	C��  UFS 6/2006, DAP 53/2006,  
  ACP 24/2008, R-SS 1/2009 
• )&�ก	C����ก��
)����G��	C� 
 	F�����
���ก���&�G��� ������% 8 (���.8) 

2546 - 2548 �����
�G� ก��#B$y�#&
�����B��
 ก������&����� 

2548 - 2551 ��
�G� ก��#B$y�#&
�����B��
 ก������&����� 

2551 - 2552 ����&�Gก������ ก������&����� 

2552 - �\''���� ��
�G� ก���`��&������GY�� 
Y&������กJ�&����� 

ก������&����� 

ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก��  ก���ก��ก]�)�G������Y��  ��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 
• ������ก���ก��   ��
J�� ���'�ก�^_��#&��� ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
 - 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
 - 
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 �
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• ก���ก�� 
 ก]�ก��GCY& 
    ก
'ก����%G� 

43 ����� ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• ��
rr���� �����
)�����ก
' 	�p�ก���&�G 
 �)��
���&��)�ก���I����  
• ��
rr�_� ����
��ก�����	���  	�p���
)�� 
    pI��C&	��	�#�� (MIS)  �)��
���&�� George 
 Washington ���#��	)��l�#��
ก� 
 

2549 - 2550 HCI�]����ก��	]���ก���ก���&�GY&�
H&
�g���� One-2-Call 

��
J�� Y�G���t� �
�_a�� #t����
	 ']�ก�G (�)�B�) 

2550 - 2551 ก���ก��HCI'�Gก�� ��
J�� Y�G���t� #�x�#��� ']�ก�G 
2551 - 2553 HCI�]����ก��	]���ก���p��ก&���&Cก�I�

����ก� 
��
J�� Y�G���t� �
�_a�� #t����
	 ']�ก�G (�)�B�) 

2553 - 
15 �.�. 2554 

HCIB���ก���ก��HCI�]����ก�� 
	������p��ก&���&Cก�I�����ก� 

��
J�� Y�G���t� �
�_a�� #t����
	 ']�ก�G (�)�B�) 

16 �.�. 2554 - 
�\''���� 

HCIB���ก���ก��HCI�]����ก�� 
	]���ก���������ก���ก����
J�� 

��
J�� Y�G���t� �
�_a�� #t����
	 ']�ก�G (�)�B�) 

ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก���
	��   ก���ก��ก]�ก��GCY&ก
'ก����%G� ��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
     - 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
     - 
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• ก���ก�� 
    �
	�� 

49 ����� ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• ��
rr���� �����
B���	���Y&�ก����rB�  
   '�(�&�ก����)��
���&�� 
• MBA., Northrop University, Los Angeles,  
    California, U.S.A. 
+���6�ก������ 
• )&�ก	C����ก��
)����G��	C� 
 	F�����
���ก���&�G��� ������% 9 (���.9) 

2551-2553 ก���ก�� 	]���ก�������ก���Y)��B��
 

2551-2554 ก���ก����
)�� ก�������	���gC�
g�� 

2549-�\''���� HCI'�Gก�� �I���
&��B� 904 

2535-�\''���� ก���ก��HCI'�Gก�� Prestige Direct  Marketing Co.,Ltd. 

ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก���
	�� ��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 
• ก���ก�� ��
J�� ก	� _�������� ']�ก�G (�)�B�) 
• ก���ก���
	�� ��
J�� #�x�
�#'���#�x�#����#��#�I��� ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
• ก���ก�� ��
J�� Media Shaker Co.,Ltd. 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
• ก���ก����
)��ก��#�)�Y)��B��
 
• ก���ก�� ก�����#$%��A��ก��ก����y����g�����I��Z��������g��Z�I_���ก��	��Z���กY)����������Z� 
 ����BC�F��g�	�#Gx'�����_��	��
��B� 	����ก�f��Bก���� 
• ��%��eกJ� _���ก��	��Z���กY)���������� Z�����BC�F��g�	�#Gx'�����_��	��
��B� 	����ก�f��Bก���� 
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&.�.����`�� 
�
������ 
 
• ก���ก�� 
    �
	�� 
 

62 ����� ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• _��#��������I����'�&'��#ก&I� ������% 21 
• ��
rr���
)�����ก
'�)�����
� 
 �)��
���&��#กJ����	�������ก��	F�����A��ก��
 ���#�� (	��.6) 
+���6�ก������ 
• _��#����#	���
ก���)���ก)&�ก	C��)&�ก ������% 62 
• _��#����#	���
ก���)���ก���#��	)��l�#��
ก� 
 (Command and General Staff officer Course) 
 (Ft.Leavenworth Kansas U.S.A.) 
• ก����
)�������ก�Z�ก���A��ก�����#��
 	)��l�#��
ก� Defense Resource Management 
 Course Naval Post-graduate School 
 (Monteley, California U.S.A.) 

 WX��#	���
ก�����']���l��������ก��ก������ก&�_)� ก������ก&�_)� 

 ���HCI��rB�ก�� _��#��������I����'�&'��#ก&I� 

 HCIB���)��)�I�WX��#	���
ก�����']���l��������ก��
ก������ก&�_)� 

ก������ก&�_)� 

 HCI�������� 
̀
#�J ก�����ก 

 �G��#&p���ก����l��������ก��ก������ก&�_)� ก������ก&�_)� 

ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก���
	��   ��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
• ������ก���ก����
)��   ��
J�� �C #&	 ']�ก�G 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
• ��%��eกJ�HCI�]����ก��	F���_�������ก�����กB��� 5 
• ������ก���ก����
)��	F����
������#ก��� FM 89 Mhz. 
 • ��%��eกJ�#&p���ก����l��������ก��ก������ก&�_)� 
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&'�� - )ก�� ���� (+,) 
)	).��ก��
/'����������  

(������) 

����)�0�"1
���������� 

����.����������� 
�� ��2�ก��34ก�� / +���6�ก������ 

+��)�ก�� 1������7����� 5 +, ������� 

���� 6�����.� ��.����� / ����� 

&#�กs��� 
	�������� 
 
• ก���ก��
�
	�� 

59 ����� ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• ��
rr���� �
�����	������
� (���.��.) 
_��#��������I����'�&'��#ก&I�   
 
+���6�ก������ 
 - �
���&���A��ก����B����'�ก� 	F�����A��ก��
���#�� �� 2547 
 - 	����	��#	�
�	F����ก���ก����
J����� (IOD) 
)&�ก	C�� DCP 110/2008   

2543 � 2544 HCI������ก��ก���)�������% 1 �)�G#&xก��กJ�
������ 

ก������ก&�_)� 

2545 � 2547 HCI��rB�ก�� ���&�)��ก��% 11 ก������ก&�_)� 

2547 - 2549 HCI��rB�ก�� ก��&��% 1 ��กJ������� ก������ก&�_)� 

�\''���� )��)�I�����)��WX��#	���
ก�����']�
��l��������ก��ก������ก&�_)� 

ก������ก&�_)� 

ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก���
	��   ��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
• ก���ก�� ��
J�� �
���ก���
�Y)�����#����� ']�ก�G 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
 - 
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&'�� - )ก�� ���� (+,) 
)	).��ก��
/'����������  

(������) 

����)�0�"1
���������� 

����.����������� 
�� ��2�ก��34ก�� / +���6�ก������ 

+��)�ก�� 1������7����� 5 +, ������� 

���� 6�����.� ��.����� / ����� 

���'
���J� 
ก�I��	�p	F
��� 
 
• ก���ก�� 

62 0.000906 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• �
��ก�����	������
� (�
��ก���#��$%��ก&)   
 '�(�&�ก����)��
���&�� 
• M.Eng. (Industrial Engineering), Lamar 
 University, Texas, U.S..A. 
•  Doctor of Engineering Industrial, Lamar 
 University, Texas, U.S..A. 
 

2543 - 2546 ���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ���. 
�w
���
���Z��]�Y)���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 

��
J�� ���. 	]���'Y&�H&
��^_��#&��� 
']�ก�G (�)�B�) 

2546 - 2550 ���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ก&������ก
'	]���' H&
� 
Y&�ก{�t����B��
 

��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

2551 - 2552 ������#'I�)�I���%�w
���
ก�� 
ก&������ก
'�^_��#&���p�y��I� Y&�ก{�t����B��
 

��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

�\''���� ������ก���ก��    PTT International Company Limited 

ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก��   ��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
• ������ก���ก��   PTT International Company Limited  
• ������ก���ก��   Starits Asia Resources Ltd.  
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
 - 
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&'�� - )ก�� ���� (+,) 
)	).��ก��
/'����������  

(������) 

����)�0�"1
���������� 

����.����������� 
�� ��2�ก��34ก�� / +���6�ก������ 

+��)�ก�� 1������7����� 5 +, ������� 

���� 6�����.� ��.����� / ����� 

�����
���� 
BC_B�
F��� 
 
•  ������ 
    #'I�)�I���% 
    ��
)��Y&� 
    ก���ก�� 
    HCI'�Gก��Z)r� 
 
•  ก���ก�� 
    	��)� 

55 0.000217 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• �
��ก�����	������
� (#ก����
�
�����G��)�e%�)   
 '�(�&�ก����)��
���&�� 
• Master of Engineering in Chemical 
 Engineering, Tokyo Institution of Technology, 
 Japan 
• Doctor of Engineering in Chemical 
 Engineering, Tokyo Institution of Technology, 
 Japan 
+���6�ก������ 
• PTT Executive Leadership Program / 
 GE Crotonville U.S.A. 
• NIDA Executive Leadership Program 2007/ 
 Wharton University of Pennsylvania, U.S.A 
• Industrial Liaison Program (ILP) 2005 / 
 Massachusetts Institute Technology U.S.A 
• 	����	��#	�
�	F����ก���ก����
J����� (IOD)  
 )&�ก	C��  DAP 24/2004 , DCP  51/2004 
• �
���&���A��ก����B����'�ก�  
 )&�ก	C��ก���A��ก����B����'�ก� 
 g����l����#�กB� (���.) ������% 22 

2549 - 2551 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�  
ก&������ก
'�^_��#���Y&�ก��ก&�%� ���. 
�w
���
���Z��]�Y)���ก���ก��HCI'�Gก�� 

��
J�� ����� ��t�|� #��
��& ']�ก�G 

2551 -  
31 �.�. 2551 

���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�  
)�������ก
'�^_��#���Y&�ก��ก&�%� ���. 
�w
���
��� Secondment Z��]�Y)���
ก���ก��HCI'�Gก�� 

��
J�� ����� _&�#���� ����#กx��
y� ']�ก�G Y&� 
��
J�� ����� ��t�|� #��
��& ']�ก�G 

1 �.�. 2552 - 
�
.�. 54 

���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ���.
�w
���
��� Secondment Z��]�Y)���
ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 

��
J�� �������t� ']�ก�G (�)�B�) 

�
.�. 54 - 
ก.�. 54 

������#'I�)�I���%�w
���
ก��ก&������ก
'
�^_��#&���p�y��I�Y&�ก{�t����B��
 

��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

ก.�. 54 - 
�\''���� 

������#'I�)�I���%��
)��Y&�ก���ก�� 
HCI'�Gก��Z)r� 

��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

 
ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก��Y&�#&p���ก��  ก���ก��	��)�  ��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 
• ก���ก��  ��
J�� �������t� ']�ก�G (�)�B�) 
• ก���ก��  ��
J�� ���.	]���'Y&�H&
��^_��#&��� ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
- 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
• ก���ก����
)�� �C���#��_�_&��_&)�Y&���	G�Y)��B��
 (MTEC) 
• ก���ก����
)�� �
���&���^_��#&���Y&��^_��#��� '�(�&�ก����)��
���&�� 
• ก���ก����
)�� �C�����_�#��_�_&��Y)��B��
 	]���ก����`�� �
�����	��� 
  Y&�#��_�_&��Y)��B��
 (NANOTEC) 
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&'�� - )ก�� ���� (+,) 
)	).��ก��
/'����������  

(������) 

����)�0�"1
���������� 

����.����������� 
�� ��2�ก��34ก�� / +���6�ก������ 

+��)�ก�� 1������7����� 5 +, ������� 

���� 6�����.� ��.����� / ����� 

����
B�� 
�ก���
��`�� 
 
•  ������ 
    #'I�)�I���% 
    �w
���
ก�� 
    ก&������ก
' 
    �^_��#&��� 
    p�y��I�Y&� 
    ก{�t����B��
 

58 0.000195 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• �
��ก�����	������
� (�
��ก����aaA�)

�)��
���&��p��Yก�� 
• ��
rr�_�ก��'�Gก��g����lY&�g��#�กB�

	F��������
��`���
)����	��� 
 
+���6�ก������ 
• )&�ก	C�� Asean Executive Program (AEP) 

	F���� GE Management Development 
Institute 

• )&�ก	C�� Senior Executive Program (SEP) 
	F��������
���
)�����ก
'��
���� 

• )&�ก	C�� NIDA Wharton Executive Leaders  
	F���� The Wharton School University of 
Pennsylvania 

2545 - 2551 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r���
)��_���ก��  
ก&������ก
'	]���' H&
� Y&�ก{�t����B��
 

��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

2551 - 2552 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�  ���. 
�w
���
���Z��]�Y)���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�  

��
J�� ����� Y�&#�x�'� ']�ก�G 

2552 - 2553 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 
ก{�t����B��
	]�)���������� 

��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

2553 -  
ก.�. 2554 

���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� )�������ก
'ก{�t����B��
 
���. 

��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 
 

�.�. 2554 - 
�\''���� 

������#'I�)�I���%�w
���
ก��ก&������ก
'�^_��#&��� 
p�y��I�Y&�ก{�t����B��
 

��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 
 

 
ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
 - 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
• ������ก���ก��   ��
J�� ����� Y�&#�x�'� ']�ก�G 
• ������ก���ก��   ��
J�� ���. ก���#�x�#���$��%  ']�ก�G 
• ก���ก�� PTT  FLNG  Limited   
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
 - 
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&'�� - )ก�� ���� (+,) 
)	).��ก��
/'����������  

(������) 

����)�0�"1
���������� 

����.����������� 
�� ��2�ก��34ก�� / +���6�ก������ 

+��)�ก�� 1������7����� 5 +, ������� 

���� 6�����.� ��.����� / ����� 

�����lB��
 
'���'
�G� 
 
• ������ 
 #'I�)�I���% 
 �w
���
ก�� 
 ก&������ก
' 
 �^_��#&��� 
 p�y��&�� 

56 
 

0.000061 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• �
��ก�����	������
� (�
��ก���_���) 
�)��
���&��#B���Z)�� 
• MBA �)��
���&��������	��� 
+���6�ก������ 
• 	����	��#	�
�	F����ก���ก����
J����� (IOD)  
 )&�ก	C��  DCP 129/2010 
• )&�ก	C�� Program for Global Leadership 
 (PGL) 	F���� Harvard Business School 
 ���#��	)��l�#��
ก� 
• )&�ก	C�� Oxford Energy Seminar ���#��
 ���กsJ 
• )&�ก	C�� Break Through Program for Senior 
 Executives (BPSE) 	F���� IMD ���#��
 	�
�#t���Y&�G� 
• �
���&���A��ก����B����'�ก� )&�ก	C���A��ก��
 ��B����'�ก�g����l����#�กB� (���.) ������% 20 

2547 - 2548 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�'�G)� 
Y&�'�G	���^_��#&��� 

��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

2548 - 2552 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 
���ก
'ก{�t����B��
 	]�)���������� 

��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

2552 - 2552 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 
)�������ก
'ก���I���)�������#�� 

��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

2553 - ก.�. 2554 ���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�ก&���������ก� ��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

�.�. 2554 -  
�\''���� 

������#'I�)�I���%�w
���
ก��ก&����^_��#&��� 
p�y��&�� 

��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

 
ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก��     ��
J�� ���'�ก�^_��#&��� ']�ก�G (�)�B�) 
• ก���ก��     ��
J�� ��
ก��#B$y�#&
�ก���
�ก���#� ']�ก�G (�)�B�) 
• ก���ก��     ��
J�� ����� _ก&��& #��
��& ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����)  
 - 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
 - 
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&'�� - )ก�� ���� (+,) 
)	).��ก��
/'����������  

(������) 

����)�0�"1
���������� 
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�� ��2�ก��34ก�� / +���6�ก������ 

+��)�ก�� 1������7����� 5 +, ������� 

���� 6�����.� ��.����� / ����� 

���#��
���� 
�������
B 
 
• ������ 
 #'I�)�I���% 
 ��
)�� 
 ก��#�
� 

53 0.000196 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• �
��ก�����	������
� (�
��ก���#���)   
 (#ก����
�
�����G��)�e%�) '�(�&�ก����)��
���&�� 
• M.S. (Chemical Engineering)  
 Rice University, U.S.A. 
• M.S. (Petroleum Engineering) 
 University of Houston, U.S.A. 
+���6�ก������ 
• ���ก���������_���ก������HCI�]�	�ก&  
 (Program for Global Leadership - PGL)   
 	F���� Harvard Business School, U.S.A. 
• ���ก���������B�y�	C� 	F�������ก#ก&I�  
 )&�ก	C��ก��#�$��ก���ก����Z������ 
 ���B��
����	]�)���HCI��
)����G��	C�  
 (���.) ���� 10 
• 	F�����
���ก���&�G��� 
 )&�ก	C��HCI��
)����G��	C� ������% 6 (���.6) 
• 	����	��#	�
�	F����ก���ก����
J����� (IOD)  
 )&�ก	C��  DCP 21/2002 , FSD 6/2009 
• �
���&���A��ก����B����'�ก� )&�ก	C��A��ก��
 ��B����'�ก� g����l����#�ก	��  (���.) ������% 22 

  2547 - 2551 ���HCI'�Gก��Z)r�����_	 ���. 	H. �w
���
���Z��]�Y)���
HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r��`�����ก
'����ก�  ���. 

��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

2551 - 2552 ���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ก&�����Y&��`������ก� ��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 
2552 - 2553 ������#'I�)�I���%��
)��ก��#�
�Y&���กJ�ก�����ก���ก��

HCI'�Gก��Z)r�ก&�����Y&��`������ก� 
��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

2553 - �\''���� ������#'I�)�I���%��
)��ก��#�
� ��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก��   ��
J�� ���. 	]���'Y&�H&
��^_��#&��� ']�ก�G (�)�B�) 
• ก���ก��   ��
J�� ������&� ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
 - 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
• ������	����ก��'�Gก�����ก
'Y)�����#����� (TMA) 
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&'�� - )ก�� ���� (+,) 
)	).��ก��
/'����������  

(������) 

����)�0�"1
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����.����������� 
�� ��2�ก��34ก�� / +���6�ก������ 

+��)�ก�� 1������7����� 5 +, ������� 

���� 6�����.� ��.����� / ����� 

���	��`��J� 
������#B��� 
 
•  ���ก���ก�� 
    HCI'�Gก��Z)r� 
    ก&���������ก� 
     

52 0.000035 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• ��
rr���� �
��ก�����	��� 	�p��
��ก���#���  
 '�(�&�ก����)��
���&�� 
• ��
rr�_� ��
)�����ก
' 	�p���
)�����ก
' 
 '�(�&�ก����)��
���&�� 
+���6�ก������ 
• �
���&���A��ก����B����'�ก�  
 )&�ก	C��ก���A��ก����B����'�ก� 
 g����l����#�กB� (���.50) Y&� (���.20) 
• 	����	��#	�
�	F����ก���ก����
J����� (IOD)  
 )&�ก	C��  DCP 131/2010 
• Advance Management Program, INSEAD 
 University, France 

2538 - 2548 ก���ก��HCI'�Gก�� ��
J��)&�ก����������
B�� ']�ก�G 

2549 - 2551 ก���ก����
)�� ��
J��)&�ก����������
B�� ']�ก�G 
2552 - 2554 ���ก���ก��HCI'�Gก��GI���`�����ก
' Y&� 

HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�	�����ก&���������ก� 
��
J�� ����� �
�#����#�B�%�Y�& ']�ก�G  
��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

1 �.�. 2554 -  
�\''���� 

���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�ก&���������ก� ��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

 
ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
 - 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
• ก���ก��  Xayaburi Power Co., Ltd (XPCL) 
• ก���ก��  Sakari Resources Limited (SAR) 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
 - 
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&'�� - )ก�� ���� (+,) 
)	).��ก��
/'����������  

(������) 

����)�0�"1
���������� 

����.����������� 
�� ��2�ก��34ก�� / +���6�ก������ 

+��)�ก�� 1������7����� 5 +, ������� 

���� 6�����.� ��.����� / ����� 

����^�
���� 
#��w
��ก��� 
 
• ���ก���ก��
 HCI'�Gก��Z)r� 
 �����ก� 
    ����&Y&� 
    ��ก�g�
 ����ก� 

55 
 
 
 
 
 

0.000029 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• �
��ก�����	������
� 
 	F����#��_�_&����'��#ก&I� &�Gก����� 
• ��l��	����)�����
� (��
)����lก
')  
 �)��
���&��������	��� 
+���6�ก������ 
• )&�ก	C�� Senior Executive Program ( SEP )
 	F���� ��
���� 
• )&�ก	C�� ��ก��
)��&�������G��	C� 	F���� 
 ก������&����� 
• )&�ก	C�� Strategic Human Resource 
 Management  	F���� Harvard University 
• )&�ก	C�� NIDA Wharton Executive Leaders   
 	F���� The Wharton School University Of 
 Pennsylvania 
 

2544 - 2546 HCI'�Gก��WX���`������ก� 	]���ก���Z)r�  ��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

2546 - 2547 HCI'�Gก��WX���_���������ก�����&  
	]���ก���Z)r� 

��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

2547 - 2553 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 
	����������ก�����&����ก� 

��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

2553 - �\''���� ���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� �����ก�����&Y&�
��ก�g�����ก� 

��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

 
ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
•   ก���ก��   ��
J�� ���'�ก�^_��#&��� ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����)  
•   ������ก���ก��   ��
J�� #��#������% ���#&xกt� ']�ก�G 
•   ก���ก��   ��
J�� ����� ��t��� _t&CB�%�	� ']�ก�G  
 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
 - 
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&'�� - )ก�� ���� (+,) 
)	).��ก��
/'����������  

(������) 

����)�0�"1
���������� 

����.����������� 
�� ��2�ก��34ก�� / +���6�ก������ 

+��)�ก�� 1������7����� 5 +, ������� 

���� 6�����.� ��.����� / ����� 

�������J� 
��'��
�B��
� 
 
• ���ก���ก�� 
   HCI'�Gก��Z)r� 
   )�������ก
' 
   ก{�t����B��
 

59 0.000376 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• �
��ก�����	��� 	�p��
��ก������	�)ก��  
 	F����#��_�_&����'��#ก&I������� 
• ��
)�����ก
'�)�����
� (MBA)  
 �)��
���&���C�� 
+���6�ก������ 
• 	����	��#	�
�	F����ก���ก����
J����� (IOD)  
 )&�ก	C��  DCP 132/2553 
• 	������
J��'G��#������� )&�ก	C�� TLCA 
Executive Development Program (EDP) 
 

1 ก.�. 2544 - 
31 	.�. 2546 

HCI'�Gก��WX���������'�G']�)����ก{�t����B��
 ��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

1 ก.�. 2546 -  
30 �
.�. 2552 

HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�  
�������	��ก{�t����B��
  

��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 
 

1 ก.�. 2552 - 
30 ก.�. 2554 

HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� Y�กก{�t����B��
 ��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

1 �.�. 2554 -  
�\''���� 

���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� )�������ก
'ก{�t����B��
 ��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 
 

 
ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
 - 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
• ������ก���ก��   ��
J�� ����	� ���-��#&#t�� (���#�����) ']�ก�G 
• ������ก���ก��   Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn.Bhd. 
• ������ก���ก��   ��
J�� ����� �C�
&
��y ']�ก�G 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
 - 
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&'�� - )ก�� ���� (+,) 
)	).��ก��
/'����������  

(������) 

����)�0�"1
���������� 

����.����������� 
�� ��2�ก��34ก�� / +���6�ก������ 

+��)�ก�� 1������7����� 5 +, ������� 

���� 6�����.� ��.����� / ����� 

���	��r 
����	
�
 
 
• ���ก���ก�� 
 HCI'�Gก��Z)r� 
 )�������ก
' 
 �y]���� 

54 0.000153 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• ��. �. �
��ก�����	��� '�(�&�ก����)��
���&�� 
• M.S. Management, Polytech.Inst. of  NY. , 
 U.S.A. 
+���6�ก������ 
• 	����	��#	�
�	F����ก���ก����
J����� (IOD)  
 )&�ก	C��   CSP 8/2004 , DCP 61/2008 

2546 - 2548 HCI'�Gก��WX�� 	]���กก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

2549 - 2550 HCI'�Gก��WX�����B�	������ ��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

2551 - 2552 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 
	$%�	������ก�Y&�ก
'ก��#$%�	���� 

��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

2552 - 2553 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 
ก���&�G��
B��Y&��������#�� 

��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

2553 - 15 .�. 54 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 
ก���&�Gp���&�ก 

��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

16 .�. 54 - �\''���� 
 

���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�)�������ก
'�y]���� ��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

 

 
ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
 - 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
• ������ก���ก��  ��
J�� ���&CI�#�&x�G
y� ']�ก�G 
• ก���ก��  ��
J�� ���. ��
)�����ก
'�I��&�ก  ']�ก�G (PTTRM) 
• ก���ก��  ��
J�� ���	���^_��#&��� ']�ก�G 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
 - 
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&'�� - )ก�� ���� (+,) 
)	).��ก��
/'����������  

(������) 

����)�0�"1
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�� ��2�ก��34ก�� / +���6�ก������ 
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���	�กs��� 
	���F_	g� 
 
• ���ก���ก��
 HCI'�Gก��Z)r� 
 )�������ก
' 
 �^_��#��� 
 Y&�ก��ก&�%� 

53 
 
 

0.000007 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• �
��ก�����	������
� (�
��ก���#���) 
 '�(�&�ก����)��
���&�� 
+���6�ก������ 
• 	������
J��'G��#�������)&�ก	C�� 
 TLCA Executive Development Program 
 (EDP) 
• 	����	��#	�
�	F����ก���ก����
J����� (IOD)  
 )&�ก	C��  DCP 132/2010 

2550 - 2551 HCIB���ก���ก���]����ก��GI�����ก
' ��
J�� ������&�. ']�ก�G  (�)�B�) 

2551 - 2552 HCIB���ก���ก���]����ก��GI�����YH�ก&�����
Y&��`�����ก
' 

��
J�� ������&�.  ']�ก�G  (�)�B�) 

2552 - 2553 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�YH�Y&���
)��
��
J��Z�#��$�)�������ก
'�^_��#���Y&�ก��ก&�%� 

��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

2553 - �\''���� ���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 
)�������ก
'�^_��#���Y&�ก��ก&�%� 

��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก��   ��
J�� ����� _ก&��& #��
��& ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����)  
•   ก���ก��   ��
J�� ������&� #�����& ']�ก�G 
•   ก���ก��   ��
J�� 	�����^_��#&��� ���a���
%� ']�ก�G 
• ก���ก��   ��
J�� ���&CI�#�	 ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
 - 



���������	�ก����ก�������������������������������������� 
  1 ".� 54 

������� 23 

 

&'�� - )ก�� ���� (+,) 
)	).��ก��
/'����������  

(������) 

����)�0�"1
���������� 

����.����������� 
�� ��2�ก��34ก�� / +���6�ก������ 

+��)�ก�� 1������7����� 5 +, ������� 

���� 6�����.� ��.����� / ����� 

���	��ก� 
ก�&���� 
 
• ��� 
 ก���ก�� 
    HCI'�Gก�� Z)r� 
 )�������ก
' 
 ก���I� 
 ��)���� 
 ���#�� 

57 0.000236 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• �
��ก�����	������
� 	�p�	�p�g
��& 
 '�(�&�ก����)��
���&�� 
• M.S. (Science) Civil Engineering University 
 of Missouri, U.S.A. 
+���6�ก������ 
• )&�ก	C�� Leadership Program 
 	F���� IMD 
• )&�ก	C�� NIDA Wharton Executive Leaders   
 	F���� The Wharton School University Of  
 Pennsylvania 

2548 - 2551 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ���. 
�w
���
��� Secondment Z��]�Y)��� 
Supply and Planning Manager  

��
J�� ��&&��Y��t� ���a���
%� ']�ก�G 

2551 - 2552 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ���. 
�w
���
��� Secondment Z��]�Y)��� 
Deputy CEO-Supply Planning 

��
J�� 	�����^_��#&������a���
%� ']�ก�G (�)�B�) 

2552 - 2553 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 
)�������ก
'ก���I���)�������#�� 

��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

2553 - �\''���� ���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 
)�������ก
'ก���I���)�������#�� 

��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก�� ��
J�� ���'�ก�^_��#&��� ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
• ������ก���ก�� ��
J�� ���. �I�	�ก& ']�ก�G  (PTT International Trading PTD Ltd.) 
• ก���ก�� ��
J�� ������&������ ']�ก�G 
• ก���ก�� ��
J�� 	�����^_��#&������a���
%� ']�ก�G 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
 - 



���������	�ก����ก�������������������������������������� 
  1 ".� 54 

������� 24 

 

&'�� - )ก�� ���� (+,) 
)	).��ก��
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(������) 
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�� ��2�ก��34ก�� / +���6�ก������ 

+��)�ก�� 1������7����� 5 +, ������� 

���� 6�����.� ��.����� / ����� 

�������� 
	
�
Y	���กJ
� 
 
•  ������ 
    #'I�)�I���% 
    ��
)�� 
    ��
J�� ���. 
    	]���' 
 Y&�H&
� 
 �^_��#&��� 
 ']�ก�G 
 (�)�B�) 

59 0.000496 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• �
�����	������
� (�����
���)  
 '�(�&�ก����)��
���&�� 
• ��
B���	���Y&�ก����rB��)�����
�  
 �)��
���&��������	��� 
• ��l�����	���	��G�Jf�����
���ก
��
���กG
h 
 �)��
���&��ก���#������� �� 2553 
+���6�ก������ 
• Certificates in Project Investment Appraisal 
 and Management and Global Leadership,  
 Harvard University 
• 	F�����
���ก���&�G��� 
 )&�ก	C��HCI��
)����G��	C�������% 1 (���.1) 
• 	����	��#	�
�	F����ก���ก����
J����� (IOD)  
  )&�ก	C��  DAP 52/2006 Y&� DCP 73/2006 

2545 - 2551 ���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�  
ก&�����Y&��`������ก� 

��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 
 

2551 - 2553 ���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ���. 
�w
���
���Z��]�Y)��� 
ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 

��
J�� ���. 	]���'Y&�H&
��^_��#&��� ']�ก�G (�)�B�) 

2553 - �\''���� ���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ���. 
�w
���
��� Secondment Z�
�]�Y)��� ������#'I�)�I���%��
)��
Y&�ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 

��
J�� ���. 	]���'Y&�H&
��^_��#&��� ']�ก�G (�)�B�) 

ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก��Y&�#&p���ก��   ��
J�� ���. 	]���'Y&�H&
��^_��#&��� ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
•     ก���ก��   ��
J����
)��	
������ก���#���
B�� ']�ก�G 
•     ก���ก��   PTTEP  FLNG  Holding Company Limited 
•     ก���ก��   PTT  FLNG  Limited 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
• ��%��eกJ�	���������
���Y)�����#����� 
• ก���ก��	�����
��g����-ก��CB� 
• ��%��eกJ�	�����
	
�#ก���
�����	��� '�(�&�ก����)��
���&�� �� 2553 
• ก���ก��	g����ก
'�&�G������ �� 2552 - 2554 
• ก���ก��	g�	F����HCI�������� 
̀p��	F����#��_�_&����'��#ก&I�#'I�����)��&�Gก����� 
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��������กG
h 
_�	
����& 
 
•  ������ 
    #'I�)�I���% 
    ��
)��  
    ��
J�� �����  
 _ก&��& 
 #��
��& 
 ']�ก�G 
    (�)�B�) 

57 0.000110 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• �
��ก�����	������
� 	�p�#��$%��ก&   
 '�(�&�ก����)��
���&�� 
• Master of Science (Mechanical Engineering),  
    Texas A&I University, U.S.A. 
+���6�ก������ 
• 	����	��#	�
�	F����ก���ก����
J����� (IOD)   
 )&�ก	C��  DCP 82/2006 , FND 30/2006 
• ���ก���������)&�ก	C�� 
 Top Executive Program in Commerce 
 and Trade (TEPCOT) ���� 2/2552 
• 	F�����
���ก���&�G��� 
 )&�ก	C��HCI��
)����G��	C� ������% 11 (���.11) 
 

2549 - 2551 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ���. 
�w
���
���Z��]�Y)��� 
���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�  
	��������ก
'ก���I�  
Y&�ก���ก��HCI'�Gก�� 

 
��
J�� ���. #��
��& ']�ก�G (�)�B�) 
��
J�� ���ก�ก_&�#����&�� ']�ก�G (�)�B�) 

2551 - 
1 �.�. 2551 

HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ���.
�w
���
���Z��]�Y)��� 
���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 
ก&������ก
'H&
�g����_&
#���� 

 
��
J�� ���. #��
��& ']�ก�G (�)�B�) 

1 �.�. 2551 - 
31 ��.�. 2552 

HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ���. 
��กJ�ก�����ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 
���. �w
���
���Z��]�Y)��� 
ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 

