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เสนอขาย 

“หุนกูไมมีประกันของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2550 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2557”  

อัตราดอกเบี้ยปที่ 1 ถึงปที ่3 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.00 ตอป อัตราดอกเบี้ยปที่ 4 ถึงปที ่7 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.95 ตอป  

จํานวนประมาณ 6,000,000 หนวย คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ินประมาณ 6,000,000,000 บาท  

และ 

“หุนกูไมมีประกันของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2550 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2560” 

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.87 ตอป จํานวนประมาณ 1,500,000 หนวย คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ินประมาณ 1,500,000,000 บาท  

เสนอขายใหแกผูลงทุนท่ัวไป และผูลงทุนสถาบัน 

“หุนกูไมมีประกันของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2550 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2561” 

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.91 ตอป จํานวนประมาณ 500,000 หนวย คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ินประมาณ 500,000,000 บาท  

เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน  

อันดบัความนาเชือ่ถอื AA+ โดยบริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด เม่ือวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคารวมทั้งส้ินไมเกิน 8,000,000,000 บาท 

ผูจัดการการจัดจําหนาย 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   ธนาคารไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน) 

 ผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

วันที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี และรางหนงัสือชี้ชวน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และหนังสือชีช้วนมีผลใชบังคับ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

 กอนตัดสินใจลงทุนผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมท้ัง 
ความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงท่ีเก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของหนังสือช้ีชวนน้ีมิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพย ท่ีเสนอขาย  หรือมิไดประกันราคาหรือ 
ผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนน้ีแตอยางใด ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองครบถวนของ
หนังสือช้ีชวนน้ีเปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย 

 หากหนังสือช้ีชวนมีขอความหรือรายการท่ีเปนเท็จหรือขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือ
เจาของหลักทรัพยได ตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท้ังน้ี ภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายตราสารหน้ีและหนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับ 

  เอกสารฉบับน้ีไมใชหนังสือช้ีชวนสําหรับการเสนอขายหลักทรัพย แตจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูลเก่ียวกับหลักทรัพยกอนการเสนอขาย เพื่อใหผูลงทุนมี
ระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน โดยขอมูลท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ีไมแตกตางไปจากขอมูลท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนท่ีไดยื่นตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซึ่งยังไมมีผลบังคับใชตามกฎหมาย ดังน้ันขอมูลในเอกสารฉบับน้ีจึงอาจมีการแกไขเปล่ียนแปลงไดอีก 

 ท้ังน้ี การเสนอขายหลักทรัพยจะกระทําไดก็ตอเมื่อแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและหนังสือช้ีชวนท่ีไดยื่นตอสํานักงาน 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีผลบังคับแลว และจะกระทําโดยการสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวนใหแกผูลงทุน 

 บุคคลท่ัวไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและหนังสือช้ีชวนไดท่ีศูนยสารนิเทศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ช้ัน 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขท่ี 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทําการของ
สํานักงาน ระหวางเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง  ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน 



 
Disclaimer 

 
หนังสือชี้ชวนนี้จัดทําข้ึนเพื่อเผยแพรตอกลุมผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนสถาบัน และผูลงทุนรายใหญเพื่อเปนขอมูลเบื้องตน
สําหรับการพิจารณาลงทุนใน “หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2550 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน
ป พ.ศ. 2557” “หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2550 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2560” 
และ “หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2550 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2561” (รวมเรียก
หุนกูชุดที่ 1 หุนกูชุดที่ 2 และ หุนกูชุดที่ 3 วา “หุนกู”) ออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงเปนหุนกูที่ออก
และเสนอขายในกรณีทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กย. 31/2549 เร่ือง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) บริษัทและผูจัดการการจัดจําหนายไมอนุญาตใหใชขอมูลในหนังสือชี้ชวนนี้เพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากที่
ระบุไวขางตนหรือจัดทําขอมูลดังกลาวข้ึนใหมไมวาทั้งหมดหรือบางสวนหรือเปดเผยขอมูลดังกลาวแกบุคคลอื่นนอกจากตัว
แทนที่ไดรับมอบหมายจากผูลงทุนดังกลาว หนังสือชี้ชวนนี้ควรพิจารณาควบคูกับเอกสารที่แนบมา (ถามี) ซ่ึงถือเปนสวน
หนึ่งของหนังสือชี้ชวนนี้ นักลงทุนจะตองตัดสินใจในการลงทุนดวยตัวเอง โดยใชขอมูลจากหนังสือชี้ชวนนี้เปนเพียง
เอกสารประกอบขอมูลเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือหุนกูรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจในปจจุบันและผลการดําเนินงานในอดีตของ
บริษัทและขอมูลคาดคะเนและแผนงานเกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัทตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนขอมูลที่
ไดรับจากบริษัทซ่ึงไดจัดทําข้ึนเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการพิจารณาลงทุนในหุนกูที่เสนอขายในคร้ังนี้ หนังสือชี้ชวนมี
ขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่เกี่ยวของกับบทวิเคราะหและขอมูลอื่นๆ ซ่ึง
บริษัทไดพิจารณาจากการคาดคะเนผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทและประมาณการรายไดในอนาคตที่ยังไมอาจ
กําหนดไดในขณะนี้ นอกจากนี้ ขอความในลักษณะดังกลาวเกี่ยวกับโอกาส โครงการดําเนินงาน และกลยุทธทางธุรกิจของ
บริษัทในอนาคต ซ่ึงขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคตดังกลาวเปนความเห็นของบริษัทในปจจุบันเกี่ยวกับ
เหตุการณในอนาคต ซ่ึงมิไดเปนการรับรองผลประกอบการในอนาคตของบริษัทแตอยางใด  ดังนั้น ผลที่จะเกิดข้ึนจริงใน
อนาคต จึงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากขอมูลที่ปรากฏอยูในขอความท่ีมีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคต
ดังกลาวเนื่องจากปจจัยตางๆ นักลงทุนจึงควรพิจารณาและไมอาจยึดถือเอาขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคต
ได ผูจัดการการจัดจําหนายไมรับรองหรือยืนยันความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนน้ี และ
ขอมูลดังกลาวอาจถูกเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมหรือแกไขไดโดยไมตองแจงลวงหนา 

นอกจากนี้ ถึงแมวาขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้เปนขอมูลที่ไดรับจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ ผูจัดการการจัดจําหนายจะ
ไมรับผิดชอบในความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แตอยางใด การลงทุนในหุนกูมี
ความเส่ียง ซ่ึงผูสนใจลงทุนควรพิจารณาความเส่ียงตางๆที่เกี่ยวของดวยความรอบคอบ ผูสนใจลงทุนตองใชวิจารณญาณของ
ตนเองในการศึกษาบริษัทและขอมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้รวมทั้งความเส่ียงที่เกี่ยวของ ผูที่ไดรับหนังสือชี้ชวนฉบับนี้จะตอง
ไมถือวาขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ เปนการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือภาษี นักลงทุนควรปรึกษาทีป่รึกษาทาง
กฎหมาย ธุรกิจ และภาษีเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหุนกูนี้ดวยตนเอง 

การจัดสงหนังสือชี้ชวนน้ีหรือการเสนอขายหุนกูคร้ังนี้มิไดเปนการรับรองโดยผูจัดการการจัดจําหนายวาขอมูลในหนังสือชี้
ชวนนี้ถูกตองครบถวนสมบูรณไมวาในวันที่ออกหนังสือชี้ชวนนี้หรือภายหลัง และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยไมไดรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของหนังสือชี้ชวนนี้แตอยางใด 
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เอกสารแนบ 1  การดํารงตําแหนงของผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม  

เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของผูออกตราสารหน้ี  

เอกสารแนบ 3 ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู  

เอกสารแนบ 4 งบการเงิน  
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  
 

 สวนที่ 1 หนาที่ 1 

สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปตท.เปนบริษัทที่ประกอบกิจการกาซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) มีบทบาทสําคัญในธุรกิจ 
การจัดจําหนายและการคาระหวางประเทศสําหรับผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมีและมีการลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นใน
ประเทศไทย 

โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. แบงออกเปนธุรกิจหลัก และธุรกิจการลงทุน ดังตอไปนี้ 
(1) ธุรกิจหลัก ประกอบดวย 

กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาต ิประกอบดวยหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติซึ่งทําหนาที่จัดหากาซธรรมชาติ
จากทั้งในประเทศและตางประเทศ ขนสงกาซผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ  แยกกาซธรรมชาติ และจัดจําหนาย สวนการ
สํารวจและผลิตกาซธรรมชาติดําเนินการโดยบริษัทยอยของ ปตท. คือ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) (“ปตท.สผ.”) และมีการลงทุนในบริษัทในกลุมที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติอีกดวย 

กลุมธุรกิจน้ํามัน การดําเนินธุรกิจน้ํามันของ ปตท. สามารถแบงไดเปน 2 กิจกรรมหลักไดแก การจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑน้ํามัน (Oil Marketing) และการคาระหวางประเทศ (International Trading) ซึ่งรวมถึงการนําเขาและการสงออก
ผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมี และมีการลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันอีกดวย 

(2) ธุรกิจการลงทนุ ปตท. มีเงินลงทุนในธุรกิจตางๆ โดยลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นเปนสวนใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  
 

 สวนที่ 1 หนาที่ 2 

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

รายไดของ ปตท.และบริษัทยอยที่ปรากฏในงบการเงินรวมสําหรับชวงป 2547-2549 และงวด 6 เดือนของป 2550 สวนใหญ
เปนรายไดจากการขายผลิตภัณฑน้ํามัน ในทางกลับกัน กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย สวนใหญมาจาก
ธุรกิจกาซธรรมชาติ สรุปดังนี้  

 นอกเหนือจากเปาหมายเชิงพาณิชยในการทํารายไดและกําไรจากธุรกิจ การสรางความสามารถในการแขงขันระดับสากล 
และมีการบริหารจัดการ การกํากับดูแลที่ดีเปนที่ยอมรับของสาธารณชน ปตท. ยังมุงเนนการดูแลสังคม รวมทั้งสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่องและจริงจัง 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท. บริษัทยอย และกิจการรวมคามีพนักงานรวมจํานวน 11,774 คน (รายละเอียดตามหัวขอ
การจัดการ ขอ 9.11 เรื่องทรัพยากรบุคคล)                                                      

ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ  

 ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของ ปตท. ประกอบดวย 

 1. ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ 
  1.1 การขยายธุรกิจอยางตอเนื่องสงผลใหโครงสรางการบริหารจัดการบริษัทในกลุม ปตท.มีความซับซอนมากขึ้น
ดังนั้น หากไมมีการบริหารจัดการและกํากับดูแลบริษัทในกลุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจกอใหเกิดความไมสอดคลอง
กันระหวางทิศทางกลยุทธของ ปตท.และบริษัทในกลุม และการแขงขันกันเองระหวางบริษัทในกลุม ซึ่งจะสงผลกระทบตอผล
ประกอบการโดยรวมของ ปตท. 
  1.2 ความเสี่ยงในเรื่องการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล หากไมสอดคลองกับแผนการขยายการลงทุนของ 
ปตท. อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการและขีดความสามารถในการแขงขันของ ปตท. 

 2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

ป 2547 (ตรวจสอบ) ป 2548 (ตรวจสอบ) ป 2549 (ตรวจสอบ) 6 เดือน ป 2550 (สอบทาน) ผลิตภัณฑ/บริการ 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได         
1. ผลิตภัณฑกาซ 175,481.64 27.22 204,588.42 22.09 211,068.27 17.39 116,070.70 17.42 
2. ผลิตภัณฑน้ํามัน 424,841.98 65.90 651,892.11 70.38 857,446.01 70.63 487,585.12 73.18 
3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี 42,773.80 6.63 67,676.17 7.30 135,405.82 11.15 57,440.18 8.62 
4. ผลิตภัณฑสาธารณูปโภค                -   0.00                  -   0.00 3,608.12 0.30 2,041.55 0.31 
5.    รายไดคาบริการ 1,596.13 0.25 2,112.64 0.23 6,457.06 0.53 3,179.23 0.47 
รวม 644,693.55 100.00 926,269.34 100.00 1,213,985.28 100.00 666,316.78 100.00 
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 

        

1. กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 72,959.41 91.96 92,161.05 80.59 108,119.17 75.12 56,804.11 79.91 
2. กลุมธุรกิจน้ํามัน 5,640.94 7.11 7,252.65 6.34 5,003.40 3.48 5,335.78 7.51 
3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี 99.78 0.13 1,739.86 1.52 24,334.12 16.91 8,946.19 12.58 
4.    กลุมธุรกิจการกลั่น 636.31 0.80 13,205.20 11.55 6,468.88 4.49                  -             -   
รวม 79,336.44 100.00 114,358.76 100.00 143,925.57 100.00 71,086.08 100.00 
ภาษีอากร  18,676.57  25,565.62  35,882.71  17,257.15  
กําไรสุทธิ 62666.47  85,521.29  95,260.6  48,862.28  
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 22.40 บาท  30.57 บาท  34.02 บาท  17.42 บาท  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  
 

 สวนที่ 1 หนาที่ 3 

  2.1 ความเสี่ยงจากปญหาที่อาจเกิดขึ้นตามเงื่อนไข Take-or-Pay ของสัญญาซื้อกาซฯ ทั้งในสวนของ Take-or-Pay ที่
ไดเกิดขึ้นแลวในอดีตและอาจเกิดขึ้นใหมในอนาคต อาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ ปตท.ได 
  2.2   ความเสี่ยงในการจัดหากาซธรรมชาติเพิ่มเติมในอนาคตตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่ไดลงนามแลว อาจไม
สามารถทําการเริ่มสงมอบกาซธรรมชาติตามที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติดังกลาว อีกทั้งอาจมีความเสี่ยงในการจัดหา
กาซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) ตามแผนการที่วางไว ซึ่งอาจไมสามารถเริ่มสงมอบกาซธรรมชาติไดตาม
เปาหมาย เพื่อรองรับความตองการกาซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งความเสี่ยงดังกลาวอาจมีผลกระทบถึงโครงการในอนาคตทั้ง
โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติและโครงการขยายกําลังผลิตของกลุมปโตรเคมีที่ใชวัตถุดิบจากกาซธรรมชาติ 
  2.3 ความเสี่ยงที่ภาครัฐอาจทบทวน ปรับเปลี่ยนหลักการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซฯ และ/หรือ คาตอบแทนใน
การจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ 
  2.4 ความผันผวนของราคาผลิตภัณฑของ ปตท. ซึ่งเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามราคาตลาดโลก 

  2.5 การดําเนินการของรัฐบาลซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอผูถือหุนรายอื่น 

  2.6  อํานาจ สิทธิ และประโยชนของ ปตท.ที่ไดรับตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย โดยผลของ
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ถูกงดและจํากัด โดยโอนไปใหแกคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

  2.7 ความเสี่ยงจากคดีปกครองที่เกี่ยวของกับการแปลงสภาพและการแปรรูปของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย จาก
การที่มูลนิธิเพื่อผูบริโภคและพวกรวม 5 คนไดยื่นฟองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานตอศาล
ปกครองสูงสุด ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับที่ตราขึ้นภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ใน
กระบวนการแปลงสภาพจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเปนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งปจจุบันคดียังอยูระหวางการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ทั้งนี้ แมวา ปตท.เช่ือวาการแปลงสภาพของ ปตท.เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตางๆ ที่กําหนด
ในกฎหมายที่เกี่ยวของ แต ปตท.ไมอาจทราบผลทางกฎหมายที่ชัดเจนในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งใหเพิกถอนพระราช
กฤษฎีกาฉบับใดฉบับหนึ่งหรือทั้ง 2 ฉบับ หรอืจะทําใหมีผลยอนหลังหรือไม และผลของคําพิพากษาจะมีผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอสถานะของ ปตท.หรือไม อยางไร  

 3. ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ 
  3.1 การพัฒนาโครงการตางๆ อาจลาชากวาแผนที่ประมาณการไว  ดังนั้นหากโครงการตาง ๆ ไมแลวเสร็จตามเวลาที่
กําหนด  จะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ ปตท.ได 

 4. ความเสี่ยงทางดานปฏิบติัการ 
  4.1 ภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเชิงพาณิชยในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุที่เกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอกและ
เหตุอันตรายอื่นที่ไมอาจคาดการณได  ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งการทําประกันภัยคุมครองความเสี่ยงไม
สามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดทุกประเภทอยางเต็มมูลคา 
  4.2 การเปลี่ยนแปลงขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย อาจสงผลตอการประกอบธุรกิจของ ปตท. 

 5. ความเสี่ยงทางการเงิน 
 5.1 ความผันผวนของคาเงินบาท จะมีผลกระทบตอรายไดและกําไรขาดทุนของ ปตท.  รวมถึงการวางนโยบายทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล อาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. 
  5.2 ปตท. อาจจําเปนตองใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุม ปตท. ในอนาคตหาก ปตท. เห็นวาการ
ดําเนินการดังกลาวจะเปนประโยชนมากกวา 
  5.3 ความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากภายนอกและการใชเงินทุน ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากแผนที่วางไว 

 ทั้งนี้รายละเอียดตาง ๆ ของปจจัยเสี่ยง สามารถดูไดจากหัวขอปจจัยเสี่ยง 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  
 

 สวนที่ 1 หนาที่ 4 

ภาวะอุตสาหกรรม 
สําหรับ 6 เดือนแรก ป 2550 เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราประมาณรอยละ 4.3 สงผลใหความตองการใชพลังงานเชิง

พาณิชยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 จากชวงเดียวกันของปกอน 
1. ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจกาซธรรมชาติ 
ปริมาณการใชกาซธรรมชาติของประเทศในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยหลักคือ 

ปริมาณการใชกระแสไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหมีการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาสูงขึ้น โดยปริมาณการผลิตไฟฟา
ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (รวม กฟผ. ผูผลิตไฟฟาอิสระ และผูผลิตไฟฟารายเล็ก) คิดเปนรอยละ 66.3 ของปริมาณไฟฟาที่ 
จัดหาไดทั้งหมด  

สําหรับความตองการใชกาซธรรมชาติในระยะยาวยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามความตองการใชพลังงานไฟฟาที่สูงขึ้น
ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 (PDP 2007) ซึ่ง ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19  
มิถุนายน 2550 ทั้งนี้ เนื่องจากราคากาซธรรมชาติสามารถแขงขันไดและเปนที่ยอมรับดานสิ่งแวดลอมเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิง
ชนิดอื่น จึงคาดวากาซธรรมชาติยังคงเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาในอนาคตนอกจากนี้ ภาครัฐยังมีนโยบายผลักดันการใชกาซ
ธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนสงมากขึ้น เนื่องจากมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ และชวยลด
ผลกระทบตอผูบริโภคจากการที่ราคาน้ํามันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลก 

2. ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจน้ํามัน 

ในปจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ํามันรวมทั้งสิ้น 7 แหง มีกําลังการผลิตรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1,017,000 บารเรลตอวัน 
ทําใหมีการผลิตน้ํามันสําเร็จรูปของประเทศรวมทั้งสิ้นจํานวน 855,673 บารเรลตอวัน ในขณะที่ความตองการใชน้ํามันในประเทศมี
จํานวน 731,441 บารเรลตอวัน  ทําใหประเทศไทยมีอุปทานสวนเกินและมีการสงออกสุทธิไปจําหนายในตลาดตางประเทศจํานวน 
130,501 บารเรลตอวัน การกําหนดราคาของโรงกลั่นน้ํามันนอกจากจะอิงตามราคาตลาดจรสิงคโปรแลว ยังคํานึงถึงสภาพอุปสงค/ 
อุปทานของตลาดภายในประเทศดวย   สําหรับอุตสาหกรรมการจัดจําหนายน้ํามัน การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูคาน้ํามันเปนกวา 30 ราย 
และจํานวนสถานีบริการน้ํามันที่เพิ่มขึ้น เปนกวา 17,000 แหงในปจจุบัน ทําใหการแขงขันในตลาดคาปลีกอยูในระดับที่สูงมาก จนทํา
ใหผูคาไมสามารถกําหนดราคาขายปลีกในระดับที่แตกตางกันไดมาก และคาการตลาดของผูคาน้ํามันนับตั้งแตป 2539 เปนตนมา ได
ปรับลดลงและอยูในระดับทรงตัว ซึ่งเปนผลจากการแขงขันที่อยูในระดับสูง  

3. ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมี  
ความตองการปโตรเคมีขั้นตนของประเทศไทยในป 2549 เพิ่มขึ้นจากป 2548 ประมาณ 6%  ทําใหการสงออกปโตรเคมี

ขั้นตนลดลงถึง 25% แตการสงออกเม็ดพลาสติกลดลงเล็กนอยเพียง 2%  ปริมาณผลิตภัณฑปโตรเคมีของประเทศไทยโดยเฉพาะเม็ด
พลาสติกยังคงอยูในสภาวะที่มีกําลังการผลิตมากกวาความตองการ  ทั้งนี้ในป 2549 มีการสงออกประมาณ 46% ของปริมาณการผลิต 
โดยสวนใหญสงออกไปยังภูมิภาคเอเชียเปนหลัก เชน จีน เวียดนามและมาเลเซีย   
 บริษัทมีแผนที่จะเสนอขายหุนกูประเภทระบุช่ือผูถือ ไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ และมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 3 ชุด 
โดยมีช่ือเฉพาะของหุนกูคือ “หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 
2557”, “หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2560” และ “หุนกูไมมี
ประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2561” จํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 8,000 
ลานบาท หุนกูชุดที่ 1 และ 2 เสนอขายแกผูลงทุนทั่วไปและผูลงทุนสถาบัน หุนกูชุดที่ 3 เสนอขายแกผูลงทุนสถาบัน โดยหุนกูไดรับ
การจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ระดับ AA+ จากบริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจลงทุน) 
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 สวนที่ 2 หนาที่ 2 

1. ปจจัยความเสี่ยง 

ปตท. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใตการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอธุรกิจทั้งจากปจจัย
ภายในและภายนอก โดยถือวาการบริหารความเสี่ยงเปนองคประกอบที่สําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  
และตองมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงไดกําหนดเปนนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วองคกร (Enterprise Risk Management) ที่
พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตาม และมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทําหนาที่
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด สําหรับความเสี่ยงในระดับองคกรจะมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
ผานคณะกรรมการจัดการคณะตางๆ ของ ปตท. และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยูภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยถือเปนหนาที่รับผิดชอบของทุกหนวยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได ซึ่งมีการระบุไวอยางชัดเจนในคําบรรยายหนาที่งาน (Functional Description) ของทุกหนวยงาน 

จากการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. ที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง ทําใหปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่ปรากฏในปที่ผานมาไดรับการ
บริหารจัดการจนสามารถควบคุมไดในระดับหนึ่งรวมกับปจจัยเสี่ยงใหมที่ไดดําเนินการภายใตแผนบริหารความเสี่ยงในป
ปจจุบัน ปตท. จึงทําการปรับปรุงหัวขอปจจัยเสี่ยงที่ปรากฏตอผูลงทุนใหสอดคลองกัน   

การลงทุนในหลักทรัพยของ ปตท. ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงหลักที่เกิดจากลักษณะการประกอบธุรกิจของ 
ปตท. ทั้งนี้  นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่ง ปตท. ไมอาจทราบไดในขณะนี้
หรือเปนความเสี่ยงที่ ปตท. พิจารณาในขณะนี้วาไมมีผลกระทบในสาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท. สําหรับขอมูลปจจัย
ความเสี่ยงที่อางอิงถึงรัฐบาลหรือขอมูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ขอมูลดังกลาวไดมาจากขอมูลที่เปดเผยโดยรัฐบาล
และแหลงขอมูลอื่นๆ โดย ปตท. มิไดตรวจทานขอมูลดังกลาว ดังนั้นในการลงทุนผูลงทุนจึงควรพิจารณาอยางรอบคอบ โดย
ปจจัยความเสี่ยงหลักๆ ดังกลาวสามารถจําแนกไดดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ 

1.1  การบริหารจัดการบริษัทในกลุม ปตท.  
 ปตท. ไดแบงโครงสรางการดําเนินธุรกิจออกเปนธุรกิจหลักซึ่งประกอบดวยกลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซธรรมชาติ  
กลุมธุรกิจน้ํามัน และกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นที่กํากับดูแลการลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและธุรกิจการกลั่นผานบริษัทใน
กลุม  โดยในป 2548 ปตท. ไดเขาถือหุนรอยละ 50.03 ในบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) ซึ่งเปนบริษัทที่เกิดจาก
การควบกิจการระหวาง บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) ตามทิศทางและ
นโยบายการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจปโตรเคมีในรูปแบบ Integrated Value Chain Flagship และเขาลงทุนในบริษัท ปโตรเคมิกัล
ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TPI (เดือนตุลาคม 2549 เปลี่ยนช่ือเปน บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) หรือ  IRPC) ในสัดสวนรอย
ละ 31.5 คิดเปนมูลคา 20,270 ลานบาท เพื่อเปนฐานในการขยายการลงทุนไปสูธุรกิจปโตรเคมีแบบครบวงจรและใชประโยชน
จากศักยภาพของธุรกิจที่เกื้อกูลกัน  และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. ไดมีมติอนุมัติให ปตท. ดําเนินการปรับ
โครงสรางธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนส โดยการจําหนายหุนสามัญของบริษัท พีทีที โพลิเอทิลีน จํากัด (PTTPE) และหุนสามัญ
ของบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) ใหแก PTTCH การดําเนินการปรับโครงสรางดังกลาวสอดคลองกับ
นโยบายที่ให PTTCH เปนบริษัทหลักในธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสที่ผลิตจากวัตถุดิบจากกาซธรรมชาติ (Gas based Olefins) 
โดยมุงเนนสายเอทิลีนเปนหลัก เพื่อรองรับและเปนการตอยอดธุรกิจกาซธรรมชาติของกลุม ปตท. เปนลําดับแรก และเพื่อใหมี
ความเชื่อมโยงในการสงตอวัตถุดิบสําหรับการขยายงานของปโตรเคมีขั้นตอเนื่องของ PTTCH และบริษัทในเครืออื่นๆของ ปตท. 
การปรับโครงสรางของธุรกิจป-โตรเคมีสายโอเลฟนสยังรวมถึงการเขาซื้อหุนในบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) ซึ่งได



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 3 

ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อเดือน สิงหาคม 2549 และทําให ปตท.มีสัดสวนการลงทุนใน HMC รอยละ 41.4 การดําเนินการดังกลาว
จะชวยเสริมความเขมแข็งใหกับกลมธุรกิจปโตรเคมีของ ปตท. นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. และบริษัท
ในกลุม ไดแก บริษัท พีทีทีโพลิเมอรมารเกตติ้ง จํากัด เพื่อดําเนินการดานการตลาดทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ      
โพลิเมอรของกลุมบริษัท ปตท. อีกดวย จากการขยายธุรกิจตอเนื่องสงผลใหโครงสรางการบริหารจัดการบริษัทในกลุมมีความ
ซับซอนมากขึ้น  ดังนั้นหากไมมีการบริหารจัดการและกํากับดูแลบริษัทในกลุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจ
กอใหเกิดความไมสอดคลองกันระหวางทิศทางกลยุทธของ ปตท. และบริษัทในกลุม  รวมทั้งการแขงขันกันเองระหวางบริษัทใน
กลุม  ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. 

เพื่อเปนการลดความเสี่ยง ปตท. ไดมุงเนนใหมีการบริหารจัดการองคกรในลักษณะกลุม ปตท. (PTT Group) เพื่อใหเกิด
การสรางมูลคารวมสูงสุด โดยที่ผานมาไดมีการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงเปนกรรมการบริหารหรือผูบริหารระดับสูงในบริษัทที่ 
ปตท. ถือหุน  เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงในเรื่องนโยบาย กลยุทธ และทิศทางการดําเนินธุรกิจไปสูบริษัทในกลุมและสามารถ
กํากับดูแลการขยายงานของบริษัทในกลุมได  รวมทั้งใหผูบริหารระดับสูงของ ปตท. และบริษัทในกลุมรวมกันกําหนดแผนกล
ยุทธ เพื่อเปนกรอบแนวทางการจัดทําแผนธุรกิจของกลุมธุรกิจ   

1.2  ระบบบริหารบุคคลเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ  
ปตท. ไดมีการขยายการลงทุนอยางตอเนื่องในกลุมธุรกิจตางๆ เพื่อใหอัตราการเติบโตของ ปตท. เปนไปอยางตอเนื่อง

และสรางมูลคาเพิ่มใหธุรกิจในภาพรวมของ ปตท. รวมทั้งมีการสรางความสามารถการแขงขันในธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
(International Trading) เพื่อเตรียมความพรอมในการเปนศูนยกลางการทําการคาใหกลุมปตท. จากการดําเนินการดังกลาว ปตท. 
จึงมีความจําเปนตองจัดเตรียมทรัพยากรในดานตางๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความพรอม
ของบุคลากร โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ ศักยภาพ ตลอดจนทัศนคติของผูบริหารและพนักงาน
ใหสอดคลองกับการขยายธุรกิจของ ปตท. อนึ่ง หากการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลไมสอดคลองกับแผนการขยายการ
ลงทุนของ ปตท. อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการและขีดความสามารถในการแขงขันของ ปตท.ได  

เพื่อรองรับการขยายการลงทุนหรือการรวมลงทุนกับบริษัทในกลุม ปตท. จึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
รูปแบบกลุม ปตท. (PTT Group) เพื่อให ปตท.สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคลทั้งของปตท. และบริษัทในกลุมรวมกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด พรอมทั้งเปดโอกาสใหสายงานทรัพยากรบุคคลเขาไปรวมในการจัดทําแผนเพื่อเตรียมความพรอม
ดานบุคลากร ทั้งนี้ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 5 ปที่สอดคลองกับความตองการเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจในอนาคต มีการนําระบบ
การบริหารทักษะและความสามารถ (Competency Based Management)  รวมทั้งระบบการประเมินทักษะและความสามารถมาใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลครบวงจร โดยกําหนดทักษะและความสามารถ (Competency) ที่จําเปนของสายอาชีพ
ตางๆ เพื่อใหรองรับความรับผิดชอบขององคกรที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ และนําระบบการบริหารสายอาชีพ (Career 
Management) มาใช เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานและองคกรสามารถรวมกันวางแผนในการกําหนดความกาวหนาและพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานเพื่อตอบสนองตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท. นอกจากนี้เพื่อเปนการบริหารผลการปฏิบัติงานใหสะทอน
และสอดคลองกับเปาหมายและวัฒนธรรมขององคกร ปตท. ยังไดนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการใชระบบตัวช้ีวัด
เปาหมายขององคกรเปนปจจัยสําคัญในการประเมินผลและใหผลตอบแทนกับพนักงาน 

 ดังนั้น การปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. จึงเปนปจจัย
สําคัญตอความสําเร็จของการดําเนินงานของ ปตท. ทั้งนี้การที่จะทําใหระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรที่กําหนดมี
ประสิทธิภาพสูงสุดได จะตองอาศัยความรวมมือของทั้งฝายจัดการและฝายพนักงาน ในการที่จะรวมมือกันดําเนินงานตาม
แนวทางที่องคกรกําหนด เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายดานทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนไปตามแนวปฏิบัติขององคกรช้ันนําทั่วไป 
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2.  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

2.1  สัญญาซื้อกาซธรรมชาติทุกฉบับมีเง่ือนไขแบบ Take-or-Pay  
  ในการจัดหากาซธรรมชาติ ปตท. ไดมีการทําสัญญาซื้อกาซธรรมชาติกับผูขายกาซธรรมชาติ ซึ่งสัญญาดังกลาวทุกฉบับ 
ซึ่งมีการกําหนดปริมาณการซื้อกาซธรรมชาติรายปขั้นต่ําที่ ปตท.จะตองรับซื้อ โดยหากในปสัญญาใด ปตท.ไมสามารถรับกาซ
ธรรมชาติไดครบตามปริมาณขั้นต่ําที่กําหนดไวในสัญญา ปตท.จะตองชําระคากาซธรรมชาติในสวนที่ไมไดรับ (Take-or-Pay) 
โดยที่ ปตท.มีสิทธิรับปริมาณกาซธรรมชาติที่ไดชําระไปแลวนั้นในปตอๆ ไป โดยไมตองชําระคากาซธรรมชาติอีก (Make-Up) 
ทั้งนี้ ในปที่ ปตท.จะใชสิทธิในการรับปริมาณกาซธรรมชาติดังกลาว ปตท.จะตองรับซื้อกาซธรรมชาติใหไดครบตามปริมาณซื้อ
กาซธรรมชาติขั้นต่ําตามสัญญาในปนั้นๆ กอน โดยสาเหตุหลักของการเกิด Take-or-Pay มาจาก ประการที่หนึ่ง ปริมาณความ
ตองการกาซธรรมชาติมีตํ่ากวาปริมาณขั้นต่ําที่กําหนดในสัญญาซื้อกาซธรรมชาติปจจุบัน ประการที่สอง สําหรับสัญญาซื้อกาซ
ธรรมชาติใหมที่มีขอตกลงวันเริ่มสงกาซธรรมชาติตามสัญญาในอนาคต ความตองการกาซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต อาจ
มีปริมาณต่ํากวาที่ ปตท.คาดไว หรือการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติที่จะทําการขนสงกาซธรรมชาติดังกลาวลาชาจนไมสามารถ
จัดสงกาซฯ ใหแกลูกคาไดทันตามวันที่กําหนด หรือการกอสรางโรงไฟฟาใหมที่จะรับกาซธรรมชาติดังกลาวลาชากวาที่กําหนด 
จนทําให ปตท.ไมสามารถรับซื้อกาซธรรมชาติดังกลาวไดตามปริมาณขั้นต่ําในปสัญญานั้น  

6 เดือนแรก ป 2550 ปตท. มีปริมาณซื้อกาซธรรมชาติอยูที่ระดับ 3,255 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  ทั้งนี้ เมื่อปลายป 2549 
ปตท.ไดลงนามสัญญาขายกาซธรรมชาติกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (โรงไฟฟาน้ําพอง)   บริษัท ระยองเนชั่นแนล
พาวเวอร จํากัด และลงนามสัญญาขายกาซธรรมชาติแบบแกไขเพิ่มเติมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เพื่อรองรับการจัดหากาซธรรมชาติในอนาคต โดยมีเงื่อนไขในสัญญาขายกาซธรรมชาติแบบ Take-or-
Pay ที่สอดคลองกับสัญญาซื้อกาซธรรมชาติ นอกจากนี้ ปตท.ยังไดมีการติดตามทบทวนประมาณการความตองการกาซ
ธรรมชาติอยูตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการติดตามปรับกําหนดวันเริ่มรับกาซ
ธรรมชาติของสัญญาซื้อกาซธรรมชาติที่จะมีการผลิตในอนาคต เพื่อใหสอดคลองกับความสามารถในการรับกาซธรรมชาติของ
ลูกคาและกําหนดแลวเสร็จของการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติที่จะขนสงกาซธรรมชาติดังกลาว   

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท. มีสัญญาซื้อกาซธรรมชาติที่มีเงื่อนไขสัญญาแบบ Take-or-Pay รวมทั้งสิ้น 12 ฉบับ 
(รายละเอียดตามขอมูลการจัดหากาซธรรมชาติในหนาที่ 49) และ ปตท. มีเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซจากสัญญาซื้อกาซธรรมชาติ 
2 ฉบับ ไดแก สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานาและสัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงเยตากุน สหภาพเมียนมาร  ที่
เกิดขึ้นตั้งแตป 2541 จนถึงป 2544 เปนจํานวนเงินรวม 36,265.8 ลานบาท โดยมีสาเหตุเนื่องจากความลาชาในการกอสราง
โรงไฟฟาราชบุรีและโครงการทอสงกาซราชบุรี-วังนอย ประกอบกับความตองการกาซธรรมชาติลดลงเนื่องจากเกิดความตกต่ํา
ทางเศรษฐกิจ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติในเดือนกรกฎาคม 2543 ให ปตท. ชําระคากาซธรรมชาติดังกลาวตามเงื่อนไข Take-or-
Pay ใหแกผูขายกาซธรรมชาติ จากการกูยืมเงินหรือระดมทุน และเปนแกนกลางในการจัดสรรใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
รวมกันรับผิดชอบคาดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากภาระ Take-or-Pay ดังกลาวรวมถึงสวนตางของราคากาซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ 
ปตท. ไดชําระลวงหนาไปแลวกับราคากาซธรรมชาติ ณ วันที่รับกาซธรรมชาติจริง โดยกําหนดให ปตท. รับภาระรอยละ 11.4  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รับภาระรอยละ 12.8 และสวนที่เหลืออีกรอยละ 75.8 ลูกคาผูใชกาซธรรมชาติจะเปน
ผูรับภาระ (ตามหลักการที่กลาวไวในหัวขอการประกอบธุรกิจของแตละธุรกิจ : ธุรกิจกาซธรรมชาติ) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของเงิน
กูยืมจากภาระ Take-or-Pay ที่เกิดขึ้นตั้งแตป 2541 จนถึงป 2544 อยูในระหวางรอยละ 3.485-8.745 ตอป ในระหวางป 2544 – 
งวด 6 เดือนแรกป 2550 ปตท.สามารถรับกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานาและเยตากุนไดเกินกวาปริมาณขั้นต่ําที่ตองรับ (Make-
up) มีผลใหเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซธรรมชาติลดลงเปนจํานวนสะสมรวม 19,667.62 ลานบาท ดังนั้น ยอดเงินจายลวงหนาคา
ซื้อกาซ จึงมียอดสุทธิ 16,598.18 ลานบาท ดังปรากฏอยูในงบดุลของ ปตท. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และเพื่อใหสามารถเรงรัด
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 สวนที่ 2 หนาที่ 5 

การรับกาซธรรมชาติสวนที่ไดชําระไปแลวคืนกลับมาเร็วกวากําหนด ปตท.ไดดําเนินงานติดตั้งเครื่องเพิ่มความดัน ณ สถานี
ควบคุมกาซ BVW#7 (จังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อเพิ่มความสามารถในการสงกาซธรรมชาติของระบบทอฝงตะวันตก และโครงการ
ทอไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือ-ใต สําหรับการติดตามการแบงรับภาระ Take-or-Pay ที่เกิดขึ้น ปตท.ไดมีการจัดประชุม
ประจําปรวมกับ กฟผ. และ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อติดตามการชําระภาระดอกเบี้ย Take-or-Pay โดยมี
การจัดทํารายงานเพื่อสรุปยอดภาระหนี้ ณ สิ้นปงบประมาณ ทุกป 

นอกจากนี้เนื่องจากราคาน้ํามันเตาในปจจุบันไดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมากจึงทําใหราคากาซธรรมชาติในปจจุบัน
สูงกวาราคาที่ ปตท. ไดชําระเงินลวงหนา จึงทําใหเกิดกําไรจากการ Make Up ดังกลาวเปนจํานวนมาก โดย ปตท. ไดนําเงินกําไร
ดังกลาวมาลดภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากภาระ Take-or-Pay 

จากประมาณการความตองการและแนวโนมราคาของกาซธรรมชาติ ปตท.คาดวาจะสามารถรับกาซธรรมชาติจากแหลง
พมาในสวนของ Make Up ไดหมดภายในป 2554 โดย ปตท. ไดรับความรวมมือจากผูขายกาซธรรมชาติในการดําเนินการจัดสง
กาซธรรมชาติ สูงเกินกวาปริมาณสูงสุดที่กําหนดไวในสัญญา เพื่อให ปตท. สามารถเรงรัดการรับกาซธรรมชาติสวนที่ไดชําระ
ไปแลวคืนกลับมาเร็วกวากําหนด 

อยางไรก็ตาม ยังไมเปนที่แนชัดวา 
• ปริมาณความตองการกาซธรรมชาติในอนาคตจะสูงกวาปริมาณขั้นต่ําตามที่กําหนดไวในสัญญาซื้อกาซธรรมชาติ

ปจจุบันหรือไม  
• ปริมาณความตองการกาซธรรมชาติในอนาคตจะเปนไปตามที่ปตท.คาดการณหรือไม หรือกําหนดการแลวเสร็จของ

การกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติ ภายใตแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ.2544 - 2554 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) รวมทั้งการกอสรางโรงไฟฟาใหมๆ ที่จะใชกาซธรรมชาติ จะเปนไปตามแผนหรือไม  

• ปตท.จะสามารถจําหนายกาซธรรมชาติในสวนที่ไดชําระลวงหนาไปแลวเมื่อใดและที่ราคาเทาใด หรือคาดอกเบี้ยที่เกิด
จากภาระ Take-or-Pay ที่จัดสรรใหกับ กฟผ. และลูกคาผูใชกาซธรรมชาติรายอื่นจะถูกชดเชยไดครบถวนหรือไม 

• รัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงนโยบายซึ่งจะสงผลกระทบตอ ปตท. ในอันที่จะไดรับการชดเชยคาดอกเบี้ยที่เกิดจากภาระ 
Take-or-Pay ที่จัดสรรใหกับ กฟผ. และลูกคาผูใชกาซธรรมชาติรายอื่นหรือไม 

• ผูขายกาซธรรมชาติจะสามารถสงกาซธรรมชาติในปริมาณที่ ปตท. ไดชําระลวงหนาไปแลวในภายหนาไดหรือไม หรือ
จะเกิดเหตุที่ทําใหการสงกาซธรรมชาติชะงักหรือหยุดลงหรือไม 

ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดังที่ระบุขางตน หรือปญหาที่อาจเกิดขึ้นตามเงื่อนไข Take-or-Pay หรือปญหาทาง
การเงิน หรือความสามารถในการรับกาซธรรมชาติสวนที่ไดชําระไปแลวตามเงื่อนไข Take-or-Pay ดังกลาว อาจสงผลกระทบตอ
ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของ ปตท.ได 

2.2 ความเสี่ยงจากการจัดหากาซธรรมชาติลาชา 

 ปตท. ไดดําเนินการจัดหากาซธรรมชาติเพิ่มเติมทั้งจากภายในประเทศและจากสหภาพเมียนมาร โดยไดมีการลงนาม
สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติใหมหลายฉบับ รวมทั้งมีการเจรจาจัดหากาซธรรมชาติในรูปกาซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied 
Natural Gas (LNG) จากกลุมผูขายในภูมิภาคตางๆ เพื่อใหมีการจัดหากาซธรรมชาติเพิ่มเติมรองรับความตองการกาซธรรมชาติที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต ซึ่งรวมถึงความตองการกาซธรรมชาติเพื่อรองรับการขยายโครงการโรงแยกกาซ
ธรรมชาติของ ปตท. เพื่อผลิตวัตถุดิบเพิ่มเติมรองรับการขยายตัวของโครงการปโตรเคมีขั้นตนและขั้นตอเนื่องของบริษัทในกลุม 

 ปตท.ไมสามารถยืนยันไดวาการจัดหากาซธรรมชาติตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่ลงนามไปแลวนั้นจะสามารถสง
กาซไดตามกําหนดวันเริ่มสงกาซธรรมชาติตามสัญญา และการจัดหา LNG ในอนาคตอาจลาชากวากําหนดตามแผนที่วางไว ซึ่ง
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จะสงผลกระทบตอผูใชกาซธรรมชาติทั้งในภาคไฟฟา อุตสาหกรรมและการขนสง รวมทั้งอาจสงผลกระทบตอการลาชาของ
โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 และโครงการโรงแยกกาซอีเทน รวมทั้งมีผลกระทบตอเนื่องถึงโครงการอีเทนแครก
เกอรและอุตสาหกรรมปโตรเคมีตอเนื่องของบริษัท PTTPE 

2.3 การปรับเปลี่ยนอัตราคาบริการสงกาซฯ  และคาตอบแทนในการจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
ราคากาซธรรมชาติที่ ปตท. จําหนายใหแกกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาซึ่งเปนลูกคาสวนใหญนั้นอยูภายใตการกํากับดูแลของ

รัฐบาล ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ ราคาเนื้อกาซธรรมชาติ และอัตราคาบริการสงกาซฯ โดยราคาเนื้อกาซธรรมชาติ ไดแก 
ผลรวมของราคาเฉลี่ยของเนื้อกาซธรรมชาติที่ ปตท. รับซื้อจากผูขายกาซธรรมชาติบวกกับคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนาย
กาซธรรมชาติ สําหรับอัตราคาบริการสงกาซฯ ผานทอซึ่งคํานวณโดยอิงกับประมาณการความตองการใชกาซธรรมชาติของลูกคา
นั้น ประกอบดวย (1) คาบริการสวนของตนทุนคงที่ (Demand Charge) ซึ่งครอบคลุมคาใชจายในการลงทุนและคาใชจายคงที่ใน
การดําเนินการ ซึ่งมีการกําหนดใหอัตราผลตอบแทนเงินลงทุนในสวนทุนของผูถือหุนไวอยางชัดเจนและ (2) คาบริการสวนของ
ตนทุนผันแปร (Commodity Charge) ซึ่งคํานวณจากคาใชจายผันแปรของการขนสงกาซธรรมชาติ 

อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติและคาตอบแทนการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติในปจจุบันเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช) กําหนดในประกาศ กพช. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2544 ซึ่งครอบคลุมถึงหลักเกณฑการ
คํานวณอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติของการขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติตามแผนแมบทระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) โดยใหมีการทบทวนหลักเกณฑดังกลาวไดทุก 5 ป หรือเมื่อสถานการณเศรษฐกิจ
และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

ปตท. ไดมกีารลงทุนในการขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติตามแผนแมบทฯ ดังกลาว แตยังไมเปนที่แนชัดวา
การปรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติตามหลักเกณฑแหงประกาศ กพช. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2544 จะเปนไปตามที่ ปตท. เสนอ 
นอกจากนี้ยังไมเปนที่แนชัดวารัฐบาลอาจจะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ 

เนื่องจากสถานการณพลังงานและเศรษฐกิจไดมีการเปลี่ยนแปลง ปตท. ไดมีการติดตามสถานการณดังกลาวอยาง
ใกลชิด และไดมีการทบทวนแผนการลงทุนขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ใหสอดคลองกับความตองการกาซธรรมชาติและใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี
มติเห็นชอบตามมติ กพช. เรื่องการทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 - 2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
เพื่อใชเปนกรอบการลงทุนกอสรางโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติในอนาคต  

2.4 ความผันผวนของราคาผลิตภัณฑของ ปตท. 

ราคาจําหนายผลิตภัณฑทั้งในประเทศและตางประเทศของ ปตท.และบริษัทในกลุมเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลก  
ที่ผานมาราคากาซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี ในตลาดโลกมีความผันผวนสูง เนื่องจาก
หลากหลายปจจัย ซึ่ง ปตท.ไมอาจควบคุมได ราคาปโตรเคมีจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนวัฏจักร  ในแตละรอบจากราคาขึ้นสูงสุดถึง
ราคาลงต่ําสุดจะใชระยะเวลา 8-10 ป ชวงป 2547-2549 ถือวาเปนชวงขาขึ้นของราคาปโตรเคมี และมีการคาดการณโดยบริษัท 
ที่ปรึกษาชั้นนําวาราคาจะลดต่ําสุดในชวงป 2553-2554 และจะเขาสูชวงขาขึ้นอีกครั้งในป 2555 

ความผันผวนของราคาผลิตภัณฑขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการซึ่งรวมถึง 
• การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและภูมิภาคที่ประกอบธุรกิจปโตรเลียม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมทั้งอุปสงคและอุปทานของกาซธรรมชาติ น้ํามันดิบ คอนดอนเสท ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมสําเร็จรูปและผลิตภัณฑปโตรเคมีทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค  การเปลี่ยนแปลง GDP ของ
ประเทศอุตสาหกรรมที่เปนแหลงผลิตและผูคารายใหญของโลก เชน สหรัฐอเมริกา และจีน เปนตน 
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• การกําหนดและรักษาระดับปริมาณการผลิตและราคาของกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบโดย Organization of  
Petroleum Exporting Countries (OPEC) และประเทศที่ผลิตปโตรเลียมอื่นๆ  

• การแขงขันโดยเชื้อเพลิงทดแทน 
• กฎระเบียบของภาครัฐทั้งในประเทศและตางประเทศ 
• สภาพภูมิอากาศ 
• ภาวะเศรษฐกิจโลกและในแตละภูมิภาค 
• การเขาซื้อ/ขายน้ํามัน (Take Position) ในตลาดซื้อขายลวงหนา (NYMEX, IPE) ของ Hedge Funds 
• การเปลี่ยนแปลงปริมาณการกลั่นของโรงกลั่นที่เกิดจากความผันผวนของ Refinery Margin 
• การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป (Specification) ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
• อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับโรงกลั่น/แหลงผลิต 
• สภาวะตลาดเรือขนสง 
• ภัยจากการกอการราย 
• ภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว, น้ําทวม  

 แมวาตนทุนกาซธรรมชาติที่ ปตท. ซื้อจากผูขายกาซธรรมชาติจะสามารถสงผาน (Pass through) ไปใหกับลูกคาหลัก 
ซึ่งไดแก ผูผลิตไฟฟาที่ซื้อกาซธรรมชาติจาก ปตท. ตามสูตรราคาในสัญญาขายกาซธรรมชาติได แตหากราคาขายกาซธรรมชาติ
อยูในระดับที่สูงเกินไป จะสงผลใหความตองการใชกาซธรรมชาติลดลงได   ดังนั้นจากกรณีราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัว
สูงขึ้นมากอยางตอเนื่องตั้งแตตนป 2548 ที่สงผลใหราคากาซธรรมชาติซึ่งเปนเชื้อเพลิงหลักสําหรับผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญตางๆ เพิ่มขึ้น  ปตท. จึงไดนําสวนลดราคากาซธรรมชาติในอนาคต
ที่ ปตท. จะไดรับจากผูผลิตกาซธรรมชาติตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติตางๆ ในอาวไทยคิดเปนมูลคาปจจุบันรวม 4,500 ลาน
บาทมาเกลี่ยลดราคากาซธรรมชาติที่จําหนายให กฟผ.และผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญตางๆ ในงวดเดือนตุลาคม 2548 - มกราคม 
2549 เพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบตอประชาชนจากตนทุนการผลิตไฟฟาที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งการนําสวนลดราคากาซธรรมชาติใน
อนาคตมาเกลี่ยลดราคาจําหนายกาซฯ นั้น ปตท.คาดวาจะทยอยเรียกคืนสวนลดราคากาซธรรมชาติในอนาคตดังกลาวไดทั้งหมด
ภายในป 2550 นี้  ที่ผานมารวมทั้งในอนาคต ปตท.ไดมีการกําหนดคาสูงสุดของคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซ
ธรรมชาติ และราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกลุมอุตสาหกรรมเพื่อรักษาฐานลูกคาไวและเพื่อเพิ่มฐานลูกคาดวย  ซึ่งอาจกระทบ
ตอผลตอบแทนและผลประกอบการของ ปตท.  

สําหรับราคาจําหนายผลิตภัณฑของ ปตท. ที่ขายใหกับลูกคานั้น ปตท. จะไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคา
จําหนายผลิตภัณฑทั้งผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปและปโตรเคมีทางหนึ่ง และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ คือ กาซธรรมชาติ 
น้ํามันดิบ คอนเดนเสท และปโตรเคมีอีกทางหนึ่ง ซึ่งลวนสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน การวางแผนการลงทุน และผล
ประกอบการของ ปตท. ทั้งสิ้น 

 ปตท. ไดดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคากาซ
ธรรมชาติ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของ ปตท. ปจจุบัน ปตท.มีนโยบายในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอยางชัดเจน โดยมีการทําสัญญาระยะยาวระหวางคูคา การกําหนดเปาหมายของราคา ปริมาณ และ
ระยะเวลาในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง การเขาซื้อขายตราสารอนุพันธในตลาดการคาอนุพันธทุกครั้งจะมีการวิเคราะห
ขอมูลอยางถี่ถวน รวมทั้งเลือกเครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมกับชวงเวลาและจุดประสงค เชน การทํา 
Swap หรือ Option การดําเนินการบริหารความเสี่ยงทุกครั้งจะทําควบคูและสอดคลองไปกับปริมาณเนื้อน้ํามันของ ปตท. 
(Physical) เพื่อ lock in margin ที่แนนอน ทั้งนี้ นอกจาก ปตท.จะติดตามสถานการณน้ํามันอยางใกลชิด รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติม
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เครื่องมือในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางสูงสุดของ ปตท. แลว  
ปตท.ยังไดจัดฝกอบรมพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการคาทั้งในประเทศและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมีความรูความ
เขาใจและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดกับ ปตท. ในสวนของการผันผวนของราคากาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและ 
ปโตรเคมี 

2.5 การดําเนินการของรัฐบาลซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอผูถือหุนรายอื่น 

การที่ ปตท. ยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจซึ่งมีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจควบคุม และ
รัฐบาลโดยผานกระทรวงการคลังไดใชหรืออาจจะใช ปตท. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางดานสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม การ
ดําเนินการดังกลาวอาจไมกอใหเกิดผลกําไรสูงสุดแก ปตท. เสมอไป  กอนการเสนอขายหุนเพิ่มทุน กระทรวงการคลังเปนผูถือหุน
ทั้งหมดของ ปตท. แตเพียงผูเดียว และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 กําหนดใหกระทรวงการคลังคงสัดสวน
การถือหุนใน ปตท. ไมนอยกวารอยละ 51 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท. ภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุน 
ดังนั้น ตราบเทาที่ภาครัฐยังคงเปนผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงขางมากใน ปตท. ภาครัฐจะยังคงมีสิทธิเลือกกรรมการและผูบริหาร
ระดบัสูงสวนใหญของ ปตท. ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจรายวันของ ปตท. ได  ปตท.ไมอาจรับรองไดวา ปตท.จะไมดําเนินการ
เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลมากกวาดําเนินธุรกิจเพื่อวัตถุประสงคอื่นซึ่งรวมถึงการทํากําไรที่เหมาะสมใหกับ ปตท. 

2.6 อํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ท่ีไดรับตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
โดยผลของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ถูกงดและจํากัด โดยโอนไปใหแกคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ตามที่ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 โดยพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้  จะมีผลใชบังคับเมื่อพนสามสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป ซึ่งในกรณีนี้มีผลบังคับใชในวันที่ 18 มีนาคม 2550 เนื้อหาสาระสําคัญของพระ
ราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาว เปนการงดหรือจํากัดอํานาจ สิทธิ และประโยชนที่ บมจ.ปตท. ไดรับตามกฎหมายวาดวย การปโตรเลียม
แหงประเทศไทย  โดยผลของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ดังนี้  

1.  งดอํานาจ สิทธิ และประโยชนไมใหเปนของ บมจ. ปตท. อีกตอไป ไดแก 

1.1 สิทธิและประโยชนเสมือนเปนผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม (ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521) 

1.2 สิทธิในการที่ทรัพยสินของ บมจ.ปตท.ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี ซึ่งไดแก ทรัพยสินที่ไดมาจาก
การเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ทั้งกอนและหลังการจัดตั้ง บมจ.ปตท. และทรัพยสิน
ของ บมจ.ปตท.ในระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ (มาตรา 5 แหง พรฎ. กําหนด อํานาจ สิทธิ และ
ประโยชนฯ พ.ศ. 2544) 

1.3 อํานาจในการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ในกรณีที่ บมจ.ปตท. มีความจําเปนตอง
ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย เพื่อใหไดมาซึ่งแหลงปโตรเลียม เพื่อจัดสรางโรงกลั่นปโตรเลียม โรงแยกกาซ ทาเรือ 
คลังปโตรเลียม หรือเพื่อใชในการวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ หรือสิ่งปลูกสรางอื่นที่จําเปนและ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกลาว  (มาตรา 38 แหง พรบ. การปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521) 

 2.  กําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของ บมจ.ปตท. ตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  เชน 
การสํารวจและประกาศเขตระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  การวางระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  ไปใต  เหนือ  หรือขามที่ดิน
ของบุคคลใดๆ ฯลฯ ไปเปนของคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท  โดยคณะกรรมการกํากับฯ จะตองกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการปฏิบัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 3.  คณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพลังงาน เปนประธาน  ผูแทนกระทรวง 
มหาดไทย  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และมี
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนกรรมการและเลขานุการ 

 เหตุผลที่รัฐตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  เนื่องจากเห็นวา  ปตท. มีศักยภาพและความสามารถในการแขงขันการ
ประกอบธุรกิจปโตรเลียมไดอยางเทาเทียมกันกับผูประกอบธุรกิจปโตรเลียมอื่น 
 คณะกรรมการกํากับฯ ไดออกประกาศคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 
ฉบับ ไดแก ประกาศคณะกรรมการกํากับฯ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสรางและบํารุงรักษาระบบการขนสงปโตรเลียม
ทางทอ  ประกาศคณะกรรมการกํากับฯ เรื่อง แบบบัตรประจําตัวกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
และอนุกรรมการที่คณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แตงตั้ง  ประกาศคณะกรรมการกํากับฯ 
เรื่อง การพจิารณาคาทดแทนสําหรับการดําเนินการในเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ  และประกาศคณะกรรมการกํากับฯ 
เรื่อง  กําหนดเงื่อนไขอื่นในการสํารวจเพื่อสรางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ  โดยประกาศคณะกรรมการกํากับฯทั้ง 4 ฉบับ
ดังกลาวไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

2.7 ความเสี่ยงจากคดีปกครองที่เก่ียวของกับการแปลงสภาพ และการแปรรูปของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 มูลนิธิเพื่อผูบริโภคและพวกรวม 5 คน (ผูฟองคดี) ไดยื่นฟองนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน (ผูถูกฟองคดี) ตอศาลปกครองสูงสุด ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนพระราช
กฤษฎีกาสองฉบับที่ตราขึ้นภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 (พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ) ในกระบวนการแปลง
สภาพจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย เปนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งประกอบดวยพระราชกฤษฎีกากําหนด
อํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมาย
วาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 โดยยกประเด็นตางๆ อาทิเชน 

• กระบวนการตราพระราชกฤษฎีกาไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนและเนื้อหาขัดตอบทบัญญัติแหง พรบ.ทุน
รัฐวิสาหกิจฯ และไมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (รัฐธรรมนูญ) 

• การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับมีผลทําใหมีการโอนที่ดินและอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินไปให ปตท. ที่มีฐานะเปนเอกชน ทําให ปตท. ไดรับเอกสิทธิ์เหนือเอกชนทั่วไป 

• การที่ ปตท. ไดรับโอนอํานาจมหาชนของรัฐ ไดแก อํานาจเวนคืนที่ดิน อํานาจประกาศเขตและรอนสิทธิเหนือ
พ้ืนดินของเอกชนไมสอดคลองกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ 

• การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับเปนการใชดุลยพินิจไมถูกตอง  ทําใหประชาชนไดรับความเสียหาย  และไม
เปนไปตามเจตนารมณในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2549 ใหรับคําฟองดังกลาวไวพิจารณา และไดมีคําสั่งเมื่อวันที่  
6 กันยายน พ.ศ. 2549 กําหนดใหผูถูกฟองคดียื่นคําใหการแกคําฟองภายใน 30 (สามสิบ) วัน ผูถูกฟองคดีจึงไดทําคําใหการยื่นตอ
ศาลไปเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ภายหลังผูฟองคดีไดทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอศาลตามกระบวนการทางศาลปกครองและผู
ถูกฟองคดีไดทําคําใหการเพิ่มเติมยื่นตอศาลไปเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 ที่ผานมา 

อนึ่ง  ปตท. ไดยื่นคํารองสอดขอเขาเปนผูถูกฟองคดีที่ 4  ในคดีนี้ดวย  ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งอนุญาตให ปตท. 
เขาเปนผูถูกฟองคดีที่ 4  ไดเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2549 และให ปตท.ยื่นคําใหการภายในวันที่  29  ธันวาคม  2549 ซึ่ง ปตท. 
ไดยื่นคําใหการตอศาลปกครองสูงสุดแลวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549  และที่ผานมา  คูความทั้งสองฝายไดยื่นคําคูความเพิ่มเติม
ตอศาลปกครองมาโดยตลอดและเมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2550 ศาลไดมีคําสั่งกําหนดใหวันที่ 28 กันยายน 2550  เปนวันสิ้นสุดการ
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แสวงหาขอเท็จจริงสําหรับคดีนี้  ภายหลัง ศาลไดมีหมายแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550  
ทั้งนี้ในวันที่ศาลพิจารณาคดีครั้งแรกคือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 นั้น ศาลไดกําหนดนัดฟงคําพิพากษาในวันที่ 14 ธันวาคม 
2550 เวลา 10.00 น.    ปจจุบันคดียังอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   

แมวา ปตท. เช่ือวาการแปลงสภาพของ ปตท. เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตางๆ ที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ 
แต ปตท. ไมอาจทราบผลทางกฎหมายที่ชัดเจนในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฉบับใดฉบับ
หนึ่งหรือทั้งสองฉบับ หรือจะทําใหมีผลยอนหลังหรือไม และผลของคําพิพากษาจะมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
สถานะของ ปตท. หรือไมอยางไร 

อนึ่ง หากผลของคําพิพากษาออกมาในทางลบกับ ปตท. กลาวคือ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาใหเพิกถอนพระราช
กฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับนั้น จะมีผลทําใหสถานะของ ปตท. กลับไปเปนการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ในสวนภาระผูกพันตาม
สัญญาตางๆที่เกี่ยวกับหุนกูระหวาง ปตท.และผูถือหุนกูหรือนิติบุคคลอื่นๆนั้นอาจเปลี่ยนแปลงเพียงแคสถานะของผูออกหุนกู  
กลาวคือ  คูสัญญาซึ่งแตเดิมคือ ปตท. จะกลายเปนการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  สวนภาระผูกพันตามสัญญาในสวนอื่นอาจ
ยังคงไมเปลี่ยนแปลง  โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 208/2549 เรื่องการ
ดําเนินการตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) (บมจ. กฟผ.) นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นวา พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 ไมเคยถูกยกเลิกไปและการจดทะเบียนจัดตั้ง บมจ. กฟผ. เสียไป ทําให บมจ. กฟผ. ไมมีสถานะเปน
นิติบุคคลมาตั้งแตตนและกลับคืนสูสถานะของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเสมือนไมเคยมีการจัดตั้ง บมจ. กฟผ. เลย  นิติ
กรรมสัญญาและธุรกรรมตางๆ ที่ บมจ. กฟผ. กระทําไปถือไดวาเปนการกระทําของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บรรดา
กิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพยของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่โอนไปยัง บมจ. กฟผ. หรือที่ตกเปน
ของกระทรวงการคลังจึงถือไดวาไมเคยเกดิขึ้น   

3.   ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ 

3.1 การพัฒนาระบบทอสงกาซธรรมชาติ โรงแยกกาซธรรมชาติ และโรงงานปโตรเคมี 
ความสําเร็จของการขยายตัวทางธุรกิจของ ปตท. ขึ้นอยูกับปจจัยหลัก คือ การเติบโตอยางตอเนื่องของความตองการใช

กาซธรรมชาติ ความสามารถของ ปตท. ในการขยายระบบทอสงกาซธรรมชาติ รวมถึงความสามารถในการสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อ
รองรับความตองการกาซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การขยายตัวของธุรกิจของ ปตท. ยังถูกจํากัดดวยความสามารถในการ
ขนสงของระบบทอกาซธรรมชาติใหครอบคลุมพื้นที่การใช ความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติ  และความสําเร็จในการ
กอสรางโรงงานปโตรเคมีในกลุม ปตท. ซึ่งรับผลิตภัณฑจากการแยกกาซธรรมชาตินําไปเปนวัตถุดิบในการผลิต 

ปตท.มีแผนพัฒนาการขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 
พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) เพื่อรองรับการขยายตัวของความตองการกาซธรรมชาติในอนาคต  เชน โครงการทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่สาม ในป 2549 โครงการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดัน ณ สถานีควบคุมกาซ BVW#7 (จังหวัดกาญจนบุรี) ในป 2548 
โครงการทอสงกาซธรรมชาติวังนอย-แกงคอย ในป 2549 โครงการทอไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือ-ใต ในป 2549 และป 
2552 และแผนการสรางมูลคาเพิ่ม โดยการขยายโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 ที่จังหวัดระยอง  และโครงการโรงแยกกาซอี-
เทน ในตนป 2553 รวมทั้งการรวมทุนขยายธุรกิจกาซธรรมชาติ เชน โครงการรวมทุนผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็น 
โครงการสถานีรับจายกาซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Terminal Project 

การพัฒนาโครงการตางๆ อาจลาชากวาแผนที่ประมาณการไวจากสาเหตุหลายประการ เชน การจัดหาบริษัท
ผูรับเหมากอสรางที่ลาชา ผูรับเหมาดําเนินงานกอสรางลาชาไมเปนไปตามกําหนด การจัดซื้ออุปกรณที่ตองใชระยะเวลาในการ
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จัดหาและขนสงนาน (Long Lead Items)  และยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่ไมอยูภายใตการควบคุมของ ปตท. ซึ่งรวมถึงการ
ขออนุมัติจากรัฐบาลและการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment) ซึ่งเปด
โอกาสใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ ดังนั้นหากโครงการตางๆ ไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด จะ
สงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ ปตท. ได  

ปตท. ไดใหความสําคัญกับการบริหารงานที่มีความสําคัญตอการแลวเสร็จของโครงการ (Critical Path) เพื่อให
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนดไว เพื่อลดระดับความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการใหอยูภายใตการควบคุม อาทิ เชน 
การเรงรัดการจัดจางผูรับเหมากอสราง การติดตามการจัดซื้ออุปกรณสําหรับการกอสรางอยางใกลชิด การจัดหาทีมงานที่มีความรู
ความสามารถมาปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบงานกอสราง การจัดเตรียมมาตรการในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทุก
ขั้นตอนของการดําเนินโครงการและนําไปยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด การติดตามและวิเคราะหผลกระทบตอการดําเนินงาน
โครงการ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ การติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของอยาง
สม่ําเสมอเพื่อช้ีแจงประเด็นขอสงสัยตาง ๆ และเพื่อนําขอมูลมาวางแผนงานหรือกําหนดมาตรการตาง ๆ รองรับ ซึ่งเปนการ
เตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับใหมทันทีที่มีการประกาศใช นอกจากนี้  ปตท. ยังไดจัดใหมีหนวยงาน
มวลชนสัมพันธ ทําหนาที่วางแผนพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการ และทํา
การประชาสัมพันธช้ีแจงขอมูลโครงการอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความรูความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และสงเสริมใหโครงการ
เปนที่ยอมรับจากประชาชน รวมทั้งการจัดเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หากกําหนด
แลวเสร็จของโครงการลาชากวาแผนที่วางไว 

4.   ความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการ 

4.1 ภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดในเชิงพาณิชยในการดําเนินธุรกิจ 
การดําเนินธุรกิจสํารวจ ผลิต และขนสงกาซธรรมชาติ น้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเคมีและผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป

นั้น อาจทําใหเกิดอันตรายไดโดยมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม ระเบิด น้ํามันรั่วไหลปนเปอน หลุมขุดเจาะระเบิด ทอกาซรั่ว การฟุง
กระจายของกาซอันตราย การกอการราย ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุที่เกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอกและเหตุอันตรายอื่นที่
ไมอาจคาดการณได ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอบุคคล ทรัพยสิน สิ่งแวดลอม การดําเนินธุรกิจ ช่ือเสียง
องคกร ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของ ปตท.  

ดังนั้น ปตท. จงึใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการ โดยการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบทอ
สงน้ํามันและกาซธรรมชาติ รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณตางๆ ของทุกหนวยการผลิตตามระยะเวลาที่กําหนด (Preventive 
Maintenance) การนําระบบบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย (Loss Control Management) มาประยุกตใช และการไดรับการ
รับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO14001) และระบบการ
จัดการคุณภาพ (ISO9001: 2000) ในพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. หลายแหง รวมท้ังการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามแผน
ฉุกเฉินและแผนจัดการสภาวะวิกฤต เพื่อปองกันและระงับเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น  

นอกจากนี้ ปตท. ไดมีการซื้อประกันภัยคุมครองความเสี่ยงสําหรับทรัพยสินหลักที่ใชในการดําเนินธุรกิจทั้งหมดตามที่
บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมีพึงปฏิบัติ และไดทําประกันภัยเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทตองหยุดดําเนินการ 
(Business Interruption) แตการซื้อประกันภัยดังกลาวอาจไมสามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดทุกประเภท 
เนื่องจากไมมีบริษัทประกันภัยใดรับประกันภัยความเสียหายทุกประเภท หรือเนื่องจากบางครั้งหากซื้อประกันภัย คาเบี้ย
ประกันภัยสําหรับการประกันภัยความเสียหายนั้นๆ จะสูงมากจนไมคุมคาทางเศรษฐกิจ และถึงแมวา ปตท.จะเชื่อวาบริษัทใน
กลุมมีการทําประกันภัยตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็ตาม ปตท.ไมสามารถควบคุมวงเงินในการทําประกันภัยทรัพยสินของ
บริษัทตางๆ ใหเพียงพอตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได ซึ่งบางบริษัท ปตท. ตองพึ่งพิงการผลิตสินคาของบริษัทนั้น ดังนั้น หาก



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 12 

เกิดความเสียหายในทรัพยสินที่ไมไดทําประกันครอบคลุมเต็มมูลคาในจํานวนที่มีนัยสําคัญ หรือในกรณีที่ผูรับประกันภัยมี
ปญหาทางการเงินรุนแรงหรือตองเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกลาวอาจสงผลกระทบในดานลบอยางรายแรงตอฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท.ได 

4.2 ขอบังคับเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

  การดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัย ในการสํารวจ การพัฒนา การกอสราง การผลิต การขนสง และการจําหนายน้ํามันและกาซธรรมชาติ บริษัทในกลุม 
ปตท.ที่ประกอบธุรกิจปโตรเคมีและโรงกลั่นน้ํามันก็อยูภายใตบังคับของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยซึ่งมีแนวโนมที่จะเขมงวดมากขึ้น ซึ่งหากมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยขึ้นใหมใน
อนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายวิธีการบังคับใชกฎหมาย อาจจะทําใหเกิดขอจํากัดตอการประกอบธุรกิจของ ปตท. หรือ
อาจทําใหตนทุนในการสํารวจ การพัฒนา การกอสราง การผลิต การขนสง และการจําหนายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญได  
นอกจากนี้ ในการดําเนินการโครงการตางๆ ซึ่งรวมถึงการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติ โรงแยกกาซธรรมชาติ และ
โรงงานปโตรเคมี จะตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) และ
ไดรับความเห็นชอบกอนการดําเนินการกอสราง จึงอาจมีความเสี่ยงของการพิจารณาใหความเห็นชอบในรายงานดังกลาว รวมถึง
การยอมรับของชุมชนที่อาจจะกอใหเกิดความลาชาของการดําเนินโครงการไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด ทั้งนี้รวมถึงการ
ยอมรับของชุมชนตอการดําเนินงานของ ปตท. ในทุก ๆ พ้ืนที่ปฏิบัติการในชวงระยะเวลาดําเนินการ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจและความสามารถในการเพิ่มรายไดของ ปตท. ในอนาคต 

  จากประเด็นดังกลาวขางตน ในขณะนี้ไดมีการศึกษาและประเมินผลกระทบของคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง และมีแนวโนมที่จะมีการกําหนดกฎหมายและขอบังคับเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศที่เขมงวด
มากยิ่งขึ้น จึงอาจสงผลตอการปฏิบัติงานของโรงงานในกลุม ปตท. ที่ต้ังอยูในเขตพื้นที่ดังกลาว  ตลอดจนอาจทําใหโครงการตาง 
ๆ  อาทิเชน โครงการ PTTUT-CUP2 และ/หรือ โครงการอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 เกิดความลาชาในการอนุมัติหรือไม
ไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

อยางไรก็ตาม ปตท. ไดมีการบริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกลาว โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของทําการติดตามและ
วิเคราะหผลกระทบตอการดําเนินงานของ ปตท. อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย รวมทั้งการติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการอยางใกลชิด เพื่อนําขอมูลมา
วางแผนงานหรือกําหนดมาตรการตาง ๆ รองรับ ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับใหมทันที
ที่มีการประกาศใช และจัดใหมีการดําเนินงานมวลชนสัมพันธที่มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสรางความรู ความเขาใจแก
ประชาชนในพื้นที่อยางตอเนื่อง 

5.   ความเสี่ยงทางการเงิน 

5.1 ความผันผวนของคาเงินบาท 
การเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทตอเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอรายไดสวนใหญ

ของ ปตท. แมวารายไดสวนใหญของ ปตท. เปนเงินบาท แตจากการที่ราคากาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี
อางอิงกับราคาตลาดโลก ซึ่งกําหนดราคาขายเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (US$ linked) ทําใหรายไดของ ปตท. ผันผวนตาม
คาเงินบาท อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทจะสงผลกระทบตอกําไร (margin) ของ ปตท. ในระดับหนึ่ง เนื่องจาก
กําไรสวนใหญของ ปตท. จะถูกกําหนดเปนเงินบาทไวที่คาคงที่ โดยมีตนทุนขายที่เปน สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งอิงกับราคา
ตลาดโลกเชนเดียวกับราคาขาย   
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นอกจากนี้ความผันผวนของคาเงินบาท ยังมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนสุทธิทางบัญชีของ ปตท. จากการที่ ปตท. และ
บริษัทยอยมีภาระหนี้เงินกูตางประเทศคงคางอยู โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550  ปตท. และบริษัทยอยมีเงินกูยืมและหุนกู
ตางประเทศเทียบเทา 81,135.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33 ของยอดรวมเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยเงิน
สกุลดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 2,153 ลานดอลลารสหรัฐฯ และเงินสกุลเยน เทากับ 23,000 ลานเยน โดยเงินกูสกุลเยน ปตท. ไดทํา
การปองกันความเสี่ยงของคาเงินเยนโดยใชอนุพันธทางการเงิน (Participating Swap) เพื่อแปลงภาระหนี้สกุลเยนเปนสกุล
ดอลลารสหรัฐฯ เพื่อใหสอดคลองกับรายไดที่อิงกับสกุลดอลลารสหรัฐฯ ซึ่ง ปตท. สามารถปดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
คาเงินเยนตอสกุลดอลลารสหรัฐฯ ไดเปนสวนใหญ อีกทั้งบริษัทรวมทุนของ ปตท. สวนใหญมีเงินกูตางประเทศจํานวนสูง จึง
กลาวไดวาความผันผวนของคาเงินบาทตอเงินสกุลตางประเทศ รวมถึงการวางนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล อาจสงผล
กระทบตอฐานะทางการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. ได 

เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของคาเงินบาท ปตท.ไดดําเนินการจัดโครงสรางของเงินกูที่เปนเงินสกุลตางประเทศ 
ใหมีสัดสวนสมดุลกับรายไดที่เปนเงินสกุลตางประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เปนสกุล
ตางประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซื้อ-ขาย เงินสกุลตางประเทศลวงหนา (Forward) เพื่อเตรียมการชําระหนี้เงินกูสกุล
ตาง ๆ ธุรกรรมการคา เชน  คากาซธรรมชาติและน้ํามันดิบที่นําเขาจากตางประเทศ และการสงออกผลิตภัณฑอยางเหมาะสม 
นอกจากนี้ ปตท.ไดดําเนินการจัดทํานโยบายทางการเงินและสินเชื่อ (Treasury and Credit Policy) เพื่อใชเปนแนวทางในการ
บริหารการเงินของ ปตท.และกลุมบริษัทที่ ปตท.ถือหุนอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยรวมถึงขอกําหนด
ในเรื่องการจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงตางๆซึ่งอาจสงผลกระทบตอสถานะการเงินของ ปตท. 

5.2 การใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุม ปตท. 
ในอดีตที่ผานมา ซึ่งรวมถึงชวงวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน ปตท.ไดใหการสนับสนุน

ทางการเงินตามสัญญาสนับสนุนจากผูถือหุนแกบริษัทในกลุมหลายบริษัท นอกจากนี้ ปตท.ยังไดเขาไปมีสวนรวมกับผูบริหาร 
เจาหนี้ และผูถือหุนใหญอื่นๆ ของบริษัทเหลานี้ในการปรับโครงสรางหน้ีดวย โดยรูปแบบของการปรับโครงสรางหนี้นี้ อาจจะ
เปนไปในรูปของ (1) การใหความสนับสนุนทางการเงินในกรณีที่มีการขาดสภาพคลองในชวงดําเนินการเชิงพาณิชย (Cash 
Deficiency Support : CDS) ซึ่งอาจจะเปนไปในรูปของหนี้ดอยสิทธิ (Subordinated Debt) หรือทุน (Equity) และ/หรือ (2) การ
ขยายวงเงินสินเชื่อทางการคา (Trade Credit) ทั้งนี้ ณ 30 มิถุนายน 2550 ปตท. ไดใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทในกลุม
แลวเปนจํานวนเงิน 285.28 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 10,540 ลานบาท ประกอบดวยการใหเงินกูตามสัดสวนการถือหุนจํานวน 
190.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 10,540 ลานบาท และการขยายวงเงินสินเชื่อทางการคา 95.23 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ดูรายละเอียด
ในหัวขอ 12.3) 

ปตท. มีนโยบายไมสรางภาระผูกพันทางการเงินใหมเพิ่มจากที่มีอยูเดิม ยกเวนในกรณีจําเปนและเปนประโยชนตอ 
ปตท. ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาใหความสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู และ/หรือสินเชื่อทางการคาเปนรายกรณี ซึ่ง 
ปตท. มีความเชื่อวานโยบายและการดําเนินการดังกลาวจะสามารถสรางความแข็งแกรงใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ได  

ในการใหความสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุมเหลานี้ ไมวาจะเปนในรูปแบบของหนี้ดอยสิทธิหรือสินเชื่อทาง
การคา แมวาผลประกอบการของบริษัทเหลานี้ต้ังแตป 2546 สวนใหญจะดีขึ้น ปตท.ไมสามารถยืนยันไดวาบริษัทเหลานี้จะ
สามารถชําระคืนเงินใหแก ปตท. หรือบริษัทเหลานี้จะไมประสบกับปญหาทางการเงินอีก หรือจะไมตองการการสนับสนุนทาง
การเงินจาก ปตท. อีก ซึ่งไมวากรณีใดจะเกิดขึ้นก็ตามอาจจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ ปตท. 
นอกจากนี้ หาก ปตท.หรือบริษัทในกลุมบริษัทใดบริษัทหนึ่งตกเปนผูผิดนัด (Default) ภายใตสัญญาขอตกลงการใหการ
สนับสนุนจากผูถือหุน อาจสงผลใหเจาหนี้บางรายเรียกใหหนี้ถึงกําหนดชําระโดยพลันได (Acceleration) ปตท.ไมสามารถยืนยัน
ไดวา ปตท.จะไมเพิ่มสัดสวนการลงทุนมากขึ้น หรือเพิ่มสัดสวนการลงทุนมากกวารอยละ 50 หรือเขาควบคุมการบริหารบริษัท
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ในกลุมเหลานี้ หาก ปตท.เห็นวาการดําเนินการดังกลาวจะเปนประโยชนมากกวา กรณีที่ ปตท. ตัดสินใจเขาควบคุมการบริหาร
บริษัทในกลุมเหลานี้ ภายใตมาตรฐานการบัญชีไทยกําหนดให ปตท.จะตองมีการรวมงบการเงินของบริษัทในกลุมเขากับงบ
การเงินของ ปตท. ต้ังแตวันที่มอีํานาจในการควบคุมดวย ซึ่งการรวมงบการเงินนี้อาจจะสงผลกระทบตอภาพทางการเงินรวมของ 
ปตท. 

5.3 การจัดหาเงินทุนสําหรับการดําเนินการตามแผน 
ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม การขนสงกาซธรรมชาติและการผลิต รวมทั้ง

ธุรกิจปโตรเคมีเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนสูง ในทางปฏิบัติถึงแม ปตท.จะมีการติดตามและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอยางใกลชิด 
แตการใชเงินทุนดังกลาวยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไวเนื่องจากหลากหลายปจจัยซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของ ปตท. 
เชน การผันแปรทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งไมอาจคาดการณได การเปลี่ยนแปลงอุปสงคและอุปทานของพลังงาน กาซ
ธรรมชาติ รวมทั้งราคากาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี และการจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอก เปนตน  ซึ่ง
อาจมีผลกระทบตอความสําเร็จและตนทุนโครงการของ ปตท. 

ความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอกของ ปตท. ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการซึ่งรวมถึง 
• ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสด ของ ปตท. ในอนาคต 
• ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
• ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมีในประเทศและภูมิภาค 
• ภาวะการระดมเงินทั้งจากตลาดเงิน/ตลาดทุนทั้งในและตางประเทศ  
• ตนทุนเงินกู  

 ซึ่งจากการประกอบธุรกิจของ ปตท.ที่มุงเนนการสรางความเติบโตอยางมั่นคงในระยะยาวและการเปนบริษัทที่มีการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ทําให ปตท.มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นดวยการจัดหาแหลงเงินทุนโดยมุงเนนนโยบายการ
ดํารงอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนที่ระดับไมเกิน 1:1 และ หนี้สินสุทธิตอ EBITDA ที่ระดับไมเกิน 2:1 และการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดหาเงินทุนอยางตอเนื่อง ปตท.จึงมีความเชื่อวาจะสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อการขยาย
ธุรกิจในอนาคตไดเพียงพอ ดวยตนทุนทางการเงินที่เหมาะสม 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 
2.1.1 ความเปนมา 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2521 เพื่อดําเนินธุรกิจหลักดานปโตรเลียมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับปโตรเลียม อยางไรก็ตามภายใตสภาวะการ
แขงขันที่สูงขึ้น รัฐบาลไดเล็งเห็นความจําเปนในการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลังงาน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 
21 สิงหาคม 2544 เห็นชอบแผนการจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับการแปรรูปการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และในวันที่ 25 กันยายน 
2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องการแปลงทุนเปนทุนเรือนหุนของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย โดยใหจัดตั้ง บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) โดยใหภาครัฐคงสัดสวนการถือหุนใน ปตท.ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 51 ให ปตท.คงสถานะ
เปนบริษัทน้ํามันแหงชาติและไดรับสิทธิพิเศษตามสถานะดังกลาว รวมทั้งใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมกํากับดูแลใน
ดานนโยบายของ ปตท. จนกวาพระราชบัญญัติบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติจะมีผลใชบังคับ จนปจจุบันเมื่อมีการปรับโครงสราง
หนวยงานรัฐ ปตท.จึงมาอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน 

ปตท.แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยไดจัดตั้งบริษัท 
ปตท.จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,000 ลาน
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนแตเพียงผูเดียว/1 ทั้งนี้ นับแตวันจดทะเบียนจัดตั้งดังกลาว 
ปตท.ไดรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด สินทรัพย และพนักงานทั้งหมดจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเพื่อให ปตท.
สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดมีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาเมื่อ พ.ศ. 2544 ใหคงอํานาจ สิทธิ และประโยชนของ ปตท. ตามที่การปโตรเลียมแหงประเทศไทยมีอยูตาม
พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521 ทั้งนี้ โดยกําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชนดังกลาว สิ้นสุดลงเมื่อ 
ปตท.สิ้นสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ และตอมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา 
โดยเนื้อหาสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาว เปนการงดหรือจํากัดอํานาจ สิทธิ และประโยชนบางประการที่ บมจ.ปตท. 
ไดรับตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และกําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของ บมจ.ปตท. เชน การ
สํารวจและประกาศเขตระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  การวางระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  ไปใต  เหนือ  หรือขามที่ดินของ
บุคคลใดๆ ฯลฯ ตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไปเปนของคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ซึ่ง
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธาน ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และมีผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนกรรมการ
และเลขานุการ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,857,245,725 ลานหุน โดย
เปนทุนชําระแลว 28,055,413,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,805,541,325 หุน   

 

                                                           
/1 ปตท. ไดรับยกเวนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มิใหนําบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดในสวนที่เกี่ยวกับ

สภาพและการจัดตั้งบริษัทมาบังคับใช 
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2.1.2 พัฒนาการที่สําคัญในชวง 5 ปท่ีผานมา 

ป 2545 

กุมภาพันธ : ปตท. และบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด ไดมีการลงนามในสัญญาซื้อขายกาซอีเทน และผลิตภัณฑเอทิลีน จาก
โครงการเพิ่มผลการผลิตเอทิลีนอีกจํานวน 300,000 ตันตอป ของ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด  ซึ่งคาดวาจะ
เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยในป 2548 

เมษายน  : วันที่ 25 เมษายน 2545 ปตท. และ กลุมผูขายกาซฯแหลงเอราวัณไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 
(Fifteenth Amendment) โดย ปตท. ตกลงตออายุสัญญาฯเอราวัณออกไปจนหมดอายุสัมปทานในเดือน
เมษายน 2555 สวนผูขายกาซฯจะใหสวนลดราคากาซฯรอยละ 2 ในชวงเดือนกรกฎาคม 2545 จนถึงเดือน
มิถุนายน 2549 และ สวนลดราคารอยละ 7 ในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 จนหมดอายุสัมปทาน นอกจากนี้ ใน
วันเดียวกัน ปตท. และ กลุมผูขายกาซฯแหลงยูโนแคล 2/3 ไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 
(Fourteenth Amendment) โดย ปตท. ตกลงขยายพื้นที่ผลิตกาซฯตามสัญญาฯของสัญญาฯยูโนแคล 2/3 ให
ครอบคลุมถึงแปลง 10A/11A สวนผูขายกาซฯจะใหสวนลดราคารอยละ 2 ต้ังแตเดือนตุลาคม 2545 จน
สัญญาฯหมดอายุในเดือนพฤษภาคม 2553 

กันยายน : ปตท. ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับบริษัท อมตะจัดจําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด สําหรับการ
จัดหากาซเพื่อจําหนายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ตุลาคม : วันที่ 29 ตุลาคม 2545 ปตท. และ ผูขายกาซฯแหลงเยตากุนไดลงนามใน Side Letter Agreement ของสัญญา 
เยตากุน ซึ่งชวยบรรเทาขอผูกพัน Take-or-Pay ของ ปตท. กลาวคือ ปตท.  ตกลงรับกาซฯเพิ่มขึ้นจาก 200 
ลานลูกบาศกฟุตตอวันเปน 260 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในเดือนตุลาคม 2545 เนื่องจากประเทศมีความ
ตองการใชกาซฯเพิ่มขึ้นในชวงเวลานั้น โดยที่ถาหากในไตรมาสที่ 4 ของป 2545 ปตท. ไมสามารถรับกาซฯ
สวนเพิ่มจํานวน 60 ลานลูกบาศกฟุตตอวันได ปตท. สามารถไปรับในป 2546 แทน โดยไมคิดเปนภาระ 
Take-or-Pay ของป 2545 นอกจากนี้ ผูขายกาซฯตกลงเลื่อนกําหนดการรับกาซฯตามปริมาณซื้อกาซธรรมชาติ
ขั้นต่ํารายวัน(DCQ) ที่ 400 ลานลูกบาศกฟุตตอวันออกไปจากวันที่ 1 เมษายน 2547 จนกวาการกอสราง 
Compressor ที่ BVW#7 จะแลวเสร็จ แตไมเกินวันที่ 1 มกราคม 2548 และ หากการกอสราง Compressor ที่ 
BVW#7 ยังไมแลวเสร็จโดยมีสาเหตุจากความลาชาของการอนุมัติ EIA จะสามารถเลื่อนการรับกาซฯที่ 400 
ลานลูกบาศกฟุตตอวันออกไปไดอีก 2 เดือน อีกทั้ง มีการเปลี่ยนเงื่อนไขการรับกาซ Make-up จากแบบรายป
เปนแบบรายเดือน เพื่อให ปตท. สามารถ Make-up ใหหมดไดเร็วขึ้น สําหรับราคากาซฯ ทั้งสองฝายตกลงให
ราคากาซฯสําหรับปริมาณกาซฯสวนที่เกินกวา 300 ลานลูกบาศกฟุตตอวันในชวงเดือนเมษายน 2547 – 
ธันวาคม 2550 มีคาเทากับรอยละ 90 ของราคาน้ํามันเตา นอกจากนั้น ผูขายกาซฯตกลงใหเงินชวยเหลือใน
การดัดแปลงโรงไฟฟาราชบุรี เพื่อใหโรงไฟฟาราชบุรีสามารถรับคาความรอนของกาซฯไดสูงขึ้น  การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินการปรับปรุงโรงไฟฟาราชบุรีเพื่อใหสามารถรับกาซธรรมชาติที่มีคา
ความรอนสูงขึ้นแลวเสร็จ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามขอตกลงกับ ปตท. และตอมาเมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2545 กฟผ. ไดโอนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมราชบุรี ชุดที่ 3 ใหบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด 
(กฟผ. ไดโอนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมราชบุรี ชุดที่ 1 และ 2 ใหบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ในวันที่ 
18 เมษายน 2545) 

พฤศจิกายน : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ปตท. และ ผูขายกาซฯแหลงทานตะวันไดลงนามสัญญาแกไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 (Second Amendment) ตามขอตกลงเบื้องตนที่ไดลงนามไวเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2544 
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ธันวาคม  : เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 ปตท.ไดลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ LPG และ NGL กับบริษัทระยอง 
โอเลฟนส (ROC) สําหรับผลิตภัณฑ LPG ในชวงแรกจะเปนการซื้อขายแบบ Spot และหลังจากโรงแยกกาซฯ 
หนวยที่ 5 แลวเสร็จ ปริมาณซื้อขายจะเพิ่มเปน 48,000 – 240,000 ตันตอป และสําหรับผลิตภัณฑ NGL มี
ปริมาณซื้อขาย 72,000 – 200,000 ลูกบาศกเมตรตอป โดยสัญญาซื้อขายจะมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ป 2546 

กุมภาพันธ : ปตท. จัดตั้ง บริษัท ตลิ่งชัน แมนเนจเมนท แอนดเซอรวิส จํากัด ซึ่งไดรับการจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2546 เพื่อดําเนินธุรกิจรับจางบริหารรานคาสะดวกซื้อ  
7-Eleven ที่ ปตท. เปน Franchisee และรับจางบริหารสถานีบริการ ปตท. ซึ่งตอมาในเดือนมิถุนายน 2546 ได
เปลี่ยนช่ือเปน บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด โดยที่ ปตท. ถือหุน (สามัญ) รอยละ 49 กลุมเจริญ 
โภคภัณฑและกลุมทิพยประกันภัย ถือหุน (บุริมสิทธิ์) รอยละ 31 และรอยละ 20 ตามลําดับ 

เมษายน : ไดมีการจัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด โดยเปนการรวมทุนระหวาง ปตท., การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย และการไฟฟานครหลวง เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็นใหกับลูกคาบริเวณ
สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 มีทุนชําระแลว 50 ลานบาท โดย ปตท. ถือหุนรอยละ 35 ของ
ทุนชําระแลว 

กรกฎาคม  : คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบให ปตท. และบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหมสามารถ
ขอรับการสงเสริมการลงทุน และไดรับสิทธิประโยชนเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน และเห็นชอบมิใหนําคําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชกับรัฐวิสาหกิจ
ทั่วไปมาใชบังคับแก ปตท. และบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม รวมทั้งมิใหนําประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนที่เกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุนในสวนที่ใชพิจารณาโครงการลงทุนที่เปน
รัฐวิสาหกิจและกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมาใชบังคับกับ ปตท. ดวย 

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 ปตท. ไดลงนามสัญญาปรับราคาขายผลิตภัณฑ Ethane กับบริษัทปโตรเคมี
แหงชาติ จํากัด (มหาชน) จากเดิมใชราคา Net Back จาก Agreed Ethylene เปนราคาอางอิงกับ HDPE (Film 
grade) สัญญามีผลบังคับใชต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถึง 31 ธันวาคม 2559 

ตุลาคม : เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546 ปตท. และกลุมผูขายกาซฯ แหลงไพลิน ไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 
(Third Amendment) โดย ปตท. จะซื้อกาซฯ เพิ่มขึ้น ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 โดยมีสวนลดราคากาซฯ รอย
ละ 3 สําหรับปริมาณกาซฯ ทั้งหมด และหลังจากการกอสรางทอสงกาซฯ เสนที่ 3 แลวเสร็จในตนป 2549 
ปริมาณการซื้อขายกาซฯ จะเพิ่มขึ้นอีก โดยมีสวนลดราคากาซฯ มากขึ้นเปนรอยละ 5 สําหรับกาซฯ ทั้งหมด 

 : เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546 ปตท. และกลุมผูขายกาซฯ แหลงทานตะวันและเบญจมาศ (B8/32) ไดลงนามใน
สัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (Third Amendment) โดย ปตท.และผูขายกาซฯ จะขยายระยะเวลาในการซื้อ
กาซฯ สวนเพิ่มออกไปเปนเวลา 3 ป 10 เดือน จากวันที่ 1 มีนาคม 2547 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดย
ปริมาณกาซฯ สวนที่เกินกวา 145 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปน 230 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน จะมีสวนลดราคา
รอยละ 12 

  : เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2546 ปตท. และกลุมผูขายกาซฯ แหลงเอราวัณและยูโนแคล 2&3 ไดลงนามใน Heads of 
Agreement โดย ปตท.จะซื้อกาซฯ เพิ่มขึ้นจากปริมาณตามสัญญาปจจุบัน หลังจากโครงการกอสรางทอสง
กาซฯ เสนที่ 3 แลวเสร็จ ในไตรมาสที่ 2 ป 2549 
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พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนและนักลงทุนทั่วไป จํานวน 
792,141,000 หุน ในราคาหุนละ 30 บาท  เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรกในวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2546 

 : เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 ปตท. และกลุมผูขายกาซฯ แหลงอาทิตยไดลงนามใน Heads of Agreement 
โดยทางผูผลิตจะสงกาซฯ จํานวน 330 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ใหกับ ปตท. เปนเวลาอยางนอย 20 ป ทั้งนี้ 
ขึ้นอยูกับปริมาณสํารองกาซฯ โดยเริ่มสงกาซฯ ไดในไตรมาสที่ 2 ของป 2549 

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไดอนุมัติและออกบัตรสงเสริมการ
ลงทุนสําหรับโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 5 โดยจัดอยูในประเภทกิจการที่ใหความสําคัญเปน
พิเศษ (กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน) 

  : เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการดําเนินโครงการตามแผนแมบทระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) ทั้ง 10 โครงการ โดยแบงเปนระยะที่ 1 จํานวน 4 โครงการ 
และระยะที่ 2 จํานวน 6 โครงการ 

ป 2547 

มกราคม :  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547  ปตท. ไดบรรลุขอตกลงกับบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ในการปรับ
สูตรราคาขายผลิตภัณฑ Propane และ LPG ใหกลุมลูกคาปโตรเคมี โดยปรับมาอิงราคา PP (Film Grade) 
แทนราคา Olefins (Agreed Propylene) โดยมีผลบังคับใชต้ังแตมกราคม 2547 เปนตนไป 

 : เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 ปตท.ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sale Agreement) กับกลุม
ผูผลิตกาซธรรมชาติ แหลงอาทิตย ไดแก บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท 
ยูโนแคล ไทยแลนด จํากัด และบริษัทโมเอโกะไทยแลนด จํากัด โดยมีปริมาณการซื้อกาซธรรมชาติตาม
สัญญา 330 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปนระยะเวลาอยางนอย 20 ป โดยคาดวาจะเริ่มสงกาซธรรมชาติ ประมาณ
ตนป พ.ศ. 2550 

กุมภาพันธ : ปตท. แลกหุนสามัญเดิมในโรงกลั่นบางจากทั้งหมดเปนใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย 
(Depository Receipt : DR) ในอัตรา 10 : 5 สงผลใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท. ลดลงจากรอยละ 20.01 
เปนรอยละ 9.28 และจะลดลงเปนรอยละ 6.20 เมื่อผูถือหุนกูใชสิทธิแปลงสภาพ DR หุนกูเปนหุนสามัญ
ทั้งหมด (Fully Diluted) โดยมีระยะเวลาหามขาย (Silent Period) 18 เดือนนับตั้งแตวันแรกที่ทําการซื้อขาย 
DR คือต้ังแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 

 : การกอสรางสวนขยายกําลังการผลิตระยะที่ 2 ของโรงงานอะโรเมติกสของบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) แลวเสร็จ ทําใหมีกําลังการผลิตพาราไซลีน และเบนซีนสูงขึ้นเปน 495,000 และ 467,000 ตัน
ตอป ตามลําดับ 

มีนาคม : คณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบใหบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (“ไทยออยล”) เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไทยออยลไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 และ
ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2547 ใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน (IPO) จํานวนรวม 1,017,679,564 หุน ในราคาหุนละ 32 บาท  
เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรกในวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ในขณะเดียวกัน ปตท. 
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ไดจําหนายหุนทั้งหมดในบริษัทไทยลูบเบส จํากัดและบริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด ใหกับไทยออยล และนํา
เงินที่ไดทั้งหมดมาซื้อหุนไทยออยลในราคา IPO ทําให ปตท. สามารถรักษาสัดสวนการถือหุนในไทยออยล
หลังเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดใกลเคียงระดับเดิมคือรอยละ 49.54 

 : เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2547 ปตท.ลงนามในสัญญารวมทุนกับบริษัทในกลุมธุรกิจปโตรเคมีคือ บริษัทปโตรเคมี
แหงชาติ จํากัด (มหาชน) บริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทอะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) จัดตั้งบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด โดยมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 40:20:20:20 ตามลําดับ เพื่อ
กอสรางโรงงานและดําเนินการผลิตสารฟนอลปริมาณ 200,000 ตันตอป 

พฤษภาคม :  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 ปตท. กับ บริษัท เวียดนามออยแอนดกาซ คอรปอเรชั่น จํากัด (ปโตรเวียดนาม) 
ไดลงนามบันทึกขอตกลงการศึกษาความเปนไปไดในโครงการวางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติทาง
ตอนใตของประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับความตองการกาซธรรมชาติของโรงงานอุตสาหกรรมทางตอนใต
ของประเทศเวียดนามที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 

มิถุนายน :  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547  ปตท. และ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) ไดลงนามสัญญาซื้อขายกาซ
แอลพีจีและเอ็นจีแอล โดย ปตท. จะจัดสงกาซแอลพีจีเพิ่มขึ้น 13,000 ตันตอเดือน และเอ็นจีแอลเพิ่มเปน  
380,000-470,000 ตันตอป  เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับโครงการเพิ่มกําลังการผลิตโอเลฟนส จากการปรับปรุง
หนวยการผลิตที่ 1 ซึ่งจะแลวเสร็จในป 2549 

 :  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2547 ปตท.  บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด  และ บริษัท เอ็นไวรอนเมนตอล เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนส จํากัด  ไดลงนามบันทึกขอตกลงการศึกษาความเปนไปไดโครงการติดตั้งระบบทําความเย็น
และผลิตไฟฟาดวยกาซธรรมชาติ  (Gas District Cooling and Cogeneration) ในอาคารศูนยการคาฟวเจอร 
พารค  รังสิต 

กรกฎาคม  : เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 ไดมีการจัดตั้งบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด โดยเปนการรวมทุนระหวาง ปตท., 
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) (ซึ่งตอมาได
ควบรวมเปนบริษัทใหมช่ือ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH)  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548)  
และบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) โดยไดจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี 
จํากัด (PTTUT)  ขึ้น เพื่อดําเนินโครงการกอสรางโรงงานผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ํา (Utilities) ใหกับ
ผูถือหุน รวมถึงบริษัทในเครือของผูถือหุนและโรงงานบริเวณใกลเคียง  

 : เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน
โครงการทอสงกาซฯ ไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครใต โดยโครงการจะไดรับสิทธิและประโยชนตาม
หลักเกณฑกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ 

สิงหาคม :  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547  ปตท. และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดลงนามบันทึกขอตกลง
ซื้อขายกาซธรรมชาติ จํานวน 2 ฉบับ ไดแก บันทึกขอตกลงซื้อขายกาซธรรมชาติ สําหรับโรงไฟฟาพลังความ
รอนรวมสงขลา พระนครใต พระนครเหนือ และบางปะกง ของ กฟผ. ในชวงป 2550 – 2553 กําลังการผลิต
รวม 2,800 เมกะวัตต โดยมีปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาติ เฉลี่ย 400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และ
บันทึกขอตกลงใชกาซธรรมชาติรวมกับน้ํามันเตาสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนบางปะกงและพระนครใต 
โดยมีปริมาณซื้อขายกาซธรรมชาติขั้นต่ําเฉลี่ยรวม 215 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปนระยะเวลา 10 ป เริ่มตั้งแต
ป 2549  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 20 
 

 : เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการ ปตท.มีมติให ปตท.เขารวมทุนกับบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด 
(มหาชน) จัดตั้งบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด ในสัดสวน 50:50 เพื่อดําเนินโครงการอีเทนแครกเกอร และ
โรงผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนต่ํา (LDPE) ขนาดกําลังการผลิต 410,000 และ 300,000 ตัน
ตอป ตามลําดับ โดยมีเงินลงทุนโครงการประมาณ 444 ลานเหรียญสหรัฐฯ เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย
ประมาณไตรมาสที่ 1 ป 2551 

 :  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 ปตท.ไดจัดตั้งบริษัท พีททีี แอ็ลเอ็นจี จํากัด เพื่อประกอบกิจการใหบริการและ
จัดการ เกี่ยวกับการปฏิบัติการและบํารุงรักษาทาเรือขนถายกาซธรรมชาติเหลว (LNG) คลังสํารอง LNG และ
โรงเปลี่ยนสถานะ LNG เปนกาซธรรมชาติ โดย ปตท. ถือหุน 100% 

 : เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547  ปตท. รวมกับบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) ลงนามใน share purchase 
agreement เพื่อซื้อหุนของบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนการรวมทุนรอยละ 50:50 
เพื่อเปนการพัฒนาธุรกิจปโตรเคมีในขั้นปลาย โดยบริษัทมีกําลังการผลิตเม็ดพลาสติกชนิด HDPE 200,000 
ตันตอป 

 : การกอสรางโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิด HDPE ขนาด 250,000 ตันตอปของบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน)  แลวเสร็จ และเริ่มดําเนินการผลิต 

ตุลาคม :  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 ปตท. และ บริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ไดลงนามในสัญญาผูถือหุน 
(Shareholder Agreement) ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 50:50 เพื่อรวมทุนจัดตั้งบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน 
จํากัด เพื่อดําเนินโครงการเอทิลีนแครกเกอร (Ethylene Cracker) ขนาด 410,000 ตัน/ป และโรงงานผลิตเม็ด
พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนต่ํา (LDPE) ขนาด 300,000 ตัน/ป ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง    

 :  ครม. เห็นชอบให ปตท. ปรับโครงสรางหนี้บริษัทโรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด โดยใหเชลลขายหุนทั้งหมดให 
ปตท. เขาถือสิทธิแทนพรอมปลดภาระผูกพันของเชลลตามที่กําหนดในสัญญาจัดสรางและประกอบกิจการ
โรงกลั่นปโตรเลียม 

 : เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 ปตท. ลงนามในการโอนหุนของบริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด (TPX) และบริษัท 
ไทยลูบเบส จํากัด (TLB) เพื่อการควบรวมกิจการกับบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) ทําให TOP 
เปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน TPX และ TLB 

พฤศจิกายน :  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 ปตท.และ เปโตรนาส ในฐานะผูใชบริการ (Shippers) ไดมีการลงนามสัญญา
การใหบริการ TTM (Service Agreement) กับ Trans Thai-Malaysia (Thailand) Ltd. ในฐานะผูใหบริการ 
(Operator) 

 : เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 ปตท. และ บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด ไดลงนามสัญญาซื้อขาย
กาซธรรมชาติ เพื่อใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแกงคอย จังหวัด 
สระบุรี  รวมกําลังการผลิตทั้งสิ้น 1,468 เมกะวัตต ในชวงป 2550-2575 โดยมีความตองการใชกาซธรรมชาติ 
เฉลี่ยประมาณ 125 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในป 2550 และ เพิ่มเปน 250 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ต้ังแต ป 2551 
เปนตนไป 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 21 
 

 :  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ปตท. ลงนามโอนหุนในการปรับโครงสรางหนี้บริษัทโรงกลั่นน้ํามันระยอง 
จํากัด (RRC) โดยการเขาซื้อหุนและรับโอนหุน RRC จากบริษัท Shell จํานวนรอยละ 64 ซึ่งสงผลให ปตท.
เปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน RRC ซึ่งมีกําลังการกลั่น 145,000 บารเรลตอวัน  

ธันวาคม :  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ไดมีมติเห็นชอบการทบทวนแผนแมบท
ระบบทอสงกาซฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) ของ ปตท. เพื่อใชเปนกรอบการลงทุนกอสรางระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ จํานวน 11 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวม 157,102 ลานบาท โดยแบงการลงทุนเปน 3 
ระยะ พรอมทั้งเห็นชอบในหลักการการจัดหากาซธรรมชาติระยะยาว โดยมอบหมายให ปตท. จัดทําแผนการ
นําเขา LNG เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการจัดหากาซธรรมชาติในระยะยาว 

 : เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547  ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย  ปตท. และ เปโตรนาส  ในฐานะผูซื้อรวม 
ไดลงนามใน  Settlement Agreement และ Supplementary Agreement กับกลุมผูขายกาซธรรมชาติ ในพื้นที่
พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย แปลง JDA A18 ไดแก องคการรวมไทย-มาเลเซีย (MTJA),  Petronas Carigali 
(JDA) Sdn.Bhd., Amerada Hess Oil Company of Thailand Co. และ Amerada Hess Oil Company of 
Thailand (JDA) Limited. ในการแกไขปญหา Take-or-Pay โดยการประนีประนอมที่จะไมเกิดภาระทาง
การเงินใดๆ พรอมกับขอตกลงในการจัดหากาซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นในระยะยาวในราคาที่ลดลง 

 : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการ
ลงทุนกับโครงการตางๆ ตามแผนแมบททอสงกาซธรรมชาติ ดังนี้ 

-   โครงการทอสงกาซธรรมชาติ เสนที่ 3 ในทะเลและบนบก 
-   โครงการทอสงกาซธรรมชาติในทะเล จากแหลงเจดีเอ-แหลงอาทิตย 
-   โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันของทอสงกาซธรรมชาติ เสนที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก 
-   โครงการทอสงกาซธรรมชาติ วังนอย-แกงคอย 

โดยโครงการจะไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ  

 : การกอสรางโครงการขยายกําลังการผลิตเอทิลีนเพิ่มขึ้น 315,000 ตันตอปของบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด 
(มหาชน) แลวเสร็จและเริ่มดําเนินการผลิต 

ป 2548 

มกราคม : เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 ปตท. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และธนาคารออมสิน ไดลงนามใน
บันทึกความเขาใจในการเขารวมทุนกับกระทรวงการคลังในฐานะผูมีสิทธขาดในการจัดหาผูรวมลงทุนตาม
แผนฟนฟูกิจการของบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) เพื่อที่ ปตท. จะสามารถเขา
ตรวจสอบสถานะและมูลคาของ TPI และบริษัทยอยไดอยางละเอียดครบถวน โดยในเบื้องตนคาดวา
กระทรวงการคลังจะจัดสรรหุนให ปตท. รอยละ 30 ทั้งนี้ การเขารวมลงทุนใน TPI จะทําให ปตท.สามารถใช
ธุรกิจของ TPI ในปจจุบันเปนฐานในการขยายการลงทุนของ ปตท. ไปสูธุรกิจปโตรเคมีแบบครบวงจร (Fully 
Integrated) และจะมุงเนนการใชประโยชนจากศักยภาพของธุรกิจที่เกื้อกูลกัน  

 : เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548 ปตท. ไดรวมลงนามสัญญาซื้อขายเอทิลีนกับบริษัท Mitsui & Co. (Thailand) Ltd. 
และบริษัท Marubeni Corp. (Thailand) Ltd. เพื่อการสงออก ระยะเวลา 1 ปนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคา – 31 
ธันวาคม 2548 โดยมีปริมาณรวมประมาณ 100,000 – 120,000 ตันตอป ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวจะชวยใหกลุม
ธุรกิจในเครือ ปตท.สามารถขยายปริมาณการคาผลิตภัณฑปโตรเคมีสูตลาดตางประเทศใหไดมากขึ้น และ
เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกาซธรรมชาติในอาวไทย 
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กุมภาพันธ : เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2548 PTTEP Offshore Investment Co., Ltd. (PTTEPO) บริษัทยอยของบริษัท ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ไดขายหุนทั้งหมดรอยละ 40 ที่ถือในบริษัท New 
Links Energy Resources Limited (New Links) ใหกับบริษัท Encore Int’l Limited (Encore) ไดรับคาหุนและ
คาเงินชดเชยรวมเปนเงินทั้งสิ้น 236.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเทาประมาณ 9,102 ลานบาท ที่อัตรา
แลกเปลี่ยน 38.33 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ) โดยมูลคาที่ซื้อมาในป 2544 ที่ 226.37 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
(เทียบเทาประมาณ 9,898 ลานบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 43.73 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ) โดยผลประกอบการที่
ผานมา PTTEPO ไดรับเงินปนผลทั้งสิ้น 33 ลานเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเทา 1,419 ลานบาท) การขายหุนครั้งนี้ 
เปนการดําเนินตามนโยบายของ ปตท. ที่ตองการให ปตท.สผ. เนนการลงทุนโดยตรงในแหลงปโตรเลียม
แทนการลงทุนผานบริษัท โฮลดิ้ง 

เมษายน : เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ปตท. ไดลงนามในสัญญาระหวางผูถือหุนรวมกับบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด 
(มหาชน) (NPC) และบริษัทบางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) จัดตั้งบริษัท พีทีทีโพลีเมอร มาร
เก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) ทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุนระหวาง ปตท. NPC และ BPE ที่
รอยละ 50:25:25 ตามลําดับ เพื่อดําเนินธุรกิจดานการตลาดทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑโพลีเมอร 
ของกลุมบริษัทในเครือ ปตท. ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดหา/จัดซื้อวัตถุดิบและบริการ 
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการการตลาดการจัดจําหนายและการบริหารตัวแทนจําหนายเพื่อ
สรางความแข็งแกรงทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑโพลิเมอร 

 : เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 PTTEP Middle East Co., Ltd. (PTTEP ME) บริษัทยอยของ PTTEPO ไดลงนาม
ในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) จากแหลงกาซธรรมชาติชามส (Shams) ของโครงการ
โอมาน 44 กับรัฐบาลของรัฐสุลตานโอมาน โดยมีแผนที่จะเริ่มผลิตกาซธรรมชาติที่อัตราการผลิต 50 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน และคอนเดนเสทที่อัตรา 3,000 บารเรลตอวัน ทั้งนี้ ถือวาเปนผลสําเร็จอีกขั้นหนึ่งของ 
ปตท.สผ. ที่สามารถขายกาซธรรมชาติใหแกประเทศในตะวันออกกลางไดเปนครั้งแรก 

 : เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติเห็นชอบให ปตท.เขาลงทุนในบริษัทอุตสาหกรรมปโตร
เคมีกัลไทย หรือ TPI ในสัดสวนรอยละ 31.5 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ TPI (ซึ่งจะปรับลดลงเหลือรอยละ 
30 ภายหลังจาก TPI ออกหุนเพิ่มเติมเพื่อเสนอขายใหแกพนักงาน TPI และบริษัทยอย) คิดเปนเงินประมาณ 
20,270 ลานบาท อยางไรก็ตาม การซื้อขายหุน ตลอดจนราคาซื้อขายสุดทายของหุน TPI ยังขึ้นอยูกับผลการ
ตรวจสอบสถานะ TPI และบริษัทยอยในรายละเอียดเพิ่มเติม เงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุน ความสําเร็จของ
การออกจากแผนฟนฟูกิจการของ TPI รวมถึงการเขาไปมีบทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจของ TPI  

 : เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบใหบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE) 
ซึ่ง ปตท.และบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) รวมทุนจัดตั้งในสัดสวน 50:50 ขยายกําลังการผลิต 
Ethane Cracker จาก 410,000 ตันตอป เปน 1,000,000 ตันตอป คงขนาดกําลังการผลิตของโรงผลิตเม็ด
พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนต่ํา (LDPE) ที่ 300,000 ตันตอป และกอสรางโรงงาน LLDPE ขนาดกําลัง
การผลิต 400,000 ตันตอป ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดของ PTTPE คิดเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 944 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ มีอัตราหนี้สินตอทุน 1:1 คิดเปนเงินลงทุนสวนของ ปตท.ประมาณ 236 ลานเหรียญสหรัฐฯ เริ่ม
ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยประมาณไตรมาส 1 ป 2552  

 : เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2548 PTTEP Iran Co., Ltd. (PTTEP IR) บริษัทยอยของ PTTEP ME ไดลงนามสัญญา
เพื่อการสํารวจและพัฒนาปโตรเลียม (Exploration and Development Contract) กับ National Iranian Oil 
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Company (NIOC) ซึ่งเปนบริษัทน้ํามันแหงชาติประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหราน โดยไดรับสิทธิในการ
สํารวจและพัฒนาเปนระยะเวลา 25 ป รวมทั้งเปนผูดําเนินการและถือสัดสวนทั้งหมดในโครงการสํารวจและ
พัฒนาปโตรเลียมแปลงซาเวห (Saveh) ซึ่งเปนแปลงสํารวจบนบก มีพ้ืนที่ประมาณ 13,500 ตารางกิโลเมตร 
การลงทุนครั้งนี้ เปนการดําเนินการตามนโยบายของ ปตท.ที่ตองการให ปตท.สผ.ขยายฐานการลงทุนใน
ภูมิภาคตะวันออกกลาง 

พฤษภาคม : เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ปตท.ไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนบริษัทกับกระทรวงพาณิชย ซึ่งสงผลให 
ปตท.มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 27,972,457,250 บาท แบงออกเปน 2,797,245,725 หุน มูลคาหุนที่ตราไว
หุนละ 10 บาท และในวันเดียวกัน ปตท.ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทอีกจํานวน 400,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 27,972,457,250 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 28,372,457,250 บาท แบงออกเปน
จํานวน 2,837,245,725 หุน โดยการออกหุนใหมจํานวน 40,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท.จะออกและเสนอขายใหแกกรรมการผูจัดการใหญ 
ผูบริหาร พนักงานปตท. และ พนักงาน บริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. 
ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวเปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ ปตท.ประจําป 2548 

มิถุนายน : เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ปตท. รวมกับกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ธนาคารออมสิน กองทุน
รวมวายุภักษหนึ่ง (วายุภักษ) และสถาบันอื่นๆ ไดเขารวมลงนามในสัญญาซื้อขายหุนของบริษัทปโตรเคมีกัล
ไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการเขารวมลงทุนและซื้อหุน TPI ที่ราคา 
3.30 บาทตอหุน จํานวน 17,550 ลานหุน เทียบเทารอยละ 90 ของหุนทั้งหมดที่จดทะเบียนและเรียกชําระแลว
ของ TPI ภายหลังการซื้อขายหุนแลวเสร็จ ทั้งนี้ ภายใตสัญญาดังกลาว ปตท.ตกลงที่จะเขารวมถือหุน TPI 
รอยละ 31.5 ของหุนทั้งหมดดังกลาว นอกจากนี้ กบข. ธนาคารออมสิน และวายุภักษ ไดเขารวมลงนามใน
สัญญาระหวางผูถือหุนกับ ปตท.เพื่อสนับสนุนให ปตท.เขาบริหารจัดการกลุม TPI ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 : เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2548 ปตท.และ Caltex Trading and Transport Corporation (CTTC) ไดรวมลงนาม
บันทึกความเขาใจรวมสําหรับการควบรวมบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (RRC) และบริษัท สตาร
ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (SPRC) ซึ่ง ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 และ 36 ตามลําดับ ในขณะที่ 
CTTC ถือหุนใน SPRC รอยละ 64 โดยโครงสรางของการควบรวมกิจการจะอยูในรูปแบบของการแลกหุน 
โดยมี RRC เปนบริษัทหลัก ทั้งนี้ ภายหลังการแลกหุนแลวเสร็จ ปตท.และ Chevron (ถือหุนผาน CTTC) จะ
ถือหุนในบริษัทที่เกิดจากการควบรวมในสัดสวนรอยละ 62 และ 38 ตามลําดับ และสนับสนุนใหนําหุนของ
บริษัทที่ควบรวมเสนอขายตอประชาชนและนักลงทุนทั่วไป (IPO) และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย คาดวาจะดําเนินการทํา IPO แลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2548 ทั้งนี้ ปตท.มีแผนจะลด
สัดสวนการถือหุนในบริษัทที่เกิดจากการควบรวม โดยการเสนอขายหุนที่ ปตท. ถือบางสวน เพื่อทําให
สัดสวนการถือหุนของ ปตท.และ CTTC อยูในระดับเทากันที่ประมาณรอยละ 35 ซึ่งจะทําให ปตท และ 
Chevron มีความเทาเทียมกันในการบริหารบริษัทที่เกิดจากการควบรวม 

 : เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 ปตท. ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติจากแหลงพื้นที่พัฒนารวม ไทย – 
มาเลเซีย (Malaysia/ Thailand Joint Development Area :JDA)  แปลง B17, C-19 และ แปลง B17- 01 กับ
บริษัทกลุมผูขายซึ่งประกอบดวย Malaysia - Thailand Joint Authority (MTJA), PC JDA Limited (PCJDA) 
ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ Petroliam Nasional Bhd. (Petronas) และ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดย ปตท. จะเริ่มรับ
กาซฯ ในชวงกลางป 2551 ในปริมาณเริ่มตนเทากับ 270 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปนเวลา 10 ปแรก และ 250 
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ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในชวง 6 ปถัดไป อยางไรก็ตามปริมาณซื้อขายกาซฯ จะสามารถปรับเพิ่มขึ้นไดถึง 
470 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในชวงป 2553 - 2555 ในกรณีที่มีปริมาณสํารองกาซฯ รองรับ สําหรับระดับราคา
กาซฯ จะอยูใกลเคียงกับระดับราคาเฉลี่ยของกาซฯ ในอาวไทย 

 : เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548 PTTEPO ไดลงนามสัญญาซื้อหุน (Stock Purchase Agreement) ในสัดสวนการ
รวมทุนรอยละ 59.94 กับบริษัท โปโก โอเวอรซีส โพรดักช่ัน บีวี (Pogo Overseas Production B.V.) และ
บริษัท โปโก โพรดิวซิ่ง (Pogo Producing Company) เพื่อจะเขาซื้อหุนทั้งหมดของกลุมบริษัทโปโกใน
ประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยหุนทั้งหมดในบริษัท ไทยโป จํากัด และหุนรอยละ 46.34 ในบริษัท บี 8/32 
พารทเนอร จํากัด ซึ่งตามขอตกลง กลุมผูซื้อจะขายหุนรอยละ 10 ของสินทรัพยของกลุมโปโกที่ไดมาใหกับ
บริษัท พลังโสภณสอง จํากัด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่บริษัท พลังโสภณสอง จํากัด ไดสละสิทธิที่จะเขาซื้อ
หุนกอนบุคคลภายนอก (First Right of Refusal) ทําใหในที่สุดแลวสัดสวนการรวมทุนของ PTTEPO ใน
โครงการ B 8/32 & 9A จะเปนรอยละ 25.0 โดยสัมปทานปโตรเลียมแปลง B8/32 อยูในอาวไทย ครอบคลุม
พ้ืนที่ประมาณ 2,460 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันผลิตปโตรเลียมประมาณวันละ 98,800 บารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบ สวนสัมปทานปโตรเลียมแปลง 9A อยูในอาวไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 81 ตารางกิโลเมตร 
ดังนั้น การเขาซื้อหุนครั้งนี้ จะทําให ปตท.สผ.เกิดรายไดจากการขายปโตรเลียมทันที และจะทําใหปริมาณ
สํารองปโตรเลียมพิสูจนแลว (Proved reserves) เพิ่มขึ้นประมาณ 52 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ ทั้งนี้ การ
เขาซื้อหุนครั้งนี้ จะบรรลุผลสําเร็จหลังจากไดรับอนุมัติจากรัฐบาลไทย 

 : เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมัติใหการสนับสนุนการดําเนินการควบบริษัท 
ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) และ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) โดย ปตท. มี
นโยบายที่จะปรับโครงสรางการถือหุนในธุรกิจปโตรเคมีเพื่อสรางความชัดเจนเกี่ยวกับโครงสรางธุรกิจของ
บริษัทในเครือ และนโยบายในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือในการวางแผนเชิงกลยุทธระหวาง NPC และ TOC 

กรกฎาคม : เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ปตท. ในฐานะผูซื้อไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 
4 และสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติเพิ่ม สําหรับโครงการบงกช กับกลุมผูรวมทุนในฐานะผูขาย ประกอบดวย 
บริษทั ปตท. สํารวจและ ผลิต ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท โททาล อีแอนดพี ไทยแลนด และบริษัท บีจี 
เอเชีย แปซิฟค พีทีอี จํากัด เพื่อขยายพื้นที่พัฒนาภายใตสัญญาซื้อขายเดิมใหครอบคลุมพื้นที่ปจจุบันของ
โครงการบงกชทั้งหมด นอกจากนี้ ปตทไดตกลงรับกาซธรรมชาติเพิ่มเติมเปนจํานวนทั้งสิ้น 61 พันลาน
ลูกบาศกฟุต และ ผูขายจะชําระเงินลวงหนาให ปตท. จํานวน 1,000 ลานบาท ณ วันลงนามทําสัญญา 

 : เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 มูดีส อินเวสเตอรเซอรวิส (Moody’s) ไดประกาศปรับอันดับความนาเชื่อถือของ
บริษัท (Credit Rating) เพิ่มขึ้นใหกับ ปตท. สําหรับการออกตราสารสกุลเงินในประเทศจากระดับ A3/STA 
เปน A2/STA และสําหรับการออกหุนกูสกุลเงินตางประเทศจากระดับ Baa1/STA เปน A2/STA 

 : เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 PTTEPO ไดลงนามในสัญญาซื้อขายสิทธิ (Farm-in/Farm-out Agreement) ใน
แปลงเมรางิน-1 (Merangin I Production Sharing Contract) กับบริษัท PT Medco E&P Merangin โดยมี
สัดสวนการรวมทุนรอยละ 39 ทั้งนี้ แปลงเมรางิน-1 มีพ้ืนที่ประมาณ 3,200 ตารางกิโลเมตร อยูบนบก ทางใต
ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย จากการประเมินเบื้องตน คาดวาแปลงเมรางิน-1 เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เปนน้ํามันดิบ 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 25 
 

 : เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ปตท. ไดดําเนินการซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) 
ทั้งหมดที่บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ถืออยูจํานวน 8,483,000 หุน คิดเปนจํานวนประมาณรอย
ละ 1.03ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ในราคาหุนละ 58 บาท คิดเปนเงินทั้งสิ้น 492,014,000 บาท 
ภายหลังการซื้อหุนดังกลาว ทําใหปตท. ถือหุน TOC ทั้งสิ้น ในสัดสวนรอยละ 49.99 

 : เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ปตท.ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติจากแหลงภูฮอม จังหวัดอุดรธานี
กับกลุมบริษัทผูขายซึ่งประกอบดวยบริษัท Amerada Hess (Thailand) Limited, บริษัท APICO LLC, บริษัท 
Exxon Mobil Exploration and Production Limited, บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
และ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด โดยปตท.จะเริ่มรับกาซฯ ในชวงปลายป 2549 ในปริมาณเริ่มตนที่ 80 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน และเพิ่มขี้นเปน 108 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยจะนํากาซฯ ไปใชเปนเชื้อเพลิงที่
โรงไฟฟาน้ําพองของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 : เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ไดลงนามในสัญญา
แบงปนผลผลิต (Production Sharing Contract) โครงการสํารวจปโตรเลียม แปลง M11 ประเทศสหภาพพมา 
โดยมี ปตท.สผ.อ. เปนผูดําเนินการ และถือสัดสวนทั้งหมด ทั้งนี้ แปลง M11 ต้ังอยูในอาวเมาะตะมะ มีพ้ืนที่
ประมาณ 7,200 ตารางกิโลเมตร การเขารวมทุนดังกลาว สอดคลองกับนโยบายของ ปตท.ที่ตองการให 
ปตท.สผ.ขยายฐานการลงทุนในภูมิภาค เพื่อเพิ่มสัดสวนปริมาณสํารองปโตรเลียม และรองรับความตองการ
พลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้น 

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) ไดมี
มติอนุมัติการควบบริษัทระหวาง TOC กับบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) และอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของ TOC จาก 8,211,500,000 บาท เปน 8,211,410,000 บาท โดยตัดหุนที่ยังไมออกจําหนายทั้งหมด
จํานวน 9,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ซึ่งจะทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงเทากับทุนชําระ
แลว  

 : เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) ได
มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหวาง NPC กับบริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) 

 : เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 ปตท.สผ.อ. ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลกัมพูชา ใหเขารวมในสัญญาแบงปนผลผลิต 
(Production Sharing Contract) ในโครงการกัมพูชา B นอกชายฝงประเทศกัมพูชา โดย ปตท.สผ.อ. จะเปน
ผูดําเนินการและถือสัดสวนรวมทุนรอยละ 30 ทั้งนี้ โครงการกัมพูชา B มีพ้ืนที่ประมาณ 6,551 ตาราง
กิโลเมตร และติดกับพื้นที่คาดเกี่ยวไทย-กัมพูชา ทางดานทิศตะวันออก จากการประเมินดานธรณีวิทยา
เบื้องตน คาดวาแปลง B เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพเปนกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบ 

 : เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให ปตท.เขาลงทุนในบริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) จํานวนประมาณ 100-120 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใชลงทุนในโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ของ BCP โดย ปตท.
ตกลงที่จะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 14-16 บาทตอหุน ซึ่งราคาจองซื้อสุดทายจะปรับตามผลของการ
ตรวจสอบสถานะสุดทาย อนึ่ง ภายหลังจากการเขาลงทุนใน BCP ดังกลาว ปตท. จะมีสัดสวนการถือหุนใน 
BCP (รวมหุนที่ถือผานบริษัท สยามดีอาร จํากัด) ไมตํ่ากวารอยละ 25 แตไมเกินรอยละ 30 ของหุนทั้งหมดที่
จดทะเบียนและเรียกชําระแลว 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 26 
 

 :    เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดมีมติอนุมัติดําเนินโครงการโรง
แยกกาซฯ หนวยที่ 6 ขนาด 700-800 ลานลูกบาศกฟุต/วัน โดยใชเงินลงทุน 24,045 ลานบาท เพื่อผลิตอีเทน
เปนวัตถุดิบใหเพียงพอกับความตองการของโครงการ Ethane Cracker ของบริษัท พีทีที โพลิเอทิลีน จํากัด 
(PTTPE) โดยสามารถผลิตอีเทนได 630,000-737,000 ตัน/ป โพรเพนและ LPG 900,000-1,030,000 ตัน/ป 
NGL 160,000-180,000 ตัน/ป คาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาสที่ 1/2552 

 : เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 ปตท.  การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
(ธพส.) รวมลงนามในบันทึกขอตกลงการผลิตและจําหนายน้ําเย็นดวยระบบพลังงานรวม ความรอน และ
ไฟฟา (Combined Heat and Power : CHP) สําหรับโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ 
โดยใชเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 750 ลานบาท มีอายุสัญญา 30 ป 

 : เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ปตท.รวมลงนามกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ขนสง 
จํากัด (บขส.) ในบันทึกความเขาใจรวมเพื่อดําเนินโครงการติดตั้งอุปกรณและดัดแปลงใช NGV ทั้งใน
รูปแบบของการติดตั้งอุปกรณใชกาซ NGV เพิ่มเติมใหเปนระบบเชื้อเพลิงรวม (Diesel Dual Fuel : DDF) 
และ การดัดแปลงเครื่องยนตดีเซลเดิมใหเปนระบบเชื้อเพลิง NGV อยางเดียว (Dedicated NGV)   ในรถ
โดยสารประจําทาง ขสมก. รวมทั้งสิ้น 1,000 คัน และในรถโดยสารประจําทาง บขส. จํานวน 30 คัน  

กันยายน : ในวันที่ 12 กันยายน 2548 ปตท.ไดแจงไปยัง Caltex Trading and Transportation Corporation (CTTC) ขอ
ยกเลิกบันทึกความเขาใจรวมสําหรับการควบรวมบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) และ 
กับ บริษัท สตาร ปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) (SPRC) เนื่องจากไมสามารถหาขอยุติรวมกันในสาระสําคัญบาง
ประการในการทําสัญญาควบรวมกิจการไดตามเปาหมายและกําหนดเวลาที่วางไว อยางไรก็ดี การรวม
ปฏิบัติการกลั่นระหวาง RRC และ SPRC ยังคงถือปฏิบัติตอไปตามสัญญาที่มีอยูในปจจุบัน โดย ปตท. ยังคง
ถือหุน RRC และ SPRC รอยละ 100 และ รอยละ 36 ตามลําดับ 

 : เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 ปตท. กระทรวงพลังงาน และ ปตท.สผ. รวมลงนามในกรอบความรวมมือ
ดําเนินการทดลองรวม 3 ฝาย เพื่อนํากาซธรรมชาติที่เปนผลพลอยไดจากการผลิตปโตรเลียม ณ ฐานผลิต
หนองตูม-เอ จังหวัดสุโขทัย ในโครงการเอส 1  ซึ่ง ปตท.สผ.เปนผูดําเนินการอยู ไปใชประโยชนโดยการแปร
สภาพใหอยูในรูปของ LNG เพื่อแปรสภาพใหเปน CNG สําหรับจําหนายใหผูบริโภคใชทดแทนน้ํามัน
เช้ือเพลิงในภาคขนสงตอไป  โดยโครงการทดลองมีมูลคาประมาณ 130 ลานบาท 

ตุลาคม : ในวันที่ 4 ตุลาคม 2548 ไดมีพิธีเปดตัวบริษัท พีทีทีโพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) อยางเปนทางการ ณ 
สํานักงานของบริษัท ช้ัน 11 อาคารสํานักงานพระโขนง ทั้งนี้ เปนการรวมทุนระหวาง ปตท.  บริษัท ปโตร
เคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) และ บริษัทบางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) โดยมีทุนจด
ทะเบียน 40 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุนระหวาง ปตท. NPC และ BPE ที่รอยละ 50:25:25 ตามลําดับ  

 : ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัททอสงปโตรเลียมไทย จํากัด (มหาชน) (Thappline) ครั้งที่ 1/2548 และ 
2/2548 ไดมีมติพิเศษให Thappline ทําการเพิ่มทุน จาก 4,177.5 ลานบาท เปน 8,479 ลานบาท โดยการออกหุน
บุริมสิทธิจํานวน 43.015 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท เพื่อใหบริษัทนําเงินจากเพิ่มทุนดังกลาวไปชําระ
คาบริการรับลวงหนา (Tariff Prepayment - TPP) ใหแกผูถือหุนที่ยินยอมเพิ่มทุน ทั้งนี้ TPP ดังกลาวเปนเงิน
สนับสนุนที่ผูถือหุนไดใหแก Thappline ในกรณีที่บริษัทขาดสภาพคลอง ตามสัญญาการใชบริการขนสง
น้ํามันทางทอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ยอดหนี้ดังกลาวรวมดอกเบี้ยมีจํานวนประมาณ 4,301 ลานบาท 
เปนสวนของ ปตท. 1,294 ลานบาท ดังนั้น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 จึงปตท.ไดชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนใหกับ 
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Thappline จํานวน 12,938,998 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท และ Thappline ไดนําเงินดังกลาวมาชําระคืนคา 
TPP ใหแก ปตท.ในวันเดียวกัน อนึ่ง ภายหลังการเพิ่มทุนดังกลาว สัดสวนการถือหุนของ ปตท.ใน Thappline 
ไดเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 32.74 เปนรอยละ 31.4 

 : เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ปตท. และบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด (ฟวเจอรพารค) ไดรวมลงนามในขอตกลง
การรวมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (Gas District Cooling and Cogeneration, GDC & Cogen) 
สําหรับศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต  โดยโครงการมีกําลังผลิตความเย็น 2,150 ตัน และกําลังผลิตไฟฟา 4.9 
เมกกะวัตต ใชเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 182 ลานบาท 

 : เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให ปตท.ซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยออยล 
เพาเวอร จํากัด (TP) จาก ปตท.สผ.อ.บริษัทยอยของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
(ปตท.สผ.) ซึ่งถือหุนอยูทั้งหมดในสัดสวนรอยละ 26 คิดเปนจํานวน 73,060,000 หุน มูลคารวมทั้งสิ้น 2,300 
ลานบาท และในวันที่ 15 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ ปตท.สผ.ไดมีมติอนุมัติให ปตท.สผ.อ.
ขายหุน TP ดังกลาวของ ปตท.ทั้งนี้ ปตท. ไดรับโอนหุน TP จาก ปตท.สผ.อ. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548  

 :  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให ปตท.สนับสนุนใหบริษัทโรงกลั่นน้ํามัน
ระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) ดําเนินการกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในไตรมาส
แรก หรือตนไตรมาสที่สองของป 2549 รวมถึงการออกหุนใหมเพื่อระดมทุน พรอมกับการเสนอขายหุนเปน
ครั้งแรกใหแกประชาชนและพนักงานของบริษัท โดย ปตท.จะลดสัดสวนการถือหุนใน RRC ลงจากรอยละ 
100 เหลือไมเกินรอยละ 50 แตไมตํ่ากวารอยละ 45 

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมัติการชําระเงินลงทุนใน TPI หลังจากไดรับ 
รายงานผลการตรวจสอบสถานะของ TPI ในขั้นสุดทาย ซึ่ง ปตท.และกลุมผูรวมลงทุนหลักไดดําเนินการ
รวมกันเสร็จสิ้นเรียบรอย กอปรกับคําสั่งของศาลลมละลายกลางเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งเห็นชอบให
ผูบริหารแผน TPI แกไขขอบังคับของบริษัทเพื่อใหผูบริหารแผนสามารถเรียกและจัดใหมีการประชุมสามัญ 
ผูถือหุน TPI หลังจาก TPI ออกจากแผนฟนฟูกิจการ เพื่อให ปตท. และกลุมผูรวมลงทุนหลักสามารถเสนอ
ตัวแทนเปนกรรมการเสียงขางมากของ TPI ตอไป  

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 บริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) และบริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด 
(มหาชน) (TOC) ไดรวมกันจัดประชุมผูถือหุนรวมระหวางผูถือหุนของทั้งสองบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับบริษัทใหมที่เกิดจากการควบบริษัท ระหวาง NPC และ TOC โดยที่ประชุมฯ อนุมัติใหใชช่ือบริษัท
ใหมวา บริษัท ปตท.เคมีคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้น
จํานวน 11,311,410,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 1,131,141,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
นอกจากนี้ ที่ประชมุฯ ไดอนุมัติการจัดสรรหุนของ PTTCH ใหแกผูถือหุนของ NPC และ TOC ที่มีช่ือปรากฏ
ในสมุดทะเบียนของผูถือหุนของแตละบริษัท ณ วันที่ประชุมผูถือหุนรวมโดยจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนใน
อัตราสวน หุน NPC 1 หุนตอหุน PTTCH 1.569785330 หุน และหุน TOC 1 หุนตอหุน PTTCH 0.784892665 
หุน 

 : เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 NPC และ TOC ไดยื่นขอจดทะเบียนการควบ NPC`และ TOC  และนายทะเบียน
หุนสวนบริษัทไดรับจดทะเบียนควบรวมบริษัทเรียบรอยแลว ทั้งนี้ บริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทคือ PTTCH 
จะรับไปซึ่งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ NPC และ TOC โดยมีผลตาม
กฎหมายตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2548 เปนตนไป และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหลักทรัพย 
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PTTCH เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยต้ังแตวันที่ 7 ธันวาคม 2548 และเริ่มทําการซื้อขายบน
กระดานหลักตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2548 

 : เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ปตท. และบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  (BCP) ลงนามความรวมมือ
ขยายสถานีบริการกาซ NGV อํานวยความสะดวกแกประชาชนที่ใชกาซ NGV เปนเชื้อเพลิงในรถยนต  
บรรเทาผลกระทบในภาวะวิกฤตราคาน้ํามัน  โดย ปตท.จะเปนผูลงทุนกอสรางสถานีบริการ NGV  ในสถานี
บริการนํ้ามันบางจาก และ BCP จะใหการสนับสนุนสถานที่ที่จะเปนจุดบริการกาซ NGV และรับกาซ NGV 
จาก ปตท.เพื่อใหบริการแกลูกคาที่สถานีบริการน้ํามันบางจาก  ขณะนี้ ปตท.และ BCP จึงไดเริ่มการกอสราง
สถานีบริการกาซ NGV ในสถานีบริการน้ํามันของบางจากแลว 3 แหง ไดแก สถานีบริการน้ํามันบางจาก 
สาขากิ่งแกว  สาขานวลจันทร และสาขาราษฎรบูรณะ และเริ่มใหบริการกาซ NGV ไดต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 
2549 

 : เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ปตท.และผูรวมลงทุนทุกราย ไดแก กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ธนาคาร
ออมสิน กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง ผูซื้อเพื่อกระจายหุนใหแกนักลงทุนรายยอย และผูซื้อเพื่อกระจายหุนใหแก
เจาหนี้ ไดชําระเงินลงทุนใน TPI เรียบรอยแลว โดยเปนเงินลงทุนสวนของ ปตท.จํานวน 20,270.25 ลานบาท 
คํานวณจากหุนสามัญของ TPI จํานวน 6,142.5 ลานหุน ในราคา 3.30 บาทตอหุน 

 : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548  บริษัทผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด  (DCAP) ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนของ ปตท. โดย 
ปตท.ลงทุนรอยละ 35 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ลงทุนรอยละ 35 และการไฟฟานครหลวง ลงทุน
รอยละ 30 ไดลงนามสัญญาซื้อ/ขายไฟฟาจํานวน 50 เมกกะวัตต และน้ําเย็น 12,500 ตันความเย็น  ซึ่งมีอายุ
สัญญา 25 ป มูลคาซื้อ/ขายรวมประมาณ 25,000 ลานบาท กับ บริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม 
จํากัด (บทม.) เพ่ือใชทําระบบปรับอากาศภายในอาคารผูโดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ  นอกจากนี้ บริษัท 
DCAP ไดลงนามสัญญาซื้อ/ขายน้ําเย็นและไอน้ํากับ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อใชประโยชนใน
อาคารครัวการบินไทย (TG Catering) โดยมีปริมาณความตองการน้ําเย็นที่ 6,600 ตันความเย็น และความ
ตองการไอน้ําที่ 8.6 ตันตอช่ัวโมง 

2549 

มกราคม : เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบเห็นชอบในหลักการในการยกเลิกสัญญา 
Operating Alliance ระหวางบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) และบริษัท สตารปโตรเลียม 
รีไฟนนิ่ง จํากัด ( SPRC) ซึ่งจะมีผลถึงการยกเลิกการดําเนินการของบริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด 
(ARC) ตอไป และเห็นชอบการจัดทําขอตกลงหลัก (Head of Agreement) ระหวาง RRC และบริษัท อะโรเม
ติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) เกี่ยวกับแผนการลงทุนขยายงานของ RRC 

 : เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติใหบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ดําเนินโครงการ
ระยะที่ 3 (Central Utility Project 2 : CUP2) โดยมี installed capacity สําหรับไฟฟา 126 เมกะวัตต และไอน้ํา 
(ปริมาณผลิตสุทธิ) 80 ตันตอช่ัวโมง วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 5,595 ลานบาท คิดเปนเงินลงทุนในสวน
ของ ปตท.ประมาณ 746 ลานบาท เนื่องจากความตองการของลูกคาบริษัทในเครือ ปตท. และลูกคารายอื่นๆ 
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชน ATC โครงการ CPX II ลูกคาอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมระยอง และการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศ เปนตน โครงการดังกลาวคาดวาจะสามารถดําเนินการเชิงพาณิชยในไตรมาสที่ 3 ป 2550 

กุมภาพันธ : เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2549  ปตท. และ กฟผ.ไดรวมลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ สําหรับโรงไฟฟาน้ํา
พอง เพื่อนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาสําหรับโรงไฟฟาน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ซึ่งจะชวย
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เสริมสรางความมั่นคงในการผลิตไฟฟาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ  โดยโรงไฟฟาน้ําพองของ 
กฟผ. จะใชกาซธรรมชาติ จากแหลงกาซน้ําพองและแหลงกาซภูฮอม (ที่ ปตท.ไดลงนามซื้อขายกาซธรรมชาติ
กับผูผลิตกาซแหลงภูฮอม ไปเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548) เมื่อรวมปริมาณกาซธรรมชาติทั้งสองแหลง ปตท.
จะสามารถสงกาซธรรมชาติใหแกโรงไฟฟาน้ําพอง ไดเฉลี่ย 108 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน สัญญามีอายุ 16 ป 
นับตั้งแตป 2549 ถึงป 2564  โดยเริ่มสงกาซฯ ในเชิงพาณิชยต้ังแตเดือน ธันวาคม 2549 

 : เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 ไดมีการลงนามในสัญญายกเลิกการรวมดําเนินการกลั่นในรูปแบบพันธมิตร 
(Operating Alliance - OA) ระหวาง บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) และบริษัท สตาร 
ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (SPRC) เพื่อเปนการเพิ่มความคลองตัวในการขยายงานในอนาคตของแตละบริษัท 
โดยใหมีผลบังคับในอีก 3 ปขางหนา หรือวันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 เวนแตทั้งสองฝายจะตกลงใหการยกเลิกมี
ผลกอนวันดังกลาว 

 : เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC)  และบริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) ไดรวมลงนามในขอตกลงในหลักการสําหรับการรวมลงทุนใน
โครงการ Reforming Complex, Aromatics Complex และ Upgrading Complex 

 : เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 ปตท. และบริษัท Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) ซึ่งเปนบริษัท
ช้ันนําที่ดําเนินธุรกิจดานการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี ไดลงนามในบันทึกความเขาใจที่จะ
รวมกันศึกษาความเปนไปไดสําหรับการรวมลงทุนในโครงการผลิตสาร  Acrylonitrile และ  Methyl 
Methacrylate ที่กําลังการผลิต 200,000 และ 70,000 ตัน ตามลําดับในประเทศไทย รวมถึงการรวมกันศึกษา
ความเปนไปไดในการรวมลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีอื่นๆ  ซึ่งรวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางความ
แข็งแกรงในการดําเนินธุรกิจปโตรเคมีของทั้งสองบริษัท 

มีนาคม : เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให ปตท.เขาลงทุนในบริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) (บางจาก) โดยการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนกูแปลงสภาพ  เพื่อโครงการปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ในวงเงินจํานวน 120 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในราคาหุนละ 14 บาท 

เมษายน : เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 คณะกรรมการ ปตท.มีมติใหเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด สําหรับ
สวนของ ปตท. จากเดิมจํานวน 40 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 56.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากราคาวัสดุและ
คากอสรางโรงงานผลิตสารฟนอลสูงขึ้น สงผลใหวงเงินลงทุนโครงการสูงขึ้นจากเดิม 200 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เปน 283.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

 : เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 ปตท.ไดลงนามในสัญญาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนกูแปลงสภาพ 
(Subscription Agreement) ของบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บางจาก) กับ บางจาก โดย ปตท.
จะเขารวมลงทุนซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 14.00 บาทตอหุนและหุนกูแปลงสภาพที่ราคาแปลงสภาพ 14.00 
บาทตอหุน ทั้งนี้ การเขาลงทุนดังกลาวจะเกิดขึ้นพรอมกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของ บางจาก ใหกับนัก
ลงทุนสถาบันอีกจํานวน 50 - 55 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2549  ภายหลังจากการ
ซื้อหุนดังกลาว สัดสวนการถือหุนของ ปตท.ใน บางจาก ทั้งโดยทางตรงและทางออม (ผานบริษัท สยาม ดี
อาร จํากัด) จะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.6 ในปจจุบัน เปนประมาณรอยละ 30 

 : เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให ปตท. จัดต้ังบริษัทเพื่อใหบริการดาน 
โลจิสติกส (logistics) ครบวงจรสําหรับธุรกิจปโตรเคมีในกลุม ปตท. โดยมีเงินลงทุนรวมประมาณ 2,380 
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ลานบาท โครงสรางหนี้สินตอทุนที่ 1 : 1 ไดรับผลตอบแทนโครงการ (IRR) ประมาณรอยละ16 ปตท. และจะ
เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยประมาณไตรมาสหนึ่งของป 2552 

พฤษภาคม :  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) สําหรับการรวมลงทุนใน
โครงการผลิตสาร Acrylonitrile (AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) จํานวน 2 ฉบับและลงนามใน
สัญญาการรวมทุน (JVA) จัดตั้งบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัดดงันี้ 
1) MOU สําหรับโครงการ AN ระหวาง ปตท. Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) และบริษัท 

Marubeni Corporation (Marubeni) เพื่อดําเนินโครงการผลิตสาร AN ที่กําลังการผลิต 200,000 ตันตอป
โดยมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 47.5  47.5 และ 5 ตามลําดับ ทั้งนี้ คาดวาจะสามารถเริ่มการผลิตในชวงตน
ป 2553 

2) MOU สําหรับโครงการ MMA ระหวาง ปตท.และ AKCC เพื่อดําเนินโครงการผลิตสาร MMA ที่กําลังการ
ผลิต 70,000 ตันตอป โดยใชผลิตภัณฑหลักจากโรงงาน AN ไดแก Acetone Cyanohydrin เปนวัตถุดิบใน
การผลิต โดยมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 49 และ 51 ตามลําดับ ทั้งนี้ คาดวาจะสามารถเริ่มการผลิตในชวง
ตนป 2553 และอยูระหวางศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ Poly Methyl Methacrylate กําลัง
การผลิต 25,000 ตันตอป โดยใช MMA เปนวัตถุดิบ 

3) JVA ระหวาง ปตท. AKCC และ Marubeni ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 47.5  47.5 และ 5 ตามลําดับ เพื่อ
จัดตั้งบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล  จํากัด (PTT Asahi Chemical Company Limited) ทุนจดทะเบียน
เบื้องตน 200 ลานบาท สําหรับดําเนินการเตรียมงานเบื้องตนของโครงการทั้ง 3  

ทั้งนี้ ในเบื้องตนคาดวาวงเงินลงทุนรวมของทั้ง 3 โครงการมีมูลคาประมาณ 484 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 : เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดชําระเงินลงทุนใหแกบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บาง
จาก) จํานวนรวมทั้งสิ้น 4,515,120,000 บาท โดยเปนการซื้อหุนสามัญจํานวน 280,680,000 หุนในราคา14 
บาทตอหุน และหุนกูแปลงสภาพจํานวน 58,560 หนวยในราคา 10,000 บาทตอหนวย ซึ่งสงผลใหสัดสวนการ
ถือหุนของ ปตท.ใน บางจาก ทั้งโดยทางตรงและทางออม (ผานบริษัท สยาม ดีอาร จํากัด) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 
7.6 เปนรอยละ 29.75 

 : เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดลงนามรวมกับ Dawood Hercules Chemicals Limited แหงประเทศ
ปากีสถานในบันทึกความเขาใจรวม (MOU) ในหลักการสําหรับการรวมกันศึกษาและสํารวจโอกาสการรวม
ลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจดานพลังงานในประเทศปากีสถาน รวมถึงการสงเสริมความสัมพันธระหวางทั้งสอง
ประเทศ 

 : เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ขยายโครงการ
ลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ Central Utility 1-4 เปนวงเงินเพิ่มขึ้น 17,800 บาท ระหวางป 2549-2553 เนื่องจาก
ความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ไดรับอนุมัติวงเงินลงทุนไปกอนหนานี้แลว 
10,420 ลานบาท รวมเปนเงินลงทุนของโครงการทั้งสิ้น 28,220 ลานบาท คิดเปนเงินลงทุนสวนของ ปตท. 
ตามสัดสวนการถือหุนรอยละ 40 เทากับ 3,763.2 ลานบาท   

มิถุนายน : เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ปตท.ไดลงนามในสัญญาการซื้อหุน (Share Acquisition Agreement) และสัญญา 
ผูถือหุน (Shareholders Agreement) ในบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยสัญญาตางๆ ดังกลาวจะมีผลใชบังคับเมื่อคูสัญญาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ 
ปตท.จะใชเงินลงทุนเพื่อถือหุนในบริษัท HMC ในสัดสวนรอยละ 40 คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 250 ลาน
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เหรียญสหรัฐฯ เพื่อซื้อหุนเพิ่มทุนและซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมของ HMC โดยที่การดําเนินการดังกลาวแลว
เสร็จในเดือนสิงหาคม 2549 อันจะมีผลให ปตท.เปนผูถือหุนรายใหญที่สุดของ HMC และมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการบริษัทภายหลังการลงทุนปตท.มีแผนให HMC ดําเนินโครงการ Propane Dehydrogenation and 
Polypropylene (PDH/PP) เพื่อผลิตเม็ดพลาสติก PP โดยมีกําลังการผลิต PDH และ PP  310,000 และ 300,000 
ตันตอปตามลําดับ โดยใชโพรเพน 388,000 ตันตอป จากโรงแยกกาซฯ ปตท. เปนวัตถุดิบ ซึ่งโครงการ 
PDH/PP จะเริ่มดําเนินการใน ไตรมาส 2 ป 2552 

 : บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) ไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 520,000,000 หุน 
และหุนของ ปตท. ในฐานะผูถือหุนเดิม จํานวน 877,500,000 หุน รวมเปนจํานวนหุนที่เสนอขายทั้งสิ้น
จํานวน 1,397,500,000 หุนตอประชาชนและนักลงทุนทั่วไป (IPO) ในราคาหุนละ 18 บาท และเมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน 2549 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยไดรับหุนสามัญของ RRC เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย โดยหุน RRC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดต้ังแตวันที่ 5 มิถุนายน 2549 เปนตนไป ทั้งนี้ 
ภายหลังจากการเสนอขายหุนดังกลาว จํานวนหุนสามัญของ RRC ซึ่งถือโดย ปตท.ไดลดลงจากเดิม 
2,274,989,154 หุน หรือคิดเปนรอยละ 100 ของหุนกอนการจัดทํา IPO เหลือจํานวน 1,397,489,154 หุน หรือ
คิดเปนรอยละ 49.99 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ RRC นอกจากนี้ RRC ไดจัดสรรหุนสวนเกิน
จํานวน 113,289,000 หุน เพื่อจัดสรรใหแกประชาชนทั้วไปและนักลงทุนสถาบันในประเทศ โดยการยืมหุน
ทั้งหมดจาก ปตท. และจะดําเนินการจัดหาหุนจํานวนดังกลาวเพื่อสงคืนใหแก ปตท. ภายใน 30 วันนับจาก
วันที่เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย   

 : เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549 ปตท. รวมกับบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  บริษัท 
ปตท. เคมีคอล จํากัด (มหาชน)  บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) และบริษัทอะโรเมติกส (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) ไดรวมกันจัดตั้งบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTT-ICT) โดยมีทุนจดทะเบียนเบื้องตน 
150 ลานบาท แบงออกเปน 15 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยแตละบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 20 
เทากันทุกบริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการงานสื่อสารและเทคโนโลยี (ICT) ทั้งหมด โดยผูรับบริการ
ในระยะแรกคือบริษัทผูถือหุนใน PTT-ICT อยู ณ ปจจุบัน รวมทั้งบริษัทในเครือของกลุม ปตท. 

 : เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 ไดมีพิธีลงนามสัญญาซื้อขายพลังงานความเย็น โครงการศูนยราชการ
กรุงเทพมหานคร ถ.แจงวัฒนะ ระหวาง ปตท.  บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) และ การไฟฟา
นครหลวง (กฟน.) โดย ธพส. ซึ่งเปนผูดูแลและพัฒนาโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร จะสงมอบที่ดิน
ให ปตท.และ กฟน. ซึ่งเปนผูใหบริการกอสรางโรงผลิตน้ําเย็นภายในพื้นที่โครงการ โดยจะเริ่มดําเนินการเชิง
พาณิชย โดยจายน้ําเย็นใหโครงการฯ ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2581 
เปนเวลา 30 ป  ปริมาณความตองการพลังงานความเย็น 8,700 ตันตอช่ัวโมง 

กรกฎาคม : เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ปตท.ไดเขารวมลงนามในขอตกลงเบื้องตนกับบริษัท Pars LNG ซึ่งเปนบริษัท
รวมทุนระหวาง National Iranian Oil Company (NIOC) บริษัท Total Pars LNG Ltd. และ Petronas 
International Corporation Ltd. เพื่อนําเขากาซธรรมชาติเหลว (LNG) จากโครงการ Pars LNG ของสาธารณรัฐ
อิสลามอิหราน ในปริมาณ 3 ลานตันตอป (ประมาณ 400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) จากขนาดโครงการทั้งหมด 
15 ลานตันตอป เปนระยะเวลา 20 ป โดยเริ่มนําเขาตั้งแตป พ.ศ. 2554 
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 : เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชยอีกจํานวน 71,393,400 หุน สงผลใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท.ใน RRC ลดลงจากรอยละ 
49.99 เปนรอยละ 48.75 

 :  บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) และบริษัท สตารปโตรเลียม จํากัด (SPRC) ไดลงนามใน
สัญญา Agreement Encompassing Unwinding and Reinstatement Plan for the Operating Alliance  โดยมีผล
บังคับตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 โดยสัญญาดังกลาวครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ RRC SPRC และ   บริษัท 
อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด (ARC) ตองดําเนินการรวมกันเพื่อใหแผนการยกเลิกการปฏิบัติการกลั่นรวม 
พรอมกับแผนการดําเนินการใหแตละบริษัทมีความพรอมที่จะปฏิบัติการกลั่นโดยลําพัง (Unwinding Plan) 
บรรลุวัตถุประสงค 

 : เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ปตท. รวมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดมีพิธีลงนามใน
สัญญาอนุญาตใหใชพ้ืนที่เพื่อการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสัญญารวมดําเนินงานเพื่อ
การพัฒนาพื้นที่กอสรางทาเทียบเรือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย กนอ.ไดอนุญาตให ปตท.ใชพ้ืนที่
โครงการทาเรืออุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 2 เนื้อที่ 755 ไร เปนเวลา 30 ป และรวม
พัฒนาทาเทียบเรือน้ําลึกระยะทางหนาทาประมาณ 1,000 เมตร เพื่อดําเนินโครงการสถานีรับจายกาซ
ธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) การกอสรางมีกําหนดแลวเสร็จสิ้นป 2553 เพื่อรองรับการนําเขา
กาซธรรมชาติเหลว หรือ LNG สนองความตองการกาซธรรมชาติในประเทศ โดยมีความสามารถรับ LNG 
นําเขาในระยะแรก 5 ลานตันตอป และสามารถขยายเปน 10 ลานตันตอป ในอนาคต 

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ปตท. ไดชําระเงินคาซื้อหุนบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) ในสัดสวน
รอยละ 41.443 โดยเปนการซื้อหุนเพิ่มทุนจํานวน 12,900,685 หุนและซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมจํานวน 
2,806,373 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 9,089 ลานบาท 

 : คณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ไดมีมติอนุมัติให ปตท. 
ดําเนินการปรับโครงสรางธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนส โดยการจําหนายหุนสามัญของบริษัท พีทีที โพลิเอ
ทิลีน จํากัด (PTTPE) ที่ ปตท. ถืออยูทั้งหมดจํานวน 11,500,000 หุน และหุนสามัญของบริษัท บางกอกโพลี
เอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) ที่ ปตท.ถืออยูทั้งหมดจํานวน 85,000,000 หุน ใหแกบริษัท ปตท. เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) (PTTCH) ในวงเงินประมาณ 1,750,000,000 บาท และประมาณ 2,000,000,000 บาท 
ตามลําดับ และให ปตท.ซื้อหุนสามัญของบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) ที่ BPE ถืออยู
ทั้งหมดในสัดสวนรอยละ 25 คิดเปนจํานวน 100,000 หุน จาก BPE ในวงเงิน 10,000,000 บาท ทั้งนี้ การ
จําหนายหุน PTTPE และ BPE ใหแก PTTCH จะกระทําไดภายหลังการไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ 
PTTCH 

 :    เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549  ปตท. ไดลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑอีเทนกับบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน 
จํากัด (PTTPE)   โดยมีปริมาณซื้อขายอีเทน  1,300,000-1,350,000 ตันตอป ที่ผลิตไดจากโครงการโรงแยก
กาซอีเทนและโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6  ของ ปตท.  เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับโครงการอีเทนแครก
เกอรขนาดกําลังการผลิตเอทิลีน  1,000,000  ตันตอป    

 : เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 ปตท.ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
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ในเครือ ปตท . ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท . จากเดิม 27,972,457,250 บาท  เปน 
28,046,004,250 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,804,600,425 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

กันยายน : เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 ปตท.ไดลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (First 
Amendment Agreement) สําหรับโครงการยาดานา เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อกาซธรรมชาติตามสัญญา (Daily 
Contract Quantity หรือ DCQ) จากวันละ 525 ลานลูกบาศกฟุต เปนวันละ 565 ลานลูกบาศกฟุต (เพิ่มขึ้นวันละ 40 
ลานลูกบาศกฟุต) ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2549 เปนตนไป 

 : เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549 ปตท.ไดชําระเงินคาหุนสามัญของบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด 
(PTTPM) จํานวน 100,000 หุน ราคาหุนละ 100 บาท ใหกับบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) 
(BPE) คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการเขาซื้อหุนของ ปตท. ดังกลาว 
PTTPM มีสัดสวนการถือหุนโดย ปตท. และ บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) รอยละ 75 และ 25 
ตามลําดับ 

ตุลาคม : ในวันที่ 2 ตุลาคม 2549 ปตท.ไดโอนหุนสามัญของ PTTPE และ BPE ที่ ปตท. ถืออยูทั้งหมดจํานวน 
11,500,000 หุนและ 85,000,000 หุนตามลําดับ ใหแก PTTCH เรียบรอยแลว และไดรับชําระเงินคาหุน
ดังกลาวคิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,750,000,000 บาทและ 2,000,000,000 บาทตามลําดับจาก PTTCH 
เรียบรอยแลวในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ภายหลังการจําหนายหุนดังกลาว มีผลให PTTCH เปนผูถือหุนรายใหญแต
เพียงรายเดียวใน PTTPE และ BPE ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของแตละ
บริษัท 

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.  จากเดิม 28,046,004,250 บาท เปน 
28,049,256,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,804,925,625 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

2550 
กุมภาพันธ : เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา โดยเนื้อหาสาระสําคัญของพระราช
กฤษฎีกาฯ ดังกลาว เปนการงดหรือจํากัดอํานาจ สิทธิ และประโยชนบางประการที่ บมจ.ปตท. ไดรับตาม
กฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และกําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของ บมจ.ปตท. 
เชน การสํารวจและประกาศเขตระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  การวางระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  ไปใต  
เหนือ  หรือขามที่ดินของบุคคลใดๆ ฯลฯ ตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไปเปนของ
คณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ซึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธาน ผูแทน
กระทรวงมหาดไทย  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน ซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งเปนกรรมการ และมีผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนกรรมการและเลขานุการ 
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 : เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 ปตท. ไดลงนามบันทึกความเขาใจขายกาซธรรมชาติใหกับ บริษัท ไออารพีซี 
จํากัด (มหาชน) เพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟาและไอน้ําทดแทนน้ํามันเตา สําหรับโรงไฟฟาใหมขนาด 200 
เมกะวัตต โดยปตท.จะเริ่มสงกาซฯใหกับ IRPC ไดในอีก 2-3 ปขางหนา  

เมษายน : เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให ปตท.ขยายอายุการใชงานทางบัญชี
ทรัพยสินของระบบทอสงกาซฯ และโรงแยกกาซฯ ต้ังแตรอบป 2550 เปนตนไป ตามผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการใชงานระบบทอสงกาซฯ 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 ทั้งนี้ การขยายอายุการใชงานดังกลาวจะมีผลใหคาเสื่อมราคา
ในชวง 15 ป นับจากเดือนมกราคม 2550 เปนตนไป ลดลงปละประมาณ 1,256 ลานบาท 

 : ปตท. เริ่มจายกาซฯ จากแหลงกาซฯ เอราวัณ ผานระบบทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 สวนแรก : เอราวัณ-
ระยอง-บางปะกง ซึ่งเปนทอสงกาซฯฝงตะวันออกเสนใหม ของ ปตท. ใหกับโรงไฟฟา และโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยในระยะแรกจะเริ่มจายกาซฯ ในปริมาณ 50-250 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และจะเพิ่มเปน 
700 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เมื่อทอสงกาซฯ จากแหลงอาทิตยและแหลงเจดีเอแลวเสร็จ ในตนป 2551 และ
เพิ่มสูงสุดเปน 1,900 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เมื่อติดตั้ง Compressor บนแทนพักทอ (PTT Riser Platform, 
PRP) แลวเสร็จในกลางป 2552  

มิถุนายน : เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ไดมีพิธีเปดระบบทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครใต ซึ่งเปนทอ
สงกาซฯ ฝงตะวันตกเสนใหม ของ ปตท. โดยสามารถจายกาซฯ จากแหลงกาซฯ ในสหภาพพมา ใหกับ
โรงไฟฟาพระนครใต เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาทดแทนน้ํามันเตา เมื่อเดือนธันวาคม 2549 
ปจจุบัน ปตท. สงกาซฯ ใหกับโรงไฟฟาพระนครใต ในปริมาณ 240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งเทากับ
สามารถทดแทนน้ํามันเตาไดในปริมาณ 6.5 ลานลิตรตอวัน 

 : เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
เรื่องแผนการจัดหากาซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาวของ ปตท. ซึ่งรวมถึงแผนการจัดหากาซ
ธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) และแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) จํานวน 14 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวม 165,077 ลานบาท รวมทั้งรับทราบ
ความกาวหนาในการดําเนินโครงการสถานีรับจายกาซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Terminal ของ 
ปตท. และเห็นชอบในหลักการใหคาบริการ LNG Receiving Terminal ซึ่งประกอบดวย การใหบริการรับเรือ
นําเขา LNG ขนถาย เก็บรักษาและแปลงสภาพจากของเหลวเปนกาซ และขนสงเขาระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ของ ปตท. เปนสวนหนึ่งของราคา LNG โดยมอบหมายให สนพ. จัดทําหลักเกณฑการกําหนดราคา LNG 
รวมทั้งหลักเกณฑการกํากับดูแลคาบริการ LNG Receiving Terminal   

 : ในวันที่ 28 มิถุนายน 2550 บริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB)  ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. ไดรับ
โอนธุรกิจคาปลีกน้ํามันในประเทศไทยภายใตเครื่องหมายการคา JET/Jiffy ของ ConocoPhillips Company 
(COP) ทั้งหมด ประกอบดวยเครือขายสถานีบริการ JET 146 แหง รานคาสะดวกซื้อ Jiffy ในสถานีบริการ
ทั้งหมด คลังน้ํามัน และสินทรัพยที่เกี่ยวของอื่นๆ  มูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 281.38 ลานเหรียญสหรัฐ (หรือ
ประมาณ 9,758.5 ลานบาท  ณ อัตราแลกเปลี่ยน 34.681 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐ)  ซึ่งมูลคาดังกลาวไดรวม
สิทธิการใชเครื่องหมายการคา JET และ Jiffy เปนเวลา 2 ป และรวมเงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากวันที่ 
31 ธันวาคม 2549 ดวย 
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กรกฎาคม : เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติใหการสนับสนุนการดําเนินการควบรวมบริษัท 
อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) และบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) 
และการรับซื้อหุนคืนจากผูถือหุนของ ATC และ RRC ที่คัดคานการควบรวม เนื่องจาก ปตท. มีนโยบายที่จะ
ปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทในกลุมปโตรเคมีและการกลั่น โดยการควบรวมกิจการระหวางบริษัทที่มี
ลักษณะการดําเนินธุรกิจที่มีความตอเนื่องกันหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกันเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดความแข็งแกรง
และเสริมสรางความไดเปรียบทางดานตนทุน เพิ่มมูลคาในสายธุรกิจโรงกลั่นที่มีความเชื่อมโยงกับ              
อะโรเมติกสและผลิตภัณฑตอเนื่อง ปตท. ไดกําหนดบทบาทของบริษัทใหมที่เกิดจากการควบรวมใหเปน
บริษัทที่ดําเนินธุรกิจโรงกลั่นและปโตรเคมีสายอะโรเมติกสและผลิตภัณฑตอเนื่องของกลุม ปตท.  

 : เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการ ATC และ RRC มีมติอนุมัติใหดําเนินการควบบริษัท และให
ดําเนินการโอนบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัท ไปใหแกบริษัทใหมที่เกิดจากการควบรวม 

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ.... และไดนําเสนอตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2550 เพื่อใหสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) พิจารณา และเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2550 สนช. ไดมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ....  โดยรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ....ไดแยกงาน
นโยบาย งานกํากับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานซึ่งประกอบดวยกิจการไฟฟาและกิจการกาซ
ธรรมชาติออกจากกัน เพื่อเปดโอกาสใหภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีสวนรวมและมีบทบาทมากขึ้น 
เพื่อใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงใน
ราคาที่เปนธรรมและมีคุณภาพที่ไดมาตรฐาน ตอบสนองตอความตองการภายในประเทศและตอการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืนในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม อันสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงจําเปนตองจัดตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานขึ้น เพื่อกํากับดูแลกิจการพลังงานโดยกําหนดใหมี
หนาที่ปองกันการใชอํานาจผูกขาดโดยมิชอบ ใหการคุมครองผูใชพลังงานและผูไดรับผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการพลังงาน 

กันยายน : เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ปตท. มีมติอนุมัติการเขาซื้อหุนของบริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) และบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) จากผูถือหุน
ของ ATC และ RRC ที่คัดคานการควบบริษัท 

 : เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ATC และ RRC มีมติอนุมัติการควบบริษัท และการโอน
บัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัท ไปใหบริษัทใหมที่เกิดจากการควบรวม 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ปตท.เปนบริษัทที่ประกอบกิจการกาซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) โดยดําเนินธุรกิจการสํารวจ

และผลิต การจัดหา การจัดจําหนายและการคาระหวางประเทศสําหรับผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจ
การกลั่นและปโตรเคมีในประเทศ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท.มีการลงทุนในบริษัทตางๆ จํานวนรวม 42 บริษัท ใน
จํานวนนี้มีบริษัทที่มีความเปนไปไดหรืออยูระหวางการขาย/ถอนตัวหรือเลิกกิจการ จํานวน 3 บริษัท 

 โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. แบงออกเปนธุรกิจหลักและธุรกิจการลงทุน ดังตอไปนี้ 
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2.2.1 ธุรกิจหลัก 
2.2.1.1 กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ  

ปตท. และบริษัทในกลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ เปนผูประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร 
ครอบคลุมต้ังแตการสํารวจและผลิต การจัดหาจากทั้งในและตางประเทศ การขนสงกาซธรรมชาติทางทอ การแยกกาซธรรมชาติ 
การจัดจําหนายและการลงทุนในบริษัทในกลุมที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ ทั้งนี้ การสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติของ
กลุม ปตท. ดําเนินการโดยบริษัทยอย คือ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่มีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศไทย 

2.2.1.2 กลุมธุรกิจน้ํามัน  

การดําเนินงานของกลุมธุรกิจน้ํามันของ ปตท. สามารถจําแนกไดเปน 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

(1) การจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามัน (Oil Marketing) โดยครอบคลุมการตลาดคาปลีก การตลาดพาณิชย การตลาด
ตางประเทศ และผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 

(2) การคาระหวางประเทศ (International Trading) ไดแก การนําเขาและการสงออกน้ํามันดิบ/คอนเดนเสท และ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑปโตรเคมีดวย 

นอกจากนี้ กลุมธุรกิจน้ํามันของ ปตท. ยังมีการลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันอีกดวย 

2.2.2 ธุรกิจการลงทุน 
ปตท. มีการลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นซึ่งอยูภายใตการดูแลของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท.  

และมีการลงทุนในบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งอยูภายใตการดูแลของสายการเงินและบัญชีองคกร
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กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซธรรมชาติ 

ธุรกิจปโตรเคม ี
 บมจ. ปตท. เคมิคอล จํากัด (PTTCH) /1 49.80% 
 บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย) (ATC) /1   48.86% 
 บจ. พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง (PTTPM) 75.00% 
 บจ. พีทีที ฟนอล (PPCL) 40.00% 
 บมจ.ไออารพีซี (IRPC) /1  31.50% 
       บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส (HMC) 41.44% 
 บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 47.50% 
 บจ. พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส (PTTPL) 100.00% 
 
ธุรกิจการกลั่น 
 บมจ. ไทยออยล (TOP) /1                 49.54% 
 บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง (RRC) /1    48.46% 
 บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง (SPRC)   36.00% 
 บมจ. บางจากปโตรเลียม (BCP)  /1 29.75% 

ν ธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ  
ν ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ν ธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ 
ν ธุรกิจทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
ν ธุรกิจสํารวจและผลิต (ดําเนินการโดย บมจ. 

ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม) 
ν การลงทุนและการรวมทุนของธุรกิจกาซ

ธรรมชาติ 

การคาระหวางประเทศ (International Trading)
ν น้ํามันดิบ/คอนเดนเสท 
ν ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
ν ผลิตภัณฑปโตรเคมี 

การจัดจําหนายผลติภัณฑน้ํามัน (Oil Marketing)
ν ตลาดคาปลีก  
ν ตลาดพาณิชย 
 

บจ.พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG) 100.00% 
บจ.ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) 100.00% 
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP)/1  66.46% 
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.ไทยออยลเพาเวอร (TP)  26.00% 
บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) (IPT) 20.00% 

ธุร
กิจ

หล
ัก 

การ
ลงทุ

นใน
บร

ิษัท
ตา
งๆ

 

อื่นๆ 
บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) /1          13.33%
บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ (Enco) 50.00%
บจ. พีทีที ไอซีที 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% 
บจ.ไทยลูบเบล็นดิ้ง (TLBC) 48.95% 
Vietnam LPG Co., Ltd. (VLPG) 45.00% 
Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 40.00% 
บจ.ปโตรเอเชีย (ประเทศไทย) (PA (Thailand)  35.00% 
บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย (THAPPLINE) 33.19%       
บจ.บริการน้ํามันอากาศยาน (IPS) 16.67% 
PetroAsia (Huizhou) (PA (Huizhou)) 25.00% 
PetroAsia(Maoming) (PA(Maoming)) 20.00% 
PetroAsia  (Shantou) (PA (Shantou)) 15.00% 
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) /1 7.06% 
บจ.ขนสงน้ํามันทางทอ (FPT) 2.76% 
บจ.ปตท.มารท (PTT Mart) 49.00% 

บมจ. ปตท. 

กลุมธุรกิจน้ํามัน 

โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท.และบริษัทในกลุม 

/1 เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวม 9 บริษัท 
   ขอมูล ณ 30 กันยายน  2550  ปตท.มีการลงทุนโดยการถือหุนทางตรงในบริษัทตางๆ รวมทั้งสิ้น 43 บริษัท อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท. ไดลดสัดสวนการถือหุน PTTCH เหลือ 49.80% 
 

กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 
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2.3 โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ 
 
 

รอยละ 
การถือหุน 

ป 2547 
(ตรวจสอบ) 

ป2548 
(ตรวจสอบ) 

ป 2549 
(ตรวจสอบ) 

6 เดือนป2550 
(สอบทาน) ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

ณ 30 มิ.ย. 50 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
1. ผลิตภัณฑกาซฯ บมจ.ปตท.(กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ) - 153,541.61 22.56 178,518.61 18.65 187,092.98 14.78 102,701.74 14.85
 บมจ.ปตท.(กลุมธุรกิจน้ํามัน) - 23,884.85 3.51 29,387.75 3.07 30,643.34 2.42 15,805.62 2.29
 บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP)  /1 28,385.36 4.17 33,435.99 3.49 40,870.67 3.23 20,923.15 3.03
 บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 1,652.55 0.24 2,605.46 0.27 3,291.75 0.26 1,746.81 0.25
 หัก รายไดคากาซ ปตท.สผ.ขายให บมจ.ปตท. - (26,314.75) (3.87) (30,377.44) (3.17) (37,981.76) (3.00) (19,432.89) (2.81)
 หัก  คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม - (5,667.98) (0.83) (8,981.95) (0.94) (12,848.71) (1.02) (5,673.73) (0.82)
รวมรายไดจากผลิตภัณฑกาซ   175,481.64 25.78 204,588.42 21.37 211,068.27 16.68 116,070.70 16.78
2. ผลิตภัณฑน้ํามัน บมจ.ปตท.(กลุมธุรกิจน้ํามัน) - 383,966.40 56.41 582,883.80 60.88 791,220.93 62.52 462,679.28 66.90
 บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม /1 17,813.27 2.62 32,921.60 3.44 45,468.59 3.59 20,479.64 2.96
 หัก รายไดคาน้ํามันดิบ ปตท.สผ.ขายให บมจ.ปตท. - (16,843.25) (2.47) (25,644.32) (2.68) (31,719.29) (2.51) (14,838.84) (2.15)
 PTT Philippines,Inc. (PTTPI) 100.00 196.01 0.03 - - - - - 0.00
 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 6,756.74 0.99 19,196.90 2.01 23,393.95 1.85 10,237.74 1.48
 PTT (Cambodia)Co.,Ltd. (PTTCL) 100.00 796.42 0.12 1,277.65 0.13 2,080.86 0.16 1,609.63 0.23
 บจ. รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ (RBA) 49.00 31.59 0.00 196.90 0.02 298.71 0.02 150.08 0.02
 กลุม Subic Bay 100.00 9,352.57 1.37 12,624.41 1.32 14,413.67 1.14 7,267.59 1.05
 บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง (RRC) /2 20,954.55 3.08 28,435.17 2.97 12,288.59 0.97 0.00 0.00
 บมจ.ไทยลูบเบส (TLB) 55.00 1,817.68 0.27 - - - - - -
รวมรายไดจากผลิตภัณฑน้ํามัน   424,841.98 62.42 651,892.11 68.09 857,446.01 67.76 487,585.12 70.50
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โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ (ตอ) 

 
 

รอยละ 
การถือหุน 

ป 2547 
(ตรวจสอบ) 

ป 2548 
(ตรวจสอบ) 

ป 2549 
(ตรวจสอบ) 

6เดือนป 2550 
(สอบทาน) ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

ณ 30 มิ.ย. 50 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี บมจ.ปตท.(กลุมธุรกิจน้ํามัน) - 41,176.74 6.05 52,678.03 5.50 68,345.37 5.40 27,112.94 3.92
 บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน (BPE) /3 1,597.06 0.23 5,323.54 0.56 106.77 0.01 0.00 0.00
 บจ.พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง (PTTPM) 75.00/4 - - 6,941.29 0.73 21,748.13 1.72 10,263.72 1.48
 บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) 55.19 - - 2,733.31 0.29 41,814.68 3.30 16,683.80 2.41
 บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส (HMC) 41.44 - - - - 3,390.87 0.27 3,379.72 0.49
รวมรายไดจากผลิตภัณฑปโตรเคมี   42,773.80 6.28 67,676.17 7.07 135,405.82 10.70 57,440.18 8.31
4. ผลิตภัณฑสาธารณูปโภค บจ.ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (DCAP) 35.00 - - - - 298.00 0.02 273.97 0.04
 บจ. พีทีที ยูทีลิตี้ จํากัด (PTTUT) 40.00 - - - - 369.25 0.03 360.68 0.05
 บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) 55.19 - - - - 2,940.87 0.23 1,406.90 0.20
รวมรายไดจากผลิตภัณฑสาธารณูปโภค   - - - - 3,608.12 0.29 2,041.55 0.30
5. รายไดจากการใหบริการ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม /1 1,596.13 0.23 1,997.45 0.21 2,928.09 0.23 1,632.32 0.24
 บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) 55.19 - - 115.19 0.01 2,032.48 0.16 796.72 0.12
 บ.ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) :TTM-T 50.00 - - - - 1,386.98 0.11 688.86 0.10
 บ.ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) :TTM-M 50.00 - - - - 69.81 0.01 38.20 0.01
 บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 - - - - 39.70 0.00 23.13 0.00
รวมรายไดจากการใหบริการ  1,596.13 0.23 2,112.64 0.22 6,457.06 0.51 3,179.23 0.46
รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ   644,693.55 94.72 926,269.34 96.75 1,213,985.28 95.93 666,316.78 96.34
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โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ (ตอ) 

 
รอยละ 

การถือหุน 
ป 2547 

(ตรวจสอบ) 
ป 2548 

(ตรวจสอบ) 
ป 2549 

(ตรวจสอบ) 
6เดือนป 2550 

(สอบทาน) ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 
ณ 30 มิ.ย. 50 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

6.  อื่นๆ     
6.1  รายไดอื่นๆ   8,788.84 1.29 9,434.98 0.99 15,296.85 1.21 5,769.48 0.83
6.2 กําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน   425.67 0.06 0.69 0.00 9,924.88 0.78 3,083.39 0.45
6.3 กําไรจากการจําหนายหนวยเงินลงทุน  - - - - - 7,130.48 0.56 0.00 0.00
รวมรายไดอื่นๆ   9,214.51 1.35 9,435.67 0.99 32,352.21 2.56 8,852.87 1.28
7.  สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนฯ  - 26,741.97 3.93 21,651.26 2.26 19,139.45 1.51 16,428.66 2.38
รวมรายได   680,650.03 100.00 957,356.27 100.00 1,265,476.94 100.00 691,598.31 100.00

 

  /1     ปตท.ถือหุน ปตท.สผ. ป 2547 ,2548,  2549 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ในสัดสวนรอยละ 63.98 ,66.32 , 66.13 และ 66.65 ตามลําดับ 
  /2     ตั้งแตวันที่ 5 พ.ค. 49 RRC เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิม ตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ทําใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท. ลดลงจากรอยละ 100 เปนรอยละ 48.75 
         และเปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปน  บริษัทรวม 

                   /3      วันที่ 2 ต.ค. 49 จําหนายหุนสามัญ BPE ที่บริษัทถืออยูทั้งหมดให PTTCH 
                   /4    วันที่ 4 ก.ย. 49 ปตท. ไดซื้อหุนสามัญ PTTPM ในสัดสวนรอยละ 25 จาก PTTCH ทําให ปตท. ถือหุนใน PTTPM ในสัดสวนรอยละ 75 
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 เปาหมายการดําเนินธุรกิจในอนาคตของ ปตท. สวนใหญยังคงมุงเนนการลงทุนในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนการ
ลงทุนในโครงการขนาดใหญเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ และเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของความตองการใชกาซธรรมชาติ ซึ่ง
ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากกาซธรรมชาติสวนใหญจะถูกนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งตามประมาณการใน
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 (PDP 2007) คาดวาความตองการใชไฟฟาในชวง 5 ปขางหนา 
(2550-2555) จะมีความตองการเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5.5 ตอป และตั้งแตป 2556-2564 จะมีความตองการเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอย
ละ 5.8 ตอป ดังนั้น ปตท.จึงตองวางแผนการจัดหากาซธรรมชาติใหเพียงพอทั้งจากภายในประเทศและจากตางประเทศ รวมถึง
ลงทุนในโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและเปนไปตามแผนแมบทระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554  (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ซึ่งใชเปนกรอบในการลงทุนกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งใน
ทะเลและบนบกจํานวนรวม 14 โครงการ เชน โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3  โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-
โรงไฟฟาพระนครเหนือและพระนครใต เปนตน   ทั้งนี้จะทําให ปตท. มีความสามารถในการสงกาซฯ ในทะเลเพิ่มขึ้นอีก 1,900 
ลานลูกบาศกฟุตตอวันและบนบกเพิ่มขึ้นอีก 2,300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยหลักเกณฑการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซ
ธรรมชาติภายหลังการลงทุนตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554  (ปรับปรุงเพิ่มเติม) จะเปนไป
ตามประกาศ กพช. ฉบับที่1 พ.ศ. 2544 เรื่องหลักเกณฑการกําหนดราคากาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ  

 นอกจากนี้ เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกาซธรรมชาติและเกิดประโยชนสูงสุดตลอดสายผลิตภัณฑ ตลอดจนเปน
การสนับสนุนการขยายธุรกิจปโตรเคมีจากขั้นตนสูขั้นกลางและขั้นปลาย ปตท.จึงมีแผนการลงทุนโครงการโรงแยกกาซอีเทน 
และโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ 6 ขนาดกําลังผลิต 800 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพื่อผลิตกาซอีเทนสําหรับเปน
วัตถุดิบใหกับโครงการอีเทนแครกเกอรขนาด 1,000,000 ตันตอป ของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 
บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และสนับสนุนการขยายธุรกิจปโตรเคมีของบริษัทในกลุมไปยังธุรกิจปโตรเคมีขั้นปลาย
ดวย นอกจากนี้ ปตท.ไดสงเสริมและสนับสนุนการใชกาซธรรมชาติทดแทนน้ํามันในภาคอุตสาหกรรมและการขนสง (Natural 
Gas for Vehicle หรือ NGV) โดยการขยายโครงขายระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติและสถานีบริการกาซธรรมชาติ  เนื่องจาก
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงที่สะอาดและไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

2.5 นโยบายการลงทุนของ ปตท. 
 นโยบายการลงทุนของ ปตท. ในธุรกิจตางๆ ทั้งในสวนของการลงทุนใหม การขยายหรือเพิ่มกําลังการผลิตเดิม การเขา
ซื้อขายหุนหรือซื้อขายกิจการนั้น ปตท. พิจารณาจากปจจัยตางๆ ประกอบดังนี้ แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจ การลงทุนที่
สามารถสรางมูลคาเพิ่มและใหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร การเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับบริษัท โดยการลงทุนนั้น
อาจจะเปนการลงทุนโดย ปตท. หรือผานบริษัทในเครือ ปตท.  ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและศักยภาพของแตละบริษัทนั้นๆ เปน
สําคัญ   

 นโยบายของ ปตท.ท่ีเก่ียวของกับกลุมธุรกิจปโตรเคมี 
• การดําเนินธุรกิจปโตรเคมีของ ปตท. เริ่มแรกเปนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ ซึ่งขณะนั้นรัฐมีนโยบายสงเสริม

การลงทุนและมุงเนนการพัฒนาธุรกิจปโตรเคมีในประเทศเพื่อทดแทนการนําเขา และเนื่องจากการลงทุนดังกลาวตองใชเงิน
ลงทุนจํานวนมาก (Capital Intensive) ปตท.ในฐานะหนวยงานของรัฐจึงเปนแกนนําในการลงทุนอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน 
โดยจดัตั้งบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) ซึ่งใชอีเทนและโพรเพนจากกาซธรรมชาติ เปนวัตถุดิบ(Gas Base) ใน
การผลิตสารโอเลฟนสและตอมา ไดมีการจัดตั้งบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) ซึ่งใชผลิตภัณฑจาก
คอนเดนเสทเปนวัตถุดิบในการผลิตสารอะโรเมติกสและ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) ใชแนฟทาเปนวัตถุดิบใน
การผลิตสารโอเลฟนส (Liquid Base) และในสวนขยายกําลังการผลิตของ TOC ซึ่งใชอีเทนจากกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ โดยที่
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การดําเนินธุรกิจจะแบงสายลักษณะธุรกิจตามวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเปน Gas Base และ Liquid Base และ/หรือแบงตาม
ผลิตภัณฑ เชน สายโอเลฟนสและสายอะโรเมติกส ซึ่งสายของผลิตภัณฑปโตรเคมีสามารถผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องตั้งแตขั้นตนน้ํา
ถึงปลายน้ํา ทั้งนี้ การที่จะใชวัตถุดิบชนิดใดเปนวัตถุดิบในการผลิต หรือการที่จะเลือกผลิตผลิตภัณฑตัวใด จะตองมีการกําหนด
กอนการเริ่มดําเนินการกอต้ังบริษัท กอสรางโรงงาน ตลอดจนเลือกเทคโนโลยีที่จะใชในการผลิตผลิตภัณฑนั้นๆ เพื่อใหเกิด
ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร เนื่องจากการลงทุนตองใชเงินจํานวนมาก  

• ในการดําเนินการที่ผานมา การลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีของ ปตท.มีการลงทุนทั้งในสวนของ ปตท.และการลงทุน
โดยผานบริษัทรวมและบริษัทในเครือ ลักษณะการทําธุรกิจเปนลักษณะปกติทั่วไป (Arm’s Length Basis) จากโครงสรางการถือ
หุนภายในกลุม ปตท. นอกเหนือจากนโยบายการลงทุนดังกลาวขางตน ปตท.มีการกําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินธุรกิจ
โดยพยายามสรางกลไกการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนแนวทางหนึ่งเพื่อสรางความ
ชัดเจนและปองกันความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น ดังจะเห็นไดวา 
 1. ราคาของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ มีลักษณะเปน Commodity มีราคาตลาดอางอิงจากแหลงตางๆ ลักษณะการซื้อขาย
เปนการอางอิงจากราคาตลาดโลกโดยใชแหลงอางอิงที่เปนที่ยอมรับทั่วไป 
 2. ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุมปโตรเคมีของ ปตท.เปนไปบนพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส 
โดยจัดทําเปนสัญญาระยะยาว ที่มีเงื่อนไขเปนไปตามลักษณะธุรกิจปกติ 
 3. มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยมีการบริหารจัดการที่โปรงใสผานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 
ของแตละบริษัท มีการคานอํานาจการบริหารจัดการโดยผานคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนผูอนุมัติการลงทุน มีกรรมการอิสระ (ใน
กรณีเปนบริษัทมหาชนจํากัด) ที่จะดูแลและรักษาผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย  
 4. มีการจัดโครงสรางในการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทที่ชัดเจน เชน การที่ ปตท.มีทิศทางและนโยบายในการควบ
รวมกิจการระหวางบริษัทที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกันเขาดวยกัน  

• ปตท. มีทิศทางและนโยบายการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจปโตรเคมีและบริษัทในเครือ เพื่อใหสอดคลองกับ 
กลยุทธหลักของปตท. โดยภายใตกลุมธุรกิจปโตรเคมี แบงออกเปน 

1. สายโอเลฟนสที่ ใชวัตถุดิบจากกาซธรรมชาติ (Gas based value chain) โดยกําหนดใหมีการรวมบริษัทที่มีลักษณะ
การดําเนินกิจการหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกัน มีกระบวนการผลิตไมซับซอน และลักษณะของผลิตภัณฑหลักเปน Commodity 
เชน ในกลุมธุรกิจปโตรเคมีจะมีการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจในรูปแบบ Integrated Value Chain Flagship โดยแบงสายลักษณะ
ของวัตถุดิบและ Value chain ซึ่งไดดําเนินการควบรวมกิจการระหวาง NPC และ TOC (ปจจุบันคือ บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน)) เพื่อเปนแกนนําในการดําเนินธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสที่ใชวัตถุดิบจากกาซธรรมชาติ (Gas based value chain) 
โดยมุงเนนสายเอทิลีนเปนหลัก เพื่อรองรับและเปนการตอยอดธุรกิจกาซธรรมชาติของกลุม ปตท. เปนลําดับแรก และเพื่อใหมี
ความเชื่อมโยงในการสงตอวัตถุดิบสําหรับการขยายงานของปโตรเคมีขั้นตอเนื่องของ บริษัท ปตท. เคมิคอล 

2.  สายธุรกิจบริการ (Strategic Support Business) เปนธุรกิจที่สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจหลัก เพื่อเสริมสราง
ความแข็งแกรงและความไดเปรียบคูแขงขันในเชิงการคาใหแกทั้งกลุม ปตท. 

3. สาย Specialties และ Engineering Plastic เปนธุรกิจที่มี Value Chain การทําธุรกิจตอเนื่องไปยังสาย Engineering 
Plastic เชนธุรกิจสาย Phenol , Polycarbonate แมวามีกระบวนการผลิตซับซอน แตยังคงสามารถซื้อลิขสิทธิ์จากเจาของ
เทคโนโลยี เพื่อดําเนินการผลิตไดเอง เชน ธุรกิจสาย Phenol , Polycarbonate 

4. สายธุรกิจรวมทุน (Joint Venture) เปนธุรกิจที่มีกระบวนการผลิตซับซอน และไมสามารถซื้อลิขสิทธจากเจาของ
เทคโนโลยีได จึงตองอาศัยผูรวมลงทุนที่เปนเจาของเทคโนโลยี หรือเปนกิจการที่ผูถือหุนตองการลงทุนรวมกับ ปตท. โดยตรง 
เนื่องจาก ปตท. มีศักยภาพในเรื่องวัตถุดิบ แตทั้งนี้ผลิตภัณฑหลักจะไมเปนผลิตภัณฑที่เหมือนกับผลิตภัณฑหลักของบริษัทใน
กลุมอื่น ซึ่ง ปตท. จะพิจารณาการลงทุน ทั้งในสวนของการลงทุนใหม และ/หรือการซื้อกิจการ 
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 สําหรับสายอะโรเมติกส อยูระหวางการศึกษาปรับโครงสรางทางธุรกิจเพื่อใหเกิด Synergy ระหวางกัน ไดแก การ
ควบรวมกิจการระหวางบริษัทโรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) หรือ RRC และ บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) หรือ ATC   

  
 
การลงทุนในบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ของ ปตท. 
 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมิกัลไทย จํากัด (TPI) (เปลี่ยนช่ือเมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2549) IRPC ประกอบธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร ซึ่งกลุมโรงงานปโตรเคมีของ IRPC 
ประกอบดวย ปโตรเคมีตนน้ํา ไดแก โอเลฟนส อะโรเมติกส ซึ่งจะเปนวัตถุดิบปอนใหแกปโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลายของ
ตนเองเชนกัน จะเห็นไดวา ผลิตภัณฑปโตรเคมีสวนใหญของ IRPC ไมซ้ําซอนกับผลิตภัณฑปโตรเคมีของกลุม ปตท. (โปรดดู
ภาพประกอบ) สําหรับผลิตภัณฑขั้นปลายซึ่งเปนเม็ดพลาสติก ในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให บริษัท พีทีที โพลิเมอร มาร
เก็ตต้ิง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ ปตท. เปนผูจําหนาย 

 สําหรับทางดานธุรกิจการกลั่นของ IRPC ประกอบดวยผลิตภัณฑปโตรเลียมตามประเภทของโรงกลั่นโดยทั่วไป และ
ทําการจําหนายโดยผานสถานีบริการของ IRPC ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศ ที่เหลือเปนการขายโดยตรงใหกับลูกคาอุตสาหกรรม 
ลูกคาขายสง และสงออก ซึ่งเปนการทําธุรกรรมทางการคาเปนปกติ และปตท.อาจใชชองทางการจําหนายของ IRPC ที่มีอยู เสริม
การทําการตลาดของกลุม ปตท. และ IRPC รวมกัน 

 อนึ่ง การเขาลงทุนใน IRPC ซึ่งเปนบริษัทมหาชนเชนเดียวกัน ไมไดมีความขัดแยงทางผลประโยชน เนื่องจาก ปตท. 
ลงทุนใน IRPC รอยละ 31.5 ของหุนทั้งหมดของ IRPC โดยมีผูรวมลงทุนรายใหญรายอื่น ไดแก กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ ธนาคารออมสินและกองทุนรวมวายุภักษ 1 ซึ่งถือหุนใน IRPC รวมกันรอยละ 30 และผูรวมลงทุนกลุมธนาคารเจาหนี้
เงินกู ซึ่งจะเปนกลไกหนึ่งในการรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกฝาย นอกจากนี้ การเขาลงทุนใน IRPC ของ ปตท.จะชวย
เสริมความเขมแข็งให IRPC และกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท. เนื่องจากมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ และ
ครอบคลุมเกือบทุกประเภทที่เปนความตองการของตลาด และสามารถเปนกาวกระโดดในการเปนผูนําในธุรกิจ 

 

 

กลุมธุรกจิปโตรเคมี 
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การลงทุนในบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด  

 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) จัดตั้งเมื่อ 8 ธันวาคม 2526 เพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหนายเม็ดพลาสติก 
Polypropylene (PP) ซึ่งปจจุบันมีกําลังการผลิต 450,000 ตัน/ป โรงงานตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง โดยผูถือ
หุนของบริษัท กอนที่ ปตท. จะเขาซื้อหุนประกอบไปดวยนักลงทุนฝายไทยและตางประเทศในสัดสวน รอยละ 51 : 49 ตามลําดับ 

 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ปตท. ไดลงนามในสัญญาการซื้อหุน (Share Acquisition Agreement) สัญญาผูถือหุน 
(Shareholders Agreement) และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และตอมาในวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ปตท.ไดใชเงินลงทุนประมาณ 180 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อถือหุนใน HMC ในสัดสวนรอยละ 41.44 โดยเปนการซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญจากผูถือหุนเดิม
ของ HMC ทําใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท. กลุมนักลงทุนไทย และ Basell เปนประมาณรอยละ 41.44 : 30.00 : 28.56  
ตามลําดับ 

 ปจจุบัน HMC อยูระหวางดําเนินโครงการ Propane Dehydrogenation and Polypropylene (PDH/PP) ซึ่งประกอบดวย 2 
สวน คือ โรงงาน PDH ขนาด 310,000 ตัน/ป และโรงงาน PP ขนาด 300,000 ตัน/ป โดยจะรับวัตถุดิบเปนกาซโพรเพนประมาณ 
388,000 ตัน/ป จากโรงแยกกาซฯ ปตท. เพื่อผลิตเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ประมาณ 300,000 ตัน/ป โดยจะมุงเนนการ
ผลิตเม็ดพลาสติก PP Specialty Grade ซึ่งมีราคาสูงกวาเม็ดพลาสติก PP Commodity Grade ทั่วไป คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
และเริ่มผลิตเชิงพาณิชยในไตรมาส 3 ป 2552 ซึ่งจะทําให ปตท. มีความหลากหลายในแงของผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกมากยิ่งขึ้น 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละธุรกิจ 

3.1 กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ 
ณ ปจจุบัน ปตท.และบริษัทในกลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซธรรมชาติ เปนผูประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบ

วงจรเพียงรายเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมตั้งแตการสํารวจและผลิต การจัดหา การขนสงกาซธรรมชาติทางทอ การแยกกาซ
ธรรมชาติ และการจัดจําหนาย โดย ปตท.เปนเจาของและผูดําเนินการโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission 
Network) เพียงรายเดียวในประเทศไทย และเปนผูดําเนินการจัดหา ขนสงกาซธรรมชาติทางทอ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ และ
ดําเนินธุรกิจแยกกาซธรรมชาติรายใหญที่สุดในประเทศไทย 

กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซธรรมชาติ ของ ปตท. ประกอบดวยหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนหนวยงานภายใน
ของ ปตท. และบริษัทในกลุมที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกาซธรรมชาติ โดยหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติของ ปตท. แบง
ออกเปน 5 หนวยธุรกิจยอย ไดแก  

(1) หนวยธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ รับผิดชอบจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงกาซธรรมชาติทั้งใน
ประเทศและตางประเทศเพื่อจําหนายใหกับลูกคาผูใชกาซธรรมชาติรายใหญ 

(2) หนวยธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบดําเนินการ บํารุงรักษา และพัฒนา
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ  

(3) หนวยธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ รับผิดชอบดําเนินการและพัฒนาธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ ซึ่งในปจจุบันมี
จํานวนทั้งสิ้น 5 โรง  โดยโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 ของ ปตท.ไดกอสรางแลวเสร็จและไดเริ่มทดสอบการผลิต
ปลายเดือนธันวาคม 2547 และเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2548 เปนตนมา 

(4) หนวยธุรกิจทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) รับผิดชอบดําเนินการและพัฒนาระบบทอจัด
จําหนายกาซธรรมชาติซึ่งเปนทอยอยที่ตอเช่ือมจากระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ไปยัง
ลูกคาอุตสาหกรรม เพื่อจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมตางๆ  

(5) นอกจากหนวยธุรกิจยอย 4 หนวยขางตนแลว ปตท. ยังไดมีโครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (Natural Gas 
for Vehicles) เพื่อรับผิดชอบการขยายสถานีบริการ NGV และการสงเสริมการขยายการใชกาซธรรมชาติในภาค
การขนสง เพื่อใหกาซธรรมชาติเปนทางเลือกเชื้อเพลิงในดานขนสงที่มีราคาถูกกวาน้ํามัน และเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เพื่อชวยลดภาระคาใชจายเชื้อเพลิงใหกับผูบริโภคและลดปญหามลภาวะทางอากาศที่ทวีความ
รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

ในป 2549 ปตท. มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑกาซฯ รวม 217,578.46 ลานบาท และมีรายไดจากการจําหนายกาซ
ปโตรเลียมเหลวใหกับผูบริโภคผานหนวยธุรกิจน้ํามันอีก 24,048.03 ลานบาท และสําหรับงวด 6 เดือนของป 2550 ปตท. มี
รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑกาซฯ รวม 114,869.14 ลานบาท และมีรายไดจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวใหกับ
ผูบริโภคผานหนวยธุรกิจน้ํามันอีก 11,723.29 ลานบาท   

นอกเหนือจากหนวยธุรกิจที่กลาวขางตน ปตท. มีบริษัทในกลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซธรรมชาติ ที่มีบทบาทสําคัญ
และชวยสงเสริมใหกลุม ปตท. ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร ดังนี้ 

(1) บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) เปนผูประกอบธุรกิจสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมทั้งในและตางประเทศ และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี ปตท.
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เปนผูถือหุนรายใหญ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท. ถือหุนใน ปตท.สผ. สัดสวนรอยละ 66.65 ของทุนที่ออกและ
ชําระแลว 

(2) บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTTNGD) เปนการรวมทุนระหวาง ปตท. กับ Suez-Tractebel S.A. 
แหงประเทศเบลเยี่ยม และบริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาและกอสรางระบบทอยอย เพื่อขนสง
กาซธรรมชาติและจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท.ถือหุนใน PTTNGD สัดสวนรอยละ 58 ของทุนที่ออกและชําระแลว 

(3) บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (TTM (T)) และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. 
(TTM (M)) ซึ่งตั้งอยูในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียตามลําดับ โดย ปตท. และ Petroliam Nasional Berhad 
(“Petronas”) บริษัทน้ํามันแหงประเทศมาเลเซีย ถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 เทากันในทั้งสองบริษัท ทั้งนี้ TTM 
(T) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอที่ไดจากแหลงพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-
Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชประโยชนในประเทศไทย และขนสงตอไปที่ชายแดนไทย-
มาเลเซีย รวมทั้งใหบริการแยกกาซธรรมชาติ และขนสงกาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) ทางทอไปที่ชายแดน
ไทย-มาเลเซีย  สวน TTM (M) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุง
ตม) ทางทอจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชประโยชนในประเทศมาเลเซีย 

(4) บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) และการไฟฟานครหลวง (กฟน.)    เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็นใหกับลูกคา
บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท.ถือหุนใน DCAP สัดสวนรอยละ 35 ของทุนที่
ออกและชําระแลว 

(5) บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด (PTTUT) เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. กับบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
(บริษัทที่เกิดจากการควบรวมบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548) และบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) เพื่อดําเนินธุรกิจ
ผลิตไฟฟาและไอน้ํา (Utilities) จําหนายใหกับผูถือหุน รวมถึงบริษัทในเครือของผูถือหุนและโรงงานบริเวณ
ใกลเคียง ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท. ถือหุนใน PTTUT สัดสวนรอยละ 40 ของทุนที่ออกและชําระ
แลว 

(6) บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด (RPCL) เปนผูประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) ใหกับ 
กฟผ. ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท.ถือหุนใน RPCL สัดสวนรอยละ 15 ของทุนที่ออกและชําระแลว 

(7) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม  เพื่อกอสรางทาเทียบเรือ และสถานีรับจาย
กาซธรรมชาติเหลว (LNG) ดําเนินธุรกิจใหบริการ/จัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติการและบํารุงรักษาทาเรือรับ
ผลิตภัณฑ LNG คลังสํารอง LNG และ LNG Re-gasification Plant Unit ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท.ถือ
หุนใน PTTLNG สัดสวนรอยละ 100 ของทุนที่ออกและชําระแลว 

(8) บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด (IPT) เปนผูประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟาเอกชน (IPP) 
ใหกับ กฟผ. ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท.ถือหุนใน IPT สัดสวนรอยละ 20 ของทุนที่ออกและชําระแลว 

(9) บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด (TP) เปนผูดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําในโครงการผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) โดยเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแบบโคเจนเนอเรชั่น ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 
(Combined-Cycle Co-generation Power Plant) มีกําลังการผลิตไฟฟา 118 เมกะวัตต และผลิตไอน้ํา 168 ตันตอ
ช่ัวโมง ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 มีมติให ปตท. ซื้อหุนสามัญของ TP 
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จากบริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) (บริษัทยอยของ ปตท.สผ.) ซึ่งถืออยูทั้งหมดใน
สัดสวนรอยละ 26 เปนมูลคารวมทั้งสิ้น 2,300 ลานบาท โดย ปตท.ไดรับโอนหุนสามัญของ TP เมื่อวันที่  
23 ธันวาคม 2548 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 TP มีทุนที่ออกและชําระแลว 2,810 ลานบาท โดย ปตท. ถือ
หุนในสัดสวนรอยละ 26  

(10) บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนตัวแทน ปตท. ในการลงทุนในโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับกาซธรรมชาติ 
พลังงาน และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องของ ปตท. ในตางประเทศ โดย ปตท. ถือหุนรอยละ 100 มีทุนจดทะเบียน
เริ่มตน 100 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2550  

แผนภาพตอไปนี้แสดงการประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติของกลุม ปตท. 

แหลงกาซธรรมชาติ
ในประเทศ/1

โรงแยกกาซธรรมชาติ

ธุรกิจสํ ารวจและผลิต
ปโตรเลียม หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ/2

แหลงกาซธรรมชาติใน
สหภาพเมียนมาร/1

หนวยควบคุมจุด
กล่ันตัวของ

กาซธรรมชาติ

ลูกคา

กาซธรรมชาติ

กาซธรรมชาต/ิ3

• กฟผ.
• ผูผลิตไฟฟาอิสระ
• ผูผลิตไฟฟารายเล็ก
• ลูกคาอุตสาหกรรม/4

• ลูกคาปโตรเคมี
• ลูกคาอุตสาหกรรม
• หนวยธุรกิจน้ํ ามัน

กาซธรรมชาติ

กาซธรรมชาติ

กาซธรรมชาติ

กาซปโตรเลยีมเหลว

กาซอีเทน

กาซโพรเพน

กาซคารบอนไดออกไซด

กาซโซลนีธรรมชาติ

/1 บมจ. ปตท. ดํ าเนินการผาน ปตท. สผ.
/2 ประกอบดวยหนวยธรุกิจจัดหาและจัดจํ าหนายกาซธรรมชาต ิ หนวยธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ หนวยธรุกจิโรงแยกกาซธรรมชาต ิและหนวยธุรกิจระบบทอจัดจํ าหนายกาซธรรมชาติ
/3 หมายถึงกาซธรรมชาตสิวนท่ีเหลอืจากการแยกเอาผลติภัณฑตางๆ ออกไปแลว ซ่ึงมีกาซมีเทนเปนองคประกอบหลกั
/4 รวมถงึบรษิัท ปตท. จํ าหนายกาซธรรมชาติ จํ ากัด

อุปกรณรวมกาซธรรมชาติ

รายละเอียดการประกอบธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซธรรมชาติของกลุม ปตท. แบงไดเปน 6 สวน ดังตอไปนี้ 
3.1.1 การจัดหากาซธรรมชาติ  
3.1.2 ระบบทอสงกาซธรรมชาติ  
3.1.3 โรงแยกกาซธรรมชาติ  
3.1.4 การจัดจําหนายกาซธรรมชาติ  
3.1.5 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม  
3.1.6 การลงทุนและการรวมทุนของธุรกิจกาซธรรมชาติ  

3.1.1 การจัดหากาซธรรมชาติ 
การจัดหากาซธรรมชาติของ ปตท. อยูในความรับผิดชอบของหนวยธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ โดย 

ปตท. เปนผูซื้อกาซธรรมชาติจากผูขายกาซธรรมชาติภายใตสัญญาซื้อกาซธรรมชาติซึ่งปจจุบันมีอยูทั้งสิ้น 12 ฉบับ แบงเปน
สัญญาซื้อกาซธรรมชาติในประเทศจํานวน 10 ฉบับ ไดแก สัญญาซื้อกาซธรรมชาติยูโนแคล 1 (แหลงเอราวัณ), สัญญาซื้อกาซ
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ธรรมชาติยูโนแคล 2-3/1, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงบงกช, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงไพลิน, สัญญาซื้อกาซ
ธรรมชาติจากแหลงทานตะวัน/เบญจมาศ, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงน้ําพอง, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงเจดีเอ A-
18/2  

สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงอาทิตย/3, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงเจดีเอ B-17&C-19 และ B-17-01/4 และสัญญาซื้อ
กาซธรรมชาติจากแหลงภูฮอม/5 และสัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงตางประเทศอีกจํานวน 2 ฉบับ ไดแก สัญญาซื้อกาซ
ธรรมชาติจากแหลงยาดานา/6 และสัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงเยตากุนในสหภาพเมียนมาร ทั้งนี้ การจัดหากาซธรรมชาติ
ของ ปตท. สวนใหญจะมาจากแหลง/แปลงสัมปทานกาซธรรมชาติในประเทศ โดยมีปริมาณและสัดสวนการจัดหากาซธรรมชาติ
ของ ปตท. ในชวงป 2547-2549 และ 6 เดือนป 2550 เปนดังนี้  

ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือน ป 2550 
แหลง/แปลงสัมปทาน/1 ลาน ลบ.

ฟุต/วัน รอยละ ลาน ลบ.
ฟุต/วัน รอยละ ลาน ลบ.

ฟุต/วัน รอยละ ลาน ลบ. 
ฟุต/วัน รอยละ 

ในประเทศ         
- ยูโนแคล/2 872 31.5 944 31.3 988 32.0 1,055 32.4 
- บงกช 572 20.7 574 19.0 590 19.1 588 18.0 
- ไพลิน 342 12.4 369 12.2 387 12.5 394 12.1 
- ทานตะวัน/เบญจมาศ 222 8.0 242 8.0 221 7.1 204 6.3 
- น้ําพอง/ภูฮอม 33 1.2 32 1.1 36 1.2 113 3.5 
รวมการจัดหาในประเทศ 2,041 73.8 2,161 71.6 2,222 71.9 2,354 72.3 

ตางประเทศ         
- ยาดานา 439 15.9 431 14.3 452 14.6 471 14.5 
- เยตากุน 287 10.4 426 14.1 417 13.5 430 13.2 
รวมการจัดหาจากตางประเทศ 726 26.2 857 28.4 869 28.1 901 27.7 

รวมการจัดหาท้ังหมด 2,767 100.0 3,019 100.0 3,091 100 3,255 100 
ราคาซื้อกาซธรรมชาติเฉลี่ย 
(บาท/ลานบีทีย)ู 129.4 145.2 168.7 168.5 

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

   /1 ไมรวมการจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงเจดีเอ เนื่องจากยังไมไดดําเนินการผลิต 
   /2  รวมแหลง/แปลงสัมปทานภายใตสัญญาซื้อกาซธรรมชาติยูโนแคลและยูโนแคล2-3 

 
เงื่อนไขหลักของสัญญาซื้อกาซธรรมชาติ 

                                           
/1 แปลงสัมปทานยูโนแคล 2 ประกอบดวย แหลงกะพง ปลาทอง ปลาแดง สตูล บรรพต และยะลา 10A สวนแปลงสัมปทานยูโนแคล 3 ประกอบดวย แหลงฟูนาน 

จักรวาล โกมิน สุราษฎร ปลาหมึก ตราด และปะการัง 
/2  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 ปตท. และ เปโตรนาส ไดลงนามใน Settlement Agreement และ Supplementary Agreement  ซึ่งเปนขอตกลงประนีประนอมแกไข

ปญหา Take-or-Pay อันสืบเนื่องมาจากการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ของบริษัททรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด  ลาชา  โดยกลุมผู
ซื้อซึ่งประกอบดวย ปตท.และเปโตรนาส ไมมีภาระ Take-or-Pay และเลื่อนกําหนดการเริ่มซื้อขายกาซฯ  จากเดิมป 2545 มาเปนตนป 2548 โดย เปโตรนาส จะ
เปนผูรับกาซฯ ในระยะที่หนึ่งจํานวน 200-390 ลานลูกบาศกฟุตตอวันกอน  สวน ปตท.จะ  รับกาซฯ ระยะที่ 2 จํานวน 400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  ซึ่งจะเริ่มรับ
กาซฯ ในชวงป พ.ศ. 2550-2551 

/3 ปจจุบันยังไมไดดําเนินการผลิต  ท้ังนี้คาดวาแหลงอาทิตยจะเริ่มผลิตกาซฯ เขาสูระบบไดประมาณตนป 2551 
/4  ปจจุบันยังไมไดดําเนินการผลิต  ท้ังนี้คาดวาแหลงเจดีเอ B-17&C-19 และ B-17-01จะเริ่มผลิตกาซฯ เขาสูระบบไดประมาณปลายป 2552 
/5  แหลงภูฮอมเริ่มจายผลิตกาซฯ ให ปตท.  เขาสูระบบตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 
/6   แหลงยาดานาไดมีการลงนามสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1  โดยเพิ่ม DCQ จากเดิมอีก 40 ลานลบ.ฟุตตอวัน  ต้ังแตเดือนกันยายน 2549 
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สัญญาซื้อกาซธรรมชาติระหวาง ปตท.และผูขายกาซธรรมชาติ มีอายุสัญญาประมาณ 25-30 ป โดยคูสัญญาตกลงที่จะ
ซื้อและขายกาซธรรมชาติกัน ณ จุดสงมอบตามสัญญา เชน ปากหลุม หรือจุดสงมอบอื่นๆ แลวแตสัญญากําหนดในปริมาณ 
คุณภาพและความดัน ตามที่ไดตกลงกันไว 

ผูขายกาซธรรมชาติมีหนาที่จัดเตรียมความสามารถในการสงกาซธรรมชาติเพื่อให ปตท.สามารถเรียกรับกาซธรรมชาติ
สูงสุดไดถึงรอยละ 110 - 125 ของปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นต่ํารายวัน (Contractual Delivery Capacity หรือ “CDC”) แลวแต
สัญญา ในขณะที่ ปตท.จะตองรับกาซธรรมชาติใหไดตามปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นต่ํารายวัน (Daily Contracted Quantity 
หรือ DCQ) อีกทั้ง ปตท.ยังมีสิทธิซื้อกาซธรรมชาติในปริมาณที่เกินกวา CDC ที่กําหนดไวในสัญญาได หากผูขายกาซธรรมชาติ
สามารถผลิตและสงมอบได 

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.
จะตองรับซื้อกาซธรรมชาติใหไดครบตามปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นต่ําตามสัญญาสําหรับปนั้นๆ กอน ในทางกลับกัน กรณีที่ 
ปตท.ซื้อกาซธรรมชาติเกินกวาปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นต่ําของปสัญญาใดๆ ปตท.จะสามารถนําปริมาณกาซธรรมชาติ
สวนเกินนั้นแตไมรวมสวนที่เกินกวา CDC ตามสัญญา (Carry-Forward) ไปหักลดปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นต่ําในปสัญญา
ตอๆ ไปไดในปริมาณไมเกินรอยละ 15 หรือรอยละ 20 แลวแตสัญญา ของปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นต่ําในปสัญญาดังกลาว 
โดยสิทธิดังกลาวในปริมาณกาซธรรมชาติสวนเกินนั้นๆ จะสิ้นสุดภายในระยะเวลา 5 ป นับจากปที่เกิดกาซ Carry-Forward  

ในกรณีที่ผูขายกาซธรรมชาติไมสามารถสงมอบกาซธรรมชาติใหกับ ปตท.ไดครบตามปริมาณที่ ปตท.เรียกรับจาก
ผูขายกาซธรรมชาติในแตละวัน (Shortfall) ปตท.จะชําระคากาซธรรมชาติตามปริมาณกาซธรรมชาติที่รับจริง โดยมีสิทธิไดรับ
สวนลดรอยละ 20-25 สําหรับราคาของปริมาณกาซธรรมชาติที่ขาดสงในเดือนนั้น หรือเดือนถัดไป หรือปถัดไป แลวแตสัญญา 
ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปสัญญา ปตท.สามารถนําปริมาณกาซธรรมชาติที่ผูขายกาซธรรมชาติขาดสงไปลดปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นต่ํา
รายปของ ปตท. ได 

สําหรับการรับกาซฯ จากแหลงยาดานาและเยตากุน เนื่องจากเกิดความลาชาในการกอสรางโรงไฟฟาราชบุรี ทําให
โรงไฟฟาราชบุรีไมสามารถรับซื้อกาซธรรมชาติไดในป 2541 และการลงนามในสัญญา Ratchaburi Master Gas Sales 
Agreement กับ กฟผ.ลาชาออกไปเปนเดือนตุลาคม 2543 ประกอบกับความตองการใชกาซธรรมชาติที่ลดลงเนื่องจากเกิดความ
ตกต่ําทางเศรษฐกิจ รวมท้ังความลาชาในการกอสรางโครงการทอสงกาซราชบุรี-วังนอย สงผลให ปตท.ตองชําระคากาซ
ธรรมชาติจากแหลงยาดานาและแหลงเยตากุนตามเงื่อนไขแบบ Take-or-Pay ที่เกิดขึ้นตั้งแตป 2541 จนถึงป 2544 เปนจํานวนเงิน
รวม 36,265.8 ลานบาท ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม 2543 กําหนดใหจัดสรรภาระคาดอกเบี้ยที่เกิดจากภาระ Take 
or Pay ใหหนวยงานตางๆรวมรับผิดชอบ โดย ปตท.รับภาระรอยละ 11.4 กฟผ.รับภาระรอยละ 12.8 และสวนที่เหลืออีกรอยละ 
75.8 ลูกคาผูใชกาซธรรมชาติจะเปนผูรับภาระ อยางไรก็ตาม ระหวางป 2544 – งวด 6 เดือนแรกป 2550 ปตท.สามารถรับกาซ
ธรรมชาติจากแหลงยาดานาและเยตากุนไดเกินกวาปริมาณขั้นต่ําที่ตองรับ (Make-up) มีผลใหเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ
ธรรมชาติลดลงเปนจํานวนสะสมรวม 14,971.5 ลานบาท ดังนั้น ยอดเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซธรรมชาติ จึงมียอดสุทธิ 21,294.3 
ลานบาท ดังปรากฎอยูในงบดุลของ ปตท. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 

สําหรับราคาซื้อขายกาซธรรมชาติที่กําหนดในสัญญาซื้อกาซธรรมชาติจะมีการกําหนดราคาฐานเริ่มตน (Initial Base 
Price) ซึ่งเปนราคาคงที่ โดยจะมีสูตรปรับราคาซึ่งกําหนดสูตรราคาสูงสุดและราคาต่ําสุด เพื่อคุมครองผูซื้อและผูขายกาซ
ธรรมชาติ โดยสูตรปรับราคากาซธรรมชาติ จะประกอบดวยปจจัยตอไปนี้ คือ ราคาน้ํามันเตากํามะถันปานกลางในตลาดสิงคโปร 
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อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และดัชนีทางเศรษฐกิจตางๆ เชน ดัชนีราคาขายสงของประเทศไทย และดัชนีราคาผูผลิต
ของสหรัฐอเมริกาสําหรับธุรกิจน้ํามันและกาซ เปนตน ทั้งนี้ ระยะเวลาในการปรับราคาซื้อขายกาซธรรมชาติดังกลาวจะแตกตาง
กันไปในแตละสัญญา กลาวคือ ทุก 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แลวแตสัญญา ราคาซื้อขายกาซธรรมชาตินี้จะสงผาน 
(Pass through) ไปใหกับลูกคาในกลุมผูผลิตไฟฟาซึ่งซื้อกาซธรรมชาติจาก ปตท. ซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักตามสูตรราคาในสัญญา
ขายกาซธรรมชาติ สงผลใหความเสี่ยงของ ปตท.จากการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายกาซธรรมชาติอยูในระดับที่คอนขางต่ํา 

สัญญาซื้อกาซธรรมชาติทุกสัญญามีขอกําหนดเรื่องเหตุสุดวิสัยซึ่งเปนกรณีที่ ปตท. หรือผูขายกาซธรรมชาติสามารถยก
เปนเหตุในการที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาได ซึ่งเหตุสุดวิสัยที่กําหนดในสัญญาดังกลาวหมายรวมถึงเหตุการณใดๆ ที่
เกิดขึ้นโดยคูสัญญาไมสามารถควบคุมได นอกจากนี้ สัญญาซื้อกาซธรรมชาติบางฉบับไดกําหนดใหกรณีที่ ปตท. ไมสามารถรับ
ซื้อกาซธรรมชาติไดอันเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับลูกคาของ ปตท. จนเปนเหตุใหลูกคาดังกลาวไมสามารถรับซื้อกาซ
ธรรมชาติจาก ปตท.ได ซึ่งในการนี้ ปตท.จะอางเหตุสุดวิสัยดังกลาวไดตอเมื่อ ปตท.จะตองลดปริมาณรับกาซธรรมชาติจากผูขาย
กาซธรรมชาติที่เกี่ยวของทุกรายลงตามสัดสวนการจําหนายกาซธรรมชาติที่ลดลง 

สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจะสิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปน้ี (1) สิ้นสุดระยะเวลาตามที่กําหนด
ในสัญญา หรือ (2) เมื่อระยะเวลาตามสัมปทานสิ้นสุดลง (เฉพาะกรณีแหลงกาซธรรมชาติในประเทศ) หรือ (3) เมื่อปริมาณ
สํารองกาซธรรมชาติในแหลงดังกลาวหมดลง  

3.1.2 ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
เมื่อผูขายกาซธรรมชาติไดสงมอบกาซธรรมชาติใหกับ ปตท. ที่จุดสงมอบแลว กาซธรรมชาติทั้งหมดจะถูกสงไปยัง

ลูกคาตางๆ โดยผานระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ทั้งนี้ การดําเนินงานและการบํารุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติจะ
อยูในความรับผิดชอบของหนวยธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

ณ 30 มิถุนายน 2550 ระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 3,171  
กิโลเมตร ซึ่งประกอบดวยระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,384 กิโลเมตร และระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ในทะเลความยาวประมาณ 1,787 กิโลเมตร (ไมรวมระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ/Distribution Pipeline อีกประมาณ 770 
กิโลเมตร) โดยระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. จะตอเช่ือมแหลงกาซธรรมชาติตางๆ ในอาวไทย และทอสงกาซธรรมชาติ
จากแหลงยาดานาและเยตากุน สหภาพเมียนมาร ที่ชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร เขากับผูผลิตไฟฟา โรงแยกกาซธรรมชาติ และ
ลูกคาอุตสาหกรรม ภายในระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ยังประกอบดวย หนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ 
(Dew Point Control Unit) และอุปกรณรวมกาซธรรมชาติ (Common Header) ซึ่งเปนกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพกาซ
ธรรมชาติจากแหลงตางๆในอาวไทยใหมีคาความรอนคงที่เปนหนึ่งเดียวและมีคุณภาพเดียวกันทั้งระบบ  
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ขอมูลเกี่ยวกับระบบทอสงกาซธรรมชาติเฉพาะระบบที่สําคัญ ณ ปจจุบัน  เปนดังนี้ 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ ความยาวรวม 
(กิโลเมตร) 

ขนาดทอ 
(นิ้ว) 

ความสามารถสูงสุดในการสงกาซธรรมชาติ/1 
(ลาน ลบ.ฟุต/วัน) 

ปที่เริ่ม 
ดําเนินงาน รายละเอียด 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเล      
เอราวัณ-โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง (ทอสายประธาน) 415 34 850 2524 เปนระบบทอจากแทนเอราวัณในอาวไทยไปยังโรงแยกกาซ

ธรรมชาติระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
แหลงบงกช-เอราวัณ (ทอสายประธาน) 171 32 635 2539 เปนระบบทอจากแหลงบงกชในอาวไทยที่เชื่อมกับแทนเอราวัณ 
เอราวัณ-โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง (ทอคูขนาน) 418 36 1,180 2539-2540 เปนระบบทอคูขนานจากแทนเอราวัณไปยังโรงแยกกาซธรรมชาติ

ระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
PRP Platform-โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง (ทอเสนที่ 3) 418 42 1,900 /3 2550 เปนระบบทอเสนที่ 3 จากแทน ปตท. ไปยังโรงแยกกาซธรรมชาติ

ระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
เอราวัณ-โรงไฟฟาขนอม  161 24 210 2539 เปนระบบทอจากแทนเอราวัณไปยังโรงไฟฟาขนอม จังหวัด

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

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

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

โรงปูนซิเมนตของ บมจ. ปูนซีเมนตไทย ที่อําเภอทาหลวง จังหวัด
สระบุรี 

แหลงน้ําพอง-โรงไฟฟาน้ําพอง 3.5 16 140 2533 เปนระบบทอจากแหลงน้ําพอง ไปยังโรงไฟฟาน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน 

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟาบางปะกง (ทอคูขนาน) 105 28 620 2539 เปนระบบทอคูขนานจากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบลมาบตา
พุด จังหวัดระยอง ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

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

ทอสงกาซธรรมชาติจากชายแตนไทยและสหภาพเมียนมาร-โรงไฟฟาราชบุรี 238 42 1,300 2541 เปนระบบทอจากจุดรับมอบกาซธรรมชาติชายแดนไทยและสหภา
พเมียนมาร ที่บานอีตอง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนํากาซธรรมชาติจาก
โครงการยาดานาและเยตากุน ไปยังโรงไฟฟาราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ราชบุรี-วังนอย 154 30 330 2543 เปนระบบทอที่เชื่อมตอระบบทอสงกาซธรรมชาติบริเวณสถานีวัด
ปริมาณกาซธรรมชาติราชบุรีเขากับระบบทอสงกาซธรรมชาติบาง
ปะกง-โรงไฟฟาวังนอย (ทอคูขนาน) ที่สถานี 
วัดปริมาณกาซธรรมชาติวังนอย 
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ระบบทอสงกาซธรรมชาติ ความยาวรวม 

(กิโลเมตร) 
ขนาดทอ 

(นิ้ว) 
ความสามารถสูงสุดในการสงกาซธรรมชาติ/1 

(ลาน ลบ.ฟุต/วัน) 
ปที่เริ่ม 
ดําเนิน
งาน 

รายละเอียด 

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟาบางปะกง  (ทอเสนที่ 3) 110 36 1,200 /3 2549 เปนระบบทอเสนที่ 3 จากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบลมาบ
ตาพุด จังหวัดระยอง ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

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

ทอส งก าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันก าซธรรมช
 #RA6 – โรงไฟฟาพระนครใต 

70 30 300 /1 2550 เปนระบบทอจากสถานีควบคุมความดันกาซธรรมชาติ #RA6 ไปยัง
โรงไฟฟาพระนครใต จังหวัดนนทบุรี 

 

/1 ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติเปนความสามารถเฉพาะของทอแตละเสนเทานั้น และขึ้นอยุกับองคประกอบของกาซธรรมชาติ                                                                                                                                                                 

 /2 ไมสามารถระบุความสามารถสูงสุดในการสงกาซธรรมชาติได เนื่องจากมีการสงกาซธรรมชาติทั้งไปและยอนกลับ (Reverse Flow) 
/3 ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดภายหลังการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันกาซธรรมชาติ 
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3.1.3 โรงแยกกาซธรรมชาติ 
 นอกจาก ปตท.จะจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาโดยตรงแลว ปตท.ไดนํากาซธรรมชาติบางสวนผานเขาโรง

แยกกาซธรรมชาติของ ปตท. เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับกาซธรรมชาติและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยการแยกสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนชนิดตางๆ ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในกาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. 
ประกอบดวย กาซอีเทน กาซโพรเพน กาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตมและกาซโซลีนธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีผลพลอยได
จากการแยกกาซธรรมชาติ คือ กาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมตางๆได ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ
จากโรงแยกกาซธรรมชาติและวัตถุประสงคในการนําไปใชแสดงตามตารางขางลางนี้ 

ปจจุบัน ปตท. เปนผูประกอบการธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติรายใหญในประเทศไทย โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 
ปตท. มีโรงแยกกาซธรรมชาติทั้งสิ้น 5 โรง มีความสามารถแยกกาซธรรมชาติไดสูงสุด 1,710 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยโรง
แยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 2 3 และ 5 ต้ังอยูที่ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความสามารถแยกกาซธรรมชาติได 
350 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 250 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 350 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และ 530 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ตามลําดับ 
และโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 4 ต้ังอยูที่อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความสามารถแยกกาซธรรมชาติได 230 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ทั้งนี้ สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 2 3 และ 5 ไดใช
ความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 109 รอยละ 112 รอยละ 109 และรอยละ 78 ตามลําดับ สําหรับโรงแยก
กาซธรรมชาติหนวยที่ 4 ไดใชความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 83 เนื่องจากความตองการกาซธรรมชาติ
ของโรงไฟฟาขนอมในปจจุบันไมสามารถรองรับปริมาณกาซธรรมชาติที่ไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 4 เมื่อมีการผลิต
เต็มที่ได ซึ่งหากความตองการกาซธรรมชาติในอนาคตสูงขึ้น โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 4 จะสามารถเพิ่มการผลิตได ทั้งนี้ 
ปตท.ไดทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกกาซฯ อยางตอเนื่อง โดยปจจุบันโรงแยกกาซฯ ทั้ง 5 หนวยของ ปตท. มี
ความสามารถแยกกาซฯ สูงสดุที่ระดับ 1,770 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

สัดสวนของผลิตภัณฑตางๆ ที่ไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ในชวงป 2547 – 2549 และ 6 เดือนป 2550 เปน 
ดังนี ้

ผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติ ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือน ป2550 
กาซอีเทน (ตัน) 555,716 839,288 988,106 386,560 
กาซโพรเพน (ตัน) 253,088 292,733 262,722 161,507 
กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) (ตัน) 1,522,282 1,865,812 1,916,085 987,624 
กาซโซลีนธรรมชาติ /1  (ตัน) 240,720 313,864 305,448 168,090 

 ท่ีมา   :   ปตท. 

           /1       ไมรวมกาซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  

 

ผลิตภัณฑ วัตถุประสงคในการนาํไปใช 
กาซอีเทน เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน 
กาซโพรเพน เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน 
กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) เปนเชื้อเพลิงในครัวเรือน ยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม และเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปโตรเคมีขั้นตน 
กาซโซลีนธรรมชาติ เปนวัตถุดิบสําหรับปอนเขาโรงกลั่นน้ํามันเพื่อผลิตน้ํามันสําเร็จรูป และเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปโตรเคมีขั้นตน 
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สําหรับปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑตางๆ ที่ไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ในชวงป 2547 – 2549 และ 6 
เดือนป 2550 เปนดังนี้ 

 ท่ีมา : ปตท. 

/1   รวมการขายกาซปโตรเลียมเหลวที่ ปตท. ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 202,659 ตันในป 2546 ,  201,046 ตันในป 2547 197,111  ตันใน 
         ป 2548 และ 217,671 ตัน ใน ป 2549 และ  110,932  ตันสําหรับ 6 เดือน ในป 2550 เพื่อนํามาขายตอ  

/2 รวมกาซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) 

 ราคาจําหนายผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติใหกับลูกคาปโตรเคมีจะเปนไปตามสูตรราคาที่ตกลงกับลูกคาเปน
รายๆ ไป โดยจะอางอิงกับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก สวนราคากาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) และกาซโซลีน
ธรรมชาติ ซึ่งจัดจําหนายภายในประเทศและสงออกผานหนวยธุรกิจน้ํามันของ ปตท. จะอิงกับราคาตลาดโลก 

3.1.4 การจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
ปตท. จัดจําหนายกาซธรรมชาติสวนใหญใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟา ไดแก กฟผ. ผูผลิตไฟฟาอิสระ และผูผลิตไฟฟา

รายเล็กและจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมโดยตรงผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) และ
ทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) โดย ณ 30 มิถุนายน 2550 จํานวนลูกคาอุตสาหกรรมมีทั้งสิ้น 227 ราย 
นอกจากนี้ ปตท. ยังไดนํากาซธรรมชาติบางสวนผานเขาโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. โดยผลิตภัณฑสวนหนึ่งจากโรงแยก
กาซธรรมชาติจะถูกจําหนายผานหนวยธุรกิจน้ํามันของ ปตท.  

ปริมาณการสงกาซธรรมชาติใหกับลูกคากลุมตางๆ (รวมปริมาณกาซธรรมชาติที่ใชในโรงแยกกาซธรรมชาติของ 
ปตท.) ในชวงป 2547 – 2549  และ 6 เดือนป 2550 มีรายละเอียดดังนี้ 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือน ป 2550 
กลุมลูกคา 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. 993 35.8 1,010 33.7 1,015 32.9 1,098 33.8 
2. ผูผลิตไฟฟาอิสระ 723 26.1 802 26.8 824 26.7 811 25.0 
3. ผูผลิตไฟฟารายเลก็ 418 15.1 428 14.3 417 13.5 444 13.7 
4. ลูกคาอุตสาหกรรม/1 250 9.0 263 8.8 301 9.8 360 11.1 
5. โรงแยกกาซธรรมชาต/ิ2 389 14.0 491 16.4 527 17.1 531 16.4 
รวม 2,773 100.0 2,994 100.0 3,084 100.0 3,244 100.0 
ท่ีมา : ปตท. 

หมายเหตุ : ปริมาณกาซธรรมชาติคํานวณ ณ คาความรอน 1,000 บีทียู ตอ 1 ลูกบาศกฟุต  และคํานวณโดยใชจํานวนวันตามปปฏิทิน 
/1 รวมกาซธรรมชาติท่ีจําหนายใหกับบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด และกาซธรรมชาติในภาคขนสง 
/2 กาซธรรมชาติท่ีใชในโรงแยกกาซธรรมชาติท่ีถูกแยกเปนผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติซึ่งไดแก กาซอีเทน กาซโพรเพน กาซปโตรเลียม

เหลวหรือกาซหุงตม และกาซโซลีนธรรมชาติ เพื่อจําหนายใหกับลูกคาตอไป และผลิตภัณฑสวนหนึ่งจะจําหนายผานหนวยธุรกิจน้ํามันของ 
ปตท. โดยรวมปริมาณกาซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) จํานวน  22. 2 20.7 
22.7 21.0 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ในป 2547-2549 และ 6 เดือนป 2550ตามลําดับ 

ผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติ ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือน ป 2550 
กาซอีเทน (ตัน) 546,762 831,893 979,762 384,440 
กาซโพรเพน (ตัน) 206,802 221,062 239,126 136,917 
กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) /1 (ตัน) 1,777,645 2,130,219 2,186,336 1,009,710 
กาซโซลีนธรรมชาติ /2(ตัน) 418,477 475,848 480,489 243,822 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  
 

สวนที่ 2 หนาที่ 58 

 โดยทั่วไป โครงสรางราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาจะประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก 
ราคาเนื้อกาซธรรมชาติ และอัตราคาผานทอ รายละเอียด  ดังนี้ 

(1) ราคาเนื้อกาซธรรมชาติ 

ราคาเนื้อกาซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉลี่ยของเนื้อกาซธรรมชาติที่ ปตท. รับซื้อจากผูขายกาซธรรมชาติ
และคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติ  

สําหรับคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติซึ่งครอบคลุมคาใชจายและความเสี่ยงในการ
ดําเนินการจัดหากาซธรรมชาติและการตลาดนั้นจะมีอัตราแตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทของลูกคาผูซื้อกาซธรรมชาติ ปจจุบัน 
คาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติสําหรับ กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระเทากับรอยละ 1.75 ของราคาเฉลี่ยของ
เนื้อกาซธรรมชาติที่ ปตท.รับซื้อจากผูขายกาซธรรมชาติ ทั้งนี้คาตอบแทนที่คิดจาก กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระดังกลาวจะตอง
ไมเกิน 2.15 บาท/ลานบีทียู สวนผูผลิตไฟฟารายเล็กซึ่งซื้อกาซธรรมชาติในปริมาณที่ตํ่ากวาลูกคาสองกลุมแรกนั้น ปตท.จะคิด
คาตอบแทนดังกลาวในอัตรารอยละ 9.33 ของราคาเฉลี่ยของเนื้อกาซธรรมชาติที่ ปตท.รับซื้อจากผูขายกาซธรรมชาติจากแหลง/
แปลงสัมปทานตางๆ ทั้งนี้ คาตอบแทนที่คิดจากผูผลิตไฟฟารายเล็กดังกลาวจะตองไมเกิน 11.48 บาท/ลานบีทียู 

(2)  อัตราคาผานทอ 

อัตราคาผานทอประกอบดวย 2 สวน โดยสวนแรกไดแก คาบริการสวนของตนทุนคงที่ (Demand Charge)  
ซึ่งคํานวณจากตนทุนการลงทุนและคาใชจายคงที่ในการดําเนินการ โดยกําหนดใหมีอัตราผลตอบแทนเงินลงทุนในสวนทุนของ 
ผูถือหุน (Internal Rate of Return on Equity) สําหรับระบบทอปจจุบันเทากับรอยละ 18 และสวนที่สองไดแก คาบริการสวนของ
ตนทุนผันแปร (“Commodity Charge”) ซึ่งคํานวณจากตนทุนการใหบริการผันแปร (Variable Cost) ของการใหบริการขนสงกาซ
ธรรมชาติ 

ในการกําหนดอัตราคาผานทอสําหรับการจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาแตละรายนั้นขึ้นอยูกับพื้นที่การใช
กาซธรรมชาติของลูกคา ดงันี้ 

• โซน 1 พ้ืนที่ในทะเล (ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ระยอง) 
• โซน 2 พ้ืนที่นอกชายฝงขนอม (ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ขนอม) 
• โซน 3 พ้ืนที่บนบก (ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 อัตราคาผานทอในสวนของ Demand Charge เปนดังนี้ 

         หนวย : บาท/ลานบีทียู 

โซน ระบบทอ อัตราคาผานทอในสวนของ 
Demand Charge 

1 พื้นที่ในทะเล (ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ระยอง) 7.9365 
2 พื้นที่นอกชายฝงขนอม (ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ขนอม) 14.2177 
3 พื้นที่บนบก (ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก) 11.4664 

ทั้งนี้ กลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาสวนใหญซึ่งรับกาซธรรมชาติจาก ปตท.จะอยูในเขตพื้นที่โซน 3 ซึ่งตองรับภาระคา
ผานทอเทากับผลรวมของอัตราสําหรับพื้นที่โซน 1 และอัตราสําหรับพื้นที่โซน 3 ซึ่งปจจุบัน อัตราคาผานทอในสวนของ 
Demand Charge สําหรับลูกคาในเขตพื้นที่โซน 3 เทากับ 19.4029 บาทตอลานบีทียู 
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ผูซื้อกาซธรรมชาติในสวนของ กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระจะตองชําระคาผานทอในสวนของ Demand Charge 
ตามปริมาณกาซธรรมชาติตามที่กําหนดในสัญญาแมจะซื้อกาซธรรมชาติสูงหรือตํ่ากวาปริมาณดังกลาวก็ตาม สวนผูผลิตไฟฟา
รายเล็กจะชําระคาผานทอในสวนของ Demand Charge ตามปริมาณกาซธรรมชาติที่รับจริง ทั้งนี้ ตองไมตํ่ากวาปริมาณขั้นต่ํา
ตามที่กําหนดในปสัญญานั้นๆ นอกจากนี้ ยังไดกําหนดใหมีการปรับเปลี่ยนอัตราคาผานทอเปนระยะ (Periodic Adjustment) โดย
สามารถทบทวนการคํานวณอัตราคาผานทอทุก 5 ป หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญเพื่อดํารงไวซึ่งอัตรา
ผลตอบแทนเงินลงทุนในสวนทุนของผูถือหุนตามที่ไดรับอนุมัติ นอกจากนี้ ในทุกๆ ป อัตราคาผานทอในสวนของ Commodity 
Charge สามารถปรับเปลี่ยนตามดัชนี (Index Adjustment) อีกดวย ในป 2549 อัตราคาผานทอในสวนของ Commodity Charge 
กําหนดไวเทากับ 0.3418 บาทตอลานบีทียู โดยมีผลต้ังแตเดือนตุลาคม 2546 

สําหรับโครงสรางราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมจะแตกตางจากโครงสรางราคาจําหนาย
กาซธรรมชาติใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟา กลาวคือ ประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก คากาซธรรมชาติตามปริมาณกาซธรรมชาติ
ที่ใชจริงในแตละเดือน และคาใชทอตามปริมาณกาซธรรมชาติที่ไดแจงไวกับ ปตท. เปนการลวงหนา (Capacity Charge) ทั้งนี้ คา
กาซธรรมชาติดังกลาวถูกกําหนดใหแขงขันไดกับราคาเชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆ คือ น้ํามันเตา 

 โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต 
เพื่อสงเสริมการใชกาซธรรมชาติเพื่อเปนเชื้อเพลิงทางเลือกในภาคขนสง ลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจอันเนื่องมา 

จากราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสนับสนุน
ยุทธศาสตรพลังงานของประเทศ ที่สนับสนุนใหใชเช้ือเพลิงที่สามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศ ปตท.ไดเริ่มนํา NGV มา
ใชเปนเชื้อเพลิงใหกับรถโดยสารประจําทาง NGV ของ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ต้ังแตป 2536 และมีการขยาย
ตลาด NGV อยางตอเนื่องจน ณ 30  มิถุนายน  2550  มียานยนตที่ใช NGV ประมาณ 36,275 คัน โดยมีสถานีบริการกาซ NGV ที่
เปดใหบริการแลว 133 สถานี  กรุงเทพและปริมณฑล 85 สถานี ตางจังหวัด 48 สถานี และยอดจําหนาย NGV ประมาณ 21.6 ลาน
ลูกบาศกฟุต/วัน โดย ปตท. มีเปาหมายใหใชกาซธรรมชาติทดแทนน้ํามันในภาคขนสง 19% เปนปริมาณประมาณ 509 ลาน
ลูกบาศกฟุต/วัน ในป 2554 

3.1.5 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 
ปตท. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมผานบริษัทยอย ไดแก บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) (ปตท.สผ.) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550  ปตท. ถือ
หุนรอยละ 66.65  ของทุนที่ออกและชําระแลวของ ปตท.สผ. ซึ่งสงผลใหกลุม ปตท. ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร  

ในการประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในและตางประเทศ ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการให
สัมปทานของประเทศ นั้นๆ เชน ในการลงทุนตางประเทศ อาจเปนรูปแบบ Product Sharing Agreement/Contract หรือ Services 
Agreement โดยปจจุบัน ปตท.สผ.ประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมอยูในประเทศ สหภาพพมา เวียดนาม กัมพูชา
อินโดนีเซีย โอมาน อัลจีเรีย และอิหราน สวนการลงทุนภายในประเทศไทย ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งไดกําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอและอนุมัติสัมปทาน (Concession) การยกเลิกแปลงสํารวจ 
ระยะเวลาผลิตปโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงกําหนดผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ ที่รัฐพึงไดในฐานะที่เปนเจาของทรัพยากร
ปโตรเลียม  โดยผลตอบแทนดังกลาวอาจอยูในรูปคาภาคหลวง ภาษีเงินไดปโตรเลียมและสิทธิพิเศษอื่นๆ เปนตน 
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3.1.5.1 การลงทุน 

ปตท.สผ. มีการลงทุนในโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียมจํานวนทั้งหมด 36 โครงการ เปนโครงการลงทุนใน
ประเทศไทย จํานวน 15 โครงการ  ลงทุนในพื้นที่คาบเกี่ยว 2 โครงการ และลงทุนในตางประเทศ 19 โครงการ สัดสวนการรวม
ทุนของ ปตท.สผ.และบริษัทยอยในแตละโครงการ เปนดังนี้ (ขอมูลจาก ปตท.สผ. ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2550) 

โครงการ ลักษณะการลงทนุ 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะดําเนิน 
โครงการ 

สัดสวนการรวมทุน
(%) 

(1)  ในประเทศไทย   
 1. โครงการบงกช ผูดําเนินการ ผลิต 44.4445 
 2. โครงการ S1 ผูดําเนินการ ผลิต 100 
 3. โครงการ PTTEP1 ผูดําเนินการ ผลิต 100 
 4. โครงการนางนวล ผูดําเนินการ ผลิต 100 
 5. โครงการอาทิตย ผูดําเนินการ สํารวจและพัฒนา 80 

 6. โครงการ L22/43 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 7. โครงการ L53/43 & L54/43 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 8.โครงการ L21,28 & 29/48 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 9. โครงการ E5 ผูรวมทุน ผลิต 20 
 10. โครงการ UNOCAL III ผูรวมทุน ผลิต 5 
 11. โครงการไพลิน ผูรวมทุน ผลิต 45 
 12. โครงการ G4/43 ผูรวมทุน พัฒนา 15 
 13. โครงการภูฮอม  ผูรวมทุน ผลิต 20 
 14. โครงการ B8/32 & 9A/1 ผูรวมทุน ผลิต 25.00091   
 15. โครงการเอ 4, 5 และ 6/48 ผูดําเนินการ สํารวจ 100   
(2)  ตางประเทศในภูมิภาคเอเชีย   
 ประเทศสหภาพพมา    
 16. โครงการพมา M7 & M9 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 17. โครงการพมา M3 & M4 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 18. โครงการพมา M11 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 19. โครงการยาดานา (M5, M6) ผูรวมทุน ผลิต 25.50 
 20. โครงการเยตากุน (M12, M 13, M 14) ผูรวมทุน ผลิต 19.31784 
 ประเทศอินโดนีเซีย    
 21. โครงการอินโดนีเซีย เมรางิน-1/2 ผูรวมทุน สํารวจ 39 
 22.โครงการเบงการา -1 ผูรวมทุน สํารวจ 40 
 ประเทศเวียดนาม    
 23. โครงการเวียดนาม 9-2 ผูรวมดําเนินการ สํารวจ 25 
 24. โครงการเวียดนาม 16-1 ผูรวมดําเนินการ สํารวจ 28.5 
 25. โครงการเวียดนาม B & 48/95 ผูรวมทุน สํารวจ 8.5 
 26. โครงการเวียดนาม 52/97 ผูรวมทุน สํารวจ 7 
 ประเทศกัมพูชา    
 27. โครงการกัมพูชา B ผูดําเนินการ สํารวจ 30 
     



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  
 

สวนที่ 2 หนาที่ 61 

 
โครงการ ลักษณะการลงทนุ 

ของ ปตท.สผ. 
ระยะดําเนิน 
โครงการ 

สัดสวนการรวมทุน
(%) 

 พื้นที่พัฒนารวม    
 28. โครงการ(G9/43) ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 29. โครงการพื้นที่พัฒนารวม ไทย-มาเลเซีย B17 ผูรวมดําเนินการ พัฒนา 50 
 ประเทศนิวซีแลนด    
 30.โครงการนิวซีแลนด เกรทเซาธ ผูรวมทุน สํารวจ 36 
(3)  ตางประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย   
 รัฐสุลตานโอมาน    
 31. โครงการโอมาน 44 ผูดําเนินการ ผลิต 100 
 32. โครงการโอมาน 58 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหราน    
 33. โครงการอิหราน ซาเวห  ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 ประเทศอัลจีเรีย    
 34. โครงการอัลจีเรีย 433a & 416b ผูรวมทุน สํารวจ 35 
 ประเทศอียิปต    
 35. โครงการโรมมานา ผูรวมทุน สํารวจ 30 
 36.โครงการซิติ อับ เอล รามาน ออฟชอร ผูรวมทุน สํารวจ 30 
  /1   PTTEPO ถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และบริษัท บี8/32 พารทเนอร จํากัด ซึ่งเปนผูถือสัมปทานในโครงการ 
  /2  ในป 2549 PTTEPO โอนสัดสวนท้ังหมดในโครงการใหแก PTTEP Merangin Company Limited 

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ไดรวมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ดังนี้  
• รวมลงทุนรอยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพื่อดําเนินโครงการทอขนสงกาซ

ธรรมชาติยาดานา 
• รวมลงทุนรอยละ 19.3178 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพื่อดําเนินโครงการทอขนสงกาซ

ธรรมชาติเยตากุน 
• รวมลงทุนกับ ปตท. โดยถือหุนเทากันรอยละ 50 ในบริษัท เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จํากัด (Energy Complex 

Company Limited) เพื่อกอสรางอาคารสํานักงานสําหรับผูประกอบธุรกิจดานพลังงาน  
• รวมลงทุนกับบริษัทในกลุม ปตท. ประกอบดวย ปตท. ปตท.สผ. บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัทไทยออยล จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 20 
เทากันทุกบริษัท เพื่อจัดตั้งบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด เพื่อสรางศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางดาน 
ICT สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงในกลุมธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองทิศทางและกลยุทธของ
บริษัทในกลุม ปตท. 

3.1.5.2 ปริมาณสํารองปโตรเลียม 

ปริมาณสํารองพิสูจนแลว หมายถึง ปริมาณสํารองปโตรเลียมที่สามารถผลิตไดจากแหลงกักเก็บที่คนพบแลว โดย
ประเมินไดอยางมั่นใจพอสมควรจากขอมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม ซึ่ง ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบป
โดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหลงกักเก็บปโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อใหไดตัวเลขที่ไดมาตรฐาน โดยปริมาณสํารอง
ปโตรเลียมพิสูจนแลวในรายงานนี้จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลง
ปโตรเลียม 
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ปตท.สผ. จะไมถือวาปริมาณสํารองที่สํารวจพบทั้งหมดเปนปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว จนกวาจะมีการทําสัญญาซื้อขาย
กาซธรรมชาติหรือคอนเดนเสทกับลูกคา ดังนั้น ปริมาณสํารองพิสูจนแลวในรายงานนี้ จึงไมรวมปริมาณสํารองปโตรเลียมที่
สํารวจพบในโครงการเวียดนาม B & 48/95 โครงการเวียดนาม 52/97 และโครงการเวียดนาม 16-1 นอกชายฝงประเทศเวียดนาม 
โครงการ G4/43  โครงการพมา M7, M9 และ โครงการอัลจีเรีย 433a & 416b เนื่องจากยังไมมีการยืนยันการพัฒนาในเชิงพาณิชย และ 
ปตท.สผ. อาจปรับปริมาณสํารองปโตรเลียมพิสูจนแลวเพิ่มขึ้นเมื่อ ปตท.สผ. คาดวาปริมาณสํารองสวนที่เพิ่มขึ้นสามารถนํามาใช
ไดอยางแนนอน ภายใตการดําเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยู ซึ่งนโยบายการประเมินปริมาณสํารองดังกลาวสอดคลองกับ
แนวทางของ U.S. Society of Petroleum Engineers ในดานการประเมินปริมาณสํารองสวนที่เพิ่มขึ้น แตการประเมินปริมาณ
สํารองพิสูจนแลวของ ปตท.สผ. จะเขมงวดกวาเนื่องจากจะปรับปริมาณสํารองสวนเพิ่มตอเมื่อมีการทําสัญญาซื้อขายปโตรเลียม
แลวเทานั้น ปริมาณสํารองพิสูจนแลว ทั้งนี้ ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2549 เปนดังนี้ 

        หนวย : ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ 
ปริมาณสํารองพิสูจนแลว ป 2547 ป 2548 ป 2549 

ในประเทศ 
ตางประเทศ 

645 
254 

688 
262 

652 
271 

รวม 899 950 923 

ปริมาณสํารองพิสูจนแลวของ ปตท.สผ. ณ 31 ธันวาคม 2549 เมื่อแบงตามผลิตภัณฑจะเปนกาซธรรมชาติ 5,001 
พันลานลูกบาศกฟุต และเปนน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 156 ลานบารเรล หรือรวมทั้งหมดเปน 923 ลานบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบ 

3.1.5.3 ผลการดําเนินงาน 

(1) การผลิต 
 อัตราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษัทยอยคิดเปน 71 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ หรือ

ประมาณ 194,000 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลวประมาณ 10,000 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน หรือคิด
เปนรอยละ 5 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตสวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มการผลิตในโครงการบี 8/32 และ 9 เอ โครงการ
ไพลินและโครงการบงกช การเริ่มการผลิตใหมของโครงการภูฮอมและโครงการโอมาน 44 โดยมีปริมาณการผลิตเฉลี่ยรวมทุก
โครงการใน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550  เปนดังนี้  

   หนวย  : บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน 
ปริมาณการผลิต ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป 2550 

รวมทุกโครงการ 154,000 184,000 194,000 204,769 

(2) การจัดจําหนาย 
 ผลิตภัณฑที่ ปตท.สผ.และบริษัทยอยทําการผลิตเพื่อจําหนายมี 4 ชนิด คือ น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ กาซ

ปโตรเลียมเหลวและคอนเดนเสท โดย ปตท.เปนผูรับซื้อผลิตภัณฑเกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ.และบริษัทยอย คิดเปนรอยละ 
85.64 ของผลิตภัณฑทั้งหมดของ ปตท.สผ. ในป 2548 สําหรับการซื้อขายกาซธรรมชาติ ปตท. ไดทําสัญญาซื้อขายกาซ
ธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท.สผ. อายุสัญญาประมาณ 25-30 ป มีการกําหนดปริมาณซื้อขายขั้นต่ําเปนรายป สวนการซื้อขาย
น้ํามันดิบและ คอนเดนเสท จะอิงราคาน้ํามันในตลาดโลกซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดิบที่ผลิตได เพื่อใหสามารถสะทอน
มูลคาของผลิตภัณฑไดใกลเคียงกับราคาตลาด โดย ปตท. ทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. เชนเดียวกัน 
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 สําหรับป 2549 ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีการจําหนายผลิตภัณฑรวมทั้ง 4 ชนิดเพิ่มขึ้นเปน 169,348 บารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบตอวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขายของป 2548 ที่ 153,531 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้น
สวนใหญเปนผลจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของโครงการ B8/32 & 9A การขายกาซธรรมชาติของโครงการไพลิน บงกช
และยาดานา รวมท้ังการขายน้ํามันดิบของโครงการ S1 ทั้งนี้ ปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑแตละชนิดของ ปตท.สผ.และบริษัท
ยอยในชวงป 2547 –ป 2549 และ 6 เดือนป 2550เปน ดังนี้ 
 

ผลิตภัณฑ ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือน ป 2550 
น้ํามันดิบ (พันบารเรลตอวัน) 
กาซธรรมชาติ (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 
กาซปโตรเลียมเหลว (เมตริกตันตอวัน) 
คอนเดนเสท (พันบารเรลตอวัน) 

18.7 
614.0 
273.0 
15.8 

19.5 
625.5 
273.0 
15.45 

36.1 
698.4 

264.43 
18.20 

36.45 
737.95 
253.23 
18.25 

รวมทุกผลิตภัณฑ 
(บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) 

134,070 153,531 169,348 175,197 

ราคาขายผลิตภัณฑโดยเฉลี่ย 
(เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบ) 

23.38 29.37 36.52 36.84 

(3) การบริหาร 
 ปตท. บริหารการลงทุนใน ปตท.สผ. โดยรวมเปนคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อใชอํานาจหนาที่ในการกําหนด

นโยบายและกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ ปตท.สผ. ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ณ 30 มิถุนายน 2550 คณะกรรมการ 
ปตท.สผ. ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 15 คน เปนตัวแทนจากคณะกรรมการและผูบริหาร ปตท. 5 คน นอกจากนี้ ผูบริหาร
ของ ปตท. ไดรับคัดเลือกตามระเบียบวาดวยคณะกรรมการสรรหาใหเปนกรรมการผูจัดการใหญ ปตท.สผ. ดวย 

 (4) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ.  ในชวงป 2547-ป 2549 และ 6 เดือนป 2550    เปนดังนี้ 

หนวย  :  ลานบาท 
งบรวม ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือน ป 2550 

รายไดรวม 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 
กําไร สุทธิ 

48,417 
32,551 
15,866 

69,582 
45,847 
23,735 

91,723 
63,676 
28,047 

44,231 
30,302 
13,929 

สินทรัพยรวม 
หนี้สินรวม 
สวนของผูถือหุน 

111,945 
54,846 
57,099 

143,317 
71,620 
71,697 

157,813 
69,288 
88,525 

173,604 
76,387 
97,217 

 

(5) ผลดานปฏิบัติการ 
 ในชวง6 เดือนป 2550 ปตท.สผ.สามารถดําเนินงานตามแผนใหบรรลุเปาหมายที่วางไวเปนอยางดี โดยมีการขยาย

การลงทุนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับแนวนโยบายของ ปตท. และแผนธุรกิจของ 
ปตท.สผ. โดยมีการดําเนินการและ/หรือพัฒนาการที่สําคัญดังนี้ 
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 ปตท.สผ. ประสบผลสําเร็จจากการเจาะหลุมสํารวจและประเมินผลโดยมีอัตราสวนของการคนพบปโตรเลียม 14 
หลุมตอจํานวนหลุมสํารวจและหลุมประเมินผล 17 หลุม 

ในฐานะผูดําเนินการโครงการโอมาน 44 ปตท.สผ.ไดเริ่มรับรูรายไดจากการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทจากโครงการ
ดังกลาวเปนครั้งแรก  

 (6) การพัฒนาธุรกิจและการลงทุนใหม 
 ปตท.สผ.ไดขยายการลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ เพ่ือสรางเสริมการเติบโต

ที่มั่นคงขององคกรโดยมีการขยายการลงทุนที่สําคัญในป 2549 ดังตอไปนี้  

 ปตท.สผ. ไดรับอนุมัติสัมปทานจํานวน 5 แปลงในประเทศไทย คือ  
 -   แปลงบนบกหมายเลข  L21/48  L28/48 และ L29/48  และ 
 -   แปลงในทะเลอาวไทยหมายเลข G9/48 และ  G12/48  

 ในสวนของตางประเทศ  ปตท.สผ. ไดเขาไปลงทุนใน 
 -  แปลงหมายเลข 58 (Oman 58 Block) ของประเทศโอมาน 
 -   แปลงเบงการา-1  (Bengara 1 Block) ในประเทศอินโดนีเซีย 
 -   ไดรับการคัดเลือกเบื้องตนใหเปนผูชนะการประมูลเพื่อดําเนินการสํารวจในแปลงหมายเลข 2 หรือแปลงโรม

มานา (Rommana Block) และแปลงหมายเลข 8 หรือ แปลงซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร (Sidi Abd EI 
Rahman Offshore Block) ในประเทศอียิปต 

3.1.5.4 แผนการลงทุนในอนาคต 

ปตท.สผ. ไดประมาณการรายจายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจายดําเนินงาน (Operating Expenditure) ของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ในชวงป 2550-2554 รวม 5 ป เปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 281,274 ลานบาท ซึ่งมีการปรับปรุงเพื่อให
สอดคลองกับแผนงาน โดยปจจุบันมีโครงการทั้งสิ้น 36โครงการประกอบดวย 

1) โครงการที่อยูระหวางการผลิต ไดแก โครงการบงกช โครงการ S1 โครงการ B89/32 & 9A และโครงการไพลิน 
2) โครงการที่อยูระหวางการพัฒนาและคาดวาจะสามารถเริ่มการผลิตในอนาคต ไดแก โครงการอาทิตย โครงการ

อาทิตยเหนือ โครงการเวียดนาม 9-2 และโครงการพื้นที่รวมพัฒนาไทย-มาเลเซีย 
3) โครงการที่อยูระหวางการสํารวจ ไดแก โครงการพมา M7 & M9 โครงการอัลจีเรีย 433a & 416b และโครงการ

เวียดนาม 16-1  

ทั้งนี้ประมาณการรายจายลงทุนและรายจายดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
          หนวย  :  ลานบาท 

 2550 2551 2552 2553 2554 2550-2554 

รายจายลงทุน 50,910 54,501 38,469 25,269 22,748 191,898 

รายจายดําเนินงาน 15,820 18,305 18,278 18,716 18,258 89,376 

รายจายรวมทั้งสิ้น 66,730 72,806 56,747 43,985 41,006 281,274 
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ปตท.สผ.คาดวาตัวเลขประมาณการขายปโตรเลียมเฉลี่ยตอวัน (จากโครงการปจจุบัน) ระหวางป 2550-2554 มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

หนวย  :  บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน 

 2550 2551 2552 2553 2554 

ปริมาณการขายปโตรเลียมเฉลี่ย 187,713 240,566 254,816 269,429 269,541 

3.1.6 การลงทุนและการรวมทุนของธุรกิจกาซธรรมชาติ 

3.1.6.1 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 

บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. กับ Suez-Tractebel S.A. แหงประเทศ 
เบลเยี่ยม และบริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2539 เพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาและกอสราง
ระบบทอยอยเพื่อขนสงกาซธรรมชาติและจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 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) ซึ่งเชื่อมตอจากระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
(Transmission Pipeline) ของ ปตท.ไปยังลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี ปตท.เปนผูให
ความชวยเหลือในการจัดหาที่ดินตลอดจนสิทธิในการใชที่ดินเพื่อการกอสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ  

(1) การจัดหา 

 ปตท.เปนผูจัดหากาซธรรมชาติทั้งหมดใหกับบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด โดยมีสัญญาซื้อขายกาซ
ธรรมชาติระยะยาวของแตละพื้นที่ อายุสัญญา 10 ป และมีโครงสรางราคากาซธรรมชาติที่ประกอบดวยราคาเนื้อกาซธรรมชาติ 
อัตราคาผานทอ และคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติ 

(2) การจัดจําหนาย 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติเพื่อ
ขนสงกาซธรรมชาติเปนเครือขายครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรม 6 แหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พ้ืนที่อุตสาหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะและนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดย
สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับลูกคามีอายุสัญญา 5 - 7 ป ซึ่งราคากาซธรรมชาติจะถูกกําหนดใหสามารถแขงขันไดกับเชื้อเพลิง
ทดแทน คือ น้ํามันเตาหรือกาซหุงตม ผลการจัดจําหนายกาซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด งวด 6 
เดือนป 2550 มีปริมาณ 37.43 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้น 13.36% จากป 2549  เนื่องจากมีจํานวนลูกคาที่รับกาซฯ แลวเพิ่มขึ้น
เปนทั้งหมด 135 ราย ทั้งนี้  ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติในชวงป 2547 – 6 เดือนแรกป 2550  เปนดังนี้ 
 

การจัดจําหนาย ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนแรก ป 2550 
ปริมาณ (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน)  27.7 30.02 33.02 37.43 
จํานวนลูกคา (ราย) 91 106 127 135 
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  บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีเปาหมายการจําหนายกาซธรรมชาติในป 2550  เฉลี่ยวันละ 37.98  
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และในอนาคตมีแผนการขยายระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติเพิ่มอีก 3 พ้ืนที่ ไดแก นิคมอุตสาหกรรม 
บางกะดี นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมเอ็มไทย 

  นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ไดเพิ่มชองทางการจําหนายกาซธรรมชาติ โดยการรวมทุน
ในสัดสวนรอยละ 50 ในบริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (AMATA NGD) เพื่อดําเนินการกอสรางระบบทอจัด
จําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 12 คน ปตท.เปนผูแตงตั้ง
จํานวน 6 คน รวมประธานกรรมการ นอกจากนี้ ปตท.ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัท 
ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ซึ่งรวมตําแหนงผูจดัการทั่วไป 

(4) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ในชวงป 2547 - ป 2549 และ 6 เดือนป 2550 เปน
ดังนี้ 

                   หนวย  :  ลานบาท 
งบรวม ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนแรก ป 2550 

รายไดรวม 2,174 2,704   3,470 1,850 
คาใชจายรวม 1,610 2,007   2,684 1,469 
กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 564 697   786 381 
สินทรัพยรวม 1,490 1,637   1,832 1,525 
หนี้สินรวม 328 338   396 494 
สวนของผูถือหุน 1,162 1,299   1,436 1,031 

 

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

ปตท. และ Petronas บริษัทน้ํามันแหงประเทศมาเลเซีย ไดรวมกันจัดตั้งบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด ขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ขึ้นในประเทศมาเลเซีย 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 โดย ปตท. และ Petronas ถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 ทั้งสองบริษัท โดยบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอจากพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand 
Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชประโยชนในประเทศไทย และสงไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งใหบริการแยก
กาซธรรมชาติ ที่จังหวัดสงขลา และขนสงกาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) ทางทอจากจังหวัดสงขลาไปยังชายแดนไทย-
มาเลเซีย สวน Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียม
เหลวทางทอจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชประโยชนในประเทศ มาเลเซีย ณ 30 มิถุนายน 2550  บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จํากัด มีทุนที่ออกและชําระแลว 10,370 ลานบาท และบริษัท Trans Thai-Malaysia(Malaysia) Sdn.Bhd. มีทุนที่
ออกและชําระแลว 52.8 ลานริงกิต (มาเลเซีย)   
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(1) ลักษณะของโครงการ แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะท่ี  1 
- วางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 34 นิ้ว จากแปลงเอ 18 ในพื้นที่เจดีเอไปที่ อําเภอจะ

นะ จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 277 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดประมาณ
วันละ 1,020 ลานลูกบาศกฟุต   

- วางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว จากอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปยังชายแดน
ไทย-มาเลเซีย ที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางตอไปเชื่อมเขากับระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติของ Petronas ในรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย รวมเปนระยะทาง 9 กิโลเมตร มี
ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดประมาณวันละ 750 ลานลูกบาศกฟุต 

- กอสรางโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 มีขนาดความสามารถรับกาซธรรมชาติวันละ 425 ลานลูกบาศกฟุต 
ใหบริการแยกกาซธรรมชาติที่นําขึ้นฝงที่จังหวัดสงขลา โดยมีความสามารถในการผลิตกาซปโตรเลียมเหลว  
ปละ 166,800 ตัน  และกาซธรรมชาติเหลวปละ 43,000 ตัน  

- วางทอสงกาซปโตรเลียมเหลวขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว จากโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 ขนานไปกับ
ทอสงกาซธรรมชาติจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 89 
กิโลเมตร และวางทอตอไปถึงเมือง Prai ในรัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย รวมเปนระยะทาง 150 กิโลเมตร มี
ความสามารถในการสงกาซปโตรเลียมเหลวสูงสุดประมาณวันละ 1,166 ตัน 

ระยะท่ี  2 
- วางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 นิ้ว จากแปลง A-18 เช่ือมตอกับทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ของ 

ปตท. เปนระยะทาง 61.5 กิโลเมตร  โดยในอนาคตจะมีการวางทอกาซธรรมชาติจากแปลงB-17 มาเชื่อมใน
ภายหลัง  โดย เช่ือมเขากับระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) โดยคาดวาจะเริ่มทําการสงกาซธรรมชาติไดประมาณ ตนป 
2551 และในสวนทอสงกาซธรรมชาติจากแปลง B-17 มีเปาหมายแลวเสร็จในปลายป 2552 

 (2) ความกาวหนา 
- การดําเนินงานในระยะที่ 1 แลวเสร็จและไดดําเนินการเชิงพาณิชย โดยการวางระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้ง

ในทะเลและบนบกแลวเสร็จในเดือน ม.ค. 2549 และการกอสรางโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 และการ
วางทอสงกาซปโตรเลียมเหลวแลวเสร็จในเดือน เม.ย. 2549 ซึ่งขณะนี้กาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลว
ไดถูกสงผานระบบทอสงกาซธรรมชาติไปยังลูกคาของ Petronas ในประเทศมาเลเซีย 

-  การกอสรางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลระยะที่ 2 จากแปลง A-18 มาเชื่อมตอเขากับทอสงกาซธรรมชาติ 
เสนที่ 3 ของ ปตท.นั้น ไดเริ่มดําเนินการ ต้ังแตเดือนธันวาคม 2549 ซึ่งขณะนี้กําลังอยูระหวางการวางทอสง
กาซฯ โดยคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จใน ตนป 2551 

(3) การบริการ 
  บริษัท  ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ใหบริการ
ขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลวและใหบริการแยกกาซธรรมชาติแกลูกคาของบริษัทเพียง 2 รายคือ ปตท. และ 
Petronas  ซึ่งทั้ง 2 รายเปนผูถือหุนของบริษัท โดยมีสัญญาใหบริการ (Service Agreement) ระหวางกัน บริษัทไดใหบริการขนสง
กาซธรรมชาติในทะเล และบนบกแลว โดยเปนกาซธรรมชาติที่ผานกระบวนการบําบัดจากหนวยแยกกาซคารบอนไดออกไซด 
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และใหบริการแยกกาซฯ และขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทางทอ  โดยเริ่มใหบริการระหวาง 1 มกราคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 
2550 แลวดังนี้  

• การผลิตกาซธรรมชาติ (Feed Gas) 130,047 ลานลูกบาศกฟุต 
• การสงมอบกาซเชื้อเพลิง (Sales Gas) 106,766 ลานลูกบาศกฟุต 
• การสงมอบกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 67,189 เมตริกตัน 
• การสงมอบกาซธรรมชาติเหลว (NGL) 18,299 เมตริกตัน 

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

ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 6 คน ปตท.เปนผูแตงตั้งจํานวน 3 คน นอกจากนี้ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท.เขา
ดํารงตําแหนงผูบริหารของทั้งสองบริษัท ปจจุบันกรรมการที่แตงตั้งจาก ปตท. ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท โดยตางฝาย
จะสลับการดํารงตําแหนงนี้คราวละ 3 ป 

(5) การเงิน 
  ผลการดําเนินงานของบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด สิ้นสุด ณ30 มิถุนายน 2550ประกอบดวย  
   หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2549 6 เดือน ป 2550 
รายไดรวม 5,069 2,137 
คาใชจายรวม 2,809 1,426 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 2,260 711 
สินทรัพยรวม 30,124 31,507 
หนี้สินรวม 20,087 20,609 
สวนของผูถอืหุน 10,037 10,898 

 
  ผลการดําเนินงานของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550  ประกอบดวย 
   หนวย : ลานริงกิต 

งบรวม ป 2549 6 เดือน ป 2550 
รายไดรวม 21.322 4.80 
คาใชจายรวม 16.419 5.20 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 4.913 (0.40) 
สินทรัพยรวม 164 168 
หนี้สินรวม 115 117 
สวนของผูถอืหุน 49 51 

 

3.1.6.3 บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด 

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. กับ กฟผ. และ กฟน. จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 2 เมษายน 2546 เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็นใหกับบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และ
ลูกคาอื่นๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด มีทุนที่ออกและ
ชําระแลว 1,000 ลานบาท โดย ปตท.ถือหุนรอยละ 35 ของทุนที่ออกและชําระแลว 
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โครงการผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็น (District Cooling System and Power Plant) สําหรับทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิของบริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด เปนโครงการที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับกาซธรรมชาติ โดยการใชกาซธรรมชาติมาเปน
เช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา และนําพลังงานความรอนที่เหลือมาผลิตไอน้ํา และนําไอน้ําที่ไดมาใชประโยชนในการผลิต
กระแสไฟฟาเพิ่มเติม สวนไอน้ําที่เหลือนํามาใชประโยชนในการผลิตน้ําเย็น (Chilled Water) เพื่อใชในระบบปรับอากาศ จึงเปน
การใชพลังงานอยางคุมคา และเปนการลดมลภาวะทางอากาศ 

 (1) ลักษณะของโครงการ 
 - บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด มีหนวยผลิต Utilities ดังนี้ 

• โรงไฟฟา Cogeneration มีกําลังการผลิตไฟฟาดวยระบบ Combine Cycle รวมประมาณ 50 เมกกะวัตต 
(MW) 

• หนวยผลิตน้ําเย็นแบบ Steam Absorption Chiller (SAC) มีกําลังการผลิตน้ําเย็นรวมประมาณ 
29,440  Refrigerant Ton (RT)  

- วางทอสงกาซธรรมชาติขนาด 8 นิ้ว จากระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. บริเวณถนนกิ่งแกว–
ลาดกระบัง เขาสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิความยาว 2 กิโลเมตร มีความสามารถในการขนสง กาซธรรมชาติ
สูงสุดวันละ 25 ลานลูกบาศกฟุต 

 (2) ความกาวหนา 
งานกอสรางดําเนินการแลวเสร็จ เริ่มผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็นใหกับอาคารตางๆ ภายในพื้นที่ทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ ต้ังแตวันที่ 15 มีนาคม 2549 

(3) การจัดหาเชื้อเพลิง 
  ปตท.จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหกับบริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟาและไอน้ํา โดยมีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติขั้นต่ําที่ปริมาณวันละ 7 ลานลูกบาศกฟุต  มีอายุสัญญา 25 ป 

(4) การจัดจําหนาย 
 การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด ประกอบดวย 

- จําหนายไฟฟาใหกับบริษัท การทาอากาศยานแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ซึ่งจะมีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาระหวางกัน จํานวน 50 เมกกะวัตต (MW) 

- จําหนายน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศและไอน้ําใหกับลูกคารายตางๆ ดังนี้ 
• อาคารผูโดยสารทาอากาศยานของ ทอท.,อาคาร AOB, อาคาร AIMS ซึ่งมีสัญญาซื้อขายปริมาณรวม 

12,500 Refrigerant Ton (RT) 
• อาคาร Catering บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  ซึ่งมีสัญญาซื้อขายน้ําเย็น 6,600 Refrigerant Ton 

(RT)  และไอน้ํา 8.6 Ton/Hr. 
• บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด ปริมาณรวม 1,500 Refrigerant Ton (RT)ไอน้ําประมาณ 

2 Ton/Hr.  
• สถานีรถไฟฟา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณรวม 700 Refrigerant Ton (RT) (อยูระหวางการ

จัดทําสัญญาซื้อขาย) 

(5) การบริหาร 
  คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 7 คน ปตท.เปนผูแตงตั้งจํานวน 
2 คน นอกจากนี้ ปตท.ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัดดวย 
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3.1.6.4  บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีมติอนุมัติให ปตท.เขารวมทุนกับบริษัท ปโตรเคมี
แหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) (ซึ่งตอมาไดควบรวมเปนบริษัทใหมช่ือ บริษัท 
ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548) และบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(ATC) โดยไดจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด (PTTUT) ขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 เพื่อดําเนินโครงการกอสราง
โรงงานผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ํา (Utilities) ใหกับผูถือหุนรวมถึงบริษัทในเครือของผูถือหุนและโรงงานบริเวณใกลเคียง 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว 4,623.35 ลานบาท ทั้งนี้ ปตท.ถือหุน
รอยละ 40 ของทุนที่ชําระแลว 

 (1) ลักษณะของโครงการ 
- บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด จะดําเนินการกอสรางและขยายขนาดโครงการผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําให

สอดคลองกับความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้นเปนระยะๆ ของกลุมปโตรเคมี ปตท. และลูกคานอกกลุมโดย
บริษัทไดจัดทําแผนขยายขนาดกําลังการผลิตไฟฟาและไอน้ําติดตั้งแบงตามเขตพื้นที่ ดังนี้ 

 

พื้นที่ กลุมลูกคา ขนาดกําลังผลิตไฟฟา 
(เมกกะวัตต) 

ขนาดกําลังผลิตไอน้ํา 
(ตัน/ช่ัวโมง) 

1 บริษัทในกลุม ปตท. และบริษัทอื่น ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก 150 610 
2 บริษัทในกลุม ปตท. และบริษัทอื่น ๆ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม  RIL 

(Rayong Industrial Land) และบริษัทอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียง 
130/1  330/1 

3 บริษัทในกลุม ปตท. และบริษัทอื่น ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมผาแดง 132.5 420 
4 บริษัทในกลุม ปตท. และบริษัทอื่น ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 112.5 700/2 

รวม 525 2,060 
/1    30 มิถุนายน 2550 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว 4,623.35 ลานบาท 
/2    ขนาดกําลังการผลิตประมาณการที่กําลังรอการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท PTTUT และ ปตท. 