 
��
J�� ���. #��
��& ']�ก�G (�)�B�) 

1 #�.�. 2552 - 
�.�. 2554 

���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ���.
�w
���
��� Secondment Z�
�]�Y)���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 

 
��
J�� ���. #��
��& ']�ก�G (�)�B�) 

19 �.�. 2554 - 
�\''���� 

���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ���.
�w
���
��� Secondment Z�
�]�Y)���������#'I�)�I���%��
)�� 

��
J�� ����� _ก&��& #��
��& ']�ก�G (�)�B�) 
 

ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก��Y&�#&p���ก��  ��
J�� ����� _ก&��& #��
��& ']�ก�G (�)�B�) 
• ก���ก��     ��
J�� ���
��� ']�ก�G (�)�B�) 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
• ก���ก��     ��
J�� ����� _&�#���� ����#กx��
y� ']�ก�G 
• ก���ก��     ��
J�� ���Y�I��� #�����
��& ']�ก�G 
• ก���ก��     Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. 
• ������ก���ก��     ��
J�� ����� a���& ']�ก�G 
• ก���ก��     PTT Chemical Internation (Asia Pacific ROH) Limited 
• ก���ก��     PTT Chemical Internation Private Limited 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
• ������ก&������	�)ก���&�	�
ก  	g����	�)ก���Y)�����#����� 
• ก���ก��	������
J��'G��#������� 
• ก���ก��	F�����^_��#&���Y)�����#����� 
• ���������	g����	�)ก���Y)�����#����� 	�����	F����&�����#$%����	�)ก��� 
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&'�� - )ก�� ���� (+,) 
)	).��ก��
/'����������  

(������) 

����)�0�"1
���������� 

����.����������� 
�� ��2�ก��34ก�� / +���6�ก������ 

+��)�ก�� 1������7����� 5 +, ������� 

���� 6�����.� ��.����� / ����� 

������ 
����	
���G� 
 
• ก���ก�� 
 HCI'�Gก��Z)r� 
 ��
J�� ����� 
 _ก&��& 
 #��
��& 
 ']�ก�G  
 (�)�B�) 

57 0.000042 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• ��
rr���� �
��ก���#��� 
 '�(�&�ก����)��
���&�� 
• ��
rr�_� �
��ก���#��� 
 '�(�&�ก����)��
���&�� 
• ��
)�����ก
'�)�����
� 	�p�ก��'�Gก�� 
 	F��������
���
)�����ก
'��
���� 
+���6�ก������ 
• )&�ก	C�� Director Accreditation Program  
 (DAP) ������% 76/2008 	����	��#	�
�	F���� 
 ก���ก����
J����� 
• �
���&���A��ก����B����'�ก�  
 )&�ก	C��ก���A��ก����B����'�ก� 
 g����l����#�กB� (���.) ������% 17 

2549 - 2549 HCI'�Gก��WX��H&
�g����Y&����g� ��
J�� ������&� ']�ก�G (�)�B�) 

2549 - 2550 ���ก���ก��HCI'�Gก���w
���
ก�� 
Y&���
B�ก
' 

��
J�� _��ก&�%��y]��������� ']�ก�G (�)�B�) 

2550 - 2552 ������#'I�)�I���%��
)�� (����) ��
J�� ��&&��Y��t����a���
%� ']�ก�G 
2552 - 2553 ���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�����_	 �w
���
ก�� ��
J�� ���. ��_�#��
ก	�Y&�ก��ก&�%� ']�ก�G 

(�)�B�) 
2553 -  
�.�. 2554 

���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ���.�w
���
��� 
Secondment Z��]�Y)��� 
������#'I�)�I���%��
)��Y&�ก���ก��
HCI'�Gก��Z)r� 

��
J�� ���. ��_�#��
ก	�Y&�ก��ก&�%� ']�ก�G 
(�)�B�) 

19 �.�. 2554 - 
�\''���� 

���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ���.
�w
���
��� Secondment Z��]�Y)���
ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 

��
J�� ����� _ก&��& #��
��& ']�ก�G (�)�B�) 

ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก��     ��
J�� ����� _ก&��& #��
��& ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
• ก���ก��     ��
J�� ����� a���& ']�ก�G 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
• ������ก	���������y]�Y)�����#����� 
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&'�� - )ก�� ���� (+,) 
)	).��ก��
/'����������  

(������) 

����)�0�"1
���������� 

����.����������� 
�� ��2�ก��34ก�� / +���6�ก������ 

+��)�ก�� 1������7����� 5 +, ������� 

���� 6�����.� ��.����� / ����� 

���	����� 
�C&ก�& 
 
•  ������ 
    #'I�)�I���% 
    ��
)�� 
    ��
J�� 
    ������&� 
    ']�ก�G  
   (�)�B�) 

56 0.000414 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• Bachelor of Science Industrial Engineering 
 and Operations Research, Syracuse 
 University, New York, U.S.A. 
• Master of Engineering Operations Research  
 and Industrial Engineering Cornell University, 
  New York, U.S.A. 
• Master of Business Administration,  
 Cornell University, New York, U.S.A. 
+���6�ก������ 
• PMD, Harvard University, Boston, U.S.A. 
• ���ก���������B�y�	C� 	F�������ก#ก&I� 
 )&�ก	C��ก��#�$��ก���ก����Z������ 
 ���B��
����	]�)�����ก��
)����G��	C�  
 (���.) ������% 8 
• )&�ก	C���
���&���A��ก����B����'�ก� 
 (����. ���� 4919) 
• 	F�����
���ก���&�G��� 
 )&�ก	C��HCI��
)����G��	C� ������% 10 (���.10) 
• 	����	��#	�
�	F����ก���ก����
J����� (IOD)   
 )&�ก	C��  DCP 121/2552 

2548 - 2551 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�  
)�������ก
'ก���I���)�������#�� 

��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 
 

2551 - 
30 ก.�. 2552 

���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 
)�������ก
'ก���I���)�������#�� 

��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 
 

1 �.�. 2552 -  
�\''���� 
 

���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ���. 
�w
���
��� Secondment Z��]�Y)��� 
������#'I�)�I���%��
)�� 

 
��
J�� ������&� ']�ก�G (�)�B�) 

ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก��Y&�#&p���ก��  ��
J�� ������&� ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
• ก���ก��  ��
J�� ������&� #��#������_t&CB�%� ']�ก�G 
• ก���ก��  ��
J�� ������&� #�����& ']�ก�G 
• ก���ก��  ��
J�� ������&������ ']�ก�G 
• ������ก���ก��  ��
J�� H&
��aaA��
	�� (���#�����) ']�ก�G 
• ������ก���ก��   ��
J�� �������t��� ']�ก�G 
• ������ก���ก��  ��
J�� ������#�#���� ']�ก�G 
• ก���ก��  ��
J�� ������
�� ']�ก�G 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
• ก���ก���]����ก��  	F�����^_��#&���Y)�����#����� 
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&'�� - )ก�� ���� (+,) 
)	).��ก��
/'����������  

(������) 

����)�0�"1
���������� 

����.����������� 
�� ��2�ก��34ก�� / +���6�ก������ 

+��)�ก�� 1������7����� 5 +, ������� 

���� 6�����.� ��.����� / ����� 

���	������� 
B��
��G����� 
 
• ก���ก�� 
 HCI'�Gก��Z)r� 
 ��
J�� ����� 
 a���& ']�ก�G 

59 0.000112 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• �
��ก���_��� �)��
���&��p��Yก�� 
• �
��ก����^_��#&��� �)��
���&���
�#�xกt
_ก 
 ���#��	)��l�#��
ก� 
 
+���6�ก������ 
• Sasin SEP 14 : 2000 Senior Executive  
    Program 
• )&�ก	C��ก����
)�����g����lY&�กf)��� 
    �)�B� ������% 5 	F�������ก#ก&I� 
• Tennessee Associates International :  
    Leadership Assessment Program 
 

2544 - 2545 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r��������ก{�t����B��
 ��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

2545 - 2552 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�Y�กก{�t����B��
 ��
J�� ���. ']�ก�G  (�)�B�) 

2552 - 2554 HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�  ���.  �w
���
���  
Secondment  Z��]�Y)��� ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�  

��
J�� ����� a���& ']�ก�G 

16 .�. 2554- 
�\''���� 

���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ���. �w
���
��� 
Secondment Z��]�Y)��� ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 

��
J�� ����� a���& ']�ก�G 

ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
 - 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����) 
• ก���ก��   ��
J�� ����� a���& ']�ก�G 
• ก���ก��   ��
J�� #�xB#�x�t� _�&�#���� ']�ก�G 
• ก���ก��   ��
J�� ����� #��#��Y��t� Y��G� #��'
#����
� ']�ก�G 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
 - 
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#�
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• ก���ก��
HCI'�Gก��Z)r� 
��
J�� �������t� 
']�ก�G (�)�B�) 

49 
 
 
 
 
 

����� ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• ��
rr����GI����
)�����ก
' 	�p���rB� (�
B�#�ก 

��rB��I����Y&�ก����
)�����ก��#�
�  
�)��
���&����		��B�r 

• ��
rr�_�GI����
)�����ก
' 	�p�ก��#�
�Y&�
ก���I���)�������#�� (#ก����
�
����G�� High 
Distinction),  Amstrong University Berkeley, 
California U.S.A. 

• 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. 

 
+���6�ก������ 
• )&�ก	C��ก����
)��'�Gก��GI��������%���p�y�	C�  
 (���.�	.1)	�����
���&���A��ก����B����'�ก� 
• )&�ก	C�� Director Certification Program (DCP) 
 ������% 125/2009  	����	��#	�
�	F����ก���ก�� 
 ��
J����� (IOD) 

2545-2550 ���HCI'�Gก��Z)r�YH����ก
'Y&�ก��#�
� ��
J�� ��_�#��
ก	� (���#�����) 
']�ก�G (�)�B�) 

2550-2552 ���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�YH���
B��Y&��`�����ก
' ��
J�� ��_�#��
ก	� (���#�����) 
']�ก�G (�)�B�) 

2552-2554 ���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�	��YH����ก
'����ก� Y&�
��กJ�ก�����ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�ก&������ก
'���#�$�
Y&���
)��'�Gก�������	
� 

��
J�� �������t� ']�ก�G (�)�B�) 

2554 � �\''���� ���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� ���. �w
���
��� 
Secondment Z��]�Y)��� ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 

��
J�� �������t� ']�ก�G (�)�B�) 

 
ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก��Y&�#&p���ก�� ��
J�� �������t� ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����)  
• ก���ก�� ��
J�� ��� #� �� #�	 ']�ก�G 
• ก���ก�� ��
J�� �������t� _&���& ']�ก�G 
• ก���ก�� ��
J�� �y]���� �������t� ']�ก�G 
• ก���ก�� ��
J�� �������#t���&�� ']�ก�G 
• ก���ก�� ��
J�� �������t� #� Y��G� Y�& ']�ก�G 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
• ���������ก&������	�)ก����^_��#��� 	g����	�)ก���Y)�����#����� ������ 2553-2555 
• ก���ก�� ���ก���ก����
)��	F����&�����#$%����	�)ก��� ������ 2553-2555 
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�
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0.000089 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• �
��ก�����	������
� (�
��ก����aaA�)  
    '�(�&�ก����)��
���&�� 
•  Master of Business Administration, with  
     emphasis in Financial Management  
    Pennsylvania State University, Pennsylvania, 
 U.S.A.  
 
+���6�ก������ 
• Member, Beta Gamma Sigma (US National 
 Scholastic Honour Society in Business) 
• INSEAD Business School, Fontainebleau, 
 France Advance Management Programme 
• 	F�����
���ก���&�G��� 
 )&�ก	C��HCI��
)����G��	C� ������% 4 (���.4) 
• �
���&��ก�����
���� 
 )&�ก	C��HCI��
)��ก�����ก�����
������G��	C� 
 ������% 16 (�.�.	.) 
• �
���&���A��ก����B����'�ก� 
 )&�ก	C��������%���p�y�	C� ������% 2 
• 	����	��#	�
�	F����ก���ก����
J����� (IOD)    
 )&�ก	C��  DCP ������% 8 
• 	������
J��'G��#������� 
 TLCA Executive Development Program ������% 1 

 2548 - �.�. 2554 Deputy Managing Director - Finance Thai Oil Public Company Limited 

 ก.. 2554 - 
 �.�. 2554 

���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�	����rB� 
Y&�ก��#�
� 

��
J�� �������t� ']�ก�G (�)�B�) 

�.� 2554-�\''���� HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r�ก��#�
�
����ก� 

��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

 
ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
 - 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����)  
 - 
 
ก��ก���0��3����)���: (+9�����) 
 - 
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�����
��� 
���)��pI��eก 
 
• HCIB���
 ก���ก�� 
    HCI'�Gก�� Z)r� 
 ��rB�����ก� 

56 
 
 
 
 
 

0.000290 ����� �� ��2�ก��34ก�� 
• ��
B���	������
� �����
B���	��� 
 Y&�ก����rB�'�(�&�ก����)��
���&�� 
• ��
)�����ก
'����
� (ก����rB�) �)��
���&��#ก�
ก 
• M.B.A. (Business Administration),  
 Tarleton State University, U.S.A. 
+���6�ก������ 
• Canadian Petroleum Development Program, 
 Canadian Institute for Petroleum Industry 
 Development 
• Sasin Senior Executive Program (SEP 12), 
 	F��������
���
)�����ก
'��
����Y)�� 
 '�(�&�ก����)��
���&�� 
• Certificate of International Oil and Gas 
 Accounting, Professional Development 
 Institute University of North Texas, U.S.A. 
• Certificate of Completion CFO Certification 
 Program (CFO-���� 2), 	g��
B�B���rB�   
 Z��������BC�F��g� 
• Certificate of NIDA-Wharton Executive 
 Leadership Program, Wharton University of 
 Pennsylvania 
• 	����	��#	�
�	F����ก���ก����
J����� (IOD) 
 )&�ก	C�� DCP 119/2009 

 

  �.�.44 - 31 .�.49 HCI'�Gก��WX����rB� 	]���ก���Z)r� ��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

 1 �
.�.49 - 30 .�.49 HCI'�Gก��WX�� ���']����ก���ก��
HCI'�Gก��Z)r�ก��#�
�Y&���rB�����ก� 
��กJ�ก�� HCIB���ก���ก�� 
HCI'�Gก��Z)r���rB�����ก�  

��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

 1 �.�.49 - �\''���� HCIB���ก���ก��HCI'�Gก��Z)r� 
��rB�����ก� 	]���ก���Z)r� 

��
J�� ���. ']�ก�G (�)�B�) 

 
ก��	����6�����.�ก���ก��7�������	�������8 (+9�����) 
• ก���ก�� ��
J�� �
����ก��g�� ']�ก�G (�)�B�) 
 
ก��	����6�����.�ก���ก��7���������ก	 (+9�����)  
• ก���ก�� ��
J�� PTT International Trading PTE. LTD. 
 
6�����.����0��3����)���: (+9�����)  
• ก���ก��Y&����������ก���ก��GI��ก���]���rB� 	g��
B�B���rB�Z��������BC�F��g� 
• ��%��eกJ�	]���ก������ก���ก���_������l�
	�)ก
' (	��.) Z�ก���`��ก���]���rB�p����l�
	�)ก
' 
 Z)I	�G�&I��ก������l��	�ก& (IFRS)  
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ก��9�	:����; 1 !�
(�� -��.	:����2�0>�
�-.�����%�� �:�ก�, (�����) PTTEP x / /
*0

/

2 !�
(�� -��. �:���9��กC�D�������
 �:�ก�, PTTNGD

3 !�
(�� %�%�% 2����I��% �:�ก�, PTTLNG x

4 !�
(�� >�
��LLM�2�0�������9�� �:�ก�, CHPP

5 !�
(�� -��. (ก��#��) �:�ก�, PTTCL

6 !�
(�� -��.���ก
��)�-�%ก �:�ก�, PTTRB

7 Subic Bay Energy Co., Ltd. SBECL

8 !�
(�� -��.ก�%���I�������%e �:�ก�, PTTGE x

9 !�
(�� !
D
��	 �D����
	�D	 �����2��D� �:�ก�, BSA

10 !�
(�� %�%�% ��%����� �����กI��
5� �:�ก�, PTTPM /

11 !�
(�� %�%�% ��%��������
	�
ก	� �:�ก�, PTTPL

12 !�
(�� %�%�% 2�)��� ������
��� �:�ก�, PTT TANK

Trading 13 !�
(�� -��. �)�	�ก� �:�ก�, PTTT x /

14 !�
(�� ���������%e �����IกD� �:�ก�, EnCo x

15 !�
(�� %�%�% �
����������e�2�� �:�ก�, PTTINTER x

16 !�
(�� %�%�% �#�
�
�%5 �:�ก�, PTTUT x

17 !�
(�� ��������������� �:�ก�, TP x

18 !�
(�� >�
��LLM��
	�0 (-�0������) �:�ก�, IPT x

19 !�
(�� ����	� ���-�����D%� (-�0������) �:�ก�, TTM-T x

20 !�
(�� ����	� ���-�����D%� (�����D%�) �:�ก�, TTM-M x

21 !�
(�� >�
��LLM�2�0�5:���I� �:�ก�, DCAP

22 !�
(�� ���!��% ������� �:�ก�, RPCL

23 B.Grimm BIP Power Co., Ltd. B.Grimm BIP

24 Nava Nakorn Electricity Generation Co., Ltd. NNEG

25 !�
(�� �9�	9�-.�����%����� �:�ก�, THAPPLINE /

26 !�
(�� ����#)!�!�I�,
5� �:�ก�, TLBC x

27 !�
(�� -.������D%� (-�0������) �:�ก�, PA-Thai

28 !�
(�� !�
ก����45���
�ก��!
�ก����� �:�ก�, (�����) BAFS /

29 !�
(�� !�
ก���5:������ก����� �:�ก�, IPS

30 !�
(�� *�	9��5:��������9� �:�ก�, FPT

31 !�
(�� ��%�,���2��%�% �:�ก�, VLPG

32 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL

33 Petro Asia (Huizhou) Co., Ltd. PA-Huizhou

34 Petro Asia (Maoming) Co., Ltd PA-Maoming

35 Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. PA-Sanshui

36 !�
(�� %�%�% �ก�!�� ���
���  �:�ก�, (�����) PTTGC / / */ 0/

37 !�
(�� %�%�% Lx��� �:�ก�, PPCL x / /

38 !�
(�� 	���� -.�����%�� �%�L���
e� �:�ก�, SPRC / /

39 !�
(�� �������� �:�ก�, (�����) TOP / */

40 !�
(�� !����ก-.�����%�� �:�ก�, (�����) BCP x / / /

41 !�
(�� ������%D% �:�ก�, (�����) IRPC / / 0/

42 !�
(�� ��I���I�D% �-�%����� �:�ก�, HMC /

43 !�
(�� %�%�% ��D�z% ���
��� �:�ก�, PTTAC

44 !�
(�� %�%�% ������2��D� 2��,� ��I��
��%��
e� �:�ก�, PTTME /

45 PTT MCC Biochem Co., Ltd. PMBC

46 !�
(�� %�%�% ���������%e �D�#��e�	� ��ก�, PTTES

47 !�
(�� �
�-�0ก��$�� �:�ก�, (�����) TIP /

48 !�
(�� %�%�% ��D%�% �D�#��e�	� �:�ก�, PTTICT /
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รายงานของผู้สอบบญัชี 

เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั  ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

  สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดต้รวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ   วนัท่ี  31 
ธนัวาคม  2553 และ 2552  งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ   งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) ตามลาํดับ  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศ 
บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  กบับริษทัอ่ืน  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัซ่ึงเป็น
การร่วมทุนระหวา่งบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) กบับริษทัอ่ืน และการร่วมทุนระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับริษทัอ่ืน
ท่ีไดแ้สดงรวมอยูใ่นงบการเงินรวม   สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดรั้บและใชร้ายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน
ดงักล่าวเป็นพื้นฐานในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2553 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัขา้งตน้ ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมคิดเป็น
อตัราร้อยละ  34.64  และ 33.80 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  คิดเป็นร้อยละ  23.95  และ 12.63  ตามลาํดบั 
 
  สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
ซ่ึงกาํหนดให้สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผล
ว่างบการเงินแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้
วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็น
สาระสาํคญัซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ี
นาํเสนอในงบการเงินโดยรวม สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวประกอบกบั
รายงานของผูส้อบบญัชีอื่นท่ีกล่าวในวรรคแรก ให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
 
 



 

 

สํา นั ก ง านก า รตรวจ เ งิ น แ ผ่นดิ น  
Office of the Auditor General 
วนัที่  28  กมุภาพนัธ์  2554 
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        จากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน 
สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน
เฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี
ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง 
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

   

 
( นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา ) 

ผูต้รวจเงินแผน่ดิน 1 

 

( นางดวงพร   หม่ืนนุช ) 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ  2553  2552  2553  2552

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 135,631,977,083 104,055,909,064 61,311,017,827 42,768,035,920

เงินลงทุนชัว่คราว 4 21,783,590,159 8,802,924,494 20,891,870,129 8,041,743,335

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-กิจการอ่ืน-สุทธิ 5.1 83,430,859,347 85,898,364,829 68,946,825,353 66,707,536,835

ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6.1 56,902,054,391 42,918,365,875 79,226,807,419 54,214,177,049

ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6.2 989,520,255 1,002,120,492 2,268,776,157 22,814,871,715

ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน-กิจการอ่ืน-สุทธิ 5.2 13,126,525,123 19,040,788,945 8,942,231,471 11,671,241,406

สินคา้คงเหลือ 7 31,268,568,548 13,118,686,962 8,607,545,552 6,357,047,383

พสัดุคงเหลือ - สุทธิ 8 11,841,117,113 11,404,241,450 3,494,039,418 2,897,160,514

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 9,366,674,324 7,909,822,154 2,647,967,869 2,785,552,176

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 364,340,886,343 294,151,224,265 256,337,081,195 218,257,366,333

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.3,10.4 206,525,344,976 194,073,417,946 115,259,730,449 112,588,161,989

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10.4 -                          -                         45,045,196,213 41,499,663,713

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10.4 -                          -                         22,067,622,412 19,949,493,037

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 11 15,769,954,045 10,504,068,248 14,329,417,209 9,230,291,118

ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6.3 7,628,832,214 7,138,570,128 57,180,249,770 26,570,832,355

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 526,796,086,972 474,586,637,994 218,120,985,294 204,475,563,989

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 13 18,943,328,168 19,634,199,952 13,996,271,502 14,174,294,615

สินทรัพยเ์หมือง-สุทธิ 14 32,699,297,892 34,007,251,077 -                         -                       

คา่ความนิยม-สุทธิ 15 17,506,128,753 17,381,942,332 -                         -                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16.2 15,234,492,023 10,063,537,926 1,281,549,539 1,468,709,559

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 17 7,803,794,253 16,735,195,112 9,743,471,589 19,343,932,390

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 35,899,369,552 24,268,122,187 18,204,454,602 17,110,117,805

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 884,806,628,848 808,392,942,902 515,228,948,579 466,411,060,570

รวมสินทรัพย์ 1,249,147,515,191 1,102,544,167,167 771,566,029,774 684,668,426,903

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบดุล

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1



หน่วย : บาท

หมายเหตุ  2553  2552  2553  2552

(ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 8,593,725,864 4,144,874,528 -                        -                         
เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 101,020,218,193 69,459,027,949 88,085,331,868 61,374,072,538
เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.4 36,127,742,403 32,522,647,036 48,103,919,081 42,677,690,094
เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้ืมระยะสั้น-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.5 1,042,239,990 651,906,148 5,124,728,260 1,677,289,432
เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 10,851,997,059 9,843,321,705 5,941,788,878 6,074,102,370
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 21 28,562,271,813 33,934,492,782 27,195,263,165 16,113,225,356
เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 7,944,731,692 2,814,771,131 -                        -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 27,223,850,369 26,438,062,903 4,097,666,956 5,746,472,475
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 40,295,031,393 37,788,087,394 17,194,328,688 11,298,655,158
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตระยะสั้น 22 3,753,368,530 661,198,822 -                        -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20 5,079,536,648 3,959,715,379 3,203,738,429 2,678,267,762

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 270,494,713,954 222,218,105,777 198,946,765,325 147,639,775,185

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.6 705,231,528 738,750,432 719,431,654 763,107,926

เงินกูย้ืมระยะยาว 21 342,426,838,966 320,953,645,998 239,630,439,808 241,602,219,402

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16.2 30,408,573,763 28,690,041,692 6,319,413,316 5,270,194,680

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตระยะยาว 22 22,037,378,744 22,894,700,562 -                        -                         

เงินมดัจาํถงัก๊าซ 6,038,460,073 5,480,863,503 6,038,460,073 5,480,863,503

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23 5,723,743,820 3,477,467,157 4,528,347,473 2,734,358,750

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 407,340,226,894 382,235,469,344 257,236,092,324 255,850,744,261

รวมหนีสิ้น 677,834,940,848 604,453,575,121 456,182,857,649 403,490,519,446

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ  2553  2552  2553  2552

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน       

หุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 24.1 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,849,042,025 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 24.2 28,490,420,250 28,490,420,250
หุน้สามญั 2,833,784,825 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 24.2 28,337,848,250 28,337,848,250

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 24.2 27,585,429,566 24,552,672,966 27,585,429,566 24,552,672,966
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้

 ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 4,057,538,785 3,874,472,799 -                           -                        
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 4,027,988,463 1,289,186,137 3,847,769,253         1,153,380,990      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,539,853,297) (1,341,442,169) -                           -                        
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25.1 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725
ทุนสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 25.2 1,005,090,857 988,613,104 1,005,090,857 988,613,104

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 425,441,191,930 368,621,344,561 251,597,216,474 223,288,146,422
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 490,925,052,279 429,179,941,373 315,383,172,125 281,177,907,457

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 80,387,522,064 68,910,650,673 -                           -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 571,312,574,343 498,090,592,046 315,383,172,125 281,177,907,457

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,249,147,515,191 1,102,544,167,167 771,566,029,774 684,668,426,903

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

-                          

          (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน

(นายเทวนิทร์ วงศว์านิช)

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 27 1,900,004,560,249 1,586,174,455,553 1,758,750,604,497 1,466,999,581,525
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 29 1,729,237,615,739 1,438,463,906,465 1,693,908,905,475 1,411,692,919,090

กําไรขั้นต้น 170,766,944,510 147,710,549,088 64,841,699,022 55,306,662,435
รายไดอ่ื้น 28 13,006,284,740 12,454,047,196 31,041,296,773 27,225,743,263

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 183,773,229,250 160,164,596,284 95,882,995,795 82,532,405,698
ค่าใชจ่้ายในการขาย 29 11,275,027,262 12,637,811,778 10,172,461,367 11,975,623,241
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29 24,196,854,133 22,322,701,854 15,285,235,445 13,258,367,095
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 6.10 697,072,344 508,339,218 119,511,347 120,699,667
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 2,751,686,375 7,377,274,117 -                            -                          
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 30 18,678,623,509 15,458,429,872 -                            -                          
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 31 1,941,481,813 9,085,875,964 -                            -                          
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (11,855,366,600) (4,682,721,605) (9,234,428,110) (4,995,186,748)

กําไรจากการดาํเนินงาน 136,087,850,414 97,456,885,086 79,540,215,746 62,172,902,443

บริษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 4

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 32 18,992,416,221 18,766,827,008 -                            -                          
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 155,080,266,635 116,223,712,094 79,540,215,746 62,172,902,443

ตน้ทุนทางการเงิน 33 16,043,131,946 14,218,997,769 12,243,203,492 11,193,202,954
กําไรก่อนภาษเีงินได้ 139,037,134,689 102,004,714,325 67,297,012,254 50,979,699,489

ภาษีเงินได้ 16.1 39,107,092,794 33,314,763,557 12,720,070,270 11,329,078,799
กําไรสุทธิ 99,930,041,895 68,689,950,768 54,576,941,984 39,650,620,690

การแบ่งปันกําไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 83,087,719,301 59,547,585,885 54,576,941,984 39,650,620,690
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย 16,842,322,594 9,142,364,883 -                            -                          

99,930,041,895 68,689,950,768 54,576,941,984 39,650,620,690

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 26 29.26 21.06 19.22                         14.03

กาํไรต่อหุ้นปรับลดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 26 29.19 20.95 19.20                         14.02

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

ส่วนเกนิทุนจากการ กาํไร(ขาดทุน) รวมส่วน ส่วนของ รวมส่วน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิ เปลีย่นแปลงสัดส่วน ที่ยงัไม่เกดิขึน้ ผลต่างจากการ สํารอง สํารองเพือ่กองทุน ของผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้น ของผู้ถอืหุ้น

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแล้ว มูลค่าหุ้น การถอืหุ้นฯ ในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย แปลงค่างบการเงิน ตามกฎหมาย ประกนัวินาศภัย ยงัไม่ได้จัดสรร บริษทัใหญ่ ส่วนน้อย

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 28,240,566,250 22,801,956,166 3,862,091,917 (398,161,828) (817,508,878) 2,857,245,725 963,259,666 326,069,102,279 383,578,551,297 46,956,950,806 430,535,502,103

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน -                        -                     -                       -                          (523,933,291) -                         -                    -                        (523,933,291) (996,666,596) (1,520,599,887)

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -                        -                     -                       1,687,347,965 -                       -                         -                    -                        1,687,347,965 -                      1,687,347,965

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

  การถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                        -                     12,380,882 -                          -                       -                         -                    -                        12,380,882 (91,462,989) (79,082,107)

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถอืหุ้น -                        -                     12,380,882 1,687,347,965 (523,933,291) -                         -                    -                        1,175,795,556 (1,088,129,585) 87,665,971

สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 25.2 -                        -                     -                       -                          -                       -                         25,353,438 (25,353,438) -                        -                      -                           

กาํไรสุทธิ -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    59,547,585,885 59,547,585,885 9,142,364,883 68,689,950,768

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สําหรับงวด -                        -                     12,380,882 1,687,347,965 (523,933,291) -                         25,353,438 59,522,232,447 60,723,381,441 8,054,235,298 68,777,616,739

เงินปันผลจ่าย -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    (16,969,990,165) (16,969,990,165) (4,810,387,103) (21,780,377,268)

ทุนเรือนหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ 24.2 97,282,000            -                     -                       -                          -                       -                         -                    -                        97,282,000 25,978,925 123,260,925

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 24.2 -                        1,750,716,800    -                       -                          -                       -                         -                    -                        1,750,716,800 361,559,560 2,112,276,360

ซื้อธุรกิจ -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    -                        -                        18,322,313,187 18,322,313,187

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 28,337,848,250 24,552,672,966 3,874,472,799 1,289,186,137 (1,341,442,169) 2,857,245,725 988,613,104 368,621,344,561 429,179,941,373 68,910,650,673 498,090,592,046

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 28,337,848,250 24,552,672,966 3,874,472,799 1,289,186,137 (1,341,442,169) 2,857,245,725 988,613,104 368,621,344,561 429,179,941,373 68,910,650,673 498,090,592,046

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน -                        -                     -                       -                          (1,198,411,128) -                         -                    -                        (1,198,411,128) (1,490,439,702) (2,688,850,830)

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -                        -                     -                       2,738,802,326 -                       -                         -                    -                        2,738,802,326 -                      2,738,802,326

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

  การถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                        -                     183,065,986 -                          -                       -                         -                    -                        183,065,986 (7,136,289) 175,929,697

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถอืหุ้น -                        -                     183,065,986 2,738,802,326 (1,198,411,128) -                         -                    -                        1,723,457,184 (1,497,575,991) 225,881,193

สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 25.2 -                        -                     -                       -                          -                       -                         16,477,753       (16,477,753) -                        -                      -                           

กาํไรสุทธิ -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    83,087,719,301 83,087,719,301 16,842,322,594 99,930,041,895        

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สําหรับงวด -                        -                     183,065,986 2,738,802,326 (1,198,411,128) -                         16,477,753       83,071,241,548 84,811,176,485 15,344,746,603 100,155,923,088

เงินปันผลจ่าย 36 -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    (26,251,394,179) (26,251,394,179) (4,599,680,415) (30,851,074,594)       

ทุนเรือนหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ 24.2 152,572,000 -                     -                       -                          -                       -                         -                    -                        152,572,000 4,886,900 157,458,900             

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 24.2 -                        3,032,756,600 -                       -                          -                       -                         -                    -                        3,032,756,600 398,263,500 3,431,020,100          

ซื้อธุรกิจ -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    -                        -                        328,654,803 328,654,803             

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 28,490,420,250 27,585,429,566 4,057,538,785 4,027,988,463 (2,539,853,297) 2,857,245,725 1,005,090,857 425,441,191,930 490,925,052,279 80,387,522,064 571,312,574,343

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม

กาํไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่
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หน่วย : บาท

กําไร(ขาดทุน)
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ที่ยังไม่เกิดขึน้ สํารอง สํารองเพือ่กองทุน รวมส่วน

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ในหลักทรัพย์เผื่อขาย ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 28,240,566,250 22,801,956,166 (509,353,021) 2,857,245,725 963,259,666 200,632,869,335 254,986,544,121

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -                          -                      1,662,734,011 -                   -                     -                          1,662,734,011

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                      1,662,734,011 -                   -                     -                          1,662,734,011

สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 25.2 -                          -                      -                           -                   25,353,438 (25,353,438) -                             

กาํไรสุทธิ -                          -                      -                           -                   -                     39,650,620,690 39,650,620,690

รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สําหรับงวด -                          -                      1,662,734,011 -                   25,353,438 39,625,267,252 41,313,354,701

เงินปันผลจ่าย -                          -                      -                           -                   -                     (16,969,990,165) (16,969,990,165)

ทุนเรือนหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ 24.2 97,282,000 -                      -                           -                   -                     -                          97,282,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 24.2 -                          1,750,716,800 -                           -                   -                     -                          1,750,716,800

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 28,337,848,250 24,552,672,966 1,153,380,990 2,857,245,725 988,613,104 223,288,146,422 281,177,907,457

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 28,337,848,250 24,552,672,966 1,153,380,990 2,857,245,725 988,613,104 223,288,146,422 281,177,907,457

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -                          -                      2,694,388,263 -                   -                     -                          2,694,388,263

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                      2,694,388,263 -                   -                     -                          2,694,388,263

สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 25.2 -                          -                      -                           -                   16,477,753        (16,477,753) -                             

กาํไรสุทธิ -                          -                      -                           -                   -                     54,576,941,984 54,576,941,984

รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สําหรับงวด -                          -                      2,694,388,263 -                   16,477,753        54,560,464,231 57,271,330,247

เงินปันผลจ่าย 36 -                          -                      -                           -                   -                     (26,251,394,179) (26,251,394,179)

ทุนเรือนหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ 24.2 152,572,000 -                      -                           -                   -                     -                          152,572,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 24.2 -                          3,032,756,600 -                           -                   -                     -                          3,032,756,600

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 28,490,420,250 27,585,429,566 3,847,769,253 2,857,245,725 1,005,090,857 251,597,216,474 315,383,172,125

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

  6



หน่วย : บาท

2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 83,087,719,301 59,547,585,885 54,576,941,984 39,650,620,690

รายการปรับปรุงกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

 จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

คา่เส่ือมราคา คา่สูญส้ิน และคา่ตดัจาํหน่าย 51,222,579,687 43,149,762,484 10,283,085,637 9,776,000,167
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ (74,800,633) (409,705,108) (75,407,254) (459,214,818)
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (520,221,331) 4,552,418,516 (197,537,592) (4,063,707)
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 78,400,000 -                         78,400,000 -                        
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นคา่ใชจ่้าย (5,399,501) 383,807,747 (72,234,981) 370,657,226
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (18,992,416,221) (18,766,827,008) -                        -                        
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในกาํไรสุทธิ 16,842,322,594 9,142,364,883 -                        -                        
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (9,443,212,320) (4,500,363,918) (5,434,881,825) (3,080,751,147)
หน้ีสงสัยจะสูญ 58,869,992 6,426,366 54,794,478 2,033,197
คา่ใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 1,471,915,640 5,671,138,123 -                        -                        
ส่วนลดมูลคา่หุน้กูต้ดัจาํหน่าย 27,546,380 27,546,380 27,546,380 27,546,380

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

7

สวนลดมูลคาหุนกตูดจาหนาย 27,546,380 27,546,380 27,546,380 27,546,380
ดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 20,850,041 21,635,862 17,980,482 19,719,643
(โอนกลบั)คา่เผื่อการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 27,230,746 (784,978,425) 7,030,015 (544,422,313)
เงินปันผลรับ (514,280,000) (53,679,977) (18,830,837,386) (14,546,865,862)
ภาษีเงินได้ 39,107,092,794 33,314,763,557 12,720,070,270 11,329,078,799
ดอกเบ้ียรับ (2,678,794,756) (1,854,733,023) (3,852,357,879) (3,061,423,534)
ดอกเบ้ียจ่าย 15,156,065,022 13,522,847,859 11,635,782,945 10,629,939,010
คา่ความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล -                          3,105,525,354 -                        -                        
อ่ืนๆ 15,059,492 (5,971,560) 100,000 208,194

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

 และหน้ีสินดาํเนินงาน 174,886,526,927 146,069,563,997 60,938,475,274 50,109,061,925

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2553 2552 2553 2552

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-กิจการอ่ืน 3,214,967,227 (17,662,313,936) (2,256,389,786) (10,917,258,162)
ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (14,917,894,786) (11,370,002,949) (25,162,267,025) (14,944,820,646)
ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน-กิจการ

 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 365,552,293 (81,145,951) 179,707,952 713,756,197
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน-กิจการอ่ืน-สุทธิ 4,621,880,126 2,547,847,512 3,115,823,644 2,864,168,412
สินคา้คงเหลือ (18,441,294,645) 1,611,639,435 (2,312,350,519) 2,664,050,934
พสัดุคงเหลือ (473,982,831) (2,579,106,359) (645,472,866) (519,484,092)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (839,982,064) 2,994,053,009 200,992,282 1,758,371,406
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 11,070,056,214 (9,076,132,564) 11,739,116,156 (9,150,437,094)
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,237,930 (18,445,966) 1,100,635             259,994,834
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,330,852,665) (3,490,272,002) (1,393,366,013) (5,065,652,565)

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 31,170,120,399 12,959,874,511 24,540,997,968 14,102,954,661
เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,758,269,960 17,089,345,609 5,394,489,837 13,066,961,753
เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้มืระยะส้ัน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,074,838,604 (205,971,245) 722,229,101 1,513,975,885

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

8

เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 371,194,364 341,000,436 (56,874,825) 1,257,778,148
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (437,879,245) 811,764,965 1,957,224,254 (1,953,224,010)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,222,143,671 1,794,083,223 481,226,194 196,527,692
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 557,596,570 438,369,710 557,596,570 438,369,710
เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (39,264,990) (37,166,704) (43,801,272) (35,184,987)
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 25,108,577 (3,415,190,019) -                        -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,013,096,854 (1,918,620,327) 1,759,580,166 (942,072,672)

21,984,911,563 (9,266,389,612) 18,779,562,453 (4,691,224,596)
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 196,871,438,490 136,803,174,385 79,718,037,727 45,417,837,329
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 540,502,469 641,659,919 135,914,190 217,405,224
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (446,176,676) (930,464,143) -                        -                        
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (44,182,459,864) (40,836,428,285) (14,153,261,267) (5,538,691,569)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 152,783,304,419 95,677,941,876 65,700,690,650 40,096,550,984

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,516,193,612 16,796,802 1,476,177,497 8,156,588
เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (105,147,551,586) (125,308,224,310) (20,050,513,274) (43,383,441,010)
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (629,263) (115,038,345) -                        -                        
เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (700,958,345) (4,550,941,811) (77,576,669) (58,922,374)
เงินจ่ายสาํหรับพฒันาสินทรัพยเ์หมือง (2,451,174,587) (2,163,165,594) -                        -                        
เงินจ่ายสาํหรับคา่เช่าท่ีดิน-อาคารตามสัญญาระยะยาว (348,371,249) (744,161,431) (272,790,437) (744,161,431)
เงินมดัจาํสาํหรับการซ้ือธุรกิจ (10,311,744,600) -                         -                        -                        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน (30,240,000) (427,047,400) (30,240,000) (427,047,400)
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (319,726,152) (434,187,773) (30,926,198,525) (10,139,450,000)
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการอ่ืน (40,433,875) (85,055,725) -                        -                        
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          (91,307,682)           (1,013,185,945) (32,342,345,864)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (9,708,619,297)      (3,545,532,500)     (17,209,586,600)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                          -                         (2,118,129,375)     (1,826,550,000)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,671,568,460) (624,732,374) (2,671,568,460)     (568,894,168)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,313,782,686)       (211,726,384) (1,250,000,000)     (211,726,384)

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

9

รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 220,003,335 319,907,455 220,003,335 319,907,455
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,949,228 -                         -                        2,500,000,000
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                         21,804,199,421 30,868,873,659
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการนํ้ามนั 20,551,486 8,530,120 20,551,486 8,530,120
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) (12,856,130,622) (7,301,201,310) (12,822,815,548) (7,039,206,794)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 762,894,375 420,793,497 3,699,543,506 2,558,210,164
เงินปันผลรับ 9,858,615,003 5,888,794,137 18,424,837,386 14,546,865,862

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (123,810,104,386) (145,110,587,425) (29,133,238,102) (63,140,788,177)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

9



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 595,705,056 1,339,405,397 152,572,000 97,282,000
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลคา่หุน้ 3,032,756,600 1,750,716,800 3,032,756,600 1,750,716,800
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 23,802,722,557 24,626,106,956 9,872,415,000 14,700,000,000
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 45,710,304,990 89,950,119,444 20,636,000,000 50,000,000,000
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะส้ัน 26,418,951,550 1,824,683,929 19,911,312,978 3,100,000,000
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะส้ัน (18,615,635,128) (6,033,346,714) (17,346,530,578) (3,100,000,000)
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (14,570,854,783) (4,941,871,803) (6,916,095,363) (1,023,527,228)
จ่ายคืนหุน้กู้ (9,500,000,000) -                             -                        -                            
จ่ายคืนพนัธบตัร ปตท. (9,000,000,000) (9,400,000,000) (9,000,000,000) (9,400,000,000)
เงินจ่ายคา่งวดตามสัญญาเช่าการเงิน (211,094,447) (207,402,500) (184,203,820) (180,660,074)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก

 สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 2,939,229,336 676,277,500 -                        -                        
เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ -                          (95,462,896) -                        -                        
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 904,903 3,359,367 -                        -                        
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (14,709,355,753) (13,657,567,922) (11,931,883,711) (11,312,554,191)
เงินปันผลจ่าย (32,132,313,626) (23,246,889,900) (26,250,275,249) (16,969,990,164)

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

10

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 3,761,321,255 62,588,127,658 (18,023,932,143) 27,661,267,143

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (729,181,093) (198,578,330) (538,498) 940,345

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (429,272,176) 280,302,169 -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 31,576,068,019 13,237,205,948 18,542,981,907 4,617,970,295
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 104,055,909,064 90,818,703,116 42,768,035,920 38,150,065,625
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 3 135,631,977,083 104,055,909,064 61,311,017,827 42,768,035,920

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

10



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ 
 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553  และ 2552
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 นโยบายการบญัชี 
3 
4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชัว่คราว 

5 ลูกหน้ี – กิจการอ่ืน 
6 
7 
8 
9 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สินคา้คงเหลือ 
พสัดุคงเหลือ-สุทธิ 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม  
11 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 
12 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 
14 สินทรัพยเ์หมือง-สุทธิ 
15 
16 

ค่าความนิยม-สุทธิ 
ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

17 
18 
19 
20 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

21 เงินกูย้มืระยะยาว 
22 
23 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

24 
25 

ทุนเรือนหุน้ 
เงินสาํรอง 

26 
27 

กาํไรต่อหุน้ 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 

28 รายไดอ่ื้น 
29 ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะ 
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
  

30 ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 
31 
32 
33 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ตน้ทุนทางการเงิน 

34 
35 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

36 เงินปันผลจ่าย 
37 การซ้ือธุรกิจ 
38 
39 

การปรับปรุงบญัชีและการจดัประเภทรายการใหม่ 
สิทธิประโยชนต์ามบตัรส่งเสริมการลงทุน 

40 
 

41 
42 
 

การดาํเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคาํสัง่คุม้ครองชัว่คราวโครงการใน                        
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบดุล 
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)   จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัในประเทศไทย และเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนคือ 

 

สํานกังานใหญ่ของบริษทัฯ  ตั้งอยู่เลขท่ี 555  ถนนวิภาวดีรังสิต   แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  
ประเทศไทย 

 

 กิจกรรมหลกัของบริษทัฯ เป็นการดาํเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัและบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมขั้นตน้ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจ
ถ่านหิน รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34  เร่ืองขอ้มูลทางการเงินจาํแนก
ตามส่วนงาน 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษทัมีการดาํเนินงานใน 27 ประเทศ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552: 24 ประเทศ) 
 
2. นโยบายการบัญชี 

 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

 
2.1     เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติั
การบญัชี พ.ศ.2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 และตาม
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการจัดทาํและนําเสนอรายงาน
ทางการเงิน ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
 
การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน 
พ.ศ. 2552” ลงวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสามแห่งพระราชบญัญติัการบญัชี  
พ.ศ. 2543  
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2.1       เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ (ต่อ) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทาํข้ึนด้วยขอ้สมมติฐานท่ีว่าผูใ้ช้งบการเงินมีความเขา้ใจ
หลกัการและวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย หลกัการบญัชีท่ีใชอ้าจแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปซ่ึงใช้ในประเทศอ่ืน  ดังนั้ นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทาํข้ึนจึงมิได้มี
จุดประสงค์ท่ีจะแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปท่ีกาํหนดไวใ้นประเทศอ่ืน  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบ
ของงบการเงิน  ยกเวน้รายการบญัชีบางประเภทซ่ึงใชมู้ลค่ายุติธรรมในการวดัมูลค่าตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้
นโยบายการบญัชี 

 

รายการท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษทั และบริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ไดถู้กตดัรายการ
ในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษ               
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ 
ตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่   
รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบัญชีทีป่รับปรุงใหม่ 

 
ในปี  2553 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่   รวมทั้ งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีที่ปรับปรุง
ใหม่ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 26 พฤษภาคม 2553  
 แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)   

 
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 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 

 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  
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2.2       มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่    
รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

 
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (ต่อ)     
 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 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  3 
(ปรับปรุง 2552)    

เร่ือง  การรวมธุรกิจ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  5 
(ปรับปรุง 2552)    

เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ  
          การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6  เร่ือง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

เร่ือง  สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

         
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556      
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  

    มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง  ภาษีเงินได ้
เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ  
          เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา   
          แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

           
กลุ่มบริษทัจะปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความมาตรฐาน         
การบญัชีใหม่ และท่ีปรับปรุงใหม่  ตั้ งแต่วนัท่ีมาตรฐานมีผลบงัคบัใช้ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12   
เร่ืองภาษีเงินได้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 เร่ือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่ง    
ทรัพยากรแร่ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํมาถือปฏิบติัแลว้ก่อนวนัมีผลบงัคบัใช ้  
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2.2       มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  
รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
   
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึง   
การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่และท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคัญต่อ             
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีนาํเสนอ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19  เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ไดจ้ดัประเภทผลประโยชนพ์นกังานเป็น 4 ประเภท ประกอบดว้ย  

1. ผลประโยชนร์ะยะสั้น    
2. ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน รวมถึงโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชนพ์นกังาน  
3. ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 
4. ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง   

โดยมาตรฐานการบญัชีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าโครงการผลประโยชน์พนกังาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนโดย
ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected unit credit method) ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
เพือ่ใหมี้การประมาณหน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 

กลุ่มบริษทัจะเร่ิมนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 โดยวิธีปรับยอ้นหลงั ซ่ึง
จะมีผลทาํใหก้าํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ลดลงเป็นจาํนวนเงิน 4,093.94 ลา้นบาทในงบการเงินรวม 
และ 1,716.64 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังานเพ่ิมข้ึนเป็น
จาํนวนเงิน 5,221.29 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและ 2,452.34 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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2.2       มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่  
รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

 
            มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงนิตราต่างประเทศ  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้แต่ละกิจการกาํหนดสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน   ซ่ึงสกุลเงินท่ีใช ้              
ในการดําเนินงาน หมายถึง  สกุลเงินท่ีใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักท่ีกิจการดําเนินงานอยู ่                    
สกุลเงินอ่ืนๆ นอกเหนือจากสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานจะถือเป็นสกุลเงินต่างประเทศ  รายการท่ีเป็น                 
สกุลเงินตราต่างประเทศตอ้งแปลงค่าให้เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี              
เกิดรายการ ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการชําระเงินของรายการท่ีเป็นตัวเงินหรือจากการ                
แปลงคา่รายการท่ีเป็นตวัเงินในสกลุเงินต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  
 

            ในกรณีท่ีกิจการนําเสนองบการเงินด้วยสกุลเงินท่ีแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน กิจการต้อง             
แปลงคา่ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงินโดย  

  ก)  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีในรายงาน 

ข)  รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

ค)  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 

            กลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัในปี 2556  ทั้งน้ีผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการพิจารณา              
สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและประเมินผลกระทบท่ีมีต่อกลุ่มบริษทั  อย่างไรก็ดีบริษทัย่อยของบริษทัฯ 
(บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP)) จะถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
ในวนัท่ี  1 มกราคม 2554  ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยกาํหนดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงาน  โดยพิจารณาจากรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีไดรั้บจากหรือใชใ้นการดาํเนินกิจการเป็นหลกั  ทั้งน้ีบริษทัยอ่ย
จะทาํการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัเม่ือนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  
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2.3 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัใหญ่  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัใหญ่มีอาํนาจควบคุม
ทั้ งทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้นเพื่อได้มาซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการ
ควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
กลุ่มบริษทัใช้วิธีซ้ือเป็นวิธีการบญัชีสําหรับการซ้ือบริษทัย่อย   ตน้ทุนการซ้ือบริษทัย่อยวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนซ่ึงกลุ่มบริษทัมอบให ้รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือธุรกิจนั้น ตน้ทุนการ
ซ้ือบริษทัย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ระบุไดข้องบริษทัย่อยเฉพาะส่วนที่เป็นของ
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็นคา่ความนิยม  นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัค่าความนิยมไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 2.18  
 
รายการบญัชี ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือรายการขาดทุนที่ยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนซ่ึงเป็นผลจากรายการ
ระหว่างกนัของกิจการท่ีอยูภ่ายในกลุ่มบริษทัจะตดับญัชีออกไป เวน้แต่รายการขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงซ่ึงกลุ่มบริษทั
พิจารณาแลว้ว่ามีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า สาํหรับส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยไดแ้สดงเป็นรายการ
แยกต่างหากในงบดุลรวมและงบกาํไรขาดทุนรวม 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน 

 
รายช่ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10.1  

 
2.4 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว งบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษทัไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย นบัจากวนัที่มีอิทธิพล
อยา่งเป็นสาระสาํคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัส้ินสุดลง  รายการกาํไรหรือรายการขาดทุน
ท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนระหว่างกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะถูกตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม
นั้น เวน้แต่มีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกันดังกล่าวเกิดการด้อยค่า 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุนและแสดงในงบการเงินรวมโดย
ใช้วิ ธี ส่วนได้เ สีย  กลุ่มบริษัทรับรู้ เ งินลงทุนในบริษัทร่วมโดยได้รวมค่าความนิยมที่ เ กิดจากการซ้ือ
ธุรกิจด้วย   
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2.4 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่ เ กิดข้ึนภายหลังการได้มา  จะแสดงไว้ใน
งบกาํไรขาดทุนและการเคล่ือนไหวในบญัชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายติุธรรมภายหลงัการไดม้าจะรวมไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของบญัชีส่วนเกินทุน  
 
กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมอีกต่อไป หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม
มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม เวน้แต่กลุ่มบริษทัไดค้ ํ้ าประกนัหรือ     
มีภาระผกูพนัในหน้ีสินหรือตอ้งจ่ายชาํระหน้ีแทนบริษทัร่วม  

  
 รายช่ือบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10.1  
 
2.5 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั 
 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไวใ้น
สัญญา    กิจการที่ควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดส่วน ซ่ึงเป็นวิธีที่กลุ่มบริษทัรวม
ส่วนแบ่งรายได  ้ค่าใช้จ่าย สินทรัพย ์หน้ีสินและกระแสเงินสดของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไวใ้นแต่ละรายการใน     
งบการเงิน นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัที่อยูใ่นรายการกาํไรหรือรายการขาดทุนจากการขายสินทรัพยจ์าก
กลุ่มบริษทัใหก้บักิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเฉพาะส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียของผูร่้วมคา้อ่ืน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้
ส่วนแบ่งของตนที่อยู ่ในรายการซ้ือสินทรัพยจ์ากกิจการที่ควบคุม ร่วมก ันจนกว่าผู ร่้วมคา้จะขาย
สินทรัพยน์ั้นใหก้บับุคคลอ่ืน อยา่งไรก็ดีรายการขาดทุนจากการซ้ือสินทรัพยจ์ากกิจการที่ควบคุมร่วมกนัตอ้ง
รับรู้ทนัทีเม่ือมีหลกัฐานแสดงว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินทรัพยล์ดลงหรือมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน  
 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุน  
 
สินทรัพยที์่ควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดส่วน  ซ่ึงเป็นการรวมส่วนแบ่ง
ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์และหน้ีสินของการร่วมคา้ตามสญัญา Joint Operating Agreement ในแต่ละรายการในงบการเงิน   
 
รายช่ือกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10.1 
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2.6 เงนิลงทุนอืน่ 
 

กลุ่มบริษทัได้จัดประเภทเงินลงทุนซ่ึงมิไดจ้ัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั เป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย เงินลงทุนในตราสารหน้ี และเงินลงทุนทัว่ไป 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด ถูกจัดประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย และแสดงในงบดุลดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลต่างท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นรายการกาํไร
(ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนและแสดงแยกต่างหากภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้  

 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจะถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปและแสดงใน
งบดุลดว้ยราคาทุน และปรับดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเพื่อรับรู้ผลขาดทุนที่อาจเกิดข้ึนในกรณีที่มี
การลดลงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนอย่างเป็นสาระสําคญั โดยกลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน   ถา้ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกอยู่ในงบกาํไรขาดทุนทนัที 

 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้น
จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 
เมื่อมีการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีของ
เงินลงทุนท่ีจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้

 
2.7 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

ควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ รวมถึง
บริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้  บริษทัย่อย  และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั   นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและ  
มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ 

 
 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ 

คาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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2.8 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี
เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุลให้เป็น           
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงคา่สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีจดัเป็นรายการท่ีเป็นตวัเงินของกิจการในต่างประเทศท่ีเป็นส่วนการดาํเนินงานหน่ึงของ
กิจการท่ีเสนอรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราปิด ณ วนัท่ีในงบดุล รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่
เป็นรายการท่ีเป็นตวัเงินแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในอดีต รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียนถวัเฉลี่ยในระหว่างงวด ผลต่างที่เกิดข้ึนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะ
ถูกบนัทึกเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 
กลุ่มบริษทัแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ย
อตัราปิด ณ วนัท่ีในงบดุล และแปลงค่างบกาํไรขาดทุนโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหว่างงวด     ผลต่าง
จากการแปลงค่ารายการดงักล่าว แสดงภายใตห้วัขอ้ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เมื่อกลุ่มบริษทัจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ จึงจะบนัทึกผลต่างซ่ึงแสดงภายใตส่้วนของผูถ้ือหุ้นเป็น
ส่วนหน่ึงของกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้น  

   
2.9 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในราคาทุน ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม และเงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดภายในสามเดือน ส่วน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไดแ้สดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบดุล 

 
2.10 ลูกหนีก้ารค้าและต๋ัวเงนิรับ 
  
 ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีท่ี

คาดวา่จะเรียกเกบ็เงินไม่ได ้โดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวดตามประวติัการชาํระเงินและ
สถานะทางการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนั รวมทั้งพิจารณาจากอตัราร้อยละตามอายหุน้ีของยอดลูกหน้ีการคา้ ณ 
วนัส้ินงวด หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร  
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2.11 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซตามสัญญา Take or Pay 
 

บริษทัฯ ไดม้ีการทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบัผูข้าย ซ่ึงมีการกาํหนดปริมาณการรับก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซฯ) 
ขั้นตํ่าในแต่ละปี (Annual Minimum Quantity) หากในปีสัญญาใด บริษทัฯ ไม่สามารถรับก๊าซฯไดค้รบตาม
ปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา บริษทัฯ จะตอ้งชาํระค่าซ้ือก๊าซฯล่วงหนา้สาํหรับปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่
สามารถรับได ้(Take or Pay) ในปีสัญญาถดัไป โดยหลงัจากส้ินปีสัญญาในแต่ละปี บริษทัฯ และผูข้ายจะตอ้ง
ทาํการตกลงและยอมรับในปริมาณก๊าซฯที่จะนาํมาใชใ้นการคาํนวณค่า Take or Pay สําหรับปีสัญญานั้น 
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซฯท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไป
แลว้นั้นในปีสญัญาต่อๆไป (Make up) โดยตอ้งรับก๊าซฯใหค้รบตามปริมาณรับก๊าซฯขั้นตํ่าสาํหรับปีสัญญานั้นๆก่อน
บริษทัฯ บนัทึกรายการชาํระค่าซ้ือก๊าซฯภายใตส้ญัญาน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
 

2.12 สินค้าคงเหลอื 
 
 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนท่ีไดม้าหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยราคาทุน

คาํนวณตามเกณฑถ์วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
นาํเขา้ต่างๆ ค่าตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ  ตลอดจนเงินนาํส่งหรือเงินรับชดเชยจากกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
ราคาท่ีคาดว่าจะขายไดสุ้ทธิคาํนวณจากประมาณราคาขายตามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ้่ายที่จาํเป็นเพื่อให้
สินคา้นั้นสาํเร็จรูป และค่าใชจ้่ายในการขายที่เก่ียวขอ้ง กลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เม่ือ
สินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 

 
2.13 พสัดุคงเหลอื 
 
 พัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนซ่ึงคาํนวณตามเกณฑ์ถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก  พัสดุคงเหลือท่ีล้าสมัยหรือ

เส่ือมสภาพและไม่ไดใ้ชง้านจะตั้งสาํรองพสัดุเส่ือมสภาพทั้งจาํนวน 
 
2.14 ต้นทุนการกู้ยมื 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมที่เก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยที์่เขา้เงื่อนไข จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย์
ดงักล่าว จนกระทัง่การดาํเนินการส่วนใหญ่ที่จาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมที่จะ
ใชไ้ดต้ามประสงคเ์สร็จส้ินลง อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนที่ใชค้าํนวณตน้ทุนการกูย้ืมที่รวมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย ์คือ อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียของยอดเงินกูใ้นระหว่างปี ในกรณีท่ีเงินกูย้ืมเกิดข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือก่อสร้าง
หรือผลิตสินทรัพย ์ จาํนวนตน้ทุนการกูย้ืมท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์ะเป็นตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจริงใน
ระหวา่งปีของเงินกูน้ั้นหกัดว้ยรายไดท่ี้เกิดจากการนาํเงินกูด้งักล่าวไปลงทุนเป็นการชัว่คราว 
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2.15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า  โดยราคาทุน
รวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยน์ั้น  
 

   ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของการ
ปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึนอย่างสําคญัจะรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่นอนท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใชป้ระโยชน์
เดิมของสินทรัพยน์ั้น การปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีสําคญัจะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ีเหลืออยู ่ 
ของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
สินทรัพย์ถาวรทั่วไป 

 
ค่า เ ส่ือมราคาบ ันทึกเป็นค่าใช ้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน  คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน 
โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทดงัต่อไปน้ี  

 
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 10 – 30  ปี 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 10 – 40  ปี 
สินทรัพยอ่ื์นๆ  5  – 10  ปี 

 
กลุ่มบริษทัไดท้บทวนการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืน ในกรณีที่ราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ี
สูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกบัมูลค่าจากการใชง้าน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดร้ับคืนและส่วนปรับลดจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน โดยสินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดท่ี
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับอย่างเป็นอิสระจากหน่วยของสินทรัพยอื์่น  เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการ
ดอ้ยค่า 

 
กาํไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดจากการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขายกบั
มูลค่าคงเหลือตามบญัชี ณ วนัจาํหน่าย  โดยไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

 
 

สินทรัพย์เพือ่การสํารวจและการผลติปิโตรเลยีม 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์ใชเ้พ่ือการสํารวจและ
การผลิตปิโตรเลียมโดยใชว้ิธีผลสาํเร็จของงาน (The Successful Efforts Method)  ซ่ึงมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
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2.15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ตน้ทุนสินทรัพย ์

ตน้ทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ย  ตน้ทุนทั้งหมดเพ่ือการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมหรือตน้ทุนในการ
ไดม้าในสดัส่วนของสินทรัพย ์รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต  

ตน้ทุนเพ่ือการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมสํารวจจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละจะเปล่ียนเป็นทรัพยสิ์นของ
โครงการท่ีพบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้   เม่ือมีการสาํรวจพบปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย ์ แต่จะถูก
ตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีมีการพิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณสาํรองหรือพบแต่ไม่
เพยีงพอในเชิงพาณิชย ์

รายจ่ายสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ตลอดจนค่าสงวนพื้นท่ีในช่วงการสาํรวจบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในงวดท่ีเกิดในงบกาํไรขาดทุน     

รายจ่ายเพื่อการพฒันา ทั้งในส่วนของสินทรัพยท่ี์พบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้รวมถึงตน้ทุนของหลุมพฒันาท่ี

ไม่ประสบความสาํเร็จจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย ์

 
 ค่าเส่ือมราคา 
 ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมคาํนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of 

Production) ตลอดอายขุองปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้  (Proved Reserves) ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนหลุมสาํรวจ 
การพฒันา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ยกเวน้โครงการท่ียงัไม่สาํเร็จ
คาํนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต ตลอดอายขุองปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) หรือปริมาณ
สาํรองท่ีพิสูจน์และพฒันาสาํเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ประมาณการของปริมาณสาํรองโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้และปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ละพฒันาสาํเร็จคาํนวณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั และ
จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

รายจ่ายส่วนทีสํ่ารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลติ 
  
 กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัรายจ่ายส่วนท่ีสาํรองแทนรัฐบาล 

(Carried Cost) ภายใตส้ญัญาแบ่งปันผลผลิต โดยมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
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2.15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ภายใตสั้ญญาแบ่งปันผลผลิตท่ีมีรัฐบาลเป็นผูร่้วมทุนบางสัญญา กลุ่มผูร่้วมทุนอ่ืนท่ีไม่ใช่รัฐบาลมีขอ้ผกูพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสาํรวจทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในส่วนของรัฐบาลจนกว่าจะไดรั้บอนุมติั
พ้ืนท่ีพฒันาปิโตรเลียม (First Development Area) ตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสํารวจท่ีกลุ่มผูร่้วมทุนจ่ายแทน
รัฐบาลดงักล่าว (Carried Cost) เป็นไปตามสัดส่วนที่ตกลงกนั ทั้งน้ี เม่ือโครงการไดท้าํการผลิตแลว้ กลุ่ม    
ผูร่้วมทุนจะได้รับคืน Carried Cost ในรูปของการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม ตามวิธีการท่ีไดต้กลงกนั โดย
ปราศจากดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรมปิโตรเลียม ภายใตว้ิธี
ผลสาํเร็จของงาน ซ่ึงส่วนใหญ่บนัทึกเป็นรายการภายใตสิ้นทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในงบดุล
รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียมในงบกาํไรขาดทุน รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

 
2.16 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย สิทธิในการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สิทธิในการใช้สินทรัพย  ์เช่น           
ท่อขนส่งก๊าซ  และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืน ๆ  เช่น สิทธิในการดาํเนินงานอ่ืน สิทธิบัตร ปริมาณสํารองท่ี                  
คาดวา่จะพบ (Probable Reserve)  และ สัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้ (Customer Contract) 
 

ปริมาณสาํรองท่ีคาดว่าจะพบ (Probable Reserve) คือ มูลค่าของปริมาณสาํรองซ่ึงกลุ่มธุรกิจประเภทดาํเนินการ
สํารวจและผลิตปิโตรเลียมจะทาํการประเมินมูลค่าเมื่อมีการซ้ือธุรกิจ  ซ่ึงปริมาณสํารองดงักล่าวจะถูกจดั
ประเภทรวมกบัสินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเม่ือสาํรองดงักล่าวไดเ้ปลี่ยนประเภทเป็นปริมาณ
สาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้และจะทาํการตดัจาํหน่ายโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิต 
  

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืนถูกตัดจาํหน่ายและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
สญัญาซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 5 - 30 ปี 
 
 กลุ่มบริษทัไดมี้การพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ี
ว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืน โดยกลุ่มบริษทัจะประเมินและปรับลดมูลค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวเพื่อไม่ใหเ้กินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  
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2.17 สินทรัพย์เหมอืง 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทถ่านหิน จะบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ท่ีใช้เพื่อการสํารวจและการผลิตถ่านหินซ่ึง
ประกอบดว้ย สิทธิในเหมืองถ่านหิน  และค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี ดงัน้ี 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน 

สิทธิในเหมืองถ่านหินประกอบดว้ย  ตน้ทุนทั้งหมดเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในเหมืองถ่านหิน และรวมถึงตน้ทุน
ค่าสาํรวจและพฒันาพื้นท่ีเหมืองถ่านหิน    

 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี 
ค่าใชจ่้ายในการสํารวจบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย ์ (ค่าใชจ่้ายในการสํารวจรอตดับญัชี) ตามพื้นท่ีท่ีจะก่อให ้  
เกิดประโยชน์ ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีจะประกอบไปดว้ยตน้ทุนทางตรงสุทธิ เช่น ค่าสิทธิบตัร ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ
ทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ และไม่รวมค่าโสหุ้ยทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรง        
กบัพื้นท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน ์โดยมีเง่ือนไขต่อไปน้ี 