(2) ความกาวหนา 
- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547  ไดรับอนุมัติสิทธิประโยชนการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุน 
- วันที่ 24 ธันวาคม 2547 ไดรับอนุมัติรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโรงงานผลิตไฟฟาจาก

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สําหรับเขตพื้นที่ 1 ระยะที่ 1-4)  
- วันที่ 23 สิงหาคม 2548 บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ไดทําสัญญา Steam Sale and Purchase Agreement  กับ 

NPC (PTTCH) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตและจําหนายไอน้ําและไฟฟา โดยในชวง
แรก (ระหวางพฤศจิกายน 2548 – พฤษภาคม 2549) บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด จะซื้อไอน้ําจาก NPC 
(PTTCH) ปริมาณ 10-40 ตัน/ช่ัวโมง สวนชวงที่ 2 (ระหวางมิถุนายน 2549 – มีนาคม 2550) บริษัท พีทีที 
ยูทิลิต้ี จํากัดจะขายไอน้ําให NPC (PTTCH) ปริมาณ 40-50 ตัน/ช่ัวโมง นอกจากนี้ทั้ง 2 ฝาย ไดทําสัญญา 
Steam Back-up Agreement ตามปริมาณที่แตละฝายสามารถจายใหได 

- วันที่ 26 กันยายน 2548 บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัดไดรับสัมปทานจากกระทรวงพลังงานใหเปนผูผลิตและ
จําหนายไฟฟา มีกําลังการผลิต 150 เมกกะวัตต 

- การกอสรางโครงการพื้นที่ 1 ระยะแรก ซึ่งประกอบดวยโรงผลิตไฟฟาขนาด 37.5 เมกกะวัตต และโรงผลิต 
ไอน้ําขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมงแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการผลิตเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 
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(3) การจัดหาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ 
 ปตท.เปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหกับบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาและ 
ไอน้ํา โดยมีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระหวางกันที่ปริมาณวันละ 8,000 ลานบีทียู มีอายุสัญญา 15 ป และมีความตองการใชน้ํา
ประมาณ 2.34 ลานลูกบาศกเมตรตอป และไฟฟาสํารองจากการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 20-50 เมกกะวัตต 

(4) การจัดจําหนาย 
  บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด จะมีการขยายโรงงานผลิต Utilities เปนระยะๆ ตามความตองการใช Utilities ของกลุม 
ปโตรเคมี ปตท. ที่จะเพิ่มขึ้นเปนระยะ โดยระยะแรกมีกลุมลูกคา ดังนี้ 
 

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) 
- โรงงาน Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited (ABCT) 
- โรงงานผลิต Ethoxylate ของ Thai Ethoxylates Company Limited (TEX) 

2550  
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) 
- โรงงาน ATC-2 
 

2552 - โรงงานผลิต Choline Chloride ของบริษทั 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. 
- โรงงาน PTTCH (I-4) 

2553 - โรงงานผลิต EO/EG หนวยที่ 2 ของ TOCGC 
- โรงงานผลิต AN/MMA/PMMA ของ PTT Asahi Chemical Company Limited 

2554 - โรงงาน ATC-1 
 

(5) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 10 คน เปนผูแทนจาก ปตท. 8 คน (โดย
เปนผูแทนจาก ปตท.โดยตรง 3 คนและทางออม 5 คน ผานบริษัทยอยของ ปตท. ที่รวมทุน) รวมประธานกรรมการดวย 
นอกจากนี้ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ดวย 

3.1.6.5  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 

ปตท. ไดซื้อหุน บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด โดยชําระคาหุนและรับโอนหุนในวันที่ 12 มีนาคม 2547 ตามมติ
คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ที่มีมติให ปตท. เขารวมทุนในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด  
ในสัดสวนรอยละ 15 โดยเขาซื้อหุนที่ราคามูลคาที่ตราไว (Par Value) หุนละ 100 บาท ปจจุบันไดชําระคาหุนไปแลวเปนมูลคา
รวมทั้งสิ้น 451.5 ลานบาท บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝาย
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ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยเปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 
มีทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 3,010,000,000 บาท  

(1) ลักษณะของโครงการ 
  เปนโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer: IPP) ประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Natural Gas Fired Combined-Cycle Power Plant) จํานวน 2 หนวย มีกําลังผลิตสุทธิหนวยละ 
700 เมกะวัตต รวมเปน 1,400 เมกะวัตต โครงการตั้งอยูในพื้นที่เดียวกันกับโรงไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด คือ 
เลขที่ 245 หมูที่ 6 ตําบลบานไร อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

  (2) ความกาวหนา 
 - วันที่ 7 มีนาคม 2548  ไดรับอนุมัติรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- วันที่ 27 มีนาคม 2548 ไดลงนามสัญญาออกแบบ จัดหาและกอสราง (Engineering, Procurement and 

Construction: EPC) กับกลุมบริษัทรวมคา Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Mitsubishi Corporation และ
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน)  

- วันที่ 27 พฤษภาคม 2548  ไดรับใบอนุญาตกอสรางจากองคการบริหารสวนตําบลบานไร  
- เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2548 ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
- เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2548 ไดรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
- เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 ไดลงนามในสัญญาเงินกูวงเงิน 483 ลานเหรียญสหรัฐ และ 6,500 ลานบาท 
- เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ 2549 ไดออก Notice–to-Proceed (NTP) ใหแกผูรับเหมาเพื่อเริ่มดําเนินการกอสราง 

ปจจุบันโครงการอยูระหวางการกอสราง 
- เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 ไดรับอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการทอสงกาซ

ธรรมชาติไปยังโครงการบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
- เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549 ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารสําหรับติดตั้งอุปกรณควบคุมกาซธรรมชาติจาก 

อบต. สามเรือน 
- เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2549 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานไดประกาศกําหนดเขตระบบการขนสง

ปโตรเลียมทางทอจากศูนยปฏิบัติการเขต 5 ปตท. ไปยังสถานีรับกาซโรงไฟฟาบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด  
- งานกอสรางโรงไฟฟานับถึง 30 มิถุนายน 2550 สําเร็จแลว 80% 

(3) การจัดหาเชื้อเพลิง 

 ปตท. จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหกับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด  เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา  โดย
มีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณวันละ 240 ลานลูกบาศกฟุต (ที่ประมาณการคาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) มี
อายุสัญญา 25 ป 

(4) การจัดจําหนาย 
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ไดลงนามสัญญาสําคัญ 3 ฉบับ ไดแก สัญญาซื้อขาย
ไฟฟา (Power Purchase Agreement: PPA) กับ กฟผ. สัญญาจัดหากาซธรรมชาติ (Gas Sale Agreement: GSA) กับบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) และสัญญาเชาที่ดิน (Land Lease Agreement: LLA) กับบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ซึ่ง กฟผ. ตกลงรับซื้อ
ไฟฟาที่บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ผลิตไดทั้งหมด มีอายุสัญญา 25 ป นับตั้งแตโรงไฟฟาหนวยที่ 1 จายไฟฟาเขาระบบของ 
กฟผ. ในเดือนมีนาคม 2551 และชุดที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2551  จึงถือวาเปนโครงการที่มีความมั่นคงมาก 
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(5) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 12 คน ปตท.เปนผูแตงตั้งจํานวน 2 คน 

3.1.6.6 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547  มีมติให ปตท. จัดตั้ง บริษัท พีทีที  แอลเอ็นจี จํากัด 
และ ปตท. ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 เพื่อประกอบกิจการใหบริการ คลังสํารอง LNG และหนวย
เปลี่ยนสถานะ LNG เปนกาซธรรมชาติ (LNG Re-gasification & Receiving Terminal) ทั้งนี้ ปตท.ถือหุนรอยละ 100 ในระยะ
เริ่มตนและจะหาพันธมิตรรวมทุนในภายหลังโดย ปตท.จะเปนผูถือหุนใหญ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัท พีทีที แอล
เอ็นจี จํากัด มีทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท และทุนที่ออกและชําระแลว 50 ลานบาท และจะทยอยเพิ่มทุนตามความจําเปน  

 (1) ลักษณะของโครงการ 
  กอสราง LNG Receiving Terminal ประกอบดวย ทาเทียบเรือขนถาย LNG  ถังเก็บสํารอง LNG (LNG Storage 
Tank ) และหนวยเปลี่ยนสถานะ LNG เปนกาซฯ (LNG Re-gasification Unit) ขนาดประมาณ 5 ลานตันตอป  ในระยะที่ 1 และ
จะเพิ่มขนาดเปนประมาณ 10 ลานตันตอป ในระยะที่ 2 ซึ่งขึ้นอยูกับผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

(2) ความกาวหนา 
 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และไดจัดหาที่ดินบริเวณพื้นที่
โครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมระยะ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สําหรับเปนสถานที่กอสรางโครงการ
ขณะนี้อยูระหวางการคัดเลือกผูรับเหมางานขุดลอกและถมพื้นที่โครงการโดยคาดวาจะสามารถใหผูรับเหมาเริ่มงานไดใน      
ไตรมาส 3 ป 2550 นอกจากนี้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัดไดออกเอกสารประกวดราคางาน Jetty Development and LNG 
Receiving Terminal ใหกับบริษัทที่ผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน (Pre-Qualification) เมื่อ 22 – 23 มีนาคม 2550 คาดวาจะ
สามารถใหผูรับเหมาเริ่มงานไดในไตรมาส 1 ป 2551 โดยมีเปาหมายกอสรางโครงการระยะที่ 1 แลวเสร็จประมาณสิ้นป 2553 
และเริ่มรับ LNG ไดในสิ้นไตรมาสแรกป 2554  เพื่อรองรับแผนการนําเขา LNG ของ ปตท. ในอนาคต 
 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)
ในหลักการใหคาบริการสถานี LNG อันประกอบดวย การใหบริการรับเรือนําเขา LNG ขนถาย เก็บรักษาและแปลงสภาพจาก
ของเหลวเปนกาซ และขนสงเขาระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. เปนสวนหนึ่งของราคา LNG โดยมอบหมายให สนพ. 
จัดทําหลักเกณฑการกําหนดราคา LNG รวมทั้งหลักเกณฑการกํากับดูแลคาบริการสถานี LNG เพื่อเสนอ กพช. และ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบตอไป 

 (3)   การบริการ 

  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด จะใหบริการ/จัดการ LNG Receiving Terminal และคิดคาบริการรับจายและสํารอง
กาซธรรมชาติเหลว  (Throughput & Service Fee) โดย ปตท.จะเปนผูจัดหาและนําเขา LNG 

 (4) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 3 คน ซึ่ง ปตท.เปนผูแตงตั้งทั้งหมด 

3.1.6.7 บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 ไดมีมติอนุมัติให ปตท.เขารวมทุนในบริษัท ผลิตไฟฟา
อิสระ (ประเทศไทย) จํากัด ในสัดสวนรอยละ 20  ของทุนจดทะเบียนชําระแลว โดยซื้อหุนจากบริษัท Siemens AG จํากัด ใน
ราคา 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 ปตท.ไดรับโอนหุนสามัญของบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  
 

สวนที่ 2 หนาที่ 74 

จํากัด จากบริษัท Siemens AG จํากัด ทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัดมีทุนที่ออก
และชําระแลว 1,771 ลานบาท 

 บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัดจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟา โดยเปนผูผลิตไฟฟา
เอกชนรายใหญ (IPP) มีโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Natural Gas fired Combined –Cycle 
Power Plant) ดวยกําลังการผลิตไฟฟา 700 เมกกะวัตต (MW)  

(1) การจัดหาเชื้อเพลิง 
  โรงผลิตไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัดใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา 
โดย ปตท.เปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหกับบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัดทั้งหมด  มีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่
ปริมาณวันละ 120 ลานลูกบาศกฟุต อายุสัญญา 25 ป  

 (2) การจัดจําหนาย 
  บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัดจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดให กฟผ. ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา 
(PPA) ฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2540 อายุสัญญา 25 ปนับจาก Commercial Operation Date เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 โดยมี
ขอตกลงที่ กฟผ. จะตองชําระคาไฟฟาใหแก IPT ตามกําลังการผลิตไฟฟาที่กําหนดในสัญญา (Take-or-Pay  รอยละ 100) จายคา
ความพรอมจายพลังไฟฟา (Availability Payment) ในจํานวนที่ตกลงกันเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายคงที่  ภาระหนี้สิน และ
ผลตอบแทน  และจายคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment) ตามสูตรคํานวณที่ระบุไวตามขอสัญญา 

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด  ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 คน  เปนผูแทนจาก 
ปตท. 6 คน โดยเปนผูแทนจาก ปตท. โดยตรง 2 คนและทางออม 4 คน ผานบริษัทยอยของบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
ไดแก บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด รวมประธานกรรมการ   

(4) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด ในชวงป 2547 - 2549 และ 6 เดือนป 2550 เปน

ดังนี้ 
                                 หนวย  :  ลานบาท 

งบรวม ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป 2550 
รายไดรวม 4,468 8,068 9,359 4,087 
คาใชจายรวม 4,769 7,625 7,786 3,911 
กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (301) 443 1,573 177 
สินทรัพยรวม 14,064 12,569 12,503 11,368 
หนี้สินรวม 9,985 8,047 6,408 5,092 
สวนของผูถือหุน 4,079 4,522 6,095 6,276 

 

3.1.6.8  บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด 

  คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 มีมติให ปตท.ซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยออยล 
เพาเวอร จํากัด จากบริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทยอยของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) (ปตท.สผ.)) ซึ่งถืออยูทั้งหมดในสัดสวนรอยละ 26 เปนมูลคารวมทั้งสิ้น 2,300 ลานบาท โดย ปตท.ไดรับโอนหุน
สามัญของบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 
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  บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดเปนผูดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําในโครงการผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก 
(SPP) โดยเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแบบโคเจนเนอเรชั่น ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Combined-Cycle Co-generation 
Power Plant) มีกําลังการผลิตไฟฟา 118 เมกะวัตต และผลิตไอน้ํา 168 ตันตอช่ัวโมง นอกจากนี้บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด
เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 56 ในบริษัทผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัดซึ่งเปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) มี
ขนาดกําลังการผลิตไฟฟา 700 เมกะวัตต ณ 30 มิถุนายน 2550 TP มีทุนที่ออกและชําระแลว 2,810 ลานบาท   

  การซื้อหุนบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ซึ่งใหความสําคัญกับ
การลงทุนในธุรกิจกาซธรรมชาติและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกาซธรรมชาติ ในขณะที่สนับสนุนให ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการ
ดําเนินธุรกิจตนน้ํา (Upstream) คือธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมเปนหลัก และการเขาลงทุนดังกลาวมีความเสี่ยงต่ํา เนื่องจาก
ทั้งบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดและบริษัทผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัดมีการดําเนินกิจการอยูแลว และมีสัญญาระยะ
ยาวกับลูกคา อายุสัญญา 25 ป ซึ่งประกอบดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และลูกคาซึ่งเปนบริษัทในกลุม บมจ. 
ไทยออยล จึงเปนกิจการที่มีความมั่นคง 
 (1) การจัดหาเชื้อเพลิง 

 บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดไดซื้อกาซธรรมชาติจาก  ปตท. ซึ่งเปนผูขายและผูจําหนายเพียงรายเดียวใน
ประเทศ โรงไฟฟาของบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดสามารถใชเช้ือเพลิงสํารองคือ  น้ํามันดีเซลแทน กาซธรรมชาติได โดยจะ
มีการชดเชยสวนตางของราคาเชื้อเพลิงตามสัญญา  
  (2) การจัดจําหนาย 
  บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดหนายไฟฟาใหแก กฟผ.จํานวน 41 เมกะวัตต ภายใตสัญญาการซื้อขายไฟฟาระยะ
ยาว 25 ป บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย ในวันที่ 1 เมษายน 2541 ภายใตโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชน
รายเล็ก (Small Power Producer – “SPP”) ของ กฟผ. 

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 13 คน  เปนผูแทนจาก ปตท. 3 คน 
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) จํานวน 8 คน และบริษัท อิเล็คทริค เพาเวอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (EPDC) จํานวน  2 คน   

(4) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดในชวงป 2547 – 2549 และ 6 เดือนป 2550 เปนดังนี้ 
                              หนวย  :  ลานบาท 

งบรวม ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป 2550 
รายไดรวม 2,982 3,373 4,335 1,778 
คาใชจายรวม 2,561 2,653 3,173 1,612 
กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 286 720 1,198 166 
สินทรัพยรวม 7,638 7,320 7,942 5,222 
หนี้สินรวม 2,402 1,645 1,421 1,083 
สวนของผูถือหุน 5,236 5,675 6,521 4,139 
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3.2 กลุมธุรกิจน้ํามัน 
ลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจน้ํามัน ของ ปตท. แบงเปน 2 กิจกรรมหลักไดแก 

(1) การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) ดําเนินธุรกิจการจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงและ
ผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืน 

(2) การคาระหวางประเทศ (International Trading) ดําเนินธุรกิจนําเขา สงออกน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม วัตถุดิบ
และผลิตภัณฑปโตรเคมี  

 กลุมธุรกิจน้ํามันมีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไดแกหนวยบริหารและปฎิบัติการคลัง 
การบริหารการจัดหาและจัดสงผลิตภัณฑปโตรเลียม และการขายกาซปโตรเลียมเหลวในตลาดขายสงใหแกผูคาตามมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543   

 นอกจากธุรกิจหลักและสายงานสนับสนุนแลว ปตท. ยังมีการลงทุนและการรวมทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่
เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจน้ํามันทั้งภายในและภายนอกประเทศจํานวน 17 บริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่
กอใหเกิดรายไดหลักและเพื่อสงเสริมให ปตท. สามารถดําเนินธุรกิจน้ํามันอยางครบวงจรและสามารถใหบริการลูกคาไดดีที่สุด  
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แผนภาพแสดงโครงสรางธุรกิจน้ํามนัของ ปตท. 

 

 

 

กลุมธุรกิจน้ํามัน 

การจัดจําหนาย การคาระหวางประเทศ 
การตลาดคาปลีก 
- สถานีบริการ 
- ธุรกิจเสริม 
- อื่นๆ 

 

การตลาดพาณชิย 
- ตลาดรัฐและอตุสาหกรรม 
- ตลาดอากาศยานและเรือขนสง 
- ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว 
- การตลาดตางประเทศ 
 

ธุรกิจคาน้ํามันดิบและคอน
เดนเสท 

ธุรกิจการคาผลิตภัณฑน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

ธุรกิจการคาผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมี 

การจัดหาและจัดสงปโตรเลียม 
การบริหารและปฏิบัตกิารคลัง 

การบริหารคลังและทาเรือปโตรเลียม คลังนํามัน คลังกาซปโตรเลียมเหลว โรงบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว คลังสถานีเติมน้ํามันอากาศยาน ทัว่ประเทศ 

การบริหารบริษัทในเครือ 
ดูแลบริษัทรวมทุนที่อยูใน กลุมธุรกิจน้ํามัน 

- การจัดหา ขนสง และจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวใหผู คาน้ํามันมาตรา 7 
- การจัดหา ขนสงและรับซื้อน้ํามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นน้ํามัน 

การบริหารความเสี่ยงจากการคาน้ํามัน 
การจัดหา การขนสงทางเรือระหวางประเทศ 
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3.2.1 การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) 

 การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) ดําเนินธุรกิจการจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงและ
ผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืน โดยแบงการจัดจําหนายออกเปน 2 สวนหลักๆ ไดแก 

(1) การจัดจําหนายผานตลาดคาปลีก (Retail Marketing) เปนการจัดจําหนายผานสถานีบริการน้ํามันของบริษัท  สถานี
บริการน้ํามันผูแทนจําหนายทั่วประเทศ รวมถึงการดําเนินธุรกิจเสริมในสถานีบริการ และตลาดขายสงน้ํามัน
ใหกับผูคาตามมาตรา 7 

(2) การจัดจําหนายผานตลาดพาณิชย (Commercial Marketing) เปนการจัดจําหนายใหกับลูกคาที่เปนสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ ลูกคาอุตสาหกรรมและพาณิชย  ตลาดอากาศยานและเรือขนสง  ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว และ
การตลาดตางประเทศ 

 นอกเหนือจากการจดัจําหนายใน 2 สวนหลักๆ แลว ยังมีการจัดจําหนายน้ํามันประมงในเขตตอเนื่อง 12 - 24 ไมลทะเล 
และการจัดจําหนายน้ํามันในทะเลนอกราชอาณาจักร 

3.2.1.1 ลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑ 

สินคาและผลิตภัณฑของการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) แบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
3.2.1.1.1 ผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง 
3.2.1.1.2 ผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืน 

3.2.1.1.1  ผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

และกาซบิวเทน ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการแยกกาซธรรมชาติในโรงแยกกาซหรือการกลั่นน้ํามันจากโรงกลั่นน้ํามัน จะมี
สภาพเปนของเหลวภายใตแรงดัน สวนมากนําไปใชในการหุงตมในครัวเรือน และใชเปนเชื้อเพลิงในงานอุตสาหกรรมตางๆ 
เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษคือใหความรอนสูง สะอาด เผาไหมไดงายและสะดวกในการใชงาน นอกจากนี้ยังใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี และสามารถใชแทนน้ํามันเบนซินในรถยนตเพราะมีคาออกเทนสูง ปตท.จําหนายกาซปโตรเลียมเหลว
ใหกับผูใชกาซปโตรเลียมเหลวโดยตรง และจําหนายใหกับผูคากาซปโตรเลียมเหลวตามพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ.2543 เพื่อจําหนายตอใหกับผูใชกาซปโตรเลียมเหลวอีกทอดหนึ่ง 

(2) นํ้ามันเบนซิน (Gasoline) 
น้ํามันเบนซินเปนน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทระเหยงายมีปริมาณกํามะถันต่ํา เหมาะสําหรับใชงานกับเครื่องยนต

เบนซินทุกชนิด น้ํามันเบนซินไดมาจากการผสมน้ํามันเบาที่มีชวงจุดเดือดเหมาะสมหลายชนิดในอัตราที่เหมาะสม และมี
สวนผสมของสารกันน็อคและอื่นๆ เพื่อใหไดคุณภาพตามขอกําหนด ปจจุบันในประเทศไทยนั้น น้ํามันเบนซินแบงออกไดเปน 
4 ประเภทหลัก คือ น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วออกเทน 91 ออกเทน 95 และน้ํามันแกสโซฮอลออกเทน 91 ออกเทน 95 

(3) น้ํามันกาด (Kerosene) 
น้ํามันกาดเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ นอกจากนี้ยังใชในการจุดตะเกียงใหความสวาง

ตามชนบท ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตที่ออกแบบเปนพิเศษ ใชใหความรอนในเตาอบ นําไปเปนสวนผสมในยาฆาแมลง 
น้ํามันชักเงา และสีน้ํามัน เปนตน  
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(4) น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน (Aviation Fuel) 
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชสําหรับเครื่องบินไอพนของสายการบินพาณิชยทั่วไป เครื่องบินของกองทัพและเครื่องบินฝก

นักบินเปนน้ํามันที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดคุณภาพของเชื้อเพลิงที่เปนมาตรฐานสากลสําหรับใชทั่วโลก สามารถแบงออกเปน 
3 ประเภท คือ 

• น้ํามันเครื่องบินไอพนพาณิชย (Jet A-1) สําหรับใชงานกับเครื่องบินพาณิชยของสายการบินทั่วไป  
• น้ํามันเครื่องบินไอพนทหาร (JP-5, JP-8) สําหรับใชงานกับเครื่องบิน เชนเครื่องบินขับไล  
• น้ํามันเบนซินเครื่องบินอากาศยาน (Aviation Gasoline) สําหรับใชงานกับเครื่องบินเครื่องยนตลูกสูบ เชน 

เครื่องบินฝกนักบิน เครื่องบินเล็กสวนตัว 

(5) น้ํามันดีเซล (Diesel) 
เปนน้ํามันที่มีจุดเดือดสูงกวาน้ํามันกาดเหมาะสําหรับรถเครื่องยนตดีเซล เชน รถยนตกระบะ รถบรรทุก รถ

โดยสาร เครื่องยนตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังใชกับเครื่องกําเนิดไฟฟาและเรือ ปจจุบันน้ํามันดีเซลเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่มี
ปริมาณการใชสูงที่สุดในประเทศ  แบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

• น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวาน้ํามันโซลา มีคุณสมบัติเหมาะสําหรับ 
เครื่องยนตที่มีรอบหมุนเร็ว ไดแก รถยนต รถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสาร เรือประมง เปนตน 

• น้ํามันดีเซลหมุนชา (Low Speed Diesel) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวาน้ํามันขี้โล หรือ Industry Diesel Oil (IDO) 
เหมาะสําหรับใชกับเครื่องยนตที่มีรอบหมุนปานกลางหรือหมุนชา ใชสําหรับงานหนักตอเนื่องโดยมีรอบ
คงที่ ไดแกเรือประมงบางประเภท หรือเครื่องยนตที่ติดตั้งตามโรงงานตางๆ เครื่องผลิตไฟฟา เปนตน 

• นํ้ามันดีเซลปาลม(บริสุทธิ)์  เปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็วผสมน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ซึ่งมีคุณภาพเทียบเทาน้ํามัน
ดีเซลหมุนเร็ว แตสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา 

• น้ํามันไบโอดีเซล เปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็วผสมเมธิลแอสเตอร ซึ่งมีคุณภาพเทียบเทาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว แต
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา 

(6) น้ํามันเตา (Fuel Oil) 
เปนผลติภัณฑน้ํามันที่ไดจากสวนที่มีจุดเดือดสูงสุดของน้ํามันดิบ เปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่หนักและมีจุดเดือดสูง

ที่สุด น้ํามันเตาจัดเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่สําคัญที่สุดในอุตสาหกรรม เพราะราคาถูก ใชงานงาย ใหความรอนสูง สามารถแบงออก
ไดเปนหลายชนิดขึ้นอยูกับความหนืด และประเภทของเตาเผาและหัวฉีดในการเผา โดยทั่วไปน้ํามันเตาใชสําหรับเปนเชื้อเพลิง
ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟา และเรือเดินสมุทร สําหรับประเทศไทย จัดแบงตามความหนืด และจุดไหลเท (Pour Point)  

3.2.1.1.2  ผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืน 

• ปตท.ผลิตและจัดจําหนายน้ํามันหลอล่ืนที่ใชกับยานพาหนะ งานอุตสาหกรรม และเรือเดินสมุทร นอกจากนี้ยังมี
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมสําหรับทุกกลมลูกคาทุกปอยางตอเนื่อง 

• น้ํามันเกียร 
• น้ํามันไฮโดรลิค  
• น้ํามันเบรค และ  
• จารบี 

 
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 80 

3.2.1.2 การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) 

ปตท. จัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมผานชองทางการจัดจําหนาย 2 ชองทางหลัก ไดแก 
3.2.1.2.1 การจัดจําหนายผานตลาดคาปลีก (Retail Marketing) 
3.2.1.2.2 การจัดจําหนายผานตลาดพาณิชย (Commercial Marketing) 

ครึ่งแรก ป 2550  ปตท. จัดจําหนายน้ํามันสําเร็จรูปจํานวนรวมทั้งสิ้น 10,526 ลานลิตร คิดเฉพาะการจําหนายใน
ประเทศ   ปตท. มีสวนแบงตลาดรอยละ 32.0 หากไมรวมน้ํามันเตาที่จําหนายให กฟผ. แลว ปตท. จะมีสวนแบงตลาดรอยละ 
30.8  

การจัดจําหนายน้ํามันของ ปตท. ในชวงป 2547-2549  และ 6 เดือน ป 2550 

 ที่มา  :  ปตท. ยกเวนขอมูลสวนแบงการตลาดจากกระทรวงพลังงาน 
/1 รวมปริมาณการจําหนายน้ํามันเตา น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑน้ํามัน

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

ปตท. มีเปาหมายในการรักษาสวนแบงตลาดคาปลีก ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว ตลาดอากาศยาน
และเรือขนสง และมุงเนนขยายสวนแบงตลาดน้ํามันหลอล่ืน  โดยเนนการสรางความมั่นใจเรื่องคุณภาพ และเพิ่มชนิดของ
น้ํามันหลอล่ืน เพื่อขยายตลาดน้ํามันหลอล่ืนในกลุมอุตสาหกรรมและเรือเดินสมุทร  รวมถึงเนนตลาดคาปลีกน้ํามัน จึงมีการ

ผลิตภัณฑ/การจําหนาย ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือน ป 2550  
การจัดจําหนาย/การตลาด         

ปริมาณจัดจําหนาย (ลานลิตร) /1         
- ไมรวมน้ํามันเตา กฟผ. 15,022 19,522 20,089 10,160 
- รวมน้ํามันเตา กฟผ. 16,591 21,559 22,074 10,526 

สวนแบงตลาดในประเทศ (รอยละ) /2         
- ไมรวมน้ํามันเตา กฟผ. 29.1 30.7 32.8 30.8 
- รวมน้ํามันเตา กฟผ. 31.7 34.0 37.5 32.0 

มูลคาการจัดจําหนาย (ลานบาท)         
- ไมรวมน้ํามันเตา กฟผ. 173,502 300,353 371,870 176,743 
- รวมน้ํามันเตา กฟผ. 186,768 327,213 402,214 181,618 

การสํารอง (ความจุคลัง)         
- น้ํามันดิบ น้ํามันสําเร็จรูป (ลานลิตร) 1,568 1,497 1,402 1,396 
- กาซปโตรเลียมเหลว (ตัน) 84,000 95,600 95,600 95,600 
สถานีบริการน้ํามัน /3 (แหง) 1,367 1,277 1,216 1,204 
รานคากาซปโตรเลียมเหลว /4 (แหง) 1,005 1,081 1,091 1,051 
โรงบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว /4 (แหง) 135 142 141 142 
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ปรับปรุงภาพลักษณสถานีบริการน้ํามันใหทันสมัยและสะดวกสบาย ใหการบริการที่สรางความพึงพอใจตอลูกคามากขึ้น โดย
ขยายรูปแบบการบริการเสริมในสถานีบริการเพื่อดึงดูดลูกคา  ทั้งนี้ การลงทุนในสถานีบริการจะเนนเฉพาะที่อยูในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพทางการคาเทานั้น 

สําหรับนโยบายการตั้งราคา ปตท.กําหนดราคาขายใหกับลูกคาในกลุมตางๆ โดยคํานึงถึงการแขงขัน ระดับราคาน้ํามัน
ในภูมิภาค และระดับราคาจําหนายในตลาดเปนสําคัญ เพื่อใหไดราคาที่เหมาะสมและเปนธรรมตอผูบริโภค 

ตารางแสดงสวนแบงตลาดของ ปตท. แยกตามผลิตภัณฑของธุรกิจน้ํามันในประเทศ 
เปรียบเทียบ 6 เดือน แรก ป 2549 และป 2550  

ผลิตภัณฑ สวนแบงตลาด (รอยละ)
6 เดือน ป 2550 

สวนแบงตลาด (รอยละ)
6 เดือน ป 2549 เพิ่ม/(ลด) 

กาซปโตรเลียมเหลว /1 36.0  37.5  (1.4) 
น้ํามันเบนซิน 28.1  29.9  (1.8) 
น้ํามันกาด 22.4  27.6  (5.1) 
น้ํามันเครี่องบินพาณิชย (Jet A-1) 26.2  25.6  0.6  
น้ํามันเครี่องบินทหาร (JP-5, JP-8) 100.0  100.0  0.0  
น้ํามันเครี่องบินไอพนแบบใบพัด (Avgas) 100.0  100.0  0.0  
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 27.7  31.6  (3.9) 
น้ํามันดีเซลหมุนชา 22.2  68.7  (46.4) 
น้ํามันเตา (ไมรวมที่จําหนายให กฟผ.) 48.0  43.7  4.3  
ผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืน /2 26.7  23.8  2.8  
สวนแบงตลาดโดยรวม       
 - ไมรวมน้ํามันเตา กฟผ. 30.8  32.8  (2.0) 
 - รวมน้ํามันเตา กฟผ. 32.0  37.5  (5.4) 

 ที่มา : กระทรวงพลังงาน 
 /1  ไมรวมกาซปโตรเลียมเหลวที่จําหนายเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
 /2 ไมรวมน้ํามันหลอล่ืนพื้นฐาน 

3.2.1.2.1 การจัดจําหนายผานตลาดคาปลีก (Retail Marketing) 

ดําเนินการโดยสายงานการตลาดคาปลีก (Retail Marketing) ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามัน
เช้ือเพลิงและน้ํามันหลอล่ืนในตลาดคาปลีกใหกับลูกคาทั่วไปผานเครือขายสถานีบริการทั่วประเทศรวมทั้งรับผิดชอบการ
กําหนดกลยุทธตลาดคาปลีก การพัฒนาตลาดคาปลีกและการขยายเครือขายสถานีบริการ การปฏิบัติการ การลงทุน และการ
บริหารสถานีบริการตัวแทน การพัฒนาตลาดหลอล่ืน และการพัฒนาธุรกิจเสริม การประกอบธุรกิจคาปลีกน้ํามันจะเนนการ
ดําเนินการขายผานสถานีบริการเปนหลัก ซึ่งเปนตลาดที่มีการแขงขันสูง แมวาการแขงขันเพื่อเพิ่มสวนแบงตลาดโดยคูแขงจะทวี
ความรุนแรงขึ้น ปตท. ก็ยังคงมีสวนแบงตลาดในระดับสูงที่สุดอยางตอเนื่องติดตอกันนานกวา 10 ป  ทั้งนี้ การจัดจําหนายผาน
ชองทางสถานีบริการ ปตท. ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2550 รวม 1,204 แหง ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาบริษัทผูคาน้ํามัน คูแขงที่สําคัญใน
ดานเครือขายสถานีบริการน้ํามันของ ปตท.ไดแก บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท เชลลแหงประเทศไทย 
จํากัด และบริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด  
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ตารางจําแนกสถานีบริการแบงตามประเ ภทผูประกอบการ ณ 30 มิถุนายน 2550 

ชื่อผูประกอบการ จํานวนสถานีบริการ รอยละ 
1. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1,204 6.7 
2. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 1,083 6.1 
3. บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 574 3.2 
4. บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด 562 3.1 
5. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด 428 2.4 
6. บริษัท ภาคใตเช้ือเพลิง จํากัด (มหาชน) 210 1.2 
7. บริษัท สยามสหบริการ จํากัด (มหาชน) 179 1.0 
8. บริษัท คอนอโค (ประเทศไทย) จํากัด 146 0.8 
9. บริษัท ปโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จํากัด 113 0.6 
11. บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 38 0.2 
12. บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 70 0.4 
13. บริษัท พี.ซี.สยามปโตรเลียม จํากัด 27 0.2 
14. บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 3 0.0 
15. อื่นๆ และผูคาน้ํามันอิสระ /1 13,276 74.1 

รวมทั้งหมด 17,913 100.0 
 ที่มา    :    ขอมูลผูประกอบการรายอื่นที่มิใช ปตท. จากกระทรวงพลังงาน 

  /1   สวนใหญเปนสถานีบริการในสวนภูมิภาคที่จดทะเบยีนกับกระทรวงพาณิชยแตมีปริมาณและมูลคาการจําหนายตอสถานีนอย 

 สถานีบริการของ ปตท. สามารถแบงตามลักษณะได 5 ประเภทดังนี้ 
(1)  สถานีบริการประเภท Company Own Company Operate (COCO) 

ปตท.เปนผูลงทุนและเปนเจาของสถานีบริการที่ดําเนินกิจการและบริหารงานภายในสถานีบริการเองทั้งหมด โดย
การพิจารณาลงทุนเปดสถานีบริการ COCO จะขึ้นอยูกับสถานที่ต้ัง และยอดขายเปนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2550  ปตท. มีสถานีบริการ COCO อยูทั้งสิ้น 61 สถานี  

(2) สถานีบริการประเภท Company Own Dealer Operate (CODO) 
ปตท. เปนผูลงทุนและเปนเจาของสถานีบริการที่เปดใหผูประกอบการที่มีประสบการณและสนใจบริหารงาน
ภายในสถานีบริการประเภทนี้เขามาเชาดําเนินงาน โดยจะมีสัญญาซื้อขายน้ํามันขั้นต่ําตามที่กําหนดโดย ปตท. 
และใหสวนลดราคาแกผูประกอบการสําหรับการซื้อน้ํามันในปริมาณที่เกินกวาปริมาณขั้นต่ําที่กําหนด และมี
สัญญาเชาทรัพยสินจาก ปตท. เพื่อการดําเนินงาน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550  ปตท. มีสถานีบริการ CODO อยู
ทั้งสิ้น 171 สถานี  

(3) สถานีบริการประเภท รวมลงทุน (Joint Venture) 
สถานีบริการเหลานี้เปนการรวมลงทุนระหวาง ปตท. และผูประกอบการภาคเอกชน โดยสัดสวนในการรวมลงทุน
จะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการเจรจา โดยผูประกอบการเปนผูดําเนินการบริหารและจัดการทั้งหมด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2550  ปตท. มีสถานีบริการ Joint Venture อยูทั้งสิ้น 260 สถานี  
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(4)     สถานีบริการประเภท สหกรณ และสวัสดิการราชการและรัฐวิสาหกิจ (Co-operative) 
ปตท.เปนผูสนับสนุนในสวนสิ่งปลูกสรางและอุปกรณในสวนที่สหกรณหรือสวนราชการและรัฐวิสาหกิจขอมา 
แตจะมอบหมายใหหนวยงานนั้นๆ เปนผูบริหารเอง โดยวัตถุประสงคหลักในการดําเนินการสถานีบริการคือ เพื่อ
รองรับผูบริโภคในสวนของสหกรณ และเปนสวัสดิการใหแกพนักงานของหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ตางๆ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550  ปตท. มีสถานีบริการ Co-operative อยูทั้งสิ้น 74 สถานี 

(5) สถานีบริการประเภท Dealer Own Dealer Operate (DODO) 
ผูประกอบการเอกชนเปนเจาของสถานีบริการเหลานี้ โดยทําหนาที่เปนตัวแทนการบริหารสถานีบริการและการ
จําหนายผลิตภัณฑน้ํามันภายใตเครื่องหมายการคาของ ปตท. โดยมีขอตกลงวาจะตองซื้อผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง
เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล เปนตน ในปริมาณขั้นต่ําตอเดือน และจะตองบริหารจัดการสถานีบริการตาม
มาตรฐานของ ปตท. โดยที่ ปตท. มีภาระที่จะใหการสนับสนุนการลงทุนและการบริหารงานสถานีบริการประเภท
นี้นอยมาก  โดยทั่วไปแลว  ปตท .มีสิทธิที่จะเลิกสัญญากับผูประกอบการสถานีบริการประเภทนี้  หาก
ผูประกอบการผิดสัญญา และในบางครั้ง ปตท. อาจพิจารณาซื้อกิจการจากผูประกอบการถาเห็นวาสถานีบริการ
นั้นๆ อยูในทําเลที่เหมาะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550  ปตท. มีสถานีบริการ DODO อยูทั้งสิ้น 638 สถานี 

ตารางจําแนกสถานบีริการของ ปตท. 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือน ป 2550 รูปแบบสถานีบริการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. COCO 41 3.0 51 4.0 56 4.6 61 5.1 
2. CODO 184 13.5 177 13.9 174 14.3 171 14.2 
3. Joint-Venture 296 21.6 279 21.8 262 21.5 260 21.6 
4. Co-Operative 119 8.7 78 6.1 75 6.2 74 6.1 
5. DODO 727 53.2 692 54.2 649 53.4 638 53.0 

รวม 1,367 100.0 1,277 100.0 1,216 100.0 1,204 100.0 
ที่มา: ปตท. 

 นอกเหนือจากการพัฒนาสถานีบริการใหเปนสถานีบริการแบบครบวงจรแลว  ปตท. มีแผนพัฒนาสถานีบริการใหเกิด
ภาพลักษณใหมและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ในสวนของการพัฒนาและขยายแนวธุรกิจไปสูธุรกิจคาปลีกเสริมอื่นๆ ที่
สนับสนุนธุรกิจการตลาดคาปลีกน้ํามัน เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการและดึงดูดผูใชบริการเขาสูสถานีบริการน้ํามัน
เพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มผลกําไรของบริษัท โดยใชกลยุทธในการลงทุนในธุรกิจเสริมตางๆ เชน รานคาสะดวกซื้อ
ภายในสถานีบริการ (Convenience-Store) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2550  มีราน 7-Eleven ในสถานีบริการกวา 500 แหง   รานอาหาร  
ศูนยบริการน้ํามันหลอล่ืน บริการลางรถอัตโนมัติ รานกาแฟ (Cafe’ Amazon) และธนาคาร เปนตน 

3.2.1.2.2 การจัดจําหนายผานตลาดพาณิชย (Commercial Marketing)  

 ดําเนินงานโดยสายงานธุรกิจการตลาดพาณิชย ซึ่งรับผิดชอบการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอล่ืน
ใหกลุมลูกคาอุตสาหกรรม บริษทัสายการบิน การเดินเรือขนสง หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุมลูกคากาซปโตรเลียมเหลว 
และการจัดจําหนายไปยังตลาดตางประเทศ  ครึ่งแรกป 2550 ปตท. จําหนายกาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
เช้ือเพลิงอากาศยาน น้ํามันดีเซล ผานตลาดพาณิชย รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,323 ลานลิตร คิดเปนประมาณรอยละ 41.1 ของปริมาณ
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การจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปทั้งหมดของ ปตท. ทั้งนี้สามารถแบงตลาดในการจัดจําหนายผานตลาดพาณิชย ออกเปน 
4 กลุมหลัก ไดแก 

(1) กลุมตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 
• ตลาดรัฐวิสาหกิจและหนวยงานราชการ  

จากการที่ ปตท.ยังมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ทําให ปตท. สามารถจําหนายผลิตภัณทน้ํามันสวนใหญใหแก
หนวยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจและสามารถเสริมสรางฐานสวนแบงลูกคาในตลาดนี้ไดเปนอยางดี  
ครึ่งแรกป 2550  ปตท. จําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปรวมทั้งสิ้นประมาณ 686 ลานลิตร ใหแกลูกคาใน
กลุมนี้ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท.มีลูกคาในกลุมนี้จํานวนมากกวา 1,400 ราย อาทิเชน กฟผ. 
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) องคการ
รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (รสพ.) และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปนตน  ทั้งนี้ ในขณะที่ยังคง
ความเปนรัฐวิสาหกิจอยูนั้น ไดมีมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 15 มิถุนายน 2542 ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่จะซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นที่ใชเปนเชื้อเพลิงหรือเปนสิ่งหลอล่ืนในจํานวนตั้งแต 
10,000 ลิตรขึ้นไป จะตองซื้อจาก ปตท. หรือ คลังน้ํามัน หรือสถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของ ปตท. 
เทานั้น โดย ปตท. จะขายผลิตภัณฑอางอิงตามราคาขายปลีกในประเทศ แตอาจมีสวนลดในกรณีที่ซื้อใน
ปริมาณมาก ตอมาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 ไดมีมติคณะรัฐมนตรีให บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน)  ไดรับสิทธิขายน้ํามันใหหนวยงานรัฐไดเชนเดียวกันกับ ปตท. ทั้งนี้ กลุมตลาดรัฐวิสาหกิจและ
หนวยราชการ จัดวาเปนกลุมลูกคาที่มีปริมาณการจําหนายคอนขางสูงในธุรกิจการจัดจําหนายผานตลาด
พาณิชย แตลูกคาในกลุมนี้จะมีระยะเวลาการเรียกเก็บเงินนานกวาลูกคากลุมอื่น ปตท. จึงเขาไปดูแลและ
อํานวยความสะดวกในดานการบริการแกลูกคากลุมนี้มากขึ้น เพื่อรักษาความสัมพันธอันดีไวตลอดไป  

• ตลาดอุตสาหกรรม  
ปตท. จําหนายผลิตภัณฑเช้ือเพลิงที่ใชในภาคอุตสาหกรรม ไดแก น้ํามันเตา กาซหุงตม น้ํามันดีเซล ยางมะ
ตอย และผลิตภัณฑหลอล่ืนโดยตรงกับโรงงานอุตสาหกรรม และผูบริโภครายใหญ เชน ผูประกอบกิจการ
โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตถุงมือยาง ผูประกอบการเดินรถโดยสารและขนสง และ
ผูประกอบการในภาคเกษตรกรรม เปนตน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550  ปตท. มีลูกคาในกลุมนี้รวมทั้ง
ประเทศจํานวนมากกวา 1,400 ราย ผลิตภัณฑน้ํามันที่จําหนายใหกับลูกคากลุมนี้โดยมากเปนน้ํามันเตา และ 
น้ํามันดีเซล และกาซปโตรเลียมเหลว  ครึ่งแรกป 2550  ปตท. ขายผลิตภัณฑน้ํามันใหแกลูกคากลุมนี้จํานวน 
960 ลานลิตร  แตเนื่องจากภาวะการแขงขันที่สูง การขายผลิตภัณฑน้ํามันใหกับลูกคาโดยทั่วไป  ปตท. จะ
ลงทุนสรางอุปกรณในการเก็บสํารองเชื้อเพลิงหรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการแกลูกคาราย
นั้นๆ รวมทั้งใหการบริการแนะนําการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย สําหรับราคาขายจะใชราคาที่
อางอิงจากราคาขายปลีกในประเทศ ซึ่งลูกคาในกลุมนี้ยังมีโอกาสในการทําตลาดอีกมาก จึงตองเพิ่ม
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อรองรับการขยายตลาดในผลิตภัณฑอื่นๆ เชน ยางมะตอย น้ํามันหลอล่ืนพื้นฐาน 
(Base Oil) และเคมีภัณฑ เปนตน 

(2) กลุมตลาดอากาศยานและเรือขนสง  
ปตท. เปนผูจัดจําหนายน้ํามันสําหรับเครื่องบินตางๆ เชน Jet A-1  JP-5  JP-8 และ Avgas ที่เปนที่ยอมรับจากสาย

การบินระหวางประเทศและหนวยงานราชการเกือบ 200 ราย ทั้งในและตางประเทศ นอกเหนือจากการจําหนายน้ํามันที่ 
ทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิแลว ปตท. ยังเปนผูประกอบการจําหนายและใหบริการเติมน้ํามันอากาศ
ยานผูเดียวในทาอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศไทย  ปตท. มีสวนแบงตลาดในการจําหนายน้ํามันอากาศยานประมาณรอยละ 
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28.8  โดย ครึ่งแรกป 2550  ปตท. ไดขายนํ้ามันอากาศยานรวมผลิตภัณฑอื่นๆ ใหแกลูกคาในกลุมนี้จํานวน 1,540 ลานลิตร 
นอกจากนี้ ปตท. ยังไดขยายการใหบริการจําหนายน้ํามันใหกับทาอากาศยานนานาชาติในประเทศ  ฮองกง และในกัมพูชา และ
ยังเปนผูจัดจําหนายน้ํามันอื่นๆ เชน น้ํามันดีเซลหมุนชา และน้ํามันเตา สําหรับเรือขนสงสินคาระหวางประเทศและเรือรบตางๆ 
ที่เปนลูกคาอยูประมาณ 130 ราย ดวย 

(3) ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว หรือกาซหุงตม 
ปตท. ดําเนินธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตมทั่วประเทศ โดยเปนผูนําในตลาดกาซปโตรเลียมเหลวและ

มีสวนแบงตลาดสูงสุดอยางตอเนื่อง  โดยมีปริมาณจําหนายทั้งสิ้น  ครึ่งแรกป 2550 จํานวน 749 ลานลิตร หรือ 404 พัน
เมตริกตัน ปตท. มีคลังเก็บกาซปโตรเลียมเหลว 8 แหง โดยในจํานวนนี้มีโรงบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 6 แหง กระจายอยูทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ ณ 30 มิถุนายน 2550  มีความจุรวมประมาณ 95,600 เมตริกตัน และมีรานคาที่เปนตัวแทนจําหนายกาซหุง
ตม 1,051 แหง และโรงบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวเอกชน 142 แหง 

(4) ตลาดตางประเทศ (International Marketing) 
เปนการขายสงออกผลิตภัณฑของ ปตท.ไปยังตลาดตางประเทศ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ ปตท. โดยการขายผาน

บริษัทที่ ปตท. ไปลงทุน บริษัทรวมทุนของ ปตท. รวมทั้งบริษัทน้ํามันอื่นๆ ในตางประเทศ เปนการดําเนินการเพื่อขยายตลาด
ผลิตภัณฑของ ปตท. ในตางประเทศ เนื่องจากตองการเพิ่มชองทางการจําหนาย อีกทั้งประเทศไทยอยูในสภาวะอุปทานมากกวา
อุปสงค  ทําให ปตท.มีนโยบายขยายการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป และกาซปโตรเลียมเหลวไปสูตลาดตางประเทศ ไดแก
ประเทศฮองกง ฟลิปปนส สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สหภาพเมียนมาร ลาว และจีน ในลักษณะของการ
ขายผานบริษัทที่ ปตท. ไปลงทุน หรือรวมทุนในตางประเทศ รวมทั้งลูกคาที่เปนบริษัทน้ํามันในทองถิ่น อยางไรก็ตามในสภาวะ
ที่เศรษฐกิจโลก และสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่เขาไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีผลให 
ปตท. พิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธและนโยบายการลงทุนในบางประเทศเพื่อใหเหมาะสมกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศที่เขาไปลงทุนอยูเสมอ  

3.2.1.3 สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจน้ํามัน  

ปตท. มีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจน้ํามัน ดังตอไปน้ี 
3.2.1.3.1 การบริหารและปฎิบัติการคลัง 
3.2.1.3.2 การจัดหาและจัดสงปโตรเลียม 

3.2.1.3.1 การบริหารและปฏิบัติการคลัง (Terminal Operations) 

ดําเนินการบริหาร ควบคุมดูแลการเก็บสํารอง รับจาย บรรจุผลิตภัณฑน้ํามัน กาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) 
ของคลังทั่วประเทศ โดยปฎิบัติการเก็บสํารองรับจาย และบรรจุผลิตภัณฑ เพื่อการจายโอนระหวางคลังและจําหนายใหลูกคาทั้ง
ทางรถยนต รถไฟ และทางเรือ  ทั้งนี้ ปตท. มีสถานีเติมน้ํามันอากาศยานจํานวน 13 แหง  คลังปโตรเลียม คลังน้ํามัน และ คลัง
กาซ รวม 20 แหง กระจายอยูทั่วประเทศเพื่อใหบริการลูกคาและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจน้ํามันของ ปตท. และไดมีการพัฒนา
คลังปโตรเลียมศรีราชาใหเปนคลังปลอดอากร เพื่อการกักเก็บและสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียม และไดเริ่มพัฒนาคลังปโตรเลียม 
ศรีราชาใหเปนคลังสรรพสามิตและคลังสินคาปลอดอากร เพื่อสงเสริมธุรกิจการนําเขาและสงออกและเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมโดยใหเชาคลังเก็บน้ํามันเพื่อการคาแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้คลังปโตรเลียมศรีราชายังเปนแหลง
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเติมเรือเดินสมุทร เพื่อรองรับการขยายตัวของทาเรือแหลมฉบัง และผลักดันให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเรือเดินสมุทรอีกแหงหนึ่งของภูมิภาคเอเซีย 
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คลังปโตรเลียมศรีราชา ประกอบดวยพ้ืนที่ 2 สวน ไดแก คลังน้ํามันศรีราชาและคลังกาซเขาบอยามีปริมาณความจุรวม 
890 ลานลิตร มีทาเทียบเรือจํานวน 7 ทา สามารถรับเรือเดินสมุทรไดต้ังแตขนาด 500-100,000 ตัน 
3.2.1.3.2 การจัดหาและจัดสงปโตรเลียม (Supply and Logistic)  

ดําเนินการจัดหาและจัดสงผลิตภัณฑน้ํามัน รวมทั้งการขายน้ํามันในตลาดขายสง ใหแก บริษัทในเครือในกลุมโรงกลั่น
น้ํามันและลูกคา นอกจากนี้ยังไดขยายไปสูฐานลูกคาที่อยูในทะเล ไดแก บริษัท ไทยออยล มารีน จํากัด และ ปตท.สผ. 

ปตท.ขายผลิตภัณฑกาซปโตรเลียมเหลวจากอุปทานสวนเกินที่เหลือจากการขายผานชองทางตางๆ แลว ใหแกตลาด
ผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 (Reseller) เชน บริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมี
คัลส จํากัด (มหาชน) บริษัท เวิลดแกส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด(มหาชน) บริษัท 
ปคนิค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนตน  ครึ่งแรกป 2550 ปตท. ไดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมใหแกผูคามาตรา 7 คิดเปน
มูลคา 43,753 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.1 ของรายไดจากการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมทั้งหมด 

3.2.1.4 โครงสรางรายไดของการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing)  

ครึ่งแรกป 2550 มีมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑ รวมมูลคาทั้งสิ้น 181,618 ลานบาท  ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาของการจัดจําหนายแยกตามผลิตภัณฑ /1 

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

ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือน ป 2550 
มูลคาการ
จําหนาย 

ปริมาณการ
จําหนาย 

มูลคาการ
จําหนาย 

ปริมาณการ
จําหนาย 

มูลคาการ
จําหนาย 

ปริมาณการ
จําหนาย 

มูลคาการ
จําหนาย 

ปริมาณการ
จําหนาย 

ผลิตภัณฑ 

(ลานบาท) (ลานลิตร) (ลานบาท) (ลานลิตร) (ลานบาท) (ลานลิตร) (ลานบาท) (ลานลิตร) 
การจัดจําหนาย                 
- กาซปโตรเลียมเหลว 21,736 3,215 26,947 3,844 28,779 4,035 14,838 2,093 
- น้ํามันเบนซิน 34,928 2,127 65,328 3,129 78,936 3,296 36,941 1,542 
- น้ํามันกาด 114 7 137 6 139 5 51 2 
- น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 23,064 1,826 38,933 2,225 49,036 2,455 23,143 1,289 
- น้ํามันดีเซล 73,759 5,667 138,183 7,766 180,427 7,888 83,152 3,880 
- น้ํามันเตา 28,082 3,382 52,896 4,357 58,144 4,135 17,527 1,423 
- อ่ืนๆ /1 5,085 367 4,789 232 6,753 260 5,966 297 

รวมการจัดจําหนาย 186,768 16,591 327,213 21,559 402,214 22,074 181,618 10,526 
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ตารางแสดงมูลคาการจัดจําหนายแยกตามลักษณะตลาดและประเภทลูกคา 
              หนวย  : ลานบาท 
การจัดจําหนายผลติภัณฑปโตรเลียม ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือน ป 2550 

-  ตลาดคาปลีก 86,925 124,852 164,982 76,258 
-  ตลาดพาณิชย         

- ตลาดรัฐวิสาหกิจและหนวยราชการ 22,490 43,706 46,238 12,035 

- ตลาดอุตสาหกรรม 18,266 24,211 28,083 12,952 

- ตลาดอากาศยานและเรือขนสง 29,033 40,169 51,524 25,466 

- ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว 8,044 9,083 10,445 5,313 
- ตลาดตางประเทศ 5,400 8,305 11,480 5,861 

-  ตลาดผูคาน้ํามันมาตรา 7 16,610 76,887 89,462 43,753 

รวมการจัดจําหนายผลิตภณัฑปโตรเลยีม 186,768 327,213 402,214 181,618 

    ท่ีมา  :     ปตท. 
       /1  รวมมูลคาท่ีใชในการบริหารความเสี่ยงสําหรับน้ํามัน JET A-1 และการขายที่ HKIA 

3.2.2 การคาระหวางประเทศ (International Trading) 

 ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading) ซึ่งแบงออกเปนธุรกิจการคาน้ํามันดิบและ  
คอนเดนเสท ธุรกิจการคาผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง ธุรกิจการคาผลิตภัณฑปโตรเคมี การบริหารความเสี่ยงจากการคาน้ํามัน และ
การจัดหาการขนสงทางเรือระหวางประเทศ กิจกรรมในธุรกิจการคาระหวางประเทศ ครอบคลุมการจัดหาและการคาระหวาง
ประเทศสําหรับผลิตภัณทปโตรเลียม และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในเครือ
ใหมีศักยภาพในการแขงขันและทํากําไร และเพื่อพัฒนาความสามารถในการทํากําไรจากการคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑอื่นๆ เนื่องจากในอดีตประเทศไทยเปนประเทศที่นําเขาน้ํามันสําเร็จรูปมาโดยตลอด ปตท. จึงมีความคุนเคยกับธุรกรรม
ประเภทนําเขา (OUT-IN Trading) แตหลังจากการเปดดําเนินการของ โรงกลั่นน้ํามันระยอง และ สตารปโตรเลียมรีไฟนนิ่ง ทําให
รูปแบบธุรกรรมเปลี่ยนไปเปนแบบสงออก (IN-OUT Trading) กลาวคือ การสงน้ํามันสําเร็จรูปสวนเกินจากความตองการใน
ประเทศออกไปจําหนายยังตางประเทศ สวนธุรกรรมแบบการคาในตางประเทศ (OUT-OUT Trading) หรือ Proprietary Trading 
นั้น เปนรูปแบบธุรกรรมหนึ่งที่ดําเนินการโดย ปตท. ซึ่งจะสามารถทํากําไรไดจากสวนตางของราคาซื้อกับราคาขายซึ่งเปนไปตาม
กลไกตลาด 
 การดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ  สามารถจําแนกออกเปน 3 สวนหลัก ๆ ไดแก 

(1)  ธุรกิจการคาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 
(2)  ธุรกิจการคาผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง 
(3)  ธุรกิจการคาผลิตภัณฑปโตรเคมี 

3.2.2.1 ลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑ 

สินคาและผลิตภัณฑของการคาระหวางประเทศ แบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
3.2.2.1.1 น้ํามันดิบ 
3.2.2.1.2 คอนเดนเสท 
3.2.2.1.3 ผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง 
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3.2.2.1.4 ผลิตภัณฑปโตรเคมี 

3.2.2.1.1 น้ํามันดิบ (Crude oil) 

น้ํามันดิบเปนสารประกอบประเภทไฮโดรคารบอน คุณภาพของน้ํามันดิบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับชนิดของอินทรีย
สารที่เปนตนกําเนิดและสารประกอบอื่นๆ รวมท้ังสภาพแวดลอม เชนความดัน และอุณหภูมิใตพ้ืนผิวโลก ในประเทศไทยมี
แหลงน้ํามันดิบหลายแหลง แตเนื่องจากปริมาณน้ํามันดิบที่ขุดพบและนําขึ้นมาใชในประเทศมีเพียงประมาณรอยละ 10 ของความ
ตองการน้ํามันดิบทั้งหมดของโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทย ดังนั้น จึงตองนําเขาน้ํามันดิบ ซึ่งสวนใหญนําเขาจากกลุมประเทศ
ในตะวันออกกลาง เชน สหรัฐอาหรับอิมิเรตส โอมาน อิรัก คูเวต ซาอุดีอารเบีย เยเมน และกาตาร เปนตน และน้ํามันดิบจากกลุม
ประเทศในตะวันออกไกล เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน  

3.2.2.1.2 คอนเดนเสท (Condensate) 

 ในการผลิตกาซธรรมชาติในอาวไทยจะไดสวนที่เปนของเหลว ณ อุณหภูมิและความดันบรรยากาศที่เรียกวา            
คอนเดนเสท ซึ่งจะถูกแยกออกและขนสงโดยทางเรือ การผลิตคอนเดนเสทของประเทศไทยในงวด 6 เดือนป 2550 มีปริมาณรวม
ทั้งสิ้น 1,717 ลานลิตร (11,077  พันบารเรล หรือ 61.2  พันบารเรลตอวัน) เฉลี่ยวันละ 9.5  ลานลิตร ลดลงจากครึ่งแรกป 2549  
รอยละ 5.4 
3.2.2.1.3  ผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง (Oil Refined Product) 

(1) กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) 
(2) น้ํามันเบนซิน (Gasoline) 
(3)    น้ํามันกาด (Kerosene) 
(4)    น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน (Aviation Fuel) 
(5)    น้ํามันดีเซล (Diesel) 
(6)   น้ํามันเตา (Fuel Oil) 

3.2.2.1.4  ผลิตภัณฑปโตรเคมี (Petrochemical Product) 

 ปตท. จําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี  ไดแก พาราไซลีน เบนซีน และโทลูอีน เปนตน เพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลายตอไป 
3.2.2.2 การจัดจําหนายผลิตภัณฑการคาระหวางประเทศ (International Trading) 

ปตท. ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ จําแนกออกเปน 3 สวนหลัก ๆ ไดแก 
3.2.2.2.1 ธุรกิจการคาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 
3.2.2.2.2 ธุรกิจการคาผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง 
3.2.2.2.3 ธุรกิจการคาผลิตภัณฑปโตรเคมี 

3.2.2.2.1 ธุรกิจการคาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท (Crude Oil and Condensate) 

 ดําเนินธุรกิจการจัดหาและการคาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับน้ํามันดิบและคอนเดนเสท โดยการจัดซื้อ การขาย การคา
และการขนสงน้ํามันดิบและคอนเดนเสทจากแหลงในประเทศและตางประเทศใหกับโรงกลั่น รวมถึงการวิเคราะหหาโอกาสทาง
การคา การแลกเปลี่ยน (Physical Swap) การจางกลั่น (Processing) น้ํามันดิบและคอนเดนเสทเพื่อผลกําไรและความสมดุลใน
ระบบ รวมทั้งการดูแลใหมีการใชน้ํามันดิบและคอนเดนเสทที่ผลิตไดในประเทศอยางคุมคา  

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 89 

 (1) การจัดหาและการคาน้ํามันดิบ (Crude Oil) จากแหลงในประเทศ 
จากการที่ประเทศไทยมีปริมาณน้ํามันดิบในประเทศคอนขางจํากัดและมีสถานะเปนผูนําเขาน้ํามันดิบ ดังนั้น 

น้ํามันดิบในประเทศจึงเปนทรัพยากรที่ตองใชอยางคุมคาที่สุด โดยปจจุบันประเทศไทยมีแหลงน้ํามันดิบ 9 แหลง ไดแก         
สิริกิตติ์ (เพชร) กําแพงแสนและอูทอง (บีพี) บึงหญาและบึงมวง (นอรทเซ็นทรัล) วิเชียรบุรีและศรีเทพ (วิเชียรบุรี) ทานตะวัน 
เบญจมาศ ปตตานี Jasmine และ นางนวล โดย ปตท. จะซื้อน้ํามันดิบในประเทศบางสวนจากผูไดรับสัมปทานตางๆ และ
จําหนายน้ํามันดิบดังกลาวใหกับโรงกลั่นน้ํามันในประเทศโดยไดกําไรจากสวนตางราคา (Margin) ซึ่งในงวด 6 เดือนป 2550  
ปตท. มีการจัดหาน้ํามันดิบจากแหลงในประเทศประมาณ 81,969 บารเรลตอวัน 

 (2) การจัดหาและการคาน้ํามันดิบจากตางประเทศ 
ปตท. เปนผูจัดหาน้ํามันดิบใหโรงกลั่นในประเทศที่ ปตท.ถือหุน และรวมถึงการดําเนินการขนสงใหบางสวน 

โดยจัดหาใหบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (โรงกลั่นระยอง) และ บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด   
(โรงกลั่นสตาร) ในปริมาณที่ใกลเคียงกับสัดสวนที่ ปตท. ถือหุน (เฉลี่ยประมาณรอยละ 68) และจัดหาใหบริษัท ไทยออยล 
จํากัด (มหาชน) (โรงกลั่นไทยออยล) คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 50 ทั้งนี้ ปตท. อาจสามารถขายไดมากกวาสัดสวนการถือ
หุน ขึ้นกับราคาที่ ปตท.ขาย นอกจากนั้น ยังจัดหาใหบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (โรงกลั่นบางจาก) และบริษัท
ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ดวย อยางไรก็ตาม ปตท. ยังอาจขายน้ํามันดิบและขนสงใหกับโรงกลั่นอื่นที่ ปตท. มิไดถือหุน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับผลกําไรและเงื่อนไขทางการคา 

สําหรับสาํหรับงวด 6 เดือนป 2550 ปตท. เปนผูจัดหาน้ํามันดิบใหแกโรงกลั่นน้ํามันทั้ง 5 แหง ที่ ปตท. ถือหุนอยู
คิดเปนปริมาณทั้งสิ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ 60 ของปริมาณความตองการน้ํามันดิบเพื่อการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันทั้ง 5 แหง อีก
ทั้ง ปตท.ยังทําหนาที่เปน Marketing Arm ใหกับ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) สําหรับ
น้ํามันดิบในตางประเทศที่ ปตท.สผ.เขารวมลงทุน 

สําหรับราคาขายใหโรงกลั่นในประเทศจะเปนราคาตนทุนที่ ปตท. จัดหามาบวกกําไร (Margin) ซึ่งจะเปนไปตาม
กลไกตลาด 

(3) การจัดหาและการคาคอนเดนเสท 
ปตท.เปนผูจัดหาและขนสงรายเดียวที่จัดหาคอนเดนเสทใหโรงงานปโตรเคมีและโรงกลั่นภายในประเทศ โดยมี

บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (บริษัทอะโรเมติกส) ซึ่งเปนบริษัทรวมของ ปตท.ที่ประกอบธุรกิจปโตรเคมี
ขั้นตน ใชคอนเดนเสทเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต โดย ปตท.เปนผูรับซื้อคอนเดนเสทจากผูไดรับสัมปทานในประเทศ ซึ่ง
สวนใหญมาจากแหลงเชฟรอน (ยูโนแคลเดิม) ไพลิน และบงกช และขายคอนเดนเสทที่ราคาตลาดโดยอิงกับราคาตนทุนบวก
อัตราสวนกําไร อยางไรก็ตาม หากปริมาณคอนเดนเสทที่บริษัทอะโรเมติกส ตองการมีปริมาณลดลง ปริมาณคอนเดนเสทที่
เหลือสามารถสงออกขายตางประเทศไดหรือขายใหแกโรงกลั่นน้ํามันในประเทศ โดยปจจุบัน ปตท. ไดขายคอนเดนเสทสวน
หนึ่งใหกับโรงกลั่นไทยออยล  
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ปริมาณการจัดหาน้ํามันดิบและคอนเดนเสทของ ปตท. 
หนวย : ลานบารเรล 

ป 2548 ป 2549 6 เดือนป 2550  
ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ 

น้ํามันดบิในประเทศ 16.1 9.3 21.2 11.4 14.8 11.6 
คอนเดนเสทในประเทศ 22.1 12.7 23.5 11.6 11.9 9.3 
นําเขาน้ํามันดบิ 
  - ตะวันออกไกล 

 
7.6 

 
4.4 

 
1.3 

 
0.7 

 
0.0 

 
0.0 

  - ตะวันออกกลางและ อื่นๆ 117.7 67.7 128.8 66.5 68.7 58.0 
การคาน้ํามันดิบระหวางประเทศ 10.3 5.9 18.9 9.8 26.7 20.9 
รวมทั้งส้ิน 173.8 100.0 193.7 100.0 127.8 100 

  ที่มา : ปตท. 

3.2.2.2.2  ธุรกิจการคาผลิตภัณทน้ํามันเชื้อเพลิง (Oil Refined Product) 

 ดําเนินการจัดหา นําเขา สงออก และทําการคาระหวางประเทศสําหรับผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑอื่นๆ 
ใหกับกลุมธุรกิจ บริษัท / โรงกลั่นในเครือ และลูกคา ของ ปตท. ตลอดจนการวิเคราะหหาโอกาสในการทําการคา การ
แลกเปลี่ยน (Physical Swap) น้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิดและกาซปโตรเลียมเหลว ทั้งนี้ ปตท. จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นใน
ประเทศ ทั้งในสวนที่ ปตท. ถือหุนอยู ไดแก โรงกลั่นไทยออยล โรงกลั่นระยอง โรงกลั่นสตาร และโรงกลั่น IRPC โดยการ
เจรจาขอซื้อตรงจากโรงกลั่นหรือการเขาประมูลซื้อ และในสวนที่ ปตท. ไมไดถือหุน ไดแกโรงกลั่นเอสโซและบริษัท Rayong 
Purifier เพื่อนําไปสงออกในตลาด รวมถึงการทําธุรกรรมอื่นๆ เชน การทํา Location Swap และการทํา blending เปนตน 
นอกจากนี้ดําเนินการสงออกกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) จากโรงแยกกาซธรรมชาติ 

 ปจจุบัน ปตท.มีชองทางการสงออก 2 ชองทาง คือ ตลาดภูมิภาคเอเซีย และตลาดกลางคาน้ํามันโลก (Open Market) 
โดยราคาซื้อขายจะเปนไปตามราคาตลาดโลก และไดรับกําไรจากสวนตางตามกลไกตลาดและการแขงขัน 

 งวด 6 เดือนป 2550 ปตท. ทําการคาผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงรวมทั้งสิ้น 16.76 ลานบารเรล 

3.2.2.2.3 ธุรกิจการคาผลิตภัณทปโตรเคมี (Petrochemical Product) 

 ดําเนินการจัดหาวัตถุดิบสําหรับโรงงานปโตรเคมีของบริษัทในกลุม ปตท. และดําเนินการคา (Trading) และการตลาด
ผลิตภัณฑปโตรเคมีหลัก (Main Petrochemical Products) และผลิตภัณฑพลอยได (By-Products) จากโรงงานปโตรเคมี โดย
ครอบคลุมตลาดในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการดําเนินการสงออกกาซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline) จากโรง
แยกกาซธรรมชาติของ ปตท.  เพื่อใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสี ปโตรเคม ีและอุตสาหกรรมน้ํามัน 

 ปตท. เปนผูทําการจัดจําหนายผลิตภัณฑหลักของบริษัทอะโรเมติกส ไดแก เบนซีน โทลูอีน มิกสไซลีน  ออโทไซลีน 
และพาราไซลีน โดย ปตท. เปนผูรับซื้อผลิตภัณฑหลักทั้งหมดของบริษัทอะโรเมติกส และใหบริษัทอะโรเมติกสเปนผูจัดสง
ผลิตภัณฑโดยตรงใหแกลูกคา ดังนั้น ปตท. จึงเปรียบเสมือนคนกลางในการซื้อขาย ซึ่งมีกําไรจากการดําเนินงาน ขึ้นกับ
ประเภทของผลิตภัณฑและผูซื้อ  

 ในงวด 6 เดือนป 2550 ปตท. ทําการคาผลิตภัณฑปโตรเคมี รวมทั้งสิ้นประมาณ 1.20 ลานตัน 
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3.2.2.3 สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจน้ํามัน  

 ปตท. มีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจน้ํามัน ดังตอไปน้ี 
3.2.2.3.1 การบริหารความเสี่ยงจากการคาน้ํามัน 
3.2.2.3.2 การจัดหาการขนสงทางเรือระหวางประเทศ 

3.2.2.3.1 การบริหารความเสี่ยงจากการคาน้ํามัน (Marketing Analysis and Risk Management)  

 ปตท. จัดตั้งหนวยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบการวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม
ในการซื้อขายน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง กาซปโตรเลียมเหลว (LPG)  และผลิตภัณฑปโตรเคมี ทั้งในประเทศและการคา
ระหวางประเทศใหกับ ปตท. รวมทั้งบริษัทในเครือฯ โดยทําการซื้อขายตราสารอนุพันธในตลาดการคาอนุพันธ เพื่อปองกันความ
เสี่ยงจากการผันผวนของราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมดวยวิธีการทํา Paper Swap หรือ Option เพื่อ Lock กําไรคงที่แนนอน เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของ ปตท.  

 นอกจากนี้ หนวยงานบริหารความเสี่ยงยังเปนหนวยงานที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางขอมูลปโตรเลียมในตลาดโลกของ 
ปตท. โดยศึกษา วิเคราะหแนวโนมราคา สถานการณตลาดน้ํามันทั่วโลก ทั้งปจจัยพ้ืนฐาน ปจจัยทางความรูสึก และปจจัยทาง
เทคนิค สนับสนุนหนวยงานซื้อขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งหนวยงานขายตลาดในประเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  

3.2.2.3.2 การจัดหาการขนสงทางเรือระหวางประเทศ (International Marine Transportation) 

 ปตท. จัดตั้งหนวยจัดหาการขนสงตางประเทศ เปนหนวยเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
และการนําเขาสงออกน้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง  ผลิตภัณฑพิเศษ และผลิตภัณฑปโตรเคมี โดยการจัดหาเรือใหหนวยงานภายใน 
และบริษัทรวมทุน เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร   

3.2.2.4 โครงสรางรายไดของการคาระหวางประเทศ  (International Trading)  

ในงวด 6 เดือนแรกของป 2550 มีมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑ รวมมูลคาทั้งสิ้น 356,308 ลานบาท  ดังรายละเอียด
ตามตารางตอไปนี้ 

 ตารางแสดงปริมาณและมูลคาของการคาระหวางประเทศแยกตามผลิตภัณฑ 

ที่มา: ปตท. 
/1 รวมแนฟทาและกาซโซลีนธรรมชาติ 
/2 ไมรวมการขายระหวางกลุมธุรกิจและการจางกลั่นกับโรงกลั่นไทยออยล 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป 2550 

ผลิตภัณฑ มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลติร) 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานลติร) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลติร) 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลติร) 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลติร) 
การคาระหวางประ เทศ         
- น้ํามันดิบ 150,593 16,211 306,046 23,105 370,745 24,573 250,127 18,426 
- คอนเดนเสท 35,896 3,564 49,142 3,578 67,761 4,335 27,047 1,892 
- น้ํามันเชื้อเพลิง /1 44,966 4,046 47,642 3,061 73,654 4,341 44,607 2,665 
- ผลิตภัณฑปโตรเคมี 41,177 1,871 52,721 2,115 55,080 2,025 34,527 1,485 
รวมการคาระหวางประเทศ/2 272,632 25,692 455,551 31,859 567,240 35,274 356,308 24,469 
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3.2.3  การลงทุนและการรวมทุนของธุรกิจน้ํามัน  

 นอกเหนือจากสายงานภายใน ปตท. ที่ทําหนาที่สนับสนุนธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดหลักแลว ปตท. ยังมีการลงทุนใน
บริษัทรวมทุนที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันทั้งในและตางประเทศอีกจํานวน 17 บริษัท โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดหลักและเพื่อสงเสริมให ปตท. สามารถดําเนินธุรกิจน้ํามันอยางครบวงจร และสามารถใหบริการลูกคาได
ดีที่สุด 

 สายงานการบริหารธุรกิจในเครือมีหนาที่ดูแลบริษัทรวมทุนที่อยูในกลุมธุรกิจน้ํามันใหบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 
เอื้อประโยชนตอธุรกิจในกลุมน้ํามันและธุรกิจอื่นๆ ของ ปตท. โดยจะมุงเนนการปรับโครงสรางทางธุรกิจและบริหารการลงทุน
เชิงพาณิชย 
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3.3 กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 
ปตท.ไดลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นผานบริษัทในเครือซึ่ง ปตท.มีการทําธุรกิจในลักษณะปกติทั่วไป (Arm's 

Length Basis) โดยบริษัทที่ ปตท.เขารวมลงทุน มีดังนี้ 

ธุรกิจปโตรเคมี ธุรกิจการกล่ัน 
1. บริษัท ปตท. เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด 
4. บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 
5. บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
6. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด 
7. บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด 
8. บริษัท พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส จํากัด 

1. บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 
4. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

3.3.1 ธุรกิจปโตรเคมี   
3.3.1.1 บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) 

บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) เปนบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จํากัดพ.ศ. 2535 ระหวางบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ซึ่งจด
ทะเบียนควบบริษัทในวันที่ 7 ธันวาคม 2548 เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามแนวนโยบายของ ปตท. ที่จะให PTTCH เปนแกนนําใน
ธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสที่ผลิตจากกาซธรรมชาติ (Gas-based value chain) และเปนผูดําเนินการธุรกิจปโตรเคมีตอเนื่องโดย
มุงเนนสายเอทิลีนเปนหลัก ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดคาใชจายในการดําเนินงานในระยะยาว ลดความเสี่ยง
ในการดําเนินธุรกิจ และมีฐานะทางการเงินที่เขมแข็งขึ้น โดย PTTCH ไดรับมาซึ่งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาที่ และความ
รับผดิชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกลาวโดยผลของกฎหมาย  

PTTCH เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑปโตรเคมี ผลิตภัณฑตอเนื่องและบริการเสริมตางๆ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 55.19 
โดยมีผูถือหุนใหญรายอื่นคือ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท เอชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด และ OMAN OIL 
COMPANY S.A.O.C. 

โรงงานของ PTTCH ต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีโรงงานแยกเปน 2 โรงงาน ซึ่งได
เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยต้ังแตป 2533 และ ป 2538 ตามลําดับ ปจจุบันมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑหลักโอเลฟนสรวม 
1,713,000 ตันตอป จําแนกเปน เอทิลีน 1,276,000 ตันตอป และโพรพิลีน 437,000 ตันตอป และมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑ
ตอเนื่อง เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดหนาแนนสูง (HDPE) 250,000 ตันตอป สําหรับผลิตภัณฑพลอยไดอื่นๆ ไดแก ไพโรไลซิส 
กาซโซลีน มิกซซี 4 แครกเกอรบอททอม (Cracker Bottom) เทลกาซ (Tailgas) และไฮโดรเจน นอกจากนั้นยังผลิตและจําหนาย
ไฟฟา ไอน้ํา และน้ําปรับสภาพ รวมถึงธุรกิจใหบริการทาเทียบเรือและขนถายเคมีภัณฑ โดยมีทาเทียบเรือ 2 ทา 

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตโอเลฟนสไดแก กาซอีเทน กาซโพรเพน แอลพีจี เอ็นจีแอล แนฟทาชนิดเบา และราฟ

ฟเนท ทั้งนี้วัตถุดิบสวนใหญจะจัดหาจากแหลงในประเทศ โดย ปตท.เปนผูจัดหาวัตถุดิบกาซจากโรงแยกกาซของ ปตท. ภายใต
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สัญญาซื้อขายวัตถุดิบระยะยาว ในสวนของแนฟทาชนิดเบาและราฟฟเนท เปนผลิตภัณฑจากโรงกลั่นน้ํามันและผลิตภัณฑพลอย
ไดจากโรงงานอะโรเมติกสซึ่งจัดหาจากภายในประเทศภายใตสัญญาระยะยาวเชนกัน 

(2) การจัดจําหนาย 
PTTCH มีสัญญาซื้อขายโอเลฟนสระยะยาวกับกลุมโรงงานผลิตปโตรเคมีขั้นตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญ เปนผูถือหุน

หรือเปนบริษัทรวมของผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ PTTCH ไดสวมสิทธิมาจากสัญญาเดิมของ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด 
(มหาชน) และ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน)  

สําหรับผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก HDPE PTTCH ไดทําสัญญากับตัวแทนจําหนายในประเทศ (Domestic Agent) 
และทําสัญญากับคูคาสากล (International Trader) เพื่อจําหนายเม็ดพลาสติก HDPE ภายใตเครื่องหมายทางการคา “NPCX” โดย 
PTTCH ไดจําหนายผลิตภัณฑที่ผลิตไดทั้งหมดผานบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด ซึ่ง เปนบริษัทที่เกิดจากการรวมทุน
ระหวาง PTTCH และ ปตท. ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจทางการตลาดทั้งในและตางประเทศของผลิตภัณฑโพลีเมอรที่ผลิตโดย
บริษัทในกลุม ปตท. 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการของ PTTCH ประกอบดวย กรรมการทั้งหมด 15 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 8 คน รวม

ประธานกรรมการ นอกจากนี้ ปตท.ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ PTTCH ซึ่งรวมถึง
ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญดวย  

(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ PTTCH ในชวงป 2547 – 6 เดือนป 2550 เปนดังนี้ 
                               หนวย : ลานบาท 
งบรวม ป 2547/1 ป 2548/1 ป 2549 6 เดือน ป 2550/3 

รายไดรวม 44,140 59,829 72,387 30,171 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) (33,596) (46,668) (56,154) (24,809) 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน (103) 70 1,073 48 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ /2 10,174 12,925 17,306 5,410 
สินทรัพยรวม 67,902 86,518 123,094 124,601 
หนี้สินรวม 17,815 29,032 32,915 33,284 
สวนของผูถอืหุน 50,087 57,485 90,179 91,317 
อัตราการใชกาํลังการผลิต (รอยละ)     

- โอเลฟนส 99 95 104 67 
- HDPE 59 82 96 91 

/1 งบการเงินเสมือนรวมบริษัท ต้ังแต 1 มกราคม 2547 
/2 กําไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  
  (ป 2547 = 268 ลานบาท / ป 2548 = 306 ลานบาท / ป 2549 =  361 ลานบาท/ 6 เดือน ป 2550 = 169 ลานบาท) 
/3 ปดโรงโอเลฟนส I4-1 เพื่อขยายกําลังการผลิตและบํารุงรักษาเปนเวลา 67 วัน (30 ม.ค.-6 เม.ย.2550) และโรงโอเลฟนส I4-2 เพื่อตรวจสอบ

อุปกรณและบํารุงรักษาในชวงรับประกัน เปนเวลา 40 วัน (1 ก.พ.-12 มี.ค.2550)  ตามแผนงาน 

(5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ  

 บริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัด : PTTCH ถือหุนรอยละ 100 เพื่อดําเนินโครงการผลิตผลิตภัณฑ Mono 
Ethylene Glycol (MEG) และสารEthylene Oxide (EO) จํานวน 300,000 ตันตอป เงินลงทุนโครงการประมาณ 210 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ โดยใชวัตถุดิบ เอทีลีน 200,000 ตันตอป ไดดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยแลวต้ังแตเดือนกรกฎาคม ป 2549 โดยสาร EO 
ดังกลาวนี้จะใชเปนวัตถุดิบสําหรับโครงการ EO Derivatives ของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังมีแผนการลงทุนเพื่อขยายกําลัง
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การผลิต MEG เพิ่มขึ้น 95,000 ตันตอป เพื่อสนองความตองการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยประมาณการเงินลงทุน 
58 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งคาดวาจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 1 ป 2551 

 การลงทุนในโครงการ EO Derivatives ซึ่งเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องของบริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัด 
จํานวน 3 โครงการ ไดแก Ethoxylates, Ethanolamines และ Choline Chloride มีประมาณการเงินลงทุนรวม 2,550 ลานบาท ซึ่ง
โครงการดังกลาวนี้จะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัท  

- บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง PTTCH กับบริษัท Cognis Thai Ltd. ซึ่งเปน
บริษัทในเครือของ Cognis Deutschland GmbH & Co.KG โดย PTTCH ถือหุนรอยละ 50 และมีทุนจด
ทะเบียน 420 ลานบาท เพื่อผลิต Ethoxylates 50,000 ตันตอป ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตแชมพู  น้ํายาลาง
จาน  น้ํายาซักแหงตางๆ โดยมีความตองการ EO ประมาณ 18,000 – 20,000 ตันตอป ทั้งนี้ไดเริ่มดําเนินการ
ผลิตเชิงพาณิชยแลวต้ังแตในไตรมาส 4 ป 2549  

- บริษัท ไทยโคลีนคลอไรด จํากัด โดย PTTCH ถือหุนรอยละ 100 เพื่อดําเนินโครงการผลิตสาร Choline 
Chloride มีกําลังการผลิต 20,000 ตันตอป ซึ่งเปนสารอาหารที่จําเปนใชผสมกับอาหารเลี้ยงสัตวปกและ
สุกร โดยความตองการ  EO ประมาณ 7,000 ตันตอป และคาดวาจะเปดดําเนินการไดในไตรมาส 1 ป 2552  

-  บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จํากัด โดย PTTCH ถือหุนรอยละ 100  เพื่อดําเนินโครงการผลิตสาร 
Ethanolamines มีกําลังการผลิต 50,000 ตันตอป ใชเปนสวนผสมในการผลิตครีมนวดผม  น้ํายาปรับผานุม  
เครื่องสําอางค และอุตสาหกรรมยา โดยมีความตองการ  EO ประมาณ 40,000 ตันตอป และคาดวาจะ
สามารถเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 3 ป 2551   

 บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด  : เพื่อดําเนินโครงการ Methyl Ester / Fatty Alcohol PTTCH ถือหุนรอยละ 
100  ทั้งนี้ Fatty Alcohol เปนวัตถุดิบสําคัญอีกตัวหนึ่งของโครงการ Ethoxylates นอกเหนือไปจาก Ethylene Oxide และยังคง
ตองมีการนําเขาอยู จึงเปนการทํา Backward integration โครงการฯ ผลิตผลิตภัณฑหลัก 2 ชนิดคือ Methyl Ester เปนสารเพิ่ม
ประสิทธิภาพในน้ํามันดีเซล และ Fatty Alcohol เปนสารตั้งตนสําหรับอุตสาหกรรม Oleochemicals ใชผลิตผลิตภัณฑเพื่อ
สุขอนามัยสวนบุคคล เงินลงทุนรวม 119 ลานเหรียญสหรัฐ มีกําลังการผลิต 200,000 ตันตอป และคาดวาจะสามารถเริ่ม
ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 4 ป 2550  โดยเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2548 บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) ได
รวมกับ ปตท. ลงนามในบันทึกความเขาใจ ในการซื้อขายสาร Methyl Ester ในปริมาณ 80,000 ตันตอป ทั้งนี้ ปตท. จะนําสาร 
Methyl Ester ไปผสมกับน้ํามันดีเซลเพื่อผลิตไบโอดีเซล (Bio Diesel) คุณภาพสูงเปนรายแรกของประเทศไทย เพื่อจําหนายผาน
เครือขายน้ํามันดีเซลทั่วประเทศของ ปตท.  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2548  คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเพิ่มเงินลงทุนของ
โครงการ จากเดิม 119 ลานเหรียญสหรัฐ เปน 165 ลานเหรียญสหรัฐ และเพิ่มกําลังการผลิตจากเดิม 200,000 ตันตอป เปน 
331,000 ตันตอป เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น  รวมถึงจะทําใหไดอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่
สูงขึ้น และเงินลงทุนตอหนวยลดลง 

 บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด  : PTTCH ไดรวมลงทุนกับ ปตท. โดยมีอัตราสวนการลงทุน 50 : 50 จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อดําเนินโครงการอีเทนแครกเกอร ขนาดกําลังการผลิตเอทิลีน 1,000,000 ตันตอปและโรงผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน
ความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene - LDPE) ขนาดกําลังการผลิต 300,000 ตันตอป และโรงผลิตเม็ดพลาสติก          
โพลิเอทิลีนความหนาแนนต่ําเชิงเสน (Linear Low Density Polyethylene - LLDPE) ขนาด 400,000 ตันตอป คิดเปนมูลคาเงิน
ลงทุนทั้งโครงการประมาณ 1,300 ลานเหรียญสหรัฐ โดยคาดวาจะสามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 4 ป 2552 
                    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. ไดมีมติอนุมัติให ปตท. จําหนายหุนสามัญของ    บริษัท 
พีทีที โพลิเอทิลีน ที่ ปตท. ถืออยูทั้งหมดใหแก PTTCH คิดเปนมูลคาประมาณ 1,750 ลานบาท ตามนโยบายการปรับโครงสราง
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ธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนส   เมื่อการจําหนายหุนดังกลาวแลวเสร็จจะมีผลทําให บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน มีสถานะเปนบริษัท
ยอยของ PTTCH ซึ่งจะเปนผูถือหุนทั้งหมดในบริษัทฯ 

 การลงทุนในโครงการผลิตและจําหนายสาร Ethylene Vinyl Acetate (EVA)  ขนาดกําลังการผลิต 100,000 
ตันตอป โดยโครงการจะใชเอทิลีนจากโครงการอีเทนแครกเกอรของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน เปนวัตถุดิบ เงินลงทุนทั้งโครงการ 
118 ลานเหรียญสหรัฐ  ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหชะลอการลงทุนออกไป 

 โครงการ HDPE ในประเทศอิหราน : PTTCH รวมกับ บริษัท Itochu Corporation  บริษัท เคมีภัณฑซีเมนต
ไทย จํากัด และ National Petrochemical Company แหงประเทศอิหราน (NPC Iran). รวมลงทุนในสัดสวน รอยละ 10, 12, 38 
และ 40 ตามลําดับ เพื่อรวมทุนในโครงการ HDPE ขนาดกําลังการผลิต 300,000 ตันตอป ที่ประเทศอิหราน วงเงินลงทุนของ 
PTTCH คิดเปนจํานวน 22.5 ลานเหรียญสหรัฐ  โดยคาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตไดในไตรมาส 1 ป 2552  

 โครงการขยายกําลังการผลิตโรงโอเลฟนส 1 (Plant I Debottleneck) : เพื่อขยายกําลังการผลิตเอทิลีนและ  
โพรพิลีนเพิ่มขึ้น 130,000 ตันตอป และ 120,000 ตันตอป ตามลําดับ ใชเงินลงทุนประมาณ 140 ลานเหรียญสหรัฐ  ไดเริ่มผลิต
และดําเนินการเชิงพาณิชย  ในไตรมาส 2  ป 2550 

 โครงการขยายกําลังการผลิตโรงโอเลฟนส 2 (Plant II Debottleneck) : เพื่อขยายกําลังการผลิตเอทิลีนและ
โพรพิลีนเพิ่มขึ้น 100,000 ตันตอป และ 50,000 ตันตอป ตามลําดับ ใชเงินลงทุนประมาณ 75 ลานเหรียญสหรัฐ กําหนดการ
กอสรางโรงงานจะแลวเสร็จเริ่มผลิตไดในไตรมาส 4 ป 2551 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑเอทีลีนที่เพิ่มขึ้นจะจําหนายใหกับ บริษัท ทีโอซีไกล
คอล  เพื่อเปนวัตถุดิบในโครงการตอเนื่อง สวนผลิตภัณฑโพรพิลีนจะจําหนายใหกับลูกคาภายในประเทศเปนสวนใหญ 
เนื่องจากความตองการภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียอยูในระดับสูงในขณะที่กําลังการผลิตมีอยูอยางจํากัด 

 การเขาลงทุนในบริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) : เพื่อกระจายความเสี่ยงไปในธุรกิจพีวีซี (PVC) ซึ่งเปน
ธุรกิจที่มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง มีวงจรราคาในทิศทางขาขึ้น และมีวงจรราคาแตกตางไปจากผลิตภัณฑอื่นๆ ที่บริษัท
ดําเนินการอยู นอกจากนั้นบริษัท วีนิไทย ไดขยายกําลังการผลิต VCM ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิต PVC ขึ้นอีก 200,000 ตันตอป 
รวมเปน 400,000 ตันตอปแลวเสร็จไตรมาส 1 ป 2550 ซึ่งทําใหความสามารถในการแขงขันของบริษัท วีนิไทยดีขึ้น และชวย
รองรับเอทิลีนจากการขยายกําลังการผลิตของ PTTCH อีกดวย การที่จะเขาไปรวมถือหุนใน บริษัท วีนิไทย จึงกอใหเกิด Synergy 
และเปนวิธีที่เร็วที่สุดในการขยายธุรกิจสูอุตสาหกรรม PVC โดยบริษัทฯถือหุนสามัญในบริษัท วีนิไทยคิดเปนสัดสวน 24.98 %   

 บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด : PTTCH ไดรวมทุน กับ ปตท. และบริษัท อะโรเมติกส จํากัด (มหาชน) ใน
สัดสวน 30 : 40 : 30 ตามลําดับ จัดตั้งบริษัท พีทีที ฟนอล เพื่อผลิตสารฟนอล (Phenol) ขนาดกําลังผลิต 200,000 ตันตอป   และ 
อะซีโตน125,000 ตันตอป ซึ่งเปนวัตถุดิบขั้นตนในการผลิตโพลีคารบอเนต ที่ใชเปนพลาสติกวิศวกรรม เชน แผนซีดี  ช้ินสวน
รถยนต และคอมพิวเตอร เงินลงทุนในสวนของ PTTCH 42.5 ลานเหรียญสหรัฐ คาดวาโรงงานจะแลวเสร็จและเริ่มผลิตเชิง
พาณิชยไดในไตรมาส 3 ป 2551   

 บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด : เปนบริษัทฯ รวมทุนระหวาง ปตท. PTTCH และ ATC ในสัดสวนรอยละ 40 : 
40 : 20 ตามลําดับ เพื่อลงทุนกอสรางโรงงานผลิตสาธารณูปโภคไดแก ไฟฟา ไอน้ํา และน้ํา เพื่อใชในกระบวนการผลิตของ
โรงงานในกลุม ปตท. เปนหลัก  โดยแบงออกเปน 2 โครงการ คือ Central Utility Plant 1 (CUP1) เริ่มดําเนินการระยะที่ 1 และ 2 
ในไตรมาส 2 ป 2549 และระยะที่ 3 ในไตรมาส 4 ป 2550 และ Central Utility Plant 2 (CUP2) เริ่มดําเนินการในไตรมาส 3 ป 
2551 

 บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด :  PTTCH ไดรวมทุน กับ ปตท. และ บริษัท บางกอก                 
โพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) จัดตั้งบริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง เพื่อดําเนินธุรกิจดานการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
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โพลิเมอรทั้งในและตางประเทศ เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2548 ตอมาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549 ปตท.ได
ซื้อหุนสามัญของบริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด จาก BPE ทั้งหมด ทําให ปตท.และ PTTCH ถือหุนในสัดสวนรอยละ 
75 และ 25 ตามลําดับ 

 บริษัท เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง เซอรวิสเซส จํากัด : PTTCH และ บริษัท โตโย-ไทย 
คอรปอเรชั่น จํากัด ไดรวมทุนในสัดสวนรอยละ 60 : 40 จัดตั้งบริษัทเพื่อดําเนินธุรกิจบริการงานบํารุงรักษา งานออกแบบและ
วิศวกรรม ใหกับบริษัทในกลุมปโตรเลียมและปโตรเคมีภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ ใน
ประเทศและภูมิภาคเอเซีย  

 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด : PTTCH ถือหุนรอยละ 100 เพื่อดําเนิน
ธุรกิจงานบริการดานเทคโนโลยีการปองกันอัคคีภัยแกลูกคาในกลุมบริษัท ปตท. และลูกคาทั่วไป เชน หนวยงานราชการและ
เอกชนตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันแลระงับเหตุฉุกเฉิน และยังเปนศูนยกลางในการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ
กลุมบริษัทที่ไดระดับมาตรฐานสากล 

 บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด(มหาชน) (BPE) : PTTCH รวมทุนกับ ปตท. ในสัดสวนรอยละ 50 : 50 
เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแนนสูง (High Density Polyethylene : 
HDPE)  ปจจุบันมีกําลังการผลิต 250,000 ตันตอป โรงงานตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติใหขายหุนในสวนของ ปตท. จํานวน 85 ลาน
หุนใหกับ PTTCH  คิดเปนมูลคาประมาณ 2,000 ลานบาท ตามนโยบายการปรับโครงสรางธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนส ซึ่งจะ
ทําให BPE เปลี่ยนสถานะเปนบริษัทยอยของ  PTTCH  ซึ่งจะเปนผูถือหุนทั้งหมด 

 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTT ICT) : เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. ปตท.สผ.  PTTCH  
ATC และ TOP ในสัดสวนรอยละ 20 เทากันทุกบริษัท เพื่อใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกบริษัทในกลุม 
ปตท. โดยกลุม ปตท. จะไดรับผลประโยชนดานการบริหารจัดการสินทรัพย การบริการและการสรางศักยภาพทางดาน ICT และ
เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนดาน ICT รวมถึงเปนพื้นฐานในการสนับสนุน Synergy ดานอื่นๆ รวมกันภายในกลุม ปตท.โดยเริ่ม
ดําเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 

(6) การออกหุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียน  
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 PTTCH ไดดําเนินการเพิ่มทุนจํานวน 358,974,300 หุน ในราคาหุนละ 78 บาท สงผลให 

PTTCH มีทุนจดทะเบียนจากเดิม 11,311,410,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 1,131,141,000 หุน) เปน 14,901,153,000 บาท (หุน-
สามัญจํานวน 1,490,115,300 หุน) 

3.3.1.2 บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) 

ATC เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑ ปโตรเคมีสายอะโรเมติกส โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 49.67 

 โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไดเริ่มดําเนินการผลิตเชิง
พาณิชยต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2540 ปจจุบันมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑหลัก คือ พาราไซลีน 540,000 ตันตอป เบนซีน 307,0001/

ตันตอป  ออรโธไซลีน 66,000 ตันตอป มิกซไซลีนส  76,000 ตันตอป และไซโคลเฮกเซน 200,000 ตันตอป นอกจากนี้ ยังมี
ผลิตภัณฑพลอยไดที่เปนสารปโตรเลียม คือ แนฟทาชนิดเบา แรฟฟเนท กาซปโตรเลียมเหลว กาซไฮโดรเจน คอนเดนเสท  
เรสิดิว และสารอะโรเมติกสหนัก  
/1 ปริมาณการผลิตสารเบนซีนเปนปริมาณเหลือเพื่อจําหนายหลังการใชภายในเพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตสารไซโคลเฮกเซน ผลิตภัณฑพลอยไดที่เปนสารปโตรเลียม คือ แนฟทา
ชนิดเบา แรฟฟเนท กาซปโตรเลียมเหลว กาซไฮโดรเจน คอนเดนเสท เร-สิดิว และสารอะโรเมติกสหนัก  
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(1) การจัดหาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักของ ATC คือคอนเดนเสท แนฟทาและไพโรไลซิสกาซโซลีน ปจจุบัน ปตท.ทําสัญญาซื้อขาย 

คอนเดนเสทระยะยาวกับ ATC โดย ปตท.เปนผูจัดหาคอนเดนเสท ใหแก ATC โดยอิงกับตะกราราคาน้ํามันดิบ (Basket of 
Crude Oil Prices)  

(2) การจัดจําหนาย 
ผลิตภัณฑหลักทั้งหมดจําหนายผาน ปตท. ภายใตสัญญาระยะยาว โดย ปตท. เปนผูรับซื้อและจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑหลักทั้งหมดและให ATC เปนผูจัดสงผลิตภัณฑโดยตรงใหกับลูกคา โดยสัญญาดังกลาวเปนสัญญาทั้งในลักษณะ 
Take-or-Pay และ Take-and-Pay โดย ปตท.จะไดรับคาดาํเนินการในการทําตลาดใหกับ ATC 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ ATC ประกอบดวย กรรมการทั้งหมด 15 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 6 คน นอกจากนี้ 

ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ ATC ซึ่งรวมถึงกรรมการผูจัดการใหญ 

(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ ATC ในชวงป 2547- 2549 และ 6 เดือนป 2550 เปนดังนี้ 

            หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป 2550 
รายไดรวม 52,403 62,863 75,037 37,855 
คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี (42,088) (57,213) (69,384) (32,280) 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน 28/1 (407)/1 763/1 48/1 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 10,342 5,243 6,416 5,623 
สินทรัพยรวม 38,817 53,023 56,051 60,114 
หนี้สินรวม 21,355 33,914 33,166 33,002 
สวนของผูถอืหุน 17,462 19,110 22,885 27,112 
อัตราการใชกาํลังการผลิต (รอยละ) 95 95 97 104 

/1   รวมกําไร/ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลคาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราใหเปนมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน 
 
(5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 

 บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด : ATC ไดรวมทุน กับ ปตท. และ PTTCH ในสัดสวน 30 : 40 : 30 ตามลําดับ  
เพื่อลงทุนใน บริษัท พีทีที ฟนอล เพื่อผลิตสารฟนอล (Phenol) ขนาดกําลังผลิต 200,000 ตันตอป และอะซีโตน 125,000 ตันตอป  
ซึ่งเปนวัตถุดิบขั้นตนในการผลิตโพลีคารบอเนต ที่ใชเปนพลาสติกวิศวกรรม เชน แผนซีดี  ช้ินสวนรถยนต และคอมพิวเตอร เงิน
ลงทุนในสวนของ ATC 42.5 ลานเหรียญสหรัฐ คาดวาโรงงานจะแลวเสร็จและเริ่มผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 3 ป 2551   

 บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด : เปนบริษัทฯ รวมทุนระหวาง ปตท. PTTCH และ ATC ในสัดสวนรอยละ 40 : 
40 : 20 ตามลําดับ เพื่อลงทุนกอสรางโรงงานผลิตสาธารณูปโภคไดแก ไฟฟา ไอน้ํา และน้ํา เพื่อใชในกระบวนการผลิตของ
โรงงานในกลุม ปตท. เปนหลัก  โดยแบงออกเปน 2 โครงการ คือ Central Utility Plant 1 (CUP1) เริ่มดําเนินการระยะที่ 1 และ 2 
ในไตรมาส 2 ป 2549 และระยะที่ 3 ในไตรมาสที่ 4 ป 2550 และ Central Utility Plant 2 (CUP2) เริ่มดําเนินการในไตรมาส 3 ป 
2551 
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 โครงการอะโรเมติกส 2  : ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ATC ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2548 
ไดอนุมัติการปรับเปลี่ยนรายละเอียดขอบเขตของงานโครงการกอสรางโรงงานอะโรเมติกสหนวยที่ 2 และอนุมัติวงเงิน
งบประมาณสําหรับการกอสรางงานดานวิศวกรรม จัดหาเครื่องจักร และกอสรางโรงงาน (Engineering Procurement and 
Construction หรือ EPC) สําหรับโครงการดังกลาวที่เพิ่มขึ้นจากที่ไดอนุมัติไปแลวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 จํานวน 597 ลาน
เหรียญสหรัฐ เปนจํานวน 653.53 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 56.53 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณรอยละ 9.5 เปนผลมาจากมี
โครงการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยางมากในประเทศแถบตะวันออกกลางรวมทั้งราคาวัสดุที่ใชในการกอสราง
โครงการฯ ไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 ไดมีการลงนามขอตกลงในหลักการ (Heads of Agreement) ระหวาง ATC 
และบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) ในการรวมลงทุนในโครงการอะโรเมิตกส 2 เพื่อเปนการประสาน
ประโยชนในการดําเนินการผลิตรวม (Synergy) ซึ่งคาดวาจะชวยเสริมสรางความสามารถในการแขงขันทางการคาใหแกทั้งสอง
บริษัท โดย RRC จะเปนผูลงทุนกอสรางโรงงาน Reforming Complex ซึ่งมีมูลคาประมาณ 387 ลานเหรียญสหรัฐฯ และโรงงาน 
Upgrading Complex ซึ่งมีมูลคาประมาณ 135 ลานเหรียญสหรัฐฯ สวน ATC จะเปนผูลงทุนในโรงงาน Aromatics Complex ซึ่งมี
มูลคาประมาณ 551 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ RRC และ ATC ตกลงในหลักการที่จะแบงผลประโยชนรวมที่เกิดจากการ
ดําเนินงานในโครงการทั้ง 3 โครงการดังกลาวตามสัดสวนเงินลงทุนของแตละบริษัทตอการลงทุนรวม และคาดวาโครงการนี้จะ
สามารถดําเนินการผลิตไดในป 2551   

 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTT ICT) : เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. ปตท.สผ.  PTTCH  
ATC และ TOP ในสัดสวนรอยละ 20 เทากันทุกบริษัท เพื่อใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกบริษัทในกลุม 
ปตท. โดยกลุม ปตท. จะไดรับผลประโยชนดานการบริหารจัดการสินทรัพย การบริการและการสรางศักยภาพทางดาน ICT และ
เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนดาน ICT รวมถึงเปนพื้นฐานในการสนับสนุน Synergy ดานอื่นๆ รวมกันภายในกลุม ปตท.โดยเริ่ม
ดําเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานอะโรเมติกส 1  : ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2550 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโรงงานอะโรเมติกส หนวยที่ 1 
เพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและใชประโยชนจากสินทรัพยของบริษัทฯใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด 

  หลังจากดําเนินโครงการฯดังกลาวขางตนแลวเสร็จ บริษัทฯ คาดวาการผลิตของผลิตภัณฑอะโรติกส คือ 
เบนซีน โทลูอีน และ ไซลีนส ของโรงงานอะโรเมติกส หนวยที่ 1 จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณรอยละ 10-12 จากปจจุบันที่มีกําลังการ
ผลิตประมาณ 984,000 ตัน/ป โดยใชปริมาณวัตถุดิบคอนเดนเสทเทาเดิม ทั้งนี้ โครงการดังกลาวจะใชเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 
27 ลานเหรียญสหรัฐฯ คาดวาโครงการฯ จะแลวเสร็จไตรมาสที่ 1 ป 2553 

(6) การจัดหาเงินกูใหม 
การออกหุนกู 300 ลานเหรียญสหรัฐ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิ

และไมมีหลักประกันอายุ 7 ป จํานวน 300 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋วคงที่ ที่รอยละ 5.5 ตอป กําหนดชําระคืน
เงินตนในป 2555 และชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เงินที่ไดรับจากการออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้ จะนําไปเปนสวนหนึ่งของ
เงินลงทุนในการกอสรางโรงงานอะโรเมติกสหนวยที่ 2 ซึ่งจะทําให ATC สามารถเพิ่มศักยภาพการแขงขัน รักษาเสถียรภาพของ
รายได และการทํากําไรในอนาคต 
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(7) การควบรวมกิจการระหวาง ATC กับ RRC 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2550 มีมติใหดําเนินการควบ

บริษัทฯ กับ บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) ("RRC") และใหเสนอเรื่องการควบบริษัทตอที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษทัฯ  

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2550  มีมติใหอนุมัติการควบ
บริษัทฯ กับบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) และอนุมัติการโอนบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ไปใหแกบริษัท
ใหมที่เกิดจากการควบเขากัน 

ทั้งนี้การควบรวมอยูระหวางดําเนินการแจงเจาหนี้เกี่ยวกับมติการควบบริษัท และดําเนินการในกรณีที่มีการ
คัดคานของเจาหนี้ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 2 เดือน หลังจากนั้นจะมีการประชุมผูถือหุน RRC และ ATC รวมกันเพื่อพิจารณา
รายละเอียดของบริษัทใหม และจดทะเบียนบริษัทใหมกับกระทรวงพาณิชย ซึ่งคาดวาการควบรวมจะดําเนินการแลวเสร็จใน
เดือนธันวาคม 2550 โดยหลักทรัพยของบริษัทใหมจะเริ่มเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดในตนป 2551 

 

3.3.1.3 บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) 

 กอต้ังเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 เพื่อประกอบธุรกิจดานการตลาดและจําหนายผลิตภัณฑโพลีเมอรทั้งในและตาง 
ประเทศ ใหกับบริษัทในกลุม ปตท. โดยมีที่ต้ังสํานักงานที่ อาคารสํานักงาน ปตท. คลังน้ํามันพระโขนง กรุงเทพฯ เริ่มดําเนิน
กิจการในเชิงพาณิชยต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2548 โดยจัดจําหนายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกของบริษัทในกลุม ปตท.  

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให ปตท.ซื้อหุนสามัญของ PTTPM ที่บริษัท บางกอกโพลี
เอททีลีน จํากัด (มหาชน) ถืออยูในสัดสวนรอยละ 25 ตามนโยบายการปรับโครงสรางธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนส  โดย ปตท. 
ไดรายงานการชําระเงินคาหุนตอตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อ 7 กันยายน 2549 ทําใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท. เปนรอยละ 75 และ
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 25 

(1) การจัดหาผลิตภัณฑ 
PTTPM ดําเนินการซื้อผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกระหวาง PTTCH   BPE และ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด 

(HMC) นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีแผนรับผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกอื่นจากบริษัทภายในกลุม ปตท. ไดแก บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน 
จํากัด 

(2) การจัดจําหนาย 
PTTPM ดําเนินการขายเม็ดพลาสติกในประเทศโดยผานระบบตัวแทนจําหนาย (Agents) และขายโดยตรง สําหรับ

การขายในตางประเทศจะขายโดยตรงและขายผานตัวแทนจําหนายในตลาดตางประเทศ  

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTPM ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 7 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 4 คน  นอกจากนี้ 

ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ PTTPM ซึ่งรวมถึงกรรมการผูจัดการ  
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(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ PTTPM ในชวงป 2548 (1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2548) – 6 เดือนของป 2550 เปนดังนี้ 

                หนวย : ลานบาท 

งบเดี่ยว 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2548 ป 2549 6 เดือนป 2550 
รายไดรวม 6,948 21,758 10,273 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) (6,946) (21,704) 10,241 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 8 (42) 1 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 10 12 33 
สินทรัพยรวม 1,983 1,873 2,255 
หนี้สินรวม 1,933 1,811 2,158 
สวนของผูถือหุน 50 62 97 

 

3.3.1.4 บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ไดมีมติอนุมัติให ปตท.รวมทุนกับบริษทั                
อะโรเมติกส จํากัด (มหาชน) (ATC) บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) และ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด 
(มหาชน) (TOC) ลงทุนในโครงการฟนอล ในสัดสวนรอยละ 40 : 20 : 20 : 20 ตามลําดับ เพื่อผลิตสารฟนอล ขนาดกําลังการผลิต  
200,000 ตันตอป และอะซีโตน 125,000 ตันตอป วงเงินลงทุนทั้งหมด 200 ลานเหรียญสหรัฐ โดยไดดําเนินการจัดตั้งบริษัท พีทีที 
ฟนอล จํากัด (PPCL) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 ทั้งนี้จากการควบบริษัทระหวาง NPC กับ TOC เปน บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) (PTTCH)  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548  ทําใหผูถือหุนของ PPCL เปลี่ยนเปน ปตท. PTTCH และ ATC ในสัดสวนรอยละ 
40 : 40 : 20 ตามลําดับ  

 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนเปนประมาณ 283.4 ลานเหรียญสหรัฐ 
เพื่อใหสอดคลองกับราคาวัสดุและคากอสรางที่สูงขึ้น และตอมามีการปรับสัดสวนการลงทุน ทําใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท. 
PTTCH  และ ATC เปนรอยละ 40 : 30 : 30 ตามลําดับ  

 การลงทุนในโครงการผลิตสารฟนอล ถือเปนการดําเนินการตามกลยุทธ ปตท. ในการขยายการลงทุนไปสูธุรกิจปลาย
น้ําที่มีกําไรและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑจากกลุมบริษัทปโตรเคมีของ ปตท. โดยการใชวัตถุดิบโพรพิลีนจาก PTTCH 
ปริมาณ 95,000 ตันตอป และเบนซีนจาก ATC ปริมาณ 180,000 ตันตอป เพื่อผลิตสารฟนอลทดแทนการนาํเขา ซึ่งปจจุบัน
ประเทศไทยมีการนําเขาประมาณ 150,000 ตันตอป ทั้งนี้ โรงงานฯ จะตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ตําบลมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง และคาดวาจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชยไดในป 2551  

3.3.1.5 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) เปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจร โดยเริ่มผลิตเม็ดพลาสติก
ในป 2525 และไดขยายการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตางๆ จนสามารถผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีครบวงจร
ในป 2543 จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและการประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศใน
เดือนกรกฏาคม 2540 สงผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางรุนแรงจนบริษัทตองเขาอยูภายใตการฟนฟูกิจการเมื่อวันที่ 
15 มีนาคม 2543  หลังจากนั้นบริษัทฯไดมีการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการจนเปนผลสําเร็จ โดย ปตท. และกลุมผูรวมลงทุน
ชําระเงินคาหุนเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ทําให ปตท. ถือหุนในบริษัทฯ เปนสัดสวนรอยละ 31.5 โดยมีผูถือหุนใหญ
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รายอื่น ไดแก ธนาคารออมสิน  กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 
ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทฯ 

โรงงานของบริษัทฯ ต้ังอยูที่ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบดวยโรงกลั่นน้ํามันและโรงงาน 
ปโตรเคมีครบวงจร โดยโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดตางๆ รวมถึงผลิตภัณฑพลอยได
อื่น คือ น้ํามันหลอล่ืน ยางมะตอย  ผลิตภัณฑน้ํามันสวนหนึ่งนํามาใชเปนวัตถุดิบของผลิตภัณฑปโตรเคมี ไดแก โอเลฟนส      
อะโรเมติกส ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดตางๆ ไดแก เม็ดพลาสติกชนิด High Density Polyethylene (HDPE), 
Polypropylene (PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Styrene Acrylonitril (SAN), Expanded Polystyrene (EPS) และ 
Polystyrene (PS) เพื่อจําหนายใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกขั้นตอเนื่องนําไปเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑ
พลาสติกสําเร็จรูปชนิดตางๆ บริษัทฯ มีสาธารณูปโภคที่ใชในการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน ทาเรือน้ําลึก คลัง
น้ํามัน โรงไฟฟา ทําใหบริษัทฯไดเปรียบดานการบริหารจัดการและสามารถประหยัดตนทุนโดยขนาด (Economy of Scale) เชน 
คาขนสงวัตถุดิบ   

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักของบริษัทมากกวารอยละ 90 คือ น้ํามันดิบ (Crude) โดยน้ํามันดิบสวนใหญนําเขาจากกลุมประเทศ

ในตะวันออกกลาง บริษัทฯ มีนโยบายจัดหาวัตถุดิบจากแหลงตางๆ ที่นํามาผลิตแลวใหผลตอบแทนสูงสุด ปจจุบัน IRPC ซื้อ
น้ํามันดิบบางสวนผานบริษัทในกลุมปตท. เพื่อลดคาใชจายตางๆ เชน คา L/C, คาขนสง เปนตน  

(2) การจัดจําหนาย 
 ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก  

 บริษัทฯ มีนโยบายเนนการขายในประเทศ โดยเปนการขายผานตัวแทนจําหนาย และการขายตรง สวนการ
ขายตางประเทศจะขายผานตัวแทนการคาในตางประเทศ และในอนาคตอันใกล บริษัทฯ มีนโยบายจะขายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก
ผานบริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ ปตท. เพิ่มเปนทางเลือกนอกเหนือจากขายผานตัวแทน
จําหนาย และการขายตรงที่ผานมา 

 ผลิตภัณฑน้ํามัน  
 ผลิตภัณฑน้ํามัน มีลักษณะชองทางการจําหนาย ไดแก การจําหนายผานสถานีบริการ (Retail), การจําหนาย
ใหผูใชโดยตรง , การจําหนายใหลูกคาขายสง (Wholesales), การจําหนายใหลูกคามาตรา 7 , การสงออก (Export) ใหกับ
ผูคาน้ํามันในตางประเทศ  , การจําหนายน้ํามันดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ น้ํามันเตา (Fuel Oil) ใหกับเรือ
ที่มาใชบริการทาเทียบเรือของ IRPC และการจําหนายน้ํามันใหกับสมาคมประมงในนานน้ํา  

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ IRPC ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 17 คน (ณ วันที่ 20 เมษายน 2550) เปนตัวแทนจาก ปตท. 

จํานวน 4 คน  นอกจากนี้ ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ IRPC ซึ่งรวมถึงกรรมการ
ผูจัดการใหญ  
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(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ  IRPC ในป 2547 - 2549 และ 6 เดือนป 2550 เปนดังนี้     

           หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป 2550 
รายไดรวม 156,147 206,292 206,990 107,548 
คาใชจายรวม 138,019 177,938 202,618 98,982 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 18,128 28,353 2,451 8,566 
กําไรสุทธิ 12,284 60,770 6,823 8,022 
สินทรัพยรวม 146,723 152,677 128,098 115,588 
หนี้สินรวม 126,355 51,966 45,145 27,641 
สวนของผูถือหุน 20,368 100,710 82,953 87,947 

 (5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 
หลังจากบริษัทฯ ไดออกจากแผนฟนฟูกิจการเมื่อเมษายน 2549 IRPC มีโครงการลงทุนตางๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตและลดคาใชจายลง ไดแก โครงการปรับปรุงโรงกลั่นน้ํามันเพื่อใหไดตามมาตรฐานยูโร 4 ซึ่งจะ
ประกาศใชป 2555, โครงการขยายกําลังการผลิตของโรงกลั่น (debottleneck), โครงการสรางโรงไฟฟาแหงใหมเพื่อใชภายใน, 
โครงการขุดลอกทาเรือน้ําลึก เปนตน  

(6) การจัดหาเงินกูใหม 
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 มีมติอนุมัติใหออกหุนกูไมมี

หลักประกัน ไมดอยสิทธิในวงเงินไมเกิน 600 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ เทียบเทาในเงินสกุลตางประเทศ และ/ หรือ สกุลบาท 
ภายในระยะเวลา 4 ป (2006-2009)  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 อนุมัติใหบริษัทฯ เสนอ
ขายหุนกูไมมีหลักประกัน และไมดอยสิทธิ โดยเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. หุนกูสกุลเหรียญสหรัฐ จํานวน 200-250 ลานเหรียญสหรัฐ อายุ 10 ป โดยมี Barclays Capital และ Citigroup 
Global Markets เปนผูจัดการ การจัดจําหนาย และไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือจาก Moody’s และ S&P ที่ระดับ Baa3 และ 
BBB- ตามลําดับ 

2. หุนกูสกุลบาท จํานวน 10,000 ลานบาท อายุ 7-10 ป 
ทั้งนี้ เงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนกูจะนําไปชําระคืนเงินกูระยะสั้น (Bridge Loan) ซึ่งจะครบกําหนดชําระใน

วันที่ 29 กันยายน 2550 

3.3.1.6 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส  จํากัด (HMC) 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2526 โดยนักลงทุนฝายไทยและตางประเทศ ใน
สัดสวน รอยละ 51 : 49 ตามลําดับ เพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหนายเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ซึ่งปจจุบันมีกําลังการ
ผลิต  450,000 ตัน/ป โดยโรงงานตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง 

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบในการเขาลงทุนในบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ใน
สัดสวนรอยละ 40 คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 250 ลานเหรียญสหรัฐ พรอมทั้งไดลงนามในสัญญาการซื้อหุน (Share 
Acquisition Agreement) และสัญญาผูถือหุน (Shareholders Agreement) และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาว
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แลวเสร็จ และ ปตท. ไดชําระเงินคาซื้อหุนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ทําใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท. กลุมนักลงทุนไทย และ 
Basell  Thailand Holdings B.V. เปนประมาณรอยละ 41.44 : 30.00 : 28.56 ตามลําดับ 

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 
 วัตถุดิบหลักของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส คือ โพรพิลีน (Propylene) ซึ่งจัดหามาจากภายในประเทศภายใต

สัญญาซื้อขายระยะยาว 

(2) การจัดจําหนาย 
 บริษัทฯ จําหนายเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ในประเทศและสงออกตางประเทศ  บริษัทฯ ไดจําหนายเม็ด
พลาสติกในประเทศคิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 70  และสวนที่เหลืออีกรอยละ 30  เปนการสงออกไปยังประเทศตางๆ  

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร ทั้งหมด 10 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 4 คน และ ปตท. ไดสง
ตัวแทนเขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ ตามขอตกลงที่มีระหวางผูถือหุน 

(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ในชวงป 2547 – 2549 และ 6 เดือน ป 2550 เปนดังนี้ 

                หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป 2550 
รายไดรวม 17,588 19,144 22,193 9,617 
คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี (14,831) (16,156) (19,269) 8,276 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน (19) 30 (46) (78) 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 2,739 3,018 2,878 1,263 
สินทรัพยรวม 9,956 10,226 18,932 20,577 
หนี้สินรวม 3,427 3,145 4,268 3,913 
สวนของผูถอืหุน 6,529 7,081 14,664/1 16,644 
อัตราการใชกาํลังการผลิต (รอยละ) 94 85 95 79 

        /1 Equities + Net Surplus on Investment Revaluation 

 (5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 
โครงการ Propane Dehydrogenation and Polypropylene (PDH/PP) : บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส อยูระหวาง

ดําเนินการโครงการซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ โรงงาน PDH ขนาด 310,000 ตัน/ป และโรงงาน PP ขนาด 300,000 ตัน/ป โดย
จะรับวัตถุดิบเปนกาซโพรเพนประมาณ 388,000 ตัน/ป จากโรงแยกกาซฯ ปตท. เพื่อผลิตเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) 
ประมาณ 300,000 ตัน/ป โดยจะมุงเนนการผลิตเม็ดพลาสติก PP Specialty Grade ซึ่งมีราคาสูงกวาเม็ดพลาสติก PP Commodity 
Grade ทั่วไป คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จและเริ่มผลิตเชิงพาณิชยในไตรมาส 3 ป 2552 
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3.3.1.7 บริษัท  พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) 

กอต้ังเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549  เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท., บริษัท Asahi Kasei Chemicals Corporation 
(AKCC) และบริษัท Marubeni Corporation โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 47.5, 47.5 และ  5 ตามลําดับ  เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหนาย Acrylonitrile (AN) ซึ่งเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลางที่กําลังการผลิต 200,000 ตัน/ป และ Methyl Methacrylate 
(MMA) ที่กําลังการผลิต 70,000 ตัน/ป โดยจะใชเทคโนโลยีใหมลาสุดของ AKCC และเปนครั้งแรกของโลกที่สามารถใชกาซโพ
รเพนจากโรงแยกกาซฯ ของ ปตท.เปนวัตถุดิบแทนโพรพิลีน โดยคาดวาจะเริ่มผลิตป 2553 

 

3.3.1.8 บริษัท  พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส จํากัด (PTTPL) 

กอต้ังเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549  โดย ปตท. ถือหุนทั้งหมดแตผูเดียว เพื่อดําเนินธุรกิจดานโลจิสติกสแบบครบวงจร
ประกอบดวย การบรรจุ  การจัดเก็บ การบริหารคลังสินคา และการขนสงใหแกบริษัทผูผลิตเม็ดพลาสติกของกลุมบริษัท ปตท.  
ใหบริการงานโลจิสติกสสําหรับเม็ดพลาสติกประมาณ 1.65 ลานตันตอป  และจะขยายงานเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ      
ปโตรเคมีของกลุม ปตท.  

(1) การบรรจุ การจัดเก็บ และการบริหารคลังสินคา 
ปจจุบัน PTTPL ใหบริการบรรจุสินคา เลือกจัดเก็บ/ สงออกสินคา รวมทั้งจัดเก็บขอมูลของเม็ดพลาสติกใหแก 

คลังสินคาโรงงาน PTTCH และ BPE  

(2) การขนสงสินคา 
PTTPL ใหบริการขนสงเม็ดพลาสติกทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใหบริการขนสงแบบ Multi Modal ทั้ง

ทางรถไฟ ขนสงหลายรูปแบบ (รถ-รถไฟ) รวมถึงการขนสงทางเรือดวย 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTPL ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 3 คน  นอกจากนี้ 

ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ PTTPL ซึ่งรวมถึงกรรมการผูจัดการ  

(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ PTTPL ในชวง ป 2549 (11 กันยายน – 31 ธันวาคม 2549) – 6 เดือน ป 2550 เปนดังนี้ 

              หนวย : ลานบาท 

งบเดี่ยว 11 กันยายน – 31 ธันวาคม 2549 6 เดือนป 2550 
รายไดรวม 23 86.4 
คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี 24.5 82.6 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน - - 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ (1.5) 3.8 
สินทรัพยรวม 322 334 
หนี้สินรวม 24 32 
สวนของผูถอืหุน 298 302 

(5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 
บริษัทฯ อยูในระหวางการดําเนินโครงการศูนยโลจิสติกสกลุม ปตท. ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

โดยจะสามารถรองรับกําลังการผลิตและการจัดสงโพลีเมอร 1 ลานตันตอป คาดวาจะเริ่มเปดใหบริการใน ไตรมาส 3 ป 2552 
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3.3.2  ธุรกิจการกล่ัน  

ปตท.ไดรวมลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันผานบริษัทในเครือรวมทั้งสิ้น 4 บริษัทไดแกบริษัท ไทยออยล จํากัด 
(มหาชน) (ไทยออยล) บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (SPRC) 
และบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บางจาก) 

ปตท.ดําเนินธุรกิจขายน้ํามันดิบที่ ปตท.จัดหามาจากแหลงน้ํามันในประเทศและตางประเทศใหกับ 4 บริษัทขางตน โดย
น้ํามันดิบจากแหลงในประเทศทั้งหมดจะขายใหกับ ไทยออยล และ บางจาก 

นอกจากการขายน้ํามันดิบใหกับโรงกลั่นแลว ปตท.ยังรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากทั้ง 4 บริษัทเพื่อจําหนายตอ
ใหแกลูกคาของกลุมธุรกิจน้ํามัน ซึ่งโดยทั่วไปแลว ปริมาณผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่ ปตท.รับซื้อจะอางอิงจากสัดสวนการถือ
หุนของ ปตท.ในบริษัทนั้นๆ 

ในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมา โรงกลั่นน้ํามันของแตละบริษัทในเครือ ปตท. มีกําลังการกลั่นและอัตราการใชกําลัง
การกลั่นที่เกิดจากการนําน้ํามันดิบและวัตถุดิบเขากลั่น ดังนี้ 

หนวย : พันบารเรลตอวัน 
ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป 2550  

 
โรงกลั่น 

 
 

 
 

กําลัง 
การกลั่น 

ปริมาณ 
น้ํามันดิบ/ 
วัตถุดิบ 
ที่ใชกล่ัน 

อัตราการ 
ใชกําลัง 
การกลั่น 
(รอยละ) 

ปริมาณ 
น้ํามันดิบ/ 
วัตถุดิบ 
ที่ใชกล่ัน 

อัตราการ 
ใชกําลัง 
การกลั่น 
(รอยละ) 

ปริมาณ 
น้ํามันดิบ/ 
วัตถุดิบ 
ที่ใชกล่ัน 

อัตราการ 
ใชกําลัง 
การกลั่น 
(รอยละ) 

ปริมาณมันดิบ 
/วัตถุดิบ 
ที่ใชกล่ัน 

อัตราการ 
ใชกําลัง 
การกลั่น 
(รอยละ) 

ไทยออยล /1 225 227 103.3 231 103.8 228 103.7 236 104.02 
RRC/2 145 148 101.7 157 108.1 140 96.4 140 96.3 
SPRC 150 148 98.7 157 104.5 140 93.2 140 93.1 
บางจาก/3 120 96 79.6 63 52.1 67 56.1 68 52.2 

ท่ีมา  : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 /1 ในป 2547 ไทยออยล หยุดซอมบํารุงหนวยกล่ัน CDU-2 ชวง 28 ส.ค. – 23 ก.ย. เปนเวลา 27 วันตอเนื่อง 
  ในป 2548 ไทยออยล หยุดซอมบํารุงหนวยกล่ัน CDU -3 ตามกําหนดเวลา ในเดือนกุมภาพันธ เปนเวลา 17 วันตอเนื่อง 
  ในป 2549 ไทยออยล หยุดซอมบํารุงหนวยกล่ัน CDU-1ตามกําหนดเวลา ในเดือนตุลาคม เปนเวลา 24 วันตอเนื่อง 
  /2 ในป 2548 RRC หยุดซอมบํารุงหนวยกล่ันตามกําหนดเวลา ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เปนเวลา 33 วันตอเนื่อง 
 /3 ในป 2548 บางจาก หยุดซอมบํารุงหนวยกล่ันที่ 3 ตามกําหนดเวลา ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ เปนเวลา 25 วันตอเนื่อง 
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โดยทั้ง 4 โรงกลั่นมีการผลิตผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปออกมาดังนี้ 
หนวย : ลานบารเรล 

ผลิตภัณฑ ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป 2550 
กาซปโตรเลียมเหลว /1 12 11 12 6 
น้ํามันเบนซิน 40 36 35 16 
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด 26 26 31 16 
น้ํามันดีเซล 88 81 84 42 
น้ํามันเตา 34 29 30 15 
ยางมะตอย 1 1 2 1 
อื่นๆ 25 19 15 10 
รวม 226 203 209 106 
 ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

/1      LPG   1 ตัน เทากับ 11.64 บารเรล  ( หรือ  1 บารเรล เทากับ  0.0859 ตัน) 
  

ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่ผลิตไดจากแตละโรงกลั่นไดมีการจัดจําหนายทั้งในประเทศและสงออกไปจําหนายยังตลาด
ตางประเทศ ดังนี้ 

หนวย : พันบารเรลตอวัน 
ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป.2550 

โรงกลั่น ปริมาณการ 
จําหนาย 

จําหนายใน 
ประเทศ 
(รอยละ) 

จําหนาย 
ตางประเทศ

(รอยละ) 
ปริมาณการ 
จําหนาย 

จําหนายใน 
ประเทศ 
(รอยละ) 

จําหนาย 
ตางประเทศ

(รอยละ) 
ปริมาณการ 
จําหนาย 

จําหนายใน 
ประเทศ 
(รอยละ) 

จําหนาย 
ตางประเทศ 

(รอยละ) 
ปริมาณการ
จําหนาย 

  จําหนายใน 
ประเทศ 
(รอยละ) 

จําหนาย 
 ตางประเทศ 

(รอยละ) 
ไทยออยล 227 87.9 12.1 223 86.0 14.0 256 81.8 18.2 267 86.8 13.2 
RRC 152 85.2 14.8 143 91.0 9.0 157 84.6 15.4 147 83.7 16.3 
SPRC 155 83.0 17.0 142 92.5 7.5 156 84.8 15.2 147 86.1 13.9 
บางจาก/1 89 99.1 0.9 70 98.8 1.2 73 94.1 5.9 81 77.6 22.4 

 ที่มา  : ปตท. 
 /1 BCP มีการจัดหา/แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นอื่นในประเทศ ในสวนที่ผลิตไดไมเพียงพอมาจําหนายใน ตลาดของ

ตนเอง 
 

3.3.2.1 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (ไทยออยล) 

ไทยออยลเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดําเนินธุรกิจการกลั่นน้ํามันเพื่อจําหนาย
ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปแกลูกคาในประเทศเปนหลัก สวนที่เหลือจะทําการสงออก นอกจากนี้ ไทยออยลยังไดขยายการลงทุน
ในธุรกิจปโตรเคมีและน้ํามันหลอล่ืนพื้นฐาน ธุรกิจไฟฟา และธุรกิจขนสงน้ํามันสําเร็จรูปและผลิตภัณฑปโตรเคมีตางๆ เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดหลักและเพื่อเพิ่มรายได ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 49.54 สวนที่
เหลือเปนนักลงทุนรายยอยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสัดสวนรอยละ 50.46  

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 108 

ไทยออยลต้ังอยูที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยต้ังแตเดือนกันยายน 2507 ทั้งนี้ ต้ังแต
ปลายไตรมาส 2/2549 ไทยออยลมีกําลังการกลั่นเพิ่มขึ้นจากความสําเร็จของโครงการ Hot Oil  ซึ่งทําการเชื่อมโยงใหระบบของ 
TLB สงความรอนมาเพิ่มอุณหภูมิของน้ํามันดิบใหสูงขึ้นกอนเขาสูหนวยกลั่นที่ 1 ทําใหกําลังการกลั่นของไทยออยล เพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 5,000 บารเรลตอวันเปน 225,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 22.0 ของกําลังการกลั่นทั้งหมดของประเทศ ไทยออยล
จัดวาเปน โรงกลั่นหลักซึ่ง ปตท.จะใชเปนฐานการผลติเชิงพาณิชยเพื่อสนับสนุนการตลาดของธุรกิจน้ํามันของ ปตท. 

(1) การผลิต 
ไทยออยลจัดเปนโรงกลั่นที่มีศักยภาพทางดานการผลิตสูง มีความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต

และการเลือกใชน้ํามันดิบ สามารถผลิตผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่มีมูลคาในเชิงพาณิชยสูง โดยมีกระบวนการผลิตที่หลากหลาย
คือมีหนวย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ที่สามารถกลั่นน้ํามันเตาให
เปนน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินไดเพิ่มขึ้น การผลิตของไทยออยลจะใชน้ํามันดิบที่จัดหาจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
โดยแหลงภายนอกประเทศจะเปนการนําเขาทั้งจากแหลงตะวันออกกลางและตะวันออกไกล สําหรับแหลงภายในประเทศจัดหา
จากแหลงสิริกิต์ิ จังหวัดกําแพงเพชร โดยการขนสงทางรถไฟ และจากแหลงปตตานี 

ในการจัดหาน้ํามันดิบ ปตท.จะเปนผูจัดหาใหแกไทยออยล ตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามัน
สําเร็จรูป ในสัดสวนรอยละ 49.99 ของกําลังการกลั่น นอกจากนี้ ปตท. ยังจัดหาน้ํามันดิบในประเทศใหแกไทยออยลตามสัญญา
ซื้อขายน้ํามันดิบเพชร โดยทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบระยะยาวตลอดอายุการผลิต  มีผลบังคับใชต้ังแตป 2528  และสัญญาซื้อขาย
น้ํามันดิบจัสมิน ระยะเวลา 1 ป มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2549 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

นอกจากนี้ ไทยออยลยังไดทําสัญญาบริการรับจางกลั่นน้ํามันปโตรเลียมดบิกับ ปตท. ซึ่งมีการคิดคาธรรมเนียม
การกลั่นน้ํามัน โดย ปตท. จะจัดสงน้ํามันดิบและวัตถุดิบที่ใชในการกลั่นน้ํามันใหแกไทยออยลในกรณีที่ ไทยออยลไดมีการแจง
ความตองการใหแก ปตท.  

ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่ไดจากกระบวนการผลิตประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลวรอยละ 6.8 น้ํามันเบนซิน
รอยละ 22.0 น้ํามันอากาศยาน/น้ํามันกาดรอยละ 19.8 น้ํามันดีเซลรอยละ 40.2  น้ํามันเตารอยละ 9.3  และอื่นๆรอยละ 1.9 

(2) การจําหนาย 
ในงวด 6 เดือน ป 2550 ไทยออยลมีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 86.8 และสงออก

ประมาณรอยละ 13.2 ของปริมาณการจําหนายทั้งหมด 

 (3) การบริหาร 
คณะกรรมการของไทยออยลประกอบดวย กรรมการทั้งหมด 13 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 3 คน  
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(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของไทยออยล ในชวงป 2547 – 2549 และ 6 เดือนป 2550 เปนดังนี้ 

หนวย : ลานบาท  

ที่มา  : บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
/1 ป 2547  รวมรายการภาษีเงินไดจํานวน 2,967 ลานบาท ป 2548 รวมรายการภาษีเงินได 3,406 ลานบาท  และป 2549 รวมรายการภาษี

เงินไดจํานวน 2,847 ลานบาท และคร่ึงปแรก 2550 รวมรายการภาษีเงินไดจํานวน 3,275 ลานบาท 
/2 ป 2547 ประกอบดวย กําไรจากการจายซื้อหนี้คืนกอนกําหนด 315 ลานบาท และคาสินไหมทดแทนสุทธิจากบริษัทประกันภัย 20 ลานบาท 

ป 2548 ประกอบดวย ขาดทุนจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 232 ลานบาท  
ป 2549 ประกอบดวย กําไรจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 393 ลานบาท  

(5) การปรับโครงสรางหนี้  
 ในป 2548 ไทยออยลไดจายชําระคืนเงินกูเดิมสวนที่เหลือทั้งจํานวนกอนกําหนดตามสัญญาเงินกู Refinance 

Facility (Baht) และ Refinance Falility (Onshare Dollar) ซึ่งจะครบกําหนดในป 2554 และตามสัญญาเงินกู Base Facility (US 
Dollar) และ Base Facility (Yen) ซึ่งครบกําหนดในป 2553 โดยยกเลิกสัญญาเงินกูและยกเลิกภาระผูกพันตามสัญญาดังกลาว 
รวมถึงการยกเลิกสัญญาหลักประกันที่เกี่ยวของ โดยใชเงินกูใหมภายใตสัญญาเงินกูรวม 65 ลานเหรีญสหรัฐฯ และ 2,600 ลาน
บาท และสัญญาเงินกูแบบหมุนเวียน 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2548 และออกหุนกูอายุ 10 ป มูลคา 350 ลาน
เหรียญสหรฐัฯ ซึ่งจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

 ในระหวางป 2549 ไทยออยลไดชําระคืนหนี้เงินกูจํานวนเงิน 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามสัญญาวงเงินกูแบบ
หมุนเวียน 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ (Revolving Credit Facility Agreement)  และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ไทยออยลไดออกหุนกู
อายุ 3 ป และ 7 ป เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน เปนจํานวนเงินรวม 5,500 ลานบาท ซึ่งจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 31 ตุลาคม 
2552 และ 2556 ตามลําดับ เพื่อนํามาใชในการดําเนินกิจการของบริษัท 

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550  ที่ประชุมผูถือหุนมีมติเห็นชอบใหไทยออยลออกและเสนอขายหุนกูใหแกนักลงทุน
ทั้งภายในและตางประเทศ ในวงเงิน 500 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทา โดยสกุลเงิน อายุ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ 
ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูเพื่อใชในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ การชําระหนี้สิน หรือทดแทน
เงินกูเดิมและกิจการอื่นๆของไทยออยล โดยการออกหุนกูจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 

งบรวม ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป  2550 
รายไดรวม 185,423 250,004 279,826 137,285 
คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี/1 (171,228) (232,601) (267,113) (126,360) 
กําไร (ขาดทนุ) จากการดอยคาของสินทรัพย - 2,614 - - 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน 543 (1,032) 3,489 1,121 
รายการพิเศษ/2 335 (232) 393 - 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 15,073 18,753 16,595 12,046 

งบรวม ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป 2550 
สินทรัพยรวม 115,427 124,169 124,682 137,213 
หนี้สินรวม 61,852 57,316 51,869 56,605 
สวนของผูถอืหุน 53,575 66,853 72,813 80,608 
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(6) การเพิ่มผลกําไรของโรงกลั่น 
ในป 2549 นี้ ไทยออยลยังคงดําเนินกิจกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการกลั่นและลดตนทุนในการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง ตามรายละเอียด  ดังนี้ 1) การวางแผนการกลั่นและการจัดหาน้ํามันดิบของคณะกรรมการวางแผนการผลิต รวมทั้ง
การจางเรือขนน้ํามันดิบรวมกับโรงกลั่นอื่นๆ ในประเทศ  2) การเพิ่มปริมาณการกลั่นโดยนํา Long Residue จากโรงกลั่นใน
ประเทศมากลั่นตอและขายเปนน้ํามันเตา 3) การใหบริการทุนรับน้ํามันดิบ SBM (Single Buoy Mooring) แกโรงกลั่นอื่นๆ 4) การ
รับซื้อไฮโดรเจนสวนเกินจากโรงกลั่นใกลเคียง ซึ่งจะชวยประหยัดตนทุนไดอีกสวนหนึ่ง และ 5) การดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการกลั่น Hydrocarbon Management Review (HMR) อยางตอเนื่อง โดยเพิ่มขอบขาย
ของกิจกรรมภายหลังที่ไดทาํการศึกษารวมกับผูชํานาญการเฉพาะดานที่มีประสบการณในเรื่องนี้  

(7) โครงการขยายกําลังการกลั่นและโครงการอื่นๆ 

• โครงการขยายกําลังการกลั่นของหนวยกลั่นที่ 3 (CDU-3 Debottlenecking) เพิ่มอีก 50,000 บารเรลตอวัน 
ซึ่งจะทําใหไทยออยลมีกําลังการกลั่นเพิ่มขึ้นเปน 275,000 บารเรลตอวันในไตรมาสสี่ ป 2550 โดยเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2548 ไทยออยลไดทําการลงนามวาจางบริษัทผูรับเหมา ในการออกแบบทางวิศวกรรม 
จัดหาวัสดุอุปกรณและดําเนินการกอสรางโครงการ โดยมีกําหนดการกอสรางแลวเสร็จประมาณไตรมาสสี่ 
ป 2550 ดวยงบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 218 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

• โครงการขยายระบบรับน้ํามันดิบชนิดทุนเดียว (SBM Expansion) เพื่อลดตนทุนคาขนสงน้ํามันดิบ  ซึ่งจะ
ทําใหขีดความสามารถในการแขงขันของไทยออยลสูงขึ้น  ไทยออยลไดลงนามวาจางบริษัทผูรับเหมาใน
การออกแบบทางวิศวกรรม  จัดหาอุปกรณ และดําเนินการกอสรางโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน  2548  
ดวยงบประมาณการลงทุน   150  ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยโครงการกอสรางมีกําหนดแลวเสร็จประมาณ   
ไตรมาส3 ป 2550  ทั้งนี้โครงการดังกลาวไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนเรียบรอยแลวต้ังแตวันที่ 29 
ธันวาคม 2548 โดยไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ   สิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการและสิทธิ
ประโยชนอื่นตามเกณฑ  

• โครงการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซ เพื่อเปนการรองรับปริมาณความตองการกระแสไฟฟาที่
เพิ่มขึ้นจากการขยายกําลังการผลิตของไทยออยลและบริษัทในเครือ    ไทยออยล ไดดําเนินการวาจางบริษัท
ผูรับเหมา เมื่อเดือนกันยายน  2548 เพื่อติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซเพิ่มอีก 1 เครื่อง โดยมีกําลังการ
ผลิตกระแสไฟฟา   38  เมกกะวัตต    ดวยงบประมาณการลงทุน   43  ลานเหรียญสหรัฐฯ  ขณะนี้โครงการ
ดําเนินการแลวเสร็จ 

• โครงการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล ไทยออยลไดศึกษาการลงทุนในการผลิตเอทานอล 2 โครงการคือ  

- โครงการผลิตเอทานอลขนาด 5 แสนลิตรตอวัน จากมันสําปะหลัง ขณะนี้อยูระหวางการทบทวน
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ และสถานการณอุปสงคและอุปทานของเอทานอล คาดวา
โครงการจะใชงบประมาณการลงทุนประมาณ 150 ลานเหรียญสหรัฐฯ และจะแลวเสร็จประมาณ  
ไตรมาส 4 ป 2552 

- โครงการผลิตเอทานอลขนาด 1 แสนลิตรตอวัน จากน้ําออย ไทยออยลไดทําสัญญารวมทุนกับบริษัท 
ผาแดงอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัท เพโทรกรีน จํากัด จัดตั้งบริษัทรวมทุนภายใตช่ือ บริษัท
แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549 เพื่อกอสรางและประกอบกิจการโรงงานผลิต
เอทานอล ณ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยไทยออยลถือหุนในสัดสวนรอยละ 30  
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3.3.2.2  บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) 

RRC เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดําเนินธุรกิจการกลั่นน้ํามันเพื่อจําหนายในประเทศ
และสงออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 48.75 สวนที่เหลือเปนนักลงทุนรายยอยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในสัดสวนรอยละ 51.25  

RRC ต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยต้ังแตเดือนตุลาคม 2539 
ปจจุบันมีกําลังการกลั่น 145,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 14.5 ของกําลังการกลั่นทั้งหมดของประเทศ 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2542 RRC ไดทําสัญญาการดําเนินงานรวม (Operating Alliance : OA) กับ SPRC เพื่อรวมกัน
บริหารและจัดการการดําเนินงานของโรงกลั่นของทั้ง 2 บริษัท โดยไดจัดตั้งบริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด (ARC) ซึ่งถือ
หนโดย RRC และ SPRC ในสัดสวนที่เทากัน เพื่อให ARC เปนผูบริหารการดําเนินการรวมของโรงกลั่นทั้ง 2 แหง 

(1) การผลิต 
RRC จัดเปนโรงกลั่นที่มีศักยภาพสูงในการผลิต มีความคลองตัวในการเลือกใชน้ํามันดิบและสามารถผลิต

ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่มีมูลคาในเชิงพาณิชยสูง โดยมีกระบวนการผลิตที่มีหนวย Hydrocracking (HCU) และ Thermal 
Cracking (TCU) ที่สามารถกลั่นน้ํามันเตาใหเปนน้ํามันดีเซลไดเพิ่มขึ้น การผลิตของ RRC จะใชน้ํามันดิบจากภายนอกประเทศ 
โดย ปตท. จัดหาน้ํามันดิบให RRC ตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่นช่ัวคราว (Interim Crude Supply Agreement)  มีผล
บังคับใชต้ังแต 9 กุมภาพันธ 2549 จนถึงวันที่ Operating Alliance มีผลสิ้นสุด และสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น 
(Feefstock Supply Agreement) มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ Operating Alliance มีผลสิ้นสุดเปนตนไป โดย ปตท. เปนผูจัดหา
น้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่นทั้งหมดใหแก RRC ตามชนิดและปริมาณที่ RRC กําหนดดวยราคาตลาด 

ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่ไดจากกระบวนการผลิตประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลวรอยละ 5.9 โพรไพลีนรอย
ละ 0.9 แนฟธารอยละ 7.1 รีฟอรเมทรอยละ 6.7 น้ํามันเบนซินรอยละ 9.4 น้ํามันอากาศยาน/น้ํามันกาดรอยละ 11.8 น้ํามันดีเซล
รอยละ 40.0  น้ํามันเตารอยละ 15.5 และอื่นๆรอยละ 2.58 

 (2) การจัดจําหนาย 
RRC ดําเนินการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ (Product Offtake Agreement) โดย 

ผูถือหุนมีภาระผูกพันที่จะตองรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจาก RRC ไมนอยกวารอยละ 70 ของผลิตภัณฑที่ผลิตไดตาม
สัดสวนการถือหุน ตามกําลังการผลิตในปจจุบัน ดวยราคาตลาดในประเทศ  และเมื่อ RRC ขยายการลงทุน ปตท.จะรับซื้อ
ผลิตภัณฑของ RRC รอยละ 100 ของปริมาณผลิตภัณฑที่ RRC ผลิตไดจาก Reforming Complex และ Upgrading Complex โดย 
ปตท. จะรับซื้อผลิตภัณฑอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนผลิตภัณฑทั้งหมดในราคาตลาดในประเทศ และรับซื้อผลิตภัณฑที่
เหลือทั้งหมดในราคาสงออก 

นอกจากการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปดังกลาวขางตนแลว RRC ยังมีการจําหนายผลิตภัณฑ ไดแก  
โพรพิลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอรเมท นําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลติอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

ในครึ่งแรกป 2550 RRC มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 84 และสงออกประมาณรอยละ 
16 ของปริมาณการจําหนายทั้งหมด 

 (3) การบริหาร 
คณะกรรมการของ RRC ประกอบดวย กรรมการทั้งหมด 12 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 3 คน   
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 (4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ RRC  ในชวงป 2547 – 2549 และ 6 เดือนป 2550 เปนดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
งบรวม ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป  2550 

รายไดรวม 117,343 143,039 178,646 77,256 
คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี/1 (110,496) (136,657) (173,027) (72,789) 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน 769 186 2,142 692 
รายการพิเศษ /2 - 5,417 - - 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 7,616 11,985 7,761 5,159 
 ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป  2550 
สินทรัพยรวม 71,185 63,982 70,132 75,594 
หนี้สินรวม 56,917 37,729 25,689 29,218 
สวนของผูถอืหุน 14,268 26,253 44,443 46,736 

 

 ที่มา  :  บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด 
/1 รวมรายการภาษีจายป 2547 จํานวน 3,282 ลานบาท, ป 2548 จํานวน 2,826 ลานบาท และ ป 2549 จํานวน 415 ลานบาท และคร่ึงแรก

ป 2550  จํานวน 1,932 ลานบาท 
/2 กําไรจากการลดหนี้ 7,738.28 ลานบาท หรือ 200.25 ลานเหรียญสหรัฐฯ จายภาษี 2,321.48 ลานบาท คงเหลือกําไรจากการไดลดหนี้

สุทธิ 5,416.80 ลานบาท 

(5) การปรับโครงสรางหนี้ 
RRC มีภาระหนี้กับเจาหนี้เดิมทั้งหมดจํานวน 1,335 ลานเหรียญสหรัฐฯ และภายหลังจาก ปตท. เขาถือหุนใน RRC

รอยละ 100 ปตท. ไดดําเนินการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ RRC กับเจาหนี้เดิมทั้งหมด โดย ปตท. ไดจายคืนเงินกูใหกับเจาหนี้เดิม
จํานวน 1,135 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ไดรับสวนลดหนี้ประมาณ 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ) และสวมสิทธิเปนเจาหนี้รายเดียวของ 
RRC ในเดือนมกราคม 2548 

ในเดือนธันวาคม 2548 RRCไดลงนามสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวนเงิน
รวมประมาณ 630 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยแบงเปนวงเงินกูสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ จาก ธนาคาร
ฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงคก้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด และวงเงินกูสกุลเงินบาทจํานวน 13,200 ลานบาท จากธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารออมสิน และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  โดย RRC ไดนําเงินที่
เบิกตามสัญญาดังกลาวไปชําระหนี้ทั้งหมดใหแก ปตท.นอกจากนี้ ปตท. ไดใหการสนับสนุนทางการคาโดยเปลี่ยนเทอมการขาย
น้ํามันดิบจากที่ RRC ตองชําระเงิน 2 วันลวงหนากอนวันสงน้ํามันดิบ เปนการชําระเงินตามการคาปกติ 30 วัน 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 RRC ไดลงนามในสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงินแบบไมหมุนเวียน จํานวน 7,000 
ลานบาท เปนเงินกูยืมไมมีหลักทรัพยค้ําประกันจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแหง เพื่อชําระคืนเงินกูเดิมจํานวน 4,000 
ลานบาท และเพื่อลงทุนในโครงการ Reformer Complex, Upgrading Complex และเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปจํานวน 3,000 ลาน
บาท 

(6) การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ปตท. ไดนํา RRC เขากระจายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ตามภาระผูกพันที่ RRC มีกับรัฐบาลไปเมื่อวันที่ 5 

มิถุนายน 2549 หลังจากที่ไดแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดมหาชนไปเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 พรอมกับลดมูลคาหุนที่ตราไว 
(ราคาพาร) ลงจาก 100 บาทตอหุนเปน 10 บาทตอหุน และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 RRC ไดลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลง
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จาก 37,916,486,700 บาท เหลือ 22,749,892,020 บาท โดยการลดจํานวนหุนลง 1,516,659,468 หุน เพื่อลดขาดทุนสะสมของ
บริษัท  

RRC ไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 520,000,000 หุน และหุนของ ปตท. ในฐานะผูถือหุนเดิม จํานวน 
877,500,000 หุน รวมเปนจํานวนหุนที่เสนอขายทั้งสิ้นจํานวน 1,397,500,000 หุนตอประชาชนและนักลงทุนทั่วไป (IPO) ใน
ราคาหุนละ 18 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุนดังกลาว จํานวนหุนสามัญของ RRC ซึ่งถือโดย ปตท.ไดลดลงจากเดิม 
2,274,989,154 หุน หรือคิดเปนรอยละ 100 ของหุนกอนการจัดทํา IPO เหลือจํานวน 1,397,489,154 หุน หรือคิดเปนรอยละ 49.99 
ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ RRC นอกจากนี้ RRC ไดจัดสรรหุนสวนเกินจํานวน 113,289,000 หุน เพื่อจัดสรรใหแก
ประชาชนทั้วไปและนักลงทุนสถาบันในประเทศ โดยการยืมหุนทั้งหมดจาก ปตท. และจะดําเนินการจัดหาหุนจํานวนดังกลาว
เพื่อสงคืนใหแก ปตท. ภายใน 30 วันนับจากวันที่เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย  

 (7) การเพิ่มผลกําไรของโรงกลั่น 
ในป 2546 RRC รวมกับ SPRC ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการกลั่น

หรือ Hydrocarbon Management Improvement Program (HMIP) โดยไดทําการศึกษารวมกับผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณสูง
ทางดานโรงกลั่น มีระยะเวลาโครงการสามป  ซึ่งจากการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการเมื่อตนปที่ผานมาปรากฏวาโครงการนี้
ทําให RRC มีผลกําไรเพิ่มขึ้นประมาณปละ 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

(8)   โครงการขยายกําลังการกลั่นและโครงการอื่นๆ 
• โครงการขยายการลงทุนสําหรับ Reformer Complex และ Upgrading Complex  

- โครงการ Reformer Complex โดยจะใช Condensate เปนวัตถุดิบเพื่อผลิตรีฟอรเมต สําหรับจําหนายใหแก 
ATC เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี สวนผลิตภัณฑน้ํามันกึ่งสําเร็จรูป (Condensate 
Residue) ที่ RRC จะสงตอใหโครงการ Upgrading Project เพื่อผลิตน้ํามันสําเร็จรูปไดแก น้ํามันอากาศยาน 
Jet A1 น้ํามันดีเซล และน้ํามันเตา โดยน้ํามันสําเร็จรูปที่ผลิตเพิ่มขึ้นจากโครงการนี้จะจําหนายใหแก ปตท. 
ทั้งหมด โดยมีกําหนดการกอสรางแลวเสร็จประมาณภายในไตรมาสสามป 2551 ดวยงบประมาณการลงทุน
ประมาณ  400 ลานเหรียญสหรัฐฯ ภายหลังกอสรางแลวเสร็จ กําลังการผลิตโดยรวมของ RRC จะเพิ่มขึ้นจาก 
145,000 บารเรลตอวัน เปน 210,000 บารเรลตอวัน 

- โครงการ Upgrading Complex เปนโครงการตอเนื่องจากโครงการ Reformer Complex เพื่อทําการกลั่น 
Condensate Residue จากโครงการ Reformer Complex ใหเปนน้ํามันสําเร็จรูปที่มูลคาสูงขึ้น โดยคาดวาจะ
สามารถเริ่มกอสรางโครงการภายในป 2550 และจะแลวเสร็จภายในป 2551 

• โครงการกอสราง Condensate Tanks สําหรับ Reformer Complex จํานวน 3 ถัง ปริมาณความจุ 80,000 ตันตอถัง 
รวมความจุทั้งสิ้น 240,000 ตัน โดยกําหนดจะแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกป 2551 ดวยงบประมาณการลงทุน
ประมาณ 30 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

(9) การยกเลิกการรวมดําเนินการกลั่น (Operating Alliance : OA) 
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 RRC และ SPRC ไดตกลงยกเลิก OA เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการขยายงานในอนาคต

ของแตละบริษัท โดยใหมีผลบังคับในอีก 3 ปขางหนา หรือวันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 เวนแตทั้งสองฝายจะตกลงใหการยกเลิกมีผล
กอนวันดังกลาว 

(10) การควบรวมกิจการระหวาง RRC กับ ATC 
ในการประชุมคณะกรรมการ RRC เมื่อวันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2550 มีมติใหดําเนินการควบ RRC กับ ATC และ

ใหเสนอเรื่องการควบบริษัทตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 114 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2550  มีมติใหอนุมัติการควบ RRC กับ ATC 
และอนุมัติการโอนบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ไปใหแกบริษัทใหมที่เกิดจากการควบเขากัน 

ทั้งนี้การควบรวมอยูระหวางดําเนินการแจงเจาหนี้เกี่ยวกับมติการควบบริษัท และดําเนินการในกรณีที่มีการ
คัดคานของเจาหนี้ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 2 เดือน หลังจากนั้นจะมีการประชุมผูถือหุน RRC และ ATC รวมกันเพื่อพิจารณา
รายละเอียดของบริษัทใหม และจดทะเบียนบริษัทใหมกับกระทรวงพาณิชย ซึ่งคาดวาการควบรวมจะดําเนินการแลวเสร็จใน
เดือนธันวาคม 2550 โดยหลักทรัพยของบริษัทใหมจะเริ่มเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดในตนป 2551 

3.3.2.3  บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (SPRC) 

SPRC ดําเนินธุรกิจการกลั่นน้ํามันเพื่อจําหนายในประเทศและสงออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท.ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 36 สวนที่เหลืออีกรอยละ 64 ถือโดยบริษัท เชฟรอน เอเชีย แปซิฟค โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ
บริษัทเชฟรอน คอรปอเรชั่น (เชฟรอน) 

SPRC ต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยต้ังแตเดือนกรกฎาคม 
2539 ปจจุบันมีกําลังการกลั่น 150,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 15.0 ของกําลังการกลั่นทั้งหมดของประเทศ 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2542 SPRC ไดทําสัญญาการดําเนินงานรวม (Operating Alliance : OA) กับ RRC เพื่อรวมกัน
บริหารและจัดการการดําเนินงานของโรงกลั่นของทั้ง 2 บริษัท  โดยไดจัดตั้งบริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด (ARC) ซึ่งถือ
หนโดย SPRC และ RRC ในสัดสวนที่เทากัน เพื่อให ARC เปนผูบริหารการดําเนินการรวมของโรงกลั่นทั้ง 2 แหง 

(1) การผลิต 
SPRC จัดเปนโรงกลั่นที่มีศักยภาพสูงในการผลิต มีความคลองตัวในการเลือกใชน้ํามันดิบและสามารถผลิต

ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่มีมูลคาในเชิงพาณิชยสูง โดยมีกระบวนการผลิตที่มีหนวย Residue Fluid Catalytic Cracking 
(RFCCU) ที่สามารถกลั่นน้ํามันเตาใหเปนน้ํามันเบนซินไดเพิ่มขึ้น การผลิตของ SPRC จะใชน้ํามันดิบที่จัดหาจากภายนอก
ประเทศ โดย ปตท.และบริษัท เชฟรอน สหรัฐอเมริกา (Chevron USA) ซึ่งเปนบริษัทในเครือของเชฟรอน เปนผูจัดหาน้ํามันดิบ
ใหตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ (Feedstock Supply Agreement) โดยแบงปริมาณการจัดหาตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งสัญญาจัดหา
น้ํามันดิบจะไมสามารถยกเลิกไดตราบเทาที่เงินกูหลังการปรับโครงสรางหนี้ ยังไมไดรับการชําระคืนครบถวน 

ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่ไดจากกระบวนการผลิตประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลวรอยละ 5.8 โพรไพลีนรอย
ละ 0.9 แนฟธารอยละ 7.2 รีฟอรเมทรอยละ 7.2 น้ํามันเบนซินรอยละ 9.4 น้ํามันอากาศยาน/น้ํามันกาดรอยละ 11.8 น้ํามันดีเซล
รอยละ 40.0 น้ํามันเตารอยละ 14.9 และอื่นๆรอยละ 2.6 

 (2) การจัดจําหนาย 
SPRC ดําเนินการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ (Purchase and Sale Agreement) 

โดยผูถือหุนมีภาระผูกพันที่จะตองรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจาก SPRC เฉลี่ยไมนอยกวา 88,200 บารเรลตอวัน ตาม
สัดสวนการถือหุน ตามราคาตลาดในประเทศ 

นอกจากการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปดังกลาวขางตนแลว SPRC ยังมกีารจําหนายผลิตภัณฑที่นําไปใช
เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ไดแก โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอรเมท  

ในครึ่งแรกของป 2550 SPRC มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 86 และสงออกประมาณรอย
ละ 14 ของปริมาณการจําหนายทั้งหมด 
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 (3)  การบริหาร 
คณะกรรมการ SPRC ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. 3 คน และจากบริษัทในเครือ

ของเชฟรอน 5 คน 

(4)  การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ SPRC ในชวงป 2547 – 2549 และ 6 เดือนป 2550 เปนดังนี้ 

   หนวย : ลานบาท 
งบเดี่ยว ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป 2550 

รายไดรวม 119,972 142,518 177,892 66,746 
คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี/1 (105,959) (133,857) (173,450) (61,885) 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน 336 (612) 1,753 526 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 14,349 8,049 6,195 5,387 

 
งบเดี่ยว ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป 2550 

สินทรัพยรวม 53,349 56,216 52,636 60,516 
หนี้สินรวม 26,597 21,415 11,640 14,132 
สวนของผูถอืหุน 26,752 34,801 40,996 46,384 

ท่ีมา : บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 
/1 ป 2547 เครดิตภาษีจํานวน 1,912 ลานบาท  ป 2548 จํานวน 3,399 ลานบาท ป 2549 จํานวน 2,452 ลานบาท  และ ครึ่งแรกป 2550 จํานวน 

2,408  ลานบาท   

(5) การปรับโครงสรางหนี้ 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 SPRC ไดคืนเงินกูทั้งจํานวนเปนเงิน 392 ลานเหรียญสหรัฐฯ แกเจาหนี้สถาบัน

การเงิน โดยเปนเงินของ SPRC จํานวน 192 ลานเหรียญสหรัฐฯ และเงินสนับสนุนจาก ปตท. (ตามสัดสวนการถือหุน) ในรูป
เงินกูระยะสั้นจํานวน 200 ลานเหรียญ นอกจากนี้ยังมีเงินกูดอยสิทธิเดิมที่ใหอยูจํานวน 102 ลานเหรียญสหรัฐฯอยางไรก็ดี
เนื่องจากในป 2549 SPRC มีผลประกอบการดีขึ้นทําให SPRC สามารถชําระคืนเงินกูกอนกําหนดทั้งหมดใหแกผูถือหุนของ
บริษัท 

 (6)  การเพิ่มผลกําไรของโรงกลั่น 
ในป 2546 SPRC รวมกับ RRC ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการกลั่น

หรือ Hydrocarbon Management Improvement Program (HMIP) โดยไดทําการศึกษารวมกับผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณสูง
ทางดานโรงกลั่น  มีระยะเวลาโครงการสามป  ซึ่งจากการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการเมื่อตนปที่ผานมา ปรากฎวาโครงการนี้
ทําให SPRC มีผลกําไรเพิ่มขึ้นประมาณปละ 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

(7) การยกเลิกการรวมดําเนินการกลั่น (Operating Alliance : OA) 
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 SPRC และ RRC ไดตกลงยกเลิก OA เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการขยายงานในอนาคต

ของแตละบริษัท โดยใหมีผลบังคับในอีก 3 ปขางหนา หรือวันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 เวนแตทั้งสองฝายจะตกลงใหการยกเลิกมีผล
กอนวันดังกลาว 
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3.3.2.4 บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บางจาก) 

บางจากเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดําเนินธุรกิจหลักในการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนาย
น้ํามันสําเร็จรูป รวมทั้งสินคาอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 29.75 และ
กระทรวงการคลังถือหุนในสัดสวนรอยละ 11.17 สวนที่เหลือเปนนักลงทุนรายยอยสัดสวนรอยละ 59.08 

บางจากตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยในนามบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด ต้ังแต
เดือนเมษายน 2528 ปจจุบันมีกําลังการกลั่น 120,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 12.0 ของกําลังการกลั่นทั้งหมดของประเทศ 

(1)  การผลิต 
บางจาก แมวาจะเปนโรงกลั่นที่มีกระบวนการผลิตแบบ Hydroskimming ซึ่งมีสัดสวนผลิตภัณฑที่ผลิตไดเปน

น้ํามันเตาคอนขางสูง แตบางจากก็ไดมีการพัฒนาหนวยกลั่นมาโดยตลอด อีกทั้งยังหาทางเพิ่มผลกําไรโดยการรวมมือกับโรงกลั่น
อื่นในการสรางมูลคาเพิ่มและลดคาใชจายเชนการสงน้ํามันเตาไปกลั่นที่โรงกลั่นอื่นและการรวมขนสงน้ํามันดิบ นอกจากนี้บาง
จากไดมุงเนนในเรื่องของระบบความปลอดภัยและระบบปองกันมลภาวะตอสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก เนื่องจากเปนโรงกลั่นที่ต้ัง
อยูในเขตกรุงเทพมหานคร การผลิตของบางจากจะใชน้ํามันดิบที่จัดหาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศเชนเดียวกับไทยออยล 
โดย ปตท.จัดหาน้ํามันดิบใหบางจากตามสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบเพชร โดยทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบระยะยาวตลอดอายุการผลิต 
มีผลบังคับใชต้ังแตป 2528  และสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบปตตานี ระยะเวลา 5 ป มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 26 มกราคม 2548 และจะ
สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2552  

นอกจากนี้ ปตท. ไดจัดทําสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 16 
พฤษภาคม 2549 และสิ้นสุดในระยะเวลา 12 ป นับตั้งแตวันที่โครงการ PQI เริ่มดําเนินการทางการคาได (Commercial Operation 
Date) โดย ปตท. จะจัดหาน้ํามันดิบทั้งหมดใหกับบางจาก  

ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่ไดจากกระบวนการผลิตประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลวรอยละ 2.1 น้ํามันเบนซิน
รอยละ 15.7 น้ํามันอากาศยาน/น้ํามันกาดรอยละ 11.6 น้ํามันดีเซลรอยละ 35.4 น้ํามันเตารอยละ 29.8 และอื่นๆ รอยละ 5.5 

 (2)  การจัดจําหนาย 
ปตท. ไดจัดทําสัญญาการรับผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป (Product Offtake Agreement) กับบางจาก  มีผลบังคับใช

ต้ังแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 และสิ้นสุดในระยะเวลา 12 ป นับตั้งแตวันที่โครงการ PQI เริ่มดําเนินการทางการคาได 
(Commercial Operation Date : COD) โดยหลัง COD ของโครงการ ปตท. จะรับผลิตภัณฑจากบางจากไมนอยกวา 30% ของกําลัง
การกลั่นในแตละเดือน อยางไรก็ตาม บางจากยังคงจัดจําหนายน้ํามันสําเร็จรูปสวนใหญผานชองทางการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามัน
สําเร็จรูปของตนเอง ดังนี้ 

1)  การจําหนายผานสถานีบริการและการจําหนายโดยตรงใหผูใช 
• การจําหนายผานสถานีบริการ 
• การจําหนายใหผูใชโดยตรง 
• การจําหนายใหกิจการอุตสาหกรรม 

2)  การจําหนายใหผูคาน้ํามันรายอื่น : เปนการจําหนายใหกับบริษัทผูคาน้ํามันขนาดใหญและปานกลางที่มีคลัง
น้ํามันเปนของตนเอง เพื่อนําไปจําหนายตอแกผูบริโภคอีกทอดหนึ่ง 

3) การจําหนายตางประเทศ : ในครึ่งแรกของป 2550 บางจากมีการสงออกผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปคิดเปน
ประมาณรอยละ 22 ของปริมาณการจําหนายทั้งหมด 
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 (3)  การบริหาร 
คณะกรรมการบางจาก ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 13 คน  

 (4)  การเงิน 
ผลการดําเนินงานของบางจาก ในชวงป 2547 –2549 และ 6 เดือนป  2550  เปนดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
งบรวม ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป 2550 

รายไดรวม 80,062 86,816 95,255 44,561 
คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี/1 (77,553) (83,831) (95,179) (43,714) 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน 127 (26) 120 (8) 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 2,636 2,959 196 839 

 
งบรวม ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือนป 2550 

สินทรัพยรวม 34,370 34,298 37,586 39,951 
หนี้สินรวม 24,589 21,405 18,937 20,763 
สวนของผูถอืหุน 9,781 12,893 18,649 19,188 

ที่มา  : บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

/1 ป 2547 เครดิตภาษีจํานวน 2 ลานบาท,  ป 2548 จํานวน 298 ลานบาท และ ป 2549 เครดิตภาษีจํานวน 107 ลานบาท และ 6 เดือนป  
2550 จํานวน 250 ลานบาท 

(5) การปรับโครงสรางทางการเงิน  
บางจากไดดําเนินการปรับโครงสรางทางการเงินเสร็จสมบูรณ เมื่อตนป 2547 ตามรายละเอียดดังนี้ 
- จัดหาเงินกูระยะยาวเพื่อทดแทนเงินกูระยะสั้นจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 12,500 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2547 แบงเปนเงินกูระยะยาวจํานวน 8,500 ลานบาท อายุประมาณ 10 ป และเปนวงเงินกู
หมุนเวียนระยะสั้นจํานวนเงิน 4,000 ลานบาท อายุประมาณ 10 ป   

-   จําหนายใบแสดงสิทธิในหุนสามัญของบริษัท (Depository Receipt : DR) จํานวน 3,003 ลานบาท  ไดเขาทํา
การซื้อในตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 

- จําหนายใบแสดงสิทธิในหุนกูแปลงสภาพจํานวน 4,000 ลานบาท เขาทําการซื้อขายในศูนยซื้อขายตราสาร
หนี้เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 

 ตอมาในเดือนเมษายน 2549 บริษัทไดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกูธนาคารกรุงไทย โดยธนาคาร กรุงไทย
ไดขยายวงเงินกูหมุนเวียนระยะสั้น เพิ่มขึ้นจํานวน 2,000 ลานบาท ทําใหวงเงินกูหมุนเวียนระยะสั้นเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 6,000 
ลานบาท และวงเงินกูรวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 14,500 ลานบาท 

บริษัทไดทําสัญญากูเงินกับสถาบันการเงินอีก 3 แหงเพื่อใชในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน (PQI) วงเงินรวม
จํานวน 8,800 ลานบาท แบงเปนเงินกูระยะยาวจํานวน 8,400 ลานบาท อายุประมาณ 9 ป และเงินกูระยะยาวสําหรับชําระ
ภาษีมูลคาเพิ่มอีก จํานวนเงิน 400 ลานบาท อายุประมาณ 6 ป 

 จากการดําเนินการดังกลาวทําใหสามารถลดภาระดอกเบี้ย  ยืดระยะเวลาในการชําระหนี้  สงผลใหมีฐานะการเงิน
แข็งแกรงขึ้น  ตนทุนการเงินต่ําลง  และมีสภาพคลองเพียงพอในการบริหารงาน 
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 (6) โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน 

เปนโครงการกอสรางหนวยแตกตัวโมเลกุลน้ํามัน (Cracking Unit) และหนวยอื่น ๆ  ซึ่งจะทําใหโรงกลั่นบางจาก
เปลี่ยนเปนโรงกลั่นประเภท Complex Refinery ซึ่งสามารถลดสัดสวนการผลิตน้ํามันเตาใหอยูในระดับใกลเคียงกับโรงกลั่นอื่น 
ๆ ขณะนี้โครงการอยูระหวางการกอสราง คาดวาโครงการจะแลวเสร็จในไตรมาส 4 ป 2551 โดยมีมูลคาการลงทุนประมาณ 378 
ลานเหรียญสหรัฐฯ  
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3.4 ภาวะอุตสาหกรรม 
ในชวงป 2547-2549 เศรษฐกิจไทยขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 5.3 ตอป สงผลใหความ

ตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขยายตัวสูงขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 4.8 ตอป จากระดับ 1,450,114 เทียบเทาบารเรลน้ํามันดิบตอวัน
ในป 2547 เปน 1,546,610 เทียบเทาบารเรลนํ้ามันดิบตอวันในป 2549 ซึ่งสวนใหญเปนการใชน้ํามันสําเร็จรูปและกาซธรรมชาติ
โดยมีสัดสวนปริมาณการใชน้ํามันสําเร็จรูปและกาซธรรมชาติตอปริมาณการใชพลังงานเชิงพาณิชยในป 2549 รอยละ 43.5 และ 
37.4 ตามลําดับ สําหรับปริมาณการใชน้ํามันสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2.7 ตอป จากระดับ 686,612 เทียบเทาบารเรลน้ํามันดิบ
ตอวันในป 2547 เปน 672,631 เทียบเทาบารเรลน้ํามันดิบตอวันในป 2549 และมีปริมาณการใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 
5.3 ตอป จากระดับ 518,173 เทียบเทาบารเรลน้ํามันดิบตอวันในป 2547 เปน 579,007 เทียบเทาบารเรลน้ํามันดิบตอวันในป 2549  

สําหรับในชวง 6 เดือนแรกป 2550 เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราประมาณรอยละ 4.3 สงผลใหมีความตองการใช
พลังงานเชิงพาณิชย 1,598,217 เทียบเทาบารเรลนํ้ามันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.2 โดยมีปริมาณการ
ใชน้ํามันสําเร็จรูป 675,754 เทียบเทาบารเรลน้ํามันดิบตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 4.3 เนื่องจากราคาขายปลีก
น้ํามันในประเทศปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลก และมีปริมาณการใชกาซธรรมชาติ 611,870 เทียบเทาบารเรลน้ํามันดิบ
ตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 6.2  

รายละเอียดของการใชพลังงานเชิงพาณิชยของประเทศในชวงป 2547 -  6 เดือน ป 2550 มีดังนี้ 
หนวย : เทียบเทาบารเรลน้ํามันดิบตอวัน 

ลิกไนตและถานหนิ น้ํามันสําเร็จรูป กาซธรรมชาต ิ พลังน้ําและไฟฟานําเขา ป ปริมาณ 
การใชรวม ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ 

2547 1,450,114 213,432 14.7 686,612 47.3 518,173 35.7 31,897 2.2 
2548 1,519,821 231,880 15.3 689,418 45.4 565,854 37.2 32,669 2.1 
2549 1,546,610 250,808 16.2 672,631 43.5 579,007 37.4 44,164 2.9 

6 เดือนป 2550 1,598,217 264,498 16.5 675,754 42.3 611,870 38.3 46,096 2.9 
ที่มา :  ขอมูลตาม Web Site ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (www.eppo.go.th) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 

 

3.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจกาซธรรมชาติ 
3.4.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรมในปจจุบัน 

ณ สิ้นป 2549 ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติของประเทศไทย รวมทั้งสวนของพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย มีจํานวน 
30.66 ลานลานลูกบาศกฟุต ประกอบดวยปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) 11.70 ลานลานลูกบาศกฟุต  ปริมาณ
สํารองที่คาดวาจะพบ (Probable Reserves) 10.64 ลานลานลูกบาศกฟุต และปริมาณสํารองที่อาจจะพบ (Possible Reserves) 8.32 
ลานลานลูกบาศกฟุต ซึ่งหากคํานวณอัตราสวนปริมาณสํารองกาซธรรมชาติของประเทศไทยตอปริมาณการผลิตในป 2549 ที่ 
0.86 ลานลานลูกบาศกฟุตแลว ประเทศไทยจะมีกาซธรรมชาติใชไดอีกประมาณ 36 ป และประมาณ 14 ป เมื่อคํานวณจาก
ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศไทย และปริมาณสํารองกาซธรรมชาติที่พิสูจนแลว ตามลําดับ สําหรับปริมาณ
สํารองน้ํามันดิบและคอนเดนเสททั้งหมดมีปริมาณรวม 1,073.97 ลานบารเรล ประกอบดวยปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved 
Reserves) 460.65 ลานบารเรล และปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ (Probable Reserves) 410.29 ลานบารเรล และปริมาณสํารองที่
อาจจะพบ (Possible Reserves) 203.03  ลานบารเรล โดยมีปริมาณสํารองปโตรเลียมเปนดังนี้ 
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ปริมาณสํารองปโตรเลียม กาซธรรมชาติ  
(พันลานลูกบาศกฟุต) 

น้ํามันดิบ 
(ลานบารเรล) 

คอนเดนเสท 
(ลานบารเรล) 

ปริมาณสํารองที่พสูิจนแลว 
(Proved Reserves) 

11,696.63 194.54 266.11 

ปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ 
(Probable Reserves) 

10,637.92 117.06 293.23 

ปริมาณสํารองที่อาจจะพบ 
(Possible Reserves) 

8,320.70 42.10 160.93 

ที่มา :  รายงานประจําป 2549 ของ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

การสํารวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศไทยมีผูดําเนินการรายใหญ (Operator) 3 ราย ไดแก บริษัท เชฟรอน ประเทศ
ไทย สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัท เชฟรอน ออฟชอร 
(ประเทศไทย) จํากัด โดยในชวง 6 เดือนป 2550 มีปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติในประเทศ 2,505 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 6.4 น้ํามันดิบ 134,688 บารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 1.4 
และกาซธรรมชาติเหลว 75,817 บารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 1.2  

ปริมาณการผลิตปโตรเลียมของประเทศไทยสําหรับชวงป 2547 - 6 เดือนป 2550 เปนดังนี้ 

ป กาซธรรมชาติ  
(ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 

น้ํามันดิบ 
(บารเรลตอวัน) 

คอนเดนเสท 
(บารเรลตอวัน) 

2547  2,158 85,131 68,388 
2548 2,290 113,529 69,487 
2549 2,356 127,998 75,250 

6 เดือนป 2550 2,505 134,688 76,817 
ที่มา :  รายงานประจําปของ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และขอมูลตาม Web Site ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (www.eppo.go.th) 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 

ในการขนสงกาซธรรมชาติที่จัดหาไดทั้งในประเทศและนําเขาจากตางประเทศในสวนที่ ปตท. ซื้อจากผูขายกาซ
ธรรมชาติ ปตท. ไดลงทุนและดําเนินการกอสรางโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline Networks) เพื่อ
ขนสงกาซธรรมชาติไปยังผูใชกาซธรรมชาติ 

สําหรับระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline System) นั้น ปจจุบันการลงทุนและการดําเนินการ
สวนใหญ กระทําโดย ปตท. นอกเหนือจาก ปตท.แลวยังมีบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุน
ระหวาง ปตท.กับ Suez-Tractebel S.A. แหงประเทศเบลเยี่ยม กับบริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด และบริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซ
ธรรมชาติ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย จํากัด และ
บริษัท อมตะ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาและกอสรางระบบทอยอยเพื่อขนสงและจัดจําหนายกาซ
ธรรมชาติใหกับลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การกํากับดูแลกิจการกาซธรรมชาติในปจจุบัน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานเปนหนวยงานที่กํากับดูแลใน
สวนของกิจการสํารวจและผลิตปโตรเลียม ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เปนองคกรที่กํากับดูแล
เก่ียวกับคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติรวมทั้งอัตราคาผานทอ 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 121 