 

ก) ตน้ทุนสินทรัพยน์ั้นคาดว่าจะไดร้ับคืนเมื่อพื้นที่นั้นไดร้ับการพฒันาแลว้เสร็จและเร่ิมการทาํเหมือง 
หรือจากการขายพ้ืนท่ีสาํรวจ  
 

ข) กิจกรรมการสาํรวจในพื้นท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ยงัไม่ถึงขั้นท่ีสามารถประเมินถึงความมีอยู่จริงของ
ปริมาณสาํรองในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งสมเหตุสมผล และกิจกรรมการสาํรวจยงัดาํเนินอยูโ่ดยต่อเน่ือง 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของรายจ่ายในการสํารวจข้ึนอยู่กับความสําเร็จและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะ     
ได้รับ ซ่ึงในกรณีท่ีพิจารณาแลว้ว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนอ้ยหรือคาดว่าจะไม่ไดรั้บผลประโยชน ์   
เชิงเศรษฐกิจ  รายจ่ายในการสํารวจรอตัดบัญชีด ังกล่าวจะถูกตัดจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งจาํนวนใน    
งบกาํไรขาดทุนทันที 

ส่วนรายจ่ายเพื่อการพฒันาเหมืองและต้นทุนในการพฒันาพื้นท่ีก่อนท่ีจะทาํการผลิต จะถูกบนัทึกไวเ้ป็น
สินทรัพย(์ค่าใช้จ่ายรอตดับญัชี) หากเขา้เง่ือนไขและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าจะสามารถก่อใหเ้กิด
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

 

 ค่าตดัจาํหน่าย 
 

 ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในเหมืองถ่านหิน คาํนวณโดยใชว้ิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of production) ท่ีขดุได ้
 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี จะเร่ิมตดัจาํหน่ายเม่ือเร่ิมผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย ์ โดย
ใชว้ิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of production) 
 
ปริมาณสดัส่วนของผลผลิตและอายขุองสมัปทานเหมืองถ่านหิน จะถกูประมาณและสอบทานโดยกลุ่มบริษทั  



28 
 

2.18 ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมเกิดจากส่วนของตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ีสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  หรือบริษทัร่วม ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดยกลุ่มบริษทัจะ
มีการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมอย่างนอ้ยปีละคร้ังหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ในกรณีท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของคา่ความนิยมสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
ทนัที  และแสดงค่าความนิยมดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม  ส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึง
บริษทัร่วม จะถูกรวมอยู่ในบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม  ซ่ึงค่าความนิยมดงักล่าวจะถูกทดสอบการดอ้ยค่า
โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการบญัชี  
 
ค่าความนิยมติดลบ  เกิดจากส่วนของตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ีตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั  หรือบริษทัร่วม ณ วนัที่ซ้ือธุรกิจ  โดย
กลุ่มบริษทัจะมีการประเมินระบุและการวดัมูลคา่สินทรัพย ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ 
รวมทั้งประเมินตน้ทุนการรวมธุรกิจ หากส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของรายการดงักล่าวสูงกว่า
ราคาทุน  ณ วนัที่ซ้ือ  จะรับรู้ส่วนเกินที่คงเหลือหลงัการประเมินดังกล่าวเป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุน
ทนัที   

 
2.19 สัญญาเช่าการเงิน – กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนมายงั
กลุ่มบริษทัถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดย
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อ
หน้ีสินคงคา้งอยู่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะแสดงรวมอยู่ในเงินกูร้ะยะยาว ส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยน์ั้น หรือตามอายขุองสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใด
จะสั้นกวา่  
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2.20 สัญญาเช่าดําเนินการ – กลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยที์่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที่ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน โดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า
จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

 
2.21 ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนอปุกรณ์การผลติ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning Costs) เม่ือมีความเป็นไป
ไดค้อ่นขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการจาํนวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินดว้ยจาํนวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตท่ีสร้างเสร็จ
พร้อมใช้งาน  ตน้ทุนดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พ่ือการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม และตดั
จาํหน่ายโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of Production) ของปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) 
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตไดรั้บการสอบทานและประเมินข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั
และดุลยพนิิจของฝ่ายบริหาร 

 
2.22 กองทุนบาํเหน็จพนักงาน และกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 

บริษทัฯไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ช่ือ “กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัร่วมทุน ซ่ึงจดทะเบียนแลว้” โดยกาํหนดใหพ้นกังานท่ีบรรจุตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2536 เป็นสมาชิก
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพทุกคน ส่วนพนกังานท่ีบรรจุก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 2536 ใหสิ้ทธิเลือกท่ีจะเขา้เป็นสมาชิก
ของกองทุนบาํเหน็จพนกังานหรือกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าวมีนโยบายการลงทุน 
4 รูปแบบ  พนกังานมีสิทธิเลือกรูปแบบการลงทุนได ้1 รูปแบบตามความตอ้งการของตนเอง 
 
บริษทัฯ จ่ายเงินสมทบเพ่ือกองทุนบาํเหน็จพนกังานเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนกังานและ
จ่ายสมทบเพิ่มเพื่อกองทุนฯ มีเงินสาํรองเพียงพอในอตัราร้อยละ 100 ของเงินบาํเหน็จท่ีพึงตอ้งจ่าย ณ วนัส้ิน
งวดบญัชี โดยรวมไวเ้ป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนในงบดุล ส่วนรายไดจ้ากดอกผลของสินทรัพยเ์งินกองทุนรับรู้
เป็นรายไดแ้ละเงินจ่ายสมทบรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน  
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2.23 ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
 

กลุ่มบริษทัคาํนวณภาษีเงินได้สาํหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามเกณฑ์ที่กาํหนดไวใ้น
ประมวลรัษฎากร  พระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม  พ.ศ. 2514 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2532 และ
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัไดไ้ปลงทุน 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี  โดยใชอ้ตัราภาษี
ท่ีประกาศใช้ ณ วนัท่ีในงบดุล ซ่ึงเก่ียวกับรอบบญัชีท่ีคาํนวณภาษีเงินได้  ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีบนัทึกหน้ีสินในงบดุล ซ่ึงเกิดจากผลต่างชัว่คราวระหว่าง
ฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน กบัมูลค่าท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน  ผลต่างชัว่คราวส่วนใหญ่เกิดจากค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ การตดัจาํหน่ายตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
และเงินชดเชยกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ รวมถึงผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า  
และฐานภาษี 
 
อตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบดุลใชเ้ป็นอตัราในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนาํจาํนวนผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษี
จะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได ้
ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั 
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2.24 การรับรู้รายได้ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการขายเม่ือส่งมอบสินคา้หรือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  ส่วนรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ  ซ่ึงรายไดท่ี้รับรู้ดงักล่าวแสดง
สุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 
รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

ดอกเบ้ียรับ    -  รับรู้ตามสดัส่วนของระยะเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
 ค่าสิทธิ          -  รับรู้ตามเกณฑท่ี์ไดต้กลงหรือสัญญาท่ีไดท้าํไว ้
 เงินปันผล      -  รับรู้เม่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
 รายไดน้อกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 
2.25 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นสามัญ ด้วยจาํนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี 

 
ส่วนกาํไรต่อหุ้นปรับลดกลุ่มบริษทัปรับปรุงกาํไรสุทธิสาํหรับปีที่เป็นของหุน้สามญั และจาํนวนหุ้นสามญั 
ถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีไดป้รับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด โดยสมมติว่า
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด 

  
2.26 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินลงทุนชั่วคราว 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-กิจการอื่น ลูกหน้ีการคา้-กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ลูกหน้ีอื่น เงินจ่ายล่วงหนา้และ
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกูหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น-กิจการอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบดุลประกอบดว้ย   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้-กิจการอื่น เจา้หน้ีการคา้-กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการที่เก่ียวขอ้ง
กนั เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว นโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับแต่ละรายการไดแ้สดงเปิดเผยแยก
ไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   

 กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
อตัราดอกเบ้ียและราคาตลาดของนํ้ามนัและผลิตภณัฑก๊์าซ โดยเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
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2.26 เคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
   

สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระ  สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะรับรู้ในงบการเงิน 
ณ วนัทาํสัญญา ค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดที่เกิดข้ึนจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะ
ตดัจาํหน่ายตลอดอายขุองสญัญา 

 
 สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 
 

 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุลท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง โดยสัญญาแลกเปล่ียนน้ีได้
แปลงค่าเป็นเงินบาท  โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแลกเปล่ียนนั้นๆ กาํไร
หรือขาดทุนจากการยกเลิกสญัญา หรือจากการชาํระคืนเงินกูย้มืก่อนกาํหนดบนัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

 
 สัญญาซ้ือขายราคานํา้มนัล่วงหน้า 
  

 สัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้เป็นสัญญาท่ีทาํข้ึนเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนัใน
ตลาดโลกตามสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัท่ีไดต้กลงไว ้โดยมีการกาํหนดราคาท่ีจะซ้ือขายในอนาคตและจะรับรู้ผลต่าง
ท่ีเกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุนเม่ือครบกาํหนดสัญญา 

 

 นโยบายการบริหารความเส่ียง ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล
สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
2.27 การประมาณการและข้อสมมติฐานทีสํ่าคญั 
 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี  ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรายงานสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน และในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัและท่ีมาของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงอาจมีผลต่อมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรายงานในงบการเงินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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2.27 การประมาณการและข้อสมมติฐานทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 
ประมาณการหนีสิ้น (Provisions)  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบดุลเม่ือบริษทัมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต โดย
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระ
ภาระผกูพนันั้น และสามารถประมาณมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning costs) เม่ือมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการจาํนวนเงิน
ท่ีต้องจ่ายได้อย่างสมเหตุสมผล โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
(Decommissioning costs) ดว้ยจาํนวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตท่ีสร้างเสร็จพร้อม   
ใชง้าน ตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และตดัจาํหน่าย
โดยวิธีสัดส่วนของผลผลิตของปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้ ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตไดรั้บ
การสอบทานและประเมินข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 
การประมาณการหน้ีสินข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในปัจจุบนั ได้แก่ ขอ้บงัคบัต่างๆ เทคโนโลยี และระดับราคา 
ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณการและตั้งขอ้สมมติฐานไว ้
 
 
ภาษเีงนิได้ 
 
กลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นหลายประเทศ ในการประมาณหน้ีสินภาษีเงินไดต้อ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
เป็นสาระสาํคญั เน่ืองจากมีรายการคา้และการคาํนวณจาํนวนมากท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดท่ี้คาดวา่จะเกิดโดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการภาษีส่วนเพิ่มท่ีจะถึงกาํหนดชาํระ 
ผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินไดที้่ชาํระจริงกบัประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อตดั
บญัชีในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนที่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนาํจาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  ซ่ึงสมมติฐานเกี่ยวกบักาํไรทางภาษีใน
อนาคตท่ีถูกกาํหนดข้ึนมีความไม่แน่นอน อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะกระทบต่อการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี 
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2.27 การประมาณการและข้อสมมติฐานทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 
การประมาณปริมาณสํารองปิโตรเลยีม 
 
ปริมาณสํารองปิโตรเลียมเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีสําคญัสําหรับการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆของกลุ่ม
ธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการทดสอบการดอ้ยค่า การเปลี่ยนแปลงใน
ปริมาณสํารองที่พิสูจน์แลว้จะมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิและค่าเส่ือมราคาท่ี
คาํนวณตามวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of Production) 
 
ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจนแ์ลว้ (Proved reserves) คือ ปริมาณของปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตในเชิงพาณิชย ์
ณ วนัท่ีกาํหนดใดๆ โดยมีความแน่นอนสูง ภายใตเ้ง่ือนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจุบนั รวมถึง
กฎระเบียบของรัฐ โดยปริมาณสาํรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกปีโดย
นักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของกลุ่มบริษทั 
 
ต้นทุนการสํารวจปิโตรเลยีม (Exploration Costs) 
 
กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม มีตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมสาํรวจ
ท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละมีอายุมากกว่า 12 เดือนจะถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ 
(1) พบปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แลว้ หรือ (2) พบปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชยแ์ละมีแผนงานสาํรวจ   
และประเมินในอนาคต ซ่ึงในการตดัสินใจว่าจะตดัจําหน่ายตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมท่ีบนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ละมีอายุมากกว่า 12 เดือนหรือไม่นั้น จาํเป็นตอ้งใช้ขอ้สมมติฐานในการประเมินเง่ือนไขภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานในรอบระยะเวลาบญัชีภายหลงั ตน้ทุนเพื่อการ
ขดุเจาะปิโตรเลียมท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยด์งักล่าวกจ็ะถกูตดัจาํหน่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

 
การด้อยค่าของสินทรัพย์  
 
กลุ่มบริษทัได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคา
ตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกับ    
มูลค่าจากการใชง้าน (ซ่ึงคาํนวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) ราคาตามบญัชีจะถูกปรับ
ลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนและ ส่วนปรับลดจะถูกบันทึกในงบกาํไรขาดทุน  ทั้ งน้ีรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กลุ่มบริษทัรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ 
หากประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
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2.27 การประมาณการและข้อสมมติฐานทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทักาํหนดให้ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได ้ในอนาคต  (สําหรับธุรกิจสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียม) เป็นปัจจยัสําหรับทดสอบการดอ้ยค่าเน่ืองจากกลุ่มบริษทัเช่ือว่าเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด
สาํหรับการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับการวดัมูลค่าจากการใชง้าน ซ่ึงปริมาณการ
ผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคตประกอบดว้ยปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้รวมถึงปริมาณท่ีคาดว่าจะเป็นปริมาณ
สาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้ในอนาคต  
 
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดสําหรับการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น ข้ึนกบัปัจจยั
ต่างๆ ได้แก่ ปริมาณการผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคต ราคาขายในอนาคต อุปสงค์และอุปทานในตลาด 
ปัจจยัความเส่ียง อตัรากาํไรขั้นตน้ ส่วนอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดใน
อนาคตนั้นข้ึนกบัตน้ทุนเงินลงทุนของหน่วยสินทรัพย ์

 
2.28 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนนั้น เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพือ่ดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 
2.29 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

 กลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ โดยมิไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนก
ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เน่ืองจากส่วนงานอ่ืน ยกเวน้ส่วนงานในประเทศไทย มีรายได้ ผลการดาํเนินงาน
และสินทรัพยข์องส่วนงานตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม ผลการดาํเนินงานรวมและสินทรัพยร์วมของ
ทุกส่วนงานรวมกนั 
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3. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินสด  271.05  310.96  223.38  217.37 
เงินฝากธนาคาร 
 ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 95,197.31  36,572.58  25,571.39  15,305.88 

เงินฝากประจาํ      13,276.01  21,011.37  9,925.29  2,000.00 

ตัว๋เงินคลงั -  22,333.69  -  2,392.92 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  1,296.65  7,554.99  -  6,579.54 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  25,590.96  16,272.32  25,590.96  16,272.32 

รวม 135,631.98  104,055.91  61,311.02  42,768.03 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  มีอตัราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.03 – 5.00   ต่อปี  
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.22 – 3.97 ต่อปี)  

 
4. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ  2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินฝากประจาํ 2,594.36  412.30  2,282.39  30.99 

ตัว๋เงินคลงั 915.81  2,663.25  915.81  2,663.25 

พนัธบตัร 13,230.76  5,305.66  12,673.93  4,947.50 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  5,022.92  421.71  5,000.00  400.00 

เงินลงทุนทัว่ไป 19.74  -  19.74  - 

รวม 21,783.59  8,802.92  20,891.87  8,041.74 

 
            เงินลงทุนชัว่คราว  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.35 – 2.30 ต่อปี   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
            2552 :  อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.13 – 3.00 ต่อปี)
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5.        ลูกหนี ้– กจิการอืน่ 

  

5.1      ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ – กิจการอ่ืน-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ลูกหน้ีการคา้ 84,402.30  85,705.55  68,776.04  66,428.03 

ตัว๋เงินรับ 1,154.32  2,173.88  1,154.32  1,400.33 

รวม 85,556.62  87,879.43  69,930.36  67,828.36 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,125.76)  (1,981.07)  (983.53)  (1,120.82) 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 
 -  กิจการอ่ืน-สุทธิ 83,430.86  85,898.36  68,946.83  66,707.54 

 

 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 80,312.41  81,719.47  66,466.07  63,711.91 

ครบกาํหนดชาํระ        

   -  ไม่เกิน 3 เดือน 1,623.47  1,369.87  839.67  714.41 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 975.92  845.48  855.84  812.19 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 973.67  1,333.69  938.52  1,305.75 

   -  เกิน  12 เดือน 1,671.15  2,610.92  830.26  1,284.10 

รวม 85,556.62  87,879.43  69,930.36  67,828.36 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,125.76)  (1,981.07)  (983.53)  (1,120.82) 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 
 - กิจการอ่ืน-สุทธิ 83,430.86  85,898.36  68,946.83  66,707.54 

 
ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ – กิจการอ่ืน-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ไดร้วมลูกหน้ีส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ในงบการเงินรวมจาํนวน 16,005.50 ลา้นบาท  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  : 15,684.25 ลา้นบาท)  และ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 15,839.89 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 15,513.30 ลา้นบาท) 
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5.        ลูกหนี ้– กจิการอืน่ (ต่อ) 
 

5.2      ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการอ่ืน-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ลูกหน้ีอ่ืน 6,131.51  8,267.09  2,050.59  1,827.61 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (528.99)  (520.06)  (523.22)  (514.10) 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 5,602.52  7,747.03  1,527.37  1,313.51 
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนั 
 เช้ือเพลิงคา้งรับ 7,239.97  10,032.14  7,239.97  10,023.81 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 284.03  1,261.62  174.89  333.92 
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มื 
 ระยะสั้น- กิจการอ่ืน-สุทธิ 13,126.52  19,040.79  8,942.23  11,671.24 

 
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ ประกอบดว้ย เงินชดเชยสาํหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีผลิตใน
ประเทศ  นํ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศ และรับคืนสาํหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีจาํหน่าย
ไปต่างประเทศ หรือจาํหน่ายให้แก่เรือเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเดินทางไปต่างประเทศ  รวมถึงเงินชดเชยราคา
ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ โดยจะไดรั้บเงินชดเชยและรับคืนตามอตัราท่ีคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลงังานกาํหนด 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
   

6.1 ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2553  2552  2553  2552 

 บริษทัยอ่ย - - 22,131.99 10,954.81 

 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 490.63 456.44 

 บริษทัร่วม 53,653.95 40,288.03 53,468.93 40,230.30 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,601.50 2,870.44 3,488.66 2,812.74 

รวม 57,255.45 43,158.47 79,580.21 54,454.29 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (353.40) (240.11) (353.40) (240.11) 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 56,902.05 

 
42,918.36 

 
79,226.81 

 

    54,214.18 
 

 
โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 56,928.18  42,734.79  76,279.58  50,596.59 

ครบกาํหนดชาํระ        

   -  ไม่เกิน 3 เดือน 195.15  152.83  172.63  222.48 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 87.07  153.43  306.73  1,030.79 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 44.19  -  544.96  1,988.05 

   -  เกิน  12  เดือน 0.86  117.42  2,276.31  616.38 

รวม 57,255.45  43,158.47  79,580.21  54,454.29 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (353.40)  (240.11)  (353.40)  (240.11) 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 56,902.05  42,918.36  79,226.81  54,214.18 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
6.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ลูกหน้ีอ่ืน        

    บริษทัยอ่ย -  -  630.93  464.97 

    กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  19.86  286.89 

    บริษทัร่วม 700.11  574.22  569.61  570.57 

    บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 168.84  228.13  166.11  227.06 

รวม 868.95  802.35  1,386.51  1,549.49 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (135.37)  (135.37)  (135.37)  (135.37) 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 733.58  666.98  1,251.14  1,414.12 
        
เงินจ่ายล่วงหนา้        

     บริษทัยอ่ย -  -  262.52  364.73 

     บริษทัร่วม 0.02  0.30  -  0.30 

     บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 255.92  244.74  255.12  244.71 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 255.94  245.04  517.64  609.74 
        

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน        

     บริษทัยอ่ย -  -  500.00  18,935.61 

     กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  -  1,855.40 

     บริษทัร่วม -  90.10  -  - 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน -  90.10  500.00  20,791.01 

รวม 989.52  1,002.12  2,268.78  22,814.87 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 

6.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  

 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกันเป็นเงินให้กู ้ยืมที่ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกัน โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2553  มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ  1.00 - 6.87  ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : อตัราดอกเบ้ีย
ระหวา่งร้อยละ 1.13 - 7.25 ต่อปี) 

 

6.3     ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

         

         * ดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัร่วมแห่งหน่ึง ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายคืนภายหลงัจากท่ีบริษทัร่วมดงักล่าวไดช้าํระคืน 

  หุน้กูข้องบริษทัร่วมเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 90.10  -  20,791.01  19,317.54 

- ใหเ้งินกู ้ 43.73  90.10  1,013.19  32,342.34 

- รับคืนเงินกู ้ (133.83)  -  (21,804.20)  (30,868.87) 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี -  -  500.00  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -  90.10  500.00  20,791.01 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ลูกหน้ีอ่ืน        

    บริษทัร่วม * 1,877.99  1,653.23  1,877.99   1,653.23 
 

เงินจ่ายล่วงหนา้        

    บริษทัร่วม -  1.10  -  1.10 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว        

    บริษทัยอ่ย -  -  49,562.21  19,447.00 

    บริษทัร่วม 5,750.84  5,484.24  5,740.05  5,469.50 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 5,750.84  5,484.24  55,302.26  24,916.50 

รวม 7,628.83  7,138.57  57,180.25  26,570.83 
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6.         รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 

6.3 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว–กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552   

 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
2553  มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ  3.03 - 7.25  ต่อปี ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : อตัราดอกเบ้ียระหว่าง
ร้อยละ 3.25 - 7.25 ต่อปี ) 
 

6.4 เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

บริษทัยอ่ย -  -  12,611.56  10,086.28 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  3,997.20  3,985.25 

บริษทัร่วม 32,908.67  30,002.75  31,347.20  28,219.14 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,219.07  2,519.90  147.96  387.02 

รวม 36,127.74  32,522.65  48,103.92  42,677.69 

  
 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 5,484.24  5,050.05  24,916.50  17,277.05 

- ใหเ้งินกู ้ 270.55  434.19  30,885.76  10,139.45 

- รับคืนเงินกู ้ (3.95)  -  -  (2,500.00) 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี -  -  (500.00)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,750.84  5,484.24  55,302.26  24,916.50 



43 
 

6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
6.5    เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เจา้หน้ีอ่ืน        

     บริษทัยอ่ย -  -  1,545.32  1,053.43 

     กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  7.49  1.69 

     บริษทัร่วม 934.87  565.24  899.88  535.50 

     บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 107.37  86.67  107.26  86.67 

เจา้หน้ีอ่ืน 1,042.24  651.91  2,559.95  1,677.29 
        

เงินกูย้มืระยะสั้น *        

     บริษทัยอ่ย -  -  2,564.78  - 

รวม 1,042.24  651.91  5,124.73  1,677.29 

 
  * บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการสภาพคล่อง(Liquidity management)โดยการบริหารเงินรวมภายใน
กลุ่มบริษทั  ซ่ึงบริษทัฯทาํหน้าท่ีบริหารเงินระยะสั้ น   เพื่อจดัการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของ           
แต่ละบริษทัโดยวิธีการกูย้มืเงินระยะสั้นระหวา่งกนั และคิดอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิงอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 

 
6.6    เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

บริษทัยอ่ย -  -  0.33  9.76 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  13.87  14.60 

บริษทัร่วม 18.94  20.66  18.94  20.66 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 686.29  718.09  686.29  718.09 

รวม 705.23  738.75  719.43  763.11 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
6.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

รายได ้        

      ค่าขายสินคา้        

     บริษทัยอ่ย -  -  98,656.57  65,098.03 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  2,595.21  1,589.00 

      บริษทัร่วม 658,397.53  574,910.86  656,600.92  574,357.71 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,921.93  19,353.71  29,137.08  19,252.08 

        

       ดอกเบ้ียรับ        

     บริษทัยอ่ย -  -  2,686.59  2,317.20 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  90.95  98.02 

      บริษทัร่วม 251.93  264.22  251.93  264.22 

        

       เงินปันผลรับ        

     บริษทัยอ่ย -  -  8,542.95  8,756.70 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  1,109.33  27.81 

            บริษทัร่วม -  -  8,664.27  5,708.68 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 514.28  53.68  514.28  53.68 

        

       รายไดอ่ื้น        

     บริษทัยอ่ย -  -  813.19  606.69 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  87.83  85.27 

      บริษทัร่วม 4,120.49  3,919.19  4,116.71  3,916.42 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72.95  102.33  72.14  101.94 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
6.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)   
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ค่าใชจ่้าย        

       ค่าซ้ือสินคา้        

      บริษทัยอ่ย -  -  118,976.95  97,446.15 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  28,348.00  27,612.20 

      บริษทัร่วม 484,861.64  408,801.86  467,180.69  391,710.15 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,620.71  19,919.24  5,516.66  7,662.38 

        

       ดอกเบ้ียจ่าย        

      บริษทัยอ่ย -  -  11.78  - 

        

       ค่าใชจ่้ายอ่ืน        

      บริษทัยอ่ย -  -  747.65  636.89 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  0.88  0.23 

      บริษทัร่วม 1,269.29  1,764.08  1,212.04  1,738.61 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 797.34  897.06  789.23  896.62 
 

            รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 

การกาํหนดราคาระหว่างบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดกบั
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั สําหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัย่อยเป็นไปตามราคาขายตามปกติของ
บริษทัยอ่ยท่ีอา้งอิงจากราคาตลาดโลก  
 

6.8 ภาระผูกพนัต่อบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายละเอียดตาม              
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 41.1 
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6.        รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
6.9    รายการซ้ือขายนํ้ ามันดิบและนํ้ ามันสาํเร็จรูปท่ีไม่มีการส่งมอบจริงกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยมี         

  วตัถุประสงคใ์นการรักษาระดบัสาํรองนํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสาํเร็จรูปซ่ึงไดก้ลบัรายการในงบการเงินแลว้ 
 
   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี    

 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ค่าขาย        

           บริษทัยอ่ย   -  -   8.12  -  

           บริษทัร่วม 1,773.21  3,828.45  1,773.21  3,828.45 

ค่าซ้ือ        

           บริษทัยอ่ย   -  -   8.12  -  

           บริษทัร่วม 1,773.21  3,828.45  1,773.21  3,828.45 
 
 
6.10    ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร   
 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ค่าตอบแทนกรรมการ 116.81  103.50  40.88  40.23 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร* 580.26  404.83  78.63  80.47 

รวม 697.07  508.33  119.51  120.70 

 
*  ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูจ้ัดการ ผูบ้ริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผูจ้ ัดการลงมา และผูบ้ริหารซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง 
เทียบเท่ากบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ีทุกราย โดยไม่รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน            
ท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า หากไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนักบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ี 
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7. สินค้าคงเหลอื 
 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 26,765.50  9,602.04  6,070.89  4,836.79 

ผลิตภณัฑก๊์าซ 1,982.24  923.51  1,980.02  918.16 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 1,150.48  759.94  -  3.53 

อ่ืน ๆ 1,393.27  1,852.18  578.09  614.17 

 31,291.49  13,137.67  8,629.00  6,372.65 
หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ี 
      จะไดรั้บ (22.92)  (18.98)  (21.45)  (15.60) 

รวม 31,268.57  13,118.69  8,607.55  6,357.05 

 
ในปี 2553 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บในงบการเงินรวม
จาํนวน 22.92 ลา้นบาท ( ปี 2552 : 18.98 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 21.45 ลา้นบาท ( ปี 2552 : 
15.60 ลา้นบาท)  และรับรู้การกลบัรายการมูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บใน  
งบการเงินรวมจาํนวน 18.98  ลา้นบาท ( ปี 2552 : 308.70 ลา้นบาท)  และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 
15.60 ลา้นบาท ( ปี 2552 : 178.42 ลา้นบาท) 
 
สินคา้คงเหลือด ังกล่าวขา้งต ้นมิได ้รวมสินคา้สํารองตามกฎหมาย  ซ่ึงได ้แสดงไวภ้ายใต ้สินทรัพย์               
ไม่หมุนเวียนอ่ืนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 
 

8. พสัดุคงเหลอื-สุทธิ 
 

พสัดุคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

อะไหล่ อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 11,979.86  11,544.62  3,555.57  2,957.82 

หกั  สาํรองพสัดุเส่ือมสภาพ (138.74)  (140.38)  (61.53)  (60.66) 

พสัดุคงเหลือ - สุทธิ 11,841.12  11,404.24  3,494.04  2,897.16 
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9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

เงินจ่ายล่วงหนา้  3,073.81  2,765.20  1,212.99  1,022.86 

ดอกเบ้ียคา้งรับและเงินคา้งรับอ่ืน 1,713.67  911.16  260.31  666.70 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,621.95  1,324.64  1,159.19  1,070.25 

อ่ืนๆ 2,957.24  2,908.82  15.48  25.74 

รวม 9,366.67  7,909.82  2,647.97  2,785.55 
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10.          เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  
  

10.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั    
 (มหาชน)  (PTTEP) 

ไทย สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

65.34 65.43 

บริษทั ปตท.(กมัพชูา) จาํกดั (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 
และการตลาดนํ้ามนั 

49.00 49.00 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั (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 และ
การตลาดนํ้ ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า และนํ้าเยน็ 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  (PTTI) ไทย ลงทุนใน
ต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.กรีน เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั (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 ท่าเทียบเรือและ
คลงัผลิตภณัฑ ์

100.00 100.00 

บริษทั  ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง  จาํกดั  (TLBC) 
  (บริษทัฯ และ PTTRB ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 48.95 และ51.05  
ตามลาํดบั ส่งผลให ้TLBC มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

ไทย ผสมและบรรจุ
นํ้ ามนัหล่อล่ืน 

48.95 48.95 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 

10.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั     
บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
 (TTM (T)) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั 
 (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 
     

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 28.29 28.46 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (THAPPLINE) ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 33.19 33.19 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
 (PA (Thailand)) 

ไทย การตลาดนํ้ามนั 35.00 35.00 

บริษทั เวียดนามแอลพีจี จาํกดั  (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 ปิโตรเคมี 
และการกลัน่ 

39.02 36.68 

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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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  

10.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัร่วม (ต่อ)     
บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) ไทย ปิโตรเคมี 40.00 40.00 
บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) ไทย ปิโตรเคมี 48.68 49.16 
บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

ไอนํ้ า และนํ้ าเพ่ือการ
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 48.65 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั   
 (PTTME)  

ไทย บริการบาํรุงรักษา
โรงงานและ 
งานวศิวกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จาํกดั   
 (B.Grimm BIP)  

ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า 

23.00 - 

    
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTEP:     

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 (PTTEPI) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPI     

บริษทั ปตท.สผ.(ประเทศไทย) จาํกดั (PTTEPT)* ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทั พีทีทีอีพี  เซอร์วิสเซส จาํกดั 
(PTTEP Services) 

ไทย ใหบ้ริการ 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.โครงการไทย จาํกดั 
(PTTEP TP)* 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

 

* ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTEP (ต่อ) :     

PTTEP Offshore Investment Company Limited 
 (PTTEPO)  

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPO     

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited  
(PTTEP KV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited  
(PTTEP SV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoan – Vu Company Limited 
 (PTTEP HV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoang – Long Company Limited  
 (PTTEP HL) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) 
 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Algeria Company Limited  (PTTEP AG) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Merangin Company Limited (PTTEPM) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Bahrain Company Limited (PTTEP BH)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Holding  Company Limited (PTTEPH) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Indonesia Company Limited  
(PTTEP ID) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP  Bengara  I Company Limited (PTTEPB) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTEP (ต่อ) :     

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPO (ต่อ)     

PTTEP Egypt Company Limited (PTTEP EG)      
                    

Cayman   
Islands       

     ปิโตรเลียม 
 

     100.00    
           

   100.00    
           

PTTEP Rommana  Company Limited (PTTEPR)  
 

Cayman   
Islands   

ปิโตรเลียม      100.00         100.00      

PTTEP Sidi  Abd El Rahman Company Limited 
(PTTEP SAER)  

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                             

     100.00    
                  

   100.00    
                  

PTTEP Australia Pty  Limited (PTTEP AU)          
 

ออสเตรเลีย 
    

     ปิโตรเลียม 
 

     100.00 
                  

   100.00 
                  

PTTEP  Bangladesh  Limited (PTTEP BD) Cayman 
Islands  

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Myanmar Limited (PTTEP MYA)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)  ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Andaman Transportation Limited (ATL)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP International Holding Company Limited   
(PTTEP IH)  

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company    
Limited (PTTEP SVPC) 

Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ 100.00 - 

PTTEP FLNG Holding Company  Limited   
(PTTEP FH) 

ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 - 

PTTEP Brazil Holding Limited (PTTEP BR) 
 

Cayman   
Islands 

ปิโตรเลียม    100.00        - 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2   ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTEP (ต่อ) :     

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPO (ต่อ)     

PTTEP Netherland Holding Limited 
(PTTEP NL)                           

Cayman   
Islands       

     ปิโตรเลียม 
 

   100.00   
           

- 
           

JV Marine Limited (JV Marine)      
 

Cayman   
Islands   

ปิโตรเลียม    100.00   - 

PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)  
                     

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 
                  

PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)  
                     

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)  
                     

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)  
                     

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. 
(PTTEP NC)  

เนเธอร์แลนด ์ 
             

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)  
                     

แคนาดา    
             

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั (PTTEPS) ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPS      

บริษทั ปตท.สผ.อนัดามนั จาํกดั (PTTEPA) 
 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00    100.00      

บริษทัย่อย ของ PTTCL:     

Houakhong Trading  Company  Limited   
(Houakhong) 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทัย่อย ของ SBECL:     

PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) ฟิลิปปินส์ การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

PTT Philippines Corporation (PTTPC) 
 

ฟิลิปปินส์ การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTT:     

PTT International Trading DMCC (PTTT DMCC) สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

การคา้สากลนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทัย่อย ของ PTTPM:     
Polymer Marketing DMCC Company Limited 
(PM DMCC) 

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 

การตลาด
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

100.00 100.00 

บริษทัย่อย ของ PTTRB:     
บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRM) ไทย บริหารสถานีบริการ

นํ้ ามนัและร้านสะดวก
ซ้ือ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.บริการธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRS) ไทย บริหารบุคคลากร 100.00 100.00 
บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั (TLBC) ไทย ผสมและบรรจุ

นํ้ ามนัหล่อล่ืน 
51.05 51.05 

บริษทัย่อย ของ PTTI :     
PTT Mining Limited (PTTML)  ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTML     
PTT  Asia  Pacific  Mining  Pty  Ltd  (PTTAPM)  

 
ออสเตรเลีย ลงทุนในธุรกิจ

เหมือง 
60.00 60.00 

Yannarie Solar Pty.,Ltd. (YSP) ออสเตรเลีย เหมืองเกลือ 100.00 100.00 

Straits (Brunei) Pte., Ltd. สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
Straits Asia Resources Limited (SAR) สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจ

เหมืองถ่านหิน 
45.60 45.60 

Straits Global Trading Pte Ltd (SGT) สิงคโปร์ การตลาดเหมือง 
ถ่านหิน 

100.00 100.00 

SAR Resources (Australia) Pty Ltd (SARA) ออสเตรเลีย บริหารบุคลากร 100.00 100.00 
Sebuku Investments Ltd (SIL) Isle of Man ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
PT Bahari Perdana Persada (BPPD) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน  80.00 100.00 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
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ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTI (ต่อ) :     
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTML (ต่อ)     

PT Bahari Putra Perdana (BPPN) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Reyka Wahana Digdjaya (RWD) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Bumi Borneo Metalindo (BBM) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Separi Energy (SE) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Jembayan Muarabara (JMB) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Kemilau Rindang Abadi (KRA) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Arzara Baraindo Energitama (ABE) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Karbon Mahakam (KMM) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Metalindo Bumi Raya (MBR) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Kuda Perdana Pertewi (KPP) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

Straits Asia Energy  Pte Ltd (SAEnergy) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

Straits Energy Trading Pte Ltd (SET) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

Straits Marine & Infrastructure Pte Ltd (SMI) สิงคโปร์ Marine Engineering 100.00 100.00 

Straits Asia Engineering Pte Ltd (SAE) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Indo Straits (PTIS) อินโดนีเซีย Marine Engineering - 100.00 
PT Straits Consultancy Services (SCS) 
 

อินโดนีเซีย 
 

ใหบ้ริการ
บริหารงาน 

100.00 
 

100.00 
 

PTT International Holding Limited (PTTIH) ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTIH     

PTT International Investment Limited (PTTII) ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 
PTT International (Singapore) (PTT Inter(Sing)) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 
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บริษทัย่อย ของ PTTGE :     

Sabran Brothers Pte. Ltd.  สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น Sabran Brothers      

Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. (KTP) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.กรีน เอน็เนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จาํกดั  ไทย รับจา้งบริหารงาน 100.00 97.00 

PT Mitra Aneka Rezeki  (PT MAR) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Az-Zhara  อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Taringin Perkasa (TP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sampuraga (SMS) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sejahtera Kobar (SMSK) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Mirza Pratama Putra (MPP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Landen Roslia Mandiri (LRM) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Lamandau Sawit Lestari (LSL) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

Chancellor Oil Pte. Ltd. สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 77.56 - 
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น Chancellor Oil     

PT First Borneo Plantations  (PT. FBP)   อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Borneo International Anugerah  (PT. BIA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Wahana Hamparan Hijau  (PT. WHH) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Mitra Kapuas Agro (PT. MKA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Berkah Sawit Abadi (PT. BSA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Kapuas Bio Agro  (PT. KBA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Khatulistiwa Agro Abadi (PT. KAA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PTT GE Netherlands Coop.U.A  (PTTGE NL) เนเธอร์แลนด ์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTGE NL     
PTT GE Services Netherlands BV  
(PTTGE NL - Services) เนเธอร์แลนด ์ จดัหาเงินทุน 100.00 - 
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บริษทัย่อยของ PTTNGD :     

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
  (AMATA NGD) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 80.00 50.00 * 

  * ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีสถานะเป็นบริษทัร่วมของ PTTNGD   

บริษทัย่อย ของ BSA :     
บริษทั สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั 
(SSA) 

ไทย บริการจดัการ          
การแข่งขนักีฬา

ฟุตบอลและกีฬาอ่ืนๆ 

100.00 - 

บริษทัย่อย ของ TTM (T) :     
TTM Sukuk Berhad (TTMT SPV) มาเลเซีย จดัหาเงินทุน 100.00 - 

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัของ PTTEP :     
Carigali - PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd.     
  (CPOC)  

มาเลเซีย ปิโตรเลียม 50.00 50.00 

Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เบอร์มิวดา ท่อขนส่งก๊าซ 25.50 25.50 

Taninthayi Pipeline Company  LLC (TPC) Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ 
 

19.3178 19.3178 

Orange Energy Limited (Orange) ไทย ปิโตรเลียม 53.9496 53.9496 

B 8/32 Partners Limited (B8/32 Partners) ไทย ปิโตรเลียม 25.0009 25.0009 

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 50.00 - 
     

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัของ PTTI :     
FEE (Bru) Pte.,Ltd. สิงคโปร์ เหมืองถ่านหิน 35.00 35.00 
PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 50.00 - 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2553 2552 

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 
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 

ยโูนแคล 3 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) 
 

24.5 
 

- 
 

 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ.อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (PTTEPI) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2553 2552 

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 
 

- 
 

จี 4/48 ไทย บริษทั เชฟรอน ปัตตานี จาํกดั 5.00 - 

อาทิตย ์ 
  (แปลง G 9/48) 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

80.00 
 

- 
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โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2553 2552 

บงกช  
  (แปลง G 12/48) 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

44.4445 
 

- 
 

แอล 21, 28 และ 
   29/48 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

70.00 
 

- 
 

เอ 4,5 และ 6/48 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 - 

ยโูนแคล 3 (G 6/50) ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั 5.00 - 

ไพลิน (G 7/50) ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั 45.00 - 

อาทิตย ์(G 8/50) ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 80.00 - 

กมัพชูา บี กมัพชูา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 33.333334 33.333334 

พม่าซอติกา้ สหภาพพม่า บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

พม่า เอม็ 3 เอม็ 4  
  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 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีออฟชอร์ อนิเวสท์เมนต์ จํากดั (PTTEPO) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

บี 8/32 และ 9 เอ * ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 25.0010 25.0010 
 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซาท์เวสต์ เวยีดนาม จาํกดั  (PTTEP SV)  

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

เวียดนาม 52/97 เวียดนาม Chevron Vietnam (Block 52), Ltd. 7.00 7.00 
 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีคมิลอง เวยีดนาม จํากดั (PTTEP KV) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

เวียดนาม บี และ48/95 
 

เวียดนาม Chevron Vietnam (Block B), Ltd. 8.50 8.50 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีฮองลอง จาํกดั (PTTEP HL) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

เวียดนาม 16-1 เวียดนาม Hoang Long Joint Operating Company 28.50 28.50 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีฮอนวู จาํกดั (PTTEP HV) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

เวียดนาม 9-2 เวียดนาม Hoan-Vu Joint Operating Company 25.00 25.00 

 
* PTTEPO ถือหุ้นในบริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั และบริษทั บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อสัมปทานใน

โครงการ 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีโอมาน จาํกดั (PTTEP OM) 

  โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

           2553                 2552 

โอมาน 44 โอมาน บริษทั พีทีทีอีพี โอมาน จาํกดั 100.00                100.00 

โอมาน 58 โอมาน บริษทั พีทีทีอีพี โอมาน จาํกดั       -                      100.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีอลัจเีรีย จาํกดั (PTTEP AG) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

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. (ประเทศไทย) จํากดั (PTTEPT) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

บงกช (แปลง G 12/48) ไทย บริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั - 44.4445 

อาทิตย ์(แปลง G  9/48) ไทย บริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั - 80.00 

แอล 53/43 และ 
  แอล 54/43 

ไทย บริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั - 100.00 

จี 4/48 ไทย บริษทั เชฟรอน ปัตตานี จาํกดั  - 5.00 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั (PTTEPS) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

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 

แอล 21, 28  
     และ 29/48  

ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั - 70.00 

เอ 4, 5 และ 6/48 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั - 100.00 

 
โครงการของบริษทั  พทีทีอีพี ีอหิร่าน จาํกดั (PTTEP IR) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อิหร่าน ซาเว่ห์ อิหร่าน บริษทั พีทีทีอีพี อิหร่าน จาํกดั - 100.00 
 
โครงการของบริษทั  พทีทีอีพี ีเบงการา วนั จํากดั (PTTEPB) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย  เบงการา-1 อินโดนีเซีย PT Medco E&P Bengara - 40.00 
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10.     เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการของบริษทั ปตท.สผ.โครงการไทย จาํกดั (PTTEP TP) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

ยโูนแคล 3 (G 6/50) ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั - 5.00 

ไพลิน (G 7/50) ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั - 45.00 

อาทิตย ์(G 8/50) ไทย บริษทั ปตท.สผ.โครงการไทย จาํกดั - 80.00 
 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ี ออสเตรเลยี ออฟชอร์ พทีวีาย จาํกดั (PTTEP AO) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

ออสเตรเลีย เอซี/พี 36  ออสเตรเลีย Murphy  Australia  Oil Pty Ltd. 22.21 20.00 

ออสเตรเลีย  
    ดบัเบ้ิลย ูเอ 423 

ออสเตรเลีย Murphy Australia Oil Pty Ltd. 30.00 30.00 

 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีโรมมานา จาํกดั (PTTEPR) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

โรมมานา อียปิต ์ Sipetrol International S.A. 30.00 30.00 
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10.     เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีบาห์เรน จาํกดั (PTTEP BH) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

บาห์เรน 2 บาห์เรน บริษทั พีทีทีอีพี บาห์เรน จาํกดั 100.00 100.00 

 
 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีซิด ิอบั เอล รามาน จํากดั (PTTEP SAER) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

ซิดิ อบั เอล  
  รามานออฟชอร์ 

อียปิต ์ Edison International SPA 30.00 30.00 

 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซไม ทู จาํกดั (PTTEP SM) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย  เซไมทู อินโดนีเซีย Murphy Semai Oil Co.,Ltd 28.33 33.33 
 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีนิวซีแลนด์ จํากดั (PTTEP NZ) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

นิวซีแลนด ์เกรท 
  เซาธ์ 

นิวซีแลนด ์ OMV New Zealand Limited 36.00 36.00 

 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซาท์ มานด้าร์ จาํกดั (PTTEP SMD) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย เซาท ์
มานดา้ร์ 

อินโดนีเซีย บริษทั พีทีทีอีพี เซาท ์มานดา้ร์ จาํกดั 67.00 - 
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10.     เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีมาลุนด้า จาํกดั (PTTEP ML) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย มาลุนดา้ 
 

อินโดนีเซีย บริษทั พีทีทีอีพี มาลุนดา้ จาํกดั 100.00 - 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีซาดัง จํากดั (PTTEP SD) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย ซาดงั 
 

อินโดนีเซีย Talisman Sadang B.V.i.o. 40.00 - 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซาท์ ซาการี จํากดั (PTTEP SS) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย เซาท ์ 
  ซาการี 

อินโดนีเซีย Talisman South Sageri B.V.i.o. 30.00 - 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 
โครงการของกลุ่มบริษทั พทีีทอีพี ีออสเตรเลยี เพร์ิธ พทีวีาย จํากดั (PTTEP AP) 

โครงการ ประเทศ   

พีทีทีอีพี  ออสตราเลเซีย ออสเตรเลีย    

รายละเอียดบริษทัผูด้าํเนินการและสดัส่วนการร่วมทุนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย มีดงัต่อไปน้ี 

แปลง  บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

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 80.00 80.00 

เอซี /พี 24  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 60.00 60.00 

เอซี/ อาร์แอล 4 (Tenacious)  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 75.00 

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 และ 
   ดบัเบ้ิลย ูเอ 397 พี 

 Woodside Energy Limited 20.00 20.00 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัร่วมของ PTTEP :     

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) ไทย การพาณิชย ์ 50.00 50.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) ไทย บริการงานส่ือสารและ
เทคโนโลย ี

20.00 20.00 

บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP * ออสเตรเลีย ใหบ้ริการ 50.00 50.00 

บริษทัร่วมของ SBECL :     

FST Aviation Services Limited (FST) ฮ่องกง บริการเติมนํ้ามนั 
อากาศยาน 

25.00 25.00 

บริษทัร่วม ของ PTTI :      

บริษทั East Mediterranean Gas Company S.A.E.  
(EMG) 

อียปิต ์ ท่อขนส่งก๊าซใน
ต่างประเทศ 

25.00 25.00 

บริษทั Red Island Mineral (RIM) ออสเตรเลีย เหมืองถ่านหิน 33.50 33.50 

 
 * บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP ไดแ้ก่ ShoreAir Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd 
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10.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
10.3     เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

2553  2552 เงินปันผล  
 

2553 2552 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 2553 2552 

กลุ่มธุรกิจการกลัน่         
1. TOP 49.10 49.10 11,380.83 35,098.90 11,380.83 33,023.81 2,103.46 2,053.38 

2. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 18,637.99 14,770.48 17,330.86 812.38 - 

3. BCP 28.29 28.46 4,060.18 6,608.81 4,060.18 6,236.42 432.80 499.38 

4. PTTAR 48.60 48.65 12,820.01 30,594.61 12,820.01 29,395.46 1,802.48 720.99 

5. IRPC 39.02 36.68 28,467.24 30,676.38 25,946.99 27,241.02 1,309.22 1,161.59 

กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั         
6. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 1,193.14 2,682.35 779.42 - - 

7. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 - 131.25 - - - 

8. VLPG 45.00 45.00 87.35 102.89 87.35 106.29 - - 

9. KPL 40.00 40.00 21.49 (0.96) 21.49 9.10 - - 

10. FST  25.00 25.00 1.13 1.40 1.13 1.34 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี         
11. PTTCH 48.68 49.16 33,520.89 57,408.10 33,520.89 54,486.37 2,152.83 1,208.61 

12. PPCL 40.00 40.00 3,340.48 3,972.72 3,194.10 2,756.58 - - 

13. PTTME  40.00 40.00 66.41 181.00 66.40 137.35 27.80 - 
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10.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
10.3     เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 (ต่อ) 
 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

2553  2552 เงนิปันผล  
 

2553 2552 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 2553 2552 

กลุ่มธุรกิจก๊าซ 
 ธรรมชาติ 

        

14. IPT 20.00 20.00 400.19 1,527.84 400.19 1,527.58 - 18.06 

15. AMATA NGD * - 50.00 - - 80.00 212.12 - 98.50 

16. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,138.13 2,304.76 2,132.78 73.06 73.06 

17. PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 2,619.08 2,743.60 2,486.85 - - 

18. EMG 25.00 25.00 16,544.61 14,063.82 16,544.61 14,526.21 - - 

19. B.Grimm BIP 23.00 - 4.95 4.91 - - - - 

กลุ่มธุรกิจถ่านหิน         

20. RIM 33.50 33.50 1,267.73 1,538.42 1,267.73 1,516.15 - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน         

21. PTTICT 20.00 20.00 60.00 82.74 60.00 89.19 - - 

22. ShoreAir 50.00 50.00 16.88 75.42 16.88 78.52 - - 

    134,692.81 206,525.34 132,101.22 194,073.42   

หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (131.25) - (131.25) -   

รวม   134,561.56 206,525.34 131,969.97 194,073.42 8,714.03 5,833.57 
 

*  AMATA NGD เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTNGD  ตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2553  
เน่ืองจาก PTTNGD ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้เพิม่ในสดัส่วนร้อยละ 30 จากผูถื้อหุน้เดิม  ซ่ึงเม่ือรวมกบัสดัส่วนถือหุน้ท่ีมีอยู่
เดิม ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใหม่เป็นร้อยละ 80  
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.4 เ งินลง ทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบ ริษัท ร่ วมตามงบการ เ งิน เฉพาะ กิจการ                               

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

                                                                               หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

2553 2552 2553 2552 2553 2552 

บริษทัยอ่ย :       

1.  PTTEP 65.34 65.43 11,131.33 11,131.33 8,128.13 8,756.70 

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 - 

6.  PTTLNG 100.00 100.00 1,638.25 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 0.49 - - 

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 100.00 100.00 270.00 270.00 - - 

13.  PTTI 100.00 100.00 13,524.00 12,967.00 - - 

14.  PTTGE 100.00 100.00 7,044.58 5,906.05 - - 

15.  BSA 25.00 25.00 0.50 0.50 - - 

16.  PTT TANK 100.00 100.00 2,500.37 650.36 - - 

17.  TLBC 48.95 48.95 140.00 140.00 8.82 1.54 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   45,045.20 41,499.66 8,542.95 8,758.24 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

10.4 เ งินลง ทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบ ริษัท ร่ วมตามงบการ เ งิน เฉพาะ กิจการ                               
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 (ต่อ) 

 
                                                                          หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงินปันผล  

 

2553 2552 2553 2552 2553 2552 
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 35.00 428.75 350.00 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

21.  PTTAC 48.50 48.50 6,573.63 4,534.25 - - 

22.  HMC 41.44 41.44 9,117.12 9,117.12 49.33 27.81 

รวมเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 22,067.62 19,949.49 1,109.33 27.81 

       
บริษทัร่วม :       

กลุ่มธุรกิจการกลั่น       

23. TOP 49.10 49.10 11,380.83 11,380.83 2,103.46 2,053.38 

24. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 14,770.48 812.39 - 

25. BCP 28.29 28.46 4,060.18 4,060.18 432.80 499.38 

26. PTTAR  48.60 48.65 12,820.01 12,820.01 1,802.48 720.99 

27. IRPC  39.02 36.68 28,467.23 25,946.99 1,309.22 1,161.59 

กลุ่มธุรกิจนํา้มนั        

28. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 2,682.35 - - 

29. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 131.25 - - 

30. VLPG 45.00 45.00 87.35 87.35 - - 

31. KPL 40.00 40.00 21.49 21.49 - - 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

10.4 เ งินลง ทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบ ริษัท ร่ วมตามงบการ เ งิน เฉพาะ กิจการ                               
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  (ต่อ) 

 
     หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

2553 2552 2553 2552 2553 2552 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

32 .  PTTCH 48.68 49.16 32,079.42 32,079.42 2,103.06 1,180.67

33.   PPCL 40.00 40.00 3,340.48 3,194.10 - -

34. PTTME  40.00 40.00 66.41 66.41 27.80 -

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

35.  IPT 20.00 20.00 400.19 400.19 - 18.06

36.  TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 73.06 73.06 

37.  PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 2,743.60 - -

38.  B.Grimm BIP 23.00 - 4.95 - - -

กลุ่มธุรกิจอ่ืน       

39.  PTTICT 20.00 20.00 30.00 30.00 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 115,390.98 112,719.41    5,7

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยคา่   (131.25) (131.25)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม-สุทธิ       115,259.73 112,588.16 8,664.27 5,707.13 

รวม   182,372.55 174,037.31 18,316.55 14,493.18 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 

10.5    การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
10.5.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 2553  2552 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  194,073.42 179,286.63 

-  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  18,992.41 18,766.83 

-  เงินปันผลรับ (8,714.03) (5,833.57) 

- โอนเปล่ียนประเภท (259.89) (144.95) 

-  เงินลงทุนเพ่ิม 2,671.57 568.89 

-  ซ้ือธุรกิจ  - 1,284.61 

-  กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (2.21) 24.61 

-  ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ (75.21) (78.35) 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (160.72) 192.82 

   -  ตดัจาํหน่ายคา่ความนิยมติดลบ - 5.90 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  206,525.34 194,073.42 

 

10.5.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 2553  2552 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  174,037.31 154,564.04 

-  เงินลงทุนเพ่ิม 8,335.24 19,604.52 

-  ดอ้ยค่าเงินลงทุน - (131.25) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 182,372.55 174,037.31 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.6 รายการส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั

ซ่ึงนาํมารวมในงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบดุล : 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2553 2552 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 2,625.16 90.53 155.96 2,039.69 4,041.78 3,221.71 95.78 169.84 740.57 2,202.05 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 13,935.19 635.97 837.00 10,564.10 11,753.93 13,746.86 659.92 803.40 7,021.33 11,178.83 

หน้ีสินหมุนเวยีน (1,242.57) (82.15) (62.24) (559.28) (1,227.56) (3,151.38) (48.65) (151.31) (652.67) (871.20) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (8,607.73) (390.75) (598.50) (5,381.18) (5,242.28) (7,038.53) (485.80) (560.00) (2,590.08) (4,119.21) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 6,710.05 253.60 332.22 6,663.33 9,325.87 6,778.66 221.25 261.93 4,519.15 8,390.47 

 
งบกาํไรขาดทุน :   
 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2553 2552 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC 

รายได ้* 2,721.36 132.06 587.87 320.29 7,718.35 2,571.08 96.46 567.68 99.85 7,113.24 

ค่าใชจ่้าย (1,729.98) (100.16) (596.33) (175.95) (6,505.22) (1,531.94) (96.81) (589.18) (110.02) (6,022.30) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อน           

  ภาษีเงินได ้ 991.38 31.90 (8.46) 144.34 1,213.13 1,039.14 (0.35) (21.50) (10.17) 1,090.94 

ภาษีเงินได ้ - - - (39.03) (227.70) - - - - (219.38) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 991.38 31.90 (8.46) 105.31 985.43 1,039.14 (0.35) (21.50) (10.17) 871.56 

 
* รวมกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
 
            PTTEP 

วนัท่ี 14 มกราคม 2553  PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีทีทีอีพ ีเซาทเ์วสต ์เวียดนาม ไพพไ์ลน์ จาํกดั (PTTEP SVPC)  
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ  ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์
สหรัฐ โดยบริษทั พทีีทีอีพ ีโฮลด้ิง จาํกดั (PTTEPH) เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 

วนัท่ี 7 เมษายน 2553  PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทั PTTEP FLNG Holding Company Limited  ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 
10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง โดย PTTEP 
International Holding Company Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2553  PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย 6 บริษทั ไดแ้ก่  

   PTTEP South Mandar Limited,  PTTEP Sadang Limited,  PTTEP Malunda Limited ,  PTTEP South   
  Sageri Limited  ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย PTTEP Indonesia
 Company Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

  PTTEP Brazil Holding Limited , PTTEP Netherland Holding Limited ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน บริษทัละ 
50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย 
PTTEP International Holding Company Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2553 PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทั PTTEP South America Holding Limited ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 
50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย PTTEP 
International Holding Company Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
 
วนัท่ี 3 มิถุนายน 2553  PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทั PTTEP Australia International Finance Pty Ltd ซ่ึงมี                     
ทุนจดทะเบียน  50,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน  50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ                       
1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย โดย PTTEP Australia Perth Pty Ltd เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 
  
 
 
 
 
 



77 
 

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 

 

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2553 PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย 2 บริษทั ไดแ้ก่ 

 บริษทั PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. มีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดย PTTEP 
International Holding Company Limited และ PTTEP Netherland Holding Limited เป็นผูถื้อหุน้    
ร้อยละ 1 และ 99 ตามลาํดบั 

 บริษทั PTTEP Canada Limited มีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์แคนาดา ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 
จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์แคนาดา โดย PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. เป็น 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 
ในระหว่างงวดพนกังาน PTTEP มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบดุล  
เพิ่มข้ึน 113.00 ลา้นบาท ทั้งน้ีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน PTTEP  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  เท่ากบั
ร้อยละ 65.34 
 
IRPC 
ในระหว่างงวดพนกังาน IRPC มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบดุล  
ลดลง 98.90 ล้านบาท และบริษทัฯ ไดท้ยอยซ้ือหุน้สามญัของ IRPC ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
จาํนวน  596.23 ล้านหุ้น   ส่งผลให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯใน  IRPC  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  
2553  เท่ากับร้อยละ 39.02 

  
PTTAR 
ในระหว่างงวดพนกังาน PTTAR มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบดุล  
เพิ่มข้ึน 5.16 ลา้นบาท  ทั้งน้ีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน PTTAR  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  เท่ากบั
ร้อยละ 48.60 
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10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 

 
PTTCH 
ในระหว่างงวดพนกังาน PTTCH มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบดุล 
ลดลง 10.80 ล้านบาท ทั้ งน้ีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน PTTCH ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2553  เท่ากบั
ร้อยละ 48.68  
 
BCP 
ในระหว่างงวดผูถื้อใบแสดงสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ตามรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  ผลกระทบจากการลดสัดส่วนการลงทุนมีจาํนวน 7.84 ลา้นบาท โดยบนัทึก
เป็นส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของ
ผูถื้อหุน้ในงบดุล  ทั้งน้ีส่งผลใหส้ัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน  BCP ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  เท่ากบัร้อยละ 
28.29 
 
PTTI 
วนัท่ี 15 มกราคม 2553  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิม่ทุนงวดท่ี 5 จาํนวน 357 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2553 
 

วนัท่ี 4 มีนาคม 2553  PTTI ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั PTT International Holdings Limited ท่ีประเทศฮ่องกง  
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง  ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 1,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 ดอลลาร์
ฮ่องกง โดย PTTI  เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
  

วนัท่ี 11 มีนาคม 2553 PTTI ไดจ้ดทะเบียนตั้งบริษทั PTT International Investment Limited  ท่ีประเทศฮ่องกง  
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 1,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 ดอลลาร์
ฮ่องกง โดยบริษทั PTT International Holdings Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด  

 
วนัท่ี 12 เมษายน 2553 PTTI ไดจ้ดทะเบียนตั้งบริษทั PTT FLNG Limited ท่ีประเทศฮ่องกง ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 
10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 1,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง โดยบริษทั  
PTT International (Singapore) PTE. LTD. และบริษทั PTTEP FLNG Holding Company Limited  เป็นผูถื้อหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 50 : 50 
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10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 
 

PTTI (ต่อ) 
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2553  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนงวดท่ี 6 จาํนวน 200 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 
 
วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2553 PTTI ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 9,999 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดย PTTI เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดและไดช้าํระค่า
หุน้ดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ 

 

PTTGE 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTGE มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐจาก           
ทุนจดทะเบียนเดิม 173.85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐเป็น 208.85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จาํนวน 35 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ  ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน  35 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐหรือประมาณ 1,138.53 ลา้นบาทแลว้เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2553 
 
วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2553 PTTGE ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั PT First Borneo Plantations (PT. FBP)   ซ่ึงดาํเนิน
ธุรกิจปาลม์นํ้ ามนัในประเทศอินโดนีเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 95 โดยดาํเนินการผ่านบริษทั Chancellor Oil 
Pte.Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึง PTTGE ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 77.56 

 
PTT TANK 

            ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTT TANK คร้ังท่ี 7/2552 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2552 ไดมี้มติอนุมติัเรียก
ชาํระทุนจดทะเบียนเพิม่เติมส่วนท่ีเหลือคิดเป็นจาํนวนเงิน 350 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือ
วนัท่ี  22 มกราคม 2553 

 
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั PTT TANK คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2553 มีมติอนุมติัให้
เพิม่ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,500 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 2,500 ลา้นบาท โดยเรียก
ชาํระเป็น 3 งวด งวดละ 500 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 14 พฤษภาคม 
และ 15 มิถุนายน 2553 

  
PPCL 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PPCL คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2553 ไดมี้มติอนุมติัเรียกชาํระ
ค่าหุน้จากผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน  365.95  ลา้นบาท  ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ของ PPCL ตามสัดส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 40 คิดเป็นจาํนวนเงิน 146.38 ลา้นบาทแลว้เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2553             
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PTTAC 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTAC  คร้ังท่ี 6/2552  เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 ไดมี้มติอนุมติัเรียกชาํระ

ค่าหุน้เพิ่มทุนงวดท่ี 4 และงวดท่ี 5  เป็นเงินงวดละ 739.88  ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม และ 19 กมุภาพนัธ์ 2553 

 
 ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้บริษทั PTTAC  เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2553 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน 1,846.20 

ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,400 ลา้นบาท เป็น 14,246.20 ลา้นบาท โดยออกหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 18.46 
ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ซ่ึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTAC  คร้ังท่ี 10/2553  เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 
2553 ไดมี้มติอนุมติัเรียกชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนงวดท่ี 1 เป็นจาํนวน 223.85  ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2553 

 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTAC  คร้ังท่ี 12/2553  เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2553 ไดมี้มติอนุมติัเรียกชาํระค่า
หุน้เพ่ิมทุนงวดท่ี 2  เป็นจาํนวน 335.78 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 
2553 
 
DCAP 
วนัท่ี 27 เมษายน 2553 DCAP ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนในส่วนของบริษทัฯ งวดท่ี 1 จาํนวน 78.75 ลา้นบาท  
เพื่อดาํเนินโครงการขยายกาํลงัการผลิตไฟฟ้าของ DCAP โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 
11 พฤษภาคม 2553 
 
TTMT 

 ในระหว่างปี TTMT ไดจ้ดทะเบียนตั้ง TTM Sukuk Berhad ข้ึนเฉพาะกิจ ท่ีประเทศมาเลเซีย  เพื่อระดมทุนจาก
ตลาดมาเลเซีย ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 100,000 ริงกิตมาเลเซีย โดย TTMT เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 
BSA 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั BSA คร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553ไดอ้นุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั 
สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (SSA)  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือบริหารจดัการทีมฟุตบอล ปตท. ท่ีจงัหวดั
ระยอง  โดยมีทุนจดทะเบียน 0.50 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 0.05 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  ซ่ึง  BSA  
เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 

 
B.Grimm BIP  

 ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2552 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2552 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ  
เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จาํกดั (B.Grimm BIP) กบับริษทั บี.กริม เอนเนอจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
และบริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกระดี จาํกดั  เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าสวนอุตสาหกรรมบางกระดีใน
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 23  51 และ 26 ตามลาํดบั  โดยมีทุนจดทะเบียน 21.50 ลา้นบาท  ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
ชาํระคา่หุน้ดงักล่าวจาํนวน 4.95 ลา้นบาทแลว้ เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553  
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.8  ขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนของบริษทัร่วม 
 

10.8.1  รายการสินทรัพย์สุทธิและผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมตามสัดส่วนของบริษทัฯ โดยแสดง
ขอ้มูลตามกลุ่มธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

งบดุล : 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 2553 2552 

 ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืนๆ 

ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อื่นๆ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 3,989.03 1,429.02 21,069.93 104,148.66 179.73 3,084.98 1,010.28 16,968.76 92,745.46 162.44 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 11,590.94 2,276.54 69,975.97 131,313.64 91.65 11,620.02 2,347.81 69,791.80 128,421.62 26.60 

หน้ีสินหมุนเวียน (2,066.18) (448.86) (9,042.46) (51,449.03) (177.68) (2,310.14) (390.32) (8,477.42) (44,041.25) (137.91) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (6,578.10) (2,030.34) (24,742.44) (61,540.52) (50.56) (5,604.86) (2,113.65) (25,804.20) (62,308.41) (1.97) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 6,935.69 1,226.36 57,261.00 122,472.75 43.14 6,790.00 854.12 52,478.94 114,817.42 49.16 

  
 

งบกาํไรขาดทุน :  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 2553 2552 

 ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืนๆ 

ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อื่นๆ 

รายได ้ 6,624.71 1,958.95 56,898.02 489,386.44 238.68 8,316.56 1,842.02 46,638.57 405,982.94 186.41 

ค่าใชจ่้าย (6,380.16) (1,429.05) (50,002.51) (473,798.94) (245.61) (7,913.28) (1,283.59) (42,184.61) (385,867.62) (179.66) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อน           

      ภาษีเงินได ้ 244.55 529.90 6,895.51 15,587.50 (6.93) 403.28 558.43 4,453.96 20,115.32 6.75 