3.4.1.2 ความตองการใชกาซธรรมชาติในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต 

การจัดหากาซธรรมชาติมีทั้งจากแหลงบนบกและในทะเล ภายในประเทศและตางประเทศ โดยในชวง 6 เดือนแรกป 
2550  มีปริมาณการจัดหากาซธรรมชาติรวม 3,255 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 6.6 สัดสวน
การจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงในประเทศและตางประเทศ คิดเปนรอยละ 72: 28 ทั้งนี้ ปริมาณกาซธรรมชาติที่จัดหาได
ทั้งหมดถูกใชภายในประเทศ  โดยมีสัดสวนการจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคากลุมผูผลิตไฟฟารอยละ 73 ลูกคา
ภาคอุตสาหกรรมและขนสงรอยละ 11  และสงเขาโรงแยกกาซธรรมชาติรอยละ 16 

ปริมาณการใชกาซธรรมชาติของประเทศเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยหลักคือ ปริมาณการใชกระแสไฟฟาที่เพิ่ม
สูงขึ้น ทําใหมีการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาในโรงไฟฟาเพิ่มสูงขึ้น โดยปริมาณการผลิตไฟฟาที่ใชกาซ
ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (รวม กฟผ. ผูผลิตไฟฟาอิสระ และผูผลิตไฟฟารายเล็ก) คิดเปนรอยละ 66.3 ของปริมาณไฟฟาที่ จัดหาได
ทั้งหมด 

ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟาจําแนกตามชนิดของเชื้อเพลิงระหวางป 2547 - 6 เดือนป 2550 

                     หนวย : ลานกิโลวตัตชั่วโมง 
 ป 2547 ป 2548 ป2549 6 เดือนป 2550 

1. พลังน้ํา 5,896 5,671 7,950 4,327 
2. กาซธรรมชาติ 90,289 94,468 94,398 48,419 
3. น้ํามันสําเร็จรูป 5,701 7,817 7,885 1,174 
4. ถานหิน 20,404 20,614 24,468 15,606 
5. กระแสไฟฟานําเขา และอื่นๆ 5,220 6,228 7,217 3,543 

รวม 127,511 134,798 141,919 73,070 
อัตราการขยายตัว (รอยละ) 7.7 5.7 5.3 3.7 
ที่มา :  ขอมูลตาม Web Site ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (www.eppo.go.th) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 

สําหรับความตองการใชกาซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟาในระยะยาวจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามความตองการ
ใชพลังงานไฟฟาที่สูง ซึ่งเปนไปตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 (PDP 2007) ซึ่ง ผานความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19  มิถุนายน 2550 โดยผูผลิตไฟฟาอิสระรายใหมจะสามารถเลือกใชเช้ือเพลิงในการผลิต
ไฟฟา แตเนื่องจากราคากาซธรรมชาติสามารถแขงขันไดและเปนที่ยอมรับดานสิ่งแวดลอมเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น 
จึงคาดวากาซธรรมชาติยังคงเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาในอนาคตโดยประมาณการการผลิตกระแสไฟฟาจําแนกตาม
ประเภทเชื้อเพลิงในกรณีฐาน ดังนี้  
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นอกจากความตองการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาที่จะยังคงขยายตัวตอไปแลว ภาครัฐยังมีนโยบายผลักดันการ
ใชกาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนสงมากขึ้น เนื่องจากมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ และ
ชวยลดผลกระทบตอผูบริโภคจากการที่ราคาน้ํามันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลก ประกอบกับความ
ตองการผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติที่มีแนวโนมสูงขึ้น ไมวาจะเปนความตองการใชกาซหุงตมภายในประเทศและความ
ตองการใชเพื่อเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ลวนเปนปจจัยหลักที่เสริมสรางใหปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาติ
เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

3.4.1.3 การปรับโครงสรางบริหารกิจการพลังงาน       

รัฐบาลมีนโยบายใหมีการปรับโครงสรางบริหารกิจการพลังงานใหเหมาะสม โดยแยกงานนโยบาย งานกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการพลังงาน และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน ใหการกํากับดูแลกิจการพลังงานครอบคลุมทั้งกิจการ
ไฟฟาและกาซธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ มั่นคง มีปริมาณเพียงพอ และใหมีการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลอิสระคือ คณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน เพื่อกํากับดูแลกิจการพลังงานของประเทศ ทําหนาที่ปองกันการใชอํานาจผูกขาดโดยมิชอบ และคุมครอง
ผูใชพลังงานและผูไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน โดยใหมีการตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ.... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ไดมีมติเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติดังกลาว และไดนําเสนอตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ โดย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.... และไดแตงตั้งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว คาดวา
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ....จะมีผลบังคับใชในปลายป พ.ศ. 2551 

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา โดยเนื้อหาสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาว 
เปนการงดหรือจํากัดอํานาจ สิทธิ และประโยชนบางประการที่ บมจ.ปตท. ไดรับตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย และกําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของ บมจ.ปตท. เชน การสํารวจและประกาศเขตระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  
การวางระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  ไปใต  เหนือ  หรือขามที่ดินของบุคคลใดๆ ฯลฯ ตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหง
ประเทศไทยไปเปนของคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ซึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธาน ผูแทน
กระทรวงมหาดไทย  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 
และมีผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนกรรมการและเลขานุการ 
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3.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจน้ํามัน 
3.4.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามัน   

ในอดีตประเทศไทยตองนําเขาผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากตางประเทศ เนื่องจากมีปริมาณความตองการใชมากกวา
กําลังการผลิตภายในประเทศ ตอมาเมื่อบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) และบริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟน
นิ่ง จํากัด (SPRC) เริ่มเปดดําเนินการในป 2539 ทําใหอุตสาหกรรมน้ํามันสําเร็จรูปภายในประเทศมีอุปทานมากกวาอุปสงค โดย
ในปจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ํามันรวมทั้งสิ้น 7 แหง มีกําลังการผลิตรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1,017,000 บารเรลตอวัน ครึ่ง
แรกป 2550 โรงกลั่นน้ํามันมีการผลิตจริงรวมกันจํานวน 777,868 บารเรลตอวัน เมื่อรวมกับการผลิตกาซปโตรเลียมเหลวจากโรง
แยกกาซฯ และโรงงานปโตรเคมีจํานวน 77,805 บารเรลตอวัน  ทําใหมีการผลิตน้ํามันสําเร็จรูปของประเทศรวมทั้งสิ้นจํานวน 
855,673 บารเรลตอวัน ในขณะที่ความตองการใชน้ํามันในประเทศมีจํานวน 731,441 บารเรลตอวัน  ทําใหประเทศไทยมีอุปทาน
สวนเกิน และมีการสงออกสุทธิไปจําหนายในตลาดตางประเทศจํานวน 130,501 บารเรลตอวัน ซึ่งคาดวาใน 2-3 ปขางหนา
ประเทศไทยยังคงมีสภาวะอุปทานสวนเกินอยู 

ในงวด 6 เดือน ป 2550 ประเทศไทยผลิตน้ํามันสําเร็จรูปจํานวน 24,623 ลานลิตร สามารถแยกเปนผลิตภัณฑน้ํามัน
สําเร็จรูปชนิดตางๆ ไดตามตารางดังนี้ 

หนวย : ลานลิตร 
ประเภทผลิตภัณฑ ป 2547 ป 2548 ป2549 6 เดือน ป2550 

น้ํามันเบนซิน 8,958 9,232 9,091 4,359 
น้ํามันดีเซล 20,308 19,661 20,013 10,528 
น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 4,617 4,835 5,601 2,814 
น้ํามันเตา 6,719 6,156 6,308 3,107 
น้ํามันกาด 1,120 1,017 1,041 58 
กาซปโตรเลียมเหลว 6,601 7,193 7,230 3,757 

รวม 48,323 48,093 49,284 24,623 
   ที่มา : สํานักการคาและการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง กรมธรุกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

การขนสงน้ํามันดิบในประเทศไทยสามารถดําเนินการไดทั้งทางรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนสง  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับที่ต้ัง
ของโรงกลั่นน้ํามัน การขนสงน้ํามันดิบจากตางประเทศจะใชเรือขนสงตามทาเทียบเรือตางๆ ตลอดแนวชายฝงทะเลของประเทศ 
ขณะที่การขนสงน้ํามันดิบในประเทศสวนใหญจะขนสงโดยทางรถไฟ โดยที่น้ํามันดิบจะถูกขนสงไปยังโรงกลั่นน้ํามันทั้ง 7 แหง
ซึ่งต้ังอยูใกลชายฝงทะเลเพื่อกลั่นเปนผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป  

ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจะถูกขนสงโดยทาง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนสง และทอสงน้ํามัน ปจจุบันการขนสงน้ํามัน
ทางทอสงน้ํามันแมจะเพิ่มสูงขึ้น แตก็ยังมีปริมาณการใชไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการขนสงโดยรถบรรทุกและรถไฟ 
เนื่องจากทอขนสงน้ํามันไมไดมีการเชื่อมตอกับโรงกลั่นน้ํามันทุกแหง โรงกลั่นน้ํามันสวนใหญต้ังอยูที่ภาคกลางและภาค
ตะวันออกของประเทศซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความตองการใชน้ํามันสูงกวาภาคอื่นๆ ของประเทศ 
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3.4.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจําหนายน้ํามัน 

จากการเปดเสรีอุตสาหกรรมน้ํามันเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2534 สงผลใหธุรกิจการจัดจําหนายน้ํามันมีการแขงขันที่เพิ่ม
สูงขึ้น เนื่องจากมีผูคาน้ํามันอิสระรายใหมเขามาในตลาดจํานวนมาก การขยายตัวเพิ่มขึ้นของจํานวนสถานีบริการน้ํามัน 
ประกอบกับสภาวะที่ประเทศไทยมีอุปทานมากกวาอุปสงค สงผลใหกําไรขั้นตนจากการตลาดเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการ
แขงขัน 

โครงสรางราคาน้ํามัน 
โครงสรางราคาน้ํามันจะประกอบดวย 2 สวน คือ ราคาขายสงหนาโรงกลั่น และราคาขายปลีก ในสวนของราคาขายสง

หนาโรงกลั่น จะประกอบดวย ราคา ณ โรงกลั่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง กองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน และภาษีมูลคาเพิ่ม และในสวนของราคาขายปลีก จะประกอบดวย ราคาขายสงหนาโรงกลั่น คาการตลาด และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม/1 

 จากการที่ประเทศไทยเปนประเทศผูนําเขาน้ํามันจากตางประเทศในรูปของน้ํามันดิบ และน้ํามันสําเร็จรูปบางสวน 
ประกอบกับการคาน้ํามันเปนไปอยางเสรี ดังนั้น การกําหนดราคาน้ํามัน ณ โรงกลั่นจึงขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามัน
ในตลาดโลก (ซึ่งโรงกลั่นในประเทศไทยยึดตลาดสิงคโปรเปนเกณฑเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้) และการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (หรือคาเงินบาท) ซึ่งเปนตนทุนในการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง 

จากการศึกษาของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ระบุวา หากราคาน้ํามันดิบตลาดโลกเปลี่ยนแปลง 1 
เหรียญสหรัฐตอบารเรล ตนทุนราคาน้ํามันในประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลง 25-29 สตางคตอลิตร (ณ อัตราแลกเปลี่ยน 40-46  
บาทตอเหรียญสหรัฐ) 

การกําหนดราคา ณ โรงกลั่นและราคานําเขา/1 

(1) ชวงกอนยกเลิกควบคุมราคาน้ํามันเชื้อเพลิง รัฐบาลเปนผูกําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิง โดยรัฐบาลกําหนด
หลักเกณฑการคํานวณราคา ณ โรงกลั่น และอัตรากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้ํามันแตละชนิด ในชวงดังกลาว
ประเทศไทยมีกําลังการกลั่นต่ํากวาความตองการในประเทศและตองพึ่งพาการนําเขา การกําหนดราคาน้ํามันที่
ผลิตในประเทศจึงใชหลักการของความเสมอภาคกับการนําเขา (Import Parity Basis) เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ระหวางผูผลิตและผูนําเขา โดยหลักเกณฑการกําหนดราคาจะอางอิงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑ
น้ํามันในสิงคโปร ซึ่งเปนตลาดน้ํามันสําเร็จรูปขนาดใหญในภูมิภาคนี้ ในชวงดังกลาวราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของ
ไทยจะเปนราคา C.I.F. กรุงเทพฯ คือราคาสิงคโปรบวกดวยคาขนสงและคาใชจายตางๆ จนกระทั่งถึงทาเรือ
ประเทศไทย การกําหนดราคา ณ โรงกลั่นจะอิงกับราคาประกาศของโรงกลั่นในสิงคโปร และสําหรับการกําหนด
ราคานําเขาจะอิงตามราคาตลาดจรสิงคโปรเพื่อใหสอดคลองกับตนทุนการนําเขาจริง โดยการประกาศราคาจะ
เปลี่ยนแปลงสัปดาหละ 1 ครั้ง  

(2) ชวงหลังการยกเลิกควบคุมราคาน้ํามันเชื้อเพลิง โรงกลั่นน้ํามันมีสัญญาซื้อขายกับผูคาน้ํามันกําหนดราคาเปน 
C.I.F. กรุงเทพฯ  สําหรับผูคาน้ํามันที่นําเขาน้ํามันสําเร็จรูปจะเปนไปตามตนทุนตามจริง เนื่องจากโรงกลั่นตอง
แขงขันกับตนทุนนําเขา ดังนั้น โรงกลั่นจึงใชหลักการเสมอภาคกับการนําเขา หากโรงกลั่นกําหนดราคาสูงกวา
การนําเขา ผูคาน้ํามันจะนําเขาแทนการสั่งซื้อจากโรงกลั่นในประเทศ แตหากการกําหนดราคาต่ํากวาราคานําเขา 
จะทําใหโรงกลั่นไดรับผลตอบแทนต่ํา ยอมไมจูงใจใหเกิดการลงทุนของธุรกิจการกลั่นในประเทศไทย แต

                                                           
 

/1 จากรายงานของ  สนพ.  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2544 เร่ืองการกําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย 
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หลังจากกําลังการกลั่นของประเทศไทยมีเกินความตองการทําใหตองสงออก การสงออกในปจจุบันตามภาวะปกติ
จะไมไดราคาที่ดีเทาที่ควรจากปญหากําลังการกลั่นในภูมิภาคที่สูงกวาความตองการ ดังนั้น โรงกลั่นจึงพยายามที่
จําหนายน้ํามันในประเทศกอนสงออก โดยใหสวนลดราคา ณ โรงกลั่นในบางชวง ทําใหการกําหนดราคาของไทย
ไดลดลงมาอยูระหวางราคาสงออกและราคานําเขา 

 การกําหนดราคาของโรงกลั่นจะกําหนดใหสอดคลองและใกลเคียงกับตนทุนการนําเขามากที่สุด เพื่อใหผูคาน้ํามันซื้อ
น้ํามันจากโรงกลั่น และเนื่องจากการซื้อขายน้ํามันในภูมิภาคนี้เปนจํานวนมากจะกระทํากันในตลาดสิงคโปร ราคาน้ํามันที่
เคลื่อนไหวในตลาดสิงคโปรจึงเปนตัวแทนของราคาน้ํามนัของทุกประเทศในภูมิภาคนี้ โรงกลั่นจึงใชเกณฑการกําหนดราคาโดย
อิงตามราคาตลาดจรสิงคโปร และมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันเชนเดียวกับราคาตลาดจรสิงคโปร 

การเปล่ียนแปลงของราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดน้ํามันตางๆ /1 

ตลาดซื้อขายน้ํามันระหวางประเทศ ตลาดที่สําคัญมีอยูเพียงไมก่ีแหง โดยจะเปนตัวแทนการซื้อขายหรือตกลงราคา
น้ํามันของภูมิภาคนั้นๆ ไดแก ตลาดในสหรัฐอเมริกา ตลาดยุโรป ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดสิงคโปร สําหรับตลาดอื่นๆ จะ
กําหนดราคาโดยพิจารณาและคํานึงถึงตลาดเหลานี้ โดยโรงกลั่นและผูคาน้ํามันของประเทศในภูมิภาคนั้นๆ จะคํานึงถึงสภาพ
ความตองการและปริมาณการผลิตในภูมิภาคอื่นๆ ประกอบดวย  

ราคาน้ํามันสําเร็จรูปที่ซื้อขายในตลาดโดยทั่วไปจะเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับตนทุน คือ ราคาน้ํามันดิบ ดังนั้น ราคา
น้ํามันสําเร็จรูปในทุกตลาด จึงปรับตัวเคลื่อนไหวไปในทิศทางและระดับเดียวกัน นอกจากนั้นแลว อุปสงคและอุปทานใน
ภูมิภาคนั้นๆ ยังมีอิทธิพลตอราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาด จึงทําใหการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันสําเร็จรูปในบางตลาดอาจปรับตัว
แตกตางจากตลาดอื่น แตเปนเพียงชวงสั้นๆ เพราะระดับราคาที่แตกตางกันจะทําใหเกิดภาวะของการไหลเขา/ออกของน้ํามันจาก
ตลาดอื่น จนระดับราคาของตลาดนั้นปรับตัวสูภาวะสมดุลกับตลาดอื่น ดังนั้น ในการกําหนดราคาของผูคาน้ํามันไทย ไมวาจะใช
ฐานราคาน้ํามันสําเร็จรูปของตลาดใด การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันสําเร็จรูปของไทยจะเปนเชนเดียวกัน เพราะการ
เปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันสําเร็จรูปในทุกตลาดจะเปลี่ยนแปลงสอดคลองในระดับเดียวกัน  

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไกล ตลาดสิงคโปรเปนศูนยกลางซื้อขายน้ํามันในภูมิภาคนี้ที่สําคัญที่สุด ราคาน้ํามัน
สําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร มิไดเกิดจากการประกาศราคาของรัฐบาลสิงคโปร แตเปนราคาที่เกิดจากการตกลงซื้อขายของผูซื้อ
และผูขายทั้งภายในและภายนอกประเทศสิงคโปร ราคาที่ตกลงจะสะทอนจากปริมาณน้ํามันที่มีในภูมิภาค (Supply) และความ
ตองการน้ํามันของภูมิภาค (Demand) นี้ที่มีเขามาในตลาด ดังนั้น ปริมาณการผลิตสวนเกินและความตองการนํ้ามัน (การสงออก
และการนําเขา) ของประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้ ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดจรสิงคโปร 
การเก็บรวบรวมราคาซื้อขายในตลาดน้ํามันทุกตลาดจะมีบริษัทขอมูล เชน Platt’s, Petroleum Argus, Reuters ทําการรวบรวม
ราคาซื้อขายในแตละวัน ซึ่งขอมูลที่ตลาดน้ํามันใชอางอิงในการตอรองหรือตกลงราคาซื้อขายกันในธุรกิจน้ํามันระหวางประเทศ 
จะเปนของบริษัท Platt’s เชน MOP (Mean of Platt’s) หมายถึง ราคากลางที่ไดจากราคาซื้อขายต่ําสุดและสูงสุดที่ Platt’s สรุปใน
วันนั้นๆ  

ปริมาณน้ํามันสําเร็จรูปที่ซื้อขายผานตลาดสิงคโปร จะอยูในระดับสูงเชนเดียวกับตลาดใหญในพื้นที่อื่น (ยุโรป อเมริกา 
ตะวันออกกลาง) ทําใหยากตอการปนราคาโดยผูซื้อหรือผูขาย และราคาจะสะทอนความสามารถในการจัดหาและความตองการ
ในภูมิภาคเอเชียอยางแทจริง โดยเหตุผลดังกลาว ทําใหประเทศผูสงออกน้ํามัน เชน ไทย เกาหลีใต ญี่ปุน ซึ่งปจจุบันมกํีาลังการ 
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กลั่นสวนเกิน แมจะเริ่มมีการกําหนดราคาสงออกเอง ซึ่งจะขึ้นอยูกับอุปสงค/อุปทานของประเทศตนเองสวนหนึ่ง แตโดยทั่วไป
ราคาตลาดจรสิงคโปรยังมีอิทธิพลสูงมากตอราคาในประเทศตางๆ ดังกลาว 

ราคาจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของโรงกลั่น และผูคาสงน้ํามันภายในประเทศในปจจุบัน/1 

ภายหลังการยกเลิกการควบคุมราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ในชวงแรกการกําหนดราคาน้ํามันสําเร็จรูปของโรงกลั่น ไดใช
หลักการของความเสมอภาคกับการนําเขา (Import parity) ประกอบดวยราคาน้ํามันในตลาดจรสิงคโปร (F.O.B.) เฉลี่ย 3 วัน บวก
ดวยคาขนสงและคาใชจายตางๆ เปนราคา C.I.F. และจะมีคาใชจายในการปรับคุณภาพดวยสวนหนึ่ง ซึ่งในแตละโรงกลั่นจะใช
หลักเกณฑเดียวกัน เพียงแตมีความแตกตางกันในรายละเอียด เชน คาขนสง คาปรับคุณภาพ โดยระดับราคา ณ โรงกลั่นของทุก
โรงอยูในระดับเดียวกัน มีความแตกตางกันในระดับ 4–10 สตางค/ลิตร แตหลังจากประเทศไทยมีกําลังการกลั่นที่เพิ่มขึ้นและ
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหปริมาณการผลิตน้ํามันมากเกินความตองการของประเทศ ทําใหตองสงออก การกําหนดราคาของโรง
กลั่น นอกจากจะอิงตามภาวะตลาดภายนอก คือ ราคาตลาดจรสิงคโปรแลว ยังคํานึงถึงสภาพอุปสงค/อุปทานของตลาด
ภายในประเทศดวย ในบางชวงที่น้ํามันในประเทศเหลือมากจะมีการใหสวนลด ทําใหราคา ณ โรงกลั่นของไทยถูกกวาราคาปกติ
มากในบางชวง  

นอกจากนี้ จากสภาพการแขงขันในตลาดน้ํามันของไทยที่อยูในระดับสูง ทําใหในตลาดคาสงของไทย มีการ
เปลี่ยนแปลงราคาทุกวันและบางวันอาจหลายครั้ง ซึ่งเปนไปตามตนทุนและสภาพตลาดน้ํามันในชวงนั้นๆ จากการศึกษาของ 
สนพ. พบวา ราคาขายสงน้ํามนัภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับตลาดสิงคโปร เพราะปริมาณน้ํามันในตลาดของ
ไทย จะปรับตัวตามสภาพตลาดน้ํามันภายนอก และในทางกลับกันตลาดน้ํามันของไทยจะสงผลกับตลาดในภูมิภาคนี้เชนกัน เมื่อ
น้ํามันในตลาดเอเชียขาด (ซึ่งมีผลใหราคาสิงคโปรปรับตัวขึ้น) น้ํามันไทยจะไหลออก ปริมาณน้ํามันในประเทศลดลง ราคาขาย
ในประเทศปรับตัวขึ้น ในทางกลับกัน การที่ปริมาณน้ํามันในตลาดนอกประเทศอยูในระดับสูง ซึ่งราคาตลาดสิงคโปรที่สะทอน
ราคาซื้อขายในภูมิภาคเอเชียจะลดลง ความสามารถสงออกน้ํามันของไทยจะลดลง ราคาขายสงในประเทศจะมีการใหสวนลดเพื่อ
ระบายน้ํามันออกสูตลาดภายใน  

ภาวะการแขงขันของตลาดน้ํามันในประเทศไทย/1 

ปจจุบันตลาดน้ํามันของไทยมีการแขงขันสูงทั้งระดับคาสงและคาปลีก  โดยในตลาดคาสง  กําลังการกลั่น
ภายในประเทศที่มีมากกวาความตองการ ทําใหการกําหนดราคาของโรงกลั่นและผูคาสงตองมีการใหสวนลดแกผูคาน้ํามันใน
ภาวะที่น้ํามันลนตลาด นอกจากนี้ การที่โรงกลั่นตองแขงขันกับการนําเขาจากตางประเทศ ภาวะกําลังการกลั่นลนตลาดของ
ภูมิภาค ก็มีผลใหราคาน้ํามันสําเร็จรูปของภูมิภาคเอเซียอยูในภาวะออนตัวเมื่อเทียบกับราคาน้ํามันดิบ ซึ่งประเทศไทยก็ไดรับ
ผลกระทบดังกลาวดวย  

ในตลาดคาปลีก การแขงขันอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูคาน้ํามัน จากเดิมชวงกอนการ
ยกเลิกควบคุมราคามีเพียงผูคารายใหญ 4 ราย ไดเพิ่มขึ้นเปนกวา 30 รายในปจจุบัน จํานวนสถานีบริการน้ํามันไดเพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 3,400 แหง เปนกวา 17,000 แหงในปจจุบัน ทําใหการแขงขันในตลาดคาปลีกของไทยอยูในระดับที่สูงมาก จนทําใหผูคา
ไมสามารถกําหนดราคาขายปลีกในระดับที่แตกตางกันไดมาก จากการศึกษาของ สนพ. พบวาการกําหนดราคาขายปลีกในระดับ
ที่แตกตางกัน 50 สตางคตอลิตร จะสงผลใหปริมาณการจําหนายของผูคาน้ํามันลดลงครึ่งหนึ่ง คาการตลาดของผูคาน้ํามัน
นับตั้งแตป 2539 เปนตนมา ไดปรับลดลงและอยูในระดับทรงตัว ซึ่งเปนผลจากการแขงขันที่อยูในระดับสูง  
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รัฐบาลมีบทบาทในการกํากับดูแลการกําหนดราคาน้ํามันและสภาวะการแขงขัน โดยจะอาศัยกลไกทางดานกฎหมายที่
มีอยูแลว เชน พ.ร.ก. แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันฯ พ.ศ. 2516 และ พ.ร.บ. วาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 
2542 เปนตน ทั้งนี้รัฐบาลยังมีมาตรการที่มีผลกระทบตอราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศ ไดแก มาตรการทางดานภาษีสรรพสามิต
โดยรัฐบาลจะไดประกาศปรับเปลี่ยนอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับผลิตภัณฑน้ํามันตามความเหมาะสม มาตรการการปรับเปลี่ยน
เงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง หรือเงินไดรับชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เพื่อลดความผันผวนของราคาน้ํามัน
เช้ือเพลิงซึ่งอาจสงผลกระทบตอประชาชนได 

ตัวอยางโครงสรางราคาน้ํามันในเขตกรุงเทพมหานคร  ณ วันที่ 27 กันยายน 2550 

          หนวย : บาท/ลิตร 

 เบนซินออกเทน 95 คิดเปนรอยละของ 
ราคาขายปลีก ดีเซลหมุนเร็ว คิดเปนรอยละของ 

ราคาขายปลีก 
ราคา ณ โรงกลั่น /1 18.5484 61.85 20.3538 74.45 
ภาษีสรรพสามิต /2 3.6850 12.29 2.3050 8.43 
ภาษีเทศบาล /2 0.3685 1.23 0.2305 0.84 
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง /2 4.0000 13.34 1.5000 5.49 
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน /2 0.0700 0.23 0.0700 0.26 
ภาษีมูลคาเพิ่ม /2 1.8670 6.22 1.7122 6.26 

ราคาขายสงหนาโรงกลั่น 28.5389 95.16 26.1715 95.73 
คาการตลาด 1.3561 4.52 1.0921 3.99 
ภาษีมูลคาเพิ่ม /2 0.0949 0.32 0.0764 0.28 

ราคาขายปลีก 29.99 100.00 27.34 100.00 
/1  โรงกลั่นกําหนดจากราคาตลาดโลก 
/2 รัฐบาลกําหนด 

สําหรับอัตราภาษีสรรพสามิตปจจุบันเปนไปตามประกาศอัตราภาษีสรรพสามิตของกระทรวงการคลัง  โดย ณ วันที่  
27 กันยายน 2550  อัตราภาษีสรรพสามิตของผลิตภัณฑตางๆ เปน ดังนี้ 

ประเภทผลิตภัณฑ ตามมูลคารอยละ ตามปริมาณ (บาท/ลิตร) 
1. น้ํามันเบนซินชนิดไรสารตะกั่ว - 3.685 
2. น้ํามันแกสโซฮอล - 3.317 
3. น้ํามันกาด - 3.055 
4. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว - 2.305 
5. น้ํามันดีเซลหมุนชา - 2.405 
6. น้ํามันเตา 5 - 
7. กาซปโตรเลียมเหลว (บาท/กก.) - 2.170 

   

  ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
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สําหรับเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ปจจุบัน รัฐบาลกําหนดใหผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑน้ํามันสงเงินเขากองทุนน้ํามัน
ตามอัตราที่กําหนดซึ่งขึ้นอยูกับชนิดน้ํามัน ยกเวนกาซปโตรเลียมเหลวจะไดรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามัน ทั้งนี้ เพื่อบรรเทา
ผลกระทบตอประชาชนผูใชกาซปโตรเลียมเหลว โดย ณ วันที่ 27 กันยายน 2550 อัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามัน สรุปไดดังนี้ 

 

ประเภทผลิตภัณฑ เงินสงเขากองทุนน้ํามัน (บาท/ลิตร) อัตราชดเชย (บาท/ลิตร) 
1. น้ํามันเบนซิน 95 4.000 - 
2. น้ํามันเบนซิน 91 3.700 - 
3. น้ํามันแกสโซฮอล ออกเทน 95 0.900 - 
3. น้ํามันแกสโซฮอล ออกเทน 91 0.400 - 
4. น้ํามันกาด 0.100 - 
5. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 1.500 - 
6. น้ํามันดีเซลหมุนชา 1.500 - 
7. น้ํามันเตา 0.060 - 
8. กาซปโตรเลียมเหลว (บาท/กก.) - -0.871 

 ที่มา : สนพ. 

3.4.2.3 อุตสาหกรรมการจัดจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว 

รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการควบคุมราคากาซปโตรเลียมเหลว ทั้งนี้ ไดดําเนินการอยางเปนขั้นตอนโดยการยกเลิกการ
ควบคุมราคาขายปลีกแลว และจะใหมีการใชระบบลอยตัวเต็มที่โดยสมบูรณในขั้นตอนตอไป มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
10 กรกฎาคม 2544 มอบหมายให สนพ. กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย รับไปดําเนินการรวมกัน
เพื่อยกเลิกการควบคุมราคากาซปโตรเลียมเหลว 

อยางไรก็ตามในระหวางนี้ รัฐบาลยังควบคุมราคากาซปโตรเลียมเหลว โดยควบคุมราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ/
นําเขา และราคาขายสงหนาโรงกลั่น แตเพื่อเปนการแกไขปญหาราคากาซปโตรเลียมเหลวและฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง จึงมี
การปรับหลักเกณฑการกําหนดราคา ณ โรงกลั่นและราคานําเขากาซปโตรเลียมเหลว ต้ังแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2546 โดย
กําหนดใหเทากับราคาประกาศตามสัญญาของประเทศซาอุดิอาระเบีย (Contract Price-CP) -16 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยมีราคา
ประกันต่ําสุดที่ 185 เหรียญสหรัฐ/ตัน และมีราคาเพดานสูงสุดที่ 315 เหรียญสหรฐั/ตัน 

ตอมาราคากาซในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ผูผลิตหันไปสงออกมากขึ้น สงผลกระทบตอการบริโภคในประเทศ จึงมี
มาตรการปองกันการขาดแคลนกาซปโตรเลียมเหลวในประเทศ จูงใจใหเกิดการจําหนายในประเทศลดการสงออก ใหเก็บเงิน
ครึ่งหนึ่งของสวนตางราคาประกาศเปโตรมินกับราคา 315 เหรียญสหรัฐ/ตัน จากการสงออกกาซปโตรเลียมเหลว มาเฉลี่ยใหกับผู
จําหนายกาซปโตรเลียมเหลวในประเทศ โดยปรับราคาเพดานของราคา ณ โรงกลั่น 315 เหรียญสหรัฐ/ตัน ใหสูงขึ้น 

ทั้งนี้ โครงสรางราคาจะประกอบดวย 3 สวนคือ 
(1)   ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ/นําเขา 
(2)   ราคาขายสงหนาโรงกลั่น ซึ่งประกอบดวย 
 -  ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ 
 -  ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และภาษีมูลคาเพิ่ม 
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(3)   ราคาขายปลีก ซึ่งประกอบดวย 
 -  ราคาขายสงหนาโรงกลั่น/โรงแยกกาซ 

   -  คาการตลาด และภาษีมูลคาเพิ่ม 

ดังมีรายละเอียด ดังตัวอยางตอไปนี้ (โครงสรางราคา ณ วันที่ 27 กันยายน 2550) 
             หนวย : บาท/กิโลกรัม 

  กาซปโตรเลียมเหลว คิดเปนรอยละของราคาขายปลีก 
ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ/นําเขา /1 10.9409 65.07 
ภาษีสรรพสามิต /2 2.1700 12.91 
ภาษีเทศบาล /2 0.2170 1.29 
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง /2 -0.8710 -5.18 
ภาษีมูลคาเพิ่ม /2 0.8720 5.18 

ราคาขายสงรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 13.3289 79.27 
คาการตลาด 3.2566 19.37 
ภาษีมูลคาเพิ่ม /2 0.2280 1.36 

ราคาขายปลีก 16.81 100.00 
ที่มา : สนพ. 
 /1 รัฐบาลกําหนดโดยอางอิงราคาตลาดโลก 
 /2 รัฐบาลกําหนด 
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3.4.3 ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

3.4.3.1 โครงสรางของอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

โครงสรางของอุตสาหกรรมปโตรเคมีสามารถแบงไดเปน 3 ขั้น ดังนี้ 

(1) อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน : เปนการนํากาซปโตรเลียม อันไดแก กาซอีเทนและกาซโพรเพน หรือผลิตภัณฑใน
รูปของน้ํามัน อันไดแก แนฟทา มาแปรสภาพเปนสารโอเลฟนส (กาซเอทิลีนและกาซโพรพิลีน) และคอนเดนเสท
มาแปรสภาพเปนสารอะโรเมติกส (เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผานกระบวนการกลั่น แยก ทําใหแตกตัว 
และแปรรูป 

(2) อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลาง : เปนการนําผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตนไปผาน
กระบวนการตางๆจนไดเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลาง เชน สไตรีนโมโนเมอร ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร เอ-
ทิลีนไกลคอล กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์  ฟนอล และอะซีโตน เปนตน 

(3) อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลาย : เปนการนําผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลางไปผาน
กระบวนการตางๆ จนไดเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นปลาย เชน เม็ดพลาสติกชนิดตางๆ หรือวัตถุสังเคราะหตางๆ 
ซึ่งจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบพื้นฐานในการผลิตของอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน 

3.4.3.2 สถานการณปโตรเคมีของประเทศไทย 

ราคาปโตรเคมีจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนวัฏจักร  ในแตละรอบจากราคาขึ้นสูงสุดถึงราคาลงต่ําสุดจะใชระยะเวลา 8-10 
ป ชวงป 2547-2549 ถือวาเปนชวงขาขึ้นของราคาปโตรเคมี และมีการคาดการณโดยบริษัทที่ปรึกษาช้ันนําวาราคาจะลดต่ําสุด 
ในชวงป 2553-2554 และจะเขาสูชวงขาขึ้นอีกครั้งในป 2555 

ความตองการปโตรเคมีขั้นตนของประเทศไทยโดยรวมในป 2549 เพิ่มขึ้นจากป 2548 ประมาณ 6% เชนเดียวกับความ
ตองการเม็ดพลาสติก(โพลิเมอร) ที่เพิ่มขึ้น 5% ดังนั้นการสงออกจึงลดลง โดยการสงออกปโตรเคมีขั้นตนลดลงถึง 25% แตการ
สงออกเม็ดพลาสติกลดลงเล็กนอยเพียง 2%  ทั้งนี้ปริมาณผลิตภัณฑปโตรเคมีของประเทศไทยโดยเฉพาะเม็ดพลาสติกยังคงอยูใน
สภาวะที่มีกําลังการผลิตมากกวาความตองการ  ในป 2549 มีการสงออกประมาณ 46% ของปริมาณการผลิต โดยสวนใหญ
สงออกไปยังภูมิภาคเอเชยีเปนหลัก เชน จีน เวียตนามและมาเลเซีย  
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การผลิต การนําเขา การบริโภค และการสงออกเอทิลนี ของประเทศไทย                                                                              หนวย : พันตันตอป 

การจัดหา การบริโภค 
ป 

การผลติ   การนาํเขา การบริโภค การสงออก 
2542 1,478.00  6.00 1,281.00 203.00 
2543 1,832.00 0.00 1,444.00 388.00 
2544 1,798.00 0.00 1,646.00 152.00 
2545 1,892.00 11.00 1,771.00 131.00 
2546 2,007.00 7.00 1,872.00 142.00 
2547 1,993.00 20.00 1,889.00 123.00 
2548 2,216.00 42.00 2,072.00 186.00 
2549 2,391.00 7.00 2,253.00 145.00 

ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
 

การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคโพรพลิีน ของประเทศไทย                                                                    หนวย : พันตันตอป 

การจัดหา การบริโภค ป 
การผลติ การนาํเขา การบริโภค การสงออก 

2542 881.00 76.00 913.00 44.00 
2543 1,083.00 34.00 1,048.00 69.00 
2544 1,035.00 13.00 1,018.00 30.00 
2545 1,134.00 53.00 1,163.00 24.00 
2546 1,192.00 52.00 1,188.00 57.00 
2547 1,215.00 20.00 1,195.00 39.00 
2548 1,211.00 20.00 1,151.00 79.00 
2549 1,246.00 0.00 1,167.00 79.00 

ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

 

การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคพาราไซลีน ของประเทศไทย                                               หนวย : พันตันตอป 

การจัดหา การบริโภค ป 
การผลติ การนาํเขา การบริโภค การสงออก 

2542 372.00 117.00 482.00 67.00 
2543 639.00 85.00 512.00 212.00 
2544 696.00 70.00 538.00 228.00 
2545 906.00 40.00 669.00 277.00 
2546 1,057.00 81.00 841.00 297.00 
2547 1,041.00 140.00 945.00 236.00 
2548 1,132.00 155.00 1,023.00 264.00 
2549 1,220.00 396.00 1,493.00 123.00 

ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
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การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคเบนซนิ ของประเทศไทย                                                                        หนวย : พันตันตอป 

การจัดหา การบริโภค ป 
การผลติ การนาํเขา การบริโภค การสงออก 

2542 394.00 22.00 276.00 140.00 
2543 463.00 46.00 294.00 215.00 
2544 509.00 2.00 321.00 190.00 
2545 502.00 15.00 302.00 214.00 
2546 580.00 0.00 361.00 219.00 
2547 706.00 12.00 387.00 332.00 
2548 742.00 3.00 347.00 398.00 
2549 709.00 0.00 394.00 315.00 

ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
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3.5  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

3.5.1 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการโรงแยกกาซธรรมชาติ 
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแยกกาซธรรมชาติที่ผานมา ปตท. ไดตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย  รวมทั้งสภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง ดังนั้น ปตท. จึงได
ติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเครงครัด โดยในชวงกอนการกอสรางไดมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พรอมทั้งระบุมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจวัด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอตอ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซึ่งจนถึงปจจุบัน ปตท. ไดดําเนินการติดตามตรวจวัด บันทึกผล และจัดทํารายงานฯ เสนอ
ตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด  ยิ่งไปกวานั้น เพื่อใหเกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ 
และเปนไปตามคําแนะนําของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในป 2546 และป 2548 โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง หนวยที่ 1 และ 5 
ยังไดติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission 
Monitoring System : CEMS) ตามลําดับ ซึ่งจากการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงแยกกาซธรรมชาติทั้ง 5 โรงตั้งแต
เปดดําเนินการ พบวาคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพน้ํา และกากของเสียจากกระบวนการผลิต ลวนอยูในเกณฑที่ดีกวา
มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งสิ้น  นอกจากนี้แลว ปตท. มีแผนที่จะกอสรางโรงแยกกาซอีเทนและโรงแยกกาซธรรมชาติ 
หนวยที่ 6 ที่จังหวัดระยอง ซึ่งขณะนี้ไดจัดทํารายงานฯ เสนอตอ สผ. และไดรับการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
ผูชํานาญการฯ เรียบรอยแลว 

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายขางตนแลว ปตท. ยังไดนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001  และระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มอก./OHSAS 18001 เขามาใช โดยปจจุบัน โรงแยกกาซธรรมชาติทั้ง 5 หนวยไดรับการ
รับรองระบบ ISO 14001 และระบบ มอก./OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลว 

3.5.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

ถึงแมวาการดําเนินการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ไดเกิดขึ้นกอนที่โครงการประเภทระบบขนสง
ปโตรเลียมทางทอ จะถูกกําหนดใหอยูในขายที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 
Assessment) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2539 มากกวา 10 ป อยางไรก็ตาม ปตท. ได
ตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมทั้งกอนการกอสราง ระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสรางมาโดยตลอด โดย
มีการศึกษาและประเมินผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ เพื่อกําหนดมาตรการปองกันแกไขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางกอสรางและระยะดําเนินการ  รวมทั้งมีการปรับสภาพพื้นที่ใหเขาสูสภาพเดิมเมื่อการฝง
กลบทอแลวเสร็จ ซึ่งทุกโครงการนับแตการกอสรางทอสงกาซสายประธานเสนแรกที่เริ่มรับกาซธรรมชาติจากอาวไทย และ
โครงการทอสงกาซธรรมชาติอื่นๆ ก็มีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

สําหรับทอสงกาซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมารมายังชายแดนไทย-ที่บานอีตอง และตอมายังโรงไฟฟาราชบุรีจังหวัด
ราชบุรี ที่เริ่มกอสรางในป 2540 นั้น ปตท. ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอตอ สผ. ตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เชนเดียวกับการดําเนินการของโรงแยก
กาซธรรมชาติ ซึ่งจากการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมต้ังแตป 2540 เปนตนมา ลวนปรากฏวา เปนไปตามมาตรการลด
และติดตามผลกระทบที่ไดเสนอไวในรายงานฯ 
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ในชวงระหวางป 2547 จนถึงปจจุบัน โครงการกอสรางระบบทอสงกาซฯ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 3 และโครงการเกี่ยวเนื่อง ไดมีการศึกษาและจัดทํารายงาน EIA  รวมทั้งมีการนํามาตรการลดผลกระทบและการ
ดําเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ  สําหรับ
โครงการที่อยูระหวางการกอสรางที่จะตองดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและการวางระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัย ไดแก โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลและบนบก (ฝงตะวันออก) สวนที่ติดตั้งเครื่อง
เพิ่มความดันในทะเล  และโครงการทอสงกาซ NGV สุวรรณภูมิ-พญาไท นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยูในระหวางการศึกษาและ
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอตอ สผ. ไดแก โครงการทอสงกาซธรรมชาติไปโรงไฟฟาพระนคร
เหนือ  โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 4  โครงการทอสงกาซธรรมชาติศูนยราชการแจงวัฒนะและศูนยพลังงานแหงชาติ 
(ปทุมธานี-พญาไท) และโครงการทอสงกาซยอยเขาโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟา และสถานีบริการกาซ NGV 

และเพื่อใหการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากล สายงานระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ทุกหนวย จึงไดนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  มอก./OHSAS 18001 เขามาปฏิบัติ โดยไดรับการรับรองระบบ ISO 14001 และ มอก./OHSAS 18001 จาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลวต้ังแตป 2543 และ 2545 ตามลําดับ 

3.5.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการทาเทียบเรือของคลังปโตรเลียม 

ในการกอสรางทาเทียบเรือของ ปตท. เพื่อขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียม ไดมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment) ซึ่งระบุมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนได
ดําเนินการติดตามตรวจวัดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม (Monitoring) ตามที่กฎหมายกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เสนอตอ สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางตอเนื่อง ซึ่ง
จากการติดตามตรวจสอบดังกลาว ปรากฏผลอยูในเกณฑที่ดีกวามาตรฐาน อีกทั้งหนวยงานของ ปตท. ที่มีทาเทียบเรือขนสง
ผลิตภัณฑทุกคลังยังไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 และ มอก./OHSAS 18001 จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลวเชนเดียวกับโรงแยกกาซธรรมชาติ และระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

3.5.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการรวมลงทุนในโรงงานปโตรเคมีและโรงกลั่นน้ํามัน 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและการกลั่นเปนอุตสาหกรรมอีกประเภทที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535  ที่ผานมา ปตท. ไดรวมลงทุนและเขาไปมีสวนรวมในขั้นตอนของการพัฒนา รวมทั้งในขั้นตอนการกอสราง
หรือขยายโรงงานปโตรเคมีและโรงกลั่นน้ํามันตางๆ ในสัดสวนที่มากนอยตางกัน  โดยในป 2547 จนถึงปจจุบัน มีโครงการ
กอสรางและ/หรือขยายโรงงานในความรับผิดชอบของ ปตท. ที่ไดรับการอนุมัติรายงาน EIA และขณะนี้อยูในระหวางการ
กอสราง ซึ่งจะตองดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจวัดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, การนิคมอุตสาหกรรม เปนระยะ ไดแก โครงการกอสรางของบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด, โครงการกอสราง
ของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด, โครงการกอสรางโรง PDH/PP และ โครงการกอสราง AN/MMA ของบริษัท พีทีที อาซาฮี   
เคมิคอล จํากัด 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยูในระหวางการจัดทําและเสนอรายงาน EIA ตอ สผ. ไดแก โครงการ Clean fuel project 
ของบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 135 

3.5.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการรวมลงทุนของธุรกิจกาซธรรมชาติ 

ปตท. ไดรวมลงทุนในธุรกิจขยายและพัฒนาการใชกาซธรรมชาติอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการขยายโครงขายระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟาไอน้ําและน้ําเย็น ซึ่งทั้งหมดลวนแลวแตตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ซึ่งในขณะนี้มีโครงการที่ไดจัดทํารายงาน EIA เสนอตอ สผ. และคณะกรรมการ
ผูชํานาญการของ สผ. ไดพิจารณารายงานแลว อยูระหวางรอการอนุมัติ ซึ่งตองเปนไปตามนโยบายดานสิ่งแวดลอมของภาครัฐ 
ไดแก โครงการกอสรางโรงไฟฟา ไอน้ําและน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมของบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 

3.5.6 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของโครงการ LNG Receiving Terminal 

สผ. ไดเห็นชอบรายงาน EIA ของโครงการ LNG Receiving Terminal ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด เมื่อวันที่ 11 
มิ.ย. 2550  และขณะนี้บริษัทฯ อยูระหวางการปฏิบัติการตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งติดตาม
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะกอสราง 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
 
การวิจัยและพัฒนาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางความเปนเลิศในเชิงธุรกิจ และสรางความสามารถในการแขงขัน

ใหกับองคกร ปตท. จึงไดยกระดับศูนยวิจัยและพัฒนาของ ปตท. เปนสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ในปพ.ศ. 2540 โดย
ลงทุนสรางหองปฏิบัติการที่ทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งในเอเชีย พรอมอาคารสํานักงาน และอาคารฝกอบรม ณ อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนเงินรวมประมาณ 1,600 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคใหเปนสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ดานพลังงาน 
ปโตรเลียมและปโตรเคมีระดับชาติของประเทศ มีภารกิจสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในกลุม
ปตท. เพื่อสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขันโดยคํานึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. มุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานผลิตภัณฑจากปโตรเลียม เชน กาซธรรมชาติ น้ํามัน
เช้ือเพลิงและน้ํามันหลอล่ืนสําหรับภาคยานยนตและอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต ตลอดจนแกไข
ปญหาและใหบริการทางเทคนิคแกกลุมธุรกิจและลูกคา อีกทั้ง การติดตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม การสรางพันธมิตรดาน
วิชาการรวมกับหนวยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความรูดานปโตรเลียม 
ปโตรเคมี เพื่อใหผลการศึกษาวิจัยสมบูรณและสามารถบูรณาการสรางสรรคผลงานวิจัยเปนทางเลือกในการดําเนินธุรกิจใหมๆ 
ใหกับ ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. ได โดยเนนการนํากาซธรรมชาติมาใชประโยชน ตลอดจนทําการวิจัย วิเคราะหและ
ตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมใหแกหนวยปฏิบัติการตางๆ ในกลุมธุรกิจของ ปตท. และเสนอมาตรการลดผลกระทบหรือแกไข เพื่อ
ปองกันและลดปญหาสิ่งแวดลอมที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจและชุมชนใกลเคียง 

อนึ่ง ดวยการเล็งเห็นความสําคัญของการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนในอนาคต ปตท. จึงไดมีการติดตามเทคโนโลยี
ดานพลังงานอยางใกลชิด เพื่อเตรียมความพรอมกอนที่จะพัฒนานํามาใชในเชิงพาณิชยเชน เช้ือเพลิงชีวภาพ ไฮโดรเจน การ
สังเคราะหน้ํามันจากกาซฯ (Gas-to-Liquids) การสังเคราะหน้ํามันจากชีวมวล (Biomass-to-Liquids), การแปลงขยะเปนพลังงาน 
(Waste to Energy) พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม เปนตน นอกจากนั้น ยังใหบริการวิจัยและทดสอบแกบริษัทในเครือและ
หนวยงานภายนอก และใหบริการดานเทคนิคแกสังคมอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการปรับแตงเครื่องยนต เพื่อลดมลพิษและ
ประหยัดพลังงานโดยไมคิดคาใชจาย 

มาตรฐานและการจัดการสิ่งแวดลอมสถาบันฯ ใชมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การดําเนินงานใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมกอมลพิษตอสิ่งแวดลอมและชุมชน และยกระดับมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบ
ของสถาบันฯ ใหสูงขึ้นโดยใชมาตรฐาน มอก. 17025 (ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและ
หองปฏิบัติการสอบเทียบ) ซึ่งอยูระหวางขอการรับรองจาก สมอ. 

งานวิจัยที่สําคัญของสถาบันฯ ไดแก การวิจัยเพื่อสงเสริมการใชกาซธรรมชาติซึ่งเปนเชื้อเพลิงสะอาดเปนเชื้อเพลิง
ทดแทน โดยไดวิจัยและพัฒนานํากาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) มาใชกับยานพาหนะหรือรูจักกันในนาม NGV 
(Natural Gas for Vehicles) ซึ่งสามารถลดมลพิษทางอากาศลงไดในระดับหนึ่ง และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ จึงขยายผล
เพื่อใชกับรถยนตโดยสาร ขสมก. และรถแท็กซี่ เพื่อผลักดันใหมีการใชงานมากขึ้นกรอบกับ NGV มีราคาต่ํากวาน้ํามันเบนซิน
และดีเซลมาก ปตท. จึงไดสนองความตองการนี้ดวยการสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติอัดเพิ่มใหเพียงพอตอความตองการทั้ง
ในกรุงเทพและตางจังหวัด ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา (ม.ค. 2550 ถึง 30 มิ.ย. 2550) มีสถานีเพิ่มขึ้น จากเดิม 102 สถานีเปน 
133 สถานี  

ขณะนี้ประเทศไทยมีรถยนตเครื่องยนตกาซธรรมชาติโดยเฉพาะแลวแตยังมีจํานวนนอย ดังนั้นการใชกาซธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิงจึงตองพึ่งพาอุปกรณดัดแปลง (Conversion kit) เพิ่มกับรถยนตเบนซิน เพื่อใหสามารถใชสลับไปมาระหวางกาซ
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ธรรมชาติกับน้ํามันเบนซินได สถาบันฯ จึงไดทําการศึกษาวิจัยหาแนวทางในการปรับปรุงชุดอุปกรณดัดแปลงดังกลาวให
เหมาะสมกับการใชงานในประเทศ รวมทั้งไดทําการติดตั้งและทดสอบการใชงานในลักษณะตางๆ ดวยเชน ใชงานกับรถไฟ ใช
งานกับเรือ เปนตน จากผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ ในปที่ผานมา สถาบันฯ ไดการคนควาพัฒนาอุปกรณจายเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Control Unit – ECU) จนเปนผลสําเร็จ ตลอดจนการทดลองใช NGV กับรถไฟรวมกับกระทรวง
พลังงานและการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท) และการทดลองใชกับเรือประมง เรือดวนและเรือขามฟาก ไดผลเปนที่นาพอใจ 
จากความสําเร็จในปที่ผานมา สถาบันฯ จึงไดทําการพัฒนาอุปกรณจายเชื้อเพลิงอิเล็กโทรนิกสเพิ่มเติมเพื่อใหสมบูรณขึ้นโดยการ
เพิ่ม Function การทํางาน เพื่อเปนทางเลือกในการใช NG Conversion kit ในประเทศไทย สงเสริมการใช NGV ในภาคขนสงและ
ลดการนําเขา NG Conversion kit การวิจัยระบบจุดระเบิดและน้ํามันหลอล่ืนสําหรับระบบเชื้อเพลิงรวม Diesel Dual Fuel (DDF) 
และสามารถที่จะรองรับระบบ Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหมดวย นอกจากนี้ยังมี
โครงการกอสรางระบบจายกาซฯ ความดันสูงที่สถาบันฯ เพื่อรองรับโครงการวิจัยของสถาบันฯ ที่ตองใชกาซฯ ความดันสูงใน
การวิจัย นอกจากนี้ยังไดทําการวิจัยและพัฒนาน้ํามันหลอล่ืนสําหรับใชกับเครื่องยนต NGV ทั้งเครื่องยนตทั่วไปและ CNG 
Engine Heavy Duty ดวย เพื่อใหสถาบันฯ สามารถทําวิจัยไดครอบคลุมมากขึ้นจึงทําการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยมลพิษ
ไอเสียสําหรับหองทดสอบ FM 102 เพื่อใชในการวิจัยพัฒนา NGV เพื่อสนับสนุนและรองรับการขยายตัวดานการใชกาซ
ธรรมชาติและไบโอดีเซลในภาคขนสงของประเทศ และโครงการตอเนื่องจากป 2550 การศึกษาผลกระทบในเครื่องยนตดีเซลที่
ปรับแตงเปนระบบเชื้อเพลิงรวม (Diesel Dual Fuel Engine) ตอการเผาไหม สมรรถนะเครื่องยนต และมลพิษไอเสีย ทั้งงานวิจัย
และงานเพิ่มขีดความสามารถในชวงครึ่งปแรกของป 2550 มีความกาวหนาตามแผนงานที่วางไว 

 นอกจากงานวิจัยการใชประโยชนทางดานยานยนตแลว สถาบันฯ ยังมีโครงการวิจัยการใชประโยชนกาซฯ ในดานอื่น
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับอนาคตอีกดวย เชน โครงการนํารองการนํากาซธรรมชาติมาใชในระบบผลิตไฟฟาโดยใช
เครื่องยนตกาซและนําความรอนจากไอเสียมาทําความเย็น (Combined Heat and Power) ณ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ณ 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนตัวอยางการอนุรักษพลังงาน การลดตนทุนดานพลังงาน การทดสอบ
ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน การวิจัยในการผลิตไฮโดรเจนจากกาซธรรมชาติของ ปตท. เพื่อใชประโยชนในเซลล
เช้ือเพลิงในลักษณะ Co-Generation สําหรับประเทศไทย การนํากาซธรรมชาติมาใชเปนเชื้อเพลิงอยางเหมาะสมจะชวยลดการ
ขาดดุลในการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง ลดปญหามลพิษในอากาศอันนําไปสูการลดคาใชจายในดานการรักษาพยาบาลจากความ
เจ็บปวยอันเกิดจากปญหามลพิษและมีสุขภาพที่ดีได ยิ่งไปกวานั้น สถาบันวิจัยฯ กําลังทําการศึกษาความเหมาะสมในการเปลี่ยน
สภาวะกาซธรรมชาติใหเปนของเหลว (LNG) และหรือกาซธรรมชาติอัดเหลว LCNG เพ่ือสะดวกสําหรับการขนสงไปใช
ประโยชนในสถานที่ตางๆ ไดอยางทั่วถึง เพื่อใหการใชประโยชนกาซธรรมชาติแพรหลายและเกิดประโยชนสูงสุด 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเลียม ไมวาจะเปนกาซธรรมชาติ น้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารหลอล่ืน สถาบันวิจัยฯ มี
ปรัชญาในการพัฒนาใหไดผลิตภัณฑสะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเชน ไดทําการวิจัยเพื่อหาสารเพิ่มคาออกเทนในน้ํามัน
เบนซินแทนสารตะกั่ว และตัดสินใจนําสาร Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) มาใชแทนสารตะกั่วเปนรายแรกของประเทศ 
ทําให ปตท. เปนผูนําในการจําหนายน้ํามันไรสารตะกั่วรายแรกของประเทศไทย และนําไปสูการยกเลิกการใชน้ํามันเบนซินผสม
สารตะกั่วของประเทศในที่สุด รวมทั้งทําการศึกษา วิจัยดานคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑ
เช้ือเพลิงของ ปตท. ที่จําหนายลวนแตผานการวิจัยและพัฒนาแลววามีคุณภาพสูง เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ สถาบันฯ 
ยังไดนําผลการวิจัยเสนอหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการ
ปรับปรุงขอกําหนดคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศ ในการลดปญหาดานมลพิษทางอากาศของประเทศ 

ในภาวะวิกฤตดานพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ํามันซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้น ปตท. ตระหนักวาราคาน้ํามันคงจะไมลดต่ําลง
เชนในอดีต และการนําผลิตผลทางการเกษตรมาพัฒนาเปนเชื้อเพลิงทดแทนสามารถชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ลด
การพึ่งพาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ รวมทั้งสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศไดสวนหนึ่ง จึงไดดําเนินการวิจัยและ
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ทดลองนําน้ํามันเบนซินผสมกับเอทานอล หรือแอลกอฮอลจากพืช พบวาสามารถลดปญหามลพิษลงไดในระดับหนึ่ง และ
ทดแทนสารเพิ่มคาออกเทน (MTBE) ที่นําเขาจากตางประเทศได จึงนําออกจําหนายในชื่อน้ํามันแกสโซฮอล ต้ังแตป พ.ศ. 2528 
หลังจากนั้นทําการวิจัยรวมกับโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดามาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2535 จนกระทั่งสามารถพัฒนา
สูตรที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ไมกอปญหาใหกับอุปกรณภายในเครื่องยนต ดังนั้นเมื่อรัฐบาลไดใหความเห็นชอบในการ
นําน้ํามันแกสโซฮอลออกจําหนาย ปตท. จึงไดมีสวนรวมในการพัฒนาขอกําหนดคุณภาพน้ํามันแกสโซฮอลรวมกับหนวยงาน
ของรัฐ และเปนบริษัทน้ํามันแหงแรกของประเทศอีกเชนกันที่จําหนายน้ํามันแกสโซฮอล โดยเริ่มตนจําหนายในราคาต่ํากวา
น้ํามันเบนซินลิตรละ 1.50 บาท จํานวนสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล 95 ของ ปตท. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีรวมท้ังสิ้น 
1,202 แหงทั่วประเทศ จะตอง Recheck กับหนวยธุรกิจและใหใชตัวเลขของหนวยธุรกิจ 

งานวิจัยในป 2550 สถาบันฯ ไดทําการวิจัยและพัฒนาการผสมเชื้อเพลิงเอทานอลในสัดสวนเอทานอลตางๆ สําหรับ
รถยนตขนาดเล็ก เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการพัฒนาการผสมเชื้อเพลิงเอทานอลและธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา Gasohol 91 
สําหรับรองรับการขยายตลาดน้ํามัน Gasohol ในกลุมผูใชน้ํามันเบนซิน 91 การวิจัยการผสมเอทานอลในน้ํามันดีเซล รวมทั้งการ
วิจัย การผลิตเอทานอลจาก Cellulose เพื่อรองรับความตองการเอทานอลที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มี
สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล 91 รวม 225 แหงทั่วประเทศจะตอง Recheck กับหนวยธุรกิจและใหใชตัวเลขของหนวยธุรกิจ 

จากการที่น้ํามันปาลมลนตลาดในป พ.ศ. 2544 การสงไปจําหนายตางประเทศมีราคาต่ํา รัฐบาลจึงมอบหมายให ปตท. 
ทําการศึกษาวิจัยการนําน้ํามันปาลมมาผสมกับน้ํามันดีเซลเพื่อใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซล และพบสูตรที่เหมาะสม
ไดคุณภาพน้ํามันดีเซลตามขอกําหนดคุณภาพของรัฐ จึงไดนําออกทดลองจําหนายในชื่อดีเซลปาลม (น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ผสม
กับน้ํามันดีเซลในสัดสวนน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ไมเกินรอยละ 10 โดยปริมาตร) และมีการวิจัยและพัฒนาน้ํามัน Biodiesel จาก
วัตถุดิบชนิดตางๆ เชน น้ํามันปาลมและน้ํามันพืชที่ใชแลว รวมทั้งคัดเลือกสารตอตานการเกิดออกซิเดชั่นและอัตราการผสมที่
เหมาะสมสําหรับผลิตออกจําหนาย ปจจุบันไดพัฒนาปรับปรุงสูตรเปนน้ํามันไบโอดีเซลผสมน้ํามันดีเซลในอัตราสวน 5 ตอ 95 
ตามลําดับ (Biodiesel B5) ออกจําหนายในเชิงพาณิชยใชช่ือวา พีทีที ไบโอดีเซล ผลิตภัณฑดังกลาวจําหนายในราคาต่ํากวาน้ํามัน
ดีเซล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีสถานีจําหนายน้ํามันไบโอดีเซลจํานวน 159 สถานี จะตอง Recheck กับหนวยธุรกิจและใหใช
ตัวเลขของหนวยธุรกิจ 

นอกจากนี้ยังไดรวมมือกับบริษัทผูผลิตรถยนตระดับสากลในการวิจัยและทดสอบผลกระทบของเชื้อเพลิงดังกลาวตอ
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต การใชน้ํามันเชื้อเพลิงและการปลอยสารมลพิษ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหผูบริโภคและบริษัทผูผลิต
รถยนตตอไป และจากการกอสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลนํารอง (Biodiesel Pilot Plant) ที่แลวเสร็จตนป 2550 สงผลให
สถาบันฯ สามารถขยายผลการวิจัยพัฒนาน้ํามัน Biodiesel ในขั้นลําดับถัดไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในป 2550 มี
โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑใหไดตามมาตรฐาน EURO3 และ EURO4 การปรับปรุงกระบวนผลิต (Biodiesel Process 
Optimization) การพัฒนาน้ํามัน Biodiesel ในสัดสวนตางๆ B5, B10, B20, B100 เพื่อรองรับการขยายความตองการน้ํามัน 
Biodiesel ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งงานรวมวิจัยตอเนื่องจากปที่แลว การวิจัยรวมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บริษัท โตโยตา มอเตอร 
ประเทศไทย จํากัด และบริษัท โตโยตา เทคนิคเคิล เซ็นเตอร เอเชียแปซิฟค (ประเทศไทย) จํากัดในการศึกษาวิจัยการเพาะปลูก 
การผลิตและการใชน้ํามันไบโอดีเซลจากสบูดํา โดยงานวิจัยในชวงครึ่งปแรกของป 2550 มีความกาวหนาตามแผนงานที่วางไว 

ในสวนของน้ํามันหลอล่ืน สถาบันฯ ไดทําการพัฒนาน้ํามันหลอล่ืนยานยนตและอุตสาหกรรมออกมาอีกหลายประเภท
ตอเนื่องจากปที่แลว เพื่อใหครอบคลุมการใชงานทุกดานและยืดอายุการใชงานรวมถึงเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และนอกจากนี้ยัง
เปนผูนํา ในการใชมาตรฐานสากลลาสุดคือ API SM ออกจําหนายเปนรายแรกของประเทศ ในชื่อ PTT Performa Synthetic ให
สนองตอบความกาวหนาดานเทคโนโลยีของยานยนตและยืดอายุการใชงาน การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑหลอล่ืน สถาบันฯ ไดมีการ
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พัฒนาสายผลิตภัณฑใหหลากหลายขึ้น Performa Gasohol, Performa Super Synthetic สําหรับการใชงานแกสโซฮอล Performa 
NGV สําหรับการใชงาน NGV, Dynamic Synthetic สําหรับการใชงานเครื่องยนตดีเซล 

ในชวงครึ่งปแรกของป 2550 ปตท. ไดออกผลิตภัณฑ Dynamic Turbo C, Racing Formular และ Dynamic NGV-LA 
สําหรับรถยนตดีเซลและเครื่องยนตดีเซลที่ใช NGV ผสม และสําหรับอุตสาหกรรมอีกหลายรายการดังนี้ จาระบี Moly Plex 
Grease, Moly EP Grease น้ํามันหมอแปลง Hivolt 99M น้ํามันเกียรยานยนต Hino Gear Oil GP 80W-90 (GL-4), Hino Gear Oil 
GP 80W-90 (GL-5) น้ํามันไฮโดรลิค PTT Hydraulic HVI 15, Circular P 320, 460 จาระบี PTT EP Grease #1 และผลิตภัณฑจํา
เพราะ Hicool GL, Rustprotec S30, Hicool AL และ Hikut NMH ทั้งนี้ผลิตภัณฑหลอล่ืนของ ปตท. จึงครอบคลุมความตองการ
ของตลาดและมีคุณภาพเหนือคูแขงในตลาดหลายราย และจําหนายในราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม 

ในสายการผลิตหรือปฏิบัติการของ ปตท. สถาบันวิจัยฯ ไดใหการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจเชน การศึกษาการ
ประเมินระบบทอสงกาซ การวิจัยและพัฒนาสารปองกันการกัดกรอน (Corrosion Inhibitor) ของทอสงกาซ เพื่อทดแทนสารที่
นําเขาและมีราคาสูง นอกจากนี้ยังทําการศึกษาวิจัยกระบวนการผลิต เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของหนวย
ปฏิบัติการ การศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงแยกกาซฯ และบริษัทในกลุมปตท. เชน โรงกลั่นน้ํามันและโรงงาน 
ปโตรเคมี รวมทั้งการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของตัวดูดซับและตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชในโรงงานใหมีอายุการใช
งานที่เพิ่มขึ้น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเคมีรวมกับบริษัทปโตรเคมีในเครือเพื่อนําไปสูการพัฒนาและเพิ่มมูลคาใหแก
ผลิตภัณฑ โดยในป 2549 สวญ. ไดวางแผนเพื่อขยายศักยภาพงานวิจัยดานปโตรเคมี เพื่อรองรับการขยายตัวอยางตอเนื่องของ
ธุรกิจปโตรเคมีของกลุมปตท. โดยในชวงตนป 2550 ไดดําเนินการจัดหาผูรับเหมากอสรางอาคารและจะดําเนินการจัดหา
อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อรองรับงานวิจัยวิเคราะหและทดสอบของสถาบันฯ ตอไป อีกทั้งทําการตรวจสอบและ
วิเคราะหสิ่งแวดลอมในหนวยปฏิบัติการทั้งในอากาศ น้ํา และดิน ทั้งในคลังน้ํามัน โรงแยกกาซ สถานีบริการน้ํามัน และอาคาร
สํานักงาน และวางมาตรการแกไขหรือลดผลกระทบจากสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ตลอดจนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใน
การปองกันแกไขควบคุมฟนฟูและกําจัดมลพิษ โดยดําเนินการพัฒนาแบบจําลองการกระจายมลพิษทางอากาศสําหรับโรงแยก
กาซฯ ใชเปนขอมูลในการปองกันมลพิษอยางละเอียดและแมนยํา กรณีเกิดเหตุการณจริงจะเปนเครื่องมือที่นําไปสูการปองกัน
และแกไขกรณีฉุกเฉินตางๆ ไดอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ เปนการสรางภาพพจนที่ดีของ ปตท. 

นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก โดยดําเนินงานวิจัยรวมกับสถาบันการศึกษา กระทรวงทบวงกรม
ตางๆ และภาคเอกชนอยางใกลชิด โดยเฉพาะบริษัทผูผลิตรถยนต (OEM) และสมาคม องคกรตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และนโยบายของรัฐ นอกเหนือจากการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแลว ปตท. ยังมีหนวยงานวิจัยตลาดและธุรกิจทําหนาที่ ติดตามผลการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในกลุมปตท. 
เพื่อเตรียมความพรอมใหปตท. และบริษัทในกลุมปตท. สามารถแขงขันในตลาดไดเปนอยางดี พรอมดวยความมุงมั่นในการ
พัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ปตท. จึงจัดใหมีการการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานตอองคกรและหนวยงานภายใน เพื่อนํามา
พัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทําการสํารวจภาพพจนและความพึงพอใจของผูบริโภคใน
ผลิตภัณฑและบริการของ ปตท. เพื่อที่จะนํามาใชประกอบการวางแผนธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑและบริการธุรกิจใหสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 95 คน โดยมีคาใชจายในชวงที่ผาน
มาเปนดังนี้ 

 
                                        หนวย : ลานบาท 

               2547             2548   2549 2550 6 เดือน ป 2550 
            151.54           202.22 190.08                       672.30 231.46 
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5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1 ทรัพยสินถาวรหลัก  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ทรัพยสินถาวรหลักที่ ปตท. และบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจมีมูลคาสุทธิหลังหักคา

เสื่อมราคาสะสมเทากับ 378,797 ลานบาท ซึ่ง ปตท. และบริษัทยอยเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในจํานวนนี้ (รายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสําหรับป ของ ปตท.และบริษัทยอย สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ขอ 8 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ) 

 นอกจากทรัพยสินถาวรหลักตางๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตน ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของ ปตท. ประกอบดวยปริมาณสํารองปโตรเลียม ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมี
ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ตามมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 69 (FAS 
69) คิดเปนปริมาณน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 156 ลานบารเรล และเปนกาซธรรมชาติ 5,001 พันลานลูกบาศกฟุต หรือรวม
ทั้งหมดเปน 923 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รายละเอียดปริมาณสํารองปโตรเลียมของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ที่มา: ขอมูลจากแบบแสดงรายการประจําป 2549 ของ ปตท.สผ. 

(1) ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมถึงปริมาณสํารองพิสูจนแลวสุทธิที่เปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของเจาของประเทศของแหลง
ปโตรเลียม 

(2) รวมโครงการพื้นที่คาบเกี่ยว ไทย-มาเลเซีย (JDA Project) 
(3) ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวเพิ่มขึ้นดวยวิธี waterflooding ในโครงการเอส 1 
(4) ปตท.สผ. ไดขุดพบปริมาณสํารองใหมที่พิสูจนแลวในโครงการบงกช, โครงการ โอมาน แปลง 44 ประเทศโอมาน รวมถึงโครงการเวียดนาม 

แปลง 9-2 ในประเทศเวียดนาม 

ปริมาณสํารองน้ํามันดิบ,คอนเดนเสทและ
กาซธรรมชาติที่พิสูจนแลว(1) 

  
ปริมาณสํารองน้ํามันดิบ,  
คอนเดนเสทที่พิสูจนแลว(1) 

  
ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติ 

ที่พิสูจนแลว(1) 
 

 

ปริมาณเทียบเทาน้ํามันดิบ 
 (ลานบารเรล)  (พันลานลูกบาศกฟุต)  (ลานบารเรล) 
 ในประเทศ(2) ตางประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ตางประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ตางประเทศ รวม 
Company’s share of 
Reserves of consolidated companies 

          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 129 10 139  3,179 1,832 5,011  645 254 899 
1) Revision of previous estimates (4) - (4)  20 (1) 19  8 (1) 7 
2) Improved recovery - - -  - - -  - - - 
3) Extensions and discoveries 3 4 7  212 94 306  37 22 59 
4) Purchase Sales of Petroleum 
    In Place 

27 - 27  128 - 128  52 - 52 

5) Production (17) (1) (18)  (214) (92) (306)  (54) (13) (67) 
Total consolidation companies 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 
138 

 
13 

 
151 

  
3,325 

 
1,833 

 
5,158 

  
688 

 
262 

 
950 

Company’s share of 
Reserves of consolidated companies 

          

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 138 13 151  3,325 1,833 5,158  688 262 950 
1) Revision of previous estimates (1) - (1)  67 (1) 66  - - - 
2) Improved recovery(3) 11 - 11  17 - 17  15 - 15 
3) Extensions and discoveries(4) - 15 15  31 44 75  6 23 29 
4) Purchase Sales of Petroleum  In Place  

- 
 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

 
- 

5) Production (19) (1) (20)  (221) (94) (315)  (57) (14) (71) 
Total consolidation companies 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 
129 

 
27 

 
156 

  
3,219 

 
1,782 

 
5,001 

  
652 

 
271 

 
923 
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5.2 การประกันภัยธุรกิจและทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
การจัดซื้อประกันภัยของ ปตท. จะครอบคลุมถึงประกันภัยความเสียหายของทรัพยสิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลที่ 3 และประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ซึ่งประกันภัยความรับผิดตอบุคคลที่ 3 นี้ไดรวมถึงความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจาก ปตท. และสําหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักนั้น นอกจากการคุมครองการสูญเสียรายได
อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุของทรัพยสินตนเองแลว ยังรวมถึงการสูญเสียรายไดอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุของผูผลิตจน
ไมสามารถสงสินคาใหกับ ปตท. ได ทั้งนี้การจัดซื้อประกันภัยของ ปตท. ไดพิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่พึงปฏิบัติ  

นอกจากการจัดซื้อประกันภัยจากตลาดประกันภัยตางประเทศแลว ปตท. ยังไดจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัยขึ้นในป 
2536 เพื่อรับประกันภัยตนเอง ซึ่งทําให ปตท. สามารถประหยัดคาเบี้ยประกันภัยได โดยจํานวนเงินที่จัดสรรเขากองทุนในแตละ
ปขึ้นกับสัดสวนที่กองทุนจะรวมรับประกันภัย และคาเบี้ยประกันภัยของ ปตท.       

5.3 สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยไมมีตัวตนของ ปตท.และบริษัทยอยประกอบดวยสิทธิการใชที่ดินเพื่อวางทอสงกาซธรรมชาติ 5 โครงการ คือ 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติทอคูขนาน โครงการทอสงกาซธรรมชาติจากชายแดนไทยและสหภาพเมียนมาร (ยาดานา)  และ
โครงการทอสงกาซธรรมชาติ ราชบุรี-วังนอย โครงการทอสงกาซฯ ไทรนอยพระนครเหนือ-ใต  โครงการทอสงกาซฯ       วัง
นอย-แกงคอย  สิทธิในการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร  คาลิขสิทธิ์สําหรับกระบวนการผลิต สิทธิการเชาที่ดินและอาคาร สิทธิใน
การดําเนินงานอื่น ซึ่งไดแกสิทธิในการดําเนินการรานคา KFC ในสถานีบริการน้ํามันและคาความนิยมซึ่งเกิดจากการซื้อบริษัท
ยอย โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 สินทรัพยไมมีตัวตนของ ปตท.  และบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิรวม 31,233 ลานบาท 
(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของ ปตท. และบริษัทยอย สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ขอ 9 
เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน) 
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6.   โครงการในอนาคต 

6.1 แผนการลงทุนในอนาคต 
ปตท. มีแผนการลงทุนภายใน 5 ปขางหนา (ป 2550-2554) เปนเงินรวมประมาณ 209,151 ลานบาท โดยมีสรุป

รายละเอียดประมาณการใชเงินรายป ดังนี้  

                                             หนวย : ลานบาท 
ธุรกิจ ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 รวม 

กาซธรรมชาติ 43,783 45,178 44,139 30,228 11,570 174,898 

น้ํามัน 2,468 1,237 1,053 1,083 1,034 6,875 

บริษัทรวมทุน    - กาซฯ   4,759 3,436 3,195 2,410 - 13,800 

     - น้ํามัน 712 - - - - 712 

     - ปโตรเคมีและการกลั่น 4,465 2,913 1,859 8 8 9,253 

       - สํานักงานใหญ 545 - - - - 545 

สํานักงานใหญ และอื่นๆ 854 817 513 445 439 3,068 

รวม 57,586 53,581 50,759 34,174 13,051 209,151 
  

 ทั้งนี้ เงินลงทุนสวนใหญ จะเปนการลงทุนในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนการลงทุนในโครงการใหญเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มทางธุรกิจ ไดแก โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติแลว และคณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมครั้ง 12/2549 วันที่ 21 
ธันวาคม 2549 ไดมีมติอนุมัติการดําเนินงานและเงินลงทุนเรียบรอยแลว เชน โครงการทอสงกาซฯระยอง-แกงคอย โครงการ
ปรับปรุงโรงแยกกาซฯ 2 และ 3 โครงการโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 6 โครงการกอสรางสถานี NGV เปนตน สวนการลงทุนใน
บริษัทรวมทุน ไดแก บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด เปนตน 

 แหลงเงินหลักที่ ปตท. คาดวาจะนํามาใชในการลงทุนตามแผนดังกลาวขางตน จะมาจากเงินสดจากการดําเนินงาน 
รวมถึงจากการกอหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยคาดวาจะไดรับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 15 

 อนึ่ง แผนการลงทุนขางตนไมรวมถึงแผนการลงทุนของ ปตท.สผ. และ PTTCH โดยแผนการลงทุนของ ปตท.สผ. ซึ่ง
ประกอบดวยรายจายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจายดําเนินงาน (Operating Expenditure) และแผนการลงทุนของ
PTTCH  ภายใน 5 ป ขางหนา (ป 2550-2554) เปนเงินรวมประมาณ 191,898 ลานบาท และ 52,718 ลานบาท ตามลําดับ  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

หนวย  :  ลานบาท 
 2550 2551 2552 2553 2554 รวม 

ปตท.สผ 1/ 50,910 54,501 38,469 25,269 22,748 191,898 
PTTCH 2/ 24,586 18,197 6,406 1,799 1,730 52,718  

1/    ขอมูลจากเอกสารนําเสนอนักวิเคราะห/นักลงทุนของ ปตท.สผ. วันที่ 24 กันยายน 2550 
2/    ขอมูลจากเอกสารนําเสนอนักวิเคราะห/นักลงทุนของ PTTCH  วันที่ 6 มีนาคม 2550  
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6.2 โครงการหลักในอนาคต 

6.2.1 โครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่  

26 พฤศจิกายน 2546 ในการขยายระบบทอสงกาซธรรมชาติ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 - 
2554 (ปรับปรุง) จํานวน 10 โครงการ โดยแบงการลงทุนเปน 2 ระยะ เพื่อใชเปนกรอบการลงทุนในการกอสรางระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติ 

ตอมาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 
28 กรกฎาคม 2547 ในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2547-2558 (PDP 2004) ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยความตองการไฟฟามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 4.5 ตอปตามแผน PDP 2003 เปนเฉลี่ยประมาณรอยละ 6.5 ตอปตามแผน PDP 2004 ซึ่งมีผลใหความตองการ
กาซธรรมชาติเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นจากแผนเดิม กอปรกับความตองการกาซธรรมชาติใน
ภาคอุตสาหกรรมและโรงแยกกาซธรรมชาติไดมีการปรับขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน ปตท.จึงจําเปนตองทบทวนรายละเอียดแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) 
เพื่อใหสอดคลองกับประมาณการความตองการกาซธรรมชาติลาสุดขางตน โดย ปตท. จะไดเพิ่มขีดความสามารถของระบบทอ
สงกาซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบก และเรงการดําเนินโครงการในระยะที่ 2 

ทั้งนี้การทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) ไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เพื่อใชเปนกรอบในการลงทุนกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติจํานวน 11 
โครงการ ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 157,102 ลานบาท โดยแบงการลงทุนเปน 3 ระยะ ตอมาเพื่อใหสอดคลองกับแผนการจัดหา
กาซธรรมชาติ และแผนการขยายโรงไฟฟาใหมตามแผน PDP 2007 รวมท้ังใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลงทุนขยายระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ  ปตท. จึงไดทําการทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง
เพิ่มเติม) ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 เพื่อใชเปนกรอบในการลงทุนกอสรางระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติจํานวน 14 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 165,077 ลานบาท โดยแบงการลงทุนเปน 3 ระยะ และการเพิ่มการ
ลงทุนในระบบทอเช่ือมในทะเลดังนี้ 

โครงการในระยะที่ 1 

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันที่ Block Valve West 7 (BVW#7) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การรับและสงกาซธรรมชาติเพิ่มเติมจากสหภาพเมียนมาร สูงสุด 1,300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งโครงการ
ดังกลาวแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2549 

• โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือและพระนครใต หรือเดิมเรียกวาโครงการทอสง
กาซธรรมชาติรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเปนการรองรับความตองการใชกาซธรรมชาติของโครงการโรง 
ไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครเหนือและพระนครใตรวมท้ังการใชในภาคอุตสาหกรรม และคมนาคมขนสง 
เพื่อชวยลดมลภาวะในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปตท. มีโครงการที่จะวางทอสงกาซธรรมชาติ
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 30 นิ้ว เปนระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร โดยจะเชื่อมจากทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วัง
นอย ที่อําเภอไทรนอย ไปยังโรงไฟฟาพระนครใต และทอสงกาซธรรมชาติขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 นิ้ว เปน
ระยะทาง 10 กิโลเมตร จากบางใหญไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือ มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด
รวม 480 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ระบบทอสงกาซฯ จากไทรนอยไปยังโรงไฟฟาพระนครใตกอสรางแลวเสร็จ และ
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เริ่มสงกาซธรรมชาติไดในไตรมาสที่ 4 ป 2549 และสวนที่ตอไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือจะแลวเสร็จพรอมกับ
โครงการปรับปรุงโรงไฟฟาพระนครเหนือของ กฟผ.  

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันสํารองที่เขตปฏิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติ จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพและความยืดหยุนในการสงกาซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมารไปยังผูใชกาซธรรมชาติในสวนกลาง 
ซึ่งโครงการแลวเสร็จและเริ่มดําเนินงานเมื่อตนเดือนพฤษภาคม 2549 

• โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลและบนบก ซึ่งประกอบดวย 

- โครงการกอสรางแทนพักทอพีอารพี (PTT Riser Platform – PRP) คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณตนป 
2551 

- โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากแทนพักทอพีอารพี ตอไปยัง
จังหวัดระยอง เปนระยะทาง 418 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 700 ลานลูกบาศก
ฟุตตอวัน และจะเพิ่มขึ้นเปน 1,900 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ภายหลังติดตั้งหนวยเพิ่มความดันในทะเล ซึ่ง
โครงการไดกอสรางแลวเสร็จและเริ่มสงกาซธรรมชาติไดเมื่อตนป 2550 

- โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากแหลงอาทิตยไปยังแทนพักทอ 
พีอารพี เปนระยะทาง 200 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 1,500 ลานลูกบาศกฟุตตอ
วัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จเริ่มสงกาซธรรมชาติไดประมาณตนป 2551 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว จากระยองเพื่อเช่ือมกับระบบทอคูขนานบน
บกที่สถานีเพิ่มความดันบางปะกง เปนระยะทางรวม 110 กิโลเมตร ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 
400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และจะเพิ่มขึ้นเปน 1,200 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  ภายหลังติดต้ังหนวยเพิ่มความดัน 
บนบก ซึ่งโครงการแลวเสร็จและเริ่มสงกาซธรรมชาติไดเมื่อเดือนมีนาคม 2549 

โครงการระยะที่ 2 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากแหลงเจดีเอไปยังแหลงอาทิตย เปน
ระยะทาง 95 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวา
โครงการจะแลวเสร็จประมาณตนป 2551 

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด โดยคาดวาจะแลวเสร็จประมาณกลางป 2552 และตนป 2550 ตามลําดับ 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว  จากอําเภอวังนอย  ไปยังอําเภอแกงคอย  
จังหวัดสระบุรี  เปนระยะประมาณ 80 กิโลเมตร  มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 510 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน  ซึ่งโครงการไดเริ่มสงกาซธรรมชาติไดเมื่อสิ้นป 2549 

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันระหวางทาง เพื่อเพิ่มความสามารถในการสงกาซธรรมชาติจากวังนอยของทอ
สงกาซธรรมชาติบนบก ในการสงกาซธรรมชาติจากอาวไทยไปยังราชบุรีและโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทร
นอย-พระนครใต/พระนครเหนือ โดยคาดวาจะแลวเสร็จประมาณตนป 2553 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากจังหวัดระยอง ไปยังอําเภอวังนอย 
จังหวัดอยุธยา เปนระยะประมาณ 300 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,400 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จเริ่มสงกาซธรรมชาติไดตนป 2554  
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โครงการในระยะที่ 3 

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันบนระบบทอสงกาซธรรมชาติฝงตะวันตก เพื่อเพิ่มความสามารถในการสงกาซ
ธรรมชาติระบบทอสงกาซธรรมชาติฝงตะวันตก โดยคาดวาจะแลวเสร็จประมาณตนป 2555 

การเพิ่มการลงทุนในระบบทอเช่ือมในทะเล 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 18 นิ้ว จากแหลงผลิตอาทิตยเหนือสวนเพิ่ม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 150 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณกลางป 2551 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 นิ้ว จากแหลงผลิตเชฟรอนสวนเพิ่ม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 45 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 330 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณปลายป 2553 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 นิ้ว จากแหลงผลิตบงกชใตสวนเพิ่ม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 200 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณตนป 2554 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 นิ้ว จากแหลงผลิตไพลินสวนเพิ่ม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 200 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณตนป 2555 

แผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติดังกลาว จะชวยเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งฝง
ตะวันออกและฝงตะวันตกของ ปตท.(รวมทอสงกาซฯจากแหลงน้ําพอง) จาก 3,680 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ณ คาความรอนจริง) 
(ณ 30 มิถุนายน 2550) เพิ่มเปน 6,980 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ณ คาความรอนจริง) 

ทั้งนี้ ปตท. ไดดําเนินการขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย
โรงไฟฟาพระนครใต และ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนกับโครงการตางๆ ตามแผนแมบท
ระบบทอสงกาซธรรมชาติดังนี้ 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลและบนบก 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติในทะเล จากแหลงเจดีเอ - แหลงอาทิตย 

 โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติวังนอย – แกงคอย 

6.2.2  โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติ 
คณะกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติให ปตท.ดําเนินโครงการโรงแยกกาซอีเทน ซึ่งมีกําลังการผลิต 

อีเทนจํานวน 630,000 ตันตอป และโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 ขนาด 800 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งมีกําลังการ
ผลิตอีเทนจํานวน 630,000 ตันตอป  กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) จํานวน 1,030,000 ตันตอป และ กาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 
จํานวน 180,000 ตันตอป โดยอีเทนที่ผลิตไดจากโครงการทั้งสองจะจําหนายเปนวัตถุดิบใหโครงการอีเทนแครกเกอร (Ethane 
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Cracker) ของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE) ทั้งนี้ คาดวาโครงการโรงแยกกาซอีเทน และโรงแยกกาซธรรมชาติหนวย
ที่ 6 จะสามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดภายในไตรมาสที่ 2 ป 2553  

6.2.3 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10  กรกฎาคม 2544 เห็นชอบแนวทางการปรับโครงสรางกิจการกาซธรรมชาติของประเทศ
ไทยในระยะยาว โดยในสวนกิจการระบบทอสงกาซธรรมชาติ ไดมอบหมายให ปตท. รับไปดําเนินการแยกกิจการทอสงกาซ
ธรรมชาติออกจากกิจการจัดหาและจําหนาย ในลักษณะการแบงแยกตามบัญชี (Accounting Separation) กอนนํา ปตท. เขาระดม
ทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และดําเนินการแยกกิจการตามกฎหมาย (Legal Separation) ภายใน 1 ป หลังการนํา 
ปตท. เขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ  

ตอมาคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2546  และ 9 ธันวาคม 2546 ไดมีมติเห็นชอบการทบทวนการปรับโครงสราง
กิจการไฟฟา โดยใหชะลอการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟา และเห็นชอบการปรับโครงสรางไฟฟาในรูปแบบ Enhanced Single 
Buyer โดยไดมีการจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแล ดังนั้นการดําเนินการแยกกิจการทอสงกาซธรรมชาติออกจากกิจการจัดหาและ
จําหนาย จึงไดชะลอออกไป เพื่อพิจารณาปรับปรุงใหสอดคลองกับทิศทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของประเทศ 

ปจจุบัน คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ไดเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ...
เพื่อกํากับดูแลกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาติ และไดนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ....และขณะนี้ราง
พระราชบัญญัติฯ ดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งคาดวาจะมี
ผลบังคับใชในปลายป พ.ศ. 2550 

ปตท. ไดมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว โดยไดมีการจัดโครงสรางการ
บริหารงานและระบบงานใหสอดคลองกับกิจการที่อยูภายใตการกํากับดูแล ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ.... ดังกลาว 

6.2.4. โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV) 

เพื่อสงเสริมการใชกาซธรรมชาติใหเปนเชื้อเพลิงทางเลือกในภาคขนสง ลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจอัน
เนื่องมาจากราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึง
เปนการสนับสนุนยุทธศาสตรพลังงานของประเทศที่สนับสนุนใหใชเช้ือเพลิงที่สามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศ ปตท. 
ไดเริ่มนํา NGV มาใชเปนเชื้อเพลิงใหกับรถโดยสารประจําทาง NGV ของ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ต้ังแตป 2536 
และมีการขยายตลาด NGV อยางตอเนื่อง ณ 30  มิถุนายน  2550  มียานยนตที่ใช NGV ประมาณ 36,275 คัน โดยมีสถานีบริการ
กาซ NGV ที่เปดใหบริการแลว 133 สถานี  กรุงเทพและปริมณฑล 85 สถานี ตางจังหวัด 48 สถานี และยอดจําหนาย NGV 
ประมาณ 21.6 ลานลูกบาศกฟุต/วัน โดย ปตท. มีเปาหมายใหใชกาซธรรมชาติทดแทนน้ํามันในภาคขนสง 19% เปนปริมาณ
ประมาณ 509 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ในป 2554 

ทั้งนี้เพื่อเปนการชวยประเทศชาติประหยัดการนําเขาน้ํามันเพื่อใชในภาคการขนสง ปตท. ไดจัดทําแผนแมบทเรงรัด
ขยายการใช กาซธรรมชาติในรถยนตโดยมีเปาหมายในป 2554 มีรถยนตใช NGV จํานวน 256,600 คัน และมีสถานีบริการ 535 
สถานี  ขณะนี้ ปตท.ไดจัดทํากิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ เชน “โครงการ NGV เพื่อคุณ” โดยสนับสนุนคาติดตั้งใหประชาชน 
10,000 บาท/คัน, “โครงการสินเชื่อ NGV 0%” รวมกับธนาคารธนชาต บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) และบริษัท บัตร
กรุงไทย, “โครงการแท็กซี่  LPG และแท็กซี่ใหมใช NGV” โดย ปตท.สนับสนุนคาติดตั้งอุปกรณ NGV ทั้งหมด และถัง NGV 
(สําหรับระบบ Fumigation) เปนตน และมีแผนการขยายสถานีทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ตามแนวถนนสายหลัก
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และตามแนวทอสงกาซฯ ของ ปตท. รวมทั้งในอูจอดรถของ Fleet ตางๆ นอกจากนี้ยังอยูในระหวางศึกษาการใชกาซธรรมชาติใน
สถานะของเหลว LNG ในรถยนตอีกดวยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนสงกาซฯ ไปยังพื้นที่ยังไมมีทอสงกาซฯผาน 

 เนื่องจากคาติดตั้งอุปกรณใช NGV มีราคาคอนขางสูง ปตท. ตระหนักถึงภาระของผูบริโภค ดังนั้นจึงจัดต้ังเงินทุน
หมุนเวียน ขึ้น 7,000 ลานบาท (ปตท. 5,000 ลานบาท และ สนพ. 2,000 ลานบาท) เพื่อใหผูบริโภคมีแหลงเงินกูเพื่อการดัดแปลง/
ติดตั้ง NGV โดยมีดอกเบี้ยตํ่าและเงื่อนไขผอนผันตอผูกู  ผาน 9 ธนาคาร ( กรุงเทพ ,กสิกรไทย, ไทยธนาคาร, ไทยพาณิชย,  
กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ทหารไทย, ออมสิน, ธนชาต) ณ 30 มิถุนายน 2550 สามารถปลอยสินเชื่อไดทั้งสิ้น 352 ลานบาท เปน
กลุมลูกคารายใหญ 18 ราย วงเงิน 324 ลานบาท รายยอย 489 ราย วงเงิน 28 ลานบาท และอยูระหวางพิจารณาดําเนินการอนุมัติ
ลูกคารายใหญอกี 2 ราย วงเงิน 132 ลานบาท สําหรับเงินทุนหมุนเวียนที่บริหารผานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ของ 
ปตท. อนุมัติแลว 9 บริษัท วงเงิน 195 ลานบาท และอยูระหวางพิจารณาอนุมัติอีก 11 บริษัท วงเงินรวมประมาณ 1,800 ลานบาท 

 นอกจากนี้ ปตท. ยังมีโครงการทดลองใช NGV ในยานพาหนะชนิดอื่น ไดแก โครงการเรือเฟอรี่เกาะชาง ปจจุบันทํา
การดัดแปลงเรือเฟอรี่แลว 3 ลํา ซึ่งผลการทดลองใชเปนที่นาพอใจสามารถประหยัดตนทุนคาเชื้อเพลิงได 40% จะทําการขยายผล
การติดตั้งตอไปอีก 2 ลํา และโครงการทดลอง NGV ในเรือดวนเจาพระยา ปจจุบันทําการทดลอง 4 ลํา ซึ่งผลการทดลองสามารถ
ประหยัดคาเชื้อเพลิงได 30% และมีแผนขยายผลการติดตั้งเพิ่ม 40 ลํา 

6.2.5 บริษัท พีทีที ฟนอล (PTT Phenol) 

ปจจุบันประเทศไทยตองนําเขา Phenol ปละประมาณ 150,000 ตัน ซึ่งนํามาใชในการผลิต Bis-phenol A (BPA) และ 
Polycarbonate (PC) ตามลําดับ ปตท.ไดเล็งเห็นโอกาสในการผลิต Phenol เพื่อทดแทนการนําเขา รวมทั้งการผลิต Phenol ตองใช
เบนซินและโพรพิลีนเปนวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งในกลุมปโตรเคมีของ ปตท.เองมีการผลิตทั้งเบนซินและโพรพิลีนอยูแลว การ
ลงทุนผลิตสาร Phenol จึงนับเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑในกลุมปโตรเคมีของ ปตท.อีกดวย  

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให ปตท.รวมลงทุนสรางโรงงานผลิตสาร Phenol ขนาด
กําลังผลิต 200,000 ตันตอป โดยจะใชโพรพิลีนจากบริษัท PTTCH ปริมาณ 95,000 ตันตอป และเบนซินจาก ATC ปริมาณ 
180,000 ตันตอปเปนวัตถุดิบ โดยมีวงเงินลงทุนทั้งหมด 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปนการรวมทุนระหวาง ปตท., NPC, TOC 
และ ATC ในสัดสวนรอยละ 40 : 20 : 20 : 20 ตามลําดับ และมีการจัดตั้งบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547   

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 จากการควบบริษัทระหวาง NPC กับ TOC เปนบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
(PTTCH) ทําใหสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ เปลี่ยนเปน ปตท.  PTTCH และ ATC ในสัดสวนรอยละ 40 : 40 : 20 ตามลําดับ 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนเปนประมาณ 283 ลานเหรียญสหรัฐ 
เพื่อใหสอดคลองกับราคาวัสดุและคากอสรางที่สูงขึ้น และมีการปรับสัดสวนการลงทุน ทําใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท. 
PTTCH และ ATC เปนรอยละ 40 : 30 : 30 ตามลําดับ 

การลงทุนในโครงการผลิตสารฟนอล ถือเปนการดําเนินการตามกลยุทธ ปตท. ในการขยายธุรกิจปลายน้ําที่มีกําไรและ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑจากกลุมบริษัทในเครือปโตรเคมีของ ปตท. โดยโรงงานฯ จะตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม
ตะวันออก ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง และคาดวาจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาสที่ 3 ป 2551 โดยบริษัทฯ มีแผนการ
ขายฟนอลภายในประเทศไมนอยกวา 100,000 ตันตอป  และสงออกสวนที่เหลือ โดยมุงเนนตลาดแถบเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเปนหลัก 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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6.2.6   บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. 

ปตท. และ Petronas บริษัทน้ํามันแหงประเทศมาเลเซีย ไดรวมกันจัดตั้งบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด (TTM (T)) ขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM(M)) 
ขึ้นในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 โดย TTM (T) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอจากพื้นที่
พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชประโยชนในประเทศไทย และสงไปยัง
ชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งใหบริการแยกกาซธรรมชาติ ที่จังหวัดสงขลา และขนสงกาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) ทางทอ
จากจังหวัดสงขลาไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย สวน TTM (M) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียม
เหลวทางทอจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชประโยชนในประเทศมาเลเซีย  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550  TTM (T)  มีทุนชําระ
แลว 10,370 ลานบาท และ TTM (M) มีทุนชําระแลว 52.8 ลานริงกิต (มาเลเซีย)  โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุนใน สัดสวน
รอยละ 50 ของทุนที่ชําระแลวเทากันทั้งสองบริษัท 

 บริษัทฯ ไดใหบริการขนสงกาซธรรมชาติใหบริการแยกกาซฯ และขนสงผลิตภัณฑของโรงแยกกาซ ต้ังแต 1 มกราคม 
2549 และจะขยายบริการขนสงกาซฯ ให ปตท. อีก 200 ลานลูกบาศกฟุตตอวันในปลายป 2550 ซึ่งโครงการขยายบริการขนสง
กาซดังกลาว ไดเริ่มงานวางทอแลว ต้ังแต ธันวาคม 2549 จากแหลงกาซฯ เจดีเอแปลง เอ 18 เช่ือมตอกับทอสงกาซฯ เสนที่ 3 ของ 
ปตท. เมื่อวางทอฯ เสร็จและใหบริการขนสงกาซฯ แลวนอกจากบริษัทจะมีรายไดเพิ่มยังชวยให ปตท. จัดหากาซฯ ไดเพียงพอกับ
ความตองการของลูกคา ซึ่งสรางเสถียรภาพและเพิ่มความมั่นคงดานพลังงานใหประเทศไทยดวย 

6.2.7 บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีมติอนุมัติให ปตท.เขารวมทุนกับ NPC และ TOC (ได
ควบบริษัท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 และจัดตั้งบริษัทใหมช่ือ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) และ ATC โดย 
ผูรวมทุนไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด (PTTUT)  ขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 เพื่อดําเนินโครงการกอสราง
โรงงานผลิตไฟฟาและไอน้ํา (Utilities) สําหรับผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหกับผูถือหุน รวมถึงบริษัทในเครือของผูถือ
หุนและโรงงานบริเวณใกลเคียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550  บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด มีทุนที่ออกและชําระแลว 4,623.35 
ทั้งนี้ ปตท. ถือหุนรอยละ 40 ของทุนที่ออกและชําระแลว  

บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ไดจัดทําแผนขยายขนาดโครงการผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้นเปนระยะ ๆ โดยเพิ่มขนาดของโครงการรวมเปนกําลังผลิตไฟฟาติดตั้งประมาณ 525 เมกกะวัตต และ
กําลังผลิตไอน้ําติดตั้งประมาณ 2,060 ตัน/ช่ัวโมง โดยจะกอสรางโครงการ ณ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ในจังหวัดระยอง มี
มูลคาการลงทุนในโครงการเบื้องตน (Initial investment) ประมาณ 740.4 ลานเหรียญสหรัฐ (ตัวเลขกําลังการผลิตและมูลคา
โครงการมีการปรับเปลี่ยนตามความตองการของลูกคา) 

 ปตท. จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหกับ บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟาและไอน้ํา โดยจะมีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระหวางกันที่ปริมาณวันละ 8,000 ลานบีทียู มีอายุสัญญา 15 ป และ
บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด มีความตองการไฟฟาสํารองจากการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 20-50 เมกกะวัตต เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2549 บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยในสวนของโครงการพื้นที่ 1 ระยะแรก ซึ่งประกอบดวยโรง
ผลิตไฟฟาขนาด 37.5 เมกกะวัตต และโรงผลิตไอน้ําขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง ขายใหลูกคาซึ่งเปนบริษัทในกลุม ปตท. และบริษัท
อื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก 
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 สวนที่ 2 หนาที่ 151 
 

6.2.8 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีมติให ปตท.จัดตั้ง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด และ 
ปตท.ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 เพื่อประกอบกิจการใหบริการ/จัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติการและ
บํารุงรักษาทาเรือ Terminal รับผลิตภัณฑ LPG คลังสํารอง LNG และโรงเปลี่ยนสถานะ LNG เปนกาซธรรมชาติ (LNG Re-
gasification & Receiving Terminal) ขนาดประมาณ 5 ลานตันตอปในระยะที่ 1 และจะเพิ่มขนาดเปนประมาณ 10 ลานตันตอปใน
ระยะที่ 2 โดยบริษัทจะคิดคาบริการในรูป Throughput & Service Fee และ ปตท.จะเปนผูจัดหาและนําเขา LNG  

 ทั้งนี้ ณ วันที่30 มิถุนายน 2550   บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด มีทุนจดทะเบียนชําระเต็มมูลคา 50 ลานบาท  และชําระ
แลว  50 ลานบาท และจะทยอยเพิ่มทุนตามความจําเปน  ปตท. ถือหุนอยูรอยละ 100  ในระยะเริ่มตน และจะหาพันธมิตรรวมทุน
ในภายหลัง โดย ปตท. จะเปนผูถือหุนใหญ ทั้งนี้ คาดวาโครงการระยะที่ 1 จะกอสรางแลวเสร็จประมาณสิ้นป 2553 และระยะที่ 2 
ประมาณป 2556 เพื่อรองรับแผนการนําเขา LNG ของ ปตท.  

 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และไดจัดหาที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ
พัฒนาทาเรืออุตสาหกรรม ระยะ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จังหวัดระยอง สําหรับเปนสถานที่กอสรางโครงการ บริษัทพีทีที 
แอลเอ็นจี  ขณะนี้อยูระหวางการคัดเลือกผูรับเหมางานขุดลอกและถมพื้นที่โครงการ โดยคาดวาจะสามารถใหผูรับเหมาเริ่มงาน
ไดในไดในไตรมาส 3 ป 2550นอกจากนี้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี ไดออกเอกสารประกวดราคางาน Jetty Development and LNG 
Receiving Terminal ใหกับบริษัทที่ผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน (Pre-Qualification) เมื่อวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2550 คาดวา
จะสามารถใหผูรับเหมาเริ่มงานไดในไตรมาส 1 ป 2551   โดยมีเปาหมายกอสรางโครงการระยะที่ 1 แลวเสร็จประมาณสิ้นป 
2553 และเริ่มรับ LNG ไดในสิ้นไตรมาสแรกป2554 เพื่อรองรับแผนการนําเขา LNG ของ ปตท. 

 นอกจากนี้ ปตท.กําลังดําเนินการเจรจาหาพันธมิตรรวมทุน เชน กฟผ. บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และอื่นๆ 

6.2.9 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 มีมติให ปตท. เขารวมทุนในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด (RPCL) ในสัดสวนรอยละ 15 โดยเขาซื้อหุนที่ราคามูลคาที่ตราไว (Par Value) หุนละ 100 บาท ปจจุบันไดชําระคาหุนไป
แลวเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 451.5 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทราชบุรีเพาเวอร จํากัด มีทุนจดทะเบียนชําระแลว
จํานวน 3,010,000,000 บาท 

RPCL เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยเปนโรงไฟฟาแบบพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Natural Gas Fired 
Combined-Cycle Power Plant) จํานวน 2 ชุด มีกําลังการผลิตไฟฟารวม 1,400 เมกะวัตต ขณะนี้อยูในระหวางการกอสรางโรง
ผลิตไฟฟา โดยมีกําหนดจายไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมเขาระบบของ กฟผ. (Commercial Operation Date) หนวยที่ 1 
ประมาณเดือนมีนาคม 2551 และหนวยที่ 2 ประมาณเดือนมิถุนายน 2551 

การเขารวมทุนใน RPCL สอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ที่ใหความสําคัญกับการลงทุนในธุรกิจ
กาซธรรมชาติแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงกิจการไฟฟา เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานตลาดกาซธรรมชาติของ ปตท. โดย ปตท.จะเปนผู
จัดหากาซธรรมชาติใหกับ RPCL เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา  

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547 RPCL ไดลงนามสัญญาสําคัญ 3 ฉบับ ไดแก สัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase 
Agreement: PPA) กับ กฟผ. สัญญาจัดหากาซธรรมชาติ (Gas Sale Agreement: GSA) กับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ
สัญญาเชาที่ดิน (Land Lease Agreement: LLA) กับบริษัทในเครือของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่ง กฟผ. 
ตกลงรับซื้อไฟฟาที่บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ผลิตไดทั้งหมด มีอายุสัญญา 25 ป นับตั้งแตโรงไฟฟาหนวยที่ 1 จายไฟฟาเขา



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 152 
 

ระบบของ บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ในเดือนมีนาคม 2551 และหนวยที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2551 จึงถือวาเปนโครงการที่มี
ความมั่นคง 

6.2.10 บริษัท เอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ จํากัด 

 บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมทุนระหวาง ปตท. กับ ปตท.สผ. เมื่อวันที่  
11 สิงหาคม 2547 เพื่อพัฒนาและบริหารพื้นที่ที่กําหนดไวใหเปนศูนยรวมธุรกิจทางดานพลังงานของประเทศ เปนที่ต้ังอาคาร
สํานักงานของกระทรวงพลังงาน ปตท. ปตท.สผ. และบริษัทในเครือ ตลอดจนบริษัทเอกชนทั่วไปที่อยูในธุรกิจพลังงาน โดยมี
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท แบงเปน 100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ทั้งนี้ในระยะแรก ปตท. และ ปตท.สผ. จะรวมถือ
หุนในสัดสวน 50:50  เพื่อผลักดันโครงการในระยะแรกและระยะตอไป เปดโอกาสใหผูสนใจอื่นๆ เขามาถือหุน 

6.2.11  บริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส จํากัด 

 ตามที่ ปตท. และบริษัทในเครือมีแผนขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลาย ไดแกผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก 
PE และ PP ซึ่งหากโครงการตางๆ เปนไปตามแผนงานแลว จะมีเม็ดพลาสติกประมาณ 1.65 ลานตันตอป (ไมรวมผลิตภัณฑจาก 
IRPC อีกประมาณ 7 แสนตันตอป) และมีการจําหนายในทุกตลาดทั่วโลก โดยที่ ปตท., PTT CHEM และ BPE ไดรวมกันจัดตั้ง
บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด PTTPM ขึ้นเพื่อเปนหนวยงานรับผิดชอบดานการตลาดและจัดจําหนายผลิตภัณฑ HDPE 
ที่ผลิตรวมกันแลว แตยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบงานดานโลจิสติกสโดยเฉพาะ  

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 มีมติให ปตท. จัดตั้ง บริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส 
จํากัด และ ปตท. ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,200 ลานบาท เรียกชําระ
เบื้องตน 300 ลานบาท (25% ของทุนจดทะเบียน) โดย ปตท. ถือหุน 100% ในระยะเริ่มตน และจะพิจารณาใหบริษัทในเครือเขา
รวมถือหุนในภายหลัง  

 วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งบริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส ขึ้นนั้น เพื่อใหเปนหนวยงานที่ใหบริการดาน 
โลจิสติกสครบวงจร แกบริษัทปโตรเคมีกลุม ปตท. ในราคาที่แขงขันไดในตลาด และมุงเนนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย ซึ่งจะสอดคลองกับกลยุทธในดาน Achieve Cost Competitiveness และสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจปโตรเคมีของ 
กลุม ปตท.  โดยจะไดลงทุนกอสราง Silo, Warehouse รวมทั้ง Bagging & Packing เพื่อเปน Logistics Center  ซึ่งคาดวาจะ
ดําเนินการกอสรางศูนยโลจิสติกสแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการใหบริการเต็มรูปแบบไดภายใน มิถุนายน 2552  

 ปริมาณผลิตภัณฑที่รองรับ 

          หนวย : พันตันตอป  
ผลิตภัณฑ บริษัท 2550 2551 2552 

PE BPE 250 250 250 
 PTTCHEM 250 250 300 
 PTTPE   700 
 Sub-Total 500 500 1,250 

PP HMC   300 
EVA PTTCHEM   100 
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6.2.12 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 มีมติให ปตท. จัดตั้ง บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท., Asahi Kasei Chemicals Corporation (Asahi) และ Marubeni Corporation (Marubeni) ใน
สัดสวน ปตท. : Asahi : Marubeni เทากับ 47.5 : 47.5 : 5 และไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ดวยทุนจด
ทะเบียน 200 ลานบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 4  ธันวาคม 2549  มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 140 ลานบาท  

วัตถุประสงคของ PTTAC เพื่อกอสรางโรงงานผลิตสาร Acrylonitrile (AN : อะคริโลไนไตรล) ขนาด 200,000 ตันตอป 
ซึ่งนําไปใชในการผลิตเสื้อผา พรม และสวนประกอบของอุปกรณไฟฟาและดําเนินการในเบื้องตนเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการ
รวมทุนกอสรางโรงงาน  และผลิตสาร Methyl Methacrylate (MMA : เมททิลเมตาคิวเลต) ขนาด 70,000 ตันตอป ซึ่งเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตเม็ดพลาสติก PMMA เปนหลัก  นอกจากนี้ ปตท. และ Asahi อยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดของการลงทุน
การผลิตเม็ดพลาสติก Poly MethylMethacrylate  ( PMMA : โพลีเมททิลเมตาคริวเลต)  ขนาด 25,000 ตันตอป ซึ่งนําไปใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตเปนสิ่งของพลาสติกที่โปรงใสและทนทาน เชน กระจกไฟทายรถยนต เลนสแวนตา หลังคาแบบโปรงใส  จอ
โทรศัพทมือถือ จอโทรทัศนแบบจอแบน จอคอมพิวเตอร เปนตน 

ที่ต้ังของโครงการอยูในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก จ. ระยอง  เพื่อรองรับความตองการของสาร AN, MMA และ
เม็ดพลาสติก PMMA เพื่อจําหนายภายในประเทศ และสงออกบางสวน โดยใชกาซโพรเพนจากโรงแยกกาซฯ ปตท. หนวยที่ 6 
และ Acetone จาก บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) เปนวัตถุดิบหลักในการผลิต คาดวาจะเริ่มดําเนินการผลิตไดในไตรมาสที่ 1 
ป 2553 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ขอพิพาททางกฎหมายที่ ปตท. เปนคูความหรือคูกรณี  ซึ่งเปนคดีหรือขอพิพาทที่ยังไมสิ้นสุดและเปนคดีที่อาจมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท. อยางมีนัยสําคัญ  และเปนคดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ  ณ   31 ธันวาคม 
2549 มีรายละเอียดดังนี้ 

7.1 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด ถูกฟองเรียกคาทดแทนการวางทอ
น้ํามันผานที่ดินเอกชน 
กรณีบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด มีโครงการวางทอน้ํามัน  ศรีราชา - สระบุรี 

ผานที่ดินเอกชน โดยชําระคาทดแทนใหแกเจาของที่ดินตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521 ซึ่งในราย
หางหุนสวนจํากัดสุสวาสกับพวก ปตท.กําหนดคาทดแทนให 2 ลานบาท หางฯ กับพวกไมพอใจจึงไดยื่นขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรียกใหชดใชเงินคาเสียหายประมาณ 1,000 ลานบาท (ตอมาแกฟองเปน 4,900 ลานบาท) ซึ่ง ปตท.และบริษัท 
ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด ตอสูคดีเรื่องคาเสียหายดังกลาว ขณะนี้หางฯ กับพวก ไดยื่นหนังสือขอถอนคําเสนอขอพิพาทตอ
สถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่  10 มกราคม 2546 และนําคดีไปฟองศาลปกครอง กลาวหา ปตท.และพนักงาน ปตท. ที่
ดําเนินการวางทอน้ํามันชลบุรี-สระบุรี ผานที่ดินของตนโดยไมมีสิทธิ เปนการละเมิดทางปกครอง ปตท.ไดมอบคดีใหสํานักงาน
อัยการสูงสุดยื่นคําใหการแกคดี และพนักงานอัยการไดแกคดีแลวเมื่อเดือนมีนาคม 2546 ศาลปกครองกลางไดสงคดีไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 เพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2521  มาตรา 29 และมาตรา 30 ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 48 และมาตรา 49 หรือไม อยางไร ศาล
รัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยแลววา พรบ. ปตท. ไมขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ และไดสงคดีกลับสูศาลปกครองเพื่อพิจารณาตอ  
ศาลปกครองไดพิจารณาและมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 โดยมีคําพิพากษายกฟองคดี  อยางไรก็ดี ผูฟองคดีอาจใช
สิทธิอุทธรณคําพิพากษาศาลไดภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  

7.2 คดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการแปลงสภาพและการแปรรูปของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 มูลนิธิเพื่อผูบริโภคและพวกรวม 5 คน (ผูฟองคดี) ไดยื่นฟองนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน (ผูถูกฟองคดี) ตอศาลปกครองสูงสุด ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนพระราช
กฤษฎีกาสองฉบับที่ตราขึ้นภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 (พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ) ในกระบวนการแปลง
สภาพจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย เปนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งประกอบดวยพระราชกฤษฎีกากําหนด
อํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมาย
วาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 โดยยกประเด็นตางๆ อาทิเชน 

• กระบวนการตราพระราชกฤษฎีกาไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนและเนื้อหาขัดตอบทบัญญัติแหง พรบ. ทุน
รัฐวิสาหกิจฯ และไมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (รัฐธรรมนูญ) 

• การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับมีผลทําใหมีการโอนที่ดินและอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินไปให ปตท. ที่มีฐานะเปนเอกชน ทําให ปตท. ไดรับเอกสิทธิ์เหนือเอกชนทั่วไป 

• การที่ ปตท. ไดรับโอนอํานาจมหาชนของรัฐ ไดแก อํานาจเวนคืนที่ดิน อํานาจประกาศเขตและรอนสิทธิเหนือ
พ้ืนดินของเอกชนไมสอดคลองกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ 
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• การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับเปนการใชดุลยพินิจไมถูกตอง  ทําใหประชาชนไดรับความเสียหาย และไม
เปนไปตามเจตนารมณในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2549 ใหรับคําฟองดังกลาวไวพิจารณา และไดมีคําสั่งเมื่อวันที่  
6 กันยายน พ.ศ. 2549 กําหนดใหผูถูกฟองคดียื่นคําใหการแกคําฟองภายใน 30 (สามสิบ) วัน  ผูถูกฟองคดีจึงไดทําคําใหการยื่นตอ
ศาลไปเมื่อวันที่  30  ตุลาคม 2549   ภายหลังผูฟองคดีไดทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอศาลตามกระบวนการทางศาลปกครองและผู
ถูกฟองคดีไดทําคําใหการเพิ่มเติมยื่นตอศาลไปเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 ที่ผานมา 

อนึ่ง  ปตท. ไดยื่นคํารองสอดขอเขาเปนผูถูกฟองคดีที่ 4  ในคดีนี้ดวย  ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งอนุญาตให ปตท. 
เขาเปนผูถูกฟองคดีที่ 4  ไดเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2549 และให ปตท.ยื่นคําใหการภายในวันที่  29  ธันวาคม  2549 ซึ่ง ปตท. 
ไดยื่นคําใหการตอศาลปกครองสูงสุดแลวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549  และที่ผานมา  คูความทั้งสองฝายไดยื่นคําคูความเพิ่มเติม
ตอศาลปกครองมาโดยตลอด และเมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2550 ศาลไดมีคําสั่งกําหนดใหวันที่ 28 กันยายน 2550  เปนวันสิ้นสุด
การแสวงหาขอเท็จจริงสําหรับคดีนี้ ภายหลัง ศาลไดมีหมายแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 
ทั้งนี้ในวันที่ศาลพิจารณาคดีครั้งแรกคือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 นั้น ศาลไดกําหนดนัดฟงคําพิพากษาในวันที่ 14 ธันวาคม 
2550 เวลา 10.00 น. ปจจุบันคดียังอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   
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8. โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพยของ ปตท. 

8.1.1 หุนสามัญ 
ณ วันที่ 28  กันยายน  2550 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,857,245,725 ลานหุน  

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยเปนทุนชําระแลว 28, 156,549,250  บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,815,654,925 หุน 

8.1.2 พันธบัตรและหุนกู 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทมีเงินกูยืมในประเทศที่อยูในรูปพันธบัตร ปตท. ที่ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง

จํานวน 43,400 ลานบาท และที่อยูในรูปพันธบัตรและหุนกู ปตท. กระทรวงการคลังไมค้ําประกันจํานวน 82,158 ลานบาท รวม
พันธบัตรและหุนกู ปตท.ในประเทศ ทั้งสิ้น 125,558 ลานบาท และบริษัทมีเงินกูยืมตางประเทศในรูปหุนกู ปตท. สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน จํานวนเทียบเทา 25,528 ลานบาท โดยรายละเอียดสําคัญของพันธบัตรและหุนกู สามารถ
สรุปไดดังนี้ 

พันธบัตรและหุนกู จํานวน 
(ลานบาท) 

วันครบกําหนด 
ไถถอน หลักประกัน 

พันธบัตร ปตท.ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง 
- พันธบัตรในประเทศ 

 

43,400 

 

ป 2550-2563 

 

ไมมี 
 

พันธบัตรและหุนกู ปตท.กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน 
- พันธบัตรในประเทศ 
- หุนกูในประเทศ  1/ 4/ 
- หุนกูตางประเทศ 2/  3/   4/ 
รวม 

 
2,000 

80,158 
25,528 

107,686 

 
ป 2551-2552 
ป 2553-2564 
ป 2557, 2578 

 
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี 

รวมพันธบัตรและหุนกู ปตท. 151,086   
1/ Fitch Rating จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุนกู ปตท. ระยะยาวที่ระดับ “AA+ (tha)”  
แนวโนมเครดิตมีเสถียรภาพ 
2/ Moody’s จัดอันดับเครดิตหุนกูตางประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “A2” แนวโนมเครดิตมีเสถียรภาพ 
3/ S&P’s จัดอันดับเครดิตหุนกูตางประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “BBB+” แนวโนมเครดิตมีเสถียรภาพ 
4/    รายละเอียดหุนกูในประเทศและหุนกูตางประเทศของ ปตท. 
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หุนกูในประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ (หนวย : ลานบาท)   

หุนกู 
จํานวน  

(ลานบาท) อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ /  กําหนดการไถถอน 

PTTC10NA 3,300 รอยละ 4.5 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2553 
PTTC11DA 7,000 รอยละ 6.7 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 6 ป กําหนดไถถอนป 2554 
PTTC11DB 4,000 รอยละ 6.7 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 6 ป กําหนดไถถอนป 2554 
PTTC11OA 4,000 รอยละ 5.53 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 5 ป กําหนดไถถอนป 2554 

PTTC125A 15,000 ปที่ 1 - 4 รอยละ 4.25      ปที่ 5 - 8 รอยละ 5.75     
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 8 ป กําหนดไถถอนป 2555 

PTTC13NA 11,700 ปที่ 1 - 5 รอยละ 4.50      ปที่ 6 - 10 รอยละ 5.75       
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2556 

PTTC153A 6,000 รอยละ 4.86 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ  8 ป กําหนดไถถอนป 2558 
PTTC156A 4,040 รอยละ 4.75 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2558 
PTTC15NA 5,000 รอยละ 7.4 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2558 

PTTC165A 3,000 ปที่ 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 
PTTC195A 1,000 รอยละ 5.9 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 
        
หุนกูตางประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ (หนวย :ลานบาท)   

หุนกู 
จํานวน 

(ลานบาท) อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ / กําหนดการไถถอน 

US BOND ป 2004 13,765 รอยละ 5.75 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2557 
US BOND ป 2005 
Samurai Bond ป 2007 

11,763 
10,071 

รอยละ 5.875 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 
รอยละ 2.71 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 1/ 

อายุ 30 ป กําหนดไถถอนป 2578 
อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2560 

1/  ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลเงินเยนเปนเงนิเหรียญสหรัฐ จํานวน 290.51 ลานเหรียญสหรัฐที่อัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว  รอยละ LIBOR+0.738 ตอป 

8.1.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ ปตท. 

   8.1.3.1  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548  ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 ไดมีมติรับทราบการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (Warrant) ใหแก กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทใน
เครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จํานวน 60,000,000 หนวย แบงเปน 2 รุน คือ 

 รุนที่ 1 (PTT-W1) จํานวน 40,000,000 หนวย   เสนอขายในป 2548  
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 รุนที่ 2 (PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หนวย   เสนอขายในป 2549  
 และอนุมัติการออกและเสนอขาย Warrant  : PTT-W1   จํานวน 40,000,000 หนวย เพื่อรับสิทธิในการซื้อหุนสามัญจํานวน 

40,000,000 หนวย  โดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดัสรรจะแบงออกเปน  4  ฉบับ  และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แตละฉบับ  สามารถใช
สิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุก ๆ  3  เดือน  ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  ทั้งนี้รายละเอียดของการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ  มีดังนี้ 

 ฉบับที่
จํานวน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(หนวย) 

อายุของ 
ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

(ป) 

ราคาของ 
ใบสําคัญ 

แสดงสิทธิฯ 
(บาท) 

อัตราสวน 
การใชสิทธิ 
ใบสําคัญ 

แสดงสิทธิฯ 
(หนวย : หุนสามัญ)

ระยะเวลาการใชสิทธิ 

1 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2549 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553 

2 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2550 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553 

3 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2551 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553 

4 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2552 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553 

 ทั้งนี้  ต้ังแตป 2549  จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม  2550  มีจํานวนผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (PTT-W1)  รวม
ทั้งสิ้น  15,943,800 หนวย 

หมายเหตุ  - Warrant ที่ออกและเสนอขายเปนชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมได  เวนแตเปนการโอนทางมรดก   
 โอนใหทายาท  หรือผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย 
                 - ผูที่มีสิทธิไดรับจัดสรร  ไดแก  กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือ 
     ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.  ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท.  ไมไดรับการจัดสรร  Warrant  ยกเวน 
 กรรมการผูจดัการใหญ 
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 8.1.3.2  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549  ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant : PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หนวย เพื่อรับสิทธิในการซื้อหุนสามัญจํานวน 20,000,000 หนวย  
ใหแก กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ 
ปตท.  โดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจะแบงออกเปน  4  ฉบับ  และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แตละฉบับ  สามารถใชสิทธิไดใน
วันทําการสุดทายของทุก ๆ  3  เดือนตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ครั้งนี้  ดังนี้ 

 ฉบับที่
จํานวน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(หนวย) 

อายุของ 
ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

(ป) 

ราคาของ 
ใบสําคัญ 

แสดงสิทธิฯ 
(บาท) 

อัตราสวน 
การใชสิทธิ 
ใบสําคัญ 

แสดงสิทธิฯ 
(หนวย : หุนสามัญ)

ระยะเวลาการใชสิทธิ 

1 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 28  กันยายน  
 2550 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554 

2 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 28  กันยายน  
 2551 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554 

3 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 28  กันยายน  
 2552 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554 

4 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 28  กันยายน  
 2553 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554 

 ทั้งนี้  ในป 2550  (28  กันยายน  2550)   มีจํานวนผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (PTT-W2)   ฉบับที่ 1  ปที่ 1  
รวมทั้งสิ้น 2,465,400  หนวย   

หมายเหตุ  - Warrant ที่ออกและเสนอขายเปนชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมได  เวนแตเปนการโอนทางมรดก   
 โอนใหทายาท  หรือผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย 
                 - ผูที่มีสิทธิไดรับจัดสรร  ไดแก  กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือ 
     ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.  ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท.  ไมไดรับการจัดสรร  Warrant  ยกเวน 
 กรรมการผูจดัการใหญ 
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8.2 ผูถือหุน 

ปตท. มีโครงสรางผูถือหุน ดังนี้  
(ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550   ณ วันที่  24  สิงหาคม  2550)  

รายการ หุน (ลาน)  บาท (ลาน) รอยละ 
ทุนจดทะเบียน 2,857 28,572 - 
ทุนชําระแลว      (ณ  วันที่  24  สิงหาคม  2550) 
    - กระทรวงการคลัง 
    - กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี 
    - กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่งโดย บลจ.กรุงไทย 
    - สถาบันและนักลงทุนทั่วไป 

2,806 
1,468 
218 
218 
902 

28,055 
14,677 
2,179 
2,179 
9,020 

 100.00 
 52.31 
 7.77 
 7.77 
 32.15 

ทุนยังไมชําระ 51 517  
  

ทั้งนี้ รายช่ือผูถือหุนใหญ 15 อันดับแรกของ ปตท. เปนดังนี้  (ณ วันที่  24  สิงหาคม  2550)    

ลําดับที่ รายชื่อ จํานวนหุน 
รอยละของ
จํานวนหุน
ท้ังหมด 

1. กระทรวงการคลัง 1,467,750,743 52.32 
2. กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง  โดย บลจ.กรุงไทย 217,900,000 7.77 
3. กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง  โดย บลจ.เอ็มเอ็ฟซี 217,900,000 7.77 
4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. 55,155,571 1.97 
5. บริษัท ไทยอ็นวีดีอาร จํากัด 45,783,957 1.63 
6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 44,796,953 1.60 
7. CHASE NOMINEES LIMITED 42 42,742,400 1.52 
8. NORTRUST NOMINEES LTD. 37,173,171 1.32 
9. HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C 31,778,600 1.13 

10. MELLON BANK, N.A. 29,920,429 1.07 
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ลําดับที่ รายชื่อ จํานวนหุน 
รอยละของ
จํานวนหุน
ท้ังหมด 

11. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR 
AUSTRALIA, 21,029,235 0.75 

12. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 20,163,086 0.72 

13. กองทุน บําเหน็จบํานาญขาราชการ 19,110,800 0.68 
14. สํานักงานประกันสังคม 18,874,900 0.67 
15. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 15,299,829 0.55 

หมายเหต ุ : 1.  ผูถือหุนลําดับที่ 4, 7 , 8 และ 12  มีช่ือเปน บริษัทนิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่ง ปตท.ไดตรวจสอบ                      
กับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) แลว ไมสามารถตรวจสอบและเปดเผย Ultimate                       
shareholder ได  แตอยางไรก็ตาม กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญรายเดียวที่เปนตัวแทนภาครัฐ ที่มีสวนในการ
กําหนดนโยบายการจัดการ ปตท. โดยเสนอผูแทนมาเปนกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง สวนผูถือหุน
รายอื่นซึ่งรวมถึงผูถือหุนลําดับที่ 4, 7 , 8 และ 12  ไมไดมีพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการของ 
ปตท. เชน สงผูแทนมาเปนกรรมการของ ปตท. เปนตน  

 2.  ผูถือหุนในบริษัท ไทยอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (Non-
Voting Depository Receipt : NVDR) ในรายการที่ 5. ไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน ยกเวน กรณีการใชสิทธิ
ออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 
 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย
และบริษัทไดกําหนดไว โดยพิจารณาจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะ
ขึ้นอยูกับเงินแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหจายเงิน
ปนผลประจําปแลวจะตองนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน  เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

 สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย บริษัทยอยแตละแหงจะพิจารณาการจายเงินปนผลจากกระแสเงินสด
คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทยอยมีเพียงพอและไดต้ังสํารองตามกฎหมาย
แลว  บริษัทยอยนั้นๆ จะพิจารณาจายเงินปนผลเปนกรณีไป 
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ผูตรวจสอบบัญชี ผูถือหุน 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

   แผนและ 

คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการผูจัดการใหญ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ 

บริหารจัดการผาน 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

ผูจัดการฝาย 

รอง กผญ. 
กลยุทธและ
พัฒนาองคกร 

รอง กผญ.  
การเงินและ
บัญชีองคกร 

รอง กผญ.  
กลุมธุรกิจปโตร 
เคมีและการกลัน่ 

รอง กผญ.  
กลุมธุรกิจ
น้ํามัน 

รอง กผญ.  
กลุมธุรกิจ 

สํารวจ ผลิต และ
กาซธรรมชาต ิ

รอง กผญ.
บริหาร
องคกร 

 คณะกรรมการ 11 คณะ 

สํานักตรวจสอบภายใน 

กลยุทธ   พัฒนาธุรกิจและ      ทรัพยากร 
   บุคคลองคกร 

  สํานักกฎหมาย 
   จัดหาและตลาด 

   บริหารโครงการ
  แผนและบริหาร 

 ระบบทอสง 
กาซธรรมชาติ 

   แยกกาซ 

  วางแผน 

  การตลาดขายปลกี 

  การตลาดพาณิชย 

 ปฏิบัตกิารคลัง 

   ปโตรเลียม 
  จัดหาและจดัสง 

   บริษัทในเครือ 

   บริหารโครงการ 
     การเงินองคกร 

   กาซธรรมชาติ 

วางแผน 

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 

1.  ผูชวย กผญ. 1.  ผูชวย กผญ. 1.  ผูชวย กผญ. 1.  ผูชวย กผญ. 

2.  ผูชวย กผญ. 

3.  ผูชวย กผญ. 

4.  ผูชวย กผญ. 

5.  ผูชวย กผญ. 

2.  ผูชวย กผญ. 

5.  ผูชวย กผญ. 

4.  ผูชวย กผญ. 

3.  ผูชวย กผญ. 

2.  ผูชวย กผญ. 

1.  ผูชวย กผญ. 

2.  ผูชวย กผญ. 

1.  ผูชวย กผญ. 

   * รอง กผญ.    =  รองกรรมการผูจัดการใหญ 
**  ผูชวย กผญ.  =  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
 

   ธรรมชาติ 

 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
การคาระหวางประเทศ 

พัฒนาธุรกิจองคกร 
 2.  ผูชวย กผญ. 

สําหรับยานยนต 
กาซธรรมชาติ 

6.  ผูชวย กผญ. 

  และตางประเทศ 

2   ผูชวย กผญ. 
     บัญชอีงคกร 

9. การจัดการ  ณ  23  พฤศจิกายน  2550 

9.1 โครงสรางการจัดการ 
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 โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย  คณะกรรมการ ปตท.  และมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จํานวน 4 คณะ 
ชวยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูบริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผาน
คณะกรรมการจัดการ 11 คณะ ดังมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

9.2  คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการของ ปตท. จํากัด (มหาชน)  ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  ลงวันที่  10  กันยายน  2550   
มีจํานวน  15  ทาน  ประกอบดวย 

• กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 14 ทาน  
(และเปนกรรมการที่เปนอิสระ 10 ทาน ซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ) 

• กรรมการที่เปนผูบริหาร  1 ทาน 

 รายช่ือคณะกรรมการ ปตท.  ประกอบดวย 
ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง วันที่ไดรับแตงตั้ง 

1. นายพรชัย  รุจิประภา ประธานกรรมการ 1  ธันวาคม  2549 
2. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ 30 เมษายน 2550 
3. นายโอฬาร  ไชยประวัติ กรรมการอิสระ 11 เมษายน  2549 

4. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  กรรมการอิสระ 30  เมษายน  2550 1.2 
(แทน นายพิษณ ุ สุนทรารักษ) 

5. คุณพรทิพย  จาละ  กรรมการอิสระ 30  เมษายน  2550 1.1 
(แทน นายเชิดพงษ  สิริวิชช) 

6. พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน กรรมการอิสระ 11 เมษายน 2549 

7. พลเอก อภิชาต  เพ็ญกิตติ กรรมการอิสระ 1  ธันวาคม  2549 

8. นายอําพน  กิตติอําพน กรรมการอิสระ 12 เมษายน 2548 

9. หมอมหลวงปาณสาร  หัสดินทร กรรมการอิสระ 11 เมษายน 2549 

10. นายเมตตา  บันเทิงสุข กรรมการ 30  เมษายน  2550 

11. นางพันธทิพย  สุรทิณฑ กรรมการ 1  ธันวาคม  2549 
12. นางพรรณี  สถาวโรดม กรรมการ 30  เมษายน  2550 

13. นายพรายพล  คุมทรัพย  กรรมการอิสระ 1  พฤษภาคม  2550  1.3 
(แทน นายพัฒเดช  ธรรมจรีย ) 

14. นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช กรรมการอิสระ 12  เมษายน  2548 
15. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ กรรมการและเลขานุการ 

(กรรมการผูจัดการใหญ) 
-  ครบวาระที่ 1 และพนจากตําแหนงเมื่อ 
   10 สิงหาคม 2550 
- วาระที่ 2 เริ่ม 10  กันยายน 2550 2.  

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออก 
  1.1 คุณพรทิพย  จาละ  ดํารงตําแหนงแทน นายเชิดพงษ  สิริวชิช  ซึ่งครบวาระเมือ่วันที่  30  เมษายน  2550  
  1.2 คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  ดํารงตําแหนงแทน นายพิษณุ  สุนทรารักษ  ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 
  1.3 นายพรายพล  คุมทรัพย   ดํารงตําแหนงแทน นายพัฒเดช  ธรรมจรีย  ซึ่งลาออกเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2550 
 2. การประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  คร้ังที่ 8/2550  วันที่ 31 สิงหาคม 2550  มีมติแตงตังให  
  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ  ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ  ตออีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 10 กันยายน  2550 
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. โดยการนําเสนอของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดนิยามความเปนอิสระ
ของกรรมการ ปตท. ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้ 

• ถือหุนไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท.  บริษัทในเครือ  บริษัทรวมทุน หรือนิติ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  (นัยรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย) 

• ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน  รวมทั้งไมเปนลูกจาง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา รวมถึงที่
ปรึกษาตรวจสอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษาดานอื่นๆ  หรือเปนผูมีอํานาจควบคุม ปตท.  บริษัทในเครือ 
บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีผลประโยชน  หรือสวนไดสวนเสียในลักษณะ
ดังกลาวมาแลว  เปนเวลาไมนอยกวา  2  ป 

• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ  เชน  เปนลูกคา  คูคา  เจาหนี้/ลูกหนี้การคา เจาหนี้/ลูกหนี้เงินกู เปนตน รวมทั้งไมมี
ผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของ ปตท.  
บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ 

• ไมเปนญาติสนิทหรือมีความสัมพันธอื่นที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระกับ  ผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญของ ปตท.  
บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  รวมทั้งไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อ
รักษาผลประโยชนของกรรมการ  ผูถือหุนรายใหญ  

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ปตท. ในป 2548 ป 2549 และถึงวันที่  23  พฤศจิกายน  2550 
จํานวนหุน (หุน) 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ 
31 ธ.ค.2548 31 ธ.ค. 2549 23 พ.ย.2550 

จํานวนหุน 
เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน) 
หมายเหตุ 

1. นายพรชัย  รุจิประภา – – – – – 

     2. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช 10,000 10,000 0 (10,000) - โอนหลักทรัพยฯ  เพื่อใหเปนการปฏิบัติให 
 ถูกตองตาม พรบ. ฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2550)  

3. นายโอฬาร  ไชยประวัติ – – – – – 

4. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  N.A. N.A. 0 (7,400) - ไดรับแตงตั้งเมื่อ 30  เมษายน 2550   
 (แทนนายพษิณุ  สุนทรารักษ) 
- ขายหุน เพื่อใหเปนการปฏบิัติใหถกูตองตาม  
 พรบ. ฉบบัที่ 5  (พ.ศ. 2550) 

5. คุณพรทิพย  จาละ  N.A. N.A. – –  ไดรับแตงตั้งเมื่อ 30  เมษายน 2550   (แทน  
 นายเชิดพงษ  สิริวิชช) 

6. พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน N.A. – – –  ไดรับแตงตั้งเมื่อ 11 เมษายน 2549 

7. พลเอก อภิชาต  เพ็ญกิตติ N.A. 10,000 0 (10,000) - ไดรับแตงตั้งเมื่อ 1  ธันวาคม 2549    (แทน  
 นายสมชาย  วงศสวัสดิ์) 
- โอนหลักทรัพยฯ เพื่อใหเปนการปฏิบัติให 
 ถูกตองตาม พรบ. ฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2550)  

8. นายอําพน  กิตติอําพน – – – –  

9. หมอมหลวงปาณสาร  หัสดินทร N.A. – – – - ไดรับแตงตั้งเมื่อ 11 เมษายน 2549 

10. นายเมตตา  บันเทิงสุข – – – –  
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จํานวนหุน (หุน) 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ 31 ธ.ค.2548 31 ธ.ค. 2549 23 พ.ย.2550 

จํานวนหุน 
เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน) 
หมายเหตุ 

11. นางพันธทิพย  สุรทิณฑ N.A. 10,000 0 (10,000) - ไดรับแตงตั้งเมื่อ 1 ธันวาคม 2549  
- โอนหลักทรัพยฯ เพื่อใหเปนการปฏิบัติให 
 ถูกตองตาม พรบ. ฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2550)  

12. นางพรรณี  สถาวโรดม 4,000 4,000 0 (4,000) - 28 กรกฎาคม  2548 
- โอนหลักทรัพยฯ เพื่อใหเปนการปฏิบัติให 
 ถูกตองตาม พรบ. ฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2550) 

13. นายพรายพล  คุมทรัพย  N.A. N.A. 0 (2,500) - ไดรับแตงตั้งเมื่อ 1  พฤษภาคม 2550  (แทน  
 นายพัฒเดช  ธรรมจรีย ) 
- ขายหลักทรัพยฯ เพื่อใหเปนการปฏบิัติให 
 ถูกตองตาม พรบ. ฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2550) 

14. นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช – – – –  
15. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 325,820 325,820 0 (325,820) ขายหลักทรัพยฯ  เพื่อใหเปนการปฏิบัติให 

ถูกตองตาม พรบ. ฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2550) 

 

กรรมการครบวาระและลาออกระหวางป  สิ้นสุดป  2549  จนถึง  23  พฤศจิกายน  2550 

จํานวนหุน (หุน) ลําดับ รายชื่อกรรมการ 
31 ธ.ค.2548 31 ธ.ค. 2549 23 พ.ย. 2550 

จํานวนหุน 
เพิ่ม (ลด)  
ระหวางป 

(หุน) 
หมายเหตุ 

1.  นายเชิดพงษ  สิริวิชช - - - - ครบวาระเมื่อวันที่ 30 เมษายน  2550 

2.  นายพัฒเดช  ธรรมจรีย - - - - ครบวาระเมื่อวันที่ 30 เมษายน  2550 

3.  นายพิษณุ  สุนทรารักษ - - - - ลาออกเมื่อ 1 พฤษภาคม  2550 

 บริษัทไดกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท ประกอบดวย (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ กรรมการผูจัดการ
ใหญลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ (2) กรรมการอื่นสองทาน ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท และกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว ดังนี้ 

 อํานาจของคณะกรรมการบริษัท 
• คณะกรรมการบริษัท  มีอํานาจดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  ขอบังคับและมติของ

ที่ประชุมผูถือหุน 
• คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  และจะแตงตั้งรองประธาน

กรรมการก็ได  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
• คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการคณะกรรมการ

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
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• คณะกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับและมติที่ประชุมผูถือหุน 

• กําหนดวิสัยทัศน  ทิศทางและกลยุทธของบริษัท 
• ใหความเห็นชอบกลยุทธและนโยบายที่สําคัญ  รวมถึงวัตถุประสงค  เปาหมายทางการเงินและแผนงานบริษัท 

รวมทั้งติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนด 
• จัดใหมีระบบบัญชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี  รวมทั้งดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
• สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
• กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุม และดูแลใหผูบริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
• ดูแลใหมีระบบหรือกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม  เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว 
• ทําการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการใหญ  และกําหนดคาตอบแทน  ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงาน 
• ดูแลใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทอยางเหมาะสม 
• ใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง  ชัดเจน  โปรงใส  นาเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง 
• เปนผูนําและเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานที่ดี 
การแตงตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท 

 1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยมีจํานวนไมนอยกวาหาคน และไมเกินสิบหาคน และมี
กรรมการที่เปนอิสระไมนอยกวา 3 คน ซึ่งกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูใน
ราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานบัญชีและการเงิน โดยกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายและขอบังคับกําหนด 

  อนึ่ง ในป 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดสัดสวนกรรมการที่เปนอิสระเพิ่มเปนไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่ง และถือปฏิบัติตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

 2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเปนผูคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 
 (2) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
 (3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
 (4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมนั้นเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น  ใหกรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออก  สวนในปที่สามและป
หลังๆตอไป  ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 
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 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท 

 5. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
สี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 สําหรับอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญกําหนดไวดังนี้ 
 ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการผูจัดการใหญมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย และจะตองบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด  ซื่อสัตย  
สุจริตและระมัดระวัง  รักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางดีที่สุด อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญใหรวมถึง
เรื่องหรือกิจการตางๆ  ดังตอไปนี้ดวย 

• ดําเนินกิจการ  และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 
• บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจาง ตลอดจน

ใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด แตถาเปนพนักงานระดับฝายหรือ
เทียบเทาขึ้นไป  จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

• ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท  รวมถึงแผนงานและงบประมาณ  
ตอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ  และมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามแผนและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ดังกลาวตอคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

• ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

 อนึ่ง  ไดมีการกําหนดการมอบอํานาจโดยคณะกรรมการบริษัทไว  ดังนี้ 
 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  เพื่อใหการดําเนินการขางตนสําเร็จลุลวงไป 

• เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทุกตําแหนงรวมถึงการบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัด
เงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัย  ตลอดจนใหออกจากตําแหนงตามระเบียบ ขอกําหนดหรือคําสั่งที่
คณะกรรมการของบริษัทกําหนด  แตถาเปนพนักงานหรือลูกจางชั้นที่ปรึกษา   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หรือ
ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน  และใหมีอํานาจกําหนด
เงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง  และออกระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไมขัดหรือ
แยงกับระเบียบ  ขอกําหนด  หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

• ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง  และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ
อํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ
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ฉบับนี้ และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัท 
กําหนดไว 

 ท้ังนี้ การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการใหญดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําได หากกรรมการผูจัดการใหญมีสวน
ไดสวนเสีย  หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใชอํานาจดังกลาว 
 
9.3  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการ ปตท. ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2544 โดยแตงตั้งจากกรรมการ 
ปตท. ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีจํานวนอยางนอยสามคน และอยางนอยหนึ่งคน 
ตองมีความรูดานบัญชีและการเงิน ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการที่เปนอิสระ   ดังรายชื่อ
ตอไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง  

1.  นายโอฬาร  ไชยประวัติ ประธานกรรมการ กรรมการที่เปนอิสระและมีความรูดานบัญชีการเงิน 

2.  คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  กรรมการ กรรมการที่เปนอิสระและมีความ รูดานบัญชีการเงิน 

3.  นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช กรรมการ กรรมการที่เปนอิสระและมีความ รูดานบัญชีการเงิน 

โดยมีนายตระกูล  ฉัตรดรงค   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  สํานักตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการ 
 
 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
• สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
• สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
• พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแตงตั้ง  และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 
• พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
• จัดทํารายการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท  ซึ่ง

รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
• ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท 

 กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางสม่ําเสมอเปนประจําเดือนละครั้ง และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 
รวมทั้งจะมีการประชุมรวมกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและฝายบัญชี  ในการสอบทาน งบการเงินทุกไตรมาส 
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9.4   คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2544  ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน  ซึ่ง
ปจจุบันประกอบดวย กรรมการดังรายชื่อตอไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง  
1.  นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 
2.  นายอําพน  กิตติอําพน กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 
3.  นางพันธทิพย  สุรทิณฑ กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
• ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการใหมหรือสรรหากรรมการผูจัดการใหญ 
• กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจัดการใหญเพื่อใหเกิดความโปรงใส 

ทั้งนี้  ไดกําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ  ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสรรหากําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาทดแทน  เพื่อใหมีองคประกอบและ

คุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ  และกําหนดวิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติ 
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อ ผูมีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการ  ปตท . 

พรอมเหตุผลประกอบและนําเสนอตอคณะกรรมการ ปตท. 
3. คณะกรรมการ  ปตท . พิจารณาคัด เลือกผู มีคุณสมบั ติ เหมาะสมตามรายชื่ อที่ คณะกรรมการสรรหา 

นําเสนอเพื่อเสนอรายชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ในป 2549 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุม 2  ครั้ง และป 2550 จนถึง 23 พฤศจิกายน 2550 มีการประชุม 2 ครั้ง  
และมีการรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. 

9.5 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2544 ประกอบดวย
กรรมการ  3  ทาน  ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการดังรายชื่อตอไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง  
1.  นายอําพน  กิตติอําพน ประธานกรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 
2.  คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม* กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 
3.  นางพรรณี  สถาวโรดม กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 

(หมายเหตุ  : * แทนนายพิษณุ  สุนทรารักษ   ซึ่งครบวาระกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 30  เมษายน  2550) 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
• ทําหนาที่พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 
• กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญที่เปนธรรมและ

สมเหตุสมผล  และนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 ในป  2549  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  มีการประชุม  1  ครั้ง  และป 2550 จนถึง 23 พฤศจิกายน  2550   
มีการประชุม  1  ครั้งและมีรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. 

9.6 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่  24  มิถุนายน 2547  ประกอบดวย
กรรมการที่เปนอิสระ 3  ทาน  ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการ  ดังรายชื่อตอไปนี้  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง  
1. นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช ประธานกรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 
2. พล.อ. สมทัต  อัตตะนันทน กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 
3. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม * กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 

โดยมีผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญ / เลขานุการบริษัททําหนาที่เลขานุการ 
(หมายเหตุ : * แทนนายพิษณุ  สุนทรารักษ   ซึ่งครบวาระกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 30  เมษายน  2550) 
 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

• เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตอคณะกรรมการบริษัท 
• ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
• กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝายจัดการ  เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
• ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ   และ

เสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท 
• มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 โดยในป 2549 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  มีการประชุม 2 ครั้ง   และป 2550 จนถึง 23 พฤศจิกายน 2550  มีการ
ประชุม  3  ครั้ง  และมีรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. 
 
9.7 การบริหารจัดการ 
 ต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2544  ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการของ ปตท.  เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ ปตท.  ซึ่ง
ปจจุบันประกอบดวยสมาชิก  7  ทาน  ดังนี้ 
 

ชื่อตําแหนง ตําแหนง 
1.  กรรมการผูจัดการใหญ ประธานกรรมการ 
2.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  บริหารองคกร กรรมการ 
3.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  การเงินและบัญชีองคกร กรรมการ 
4.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลุมธุรกิจน้ํามัน กรรมการ 
5.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ กรรมการ 
6.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น กรรมการ 
7.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลยุทธและพัฒนาองคกร กรรมการและเลขานุการ 

 โดยมีผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญ / เลขานุการบริษัท เปนผูชวยเลขานุการ 
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 คณะกรรมการจัดการฯ มีกําหนดการประชุมสัปดาหละ 1 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. รายละเอียดดังนี้ ป 
2549  มีการประชุมรวม  34  ครั้ง   และในป 2550 (ต้ังแตเดือนมกราคม - 23 พฤศจิกายน  2550) มีการประชุม รวม  23  ครั้ง 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ   
• ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรรมการผูจัดการใหญ  ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญตอกลยุทธองคกร

และทิศทางการดําเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  งบประมาณ  การจัดสรรทรัพยากรใหกับ ปตท.และบริษัทที่ ปตท.
ถือหุน  รวมทั้งสรางระบบการทํางานของบริษัทที่ ปตท.ถือหุน  ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

• จัดลําดับความสําคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการ ปตท.  เพื่อนําไปสูการดําเนินการอยางมีประสิทธิผล 
• กลั่นกรองระเบยีบวาระการประชุมกอนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. 
• จัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินใหกับ ปตท.  และบริษัทที่ ปตท. ถือหุน 
• หาขอยุติรวมในประเด็นสําคัญของบริษัทที่ ปตท.ถือหุนกอนการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ที่ ปตท.ถือหุน 
• กําหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบขอมูล  รวมทั้งโครงสรางองคกรใน ปตท.  

และบริษัทที่ ปตท.ถือหุน 
• กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามขางตน  ปตท.ยังไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่องอีก  10  
คณะเพื่อทํ าหน าที่ ในการพิจารณาและจัดการในเรื่องต างๆภายในบริษัทให เปนไปดวยความถูกตอง  เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอ ปตท.  ดังตอไปนี้ 

• คณะกรรมการจัดการของกลุมธุรกิจน้ํามัน 
• คณะกรรมการจัดการของกลุมธุรกิจ 
• คณะกรรมการจัดการของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 
• คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ 
• คณะกรรมการการเงินและบัญชีองคกร 
• คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล 
• คณะกรรมการสินเชื่อของ ปตท. 
• คณะกรรมการจัดหาปโตรเลียม 
• คณะกรรมการจัดการสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี 
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

9.8 รายชื่อผูบริหาร ณ วันท่ี  23 พฤศจิกายน  2550 
 (ประวัติผูบริหารและรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา  ประสบการณการทํางาน  ดังปรากฏในเอกสารแนบ) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ กรรมการผูจัดการใหญ 

2. นายอนนต  สิริแสงทักษิณ รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลยุทธและพัฒนาองคกร 

3. นายพิชัย  ชุณหวชิร   รองกรรมการผูจัดการใหญ  การเงินและบัญชีองคกร 

4. นายทรงวุฒิ  ชินวัตร รองกรรมการผูจัดการใหญ  บริหารองคกร 

5. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ 
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6. นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์ รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลุมธุรกิจน้ํามัน  

7. นายปรัชญา  ภิญญาวัธน รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 
8. นายวิโรจน  มาวิจักขณ รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง กรรมการอํานวยการ  

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)  
9. นายอดิเทพ  พิศาลบุตร รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
10. นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท รองกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ  

บริษัท อะโรเมติกส จํากัด (มหาชน)  
11. นายมารุต  มฤคทัต รองกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ    

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
12. นายชายนอย  เผื่อนโกสุม  รองกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน)   
13. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  การเงินองคกร  

14. นางปริศนา  ประหารขาศึก ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบัญชีองคกร 
 
 การถือหลักทรัพยของผูบริหาร 

จํานวนหุน (หุน) Warrant # 1 Warrant # 2 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล 31 ธ.ค.  

2548 
31 ธ.ค.  
2549 

30 พ.ย.  
2550 

จํานวนหุน 
  เพ่ิม (ลด)  
ระหวางป 

(หุน) 

ที่ไดรับ 
จัดสรร 
ป 2548 

  คงเหลือ 
    

ที่ไดรับ
จัดสรร 
ป 2549 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1.  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ 325,820 325,820 0 (325,820) 243,000 121,500 119,000 89,300  
2.  นายอนนต  สิริแสงทักษิณ 70,030 89,930 100,330 10,400 79,800 59,900 41,900 31,500  
3.  นายพิชัย  ชุณหวชิร 0 22,000 55,400 33,400 88,000 44,000 45,800 34,400  
4.  นายทรงวุฒิ  ชินวัตร 16,876 32,076 30,176 (1,900) 61,000 35,800 32,400 24,300  
5.  นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย 124,630 129,730 175,830 46,100 108,700 71,600 56,900 42,800  
6.  นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์ 68,000 57,000 74,000 17,000 62,100 31,100 32,900 32,900 แตงต้ังเมื่อ 1 พ.ย. 48 
7.  นายปรัชญา  ภิญญาวัธน 101,980 133,980 127,480 (6,500) 88,300 44,200 45,900 34,500  
8.  นายวิโรจน  มาวิจักขณ 101,980 123,880 157,080 33,200 87,800 43,900 45,100 33,900 แตงต้ังเมื่อ 1 ม.ค. 49 
9.  นายอดิเทพ  พิศาลบุตร 28,809 198,809 240,309 41,500 65,900 33,000 34,700 26,100 แตงต้ังเมื่อ 1 เม.ย. 48 

10.  นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท 59,562 75,692 83,992 8,300 64,000 32,000 33,300 25,000 แตงต้ังเมื่อ 1 มี.ค. 49 
11.  นายมารุต  มฤคทัต N.A. - 30,100 30,100  67,300 * 33,700 35,100 35,100 แตงต้ังเมื่อ 1 มี.ค. 49 
12.  นายชายนอย  เผื่อนโกสุม  N.A. N.A. 41,400 41,400 32,400 21,700 33,200 33,200 แตงต้ังเมื่อ 1 ส.ค. 50 
13.  นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม 5,132 7,132 10,000 2,868 34,000 21,000 18,300 18,300 แตงต้ังเมื่อ 7 ธ.ค. 48 
14.  นางปริศนา  ประหารขาศึก 29,363 38,063 51,463 13,400 35,100 17,600 18,400 13,800 แตงต้ังเมื่อ 1 มิ.ย. 49 

หมายเหตุ  :  * ตามรายงาน 59-1 แจงการไดรับจัดสรร Warrant-1  เทากับ 67,200 หนวย ขาด 100 หนวย เนื่องจากการไดรับ 
                       ขอมูลผิดพลาด  ทั้งนี้  จะดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงและรายงานตอ  ก.ล.ต. ใหถูกตองตอไป 

 
 
 ขอมูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท  มีดังนี้ 
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 ไมปรากฏวามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมาเกี่ยวกับ  
1) การถูกพิพากษาวากระทําผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดในทํานองเดียวกัน  
2) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพยและ  
3) การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท หรอืหางหุนสวนที่ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูก

พิทักษทรัพย 
9.9 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล
คณะกรรมการ ปตท. ประจําป 2549 โดยใหคงหลักการแนวทางเดิมเชนเดียวกับป 2548 ตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของ ปตท. เสนอ  เพื่อใชในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ปตท. โดยมุงเนนการนําผลประเมินไปใชประโยชนเพื่อการ
ปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ และสามารถนําไปใชอางอิงในการทํา CG Rating รวม 3 แบบ คือแบบประเมินผล
คณะกรรมการทั้งคณะ / แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) / แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล 
(ประเมินกรรมการทานอื่น)  โดยมีเกณฑการประเมินผล  คิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละขอทั้งหมด ดังนี้ 

 มากกวา 85% = ดีเยี่ยม 
 มากกวา 75% = ดีมาก 
 มากกวา 65% = ดี 
 มากกวา 50% = พอใช 
 ตํ่ากวา 50% = ควรปรับปรุง 

โดยสรุปผลการประเมินได ดังนี้ 

 1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ  ประกอบดวย 4 หัวขอ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)  /  
โครงสรางของคณะกรรมการ (Board Composition)  /  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)  /  การจัดเตรียมและ
ดําเนินการประชุม (Board Meeting) 
  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวขอ เห็นวาการดําเนินการสวนใหญจัดทําไดดี
เยี่ยม/เหมาะสมที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับ 90.90%   

 2  แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)   ประกอบดวย  6 หัวขอ คือ ความรับผิดชอบตอการ
ตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได (Accountability) /  ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวย
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)  /  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียม เปนธรรม และ
สามารถมีคําอธิบายได  (Equitable Treatment) / มีความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได  และมีการเปดเผย
ขอมูล  (Transparency)  / การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) / การ
มีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 
  สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภาพรวม 6 หัวขอ เห็นวากรรมการสวนใหญ
ถือปฏิบัติเปนประจํา คะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับ 94.37%   

  3.  แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอื่น)   ประกอบดวย 6 หัวขอ  เหมือนกับแบบ
ประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอื่น)  เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบผลกับที่กรรมการประเมินตนเอง 
คือ  ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง และสามารถอธิบายการตัดสินใจได (Accountability) / ความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) / การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
อยางเทาเทียม เปนธรรม และสามารถมีคําอธิบายได (Equitable Treatment) / มีความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถ
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ตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูล (Transparency) / การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว (Vision to 
Create Long Term Value) / การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอื่น) รวมจํานวน 6 หัวขอ เห็นวากรรมการ
สวนใหญถือปฏิบัติเปนประจํา  คะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีเยี่ยม  เทากับ   93.89%   
9.10 คาตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.และผูบริหาร  
 คาตอบแทนกรรมการ  :  ปตท. ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล มี
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนทําหนาที่ทบทวน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  และสอดคลองกับภาระความรับผิดชอบ
ของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจระดับเดียวกันโดยกําหนดคาตอบแทนเปน
เบี้ยประชุมและโบนัส อนึ่ง กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ  ก็ใหไดรับ
คาตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปตท.ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  ดังนี้ 

 (1) คาตอบแทนกรรมการ ปตท. 
  ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2549  และประชุม 
สามัญผูถือหุน ประจําป 2550 เมื่อวันจันทรที่ 30 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ  แยกเปนดังนี้ 

1.  คาเบี้ยประชุม  (เทากับป 2549) 
1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดวย 
 - เบี้ยกรรมการรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาท  
 - เบี้ยประชุม  ครั้งละ  20,000  บาท (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม)  
1.2  เบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่น ที่คณะกรรมการ ปตท. แตงตั้ง ไดแก 
 1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
  - เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท  
  - เบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม) และเลขานุการฯ ไดรับ 
   เบี้ยประชุมเดือนละ 7,500 บาท 

  1.2.2 สําหรับคณะกรรมการอื่น อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนด 
 คาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี กําหนดเบี้ยประชุมครั้งละ 24,000 บาท  
  (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม)  

  1.2.3  ประธานกรรมการ ของทุกคณะฯ ใหไดรับสูงกวากรรมการ ในอัตรารอยละ 25 

2. เงินโบนัสกรรมการ ปตท.ประจําป 2550  (เทากับป 2549)  :  กําหนดคาตอบแทนที่เปนเงินโบนัสใหสะทอน
และเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของ ปตท. ในอัตราเทากับรอยละ 0.05 ของกําไรสุทธิ
ประจําป 2550  แตกําหนดวงเงินสูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาทตอคนตอป  และใหคํานวณจายตามระยะเวลา
การดํารงตําแหนง และประธานกรรมการ ปตท. ไดรับสูงกวากรรมการฯ ในอัตรารอยละ 25   
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 ทั้งนี้ ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 สรุปคาตอบแทนที่กรรมการไดรับเปนรายบุคคล  มีรายละเอียดดังนี้ 

 หนวย  :  บาท 

ลํา 
ดับ รายนาม 

จํานวน 
วัน 

(181 วัน) 
โบนัส เบี้ยประชุม 

กรรมการฯ 
เบี้ยประชุม 

 อนุกรรมการฯ 
สรุปคาเบี้ย 
ประชุม 

รวม 
คาตอบแทน 

1.  นายพรชัย  รุจิประภา 181 1,083,333.34 325,000.00 1,250.00 326,250.00 1,576,250.00 
2.  พลเอก อภิชาต  เพ็ญกิตติ 181 1,000,000.00 300,000.00 - 300,000.00 1,300,000.00 
3.  นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช 181 1,000,000.00 300,000.00 30,000.00 330,000.00 1,330,000.00 
4.  ดร.พรายพล  คุมทรัพย 61 333,333.33 100,000.00 - 100,000.00 433,333.33 
5.  พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน 181 1,000,000.00 300,000.00 24,000.00 324,000.00 1,324,000.00 
6.  ม.ล. ปาณสาร  หัสดินทร 181 1,000,000.00 300,000.00 - 300,000.00 1,300,000.00 
7.  นายอําพน  กิตติอําพน 181 1,000,000.00 300,000.00 55,000.00 355,000.00 1,355,000.00 
8.  นายโอฬาร  ไชยประวัติ 181 1,000,000.00 280,000.00 206,250.00 486,250.00 1,486,250.00 
9.  นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช 181 1,000,000.00 300,000.00 195,000.00 465,000.00 1,465,000.00 

10.  คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม 61 333,333.33 100,000.00 15,000.00 115,000.00 448,333.33 
11.  คุณพรทิพย  จาละ 61 333,333.33 100,000.00 - 100,000.00 433,333.33 
12.  นางพันธทิพย  สุรทิณฑ 181 1,000,000.00 300,000.00 25,000.00 325,000.00 1,325,000.00 
13.  นางพรรณี  สถาวโรดม 181 1,000,000.00 300,000.00 24,000.00 324,000.00 1,324,000.00 
14.  นายเมตตา  บันเทิงสุข 181 1,000,000.00 300,000.00 - 300,000.00 1,300,000.00 
15.  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 181 1,000,000.00 300,000.00 - 300,000.00 1,300,000.00 

    กรรมการครบวาระและลาออกระหวางป 

1. นายเชิดพงษ  สิริวิชช 120 833,333.33 250,000.00 - 250,000.00 916,666.67 
2. นายพิษณุ  สุนทรารักษ 120 666,666.67 180,000.00 48,000.00 228,000.00 894,666.67 
3. นายพัฒเดช  ธรรมจรีย 120 666,666.67 200,000.00 120,000.00 320,000.00 986,666.67 

รวมทั้งสิ้น 15,250,000.00 4,535,000.00 743,500.00 5,278,500.00 20,528,500.00 

 
 สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ  ป 2547   ป 2548   ป 2549 และงวด 6 เดือนป 2550 
 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 ม.ค.-มิ.ย. 2550 คาตอบแทน จํานวน
ราย จํานวนเงิน จํานวน

ราย จํานวนเงิน จํานวน
ราย จํานวนเงิน จํานวน

ราย จํานวนเงิน 
เงินเบี้ยประชุม 15 9,207,500.00 15 10,707,750.00 15 10,920,500.00 15   5,278,500.00 
โบนัสรวม 15 13,725,000.00 15 17,777,260.27 15 29,409,589.04 15 15,250,000.00 
รวม  22,932,500.00  28,485,010.27  40,330,089.04  20,528,500.00 
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 (2) คาตอบแทนผูบริหาร : คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่กรรมการ ปตท. กําหนด ซึ่ง
เช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ( PA : Performance  Agreement ) โดยกรรมการ
ผูจัดการใหญ  และผูบริหารทุกระดับรวมกันกําหนดตัวช้ีวัด และตั้งคาเปาหมาย (KPI  :  Key Performance Index) ไวแตละป เพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจและนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารทุกระดับ  
โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหสะทอนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุมธุรกิจช้ันนําประเภทเดียวกัน พรอมทั้งนําเสนอหลักการและจํานวน
คาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

 กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับสูงของ ปตท. จํานวนรวมทั้งสิ้น 7 ทาน ไดรับคาตอบแทนจาก ปตท. ในงวด 
6 เดือนป 2550 เปนเงินจํานวนรวมทั้งสิ้น 24,986,580 บาท (ไมรวมผูบริหารระดับสูงที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุน
และรับคาตอบแทนที่บริษัท)  ตามรายละเอยีด  ดังนี้ 

 คาตอบแทนรวมของผูบริหารระดับสูงของ ปตท.  
           หนวย  :  บาท 
 

ป 2548 ป 2549 6 เดือน ป 2550  คาตอบแทน 
จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินเดือนรวม 8 45,135,600 7 45,145,600 7 24,986,580 
โบนัสรวม 8 22,170,695 7 31,668,840 7 - 
รวม  67,306,295  76,814,760  24,986,580 

 
 เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบริหารระดับสูงของ ปตท.  

หนวย  :  บาท 
ป 2548 ป 2549 6 เดือน ป 2550  คาตอบแทน 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 7 3,062,216.00 6 3,005,232.00 6 1,668,510.00 
รวม 7 3,062,216.00 6 3,005,232.00 6 1,668,510.00 

9.11 ทรัพยากรบุคคล 
 ตลอดระยะเวลา 28  ปที่ผานมา  ปตท.  เช่ือมั่นวาความเจริญเติบโตขององคกรนั้นขึ้นอยูกับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น 
ปตท. จึงมีนโยบายมุงเนนที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาบุคคลใหมีความทันสมัย สอดคลองกับ
เทคโนโลยี และเปนไปตามมาตรฐานสากล  เพื่อที่จะเสริมสรางและพัฒนาใหพนักงาน เปนทั้งคนดี และคนเกง  ตลอดจนมีสวน
รวมในการพัฒนาและชวยเหลือสังคมโดยสวนรวม และมุงเนนใหพนักงานเปนกลไกหลักในการพัฒนาให ปตท. ไปสูความเปน
องคกรแหงความเปนเลิศ  (High-Performance Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงใหกับองคกร  

 จํานวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในกลุมปตท.)  ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เทากับ 3,508 
คน  ทั้งนี้ในป 2550 ปตท. ยังคงดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังคนใหสอดคลองตอการดําเนินธุรกิจ โดยใหความสําคัญตอกลุม
ธุรกิจที่มีแผนการขยายการดําเนินงานและการลงทุน  ที่สอดคลองตอการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซ
ธรรมชาติ   กลุมธุรกิจปโตรเคมี และสายงานการคาระหวางประเทศ ยังคงเปนหนวยงานหลัก ที่ไดรับการพิจารณาจัดสรร
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กําลังคนเพิ่มใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ   นอกเหนือจากการจัดทําแผนอัตรากําลังคนใหเหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจแลว  ปตท. ยังไดจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพพนักงาน ตลอดจนปรับขั้นตอนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
 (1) จํานวนบุคลากรและคาตอบแทนบุคคลากร 
  จํานวนบุคคลากรแบงตามกลุมธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และวันที่ 30 มิถุนายน 2550 
ดังรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : คน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 คาตอบแทน 
ปตท. กลุม ปตท.  ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท. 

1. กาซธรรมชาติ 963 963 1,057 1,057 1,081 1,081 
2. น้ํามัน 1,302 1,302 1,239 1,239 1,260 1,260 
3. ปโตรเคมี 51 51 64 64 66 66 
4. สนับสนุน และปฏิบัติงานใน  
    บริษัทที่ ปตท.ถือหุน  840 /1 932/2 824 /1 1,075 /2 839/1 1,101/2 

5. บริษัทยอยและกิจการรวมคา - 4,687 - 4,768 - 8,266/3 
รวม 3,156 7,935 3,184 8,203 3,246 11,774 

  คาตอบแทนแกบุคลากร (ไมรวมกรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูง) 
หนวย : บาท 

คาตอบแทน ป 2548 ป 2549 6 เดือนป 2550  
เงินเดือนรวม /1 2,020,836,159.33 2,313,239,842.61 1,252,416,154.00 
โบนัสรวม /1 996,368,672.00 1,138,238,033.75 0 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ /1 199,951,973.02 228,214,687.17 123,632,045.40 
อื่นๆ (ถามี) 800,492,308.37 993,909,544.34 470,702,606.05 
รวม 4,017,649,112.72 4,673,602,107.87 1,846,750,805.45 
หมายเหตุ  : 

/1 ไมรวมพนักงาน ปตท.ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
/2 รวมพนักงาน ปตท.ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
/3 เพิ่มพนักงานบริษัท PTTRB ซึ่งจัดตั้ง ณ 25 พฤษภาคม 2550 

 (2) คาตอบแทนอื่นๆ 

  ปตท.ไดจัดสวัสดิการและคาตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ใหกับผูบริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การดํารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุมบริษัทในธุรกิจช้ัน
นําประเภทเดียวกัน อาทิเชน คาเชาบาน คาปฏิบัติงานตางจังหวัด คาลวงเวลา เปนตน และในป 2548 และ ป 2549 ปตท.ยังไดขอ
อนุมัติจัดสรรสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (Warrant) รวม 2 ครั้ง จํานวน 60,000,000 หนวย ใหแก กรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร 
พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครอืที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและตอบ
แทนการปฏิบัติงานของผูบริหาร และพนักงาน ใหมุงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถอยางตอเนื่อง ตลอดจนสรางความรูสึก
เปนเจาของและการมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาองคกร ซึ่งจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ใน
อนาคต  ทั้งนี้ ผูบริหาร และพนักงาน แตละคนจะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ Warrant  รุนที่ 1  จํานวน 4 ฉบับ และ 
Warrant  รุนที่ 2 จํานวน 4 ฉบับ โดยหนึ่งฉบับมีจํานวนหนวยเทากับรอยละ 25 ของจํานวน Warrant  ทั้งหมดที่ตนไดรับ โดย
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ผูบริหาร และพนักงาน จะสามารถแปลงสิทธิของ Warrant ที่ไดรับ โดยซื้อเปนหุนสามัญไดครั้งแรกเมื่อครบกําหนด 1 ป นับจาก
วันที่ ปตท.ออกและเสนอขาย Warrant  รวมทั้งสามารถแปลงสิทธิของ Warrant  ฉบับที่ 2 , 3  และ 4 ที่ไดรับโดยซื้อเปนหุน
สามัญไดเมื่อครบกําหนดปที่  2 ,3 และ 4 นับจากวันที่ ปตท. ออกและเสนอขาย Warrant ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูบริหาร และพนักงาน 
สามารถทยอยแปลงสิทธิของ Warrant เพื่อซื้อเปนหุนสามัญแตละฉบับได ในวันทําการสุดทายของทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุของ 
Warrant และ Warrant จะหมดอายุลงเมื่อครบกําหนด 5 ปนับจากวันที่ ปตท. ออกและเสนอขาย Warrant   

 (3) การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  เพื่อใหองคกรพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ   ในป 2550 ปตท.ไดพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะพัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากร
บุคคลใหเต็มศักยภาพ เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ และสนับสนุนใหพนักงานไดใชความรูความสามารถ
ของตนเองอยางเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน และเติบโตไปพรอม ๆ กับความสําเร็จขององคกรดวย  อาทิ
เชน  

  พัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ดวยกลไก Learning Organization  

  ปตท. ไดพัฒนาระบบสําหรับจัดเก็บขอมูลองคความรู ( Knowledge Management) ที่สําคัญขององคกร โดย
สนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานมีการจัดเก็บขอมูลองคความรูใหเปนระบบและเปนปจจุบัน รวมทั้งเปดโอกาสใหพนักงาน
ทุกระดับสามารถใชประโยชนไดจากระบบฐานขอมูลดังกลาว  ซึ่งจะชวยใหพนักงานสามารถเรียนรู แกไขปญหาตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และชวยสงเสริมใหพนักงานพัฒนาศักยภาพไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง  ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการนําไปสูการ
เปน High Performance Organization กรรมการผูจัดการใหญไดแสดงความคิดเห็นในประเด็น Learning Organization ไวดังนี้  

  “การที่เราจะมุงไปสูองคกรแหงความเปนเลิศไดนั้น ก็ดวยกําลังสติปญญาของคน Learning  เปน Lifetime หยุด
ไมได” 
  สรางพนักงานใหเปน คนเกง และ คนดี ขององคกรและสังคม 
   นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุงเนนพัฒนาพนักงาน ปตท. ใหเปน คนเกง หรือเปนผูที่มี
ศักยภาพสามารถตอบสนองตอความคาดหวังขององคกรในการดําเนินธุรกิจไดแลว ปตท. ยังใหความสําคัญตอการพัฒนา
พนักงานใหเปนคนดี  มีสวนรวมในการพัฒนาและชวยเหลือสังคม โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ( Corporate Governance)   
ที่องคกรกําหนด เปนกรอบใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติ   ทั้งนี้ ปตท. มีความเชื่อมั่นวาการพัฒนาพนักงานใหเปนคนดี 
และคนเกงนั้น จะชวยใหองคกรเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว 
  รวมประสาน  เพื่อกําหนดเปาหมาย และทิศทางการดําเนินงานขององคกร    

  ปตท. ไดมุงเนนใหผูบริหารและพนักงานในทุกระดับรวมกันในการกําหนดแผนงานใหสอดคลองกับ ทิศทางและ
เปาหมายขององคกร  ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินธุรกิจทั่วทั้งองคกรมุงไปสูจุดหมายเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ปตท. 
จึงไดใหมีการกําหนดกระบวนการจัดทําวิสัยทัศน (Vision) และทิศทางองคกร ( Corporate Direction) เปนประจําทุกป โดย
ผูบริหารระดับสูงของ ปตท. และบริษัทในเครือที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งสายงานสนับสนุนมารวมประชุมหารือและกําหนด
วิสัยทัศนและทิศทางขององคกรรวมกัน และถายทอดทศิทางดังกลาวไปสูหนวยงานภายในสายงานตางๆ เพื่อกําหนดเปนกลยุทธ
ธุรกิจ (Business Strategy) และแผนธุรกิจ (Business Plan) รวมทั้งแผนการใชงบประมาณที่มีความสอดคลองกับทิศทางที่องคกร
กําหนด    

  ในป 2550 พนักงาน ปตท. ทุกระดับไดกําหนดวัตถุประสงคและตัวช้ีวัด (KPIs - Key Performance Indicators) 
เปนรายบุคคลใหสอดรับกับทิศทางการดําเนินงานขององคกร หนวยงาน และหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ทั้งนี้  
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วัตถุประสงคและตัวช้ีวัดที่พนักงานกําหนดนั้น จะใชเปนกรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละบุคคล   

  รวมพลัง Synergy   เพื่อสรางความแข็งแกรง ใหกับ กลุม บริษัท ปตท.   

  ตามที่ ปตท. ไดขยายการดําเนินธุรกิจ ปโตรเลียมและปโตรเคมีใหครบวงจร เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงใหกับองคกร 
นั้น   เพื่อใหการบริหารจัดการของทุกบริษัทในแตละกลุมธุรกิจมีความตอเนื่องและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  ปตท. จึงได
วางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ PTT Group  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อกําหนดมาตรฐานของระบบบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนตอการโยกยายและหมุนเวียนผูบริหารและพนักงานของ ปตท. และบริษัทในเครือ   เพื่อให
การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ในป 2549 ปตท. และบริษัทในเครือไดรวมกันกําหนดวัฒนธรรมของ กลุม
บริษัท ปตท.    และจัดวางระบบการสรรหาบุคลากรและการฝกอบรมรวมกัน  ทั้งนี้ผูบริหาร ปตท.และบริษัทในเครือมีความ
เช่ือมั่นวา การบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ PTT Group จะชวยใหเกิดรวมพลัง (Synergy) นําจุดแข็งของแตละบริษัทมา
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ  ปตท . และบริษัทในเครือ  ซึ่งทําใหระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพสูงกวาการแยกบริหารเปนระบบเอกเทศของแตละบริษัท    

  พัฒนาพนกังานตามสายอาชีพที่กําหนด  และสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจขององคกร 

  การพัฒนาพนักงานถือเปนหัวใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนั้น ปตท. จึงไดพัฒนาระบบบริหาร
สายอาชีพของพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยไดกําหนดใหจัดตั้งกลุมที่ปรึกษาสายอาชีพ ( Career Counseling Teams : 
CCT) และ   คณะกรรมการที่ปรึกษาระบบการบริหารสายอาชีพ ( Career Management Counseling Committee : CMCC) ใหมี
หนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดและพัฒนาพนักงานเปนรายบุคคลใหมีความรู  ความสามารถที่เหมาะสม   เพื่อรองรับ
ทิศทางการดําเนินธุรกิจในอนาคต  ทั้งนี้ วัตถุประสงคในการบริหารสายอาชีพนั้น ก็เพื่อมุงเนนใหพนักงานมีความรู  ความ
ชํานาญสูงสุดในสายอาชีพ โดยองคกรจะเปนผูกําหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงาน  ทั้งในรูปแบบการฝกอบรมที่เหมาะสม  
การหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อใหพนักงานสามารถพัฒนาทักษะความชํานาญจากประสบการณในตําแหนง
หนาที่ใหม  ตลอดจนการแตงตั้งและเลื่อนระดับพนักงานใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน ซึ่ง
การพัฒนาพนักงานใหเหมาะสมตามความสามารถและความตองการของพนักงานและองคกรนั้น จะนํา ปตท. ไปสูความสําเร็จ
ตามเปาหมายที่กําหนดไวในที่สุด 

 สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงานเพื่อเปาหมายเดียวกัน 

 ปตท. ไดจัดใหมีรูปแบบการสื่อความระหวางผูบริหารและพนักงาน  เพื่อใหพนักงานทุกระดับไดรับทราบถึง
แนวทางการดําเนินงานขององคกร   อุปสรรค หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความเห็นและมี
สวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร ในป 2549 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ ปตท. ที่กําหนดการวาระการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ยังมีการประชุมคณะกรรมการรวมปรึกษาหารือ 
(Joint Consultation Committee - JCC) ที่กําหนดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานในหนวยงานภูมิภาค ทั่ว
ประเทศ นอกจากนี้กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูงยังไดจัดประชุมรวมกับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการประชุม
สัญจรทั่วประเทศรวมกับพนักงาน และการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานเพื่อรับทราบแนวคิดและหาแนวทางแกไขและ
ปรับปรุง  โดย ปตท. มีความเชื่อมั่นวาการสื่อความที่ดี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง ผูบริหารและพนักงานจะ
นําไปสูสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ  ซึ่งจะนําพาใหองคกรมุงไปสูเปาหมายในการดําเนินงานเดียวกัน 
อยางมีประสิทธิภาพ  
 
 การกํากับดูแลกิจการ 
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 ปตท. เปนบริษัทจดทะเบียนที่บริหารจัดการธุรกิจดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด นับตั้งแตแปลงสภาพ
เปน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  และกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ต้ังแตปลายป 2544 ซึ่งผลของการ
ดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังกลาว คือการไดรับรางวัล ไดรับการจัดอันดับในระดับดีจากองคกร/หนวยงาน/
สถาบันของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและตางประเทศตลอดมา ดังปรากฏจากรางวัลตางๆ ที่ไดรับในป 2549  และ
ในครึ่งป 2550 (มกราคม  - มิถุนายน  2550) อาทิเชน  

• รางวัลบริษัทท่ีมีธรรมาภิบาลที่ดีท่ีสุด (ของประเทศไทย)  : Best Corporate Governance ตอเนื่องเปนปที่ 2 โดย
นิตยสาร FinanceAsia เดือนพฤษภาคม  2549 

• รางวัลจากงาน “Set Awards 2006”  โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และวารสารการเงิน ธนาคาร 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2549  จํานวน  3  รางวัล  ไดแก 

 1. รางวัล Best Corporate Social   :  เปนรางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเดนในการ 
  Responsibilities (CSR) Awards     ดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 
 2. รางวัล Best Investor Relations  :  เปนรางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดําเนินกิจกรรม 
  Awards    นักลงทุนสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ 
 3. รางวัล Distinction in Maintaining  :  เปนรางวัลที่ยกยองและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีมาตรฐาน 
  Excellent Corporate Governance     ด านการรายงานการปฏิบั ติตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการ  
  Report    ที่ดีไดตอเนื่อง (สําหรับ ปตท.ไดรับรางวัลเปนปที่ 3) 

• ป 2549 : รางวัล Recognition Awards 2006, The Best of ASIA, The BEST of ASIA โดยนิตยสาร Corporate 
Governance Asia ของ Hong Kong  วันที่ 20 กันยายน2549 โดยประเทศไทยไดรับ 4 บริษัท คือ SCC,  K-Bank,  
AIS, PTT หลักเกณฑการพิจารณา  : 

 1. การไดรับการประกาศยกยองผลงานดาน CG 
 2. การมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของ  โดยตรงกับการปรับปรุงพัฒนาสงเสริมมาตรฐาน CG ในชวง  
       12 เดือนที่ผานมา  
   ป 2550 : รางวัล Recognition Award 2007, The BEST of ASIA  โดยนิตยสาร Corporate Governance  
  Asia ของ Hong Kong  วันที่ 18 มิถุนายน  2550  โดยประเทศไทยไดรับ  5  บริษัท  คือ PTT, AIS, K-Bank, 
  SCG, SCB   

• รางวัลจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน สําหรับป 2549  เปน 1 ใน 9 บริษัทที่ 
ไดรับการจัดอันดับในกลุม  “ดีเลิศ” โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ โดยความสนับสนุนของ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) วันที่ 27 ตุลาคม 2549 

• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ป 2549  ซึ่งจัดโดยกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2549  โดยไดรับ ร า ง วั ล ที่
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 2 รางวัล คือรางวัลคณะกรรมการดีเดนและรางวัลโครงการเพื่อสังคมดีเดน 

• รางวัล Asiamoney’s Corporate Governance  Polls  โดยนิตยสารAsiamoney  เดือนธันวาคม 2549/มกราคม 
2550 จํานวน  7  รางวัล ดังนี้ 

1. Best overall for Corporate Governance (Thailand)  
2. Best for Disclosure and Transparency (Thailand)  
3. Best  for Shareholders’ Rights and Equitable Treatment (Thailand) 
4. Best Managed Company (Large cap) for Thailand  
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5. 2nd Best Company in Asia for Corporate Governance in Asia 
6. 2nd Best for Disclosure and Transparency in Asia 
7. 2nd The Best Shareholders’ Rights and Equitable Treatment in Asia 

 คณะกรรมการ ปตท.  มีเจตนารมณที่มุงมั่นดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  มาเปนปจจัยหลักในการเสริมสราง
องคกรใหมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน โดย ปตท.ไดมีการ
กําหนดไวในขอบังคับของ ปตท. วา  “บริษัทฯ ตองจัดทํานโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ฝายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติขององคกรที่ไดมาตรฐานและเปนแนวทางที่ถูกตอง” และจากขอบังคับบริษัทดังกลาว ไดมีการจัดทําเปนระเบียบ
บริษัทวาดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี พรอมทั้งจัดทําคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. โดยในป 2548 ปตท. ได
ดําเนินการปรับปรุงคูมือดังกลาวเพื่อใหมีความสมบูรณและเปนไปตามหลักสากลปฏิบัติยิ่งขึ้น และถือเปนฉบับปรับปรุงครั้งที่ 
1/2548 ใชเปนฉบับปจจุบัน  โดยสรุปสาระสําคัญการดาํเนินการดานการกํากับดูแลกิจการไดดังนี้ 

 1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
  - การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  4  คณะ 
   คณะกรรมการ  ปตท. ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยในชวงเริ่มแรกไดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการดวย  
ตอมาในป 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อชวยสงเสริมและกลั่นกรองการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการใหดีเลิศ  ดังนั้น ในปจจุบัน ปตท. จึงมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
รวม  4 คณะ  เพื่อชวยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญอยางรอบคอบภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมุงเนนการสรางประโยชน
สูงสุดใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส และตรวจสอบได 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติและหนาที่รับผิดชอบตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  และมีการกําหนดบทบาทภาระหนาที่ความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรไวอยางชัดเจน  ทั้งนี้  รายละเอียด
ของกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 4 คณะไดกลาวไวในหัวขอการจัดการแลว 

  - การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
   คณะกรรมการ ปตท.ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.ไวดังนี้ 

1. คณะกรรมการ ปตท. ผูบริหารและพนักงานทุกคนมุงมั่นที่จะนําเอาหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่
ดีของ ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create Long Term 
Value และ Ethics มาใชในการดําเนินงาน มีโครงสรางการบริหารที่มีความสัมพันธกันระหวางคณะกรรมการ ปตท. ผูบริหาร
และผูถือหุนอยางเปนธรรม  

2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเทและรับผิดชอบ  มีความเปนอิสระและมีการจัดแบง
บทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญออกจากกันอยางชัดเจน 

3. คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบายและแผนงานที่สําคัญของ 
ปตท. โดยจะตองพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งตองดําเนินการเพื่อใหมั่นใจ
วาระบบบัญชี รายงานทางการเงนิและการสอบบัญชี มีความนาเชื่อถือ  
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4. คณะกรรมการ ปตท. จะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม เปนตัวอยางในการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.  และสอดสองดูแลในเรื่องการจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการที่
เกี่ยวโยงกัน 

5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อชวยพิจารณา
กลั่นกรองงานที่มีความสําคญัอยางรอบคอบ 

6. คณะกรรมการ ปตท.  ตองจัดใหมีการประเมินผลตนเองรายป เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการฯ  

7. คณะกรรมการ ปตท.  เปนผูพิจารณากําหนดจรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อใหคณะกรรมการฯ ผูบริหาร 
พนักงาน รวมถึงลูกจางทุกคนใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของ ปตท.   