ภาษีเงินได ้ (33.68) (114.21) (718.01) (3,329.47) 0.90 (140.45) (114.22) (1,163.36) (4,434.84) (3.97) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 210.87 415.69 6,177.50 12,258.03 (6.03) 262.83 444.21 3,290.60 15,680.48 2.78 

 
 



83 
 

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.8  ขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนของบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
10.8.2 บริษทัฯ ยงัไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลกาํไรของบริษทัร่วมบางแห่ง สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 

จาํนวน 3.65 ลา้นบาท (2552 : 0.79 ลา้นบาท) เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้ของ
บริษทัร่วมดงักล่าว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน  63.62  ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 
67.27 ลา้นบาท)   

 

10.8.3 มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (เฉพาะบริษทัร่วมท่ีมีตราสารทุนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)) คาํนวณจากราคาเสนอซ้ือปัจจุบนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ วนัท่ีในงบดุล มีรายละเอียดดงัน้ี 

                                                                                                                    หน่วย : ลา้นบาท 
บริษทัร่วม 2553 2552 

            BCP 6,125.73  4,960.51 

            IRPC 50,759.53 31,857.78 

            TOP 78,378.92 42,820.43 

            PTTAR  55,156.02 36,410.18 

            PTTCH              108,473.84 54,605.88 
 

10.8.4 สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ท่ีมีสัดส่วนอาํนาจในการออกเสียง
ต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจา้ของ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

                                                                                                                                 หน่วย : ร้อยละ 
บริษทั สดัส่วนอาํนาจในการออกเสียง สดัส่วนของความเป็นเจา้ของ 

บริษทัยอ่ย   
     RBA 79.35 49.00 
     BSA  57.14 100.00 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   
     HMC 42.10 41.44 
บริษทัร่วม   
     THAPPLINE 35.20 33.15 
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11.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ   
 
11.1       เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เงินลงทุนทัว่ไป 2,179.35 2,379.89 1,106.12 1,106.12 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
   - เงินลงทุนในตราสารทุน 656.69 336.00 336.00 336.00 
   - เงินลงทุนในตราสารหน้ี 585.60 585.60 585.60 585.60 
   - เงินลงทุนในกองทุนรวม 6,804.89 5,554.89 6,804.89 5,554.89 
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน 5,543.42 1,647.68 5,496.81 1,647.68 

รวม 15,769.95 10,504.06 14,329.42 9,230.29 

 
 
11.2      ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษทัฯ  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

   2553 2552 

เงนิลงทุนทัว่ไป     

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Huizhou) จาํกดั  (PA(Huizhou)) จีน การตลาดนํ้ ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Shantou) จาํกดั (PA (Shantou)) จีน การตลาดนํ้ ามนั - 15.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Maoming) จาํกดั (PA (Maoming)) จีน การตลาดนํ้ ามนั 20.00 20.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Sanshui) จาํกดั (PA (Sanshui)) จีน การตลาดนํ้ ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ปตท. มาร์ท จาํกดั  (PTT Mart) ไทย รับจา้งบริหารงาน - 49.00 

บริษทั ขนส่งนํ้ ามนัทางท่อ จาํกดั  (FPT) ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 2.76 2.76 

บริษทั บริการนํ้ามนัอากาศยาน จาํกดั (IPS) ไทย บริการเติมนํ้ ามนั 
อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (RPCL) ไทย ผลิตไฟฟ้า 15.00 15.00 

บริษทั คลัเลอร์วิชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (Corpus) ไทย ผลิตเสน้ดา้ย 
สาํเร็จรูป 

0.48 - 
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11.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.2      ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษทัฯ  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

   2553 2552 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย     

 เงินลงทุนในตราสารทุน     

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (TIP) ไทย ประกนัภยั 13.33 13.33 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
 (BAFS)  

ไทย บริการเติมนํ้ามนั
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   
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11.         เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.3       ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

   2553 2552 

     

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 PTTI :     

Xanadu Mines Ltd. (XML) มองโกเลีย สาํรวจแหล่งแร่ 12.72 15.50 

     

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของ 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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11.        เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.4       เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

      หน่วย :ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 
สัดส่วนเงนิลงทุน  

(ร้อยละ) งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
เงนิปันผล 

 

 
2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

เงนิลงทุนทัว่ไป   
1.  PA (Huizhou) 25.00 25.00 15.16 15.16 15.16 15.16 - - 

2.  PTT Mart - 49.00 - 78.40 - 78.40 - - 

3. FPT 2.76 2.76 44.00 44.00 44.00 44.00 - - 

4. IPS 16.67 16.67 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 

5. PA (Shantou) - 15.00 - 60.84 - 60.84 - - 

6. RPCL 15.00 15.00 1,098.75 1,098.75 1,098.75 1,098.75 435.00 - 

7. ROC 5.91 5.91 643.73 643.73 -               - - - 

8. BAPT 2.07 2.07 18.19 18.19 -               - - - 

9. PA (Maoming) 20.00 20.00 14.83 14.83 14.83 14.83 - - 

10. PA (Sanshui) 25.00 25.00 6.06 6.06 6.06 6.06 - - 

11. KOT 10.00 10.00 117.93 117.93 -               - - - 

12. KIF 10.00 10.00 48.84 48.84 -               - - - 

13. K I 10.00 10.00 245.39 245.39 -               - - - 

14. K II 10.00 10.00 65.52 65.52 -               - - - 

15. XML  - 15.50 - 161.82 -               - - - 

16. Corpus  0.48 - 0.60 - 0.60               - - - 

รวมเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน   2,319.02 2,619.48 1,179.42 1,318.06   

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน   (48.18) (9.46) -               -   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน    (91.49) (230.13) (73.30) (211.94)   

รวมเงินลงทุนทัว่ไป    2,179.35 2,379.89 1,106.12 1,106.12   
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11.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.4       เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

        หน่วย :ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 
สัดส่วนเงนิลงทุน  

(ร้อยละ) งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
เงนิปันผล 

 

 
2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย         
เงินลงทุนในตราสารทุน         

 TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 62.00 40.00 

 BAFS  7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 17.28 13.68 

 XML  12.72 - 221.79 - - - - - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุน   557.79 336.00 336.00 336.00   

เงินลงทุนในตราสารหน้ี   585.60 585.60 585.60 585.60   

เงินลงทุนในกองทุนรวม         

   MFC Energy Fund 32.57 32.57 504.89 504.89 504.89 504.89 - - 

   FAM EPIF   6,300.00 5,050.00 6,300.00 5,050.00 - - 

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม   6,804.89 5,554.89 6,804.89 5,554.89   

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายก่อน  
  ปรับมูลค่าเงินลงทุนและผลต่างจากการ  
  แปลงค่างบการเงิน   

 
7,948.28 

 
6,476.49 

 
7,726.49 

 
6,476.49   

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน   98.90 - - -   

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน    5,543.42 1,647.68 5,496.81 1,647.68   

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย   13,590.60 8,124.17 13,223.30 8,124.17   

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ   15,769.95 10,504.06 14,329.42 9,230.29 514.28 53.68 
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11.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.5 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  10,504.06  7,784.74  9,230.29  6,643.23 

- เงินลงทุนเพิ่ม 1,309.97  253.42  1,250.00  211.73 

- ซ้ือธุรกิจ  -  120.13  -  - 

- ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน 3,895.74  2,375.33  3,849.13  2,375.33 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 60.18  (29.56)  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  15,769.95  10,504.06  14,329.42  9,230.29 
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11.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.6      รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
 

PA (Shantou) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2553 มีมติอนุมติัให้จาํหน่ายหุ้นท่ี 
บริษทัฯ ถืออยูใ่น Petro Asia (Shantou) Co., Ltd (PA(Shantou)) ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุน้ทั้งหมด ใหแ้ก่บริษทั 
Shenzhen Sailuo Industrial Development Co., Ltd  ซ่ึงเป็นผูเ้สนอซ้ือในราคาประมาณ 19.74 ลา้นบาท ดงันั้น   
บริษทัฯ จึงไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน PA(Shantou) จากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนไปเป็นเงินลงทุนชัว่คราวเพ่ือ
รอการจาํหน่าย  ต่อมาผูเ้สนอซ้ือไดย้กเลิกการซ้ือและมีผูเ้สนอซ้ือรายใหม่เขา้มาขอซ้ือหุน้ดงักล่าว  ขณะน้ีอยู่
ระหวา่งการพจิารณาร่างสญัญาการซ้ือขายหุน้ของทั้งสองฝ่าย 
  
FAM  EPIF 

 ในระหว่างงวดบริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มเติมในกองทุนรวม FAM EPIF จาํนวน 1,250 ลา้นบาท และคิดเป็นจาํนวน
หน่วยลงทุน 122.36 ลา้นหน่วย  
 

 PTT MART 
ในระหว่างงวดบริษทัฯ ไดต้ดัเงินลงทุน 78.40 ลา้นบาทออกจากบญัชี   ซ่ึงเงินลงทุนดงักล่าวบริษทัฯ ไดรั้บรู้
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

 
Corpus 
ในระหว่างงวดบริษทัฯ ไดรั้บโอนหุน้สามญัจาก Corpus เพื่อเป็นการชาํระหน้ีใหแ้ก่บริษทัฯโดยใชว้ิธีการแปลง
หน้ีเป็นทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการซ่ึงศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแลว้   ทั้งน้ีเงินลงทุน
ดงักล่าวบริษทัฯ ไดรั้บรู้ค่าเผือ่การดอ้ยค่าไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 
 
XML 
ในระหว่างงวดบริษทัย่อยของ PTTI ไดล้งทุนเพ่ิมเติมใน XML เป็นจาํนวนเงิน 1.89 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 59.97 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุน้ใน XML เท่ากบัร้อยละ 16.72  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 
2553  XML ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์อสเตรเลีย และมีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน XML ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ลดลงจากร้อยละ 16.72 เป็นร้อยละ 12.72  
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12. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี  
  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร สินทรัพยเ์พื่อ สินทรัพย ์ งานระหวา่ง รวม 

  และส่วน และ การสาํรวจ อ่ืน ๆ ก่อสร้าง  

  ปรับปรุง อุปกรณ์ และผลิต    

  อาคาร  ปิโตรเลียม    

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 10,249.28 28,946.65 234,789.34 352,234.96 11,044.47 86,284.57 723,549.27 

- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 37) - 2.65 467.55 - 13.33 23.49 507.02 
- ซ้ือสินทรัพย ์ 669.59 1,533.74 3,197.64 55,119.10 1,317.42 44,980.49 106,817.98 
- ตน้ทุนการกูย้มื - (7.34) (109.04) - (0.01) 2,158.50 2,042.11 
- โอนเปล่ียนประเภท 125.99 9,337.07 38,457.34 (161.10) 821.98 (54,467.53) (5,886.25) 
- ขายและจาํหน่าย (16.02) (877.66) (1,773.16) (1,663.17) (658.94) (3.48) (4,992.43) 
- ผลต่างจากการแปลงคา่งบฯ (120.57) (15.18) (481.40) (654.20) 53.12 (87.24) (1,305.47) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 10,908.27 38,919.93 274,548.27 404,875.59 12,591.37 78,888.80 820,732.23 
        
ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 - (12,398.06) (80,669.15) (147,643.01) (7,379.71) - (248,089.93) 

- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 37) - (1.78) (93.69) - (4.57) - (100.04) 
- ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (1,709.67) (9,935.33) (34,460.08) (1,065.74) - (47,170.82) 
- โอนเปล่ียนประเภท - (72.40) (94.01) - 203.86 - 37.45 
- ขายและจาํหน่าย - 774.04 466.70 105.31 481.58 - 1,827.63 
- ผลต่างจากการแปลงคา่งบฯ - 7.16 140.47 260.32 7.54 - 415.49 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - (13,400.71) (90,185.01) (181,737.46) (7,757.04) - (293,080.22) 
        
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 (60.72) (7.39) (242.86) (561.73) - - (872.70) 

- ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (81.27) (8.23) (47.41) (0.54) - - (137.45) 

- กลบัรายการขาดทุนดอ้ยค่า 60.72 3.42 0.06 90.03 - - 154.23 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (81.27) (12.20) (290.21) (472.24) - - (855.92) 

ราคาตามบญัชี        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 10,188.56 16,541.20 153,877.33 204,030.22 3,664.76 86,284.57 474,586.64 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 10,827.00 25,507.02 184,073.05 222,665.89 4,834.33 78,888.80 526,796.09 
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12. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร สินทรัพย ์ งานระหว่าง รวม 
  และส่วน และ อ่ืนๆ ก่อสร้าง  

  ปรับปรุง อุปกรณ์    

  อาคาร     

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 7,753.01 21,762.59 202,315.28 8,427.54 50,727.36 290,985.78 
- ซ้ือสินทรัพย ์ 84.26 642.49 1,934.77 970.00 20,516.81 24,148.33 
- ตน้ทุนการกูย้มื - (7.34) (109.04) (0.01) 1,003.17 886.78 
- โอนเปล่ียนประเภท 222.94 2,861.04 30,286.25 1,212.89 (35,245.17) (662.05) 
- ขายและจาํหน่าย (16.02) (173.34) (1,321.76) (544.64) - (2,055.76) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 8,044.19 25,085.44 233,105.50 10,065.78 37,002.17 313,303.08 
       
ค่าเส่ือมราคาสะสม       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 - (9,440.98) (70,700.77) (6,057.62) - (86,199.37) 
- ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (1,046.54) (7,405.39) (853.75) - (9,305.68) 
- โอนเปล่ียนประเภท - (0.03) 0.03 (0.01) - (0.01) 
- ขายและจาํหน่าย - 143.95 135.55 392.05 - 671.55 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - (10,343.60) (77,970.58) (6,519.33) - (94,833.51) 
       
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 (60.72) (7.40) (242.73) - - (310.85) 
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (81.27) (8.23) (12.38) - - (101.88) 
- กลบัรายการขาดทุนดอ้ยค่า 60.72 3.42 - - - 64.14 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (81.27) (12.21) (255.11) - - (348.59) 
       
ราคาตามบญัชี       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 7,692.29 12,314.21 131,371.78 2,369.92 50,727.36 204,475.56 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 7,962.92 14,729.63 154,879.81 3,546.45 37,002.17 218,120.98 
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12. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ) 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงินรวมมีจาํนวน 
2,042.11 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 2,238.49 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 
886.78 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 1,433.05 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนระหว่าง
ร้อยละ 1.67 – 7.25 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : ร้อยละ 3.32-7.25) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงรวมอยูใ่นสินทรัพยอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ 
สินทรัพยป์ระเภทยานพาหนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ราคาทุน 981.36  800.22  844.84  674.76 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (204.58)  (467.08)  (142.26)  (414.25) 

ราคาตามบญัชี 776.78  333.14  702.58  260.51 

  
 
           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  PTTEP  มีรายจ่ายส่วนท่ีสาํรองแทนรัฐบาล (Carried Cost) แสดงเป็นรายการภายใต้

สินทรัพยเ์พ่ือการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบดุล และค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ
ปิโตรเลียมในงบกาํไรขาดทุน สาํหรับโครงการต่างๆ ดงัน้ี 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

โครงการ ส่วนท่ีสาํรองจ่ายแทนรัฐบาล 

 สินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 
 และผลิตปิโตรเลียม  (ยอดสะสมตั้งแต่ปี 2545 ถึง 
 31 ธนัวาคม 2553) 

เวียดนาม 52/97 - 30.42 - 
เวียดนาม บี และ 48/95 - 31.84 - 
เวียดนาม 16-1 904.42 - 1,305.74 
เวียดนาม 9-2 1,181.59 - 811.23 
อลัจีเรีย 433เอ และ 416บี 281.13 - 434.66 
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13. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน- สุทธิ 
 
  
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 คอมพิวเตอร์ 

ซอฟทแ์วร์ 
สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์

ไม่มีตวัตนอ่ืน 
           รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553      6,038.23 19,523.41 1,106.40   26,668.04 

 -  ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 37) 0.12 0.12 660.10 660.34 

 -  เพิม่ข้ึน 210.07 51.51 0.08 261.66 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 407.80 (1,060.86) (277.12) (930.18) 

 -  ขายและจาํหน่าย (4.50) - (67.40) (71.90) 

-   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (0.29) (9.67) 0.35 (9.61) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 6,651.43 18,504.51 1,422.41 26,578.35 

     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 (1,686.50) (4,793.64) (553.70) (7,033.84) 

 -  ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 37) (0.10) - - (0.10) 

 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (296.47) (539.36) (73.68) (909.51) 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 0.28 244.16 - 244.44 

 -  ขายและจาํหน่าย 4.41 - 50.99 55.40 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.20 5.54 2.85 8.59 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (1,978.18) (5,083.30) (573.54) (7,635.02) 

ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 4,351.73 14,729.77 552.70 19,634.20 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 4,673.25 13,421.21 848.87 18,943.33 
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13.     สินทรัพย์ไม่มตีัวตน- สุทธิ (ต่อ) 
 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 คอมพิวเตอร์ 

ซอฟทแ์วร์ 
สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์

ไม่มีตวัตนอ่ืน 
          รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 1,286.93 18,214.81 51.55 19,553.29 

 -  เพิม่ข้ึน 90.97 0.01 - 90.98 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 349.18 26.68 - 375.86 

 -  ขายและจาํหน่าย (4.41) - - (4.41) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 1,722.67 18,241.50 51.55 20,015.72 

     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 (869.83) (4,457.62) (51.55) (5,379.00) 

 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (161.59) (477.27) - (638.86) 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 0.46 (6.46) - (6.00) 

 -  ขายและจาํหน่าย 4.41 - - 4.41 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (1,026.55) (4,941.35) (51.55) (6,019.45) 

ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 417.10 13,757.19 - 14,174.29 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 696.12 13,300.15 - 13,996.27 
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14. สินทรัพย์เหมอืง- สุทธิ 
 

สินทรัพยเ์หมือง-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

                      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 2553  2552 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  36,887.30  - 

 -  ซ้ือธุรกิจ -  36,901.18 

 -  เพิม่ข้ึน 893.58  4,943.55 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 634.62  (3,809.13) 

-  ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (2,170.04)  (1,148.30) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 36,245.46  36,887.30 

    
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  (2,880.05)  - 

-  ซ้ือธุรกิจ -  (1,902.13) 

-  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (901.83)  (1,086.07) 

-  โอนเปล่ียนประเภท 0.28  (18.06) 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 277.20  126.21 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (3,504.40)  (2,880.05) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 

-  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (41.76)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (41.76)  - 

    

ราคาตามบญัชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  32,699.30  34,007.25 
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15.         ค่าความนิยม-สุทธิ 
 
การเปล่ียนแปลงในค่าความนิยม-สุทธิ มีรายละเอียดดงัน้ี 

                             
        หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  17,381.94  12,107.22 

-  ซ้ือธุรกิจ  -  107.48 

-  เพิม่ข้ึน (หมายเหตุฯ 37)  926.01  5,991.73 

-  โอนเปล่ียนประเภท  (37.23)  - 

-  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (33.52)  (176.97) 

-  ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (731.07)  (647.52) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  17,506.13  17,381.94 

 
 
 16. ภาษเีงนิได้ และภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 
 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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16. ภาษเีงนิได้ และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
 

16.1    ภาษีเงินไดใ้นงบกําไรขาดทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ้นสุดวนัท่ี           
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร       

      ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 13,863.07  12,433.88  12,638.43  11,017.60 

      ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (557.39)  307.37  81.64  311.48 

              รวมภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร 13,305.68  12,741.25  12,720.07  11,329.08 

ภาษีเงินไดธุ้รกิจปิโตรเลียม     

       ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  24,205.77  20,150.18  -  - 

       ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (605.99)  (101.39)  -  - 

             รวมภาษีเงินไดธุ้รกิจปิโตรเลียม 23,599.78  20,048.79  -  - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ        

       ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 5,131.19  4,519.82  -  - 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,787.53)  1,146.39  -  - 
             รวมภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน 
              ต่างประเทศ 3,343.66        5,666.21  

 
-  

 
- 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์น        

  ทรัพยากรปิโตรเลียมในออสเตรเลีย        

       ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั -  (135.53)  -  - 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,142.03)  (5,005.96)  -  - 
             รวมภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน ์
             ทรัพยากรปิโตรเลียมในออสเตรเลีย (1,142.03)  (5,141.49)  -  - 

รวมภาษีเงินไดท้ั้งส้ิน 39,107.09  33,314.76  12,720.07  11,329.08 
 

ในประเทศออสเตรเลีย นอกจากมีการจดัเกบ็ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลแลว้ ยงัมีการจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน ์
ในทรัพยากรปิโตรเลียม (Petroleum Resource Rent Tax: PRRT) ดว้ย โดยคาํนวณตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนด 
ในอตัราร้อยละ 40 ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ PRRT โดยใช้
นโยบายการบญัชีในการวดัค่าและเปิดเผยเช่นเดียวกบัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
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16. ภาษเีงนิได้ และภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

16.2  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบดุลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 
และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

     ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร    

             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 1,486.09  1,468.71 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 401.28  (187.16) 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 1,887.37  1,281.55 

     ภาษีเงินไดธุ้รกิจปิโตรเลียม    
             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 172.32  - 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 390.51  - 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 562.83  - 

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ    

             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 1,719.21  - 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 2,977.20  - 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 4,696.41  - 

     ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์นทรัพยากรปิโตรเลียมใน    

      ประเทศออสเตรเลีย    

             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 6,685.92  - 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 1,401.96  - 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 8,087.88  - 
    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 10,063.54  1,468.71 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 15,234.49  1,281.55 
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16. ภาษเีงนิได้ และภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

16.2  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบดุลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2553 
และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    
     ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร    

             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 5,363.60  5,270.19 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 1,227.97  1,049.22 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 6,591.57  6,319.41 

     ภาษีเงินไดธุ้รกิจปิโตรเลียม    
             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 14,219.68  - 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) (239.16)  - 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 13,980.52  - 

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ    

             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 9,106.76  - 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 729.72  - 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 9,836.48  - 
    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 28,690.04  5,270.19 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 30,408.57  6,319.41 

 
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีด้านสินทรัพย  ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการ         
ดอ้ยค่าสินทรัพย ์ค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ และรายไดร้อการตดับญัชี ดา้นหน้ีสินส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยรายการค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ การตดัจาํหน่ายตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การ
ผลิตและกาํไรจากการแปลงค่าหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตท่ียงัไม่เกิดข้ึน  และเงินชดเชยกองทุนนํ้ ามัน
เช้ือเพลิงคา้งรับ 
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17.      เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,735.19  24,055.93  19,343.93  26,590.36 

    - เพิม่ข้ึน -  25.79  -  25.79 

    - Make-up Right (8,931.40)  (7,346.53)  (9,600.46)  (7,272.22) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  7,803.79  16,735.19  9,743.47  19,343.93 

 
บริษทัฯ ได้จ่ายเงินค่าซ้ือก๊าซล่วงหน้าสาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดต้ามปริมาณขั้นตํ่าท่ีระบุ
ในสัญญาซ้ือขายก๊าซ  (Take-or-Pay) ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซท่ีไดช้าํระเงินล่วงหน้าไปแลว้ในปีสัญญา
ต่อๆไป (Make-up Right) โดยไม่มีกาํหนดเวลา  
 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซจากแหล่งยาดานาและเยตากุนในประเทศสหภาพ
พม่าเป็นยอดคงเหลือสาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดข้องปี 2543-2544  
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18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินประกนัและมดัจาํ 10,554.18  238.79  44.83  39.13 

เงินจ่ายล่วงหนา้  9,020.90  8,370.25  4,131.81  4,272.38 

สินคา้คงเหลือ-สาํรองตามกฎหมาย 13,911.72  13,241.10  13,894.99  12,510.33 

ค่าตอบแทนตามสัญญารอตดับญัชี 919.35  978.91  -  - 

อ่ืน ๆ 1,493.22  1,439.07  132.82  288.28 

รวม 35,899.37  24,268.12  18,204.45  17,110.12 

 
            ในระหว่างปี 2553 PTTEP ไดจ่้ายเงินมดัจาํสาํหรับการซ้ือหุน้ส่วนจาํนวน 10,312 ลา้นบาท  ใหก้บับริษทั Statoil 

Canada Ltd. และ Statoil Canada Holdings Corp. จากการเขา้ร่วมสัญญา Partnership Unit Sale Agreement 
(PUSA)  เพ่ือเขา้ซ้ือหุน้ส่วนในสดัส่วนร้อยละ 40  เพื่อร่วมลงทุนในแหล่ง Oil Sand Kai Kos Dehseh (KKD) ใน
ประเทศแคนาดา      

 
            พระราชบัญญัติการค้านํ้ ามันเช้ือเพลิง  พ .ศ .2543 ได้จัดกลุ่มบริษัทเป็นผู ้ค้านํ้ ามันตามมาตรา  7 แห่ง

พระราชบญัญติัน้ีและเพื่อป้องกนัและแกไ้ขการขาดแคลนนํ้ามนัเช้ือเพลิง พระราชบญัญติัฯ ฉบบัน้ีไดก้าํหนดให้
ผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 ตอ้งสํารองนํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามชนิดและปริมาณตามท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลงังานเป็น                
ผูก้าํหนด ซ่ึงปัจจุบนัไดส้ํารองใชต้ามอตัราร้อยละ 5 ของปริมาณกาํหนดคา้ ซ่ึงไดแ้จง้ไวก้บัอธิบดีกรมธุรกิจ
พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

         
ในปี 2553 และปี 2552 กลุ่มบริษทัไม่มีการรับรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือ-สาํรองตามกฎหมายใหเ้ท่ากบั
มูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ เน่ืองจากราคาทุนตํ่ากวา่    

 
19. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ  
1.84 - 6.45 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.55 – 6.45 ต่อปี)ในงบการเงินรวม  ส่วนใน
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
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20. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
  

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินรับล่วงหนา้ 139.20  116.97  25.14  56.64 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,636.90  2,414.45  2,198.11  2,005.46 
เงินประกนัสัญญา  
   (ครบกาํหนดจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี) 164.80 

 
316.28 

 
-  0.99 

อ่ืน ๆ 2,138.64  1,112.02  980.49  615.18 

รวม 5,079.54  3,959.72  3,203.74  2,678.27 

 
 
21. เงนิกู้ยมืระยะยาว 
 
           เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
      หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 9,975.85  9,577.00  9,500.00  9,500.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 211.64  196.73  211.64  196.73 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 3,512.16  10,307.39  2,651.91  2,917.25 

หุน้กู ้- สกลุบาท 11,356.50  12,798.73  11,356.50  3,300.00 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 3,286.60  -  3,286.60  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 219.52  1,054.64  188.61  199.25 

รวม 28,562.27  33,934.49  27,195.26  16,113.23 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
           เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

เงินกูย้มืระยะยาว 
      หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 36,002.44  44,010.49  27,500.00  37,000.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 504.71  653.13  504.71  653.13 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 43,854.43  29,364.14  22,436.28  16,587.09 

หุน้กู ้- สกลุบาท 197,769.46  191,755.40  148,804.20  142,804.20 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 63,788.49  44,474.94  39,933.29  44,474.94 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 507.31  10,695.55  451.96  82.86 

รวม 342,426.84  320,953.65  239,630.44  241,602.22 

 
เงินกูย้ืมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 18,575.61 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 :  
28,040.29 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี และเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
จาํแนกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 51,826.39  62,533.72  28,664.50  30,595.33 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 319,162.72  292,354.42  238,161.20  227,120.12 

รวม 370,989.11  354,888.14  266,825.70  257,715.45 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

พนัธบตัร ปตท. 3.90%-7.83%  3.85%-7.83%  3.90%-7.83%  3.85%-7.83% 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 2.32%-4.75%  2.38%-4.75%  2.32%-4.75%  2.38%-4.75% 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 0.50%  0.50%  0.50%  0.50% 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ        

   - ดอลลาร์สหรัฐ 0.46%-6.05%  0.46%-7.51%  0.46%-3.83%  0.46%-4.57% 

   - เยนญ่ีปุ่น 4.45%  4.45%  4.45%  4.45% 

หุน้กู ้- สกลุบาท 3.00%-7.40%  1.81%-7.40%  3.20%-7.40%  3.20%-7.40% 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 1.57%-5.88%  4.74%-5.88%  1.57%-5.88%  4.74%-5.88% 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.33%-6.75%  4.00%-10.34%  3.33%-6.33%  4.80%-6.69% 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1 เงินกูย้มื 
 

การเปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืม–สกุลบาทและสกุลต่างประเทศสาํหรับปีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2553 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 

     หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 
 สกลุเงิน   

 

บาท  
ดอลลาร์
สหรัฐ  เยนญ่ีปุ่น  รวมเทียบเท่าบาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 54,437.35  934.08  23,000.00  94,108.88 

- กูเ้พิ่ม 2,623.15  657.85  -  24,009.79 

- ชาํระคืน (10,365.87)  (307.87)  -  (20,462.31) 

- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  (2,742.69) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  -  -  (858.03) 

- อ่ืนๆ -  0.18  -  5.59 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (10,187.49)  (116.03)  -  (13,699.65) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 36,507.14  1,168.21  23,000.00  80,361.58 

 
 

     หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน   

 บาท  

ดอลลาร์
สหรัฐ  

 
เยนญ่ีปุ่น  รวมเทียบเท่าบาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 47,349.86  331.04  23,000.00  66,854.20 

- กูเ้พิ่ม 70.16  300.00  -  9,872.42 

- ชาํระคืน (9,703.67)  (87.04)  -  (12,620.92) 

- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  (1,301.16) 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (9,711.64)  (87.53)  -  (12,363.55) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 28,004.71  456.47  23,000.00  50,440.99 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1      เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยมื-สกลุบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2553 บริษทัฯแกไ้ขสัญญาเงินกูส้กลุบาทวงเงิน 12,000 ลา้นบาท โดยเปล่ียนจากอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัร้อยละ 6M THBFIX บวก 2 ต่อปี  เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัระหวา่งร้อยละ 6M THBFIX บวก          
1 ต่อปี และ 6M THBFIX บวก 1.35 ต่อปี   ซ่ึงมีผลต่อรอบการจ่ายดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553                    
จนถึงวนัครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2562 
 

เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม  2553 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จาํนวนเงิน             
504 ลา้นบาท อายุ  5 ปี  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3M BIBOR บวก 0.77 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและ              
ทยอยคืนเงินต้นทุก 3 เดือน เร่ิมตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ทั้ งน้ีได้เบิกเงินกูด้ ังกล่าวเต็มจาํนวนแลว้เม่ือ                 
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2553   
 

เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2553 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
วงเงิน 1,710 ลา้นบาท อายุ 10 ปี  อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนบวก 2.25 ต่อปี             
ทั้งน้ีกิจการท่ีควบคุมร่วมกันดังกล่าวได้เบิกเงินกู้ดังกล่าวเต็มจาํนวนเพื่อนํามารีไฟแนนซ์เงินกูเ้ดิมท่ีมีกับ
สถาบนัการเงินอีกแห่งหน่ึง (บริษทัฯรับรู้เงินกูต้ามสดัส่วนการถือหุน้จาํนวน  598.50 ลา้นบาท)                    

 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงิน วงเงิน 7,000 ลา้นบาท อายเุงินกู ้
10.5 ปี  อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนบวกส่วนเพ่ิม   ทั้งน้ีในระหวา่งงวดกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 3,500 ลา้นบาท (บริษทัฯรับรู้เงินกูต้ามสดัส่วนการ           
ถือหุน้จาํนวน  1,450.49  ลา้นบาท)                    

 
เงนิกู้ยมื-สกลุบาทจาก สนพ. 
 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2553  บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูง้วดท่ี 5 จาํนวน  70.16 ลา้นบาท  อายเุงินกู ้5 ปี อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานตามโครงการทุนหมุนเวียนสาํหรับยานยนต ์ NGV               
โดยชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และทยอยชาํระคืนเงินกูเ้ป็นงวดทุก 3 เดือน งวดละ 3.55 ลา้นบาท รวม 20 งวด  
โดยเร่ิมชาํระคืนเงินกูง้วดแรกในเดือนกนัยายน 2553 และคร้ังสุดทา้ยในเดือนมิถุนายน 2558 
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21. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1      เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงินกู้ยมื-สกลุบาท  

              ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 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
ระหวา่ง          

6M THBFIX+1 
และ             

6M THBFIX+1.35 

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+0.95 

 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย
ดงักล่าว มีเงื่อนไขใหคู้ส่ัญญามีสิทธิ       
1 ครั้ง ในวนัที่ 30 มิถุนายน 2555 ใน
การเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจากอตัรา
ลอยตวัร้อยละ 6M THBFIX+0.95 เป็น
อตัราคงที่ร้อยละ 4.355 ต่อปี 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1      เงินกูย้มื (ต่อ) 
 
เงนิกู้ยมื-สกลุต่างประเทศ 
 
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2553  บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน 3 แห่ง อายเุงินกู ้5 ปี วงเงิน
รวม 300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ LIBOR บวก 0.75 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  
ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวเตม็จาํนวนแลว้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2553   

 

เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2553 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้บิกเงินกูเ้ต็มวงเงินจาํนวน 250 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตาม
สัญญากูเ้งินท่ีทาํกบัสถาบนัการเงิน 4 แห่ง อายเุงินกู ้5 ปี อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั ร้อยละ LIBOR บวก 3 ต่อปี 
ชาํระดอกเบ้ีย ทุก 6 เดือน และมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนเงินกูง้วดแรกในวนัท่ี 25 มกราคม 2556  

 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ทาํสัญญา Term Loan Facility Agreement กบัสถาบนัการเงิน
ต่างประเทศจาํนวน 7 แห่ง  วงเงินรวม  400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อายเุงินกู ้12 ปี  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ LIBOR 
บวก 1.25 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  และมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนเงินตน้ทุกคร่ึงปีภายในระยะเวลา 9 ปี 
โดยจะเร่ิมจ่ายคืนเงินกูค้ร้ังแรกในปี พ.ศ.2555   ทั้งน้ีในระหว่างงวดกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดเ้บิก 
เงินกูด้งักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 207 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (บริษทัฯรับรู้เงินกูต้ามสัดส่วนการถือหุน้จาํนวน 100.40  
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
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21. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1      เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงินกู้ยมื-สกลุต่างประเทศ 
 

              ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 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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21. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1      เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงินกู้ยมื-สกลุต่างประเทศ 
 

             ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 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 

225* LIBOR+0.265 
ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ทยอยชาํระคืน       
เงินตน้และชาํระคืน
เงินตน้งวดสุดทา้ย

ในวนัที่ 
30 พฤศจิกายน 2556 

-ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย 
(IRS) จากอตัราดอกเบี้ยลอยตวัเป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ 
-ในปี 2552 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย 
(Basis Swap) บนเงินกูย้มืระยะยาว 300 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนระหวา่งอตัราดอกเบี้ย 
LIBOR อาย ุ1 เดือนบวกดว้ยส่วนเพิ่ม 0.265% 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
ดอกเบี้ยลอยตวั LIBOR-0.265 ต่อปี 
  

25/5/2553 ดอลลาร์
สหรัฐ 

300 LIBOR+0.75 
ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดชาํระคืน
เงินตน้ในวนัที่ 

25 พฤษภาคม 2558 

ในปี 2553 บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) 

อตัราคงที่ระหวา่ง 2.66-2.989 
และอตัราลอยตวั LIBOR+0.65 
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ยดงักล่าว คู่สัญญามีสิทธิ 1 ครั้ง
ในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2554 ในการ
เปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจากอตัราลอยตวั
ร้อยละ LIBOR+0.65   เป็นอตัรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.756 ต่อปี 

* จาํนวนเงินตน้ไดล้ดลงจาก 300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 225 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากในระหวา่งปี 2553 บริษทัฯ มีการทยอยชาํระคืนเงินกู ้ 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
21.2 หุน้กู ้
 

หุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ  2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 
  

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

 
 

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

      - สกลุดอลลาร์สหรัฐ 64,147.91  2,126.57  44,474.94  1,326.94 

      - สกลุบาท 209,125.96  -  204,554.13  - 

หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

      - สกลุดอลลาร์สหรัฐ 2,927.18  96.50  -  - 

 ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (14,643.10)  (108.48)  (12,798.73)  - 

รวม 261,557.95  2,114.59  236,230.34  1,326.94 

 
 
 หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

 
บาท 

 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

      - สกลุดอลลาร์สหรัฐ 43,219.89  1,426.57  44,474.94  1,326.94 

      - สกลุบาท 160,160.70  -  146,104.20  - 

 ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (14,643.10)  (108.48)  (3,300.00)  - 

รวม 188,737.49  1,318.09  187,279.14  1,326.94 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิแก่ผูล้งทุน         
ในวงจาํกดัไม่เกิน 10 ราย คร้ังท่ี 1/2553 วงเงิน 6,636 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

เงื่อนไข หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 
มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 2,636 4,000 
อายหุุน้กู ้(ปี) 7 12 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 4.10 4.50 

งวดดอกเบ้ีย ชาํระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือนในวนัท่ี 25 ก.พ. และ 25 ส.ค. 

วนัออกหุน้กู ้ 25 กุมภาพนัธ์ 2553 25 กุมภาพนัธ์ 2553 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 25 กุมภาพนัธ์ 2560 25 กุมภาพนัธ์ 2565 
 
 

เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2553 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิแก่ผูล้งทุน         
ทัว่ไป จาํนวน 2 ชุด วงเงิน 10,000 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงื่อนไข หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 
มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 6,000 4,000 
อายหุุน้กู ้(ปี) 4 ปี 15 วนั 7 ปี 15 วนั 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 3.20 ปีท่ี 1-4 : 3.20 
ปีท่ี 5-6 : 4.20 
ปีท่ี 7    : 5.00 

งวดดอกเบ้ีย ชาํระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือนในวนัท่ี 15 พ.ค. และ 15 พ.ย. 

วนัออกหุน้กู ้ 29 พฤศจิกายน 2553 29 พฤศจิกายน 2553 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 14 ธนัวาคม 2557 14 ธนัวาคม 2560 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

เมื่อวนัที่ 2 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิแก่ผูล้งทุน         
สถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ วงเงิน 4,000 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงื่อนไข หุ้นกู้ 
มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 4,000 
อายหุุน้กู ้(ปี) 100  

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 5.90 

งวดดอกเบ้ีย ชาํระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือนในวนัท่ี 2 มิ.ย. และ 2 ธ.ค. 

วนัออกหุน้กู ้ 2 ธนัวาคม 2553 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน   2 ธนัวาคม 2653 
ทั้งน้ีสามารถใชสิ้ทธิไถ่ถอนก่อนกาํหนดไดใ้นปีท่ี 50 , ปีท่ี 75 

และกรณีอ่ืน (ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ) 
 
เม่ือวนัท่ี 12-13 มกราคม 2553  บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) สาํหรับ
หุน้กูส้กุลบาทบางส่วนจาํนวน 4,040 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในวนัที่ 20 มิถุนายน 2558 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอตัราดอกเบ้ียจากอตัราคงที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี เป็นอตัราลอยตวัเท่ากบั           
6M THBFIX บวกร้อยละ 0.89 - 1.19 ต่อปี ทั้งน้ีในสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวบางสัญญามี
เง่ือนไขใหคู่้สัญญามีสิทธิท่ีจะยกเลิกสัญญาก่อนกาํหนดได ้
 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 14  พฤษภาคม 2553 บริษทัฯไดย้กเลิกภาระผกูพนัตามสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย 
(Interest Rate Swap) สาํหรับหุน้กูส้กุลบาทบางส่วน จาํนวน 2,040 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดรั้บเงินชดเชย
จากสถาบนัการเงินที่เป็นคู่สัญญา  และในเดือนธนัวาคม 2553 สถาบนัการเงินที่เป็นคู่สัญญาไดใ้ชสิ้ทธิ
ยกเลิกภาระผกูพนัสําหรับหุน้กูส้กุลบาท จาํนวน 2,000 ลา้นบาท ดงันั้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 ภาระ
ผกูพนัตามสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียสําหรับหุน้กูส้กุลบาททั้งจาํนวน 4,040 ลา้นบาท ไดถู้กยกเลิก
ทั้งหมด  มีผลใหก้ลบัไปจ่ายดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.75 ต่อปี จนครบกาํหนดไถ่ถอน 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม และวนัท่ี  4 สิงหาคม 2553  บริษทั PTTEP Australia International Finance Pty Ltd 
(PTTEP AIF) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTEP ไดด้าํเนินการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่
ดอ้ยสิทธิ ใหก้บันกัลงทุนสถาบนัต่างประเทศ จาํนวน 500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  และนกัลงทุนสถาบนัใน
ประเทศไทย จาํนวน 200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อาย ุ5 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.152 ต่อปี  โดยมี  PTTEP 
เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุน้กูท้ ั้งจาํนวน  

 
กิจการที่ควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงไดด้าํเนินการออกหุน้กูม้ีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิผา่นบริษทัยอ่ยใน
ประเทศมาเลเซีย จาํนวน  600 ลา้นริงกิต  อายุ 5-15 ปี  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย  4.54% ต่อมาไดท้าํสัญญา
แลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency Swap)  สาํหรับหุ้นกูด้งักล่าวจากสกุลริงกิตเป็น
สกุลดอลลาร์สหรัฐ จาํนวน 193 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3.957% (บริษทัฯ รับรู้หุน้กูด้งักล่าว
ตามสัดส่วนการถือหุน้จาํนวน  96.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 2,927.18 ลา้นบาท) 
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21. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

           ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ยดว้ยการทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบี้ย
สาํหรับหุน้กูส้กลุต่างประเทศบางส่วน  โดยมีรายละเอียดดงันี้  

 
วันที่

จาํหน่าย   

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระ 
ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 

เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

2/12/2548 บาท 3,643.50*  6.70  
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
2 ธนัวาคม 2554 

ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 108.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงที่  5.44  ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 

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+0.2  
หรือ อตัราคงที่ 5.5 ของเงินตน้
สกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขึ้นอยูก่บั
อตัราดอกเบี้ย LIBOR  และอตัรา
คงที่ระหวา่ง 4.98-5.37  ของ            
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ยดงักล่าว คู่สัญญามีสิทธิ 1 ครั้ง
ที่จะเปลี่ยนจากอตัราดอกเบี้ยคงที่ เป็น
อตัราดอกเบี้ยลอยตวัร้อยละ 
LIBOR+0.2 หรือ LIBOR+0.65 ขึ้นอยู่
กบัเงื่อนไขในแต่ละสัญญา 

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+1.04  
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

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+1.05 
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

* จาํนวนเงินตน้ไดล้ดลงจาก 7,000 ลา้นบาท เหลือ 3,643.50 ลา้นบาท เนื่องจากเมื่อวนัที่ 1 พ.ย. 2553 บริษทัฯไดย้กเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน จาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จึงทาํใหภ้าระหนี้บางส่วนกลบัไปเป็นหนี้สกุลบาท
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.3 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
            

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน         

     - ภายใน 1 ปี 245.30  1,447.66  210.50  206.53 

     - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 541.71  13,472.09  482.95  84.23 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (60.18)  (3,169.56)  (52.88)  (8.65) 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 726.83  11,750.19  640.57  282.11 
        

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน       

     - หน้ีสินหมุนเวียน (ภายใน 1 ปี) 219.52  1,054.64  188.61  199.25 
     - หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
        (เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี) 507.31  10,695.55  451.96  

 
82.86 

รวม 726.83  11,750.19  640.57  282.11 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินเพื่อการใช้เรือผลิตและ     
กกัเกบ็ปิโตรเลียม (Floating Production Storage and Offloading : FPSO) ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตรา-    
เลเซีย ในระหว่างปี 2553 PTTEP ไดต้กลงซ้ือเรือดงักล่าวในราคา 13,535 ลา้นบาท เพื่อท่ีจะลดภาระดอกเบ้ีย
จาํนวนมากในอนาคต จึงมีผลทาํใหส้ัญญาเช่าทางการเงินส้ินสุดลง โดยค่าซ้ือเรือที่ตกลงซ้ือขายกนันั้นสูง
กว่ามูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีตกลงซ้ือขาย ซ่ึงส่วนต่างดงักล่าวไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืนจาํนวน 1,484.83       
ลา้นบาท ทั้งน้ี PTTEP ไดช้าํระเงินค่าซ้ือเรือทั้งจาํนวนแลว้ในเดือนตุลาคม 2553 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2553 
 เงินกู ้

สกลุเงิน 
ต่างประเทศ 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกุลเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 3,512.16  9,975.85  3,286.60  11,356.50  219.52  211.64  28,562.27 
เกิน 1 - 2 ปี 3,968.16  4,585.78  -  45,287.71  160.12  212.70  54,214.47 
เกิน 2 - 5 ปี 23,294.63  9,331.93  35,965.78  70,372.45  347.19  292.01  139,603.99 
เกิน 5 ปี 16,591.64  22,084.73  27,822.71  82,109.30  -  -  148,608.38 
รวม 47,366.59  45,978.29  67,075.09  209,125.96  726.83  716.35  370,989.11 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 2552 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 10,307.39  9,577.00  -  12,798.73  1,054.64  196.73  33,934.49 
เกิน 1 - 2 ปี 3,876.18  9,879.52  6,987.65  8,000.00  2,371.74  197.71  31,312.80 
เกิน 2 - 5 ปี 9,266.63  9,999.89  16,357.53  89,457.02  8,323.81  455.42  133,860.30 
เกิน 5 ปี 16,221.33  24,131.08  21,129.76  94,298.38  -  -  155,780.55 
รวม 39,671.53  53,587.49  44,474.94  204,554.13  11,750.19  849.86  354,888.14 
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21.    เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
21.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
  

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 2,651.91  9,500.00  3,286.60  11,356.50  188.61  211.64  27,195.26 
เกิน 1 - 2 ปี 2,468.15  4,000.00  -  23,500.00  129.26  212.70  30,310.11 

เกิน 2 - 5 ปี 11,361.11  7,000.00  14,793.82  53,686.20  322.71  292.01  87,455.85 

เกิน 5 ปี 8,607.01  16,500.00  25,139.47  71,618.00  -  -  121,864.48 

รวม 25,088.18  37,000.00  43,219.89  160,160.70  640.58  716.35  266,825.70 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 2,917.25  9,500.00  -  3,300.00  199.25  196.73  16,113.23 
เกิน 1 - 2 ปี 2,933.81  9,500.00  6,987.65  8,000.00  73.18  197.71  27,692.35 

เกิน 2 - 5 ปี 5,244.28  8,500.00  16,357.53  50,996.20  9.68  455.42  81,563.11 

เกิน 5 ปี 8,409.00  19,000.00  21,129.76  83,808.00  -  -  132,346.76 

รวม 19,504.34  46,500.00  44,474.94  146,104.20  282.11  849.86  257,715.45 
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22. ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนอปุกรณ์การผลติ 
 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต       25,790.75  23,555.90 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  (3,753.37)*   (661.20) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า 1ปี       22,037.38  22,894.70 

 
 
การเป ล่ียนแปลงในประมาณการหน้ีสินค่า ร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ท่ีคาดว่าจะเ กิด ข้ึนในอนาคต 
(Decommissioning Costs) มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  23,555.90  16,309.66 

- ประมาณการหน้ีสินเพิม่ข้ึน 5,760.90               7,071.69 

- ซ้ือธุรกิจ  -  69.30 

- ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (2,218.16)  105.25 

- ใชไ้ปในระหว่างปี (1,307.89)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25,790.75  23,555.90 
 

 
* เป็นประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากการคาดการณ์ว่าแหล่ง Jabiru และ Challis ของโครงการพีทีทีอีพี  
ออสตราเลเซียจะหยดุผลิตในปี 2553 
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23. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

เงินประกนัสัญญา (ครบกาํหนดจ่ายคืนเกิน 1 ปี) 1,213.42  1,058.45  897.82  828.39 

รายไดร้อรับรู้ 372.27  369.32  372.22  368.83 

เงินรับล่วงหนา้อ่ืน 216.34  245.80  216.33  245.78 

กองทุนบาํเหน็จพนกังาน 5.74  6.48  5.74  6.48 

หน้ีสินระยะยาว Make up 3,036.24  1,284.88  3,036.24  1,284.88 

อ่ืน ๆ 879.73  512.53  -  - 

รวม 5,723.74  3,477.46  4,528.35  2,734.36 
  

หน้ีสินระยะยาว Make up เกิดจากผลต่างของราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ีบริษทัฯ ไดช้าํระล่วงหนา้
แลว้กบัราคาก๊าซธรรมชาติ  ณ วนัท่ีรับก๊าซจริงท่ีเกินกว่าภาระดอกเบ้ียเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซสําหรับ
ปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรับได ้ (Take or Pay) ซ่ึงตอ้งจดัสรรให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมรับภาระ
ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินล่วงหนา้ของคา่ก๊าซแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากนุ 
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24. ทุนเรือนหุ้น 
 
24.1     ทุนเรือนหุน้ – ทุนจดทะเบียน 
 

 มูลค่าหุ้น จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน มูลค่าหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน 

 (บาทต่อหุน้) (หุน้) (บาท) 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

 
 

24.2    ทุนเรือนหุน้ – ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
 

 จาํนวนหุ้นสามญัท่ี
ออกและชาํระเตม็

มูลค่าแลว้ 

มูลค่าหุ้นสามญัท่ี
ออกและชาํระเตม็

มูลค่าแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม 

 (หุน้) (บาท) (บาท) (บาท) 

     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 2,824,056,625 28,240,566,250 22,801,956,166 51,042,522,416 

ออกหุน้เพิ่ม 9,728,200 97,282,000 1,750,716,800 1,847,998,800 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 2,833,784,825 28,337,848,250 24,552,672,966 52,890,521,216 

ออกหุน้เพิ่ม 15,257,200 152,572,000 3,032,756,600 3,185,328,600 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 2,849,042,025 28,490,420,250 27,585,429,566 56,075,849,816 

 
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 12.39 7.61 28 กนัยายน 2554 
   51.80 8.20  

 
* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของบริษทัฯ วนัท่ี 1 กนัยายน 2548 ได้
หมดอายแุลว้ โดยมียอดคงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดแ้ลว้จาํนวน 0.59 ลา้นหน่วย  
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25. เงนิสํารอง 
 

25.1 สาํรองตามกฎหมาย 
 

 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวน       
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจดัสรรได ้ ทั้งน้ีบริษทัฯได้
จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

 

25.2 สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 
 

การเปล่ียนแปลงในสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  988.61  963.26  988.61  963.26 

จดัสรรระหวา่งปี  16.48  25.35  16.48  25.35 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,005.09  988.61  1,005.09  988.61 

 
กองทุนประกนัวินาศภยัจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการรับประกนัภยัเฉพาะในธุรกิจของบริษทัฯ 
โดยบริษทัฯ จดัสรรกาํไรสุทธิที่ไดจ้ากผลการดาํเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯในแต่ละปีสมทบ
เขา้กบัเงินกองทุน 

 
26. กาํไรต่อหุ้น 
 
 การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิที่เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัด้วยจาํนวน   

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งงวด 
 
การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด บริษทัฯมีสมมติฐานว่าสิทธิเลือกซ้ือหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัท่ีให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทั้งส้ินไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญั เป็นผลให้กาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีรับรู้ใน
งบการเงินของบริษทัฯ ได้ปรับปรุงดว้ยอตัราส่วนในการถือหุ้นท่ีลดลงเน่ืองจากการใช้สิทธิดังกล่าวและ
คาํนวณจาํนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษทัฯ                 
ในระหว่างงวด) และราคาตามสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหุน้นั้น การคาํนวณน้ีทาํข้ึนเพื่อกาํหนดจาํนวนหุน้สามญั
ท่ีตอ้งบวกเพิม่กบัหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 
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26. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

การคาํนวณกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 2553 2552 2553 2552 

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 83,087,719,301 59,547,585,885 83,087,719,301 59,547,585,885 

ปรับปรุงกาํไรสุทธิ (บาท) - - (134,551,809) (291,218,606) 

กาํไรสุทธิท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
    กาํไรต่อหุน้ (บาท) 83,087,719,301 59,547,585,885 82,953,167,492 59,256,367,279 
     
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้
   คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,839,222,607 2,826,903,211 2,842,237,569 2,828,935,095 
     
กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 29.26 21.06 29.19 20.95 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 2553 2552 2553 2552 

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท)    54,576,941,984 39,650,620,690 54,576,941,984 39,650,620,690 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้
   คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,839,222,607 2,826,903,211 2,842,237,569 2,828,935,095 
     

กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 19.22 14.03 19.20 14.02 

 
กาํไรสุทธิท่ีปรับลดลงเน่ืองจากบริษทัฯและกลุ่มบริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัชนิดระบุ
ช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือไม่ไดใ้หแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน   
 
การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ มีรายละเอียด
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 
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26. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

PTTEP 
 

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ  PTTEP  มีรายละเอียดดงัน้ี 
วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุ้น) 

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 10.81 3.19 31 กรกฎาคม 2554 

   57.45 4.55  

 
* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของ PTTEP วนัท่ี 1 สิงหาคม 2545 
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2547 และวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 ไดห้มดอายแุลว้ โดยมียอดคงเหลือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดแ้ลว้จาํนวน 0.04 ลา้นหน่วย 0.06 ลา้นหน่วย  0.08 ลา้นหน่วย 
และ 0.09 ลา้นหน่วยตามลาํดบั  

 
PTTAR  
 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ  PTTAR  มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุ้นสามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

15 ตุลาคม 2550 23.22 1 : 0.52 3.45 26.74 15 ตุลาคม 2555 
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26. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

PTTCH                     
 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ  PTTCH  มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุ้นสามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 กนัยายน 2549 66.50 1 : 1 25.71 3.29 28 กนัยายน 2554 

 
IRPC                     
 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ IRPC มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุ้นสามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 มิถุนายน 2550 2.88 1 : 1 645.38 262.49 28 มิถุนายน 2554 

28 กนัยายน 2550 2.88 1 : 1 24.43 13.67 27 กนัยายน 2554 

   669.81 276.16  
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26. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 
 BCP 

 
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขายหุน้กูแ้ปลง

สภาพ 
 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ
ต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 มกราคม 2547 14.30 1 : 699 257.92 21.68 30 กนัยายน 2556 

   16 พฤษภาคม 2549 14.00 1 : 714 - 41.81 15 พฤษภาคม 2559 

   257.92 63.49  

 

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ BCP มีรายละเอียดดงัน้ี 
วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุ้นสามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

   15 พฤษภาคม 2549 18.00 1 : 1 0.06 69.03 14 พฤษภาคม 2554 
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27. รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

        รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 1,363,483.48  1,137,519.60  1,306,582.48  1,086,268.96 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 404,382.28  341,081.78  401,915.20  336,266.47 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 94,730.17  75,526.30  48,674.17  43,226.07 

ผลิตภณัฑเ์หมือง 24,652.15  20,200.25  -  - 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 151.28  106.22  -  - 

รายไดส้าธารณูปโภค 614.03  681.91  -  - 

รายไดจ้ากธุรกิจเสริม 5,616.65  5,114.21  1,578.75  1,238.08 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,374.52  5,944.18  -  - 

รวม 1,900,004.56  1,586,174.45  1,758,750.60  1,466,999.58 

 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ไดร้วมรายไดจ้ากการขาย
ใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวน 132,291.42 ลา้นบาท และ 111,826.71 ลา้นบาท 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 132,055.89 ลา้นบาท และ 111,512.89 ลา้นบาท 
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28. รายได้อืน่ 
 

รายไดอ่ื้น สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

รายไดค่้าขนส่ง 4,373.00  5,276.52  3,901.42  5,425.96 
เงินปันผลรับ 514.28  53.68  18,830.84  14,546.87 

ดอกเบ้ียรับ 2,678.79  1,920.45  3,852.36  3,127.14 

เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 
    เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 447.06 

 
546.34 

 
447.06 

 
546.34 

อ่ืน ๆ 4,993.15  4,657.06  4,009.62  3,579.43 

รวม 13,006.28  12,454.05  31,041.30  27,225.74 

 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้องเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (Take or Pay) เป็นเงินรับชดเชยท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกคา้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพื่อลดภาระดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ี
บริษทัฯไดกู้ม้าเพื่อจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ  

 
29. ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลกัษณะ   
 

ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะท่ีสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ (2,393.26)  2,494.23  (2,393.17)  2,743.66 
ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 1,648,026.08  1,370,017.99  1,674,302.10  1,390,546.84 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 12,196.66  12,329.82  6,331.54  5,864.41 

ค่าจา้งบุคคลภายนอก 4,925.77  4,367.89  4,258.86  3,804.76 

ค่าขนส่ง 13,683.07  11,663.34  7,523.82  7,911.16 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 49,573.61  43,149.75  10,283.08  9,776.00 

ค่าซ่อมแซม 5,302.40  4,421.21  2,681.71  2,338.00 
ค่าสาธารณูปโภค 8,578.44  7,148.45  7,373.52  6,276.40 
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30. ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลยีม 
 

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552                 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.       ค่าใช้จ่ายอืน่ 
 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 

  2553  2552 

ค่าความเสียหายจากอุบติัเหตุในแหล่งมอนทารา   456.65  9,085.87 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการซ้ือเรือ FPSO (หมายเหตุฯ 21.3)  1,484.83  - 

รวม  1,941.48  9,085.87 

 
ในปี 2553 ค่าความเสียหายจากอุบติัเหตุในแหล่งมอนทาราส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ส่วนคา่ชดเชยความเสียหายนั้น PTTEP ไดซ้ื้อประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ในวงเงิน
ประมาณ 270 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9,000 ลา้นบาท  ซ่ึง PTTEP ไดรั้บรู้แลว้ในปี 2552 จาํนวน 
1,341 ลา้นบาท และในปี 2553 จาํนวน 1,369 ลา้นบาท  ทั้งน้ีจาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บชดเชยนั้นจะข้ึนอยูก่บั
ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนและเง่ือนไขความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั  โดยปัจจุบนั PTTEP อยูร่ะหว่าง
การดาํเนินการเพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทนในส่วนท่ีเหลือจากผูรั้บประกนัภยั 
 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 

ค่าภาคหลวง 18,197.76  15,037.18 

ผลประโยชนต์อบแทนพิเศษ 480.86  421.25 

รวม 18,678.62  15,458.43 
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32. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  
 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ไดร้วมกาํไรจาก
อตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 

  2553  2552 

ส่วนแบ่งกาํไรก่อนกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  14,129.76  17,912.57 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  4,862.66  854.26 

รวม  18,992.42  18,766.83 

 
 
33. ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ดอกเบ้ียจ่าย :        
    เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,292.09  2,054.42  1,102.98  1,006.41 

    พนัธบตัรและหุน้กู ้ 12,846.41  11,187.82  10,548.30  9,641.13 

    หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 20.95  20.67  16.57  18.41 

    อ่ืนๆ 18.61  275.96  12.04  9.95 

 ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 865.07  680.13  563.31  517.30 

รวม 16,043.13  14,219.00  12,243.20  11,193.20 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัฯ นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ โดยมิไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนก
ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์  เน่ืองจากส่วนงานอ่ืน  ยกเวน้ส่วนงานในประเทศไทย มีรายได ้ผลการดาํเนินงาน
และสินทรัพยข์องส่วนงานตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วม  ผลการดาํเนินงานรวม และสินทรัพยร์วมของ 
ทุกส่วนงานรวมกนั 

 
งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย  - นอกกิจการ 19,993.72 336,468.91 476,293.26 995,413.87 46,455.56 - 24,652.15 727.09 - 1,900,004.56 
         -ระหวา่งกนั 121,984.40 20,548.95 4,558.20 66,280.30 3.42 - - 1,135.73 (214,511.00) - 

ขายสุทธิ 141,978.12 357,017.86 480,851.46 1,061,694.17 46,458.98 - 24,652.15 1,862.82 (214,511.00) 1,900,004.56 

กาํไรขั้นตน้* 125,740.25 56,749.89 20,024.36 2,946.64 2,409.91 - 8,881.05 574.31 (1,202.71) 216,123.70 

EBITDA  99,523.85 46,874.82 11,857.98 2,349.09 1,248.14 - 5,431.09 (99.75) 190.22 167,375.44 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (35,175.87) (9,257.00) (2,457.03) (10.63) (366.46) - (1,425.69) (883.24) 2.33 (49,573.59) 

EBIT  64,347.98 37,617.82 9,400.95 2,338.46 881.68 - 4,005.40 (982.99) 192.55 117,801.85 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 
    เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย      27,421.00 1,458.65 560.62              22.68 7,328.71 12,434.63       513.37 (2,872.70) (27,874.54) 18,992.42 

ดอกเบ้ียรับ          2,678.79 

รายไดอ่ื้น          3,751.83 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน          11,855.37 

ตน้ทุนทางการเงิน          (16,043.13) 

EBT          139,037.13 
ภาษีเงินได ้          (39,107.09) 

กาํไรสุทธิ          99,930.04 

การแบ่งปันกําไรสุทธิ           

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้      
บริษทัใหญ่       

 
  83,087.72 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 16,842.32 

กาํไรสุทธิ 99,930.04 

    *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 313,833.01 313,471.64 88,477.42 107,457.02 37,912.45 - 44,273.93 121,962.22 - 1,027,387.69 
สินทรัพยร์ะหว่างกนั 13,684.78 168,291.13 27,234.95 23,128.60 313.67 - - 30,025.91 (262,679.04) - 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 117,615.49 30,869.64 11,832.73 517.37 83,725.12 121,616.69 2,877.29 8,912.42 (171,441.41) 206,525.34 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 445,133.28 512,632.41 127,545.10 131,102.99 121,951.24 121,616.69 47,151.22 160,900.55 (434,120.45) 1,233,913.03 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          15,234.49 

สินทรัพยร์วม           1,249,147.52 

           

หน้ีสินของส่วนงาน 150,358.31 213,956.92 67,225.90 108,273.47 18,178.51 - 14,650.08 74,783.18 - 647,426.37 

หน้ีสินระหวา่งกนั 2,227.00 31,803.45 10,489.41 4,590.42 1,844.90 - - 211,723.86 (262,679.04) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 152,585.31 245,760.37 77,715.31 112,863.89 20,023.41 - 14,650.08 286,507.04 (262,679.04) 647,426.37 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          30,408.57 

หน้ีสินรวม          677,834.94 

รายจ่ายฝ่ายทุน 56,772.99 30,463.40 3,274.20 8.72 11,732.26 - 2,663.07 3,058.58 - 107,973.22 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552 

 
 
 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย  - นอกกิจการ 22,028.32 292,506.55 394,987.79 823,917.83 32,421.88 - 20,200.26 111.83 - 1,586,174.46 
         -ระหวา่งกนั 97,281.79 21,231.78 3,698.32 37,979.62 0.90 - - 719.95 (160,912.36) - 

ขายสุทธิ 119,310.11 313,738.33 398,686.11 861,897.45 32,422.78 - 20,200.26 831.78 (160,912.36) 1,586,174.46 

กาํไรขั้นตน้* 107,380.20 47,369.94 19,297.20 2,252.21 1,998.45 - 8,781.60 50.72 (1,025.71) 186,104.61 

EBITDA  81,422.73 41,328.80 11,731.79 2,026.17 1,077.07 - 7,316.66    (2,361.29) 162.34 142,704.27 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (29,852.34) (8,407.79) (2,731.48) (10.46) (176.05) - (1,622.96) (353.04) 4.37 (43,149.75) 

EBIT  51,570.39 32,921.01 9,000.31 2,015.71 901.02 - 5,693.70    (2,714.33) 166.71 99,554.52 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 
    เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย    14,634.42 (148.93) 757.56             516.77 4,271.12 15,741.77      755.22 (2,131.19) (15,629.91) 18,766.83 

ดอกเบ้ียรับ          1,920.45 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน          (8,700.81) 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน          4,682.72 

ตน้ทุนทางการเงิน          (14,219.00) 

EBT          102,004.71 

ภาษีเงินได ้          (33,314.76) 

กาํไรสุทธิ          68,689.95 

การแบ่งปันกําไรสุทธิ           

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       
บริษทัใหญ่       

 
  59,547.59 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 9,142.36 

กาํไรสุทธิ 68,689.95 

    *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 (ต่อ) 

 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 279,344.01 293,894.10 90,610.94 76,098.23 25,856.39 - 49,573.37 83,030.18 - 898,407.22 
สินทรัพยร์ะหว่างกนั 11,901.11 128,722.76 5,878.42 24,890.46 1.73 - - 20,134.69 (191,529.17) - 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 98,480.99 31,069.09 10,716.04 582.70 75,282.69 113,227.57 2,169.72 11,383.54 (148,838.93) 194,073.41 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 389,726.11 453,685.95 107,205.40 101,571.39 101,140.81 113,227.57 51,743.09 114,548.41 (340,368.10) 1,092,480.63 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          10,063.54 

สินทรัพยร์วม           1,102,544.17 

           

หน้ีสินของส่วนงาน 138,365.93 164,017.76 37,443.49 86,360.72 11,140.56 - 14,181.07 124,254.01 - 575,763.54 

หน้ีสินระหวา่งกนั 3,186.23 21,002.87 10,240.39  4,040.07 1,492.25 - 0.90 151,566.46 (191,529.17) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 141,552.16 185,020.63 47,683.88 90,400.79 12,632.81 - 14,181.97 275,820.47 (191,529.17) 575,763.54 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          28,690.04 

หน้ีสินรวม          604,453.58 

รายจ่ายฝ่ายทุน 57,783.55 48,537.81 3,889.81 5.97 9,230.38 - 7,002.71 3,603.60 - 130,053.83 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ราคาระหว่างกลุ่มธุรกิจใชร้าคาตลาดตามปกติ ยกเวน้ราคาระหว่างกลุ่มธุรกิจภายในบริษทัฯใชร้าคาตลาด
สุทธิจากค่าบริหารคลงัปิโตรเลียมและคา่ดาํเนินการ 

 
EBITDAหมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายรวมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืน
และรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
 
EBIT หมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดร้วมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืนและรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินงาน 

 
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   
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  (ต่อ) 
3.    ธุรกิจปิโตรเคมี 

ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีหลกั (Main Petrochemical Products)  และผลิตภณัฑ ์
พลอยได ้(By Products) โดยครอบคลุมตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อสนองความตอ้งการของ
กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มผูบ้ริโภค  

4.     ธุรกิจการกลัน่ 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัปิโตรเลียมสาํเร็จรูปใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ 
ดาํเนินธุรกิจกลัน่นํ้ ามนัและธุรกิจปิโตรเคมีท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่เป็นวตัถุดิบ 

 

ธุรกิจถ่านหิน 
 ดาํเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยทาํการสาํรวจ ผลิตและจาํหน่ายถ่านหินในต่างประเทศ 
 

การดาํเนินงานอ่ืนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ส่วนงานอ่ืนๆซ่ึงไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานท่ีตอ้ง
รายงานแยกต่างหาก 

 

35.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

บริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
อตัราดอกเบ้ีย  ราคานํ้ ามันในตลาดโลก บริษัทฯมีรายการซ้ือขาย และกู้ยืมเงินบางส่วนท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ รวมทั้ งการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดาํเนินงานซ่ึงต้องจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้ งแบบคงท่ีและแบบ
ลอยตวั  ดงันั้น  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจึงทาํรายการตราสารอนุพนัธ์ เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงไดแ้ก่ การทาํสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  สัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศ ส่วนความเส่ียงจากราคานํ้ ามนัในตลาดโลกไดมี้การป้องกนัโดยการทาํสัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนั
ล่วงหนา้   

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ราคานํ้ามนัในตลาดโลกตอ้งรายงานต่อ
ผูบ้ริหารเก่ียวกบัรายละเอียดของตน้ทุน ราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทรวมถึงสัญญาซ้ือและ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสญัญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ท่ียงัคงคา้งอยู ่โดยครอบคลุมถึงในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

                         -   ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
                         -   ความเส่ียงจากสกลุเงิน 
                         -   ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
                         -   ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
                         -   ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนั 
                         -   ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 

35.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
  
 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  โดยมี ราคาตามบญัชีและอตัราแลกเปล่ียน

ตามสญัญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

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  -  -  - 

อตัรา 33.1978 – 33.4200 บาท = 1 USD -  16,519.60  -  16,519.60 

        
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

อตัรา 29.5500 – 31.8992 บาท = 1 USD 30,796.90  -  21,037.51  - 

อตัรา 33.1400 – 33.4100 บาท = 1 USD -  11,058.22  -  11,044.41 
 

 
35.2 ความเส่ียงจากสกุลเงิน 
 

บริษัทฯได้มีการทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินในรูปแบบของสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ 
(Participating SWAP) โดยคิดเป็นสกุลเงินเยน 23,000 ลา้นเยน ซ่ึงตามเง่ือนไขในสัญญาสิทธิดังกล่าว                   
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

     23,000 ลา้นเยน  
    ต่อ 196.94  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 5,966.65 6,600.90 5,966.65 6,600.90 
 

ทั้งน้ี สัญญาสิทธิดงักล่าวมีอายคุรบกาํหนดชาํระเกิน 5 ปี ทั้งจาํนวน 
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 

35.3 ความเส่ียงจากสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
  

กลุ่มบริษทัไดมี้การทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน
และอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  ดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

  - 36,000 ลา้นเยน  
    ต่อ 290.51  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 8,801.38 9,736.97 8,801.38 9,736.97 
- 7,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 208.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ*  - 6,987.65 - 6,987.65 
- 3,053.80 ลา้นบาท  
     ต่อ 90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,726.67 3,016.51 2,726.67 3,016.51 
- 3,643.50 ลา้นบาท  
     ต่อ 108.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ* 3,286.60 - 3,286.60 - 
- 2,636 ลา้นบาท  
     ต่อ 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,406.90 - 2,406.90 - 
- 4,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,652.36 - 3,652.36 - 
- 300 ลา้นริงกิต  
     ต่อ 96.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,927.18 - - - 

รวม 23,801.09 19,741.13 20,873.91 19,741.13 

 
ซ่ึงสามารถวิเคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 3,286.60  -  3,286.60  - 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,970.60  10,004.16  2,726.67  10,004.16 

เกิน 5 ปี 17,543.89  9,736.97  14,860.64  9,736.97 

รวม 23,801.09  19,741.13  20,873.91  19,741.13 
 

* จาํนวนเงินตน้ไดล้ดลงจาก 7,000 ลา้นบาท เหลือ 3,643.50 ลา้นบาท เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 1 พ.ย. 2553 บริษทัฯได้ยกเลิกสัญญา
แลกเปล่ียนสกลุเงิน จาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  จึงทาํใหภ้าระหน้ีบางส่วนจาํนวน 3,356.50 ลา้นบาทกลบัไปเป็นหน้ีสกลุบาท 
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35.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 

35.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
  

กลุ่มบริษทัได้มีการทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นดอกเบ้ียคงท่ี 
  ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ * 18,714.25 16,981.42 12,875.93 10,055.04 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรา 
  ดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราท่ีลดลงใน 
  สกลุเงินบาท ** 5,000.00 - 5,000.00 - 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรา 
  ดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราท่ีลดลงใน 
  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ** 3,029.63 - 3,029.63 - 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ีย 
คงท่ีท่ีลดลงในสกลุเงินบาท 2,500.00 - - - 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นดอกเบ้ียคงท่ี 
  ในสกลุเงินบาท - 8,500.00 - - 

รวม 29,243.88 25,481.42 20,905.56 10,055.04 
 
 

* บางส่วนของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย มีเง่ือนไขให้คู่สัญญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราคงท่ีเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั 

**  มีเง่ือนไขใหคู่้สญัญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราลอยตวั เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 

35.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  2,833.26  2,542.04  2,272.22  2,513.76 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 16,045.43  17,166.66  13,633.34  7,541.28 

เกิน 5 ปี 10,365.19  5,772.72  5,000.00  - 

รวม 29,243.88  25,481.42  20,905.56  10,055.04 

 
 

35.5 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนั 
  
 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 มีปริมาณนํ้ ามนัตามสัญญา

ดงักล่าวซ่ึงจะครบกาํหนดภายในเดือนเมษายน 2554 จาํนวน 5.97  ลา้นบาร์เรล ทั้งในงบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จาํนวน 5.60 ลา้นบาร์เรลในงบการเงินรวม และจาํนวน 
4.38 ลา้นบาร์เรลในงบการเงินเฉพาะกิจการ)  

 
35.6 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้กาํหนดในการ
ให้สินเช่ือซ่ึงจะทาํให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้การบริหารความเส่ียงโดย
ปรับนโยบายการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยพฒันาเคร่ืองมือทางการเงิน
ต่าง ๆ ร่วมกบัสถาบนัการเงินเพื่อใหส้นบัสนุนการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้  และลดความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ
ของบริษทัฯ พร้อมทั้งกาํหนดแนวทางการป้องกนัและลดความเส่ียง รวมถึงกาํหนดใหมี้การจดัระดบัประเมิน
ความน่าเช่ือถือสาํหรับคู่คา้ทั้งหมดของบริษทัฯ  
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 
35.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะส้ัน ซ่ึงมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี  
 
 กลุ่มบริษทัจะคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินกูร้ะยะยาวและหุ้นกู้ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีโดยใช้วิธีส่วนลด

กระแสเงินสดซ่ึงใชอ้ตัราคิดลดท่ีมีเง่ือนไขการกูย้ืมใกลเ้คียงกนั และสาํหรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ  สัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  และสัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ จะแสดงมูลค่ายุติธรรมตามที่ธนาคารซ่ึง
เป็นคู่สัญญาของกลุ่มบริษทัคาํนวณใหโ้ดยอา้งอิงตามราคาตลาด ณ วนัท่ีในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2553  2552 
 ราคาตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม  ราคาตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม 
เงินกูย้มืระยะยาว -  สกุลบาท 45,978.29  47,205.37  53,587.49  49,637.76 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 47,366.59  48,075.23  39,671.53  21,374.23 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 209,125.96  219,864.43  204,554.14  211,655.36 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
  - สกลุต่างประเทศ 64,147.91  65,100.28  44,474.94  44,289.98 
หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ    
  - สกุลต่างประเทศ 2,927.18  2,927.18  -  - 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  49.55  -  50.83 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (12.44)  -  (11.42) 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ -  109.21  -  (178.66) 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย -  6,915.24  -  3,981.86 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  (576.28)  -  (354.98) 

สญัญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ -  (131.45)  -  (120.49) 
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 

35.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  (ต่อ) 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 ราคาตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม  ราคาตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม 
เงินกูย้มืระยะยาว -  สกุลบาท 37,000.00  38,227.08  46,500.00  48,187.27 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 25,088.19  25,796.83  19,504.34  19,400.79 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 160,160.70  170,179.44  146,104.20  152,826.54 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
  - สกลุต่างประเทศ 43,219.89  44,053.84 

  
44,474.94 

  
44,289.98 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  49.55  -  50.83 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  18.52  -  (25.19) 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ -  109.21  -  (178.66) 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย -  6,915.24  -  3,981.86 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  (302.69)  -  (278.89) 

สญัญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ -  (131.45)  -  (120.49) 
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36.       เงนิปันผลจ่าย 

 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับ  
ผลประกอบการปี 2552 ในอตัราหุน้ละ 8.50 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 24,080 ลา้นบาท (ปี 2552 : เงินปันผล
สาํหรับผลประกอบการปี 2551 อตัราหุน้ละ  8.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 22,592.40 ลา้นบาท) โดยท่ีบริษทัฯ
ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2552 ในอตัราหุน้ละ 4.00 บาท 
จาํนวน 2,830,485,504 หุ้น คิดเป็นเงินจาํนวน 11,321.94 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2552 คงเหลือเป็น
เงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกดงัน้ี 

 
  เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
   

 
เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  

    (บาท/หุน้)    

  ประจาํปี 2552 1 ก.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2552  4.50 2,833,795,850 12,752.08  30 เม.ย. 2553 

 
 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับ

ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ดงัน้ี  
 

เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
 

 
เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  

  (บาท/หุน้)    

ระหวา่งกาล 1 ม.ค. 2553 - 30 มิ.ย. 2553 4.75 2,841,960,601 13,499.31  24 ก.ย. 2553 
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37.       การซ้ือธุรกจิ 

 

เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2553  PTTGE ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั PT First Borneo Plantations (PT. FBP)  ซ่ึง
ดาํเนินธุรกิจปาลม์นํ้ ามนัในประเทศอินโดนีเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 95 โดยดาํเนินการผ่านบริษทั Chancellor 
Oil Pte.Ltd. ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์  
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 1,216.33 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (487.15) 

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 15) 729.18 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.97 
ลูกหน้ีอ่ืน 2.11 
พสัดุคงเหลือ 0.93 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุฯ 12) 23.34 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 609.68 
สินทรัพยอ่ื์น-สุทธิ 53.96 
เจา้หน้ีอ่ืน (95.94) 
หน้ีสินอ่ืน (5.17) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (105.73) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 487.15 
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 15) 729.18 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 1,216.33 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย (3.97) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 1,212.36 
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37.       การซ้ือธุรกจิ  (ต่อ) 

 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2553  PTTNGD ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั                          
(AMATA NGD)  ซ่ึงดาํเนินธุรกิจวางระบบท่อส่งก๊าซ และจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ลูกคา้เพิ่มจาก           
ผูถื้อหุน้เดิม ในสัดส่วนร้อยละ 30 ส่งผลใหสั้ดส่วนการถือหุน้ของ PTTNGD ใน AMATA  NGD  เพิ่มจาก
ร้อยละ 50  เป็นร้อยละ 80    
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 504.00 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (307.17) 

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 15) 196.83 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207.04 
ลูกหน้ีการคา้-กิจการอ่ืน-สุทธิ 106.67 
พสัดุคงเหลือ 18.43 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุฯ 12) 383.64 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 13) 660.24 
สินทรัพยอ่ื์น-สุทธิ 24.70 
เจา้หน้ี-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (88.89) 
เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน (15.64) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (216.05) 
หน้ีสินอ่ืน (56.25) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (204.78) 

ส่วนของผูถื้อหุน้สุทธิ 819.11 
หกั  เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ (511.94) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 307.17 
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 15) 196.83 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 504.00 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย (207.04) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 296.96 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 PTTNGD อยู่ระหว่างการทบทวนหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ
เพิ่มเติม ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีแสดงขา้งตน้ จะถูกปรับปรุงเม่ือการปันส่วนราคาจ่ายซ้ือ
เร่ิมแรกเสร็จสมบูรณ์ 
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38. การปรับปรุงบัญชีและการจดัประเภทรายการใหม่ 
 

กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงบญัชีและจดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  โดยมีรายการสาํคญัดงัน้ี 
 
รายการปรับปรุง 

  ปรับปรุงรายการค่าความนิยมและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลงจาํนวน 582.10  ลา้นบาท ใน
งบการเงินรวม ทาํใหสิ้นทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมลดลงดว้ยจาํนวนเดียวกนั 

 ปรับปรุงรายการลูกหน้ีอ่ืนและเงินให้กู้ยืมระยะสั้ น-กิจการอ่ืน-สุทธิ และค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายลดลง   
จาํนวน 463.45 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ทาํให้สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมลดลงด้วยจาํนวน
เดียวกนั 

 
การจดัประเภทรายการใหม่ 
จดัประเภทรายการเจา้หน้ีอื่น-กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นเจา้หน้ีการคา้-กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัจาํนวน 
949.44 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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39.      สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริม   
การลงทุน  พ.ศ. 2520 สาํหรับกิจการดงัน้ี 

 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5   
 กิจการขนส่งทางท่อสายประธานท่อเส้นท่ี 3   
 กิจการขนส่งทางท่อไทรนอ้ยถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ 
 กิจการขนส่งก๊าซทางท่อไปโรงไฟฟ้าสงขลา   
 โรงแยกก๊าซอีเทน  
 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6           
 กิจการท่อยอ่ยส่งก๊าซฯไปสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  
 โครงการโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ามนับางจาก  
 โครงการท่อส่งก๊าซฯไปโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
 โครงการท่อส่งก๊าซฯระยอง-แก่งคอย  
 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  

 

ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชนโ์ดยสงัเขปดงัน้ี  
 ได้รับยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมัติ   
 ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 
3 ปี และ 8 ปี  นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  

 

ทั้งน้ีในระหว่างปี 2553 บริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์ดงักล่าวสาํหรับโรงแยกก๊าซอีเทน โครงการโรงไฟฟ้า
ระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสําหรับโรงกลัน่นํ้ ามนับางจาก และโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 
รายได้จากการขายแยกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2553   2552 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  37,985.57  - 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  1,720,765.03  1,466,999.58 

รวม  1,758,750.60  1,466,999.58 
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39.      สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน  (ต่อ) 
 

 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             
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา   8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการ และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนใน                    
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคล 
 

HMC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีจากปิโตรเลียม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ 
หลายประการ  รวมทั้งการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และไดรั้บลดหย่อน
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี 
นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

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 รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ 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 
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40.      การดาํเนินการกรณศีาลปกครองกลางมคีาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
            วนัท่ี 19 มิถุนายน 2552  สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัพวกรวม 43 ราย (ผูฟ้้องคดี) ไดย้ื่นฟ้องหน่วยงาน

รัฐ 8 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง(ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 908/2552 พร้อมกบัยื่นคาํร้องขอใหศ้าลฯ                  
มีคาํสั่งคุม้ครองชัว่คราวก่อนมีคาํพิพากษา โดยขอให้ระงบัโครงการลงทุน 76 โครงการในพื้นท่ีมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง 
 
วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีคาํสั่งกาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา 
โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบัโครงการ 76 โครงการทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราวจนกว่าศาลฯ จะมี    
คาํพิพากษาหรือคาํสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 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 13 พฤศจิกายน 2552 นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67       
วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ 2550 (คณะกรรมการ 4 ฝ่าย) ประกอบดว้ยภาคประชาชน ภาครัฐ ผูท้รงคุณวุฒิ 
และเอกชนผูป้ระกอบการ  
 
วนัท่ี 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั่งคาํร้องท่ี 592/2552 แกค้าํสั่งศาลปกครองชั้นตน้ โดยให ้           
ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบัโครงการหรือกิจกรรมทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราว ยกเวน้ 11 โครงการท่ี                
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงอย่างชดัเจน 
แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีมุ่งควบคุมหรือบาํบดัมลพิษหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม  ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็น
โครงการของกลุ่มบริษทัทั้งส้ิน 7  โครงการโดยแบ่งเป็นโครงการของบริษทัฯ 1โครงการและโครงการของ
บริษทัอ่ืนในกลุ่มอีก 6 โครงการ  โครงการของบริษทัฯ ท่ียงัอยู่ภายใต้บังคบัคาํสั่งกาํหนดมาตรการเพื่อ
บรรเทาทุกขช์ัว่คราวอีก 2 โครงการไดจ่้ายเงินลงทุนไปแลว้ 25,310.38 ลา้นบาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553) 
 
วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 พนกังานอยัการยืน่คาํใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามคาํฟ้องทั้งหมด 
 
วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2552  บริษทัฯ ในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยืน่คาํร้องขอยกเวน้การกาํหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษาต่อศาลฯ เน่ืองจากขอ้เท็จจริงท่ีศาลฯ อาศยัเป็นหลกัในการออก
คาํสัง่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
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40.      การดาํเนินการกรณศีาลปกครองกลางมคีาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต่อ) 
 
วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดมี้ประกาศกระทรวงฯ เร่ือง กาํหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
(รายงาน EIA) สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง ทั้งดา้นคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ซ่ึงไดผ้นวกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)ไวด้ว้ย 
 
วนัท่ี 22 มกราคม 2553 ศาลฯ มีคาํสั่งยกคาํร้องขอยกเวน้การกาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข ์                    
ชัว่คราวฯ ท่ีบริษทัฯ ไดย้ื่นต่อศาลฯ เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2552 โดยศาลฯ พิเคราะห์แลว้และมีความเห็นใน            
แต่ละประเดน็ ดงัน้ี                                                                                                                                                                                   

                  กรณีโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่ตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (รายงาน 
EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552 เป็นขอ้เทจ็จริงท่ี
ผูร้้องสามารถตรวจสอบกบัสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ได ้

              กรณีโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ 2550 เป็น
ขอ้เทจ็จริงท่ีผูร้้องสามารถตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอาํนาจอนุญาตตามกฎหมายนั้นๆ ได ้

              กรณีโครงการหรือกิจกรรมตามท่ีศาลปกครองสูงสุดวางกรอบไวใ้นคาํสั่งเม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 
2552 ว่าบางโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่าจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงอยา่งชดัเจนนั้นเป็น
กรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดไดพ้ิจารณาและมีคาํวินิจฉัยไวแ้ลว้จาํนวน 11 โครงการ กรณีจึงเป็นท่ีสุด ศาลฯ จึง
ไม่มีอาํนาจพิจารณาประเดน็น้ี 

             ศาลฯ เห็นว่าขอ้เท็จจริงตามคาํขอของผูร้้องเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูร้้องแต่ละรายไดเ้คยนาํเสนอต่อ  
ศาลฯ ในชั้นไต่สวนและในชั้นพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จึงไม่มีขอ้เท็จจริงใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป กรณี
จึงไม่มีเหตุเพียงพอท่ีศาลฯ จะมีคาํสัง่ตามคาํขอของผูร้้อง 

 
วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2553 พนกังานอยัการไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลฯ ขอใหอ้นุญาตใหโ้ครงการจาํนวน 12 โครงการ
ท่ีถูกระงบัโครงการชั่วคราวดาํเนินการก่อสร้างโครงการส่วนท่ีเหลือต่อไปจนแลว้เสร็จ และทดลองเดิน
เคร่ืองจกัรและระบบต่างๆ แต่จะไม่เปิดดาํเนินโครงการเน่ืองจากมีความจาํเป็นอนัมิอาจกา้วล่วงได ้หากไม่
ดาํเนินการจะส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงและยากแก่การแกไ้ขโดยในจาํนวนน้ีมีโครงการของกลุ่มบริษทั 
จาํนวน 2 โครงการ 
 
วนัท่ี  19  กุมภาพนัธ์ 2553  บริษทัฯ ยื่นคาํร้องอุทธรณ์คาํสั่งยกคาํร้องขอยกเวน้การกาํหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุม้ครองเพื่อบรรเทาทุกขช์ั่วคราวก่อนพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดสําหรับโครงการของบริษทัฯ               
2 โครงการ ท่ีไม่มีลกัษณะเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อสภาพแวดลอ้ม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ทั้งทางขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย 
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40.       การดําเนินการกรณีศาลปกครองกลางมคีาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต่อ) 
 

วนัท่ี  24  กุมภาพนัธ์ 2553  ศาลฯ มีคาํสั่งให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดอนุญาตให้โครงการจาํนวน 12 โครงการ 
ก่อสร้างส่วนท่ีเหลือจนแลว้เสร็จ ติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ รวมทั้งทดลองระบบท่ีเก่ียวขอ้งและทดลอง
เดินเคร่ืองจกัรได ้แต่จะไม่เปิดดาํเนินการโครงการก่อนท่ีศาลฯ จะมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเปล่ียนแปลงเป็น
อยา่งอ่ืน ซ่ึงรวมถึงโครงการของกลุ่มบริษทัจาํนวน 2 โครงการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย   
 
วนัท่ี 19  เมษายน 2553  ศาลฯ มีคาํสั่งไม่รับคาํร้องอุทธรณ์คาํสัง่ยกคาํร้องขอยกเวน้การกาํหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษาของบริษทัฯ ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์  2553 โดยศาลฯ เห็นว่า
คาํสัง่ยกคาํร้องขอยกเวน้ฯ ดงักล่าวของศาลฯ เป็นท่ีสุดแลว้ ไม่สามารถอุทธรณ์ต่อไปไดอี้ก  

 
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 บริษทัฯยื่นคาํร้องอุทธรณ์คาํส่ังไม่รับอุทธรณ์ของศาลฯ เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2553 
ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยขณะน้ีคาํร้องอทุธรณ์ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
 
วนัท่ี 7 และ 24 มิถุนายน 2553 บริษทัฯ มีหนงัสือถึงอยัการเจ้าของสํานวนขอความอนุเคราะห์ช้ีแจงขอ้มูล
ขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมต่อศาลฯ และศาลฯ มีคาํสั่งกาํหนดใหว้นัท่ี 25 มิถุนายน 2553 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหา
ขอ้เทจ็จริงของคดีน้ี  
  
วนัท่ี 2  กนัยายน 2553 ศาลฯมีคาํพิพากษาคดี  สรุปไดว้่าใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทา้ย
คาํฟ้องท่ีถูกกาํหนดให้เป็นโครงการประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงยงัดาํเนินการไม่
ครบถว้นตาม มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัท่ีมีคาํพิพากษาน้ี   ซ่ึงกลุ่มบริษทัมี
โครงการท่ีเขา้ขา่ยลกัษณะดงักล่าว 1 โครงการ 

 
 วนัท่ี 1  ตุลาคม 2553  ผูฟ้้องคดีทั้ง 43 ราย ยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลฯ เม่ือวนัท่ี  2 กนัยายน 2553  ต่อ

ศาลปกครองสูงสุดและต่อมาผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดโดยพนกังานอยัการเจา้ของสาํนวนไดย้ื่นคาํแกอุ้ทธรณ์แลว้
เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2553 ปัจจุบนัอุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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41. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
41.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

41.1.1 กลุ่มบริษทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วมหลายแห่งในวงเงิน 63,223.05 
ลา้นบาท  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าว
ไปแลว้รวมทั้งส้ิน 56,382.05 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจาํนวน 6,841 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552  : 16,181 ลา้นบาท) 

 
41.1.2 บริษ ทัฯได ้ทําส ัญญาให ้การสน ับสนุนทางการค า้  (Shareholders’ Commercial Support 

Arrangements) กบับริษทัร่วมแห่งหน่ึง  ซ่ึงบริษทัฯ มีภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาดังกล่าวในการ
ขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีค่าวตัถุดิบ (Extended Credit) ทั้งน้ีการทาํสัญญาดงักล่าวเป็นไป 
ตามเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัสถาบนัการเงิน  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  ใหว้งเงินสินเช่ือรวม 90 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ  2,726.67 ลา้นบาท  และบริษทัร่วมไม่ไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือดงักล่าว 
( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : ใหว้งเงินสินเช่ือบริษทัร่วม 2 แห่ง  วงเงินรวม 190 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
หรือประมาณ 6,368.19 ลา้นบาท และบริษทัร่วมทั้งสองแห่งไม่ไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือ )  

 
41.1.3 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาการให้สินเช่ือทางการคา้กบับริษทัย่อยในต่างประเทศโดยการ     

ขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีค่าวตัถุดิบ จาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือทางการคา้ไปแลว้จาํนวน 99.81 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  ดงันั้นจึง
มีวงเงินคงเหลือ 0.19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5.76 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 :   
0.19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6.37 ลา้นบาท ) 

 
41.1.4 บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้ความสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบักิจการ             

ท่ีควบคุมร่วมกนั 2 แห่ง เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท่ี้กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้งสองมีกับ
เจา้หน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ีภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯ มี
ภาระผกูพนัเป็นจาํนวนเงิน 224.60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,804.55 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2552 : 242.95 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,142.91 ลา้นบาท) 

 
41.1.5 บริษทัฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนเงินกูแ้ก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงในวงเงิน 73.80 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ โดยในระหว่างปี 2553 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดช้าํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดและบริษทัฯ
ไดย้กเลิกการสนบัสนุนวงเงินกูด้งักล่าวแลว้ ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : วงเงินคงเหลือ 21.30 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 713.91 ลา้นบาท)   
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41. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 
41.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี(ต่อ) 
 

41.1.6 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าหุน้
ตามสัดส่วนการถือหุน้จาํนวนหลายฉบบัโดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯมีภาระผูกพนั
ตามสัญญาดังกล่าวคงเหลือ  เป็นจาํนวนเงิน 10,541.51 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 
12,660.37 ลา้นบาท) 

 
41.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน – กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตาม

สญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

        

- ไม่เกิน 1 ปี 4,379.35  4,806.15  220.76  249.04 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,787.46  5,706.37  427.39  421.53 

- เกินกว่า  5  ปี 5,164.50  5,185.16  773.01  422.87 

 รวม 14,331.31  15,697.68  1,421.16  1,093.44 

 
41.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัซ่ึงเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นงบการเงินรวม

จาํนวน 21,712.80 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 9,861.61 ลา้นบาท ) และในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวน 17,561.84 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 8,851.23 ลา้นบาท ) 
 

41.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นหนงัสือคํ้าประกนั (Letter of 
Guarantee) ในงบการเงินรวมจาํนวน 3,452.32 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 2,607.97 ลา้นบาท  
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 101.12 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 97.08 ลา้นบาท ) 
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41. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

41.5 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงมีสัญญาขายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่บริษทัฯ เพื่อนาํไปขายต่อให้แก่บริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึง 
โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนดสัญญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ต่อมาบริษทัร่วม
ดงักล่าวไดแ้จง้ไม่ต่ออายุสัญญากบับริษทัฯ   บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายุสัญญากบับริษทั    
จดทะเบียนดงักล่าว ซ่ึงเป็นการแจง้ล่วงหนา้ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา โดยเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2552 
บริษทัจดทะเบียนดังกล่าวได้ยื่นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทัฯ และ  
บริษทัร่วมในฐานะผูข้ายและผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามสัญญาโดยขายผลิตภณัฑใ์ห้กบับริษทัจดทะเบียนดงักล่าว 
หรือใหร่้วมกนัชดใชค่้าสินไหมทดแทน   

 

 เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัร่วมไดย้ื่นคาํร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอใหจ้าํหน่ายคดีในส่วน
ของบริษทัร่วมออก  ซ่ึงสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํสัง่ใหจ้าํหน่ายขอ้พพิาทในส่วนของบริษทัร่วมออก 

 

 บริษทัฯ ได้มอบคดีให้สํานักงานอยัการสูงสุดยื่นคาํคดัคา้นแกค้ดี  ซ่ึงพนักงานอยัการได้ยื่นคาํคดัคา้นต่อ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการให้แก่บริษทัฯแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553  โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดาํเนินงานตามกระบวนการพิจารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ  

           
41.6 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 1 ราย ไดย้ื่นขอ้เรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการ เพ่ีอเรียก

ค่าเสียหายจากบริษทัฯ โดยอา้งว่าบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าการเรียกร้องดงักล่าวไม่
เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญา อีกทั้งบริษทัผูรั้บเหมาปฏิบติังานไม่เป็นไปตาม
สัญญา บริษทัฯ จึงปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูรั้บเหมา ขณะน้ีทั้ง 2 คดีอยู่ระหว่างบริษทัฯ รวบรวม
ข้อเท็จจริงนําส่งพนักงานอัยการเพ่ีอทําการคัดค้าน และข้อเรียกร้องแยง้ (ถ้ามี) และดําเนินการตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป  ซ่ึงบริษทัผูรั้บเหมาถูกศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 
โดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดแ้จง้ขอเขา้ดาํเนินคดีแทนบริษทัผูรั้บเหมา 

 
41.7 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 บริษทั พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย พีทีวาย จาํกดั (PTTEP AA) ไดรั้บเอกสาร

เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล ในแหล่งมอนทารา โครงการ 
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากรัฐบาลอินโดนีเซีย  ต่อมาวนัท่ี 1 กนัยายน 2553   PTTEP AA  ไดย้ืน่หนงัสือ
ปฏิเสธการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายต่อรัฐบาลอินโดนีเซียเน่ืองจากเอกสารการเรียกร้องค่าชดเชยความ
เสียหายซ่ึงไดร้ับจากรัฐบาลอินโดนีเซียไม่มีหลกัฐานชดัเจนทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความ
เสียหายดงักล่าว  ต่อมาในเดือนธันวาคม 2553  PTTEP AA ไดเ้ห็นชอบร่วมกบัรัฐบาลอินโดนีเซียท่ีจะส่ง
ขอ้มูลเพิ ่มเติมใหแ้ต่ละฝ่าย  และจะร่วมมือกนัดําเนินการสํารวจ  เพื ่อพิสูจน์ขอ้มูลของทางรัฐบาล
อินโดนีเซีย ซ่ึงไดเ้รียกร้องค่าชดเชยความเสียหายในธุรกิจประมง ทั้งน้ีปัจจุบนัยงัอยู่ระหว่างการหารือ
และประชุมกบัรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะมีขอ้มูลสําหรับการหารือกนัในรายละเอียด
เพิ่มเติมไดใ้นเดือนกุมภาพนัธ์ 2554  ซ่ึงขณะน้ียงัไม่มีขอ้สรุปในเร่ืองการชดเชยค่าเสียหายดงักล่าว 
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42. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล 
 
42.1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554  ไดมี้มติอนุมติัให้การสนบัสนุนการ

ดาํเนินการควบบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน)  และเห็นชอบให้รับซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นการควบบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ีการรับซ้ือหุน้คืน
นั้นข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีบริษทัฯกาํหนด  รวมทั้งมีมติใหบ้รรจุวาระการรับซ้ือหุน้คืนต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2554  ของบริษทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมติัต่อไป 

 

42.2     ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2554 ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญั   
ผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 10.25 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 4.75 บาท เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2553 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ 36 
ดงันั้นคงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 5.50 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 15,670  ลา้นบาท 
ทั้งน้ีการอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ของบริษทัฯ               
เพือ่พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
42.3 จากเหตุการณ์นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลในแหล่งมอนทารา โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  เม่ือ

ปี 2552 PTTEP ไดมี้การหารือและปรึกษาไปยงัรัฐบาลออสเตรเลียรวมทั้งหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างต่อเน่ือง โดยได้นาํส่งและดาํเนินงานตามแผนการปรับปรุงแกไ้ข รวมทั้ งเสนอความคืบหน้าผลการ
ดาํเนินงานต่อรัฐบาลออสเตรเลียเป็นระยะ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2554 รัฐบาลออสเตรเลียไดเ้ปิดเผย 
ผลการพิจารณาแผนการปรับปรุงแกไ้ขดงักล่าว โดยตดัสินให้บริษทัย่อยของ PTTEP สามารถดาํเนินงาน
สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลียต่อไปได ้ซ่ึงหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลีย และบริษทัยอ่ย
ของ PTTEP  จะจดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนั โดยคณะกรรมการอิสระจะติดตามการดาํเนินการตามแผนปรับปรุง
แกไ้ขต่อไปเป็นเวลาอีก 18 เดือน 

 
42.4 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหอ้อกงบการเงินในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  2554 
 

_________________________ 
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	ร้อยละ
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	ลำดับที่
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	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด.
	88,919,503

	CHASE NOMINEES LIMITED 42
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	THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE 
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	ยอดรวม
	2,280,522,326
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	ประเภทของหุ้นกู้
	:
	จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย
	:
	1,000 (หนึ่งพัน) บาท 
	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 
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	ประเภทของหุ้นกู้
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	จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย
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