8. มีการเปดเผยสารสนเทศของ ปตท.ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไมใชเรื่องทางการเงินอยางเพียงพอ 
เช่ือถือไดและทันเวลา เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียของ ปตท. ไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน มีหนวยงาน
ประชาสัมพันธและหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ รับผิดชอบในเรื่องการใหขอมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป 

9. ผูถือหุน ปตท. จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน มีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ และมีชองทาง
ในการสื่อสารกับ ปตท.ที่เหมาะสม 

10. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหารที่สําคัญทุกระดับอยางเหมาะสม
และมีกระบวนการสรรหาที่โปรงใส  เปนธรรม 

   คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดกําหนดจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ รวมทั้งได
พิจารณาทบทวน ปรับปรุงเนื้อหาในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ฉบับเดิม เพื่อใหมีความสมบูรณและเปนไปตาม
หลักสากลปฏิบัติยิ่งขึ้น โดยการจัดลําดับหัวขอและเพิ่มเติมสาระใหครบถวน  และมีเนื้อหาครอบคลุมสอดคลองกับนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีดังกลาวขางตน และจัดพิมพเปนคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 1/2548 เพื่อใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานลงนามรับทราบและถือปฏิบติัตอไป   

   ปตท.มีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการทุกทานเขารับการอบรมกับสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูดานตางๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรรมการ 
โดยแจงใหกรรมการทราบ และพิจารณาสมัครเขารับการอบรมอยางตอเนื่องตลอดป   

  -   การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ปตท.   
   คณะกรรมการ ปตท.จัดใหมีการประเมินผลตนเองของกรรมการเหมือนกับป 2548 คือจัดใหมีแบบ
ประเมินผล รวม 3 แบบ ไดแก แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ  และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน
ตนเอง)  และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอื่น) เพื่อชวยใหคณะกรรมการไดพิจารณาทบทวน
ผลงาน ปญหาและอุปสรรคในปที่ผานมา และนําผลการประเมินมาวิเคราะหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ และนําขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตอไป  ซึ่งไดเปดเผยไวในหัวขอการจัดการแลว 

  - กิจกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
   คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ทําหนาที่สงเสริมและกลั่นกรองการดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแล
กิจการเพื่อโดยให ปตท. มีการรณรงคสงเสริมความสําคัญของการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการกํากับดูแลกิจการอยางจริงจัง  โดยมี
การจัดตั้งคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญเปนหัวหนาคณะทํางาน   ชวย
ดําเนินการตางๆ ตามนโยบาย และเปนผูจัดกิจกรรมหลากหลายในการรณรงคสงเสริมการปลูกจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบ
ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหกับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูเกี่ยวของ  โดยภายในองคกร ปตท.  ยังคงสราง
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บรรยากาศของการรณรงคฯ ผานสื่อตางๆ  ภายในองคกร  เชน  การจัดนิทรรศการ  การจัดทําเว็บไซท CG  ที่มีขอมูลครบถวน  
และเปดโอกาสใหผูสนใจไดติดตอสอบถามได  จัดรายการเสียงตามสาย  จัดทํา วีดิทัศนเพื่อใชสื่อความฯ  จัดใหมีคอลัมน
เกี่ยวกับ CG  ในวารสานรายเดือน “PTT Spirit”  ใหพนักงานทุกคนไดรับทราบขาวการดําเนินการที่เกี่ยวกับ  CG รวมทั้งให
ความรูและมีกิจกรรมที่นาสนใจ  ซึ่งไดรับการตอบรับจากพนักงานทุกระดับเปนอยางดี  รวมทั้งเผยแพรคูมือกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของ ปตท.  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  ภาษาอังกฤษ  ใหกับนักลงทุนและผูสนใจตางชาติ  และผูมีสวนไดสวนเสียนําไปใชเปน
ประโยชน  หรือนําไปใชอางอิงไดไวในเว็บไซทของ ปตท. ตอไปอีกดวย 

  -  การจัดใหผูถือหุนรายยอย นักวิเคราะห นักลงทุนสถาบันเขาเยี่ยมชมกิจการในป 2549 ปตท.ไดแจงให 
ผูถือหุนซึ่งมีรายช่ือ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อจายเงินปนผลระหวางกาลแจงความประสงคในการเขาเยี่ยมชมกิจการของ 
ปตท.  จํานวน 300 คน แบงเปน  3  รุน รุนละ 100 คน  โดยวิธีการจับสลากอยางยุติธรรม  เปดเผยโปรงใส  เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูถือหุน 

   นอกจากนี้ ปตท.ยังใหความสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุม ปตท.  เพื่อใหเปนไปตาม
แนวทางการบริหารบริษัทในเครือแบบ “กลุม ปตท.”  โดยกําหนดเปาหมายในการยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทในกลุม ปตท.  ใหอยูในระดับใกลเคียงกัน  โดยรวมกันศึกษาและพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม
มาตรฐานสากล  ที่เหมาะสมสําหรับใชเปนหลักปฏิบัติของ “กลุม ปตท.”  รวมทั้งเสนอแนวทางการประเมินผลตนเองของแตละ
บริษัท (Self-assessment)  ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการปรับปรุงพัฒนา “กลุม ปตท.”  ใหดียิ่งขึ้นไป  และเตรียมความ
พรอมสําหรับการเขารับการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอไป  รวมทั้งกําหนดแผนการดําเนินงาน  และแนวทางการ
ประชาสัมพันธการกํากับดูแลกิจการที่ดีเชิงรุก  โดยในป 2549  ปตท. ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับ
บริษัท “กลุม ปตท.” เชน 

   1. แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการกํากับดแูลกิจการที่ดี “กลุม ปตท.” 
   2. จัดงานสัมมนาใหความรูดานการกํากับดูแลกิจการ  การรับผิดชอบตอสังคม  ชุมชน  สิ่งแวดลอม  โดยเชิญ
วิทยากรผูมีความรู  ความสามารถ  และมีประสบการณมาบรรยายใหความรูกับพนักงาน ปตท.  และของบริษัท “กลุม ปตท.” ที่มี
หนาที่เกี่ยวของการกํากับดูแลกิจการ  เพื่อเปนการเสริมสรางและแลกเปลี่ยนความรูประสบการณซึ่งกันและกัน 
   3. การจัดงาน PTT CG Group Day เพื่อเผยแพรการดําเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท “กลุม ปตท.” 
   4. รวมพิจารณาปรึกษา  หารือ  แลกเปลี่ยนความเห็นภายใน “กลุม ปตท.” เกี่ยวกับคูมือการกํากับดูแลกิจการ
ของแตละบริษัท  ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

  - การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
   ปตท.มีบริษัทในเครือที่ไปลงทุนและถือหุนถึงกวา 40 บริษัท (เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 10 
บริษัท)  ซึ่งกําไรสุทธิของ ปตท.ในปจจุบันประมาณ 60% มาจากบริษัทในกลุม ปตท.ที่ ปตท. ถือหุนโดย ปตท. ไดกําหนด
รูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบกลุม ปตท. เพื่อสรางใหเกิด Synergy กําหนดนโยบายที่สอดคลองในทิศทางเดียวกับ ปตท.  
โดยการเสนอใหกรรมการหรือผูบริหารของ ปตท. ไปเปนกรรมการในบริษัทในกลุมดังกลาว  เพื่อกํากับดูแลใหบริษัทดังกลาว
กําหนดนโยบายและดําเนินธุรกิจที่สอดคลองกับนโยบายของ ปตท.  ใหเกิดประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุม  ดังนั้น  การที่กรรมการหรือผูบริหารจะดํารงตําแหนงกรรมการเกิน 5 บริษัท  จึงมีโอกาสสูง  อาทิ  นายเชิดพงษ    
สิริวิชช  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ  และ นายพิชัย  ชุณหวชิร  โดย ปตท. มีเหตุผลในการพิจารณา  ดังนี้ 
   1.  เพื่อกํากับดูแลการบริหารจัดการตามนโยบายของ “กลุม ปตท.” และติดตาม Monitor ภาพรวมการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท “กลุม ปตท.” ใหสอดคลองกับนโยบายของ ปตท. ในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. และมีมาตรฐานใกลเคียงกัน 
   2.  เปนการสราง Synergy ใหกับธุรกิจของบริษัท “กลุม ปตท.”  เพื่อใหเกิดการประสานผลประโยชนและการ
สรางคุณคาเพิ่มใหกับทุกองคกรที่เกี่ยวของ และประเทศ 
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   3.  เพื่อนําประสบการณความสามารถเฉพาะดานไปชวยเหลือธุรกิจ  เชน  การนําความรูดานการเงินไปชวย
ปรับปรุงพัฒนาดานบัญชี  การเงิน  ใหบริษัทนั้นๆ ดําเนินธุรกิจไดเติบโตตอไปอยางเขมแข็ง  ซึ่งรวมถึงการไปชวยเหลือบริษัทที่
ไมไดอยูในกลุม ปตท.  ซึ่งสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดไปรวมในการดูแลบริษัทช้ันนําเหลานั้นมาชวยเสริม
ประโยชนใหกับ ปตท. และเปนการสรางความสัมพันธที่ดี  เพื่อเสริมสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจใหกับ ปตท.ดวย 
   4.  ถือเปนหนาที่ของกรรมการและผูบริหาร   และเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

 2. ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน 

  ปตท.  ตระหนักเสมอวา สิ่งที่จะทําใหผูถือหุนไววางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของ ปตท.  ก็คือการมี
นโยบายหรือการดําเนินการที่รักษาสิทธิพ้ืนฐานที่ผูถือหุนพึงไดรับและความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมตามที่
กฎหมายกําหนด รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เปนที่ยอมรับจากผูลงทุนและ
ผูเกี่ยวของทุกฝายอยูเสมอวาเปนกิจการที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

  ปตท. ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี
ของ ปตท. และหากมีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึ่งเปนเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผู
ถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมาย ที่ใชบังคับที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทจะเรียกประชุม
วิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป  

  -  การจัดประชุมผูถือหุน 

  ในการจัดประชุมผูถือหุน  คณะกรรมการ ปตท.  ตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุนในทุกเรื่อง  ซึ่งในการเตรียมการ
ประชุมผูถือหุน ป 2550  ปตท. ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน  และชื่อบุคคล
เพื่อเปนกรรมการลวงหนา  ถือเปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุก
รายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  นอกจากนี้  เพื่อใหมีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปรงใส ปตท. จึงได
กําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน  และช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการ
ลวงหนาขึ้น  ซึ่งจะชวยกล่ันกรองระเบียบวาระที่จะเปนประโยชนตอบริษัทอยางแทจริง  และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  รวมทั้งชวยใหบริษัทสามารถปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดอยางเปนรูปธรรม  และจากการปฏิบัติ
ที่ผานมา  ปตท.จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแกผูถือหุน
ลวงหนามากกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน  และเพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองไดสามารถมอบฉันทะให
ผูอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทระบุไวในหนังสือมอบฉันทะที่กระทรวงพาณิชยกําหนดเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงมติแทน
ผูถือหุนได  และไดทําประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ฉบับ ติดตอกันไมนอย
กวา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียม
ตัวกอนมาเขารวมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถือหุน ปตท.ไดนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนเปดเผยในเว็บไซท
กอนลวงหนา 30 วัน และในการจัดการประชุมฯ บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย  จัดใหมี
เจาหนาที่คอยตอนรับอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ  การใหความมั่นใจดานการรักษาความปลอดภัยแกผูถือหุน  การเปด
บริการรับลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 2 ช่ัวโมง รวมถึงการจัดใหมีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแกผูถือหุนที่มารวมประชุมดวย 

  การดําเนินการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง  ปตท. ใหโอกาสผูถือหุนที่เทาเทียมกันทุกราย  โดยกอนเริ่มการประชุม 
ประธานที่ประชุมไดช้ีแจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของ ปตท. 
การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน  และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ  ถามคําถามในแตละวาระ  และใหเวลาอภิปรายอยางเหมาะสมเพียงพอ  โดยประธานฯ  จะดําเนินการประชุม
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ตามลําดับวาระการประชุม  รวมทั้งจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา  ทั้งนี้  สําหรับวาระการ
เลือกตั้งกรรมการจะดําเนินการลงมติเปนรายคน  และผูบริหารใหความสําคัญกับทุกคําถามและตอบขอซักถามอยางชัดเจนและ
ตรงประเด็น พรอมทั้งมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตองครบถวน และสรุปดวยการลงมติและนับคะแนนเสียง  รวมระยะเวลา
ที่ใชในการประชุมผูถือหุนแตละครั้งประมาณ  2 -3 ช่ัวโมง   

  -  การจัดตั้งหนวยงาน Investor Relations 

  ต้ังแต ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ต้ังแตเดือนตุลาคม 2544  ปตท. จัดใหมีหนวยงาน
ฝายตลาดทุนและผูลงทุนสัมพันธ (Capital Market & Investor Relations Department) ที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการเปดเผย
ขอมูลสําคัญตอนักลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เชน การนําเสนอผลการดําเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศที่ 
ปตท. แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมถึงมีการทําบทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร (MD & A)   ราย
ไตรมาส ซึ่งแสดงสถานภาพ ผลการดําเนินงานและแนวโนมในอนาคตของ ปตท. ตอผูถือหุนทั้งในประเทศและตางประเทศ
ไดรับทราบอยางเทาเทียมกันอยางสม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง  ผูลงทุนสามารถติดตอกับหนวยงานไดโดยตรง หรือ
ผานทางเว็บไซทของ ปตท.  www.pttplc.com ซึ่งมีขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ไดปรับปรุงใหทันสมัยเปนปจจุบันอยู
เสมอ 

 3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

  ปตท. ไดใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ต้ังแต  ลูกคา  
ผูถือหุน และพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยไดระบุไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับการคํานึงถึงสิทธิของ
ผูมีสวนไดเสีย ดังขอความบางสวนในวิสัยทัศนของ ปตท. ดังนี้ “..../เปนผูนําในภูมิภาคดวยความรับผิดชอบ เปนธรรม และให
ผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสมตอผูมีสวนไดเสีย ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี”  และไดกําหนดไวในระเบียบบริษัทฯ 
วาดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2544 หมวด 3 จรรยาบรรณของคณะกรรมการฝายบริหารและพนักงาน ปตท.  และ
กําหนดไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2548  สําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ตอบสนองความตองการของกลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไวอยางชัดเจน เพื่อใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน ปตท. 
ยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน โดยถือเปนภาระหนาที่และเปนวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ สรุปไดดังนี้ 

ผูถือหุน   : ปตท. มีความมุงมั่นที่จะเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส โดย
คํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดี 

พนักงาน : ปตท. ถือวาพนักงานเปนปจจัยความสําเร็จของ ปตท. ปตท.จะสนับสนุนพัฒนาความ สามารถ
ในการทํางานระดับมืออาชีพ ใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางานอยางเทาเทียม เสมอ
ภาคและไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม เปนธรรม 

คูคา   :  ปตท. จะสรางความสัมพันธที่ดีเพื่อเอื้อประโยชนรวมกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่มีตอคู
คาอยางเครงครัด 

คูแขง    : ปตท. จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทาง
การคาดวยการกลาวหาในทางรายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง 

เจาหนี้   : ปตท. จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยเครงครัด 
ลูกคา   : ปตท. มีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคาและประชาชน  

เพื่อใหไดรับผลิตภัณฑและการบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม 
ชุมชน และสังคม : ปตท. ตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน รวมทั้งใหความสําคัญตอกิจกรรมของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ โดยปฏิบัติ
ตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบอยางเครงครัด 
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 4. การประชุมผูถือหุน 

  ปตท.จัดใหมีการประชุมผูถือหุน   โดยในป 2549  จัดใหประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 
2549  จํานวน  1  ครั้ง  และในป 2550 (ระหวางเดือน มกราคม  ถึง มิถุนายน)  จัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550  
จํานวน  1  ครั้ง  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 

  -  กอนวันประชุมผูถือหุน   
   ปตท. ไดนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมฯที่มีรายละเอียดครบถวนเปดเผยในเว็บไซทของ ปตท. กอนลวงหนา 
30 วัน  และไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม / ความเห็นของคณะกรรมการ / รายงานการประชุมครั้ง
ที่ผานมามีรายละเอียดครบถวน/ รายงานประจําปพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุม/  เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และ
ระบุวิธีการไวชัดเจน  โดยจัดสงแกผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนเกิน 14 วัน และไดประกาศลงในหนังสือพิมพ
รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ฉบับ ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน   เพื่อ
บอกกลาวผูถือหุนลวงหนาในเวลาที่เพียงพอสําหรับเตรียมตัวศึกษาขอมูลกอนมาเขารวมประชุม โดยจัดสงใหกับผูถือหุนทุกราย
ที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของ ปตท.  รวมท้ังไดแตงตั้งกรรมการอิสระเปนผูรับ
มอบฉันทะแทนผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของ ปตท.เขาประชุมแทนได 

  - วันประชุมผูถือหุน 
   ปตท. ไดกําหนดสถานที่ วันเวลาการประชุมที่ถือไดวาเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนอยางเทา
เทียมกันทุกราย  และใหความมั่นใจดานการรักษาความปลอดภัยแกผูถือหุนกําหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ   โดยใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดลวงหนากอนเวลาประชุมอยางนอย 2 ช่ัวโมง และตอเนื่องจนกวา
การประชุมจะแลวเสร็จโดยใชระบบ Barcode   รวมถึงการจัดของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแกผูถือหุนที่มาประชุม
ดวย  ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง  ประธานกรรมการไดทําหนาที่ประธานที่ประชุม โดยแจงรายละเอียดขององคประชุม 
อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใชบัตรลงคะแนน และเปดเผยผลการนับคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน  
โปรงใส  รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสมและเพียงพอ  และการตอบคําถามของ
กรรมการ หรือผูบริหารมีความชัดเจน ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550  ดังกลาวมีกรรมการเขารวมประชุม รวม 
14  ทาน ขาดเพียง 1  ทาน เนื่องจากติดราชการดวน และกรรมการผูจัดการใหญ  รวมทั้งมีผูบริหารระดับสูงและผูสอบบัญชีของ 
ปตท.  โดยมีที่ปรึกษากฎหมาย  จํานวน  2  ทาน  ทําหนาที่เปนคนกลางในการตรวจสอบและลงคะแนนเสียง  กรณีมีขอโตแยง
ตลอดการประชุม  ซึ่งประธานกรรมการไดดําเนินการอยางครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด  และผลการประชุมมีมติอนุมัติเปน
เอกฉันท 

  - หลังวันประชุม 
   ปตท. จะจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุน  ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง  รวมทั้ง
ขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระอยางละเอียด  ใหตลาดหลักทรัพยฯภายในเวลาที่กําหนด  และเผยแพรรายงานในเว็บไซท
ของ ปตท. (www.pttplc.com)   

 5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

  คณะกรรมการ ปตท. ประกอบไปดวยผูมีความรู ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณการทํางานจาก
หลากหลายสาขา ทําใหการปฏิบัติหนาที่กรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยผลความสําเร็จของคณะกรรมการ ปตท. ที่
เห็นไดชัดเจน    ป 2549 คือการไดรับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเดนจากกระทรวงการคลัง  
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  การใชอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ จะคํานึงถึงหลักการตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่
ประชุมผูถือหุนอยางซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการที่กําหนดไวอยางเครงครัด รวมทั้งกํากับ
ดูแลใหการบริหารจัดการของฝายจดัการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน   

 คณะกรรมการ ปตท.มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน และพิจารณาใหความเห็นชอบ ทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจ นโยบาย   กลยุทธและเปาหมายของ ปตท.  เพื่อใหฝายบริหารนําไปใชเปนกรอบในการจัดทํา แผนธุรกิจ  แผนสนับสนุน 
และงบประมาณ เปนประจําทุกป   โดยมีกลไกการกํากับดูแลใหผูบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ  
ซึ่งคณะกรรมการ จะกําหนดตัวช้ีวัดและตั้งคาเปาหมาย (Key Performance Index : KPI) ทางการเงินและแผนงานตางๆ ไวต้ังแต
ตนป  โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส  และเมื่อถึงปลายป คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลการ
ดําเนินงานของฝายบริหารโดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนงานที่ต้ังไวตามระบบขอตกลงการประเมินผลการ
ดําเนินงานประจําป (Performance Agreement  :  PA)    

 - การเขารับการอบรมของคณะกรรมการ ปตท.  
  คณะกรรมการ ปตท. และผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญตอการเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสม่ําเสมอ  ดังรายละเอียดตามขอมูลในประวัติของแตละทาน  โดย
กรรมการ ปตท. สวนใหญ มากกวารอยละ 85 มีประวัติไดเขารับการอบรมกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว  ทั้งนี้ ใน 
ป 2549 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2550  มีกรรมการรวม  10  ทานเขารับการอบรม / สัมมนา รวม 8 หลักสูตร   โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

รายชื่อกรรมการ หลักสูตร 
1. นายพรชัย  รุจิประภา - Directors Accreditation Program (DAP #56/2006) 
2. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช - Directors Certification Program (DCP #71) 

- Audit Committee Program (ACP #14) 
3. พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน - Directors Accreditation Program (DAP #53) 

- Finance for Non finance Directors (FN#29) 
- Audit Committee Program (ACP#14) 
- Directors Certification Program (DCP#90) 

4. พลเอก อภิชาต  เพ็ญกิตติ - Directors Accreditation Program (DAP62/2007) 
5. นายอําพน  กิตติอําพน - Directors Certification Program (DCP #80) 
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การอบรมของคณะกรรมการ ปตท. (ตอ) 
รายชื่อกรรมการ หลักสูตร 

6. หมอมหลวงปาณสาร  หัสดินทร - Developing CG #2 
- Setting the CEO Performance Plan & Evaluation 
- Understanding the Fundamental of Financial Statements 

7. นายเมตตา  บันเทิงสุข - Directors Accreditation Program (DAP #52) 
- Directors Certification Program (DCP #79) 

8. นางพรรณี  สถาวโรดม - Directors Certification Program (DCP #72) 

9. นายพรายพล  คุมทรัพย  - Directors Accreditation Program (DAP52/2006) 
10. นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช - Directors Certification Program (Refresher Course) 

- The Role of Chairman 2000 (RC#16/2006) 
 
กรรมการที่ลาออกระหวางป  

รายชื่อกรรมการ หลักสูตร 

1.  นายพัฒเดช  ธรรมจรีย - Developing CG #2 
- Develop & Implementing A Code of Ethics 

2.  นายศุภรัตน  ควัฒนกุล - Directors Certification Program (DCP #72) 

  ปตท.ใหการสนับสนุนและดําเนินการใหกรรมการพิจารณาเขารับการอบรมกับสถาบัน IOD และสถาบัน
อื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องตลอดป รวมถึงการจัดใหคณะกรรมการไดดูงานจากหนวยงาน  องคกรอื่นตาม
ความเหมาะสม  ทําใหเกิดมุมมองความคิดที่เปนประโยชนมาประยุกตใชกับธุรกิจของ ปตท. 

 -  การปฐมนิเทศกรรมการใหม (Directors Orientation) 
  สําหรับกรรมการที่เขารับตําแหนงใหมในคณะกรรมการของ ปตท.   ปตท. ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศ เพื่อให
กรรมการใหมไดรับทราบนโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ  เชน  โครงสรางทุน  ผูถือหุน  ผลการดําเนินงาน  
ขอมูลระบบตางๆ ที่ใชงานภายใน ปตท.  รวมทั้งกฎหมาย  กฎเกณฑตางๆ  พรอมทั้งสงมอบคูมือสําหรับกรรมการ  ซึ่งเปนขอมูล
ที่เปนประโยชนสําหรับการเปนกรรมการ ปตท. ใหกับกรรมการ  ทั้งนี้  คูมือกรรมการ ประกอบดวย 

 คูมือกรรมการ   :   
 1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
 2. ขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
 3. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนฯ 
 4. หนังสือรับรองบริษัท 
 5. วัตถุประสงคของบริษัท 
 6. ขอบังคับบริษัท 
 7. ระเบียบบริษัท (13 ระเบียบ) 
 8. คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของ ปตท. 
 9. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของ ก.ล.ต. 
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 ขอมูลสําหรับกรรมการ  :  
 1. Director Fiduciary Duty Check List  
 2. ขอแนะนําการใหสารสนเทศสําหรับผูบริหารบริษัทจดทะเบียน 
 3. หนังสือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 
 4. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 
 5. คูมือการเรียนรูและการปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม   
 6. ชุดขอมูล PTT Group Moving Forward to HPO   
 7. Company Profile  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 8. รายงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 9. รายงานประจําปฉบับภาษาไทย  และ CD 
 10. วารสารรายเดือน PTT Spirit  ในป 2549 

 - เลขานุการบริษัท 
  ปตท. ไดมอบหมายใหนายอรรถพล  ฤกษพิบูลย  ผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญ ทําหนาที่เปน
เลขานุการบริษัทของ ปตท.  เพื่อใหการบริหารงานของ ปตท. ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี  โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบหลกั  ดังนี้ 

• ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆที่คณะกรรมการตองทราบและปฏิบัติ 
• ดูแลกิจกรรมตางๆของคณะกรรมการ 
• ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอยางมีประสิทธิภาพ 

 6. ความขัดแยงของผลประโยชน 

  คณะกรรมการ ปตท.ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา การตัดสินใจใดๆ
ของบุคลากรทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของ ปตท. เทานั้น  และถือเปนหนาที่ของ
บุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะสงผลให 
ปตท.ตองเสียผลประโยชนหรือกอใหเกิดความขัดแยงในดานความภักดีหรือผลประโยชนหรือขัดขวางการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือ
การเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาวและตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ ตาม
แบบฟอรมรายงานการเปดเผยรายการที่สงสัยวาจะเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของ ปตท.และในการอนุมัติใด ๆ 
สําหรับกรณีดังกลาวตองยึดถือหลักการไมใหมีการกําหนดเงื่อนไขหรือขอกําหนดพิเศษผิดไปจากปกติ  รวมทั้งไดกําหนดให
สํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน
ดังกลาว  ซึ่งที่ผานมายังไมเคยมีปญหาดังกลาวเกิดขึ้น  

  ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ทุกครั้ง ประธานกรรมการจะแจงตอที่ประชุมเพื่อขอความรวมมือกรรมการ
ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนวาในระเบียบวาระใดที่กรรมการเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย 
ขอใหกรรมการแจงตอที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือใหความเห็นใดๆ 

  คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการ ปตท.เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยกําหนดในรายงานและเปดเผยขอมูลดังกลาวทุกไตรมาสอยางเครงครัด  รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในรายงาน
ประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย 
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  คณะกรรมการ ปตท.และผูบริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย ปตท. จะตองแจงให ปตท.ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน
ทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งหามมิใหกรรมการ ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผย
ขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงิน
จะเผยแพรตอสาธารณชนดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันไมใหนําขอมูลภายในไปใชในทางมิชอบ 

 7. จริยธรรมธุรกิจ 

  เพื่อแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. อยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนได
เสีย  ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม  ปตท. จึงกําหนดจรรยาบรรณของ ปตท. ขึ้น เพื่อใหคณะกรรมการ ปตท.  ผูบริหาร  
พนักงานและลูกจางทุกคนใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของ ปตท.  ดังรายละเอียด
ปรากฏในสวนที่ 3  ของคูมือการกํากับดูแลกิจการฯ  "จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ปตท."  ซึ่งสรุปได
ดังนี้  
  7.1 คณะกรรมการ ปตท. ควรเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของ  ปตท. อยางยั่งยืนให
ผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง บริหารงานอยางเต็มความสามารถ ดวยความ ซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวัง ไมฝกใฝ
การเมือง  มีความเปนอิสระทั้งการตัดสินใจและการกระทํา โดยไมมีสวนไดเสียในกิจการที่เกี่ยวของ หรือที่เปนการแขงขันกับ 
ปตท.  และมุงมั่นปองกัน และขจัดการกระทําทุจริตทุกประเภท  
  7.2 ผูบริหาร และพนักงาน ควรมุงมั่นในการพัฒนา เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม สรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคา คํานึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ ตระหนัก และหวงใยถึงความปลอดภัยของสังคม 
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่น ทุมเท โดยถือ
ประโยชนของ ปตท.เปนสําคัญ   
  ปตท. ไดจัดทําตัวอยางของการปฏิบัติตนของกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงาน  เปนบทความ  บทวิทยุ  และบท
วีดิโอ  เพื่อเปนการปลูกฝงใหกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงานใชวิจารณญาณ หรือการใชดุลยพินิจตัดสินใจเรื่องตางๆให
รอบคอบและถูกตอง โดยสามารถตรวจสอบการกระทําของตนเองไดโดยใหถามตนเองกอนวาสิ่งที่จะกระทํานั้น เปนสิ่งที่
ถูกตองหรือไม  เปนที่ยอมรับและสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม  เปนการทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียงของ ปตท. ในฐานะที่เปน
องคกรแหงจริยธรรมหรือไม  รวมทั้งกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวตลอดเวลา  

 8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

 การแตงตั้งกรรมการของ ปตท. เปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน  โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการ 
สรรหา และคณะกรรมการ ปตท. ตามลําดับ  ทั้งนี้  ณ  ปจจุบัน  (10 กันยายน  2550)  คณะกรรมการ  ปตท. มีจํานวน  15  ทาน  
ประกอบดวย 

 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  14  ทาน  และเปนกรรมการที่เปนอิสระ  10  ทานซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งคณะ   

• กรรมการที่เปนผูบริหาร   1  ทาน 

 ดังนั้น  ผูมีสวนไดสวนเสียจึงสามารถมั่นใจไดวากรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนผูถือหุนไดอยาง
เปนอิสระ และมีการถวงดุลที่เหมาะสม 
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 9. การรวมหรือแยกตําแหนง 

  ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการใหญ และไมมีความสัมพันธใด ๆ กับฝายบริหารโดย
มีอํานาจแยกกันเพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจําออกจากกันอยาง
ชัดเจน    

 10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  คณะกรรมการ ปตท. ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  เพื่อทําหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนของ
กรรมการและผูบริหาร  โดยคาตอบแทนกรรมการเปนไปตามมติที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  ทั้งนี้รายละเอียด
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ไดเปดเผยขอมูลไวในหัวขอการจัดการ  เรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารขางตนแลว 

 11. การประชุมคณะกรรมการ 

  ปตท. มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป  ในป 2550กําหนดการ
ประชุมเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศุกร สัปดาหที่สามของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม ซึ่งสํานักกรรมการผูจัดการใหญ จะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบแผน CD ให
กรรมการแตละทานลวงหนากอนการประชุม เปนเวลา 7 วัน เพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษากอนการประชุม  ทั้งนี้ 
ต้ังแตเดือนเมษายน 2547 เปนตนมา การประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดจัดในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งชวยอํานวย
ความสะดวก รวดเร็วในการคนหาขอมูล และลดการใชเอกสารประกอบวาระการประชุมไดเปนจํานวนมาก   

  ในการประชุมทุกครั้ง  กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอยางเปดเผยและเสรี  มีการจดบันทึกการประชุมเปนลาย
ลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลวจากคณะกรรมการ ปตท.เพื่อใหกรรมการและผูเกี่ยวของ 
ตรวจสอบได  โดยการประชุมคณะกรรมการ ปตท. แตละครั้งใชเวลา ประมาณ 2 ½ - 3  ช่ัวโมง  
  -  ป 2549   มีการประชุมตามวาระปกติ จํานวน 12 ครั้ง  และการประชุมนัดพิเศษ  2  ครั้ง 
  -  ป 2550  (ต้ังแต มกราคม  - มิถุนายน )  มีการประชุมตามวาระปกติ จํานวน  6  ครั้ง   
โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน  ดังนี้ 

การเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท  ป 2549  และคร่ึงป 2550 
 หนวย  : ครั้ง 

การประชุมคณะกรรมการ  
ป 2549 และตัง้แตเดือนมกราคม ถึง 30 มิถนุายน 2550 

กรรมการปตท. กรรมการตรวจสอบ กรรมการ 
กํากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา กรรมการกาํหนด

คาตอบแทน 
รายชื่อกรรมการ 

ป2549 ม.ค.-มิ.ย. 
2550 ป2549 ม.ค.-มิ.ย. 

2550 ป2549 ม.ค.-มิ.ย. 
2550 ป2549 ม.ค.-มิ.ย. 

2550 ป2549 ม.ค.-มิ.ย. 
2550 

1. นายพรชัย  รุจิประภา 1/1* 6/6 - - - - - - - - 
2. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช 12/14 6/6 - - - - 2/2 1/1 - - 
3. นายโอฬาร  ไชยประวัติ 14/14 5/6 10/10 5/5 - - - - - - 
4. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม - 2/2** - - - - - - - - 
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การประชุมคณะกรรมการ  
ป 2549 และตัง้แตเดือนมกราคม ถึง 30 มิถนุายน 2550 

กรรมการปตท. กรรมการตรวจสอบ กรรมการ 
กํากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา กรรมการกาํหนด

คาตอบแทน 
รายชื่อกรรมการ 

ป2549 ม.ค.-มิ.ย. 
2550 

ป
2549 

ม.ค.-มิ.ย. 
2550 ป2549 ม.ค.-มิ.ย. 

2550 ป2549 ม.ค.-มิ.ย. 
2550 ป2549 ม.ค.-มิ.ย. 

2550 
5. คุณพรทิพย  จาละ - 2/2** - - - - - - - - 
6. พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน 11/11 6/6 - - 2/2 2/2 - - - - 
7. พลเอก อภิชาต  เพ็ญกิตติ 1/1 6/6 - - - - - - - - 
8. นายอําพน  กิตติอําพน 14/14 6/6 - - - - 2/2 1/1 - 1/1 
9. หมอมหลวงปาณสาร  หัสดินทร 11/11 6/6 - - - 1/1 - - - - 

10. นายเมตตา  บันเทิงสุข 14/14 6/6 - - - - - - - - 
11. นางพันธทิพย  สุรทิณฑ 1/1 6/6 - - - - - 1/1 - - 
12. นางพรรณี  สถาวโรดม 14/14 6/6 - - - - - - 1/1 1/1 
13. นายพรายพล  คุมทรัพย - 2/2** - - - - - - - - 
14. นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช 14/14 6/6 10/10 5/5 - 2/2 - - - - 
15. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 14/14 6/6 - - - - - - - - 

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหวางป 2549  และและครึ่งป 2550                                                                                

     หนวย  : ครั้ง 

การประชุมคณะกรรมการ  
ป 2549 และตัง้แตเดือนมกราคม ถึง 30 มิถนุายน 2550 

กรรมการปตท. กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
กํากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา กรรมการกาํหนด

คาตอบแทน 
รายชื่อกรรมการ 

ป2549 ม.ค.-มิ.ย. 
2550 ป2549 ม.ค.-มิ.ย. 

2550 ป2549 ม.ค.-มิ.ย. 
2550 ป2549 ม.ค.-มิ.ย. 

2550 ป2549 ม.ค.-มิ.ย. 
2550 

1.  นายเชิดพงษ  สิริวิชช 13/14 4/4 -  -  -  -  
2.  นายพัฒเดช  ธรรมจรีย 14/14 4/4 10/10 5/5 -  -  -  
3.  นายพิษณุ  สุทรารักษ 14/14 4/4 -  2/2 1/2 -  1/1 1/1 

หมายเหตุ  :  ณ 30  มิถุนายน 2550 
 *  ลําดับที่ 1  :  ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ ปตท.  เมื่อ  1 ธันวาคม  2549 
 **  ลําดับที่ 4,  5,  13  :  ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ ปตท.  เมื่อ  30 เมษายน 2550 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวน  3  คน  ไดแก  ลําดับที่  3, 4, 14   (ลําดับที่ 4  : ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ   เมื่อ  25 

พฤษภาคม  2550) 
 - คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  จํานวน  3  คน  ไดแก  ลําดับที่  6, 9, 14  (ลําดับที่ 9 : ไดรับแตงตั้งเปน กรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี  เมื่อ 25 พฤษภาคม  2550) 
 - คณะกรรมการสรรหา  จํานวน  3  คน  ไดแก  ลําดับที่  2, 8, 11  (ลําดับที่ 11  : ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสรรหา  เมื่อ 1  ธันวาคม  

2549)  
 - คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  จํานวน  3  คน  ไดแก  ลําดับที่  4,  8,  12 
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 12. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  

  เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ ปตท.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการ ปตท.ไดแตงตั้งกรรมการ
ผูมีความรู ความชํานาญที่เหมาะสมชวยศึกษากลั่นกรองงานในเรื่องตาง ๆ จํานวน 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการสรรหา   คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน   และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องแตละคณะประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  ทั้งนี้ มีองคประกอบสมาชิก ขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบ  ตาม
รายละเอียดในหัวขอการจัดการขางตน 

 13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการ ปตท. กําหนดมาตรการในการสอดสองดูแลฝายบริหาร โดยจะเปนผูอนุมัติแผนงาน งบประมาณ 
และเปาหมายการปฏิบัติงาน  และมุงมั่นใหฝายบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมตางๆ ของงาน   

 การควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการ ปตท.จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและระบบการบริหารความเสี่ยงใหอยู
ในระดับที่เหมาะสม  มีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอเพื่อใหความมั่นใจวาระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานวา ปตท.ไดมีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุม
ครบทั้ง  3  ดาน  ไดแก  
 1.  ดาน Management Control  :  โดยตรวจสอบใหหนวยงานมีการดําเนินการตามพันธกิจ  ควบคุมใหฝาย
บริหารมีการจัดทําแผนการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว  มีการติดตาม  ประเมินผลการดําเนินการ 
 2.  ดาน Operational Control  :  มีการควบคุมทุกดาน เชน  ระบบการจัดซื้อ โดยใชระบบ E-Procurement  ทั้ง
ในรูปแบบการตกลงราคา  การประกวดราคา  การประมูล  โดยพิจารณาจัดซื้อจากทะเบียนผูคา  (Vendor List)  ของบริษัทเปน
หลัก  เปนตน 
 3.  ดาน Financial Control  :  ปตท.นําระบบงบประมาณที่มุงเนนผลงานมาใช (Result Based Budgeting)  
และ  ระบบ SAP (Systems Applications and Products)  รวมทั้งสอบทานความเพียงพอควบคุมภายใน เชน มีสภาพแวดลอมของ
การควบคุมที่ดี  มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม  มีกิจกรรมการควบคุมที่ดี   มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูลที่ดี  และมีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี เปนตน  

   ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจตอฝายบริหารในการชวยลดความเสี่ยง
ทางธุรกิจ ชวยใหดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามที่ต้ังไว  ชวย
ปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตอง
นาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของและชวยคุมครองเงินลงทุนของผูถือหุน 

  การตรวจสอบภายใน 
  สํานักตรวจสอบภายใน  ทําหนาที่ในการตรวจสอบบัญชีการเงิน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความปลอดภัย    
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  รวมทั้งตรวจสอบบริษัทยอย  บริษัทรวม  ใหปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ระดับสูง  โดยมีการตรวจสอบตามแผนงานประจําป ซึ่งจะมีความสอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยงขององคกร และได
รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. เปนประจําทุกไตรมาส 

   การบริหารความเสี่ยง 
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  ปตท.ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีบทบาทหนาที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองคกร 
ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคกร เพื่อจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถ
ยอมรับได  เชน ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks)  ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operation Risks)  ความเสี่ยงในธุรกิจ  
(Business Risks)  หรือความเสี่ยงในเหตุการณ (Event Risks)  รวมทั้งใหมีการจัดทําการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
แนวโนมซึ่งมีผลกระทบตอ ปตท. ทั้งภายในและภายนอก และใหมีการจัดทํารายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk  Management 
Report) เสนอคณะกรรมการ ปตท.  โดยมีระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) โดยมีการกําหนดดัชนีวัดความเสี่ยง 
(Cretical Risk Indicators : CRI)  เชน อัตราสวนหนี้สินตอทุน  (D/E Ratio)  ตองมีคานอยกวา 1 เทา  เปนตน   

  ปตท.ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงอยางจริงจัง  โดยกรรมการผูจัดการใหญไดประกาศนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรขึ้น  เพื่อให
ทุกหนวยงานใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินและบริหารการจัดการความเสี่ยง  โดยไดพัฒนาระบบขอมูลเพื่อบริหารความ
เสี่ยง เรียกวา “Risk Management Information System : RMIS” 

 14. รายงานของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีหนวยงานฝายบัญชีและสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการ ปตท.ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เปน
ผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของ ปตท. และบริษัทยอย  รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป   งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี  รับรอง
และตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ  ทั้งขอมูลทางการเงิน  และไมใช
การเงิน  ดําเนินการบนพื้นฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวน  และสม่ําเสมอดวย 

 15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 

  บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง รวมท้ังการนําเสนอ
ผลงานและการแจงสารสนเทศขององคกรตอนักลงทุน เจาของกิจการผูถือหุนและผูเกี่ยวของทั้งในทางตรงและทางออมมาโดย
ตลอด โดย ปตท. ไดจัดตั้งหนวยงานฝายตลาดทุนและผูลงทุนสัมพันธ (Capital Market & Investor Relations Department) ขึ้น
เพื่อเปนศูนยกลางในการกํากับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงินตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของ ปตท. ต้ังแต ปตท. แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนและกระจายหุนในตลาดหลักทรัพย เมื่อธันวาคม  2544  สรุป
ไดดังนี้ 

 ทางตรง   :  ปตท. มีการนําเสนอผลงานใหแกนักวิเคราะห นักลงทุนและพนักงาน เปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอใน
รูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเขารวม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันตางๆ รวมทั้ง การรวมกิจกรรม
พบนักลงทุนรายยอยกับตลาดหลักทรัพยฯ  และผูเกี่ยวของสามารถทําการนัดหมาย (Company visit) เขาพบผูบริหาร ปตท.เพื่อ
สอบถามขอมูลความคืบหนาการดําเนนิกิจการ ซึ่งในป 2549  และและครึ่งป 2550 สรุปไดดังนี้   
 
 ป 2549 ม.ค. – มิ.ย. 2550 
 (ครั้ง) (ครั้ง) 
 -   Roadshow  ตางประเทศ    9  7 
 -   Roadshow  ในประเทศ    5  3 
 -   Analyst Meeting 4  2 
 -   Company Visit / Conference Call 149  77 
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 ป 2549 ม.ค. – มิ.ย. 2550 
 (ครั้ง) (ครั้ง) 
 -   ทาง e-mail / โทรศัพท 3 - 5 5 - 6 
 -   รวมกิจกรรมตลาดหลักทรัพยฯ 3  2 
 -   นํานักลงทุนสถาบันพบผูบริหารและเยี่ยมชมโรงงาน 1 1 
 -   นํานักลงทุนรายยอยพบผูบริหารและเยี่ยมชมโรงงาน 1 1 

 ทางออม   : ปตท. มีการใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดําเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศที่ ปตท. 
แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูสนใจสามารถอานขอมูลไดทางเว็บไซทของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(www.set.or.th) และของ ปตท. (www.pttplc.com) 

  :  กรณีที่นักลงทุนและผูเกี่ยวของมีขอสงสัยและตองการสอบถาม สามารถติดตอมายัง ปตท. โดยผาน
ทางเว็บไซท (www.pttplc.com) ของ ปตท. หรือที่ ir@pttplc.com  

  นอกจากนั้น ปตท. ยังไดเผยแพรขาวประชาสัมพันธ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหนาของการดําเนินงาน 
และโครงการตางๆ รวมทั้งใหบริการตอบคําถามและอํานวยความสะดวกในการติดตอแกสื่อมวลชนและสาธารณชนอยาง
ตอเนื่องในป 2549  และครึ่งป 2550 สรุปได ดังนี้ 
 ป 2549 ม.ค. – มิ.ย. 2550 
  - ทาง e-mail  (ราย) 2,543 1,015   ราย 
  - ขาวแจก/ภาพขาว  (ช้ิน)  327 142   ช้ิน 
  - การแถลงขาว  (ช้ิน)   96 41   ช้ิน 
  - นําสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดําเนินงานใน/ตางประเทศ  (ครั้งตอป) 1 8   ครั้งตอป 

 
รับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืน 
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  ปตท. และชาวไทยทั้งประเทศตางตั้งใจทํา

ความดี และเดินตามรอยพระราชดําริเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตอองคประมุขที่ยิ่งใหญของไทย พระราชดําริของพระองคทาน
ในทุกแงมุมถูกถายทอดเปนรปูธรรมผานโครงการตางๆตามกําลังความสามารถของแตละหนวยงาน  

สําหรับ ปตท. นั้นไดนอมนําพระราชดําริ เกี่ยวกับ การใหความรู และสงเสริมการใชประโยชนจากหญาแฝก มาเปน
โครงการหลักในการรวมเทิดพระเกียรติพระองคทาน ภายใตช่ือ “โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป” ซึ่งมีเปาหมายที่จะเผยแพรประโยชนของหญาแฝก ตามพระราชประสงค เพื่อใหประชาชนรับรูและ
นําไปใชอยางกวางขวาง รวมทั้งรณรงคสงเสริม และขยายผลใหคนไทยทั่วประเทศปลูก และดูแลหญาแฝกอยางตอเนื่องจนเกิดผล
สําเร็จในการอนุรักษดินและน้ํา ไมนอยกวา 5 ลานกลา  
 

โดย ปตท. ดําเนินการใน 3 กิจการหลัก คือ  
1. ทําการปลูกหญาแฝกใน 4 พ้ืนที่เปาหมาย ไดแกหนวยงาน ปตท. 41 แหง และชุมชนรอบพื้นที่ทั่วประเทศ 
2. ดําเนินการประชาสัมพันธ และใหความรูเรื่องประโยชนและวิธีการปลูกหญาแฝกแกประชาชนทั่วไป และ 
3. กิจกรรมสุดทาย ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ และถือเปนจุดเดนของโครงการฯ คือ

การจัดประกวดการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 1 โดยการประกวดนี้ไดแบงเปน 3 ประเภท ไดแก ประเภทการปลูก 
ประเภทสงเสริม และประเภทสื่อเผยแพร  

นอกจากนี้ ปตท. ยังไดรวมกับมูลนิธิโครงการหลวงศึกษาวิจัยและสงเสริมใหมีการปลูกหญาแฝกอนุรักษดินและน้ําใน
พ้ืนที่ตนน้ํา พ้ืนที่ลาดชันและพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน อาทิที่ จ.เชียงใหม จ.นาน และ จ.กาญจนบุรี 
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สําหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติระดับประเทศที่ยิ่งใหญอีก 3 โครงการซึ่งทยอยจัดตลอดปนั้น  ไดแก การจัดแสดง
นิทรรศการดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่สนองตามแนวพระราชดําริ ของ ปตท. ใหเปนสวนหนึ่งของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป ของรัฐบาล ภายใตแนวคิด “ศิขริน นครา มหานที พระบารมีปกแผนดิน” ดวยรูปแบบ
เทคนิคพิเศษ แสงเสียง และสื่อผสม โดยนําผูเขาชมลองไปกับแพพลังไทยตามลําน้ําที่จําลองขึ้นมาบนพื้นที่ถึง 1,000 ตารางเมตร 
ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อใหทุกทานไดช่ืนชมพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ยังคุณอนันตแกพสกนิกรทั่ว
แผนดิน 

รวมทั้ง รวมกับกองทัพไทย จัดงานแสดงมัลติมีเดีย และพลุเฉลิมพระเกียรติ 60 ปครองราชย  เมืองทองธานี ซึ่งแสดง
คอนเสิรตเพลงพระราชนิพนธโดยวงดุริยางค 3 เหลาทัพ รวมกับศิลปนแกรมมี่ พรอมกับการถวายราชสักการะดวยการแสดงพลุ
ขนาดใหญ ประกอบแสง สี เสียง ผานมานน้ําชุด “ดวงประทีปแหงความหวังและความจงรักภักดี” 

ในปลายป ปตท. ไดเขารวม “มหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549” ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวง          
อ. เมือง จ.เชียงใหม โดย ปตท. เขารวมเปนผูสนับสนุนหลักในการจัดงาน ภายใตแนวคิด “ ดิน น้ํา ปา คน  พลังสรางความยั่งยืน” 
ซึ่งจัดแสดงเนื้อหาโครงการตางๆของ ปตท. ที่สนองแนวพระราชดําริ และจัดแสดงตลอดระยะเวลา 3 เดือน ระหวางวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2549 – 31 มกราคม 2550 หลังจากงานสิ้นสุดลง กระทรวงเกษตรและสหกรณไดปรับพื้นที่ใหเปน “สวนพรรณไมเขต
รอนชื้น “ ซึ่ง ปตท. ไดมอบเงินสนับสนุนในฐานะผูอุปถัมภหลักในการปรับและดูแลดวยเชนกัน 

ยิ่งไปกวานั้น ในระหวางปมหามงคล ปตท. ยังไดจัดและเขารวมกิจกรรมอีกหลากหลายกิจกรรมเพื่อรวมเฉลิมฉลองและ
เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสเดียวกันนี้  อาทิ การนําแนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวกําหนดเนื้อหา การ
ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 21 ภายใต หัวขอ “ อยูอยางไทย กินใชพอเพียง”  รวมสรางระฆังมหามงคลครองราชย 60 ป เนื้อ
ทองคําหนัก 609 บาท จํานวน 1 ใบ เพื่อนําขึ้นทูลเกลาฯถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สนับสนุนการแขงขันจักรยาน
ทางไกลนานาชาติ ( Tour of Thailand 2006) โดยใชเสนทางสวนสัตวเชียงใหมไนทซาฟารี ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมี
ผูเขารวมแขงขันจากยุโรปและเอเชียเปนจํานวนมาก  อีกทั้งไดสนับสนุนโครงการจักรยานเพื่อสิ่งแวดลอม ที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนอมถวายองคราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรณรงคใหประชาชนรวมทํากิจกรรมดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดําริ โดยจักรยานที่ใชในกิจกรรมนี้ไดมอบใหสถาบันการศึกษาใน
ถ่ินทุรกันดารตอไป  

นอกจากนี้ ปตท. ยังคงสรางสรรคและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดวยความยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนหลักปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องเสมอมา ดังตอไปนี้ 

สังคมและชุมชน 
ปตท. พรอมใหความชวยเหลือทุกครั้งที่เกิดภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะในยามที่พ่ีนองชาวไทยตองประสบกับความ

เดือดรอน ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน มุงเนนการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลัก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
-  เมื่อกลางป ไดเกิดอุทกภัย ที่ภาคเหนือของประเทศ ปตท.ไดเรงชวยเหลืออยางตอเนื่องในหลายรูปแบบเพื่อใหทันตอ

ความตองการและทั่วถึงของประชาชน  อาทิ มอบน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกกองบัญชาการทหารสูงสุด มอบงบประมาณเพื่อจัดหา
น้ํามัน และอุปกรณชวยชีวิต รวมท้ังน้ําดื่ม ใหแก ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 และ กองทัพเรือ  มอบนํ้าแขงแหง กาซ
หุงตม ปตท. ถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนผานหนวยงาน ปตท. ในพื้นที่และหนวยงานอื่นๆ ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ  
อีกทั้งไดมอบถุงยังชีพผาน กระทรวงพลังงาน เพื่อจัดสงไปยัง ศูนยกลางชุมชนชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  

 -  ปลายปน้ําเหนือไดไหลหลากตอเนื่องทําให กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดในภาคกลางประสบอุทกภัย  ปตท.ได
มอบผลิตภัณฑเช้ือเพลิงและหลอล่ืนสําหรับเรือเพื่อใชในภารกิจชวยเหลือผูประสบอุทกภัยของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยาม
ยาก สภากาชาดไทย  พรอมมอบถุงยังชีพ ผาน กรุงเทพมหานคร, สมาคมแมบานตํารวจ และสถานีวิทยุ สวพ.91   โดย ปตท. ยังได
จัดซื้อเรือหางยาวไฟเบอรกลาส มอบใหแก สมาคมแมบานตํารวจ เพื่อใชในการออกชวยเหลือและมอบสิ่งของบรรเทาทุกขผู
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ประสบอุทกภัย นอกจากนี้ ยังมอบถังน้ํามัน(เปลา)แก อบต. บางเลน จ.สุพรรณบุรี เพื่อใชดัดแปลงเปนสุขาเคลื่อนที่บรรเทาความ
เดือดรอนของผูประสบภัยอีกดวย 

-  เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดรอนจากภัยแลงและขาดแคลนน้ํา ปตท. ไดรวมโครงการ “กรมทรัพยฯ – 
กฟภ. –ปตท. –กปภ- -ทบ. รวมใจสูภัยแลง” ซึ่ง ปตท.ไดใหการสนับสนุนโครงการนี้ นับตั้งแตป 2542 เปนตนมา  

- และปลายป ปตท. ไดจัดขบวนรถ “ปตท. รวมใจ ตานภัยหนาว” นําผาหมกันหนาว มอบผานทานผูวาราชการจังหวัด
ลําปาง แพร เชียงใหม และอุบลราชธานี เพื่อสงมอบใหถึงมือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยหนาว โดยพนักงาน ปตท. 
ยังรวบรวมเงินเพื่อจัดซื้อผาหมมอบใหแกผูประสบภัยหนาวในเขตจังหวัดสระบุรีเพิ่มเติมอีกดวย 

- โครงการ PTT Tune Up ชวยชาติประหยัดพลังงาน ฟรี! แกประชาชน นับเปนปที่ 3  เพื่อรณรงคกระตุนใหประชาชน
ประหยัดพลังงานในทุกวิถีทางที่สําคัญคือการดูแลรักษาเครื่องยนตใหมีความสมบูรณ พรอมใชงาน โดยใหบริการต้ังแตวันที่ 1- 15 
ธ.ค.  (รวมระยะเวลา 15 วัน) ทุกวันไมเวนวันหยุด ต้ังแตเวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. จํานวน 100 แหง บน
เสนทางสายหลักทั่วประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย โดย ปตท.ใหการสนับสนุนในเรื่องสถานที่คือสถานีบริการ
น้ํามันฯ และชวยสนับสนุนคาใชจายตอบแทนใหแกนักศึกษาตลอดชวงปฏิบัติงาน 

-โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจร กับ ปตท. ปที่ 10 โดยรวมกับกรมขนสงทางบก จัดอบรมนักขับขี่ใหมีคุณภาพ มี
จิตสํานึก มีวินัย คํานึงถึงความปลอดภัยในการใชรถใชถนน และลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุ เชนเดียวกับที่สนับสนุนกรวยยาง
จราจรใหแกสถานีตํารวจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  อีกทั้งรวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ สนับสนุนพื้นที่ในสถานี
บริการน้ํามัน ปตท. จัดตั้งตูแผนที่ –เสนทางหลวงปลอดภัย 76 จังหวัดทั่วไทย เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกนักเดินทาง 

- โครงการปนน้ําใจสูชุมชน เปดคลินิกรักษาพยาบาลฟรีแกชุมชนที่โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง และจัดโครงการหนวย
แพทยเคลื่อนที่ บริการตรวจรักษาและใหความรูเบื้องตนแกชุมชน 
- รวมกับสถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.)  ดําเนินงานพัฒนาชุมชน  เปนปที่ 3 โดยขยายงานอีกหลายโครงการ  อาทิ การ
สนับสนุนการจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชน 12 จังหวัด   การดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตรวมกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยเปด
การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น เพื่อผลิตนักวิจัยชุมชนและนัก
ยุทธศาสตรชุมชน 

- มอบเงินสนับสนุน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เพื่อพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนและการมี
สวนรวมของประชาชนตามแนวทอสงกาซธรรมชาติ 

- มอบเงิน สนับสนุนการจัดตั้ง “มูลนิธิสันติธรรม 960” ซึ่งจะดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก งานสุขอนามัย ดูแลครอบครัวผู
ประสบเคราะหกรรมจากการกอการราย และสนับสนุนงานดานอื่นๆ ของคณะกรรมการอิสระเพื่ออํานวยความยุติธรรมและ
สงเสริมสิทธิเสรีภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ( กอยส.)  

- รวมทอดผาปาสามัคคีเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดสระยะสุดทายและสรางโรงพยาบาลสําหรับเด็กติดเชื้อเอดส ณ วัด
พระบาทน้ําพุ จ.สระบุรี  

 สิ่งแวดลอม 
นอกเหนือจากนําเสนอผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดูแลการจัดการใหมีผลกระทบนอยที่สุดแลว ปตท.ยังดูแล

รักษาปารวมกับชุมชนรอบพื้นที่รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเขมแข็ง ตลอดจนขยายผลสูโครงการตอเนื่องและกิจกรรมเพื่อ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ อีก ไดแก 

-   การอนุรักษและฟนฟูสภาพปา โดยฟนฟูปาชายเลนตามโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่ 1,136 ไร และฟนฟูสภาพปาบริเวณปาสงวนแหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในพื้นที่ 
10,000 ไร  
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- โครงการทองผาภูมิตะวันตก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมกับโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษา
นโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) สานตอการทํางานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพจากโครงการ
อนุรักษพ้ืนที่ปาและสัตวปา 30,000 ไร และนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมารวบรวมพัฒนาใหเปนองคความรูเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการทรัพยากรทองถิ่น ภายใตการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ พรอมสงเสริมการจัดทําแผนแมบท ชุมชน  

- รวมมือกับโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) จัดทํา 
“งานวิจัยโครงการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ชายฝงทะเลถึงยอดเขา พื้นที่หาด ขนอม-เขานัน”  ซึ่งเปนการศึกษาระบบนิเวศแบบ
องครวมจากชายฝงถึงยอดเขา เปนครั้งแรกในประเทศไทย  เพื่อศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปนเวลา 3 ป ซึ่งจะทําใหเกิดองคความรูที่ชุมชนทองถิ่นสามารถปรับใชไดอยางเปนรูปธรรม นําไปสูการอนุรักษ
และพัฒนาทรัพยากรทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

- การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 8 ในหัวขอ “วิถีพอเพียง แบงปน ผูกพัน คน น้ํา ปา”  ใหแก 38 ผลงานดาน
อนุรักษสิ่งแวดลอมจากทั่วประเทศ  ซึ่ง  ปตท. เปนผูสนับสนุนและดําเนินการจัดการประกวด เพื่อสงเสริมการสรางสรรคผลงาน
ดานอนุรักษที่เปนรูปธรรม ตามแนวพระราชดําริเรื่องความ “พอเพียง” โดยเกิดจากการลงมือปฏิบัติดวยความผูกพันและรูจัก
แบงปน เพื่อใหเกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

การศึกษา 
ปตท. เห็นความสําคัญของการศึกษาซึ่งเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ จึงไดใหความสนับสนุนตอเนื่อง และ

สงเสริมกิจกรรมในหลายรูปแบบและสาขา อาทิ  
- โครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน ในป 2549 ไดมุงพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณภาพ ใหสมกับที่ไดรับการประเมินจาก

กระทรวงศึกษาธิการและประกาศใหเปน “โรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน” ในปที่ผานมา 
- มอบอาคารเรียนแหงที่ 14  ณโรงเรียนบานปากแพรก อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และอาคารหองสมุด  “พลังไทย...เพื่อ

ไทย” แหงที่ 20 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต จ.สุราษฎรธานี ตลอดจนสราง หองเรียนพลังงาน ใหแก โรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา 
ตามกระบวนการประชาคมของชุมชนรอบคลังปโตรเลียมขอนแกน  ทั้งนี้ ปตท. มีนโยบายกอสรางสิ่งสาธารณประโยชนแก
โรงเรียนในภูมิภาคต้ังแตป 2536 อยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  

– มอบทุนการศึกษา อุปกรณการเรียนการสอน ใหกับนักเรียนในเขตพื้นที่รอบหนวยงานคลัง ปตท. และแนวทอสงกาซ
ธรรมชาติทั่วประเทศ ติดตอกันมาทุกป พรอมทั้งบริจาคอุปกรณกีฬา ใหกับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 - โครงการ ปตท. ( 5ส) สูโรงเรียน มีวัตถุประสงคหลักในการนําเรื่อง 5 ส เขามาสงเสริมและเผยแพรใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติแกเยาวชนในโรงเรียนตางๆ พรอมจัดการประกวดและสรางเครือขายโรงเรียน 5 ส โดยเปด “ศูนยเผยแพร 5 ส โรงเรียน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” ณ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต จ.สุราษฏรธานี ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียนขนาดใหญ 3 ป
ซอน 

-  จัดทําโครงการและคายตางๆเพื่อสงเสริมความรู ปลูกฝงและสรางรากฐานใหเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน 
ใชพลังงานอยางถูกวิธีและรูคุณคาพลังงานใหมีความเขาใจและรูจักคุณคา ตลอดจนรูจักใช และรูจักดูแลรักษา  เชน โครงการคาย
เยาวชนอนุรักษพลังงาน Generation P ปที่ 9 เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนที่มีความคิดสรางสรรคในการประดิษฐคิดคนนวัตกรรม
ใหมๆ หรือริเริ่มโครงการที่มุงเนนการอนุรักษพลังงานอยางเปนรูปธรรมเพื่อสงเขาประกวดดวย โดยทีมที่ผานการคัดเลือกจาก
แผนงานที่สงเขาประกวดใน “โครงการอนุรักษพลังงานดานเชื้อเพลิงในโรงเรียน” จะไดรับสิทธิ์เขารวมในกิจกรรม “คายเยาวชน
อนุรักษพลังงาน Generation P ประจําป 2549”  ซึ่งภายหลังการเขาคายฯ ทุกทีมงานจะตองดําเนินแผนงานฯ พรอมรายงานผลเปน
ระยะเวลา 6 เดือน ตามเงื่อนไขใน “การประกวดโครงการอนุรักษพลังงานในโรงเรียนกับ ปตท. ปท่ี 7” โดย ปตท. จะมอบรางวัล
แกแผนงานฯ ที่มีผลความสําเร็จสูงสุด เกิดประโยชนสูงสุด  และมีสิทธิ์เขารับการศึกษาตอใน คณะวิศวกรรมศาสตร 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน อีกทั้งจัด โครงการรถนิทรรศการเคลื่อนที่ “เปดโลกกาซธรรมชาติ” ปท่ี 7 และ โครงการคายสะพานความรู
สูทองถิ่น GASSY camp ปที่ 3 ดวยการคัดเลือกเยาวชนจากโรงเรียนที่ไดชมนิทรรศการเคลื่อนที่ ใหเขารวมกิจกรรมเพื่อเรียนรู
เกี่ยวกับกาซธรรมชาติในเชิงลึก 

                         -  จัดกิจกรรม คายเยาวชน ปตท. อนุรักษทะเลไทย และโครงการมัธยมรักษสิ่งแวดลอม   ณ โรงแยกกาซธรรมชาติขนอม 
โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ ในอําเภอขนอมรวมกิจกรรม   เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูงานอนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเลชายฝงขนอม    นําไปสูการสรางจิตสํานึกใหแกเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน 

                         -  สนับสนุนอุปกรณปรับแตงเครื่องยนตใหแกวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เพื่อใชประโยชนและสนับสนุนดานการศึกษา
ใหบริการประชาชนในโครงการปรับแตงเครื่องยนตฟรี (Tune Up) ในโอกาสตางๆ 

                  -  จับมือตลาดหลักทรัพยฯ จัดแขงขัน Money Management Award 2006 (MM Award )ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมกับ บริษัท แฟมิล่ี โนฮาว จํากัด ซึ่ง ปตท. ไดใหการสนับสนุนโครงการแขงขัน MM Award เปนปที่ 2 ติดตอกัน 
เพื่อเปนสวนหนึ่งในการเผยแพรความรูและแนวคิดดานการบริหารการเงินและการลงทุนใหแกเยาวชนคนรุนใหม 

- สนับสนุนการแขงขันเกมธุรกิจ “Thammasat Undergraduate Business Challenge 2006” ใหกับคณะพาณิชยศาสตร 
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อรวมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย โดยสงเสริมใหนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ช้ันนําของประเทศและตางประเทศกวา 15 สถาบันสรางนวัตกรรมดานการบริหารจัดการองคกร  
 

กีฬา 
หนึ่งในกิจกกรมที่ ปตท.สนับสนุน เพื่อชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน ทําใหเกิดการพัฒนาจิตใจ

หางไกลยาเสพติด มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อเปนบุคคลากรคุณภาพของชาติตอไป 
 -  มอบเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ  ไดแก การสนับสนุนสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ  และลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ โดยใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 3 ป รวม 
90,000,000 บาท เพื่อสรางความพรอมและความแข็งแกรงใหแกนักกีฬาไทยตั้งแตระดับเยาวชนตอเนื่องจนถึงระดับอาชีพ 

-  เปนผูใหการสนับสนุนหลักในการจัดการแขงขัน เทนนิสอาชีพระดับโลก ในประเทศไทย คือ เอทีพี ไทยแลนด โอ
เพน 2006 และพีทีที ไทยแลนด โอเพน 2006 รวมทั้ง การแขงขันเทนนิสเยาวชน 7 รายการ คือ พีทีที จูเนียร แชมเปยนชิพ 4 
รายการ พีทีที แชมเปยนชิพ 2 รายการ และพีทีที มาสเตอรคัพ 1 รายการ เปนปที่สองติดตอกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเทนนิสไทย
และผลักดันใหกาวไปสูกีฬาเทนนิสอาชีพตามนโยบายการพัฒนากีฬาชาติ   

-  สนับสนุนขอนแกนมารธอนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ ปตท. เปน        ผูสนับสนุนรายการแขงขันนี้มาโดยตลอด 
-  สนับสนุนกอลฟการกุศล  ใหแกมูลนิธิศูนยฝกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมการแขงขันกอลฟการกุศลฯ เพื่อจัดหารายไดสมทบทุน ในการดําเนินกิจการฝกอาชีพใหแกประชาชนผูดอยโอกาสในเขต
ภาคตะวันออก 

-  สนับสนุนการจัดแขงขันมวยปล้ําสมัครเลนชิงแชมปเอเชีย รายการ The 6 th Asian Cadet Wrestling Championship 
2006 ซึ่งจะมีนักกีฬากวา 20 ประเทศในทวีปเอเชียเขารวมแขงขัน ณ สนามกีฬาแหงชาติ 

 
ศิลปและวัฒนธรรม 
ศิลปะและวัฒนธรรมเปนสิ่งสะทอนถึงเอกลักษณและชีวิตจิตใจของคนในชาติ ที่สามารถบงบอกถึงอารยธรรมความ

เปนมาของชาตินั้นๆ ไดเปนอยางดี ปตท. ตระหนักถึงคุณคาที่ประมาณมิได จึงสงเสริมการพัฒนาศิลปกรรมและการอนุรักษ
วัฒนธรรมของชาติอยางตอเนื่อง 
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 -  จัดประกวดและแสดงผลงาน  “ศิลปกรรม ปตท.” ครั้งที่ 21 รวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  อีกทั้งยังรวมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนปที่ 7 และมหาวิทยาลัยทักษิณ เปนปที่ 3 ขยายผลสูภูมิภาคดวยการจัดประกวดศิลปกรรมปตท.เยาวชน
ภาคเหนือและภาคใต  

 -  รวมกับชาวลําปาง อนุรักษประเพณีตีกลองปูจา เขลางคนคร โดยสนับสนุนรวมกับพอครูกลองใหความรูเกี่ยวกับการ
ตีกลองปูจาใหถูกวิธี เพื่อรวมแขงขันในงานมหกรรมกองปูจาครั้งที่ 5 โดยมีผูแทนจาก 13 อําเภอ ของจังหวัดลําปาง รวมทั้ง จัด”
คายเยาวชนอนุรักษประเพณีกลองปูจา”  เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีสืบไป 

 
ปตท. ไดมุงมั่น ทุมเท พลังกาย พลังใจ สรางสรรคสังคมใหนาอยู  มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผานมา  

สงผลใหไดรับรางวัลหลายรางวัลจากหลายหนวยงาน  อาทิ รัฐวิสาหกิจดีเดนประจําป 2549 ดานโครงการเพื่อสังคมดีเดนจาก
กระทรวงการคลัง Best Corporate Social Responsibilities (CSR) ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเดนในการดําเนินธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม ในงาน SET AWARDS 2006 และรับรางวัลใหความสําคัญดานสังคมสิ่งแวดลอมติดตอกันเปนปที่ 3 ในงาน 
The 5th Thailand Corporate Excellence Awards ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย และ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปตท.รับรางวัล Commitment to Social and Environmental Issues ในฐานะ
บริษัทที่มีการบริหารจัดการเปนเลิศในดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

 
การดําเนินงานดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

ดวยจิตสํานึกของการเปนบริษัทพลังงานของชาติ ปตท. มุงดําเนินงานอยางมีจริยธรรม โดย มิไดคํานึงถึงเพียงเฉพาะผล
ประกอบการทางธุรกิจ หากยังใหความสําคัญกับการควบคุม ปองกันและลดผลกระทบดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดลอม ที่อาจเกิดขึ้นตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของอยางจริงจัง  ไมวาจะเปนการควบคุมความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน  ความมั่นคงปลอดภัย  การปองกันและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  การปรับปรุงและ
ควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต  การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม  ตลอดจนการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนและ
สังคม เพื่อใหเกิดดุลยภาพในการขับเคลื่อนองคกรตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) 
 ภายใตแนวทางดังกลาว ปตท. มุงมั่นพัฒนาการบริหารจัดการผลกระทบดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยในป 2549 ที่ผานมา ไดมีการดําเนินการในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใหเหมาะสมกับ
กลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้ 
 
ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง 

• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน 
 สุขภาพและอาชีวอนามัยในการทํางานถือเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน   ปตท. จึง
มุงเนนปองกันและควบคุมความเสี่ยงดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่อาจมีผลกระทบตอพนักงานและลูกจางอยางจริงจัง  
โดยนอกเหนือไปจากการนําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก./OHSAS 18001) มาใชในพื้นที่ปฏิบัติการตาง 
ๆ ซึ่งในป 2549 ไดรับการรับรองครบถวนแลวทุกพื้นที่   ปตท. ยังมุงเนนใหมีการดําเนินการเชิงรุกเพื่อปองกันและเฝาระวังความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ไมวาจะเปนการติดตาม ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน   การสงเสริม ผลักดันใหมี
การรายงานเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) และสภาพและการกระทําที่ตํ่ากวามาตรฐาน (Substandard Condition / Act)   
การแตงตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” ในพื้นที่ปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการมีสวนรวมของพนักงานในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย แผนงาน ตลอดจนมาตรการทางดานความปลอดภัย       
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม เปนตน   
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 จากการดําเนินการดังกลาวอยางจริงจังและตอเนื่องมาโดยตลอด ทําใหตัวช้ีวัดการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ไดแก อัตรา
ความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Incident Frequency Rate : LTIF)* มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2541  
โดยในป 2549 มีคาเทากับ 0.59 ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไวที่ 1.00 
 

 
   หมายถึง คาเฉลี่ย LTIF 
 

• การจัดการความมั่นคง ปลอดภัย (Security) 
ปตท. ตระหนักถึงความเสี่ยงและไดเตรียมการรับมือตอการเกิดเหตุวินาศกรรมตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอยางเปนระบบ โดย

ในปที่ผานมา ไดมีการบริหารจัดการ โดยกําหนดมาตรการ รวมทั้งดําเนินการแกไข ปรับปรุงทางวิศวกรรมใหเปนไปตามหลัก
สากล ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงขอบเขตของการไมละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ลูกจาง รวมทั้งผูมาติดตอ เปนสําคัญ 

• การเตรียมพรอมและตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต 
ปตท. กําหนดใหการเตรียมพรอมและตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต เปนหนึ่งในยุทธศาสตรการบริหารที่

สําคัญขององคกร  โดยนอกเหนือไปจากการจัดทําแผนปองกันและระงับเหตุฉุกเฉินในแตละพื้นที่ปฏิบัติงานแลว  ยังไดจัดทํา 
“แผนการจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต (Emergency and Crisis Management Plan)” เพื่อรับมือกับปญหาและลด
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท. พรอมทั้งยังมีการจัดใหมีการฝกซอมแผนฯ ในสถานการณตาง ๆ ในทุกพื้นที่ทั้งในระดับ
องคกร และระดับที่ดําเนินการรวมกันกับหนวยงานขางเคียงและหนวยงานราชการอยางสม่ําเสมอ 
 
ความรับผิดชอบตอลูกคาและผูเก่ียวของในสายโซอุปทาน (Supply Chain) 
 ภายใตบทบาทหลักของการเปนผูนําการจัดหาพลังงานทางเลือกเพื่อสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังมาโดยตลอด  ในป 2549 ปตท. ไดพัฒนาและขยายตลาดเชื้อเพลิงทางเลือก

                                                  
* อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Incident Frequency Rate : LTIF) มีหนวยเปน คร้ังตอ 1 ลานชั่วโมงการทํางาน 
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เพื่อลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงจากตางประเทศ รวมทั้งชวยลดมลภาวะทางอากาศใหนอยลง ไมวาจะเปน NGV แกสโซฮอล 
น้ํามันไบโอดีเซล และน้ํามันปาลมดีเซล ใหเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้นอยางทั่วถึง   และ
เนื่องจาก ปตท. ตระหนักถึงความสําคัญของธุรกิจกาซธรรมชาติวาเปนอุตสาหกรรมตนทางหลักของอุตสาหกรรมปโตรเคมีและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องมากมายหลายผลิตภัณฑ ดังนั้น ในป 2549 ปตท. ไดเขารวมในโครงการจัดทําฐานขอมูลผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม (Life Cycle Inventory Database) ของประเทศไทย ในสวนของกระบวนการแยกกาซธรรมชาติและระบบการขนสง
กาซ ซึ่งนอกจากจะชวยใหการจัดทําขอมูลการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑตาง ๆ ในประเทศไทยมีความสมบูรณมากขึ้นแลว 
ยังชวยสนับสนุนการสงออกของไทยใหเปนไปตามเงื่อนไขของการคาในตลาดโลกดวย 
 สําหรับในสวนของผูที่เกี่ยวของในสายโซอุปทาน ไดแก ผูสงมอบ ผูรับเหมา ตัวแทนจําหนาย  ในป 2549 ไดมีการจัด
สัมมนา อบรมใหกับผูแทนจําหนายและลูกคากลุมตาง ๆ   การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในโรง
บรรจุกาซของเอกชน   การติดตามตรวจสอบ  ผูสงมอบและ Outsourcing ในกระบวนการทํางาน รวมถึงประเด็นดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมที่มีผลโดยตรงตอคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการในระบบบริหารคุณภาพ  ตลอดจนการ
สนับสนุนและชวยเหลือในการกูภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดวย   
 
ความรับผิดชอบตอชุมชนและผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 
 การประกอบธุรกิจของ ปตท.กอใหเกิดประโยชนอยางมหาศาลตอการพัฒนาประเทศ  แต ปตท. ตระหนักเสมอวาอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งประชาชนและชุมชนที่อาศัยอยูรอบ ๆ พ้ืนที่ปฏิบัติงานได  ดวยเหตุนี้ ปตท. จึงใหความ
ใสใจในการควบคุม ปองกันและลดความเสี่ยงดังกลาวใหเหลือนอยที่สุดอยางเปนระบบ โดยที่ผานมาไดมีการนําระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 เขามาปฏิบัติในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน  อีกทั้งยังสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ ซึ่งไดมีการนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ อาทิ 
เทคโนโลยีการอนุรักษพลังงาน  การศึกษาแนวทางการกําจัดและบําบัดของเสียอันตรายจากโรงแยกกาซธรรมชาติ เปนตน  ในทุก
ป ปตท. ไดจัดทํา “รายงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainability Report)” เพื่อนําเสนอผลประกอบการธุรกิจ ควบคูไปกับ
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคม แจกจายใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบอยางโปรงใส 
 
รางวัลแหงความภาคภูมิใจดาน QSHE  
 
• รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจําป 2548 จาก คณะกรรมการรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ 
โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง 

• รางวัล TPM Excellence, 1st Category จากสถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) Solution (ประเทศ
ญี่ปุน)  

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง   โรงแยกกาซธรรมชาติขนอม   สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 5 จ.ราชบุรี    
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับประเทศ จาก

กระทรวงแรงงาน เนื่องในงานสัปดาหความปลอดภัยแหงชาติ ประจําป 2549 เพื่อสงเสริมใหสถานประกอบกิจการมีการ
บริหารและการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหไดมาตรฐานตามระบบสากล
และสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย ท้ังหมด 25 สถานประกอบกิจการ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2549  

คลังปโตรเลียมสุราษฎรธานี (ไดรับ 10 ปติดตอกัน)   คลังปโตรเลียมลําปาง (ไดรับ 7 ปติดตอกัน)    
คลังปโตรเลียมนครสวรรค (ไดรับ 6 ปติดตอกัน)   คลังน้ํามันพิษณุโลก (ไดรับ 6 ปติดตอกัน)    
คลังน้ํามันเชียงใหม   คลังปโตรเลียมขอนแกน   คลังน้ํามันอุบลราชธานี   คลังน้ํามันอุดรธานี    
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คลังน้ํามันศรีราชา   คลังกาซเขาบอยา   คลังกาซบานโรงโปะ   คลังน้ํามันสระบุรี    
คลังน้ํามันลําลูกกา   คลังน้ํามันพระโขนง   คลังปโตรเลียมบางจาก   คลังปโตรเลียมสงขลา    
คลังน้ํามันภูเก็ต   คลังน้ํามันปากพนัง   โรงแยกกาซธรรมชาติขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 1 จ.ชลบุรี   สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 
สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 3 จ.ระยอง   สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 4 จ.ขอนแกน 
สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 5 จ.ราชบุรี   อาคาร ปตท. สํานักงานใหญ 

• รางวัล EIA Monitoring Awards 2006 จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับสถานประกอบการที่
ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดน  

โรงแยกกาซธรรมชาติขนอม 

• รางวัล Thailand Energy Awards 2006 : ผูรับผิดชอบพลังงานดีเดน ประเภทอาคารควบคุม 
นายอนันตชัย  คําเกษม  คลังน้ํามันสระบุรี 

 

การรับรองระบบการจัดการ QSHE ในป 2549 
 

ISO/TIS 9001, ISO/TIS 14001 และ TIS/OHSAS 18001 Certified Sites
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TIS /OHSAS 18001 (พ้ืนที่เปาหมาย 26 พ้ืนท่ี)

 
 
• การรับรองระบบ ISO/TIS 9001 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)   

เพิ่มขึ้นอีก 1 ขอบขายจากปที่ผานมา ไดแก  งานบริการยานพาหนะ 

• การรับรองระบบ มอก./ OHSAS 18001 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ   

 เพิ่มขึ้นอีก 2 พ้ืนที่จากปที่ผานมา ไดแก  คลังน้ํามันพิษณุโลก และคลังน้ํามันอุดรธานี 
สรอ.  =  สํานักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ( The Management System Certification Institute (Thailand : MASCI) 
OHSAS =  Occupational Health and Safety Advisory Services 
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10.  การควบคุมภายใน   

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  โดยคณะ กรรมการบริษัทฯ ได
มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุงเนนใหระบบการควบคุมภายในมี
ความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ  และมีประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  รวมทั้งการใชทรัพยากร  
การดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกัน  หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ระบบ
บัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตองเชื่อถือได  รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ 

ในป 2550 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550) บริษัทฯ ไดประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการประเมินการ
ควบคุมภายใน  ซึ่งจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและสํานักตรวจสอบภายใน โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม ผูบริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อตอการควบคุมภายใน  ผูบริหารให
ความสําคัญกับการมีศีลธรรม  จรรยาบรรณและความซื่อสัตย  และมีการพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี ถาพบวาบุคลากร
ประพฤติปฏิบัติที่ไมเหมาะสม การยอมรับความรูความ สามารถของผูปฏิบัติงาน  การรับทราบขอมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่             
ตรวจพบหรือสิ่งที่ตองตรวจสอบ  ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหารเหมาะสมตอการพัฒนาการควบคุมภายใน และ
ดํารงไวซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล   โครงสรางองคกร    การมอบอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและจํานวน
ผูปฏิบัติงาน  เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ   นโยบายและการปฏิบัติดานบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจ  และสนับสนุนผูปฏิบัติงาน   

สภาพแวดลอมของการควบคุมของ บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน)  ภาพรวมมีความเหมาะสม  และมีสวนทํา
ใหการควบคุมภายในเพียงพอ  มีประสิทธิผล เชน    

- บริษัทฯ ไดจัดโครงสรางขององคกรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม  มีการมอบอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร  พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท  อํานาจ  หนาที่  และความรับผิดชอบ  รวมทั้ง
ตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของตน 

- บริษัทฯ ไดวิเคราะหพ้ืนฐานความรูทางการศึกษา  ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  และประเมินความรู
ความชํานาญในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหบุคลากรมีความรู  ทักษะ  และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย  และตาม
คําบรรยายลักษณะงาน (Job description) แตละตําแหนง   

- บริษัทฯ กําหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเปนลายลักษณอักษร เชน การคัดเลือก  การ
ฝกอบรม  การเลื่อนตําแหนง  การจายผลประโยชนตอบแทน  เปนตน 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุมไดกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตยและจริยธรรม โดยกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐาน สากล  คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ ไดประชุมรวมกันไตรมาสละ 1 ครั้งเพื่อกํากับดูแลใหบุคลากรทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่
กําหนด 

- ผูบริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทํางาน เชน มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
การบัญชี ระบบการจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก  
มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานที่สําคัญ 

2. การประเมินความเสี่ยง  บริษัทฯ กําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรที่ชัดเจน  วัตถุประสงคระดับองคกรและ
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองกันในการที่จะทํางานใหสําเร็จดวยงบประมาณ และทรัพยากรที่กําหนดไวอยางเหมาะสม  
ฝายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร บริษัทฯ 
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มีการวิเคราะหความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้มีกลไกที่ช้ีใหเห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เปนตน   

-  บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร โดยมีคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ทํา
หนาที่กํากับดูแลและกําหนดกรอบความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมองคกร  โดยมีคณะกรรมการจัดการคณะตาง ๆ 
บริหารความเสี่ยงงานที่อยูในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กําหนด ทั้งนี้ ครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน 
การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ การบริหารและการจัดการ  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม และความเสี่ยงสําคัญ
อื่นๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ  มีการกําหนดวัตถุประสงคขององคกรที่ ชัดเจนครอบคลุมสิ่งที่องคกรตองการบรรลุ
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมเกี่ยวของกับกระบวนการทํางานที่สําคัญขององคกร และสอดคลองเชื่อม โยงกับวัตถุประสงคและ
แผนยุทธศาสตรขององคกร  ผูบริหารมีการระบุความเสี่ยงในระดับองคกร  และครอบคลุมในทุกระดับกิจกรรมที่สําคัญ  

- ในป 2550 ไดมีการจัดการความเสี่ยงตาม  Risk  Profile ป  2550  จํานวน  19  ความเสี่ยง  โดยวางแผน
บริหารความเสี่ยง  เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น  พรอมทั้งมุงเนนโอกาสที่องคกรจะไดรับ  เชน  
ความเสี่ยงเกี่ยวกับ  International  Growth  ไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องบุคลากร  กําหนดมาตรฐานผลตอบแทนให
เทียบเทาธุรกิจคาสากล  จัดทําแผนเรงพัฒนาศักยภาพพนักงาน  ศึกษาวิเคราะหขอมูลตาง ๆ   ของประเทศที่ไปลงทุน  หา  
Success  Partner  ในการดําเนินธุรกิจ และการประมูลโครงการ  ความเสี่ยงเกี่ยวกับ  Price  Risk  Management  ไดกําหนดเปน
นโยบายใหบริษัทในกลุมดําเนินการบริหารความเสี่ยงดานราคา  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและมุงมองเกี่ยวกับแนวโนม
สถานการณราคาอยางตอเนื่อง  ความเสี่ยงเกี่ยวกับ  Gas  Operation  Interruption  ไดมีการดูแลการบริหารจัดการงานปฏิบัติการ
และงานรักษา ความปลอดภัยโรงแยกกาซธรรมชาติ  ระบบทอสงกาซธรรมชาติ  ใหเปนไปตามมาตรฐานที่สากลรับรอง  และให
มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณอยางตอเนื่อง  ความเสี่ยงเกี่ยวกับ  Group  Treasury & 
Credit  Management  ไดมีการบริหารความเสี่ยง  เพื่อลดผลกระทบจากกรณีเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาแข็งคาขึ้น  โดย
จัดโครงสรางของเงินกูที่เปนเงินสกุลตางประเทศใหมีสัดสวนสมดุลกับรายไดที่เปนเงินสกุลตางประเทศเดียวกัน (Natural  
Hedge)  บริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เปนสกุลตางประเทศ  (Foreign  Currency  Deposit)  เพื่อรองรับการใชจายเงินในสกุล
ตางประเทศ เปนตน 

3.   กิจกรรมการควบคุม บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจวาเมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะเกิด
ผลสําเร็จตามที่ฝายบริหารกําหนดไว  กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหเกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  เชน  

การควบคุมภายใน ดานการบริหาร บริษัทกําหนดพันธกิจ และวัตถุประสงคขององคกรเปนลายลักษณอักษร
และสื่อความใหบุคลากรทุกคนเขาใจ  เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคพรอมทั้งมีการวางแผนการดําเนินงาน การ
จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตรากําลัง   นอกจากนี้ไดมีการกําหนดกระบวน การทํางาน  และมีการติดตามผลเพื่อให
บุคคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนด 

การควบคุมภายใน ดานการเงินการบัญชี  บริษัทฯ มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน  รักษาเงิน  การรับ
จาย  เงินฝากธนาคาร  และเงินยืมทดรอง  เปนไปตามระเบียบที่กําหนด  มีการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตองและสม่ําเสมอ 

การควบคุมภายใน ดานการจัดซื้อจัดจาง บริษัทฯ มีระเบียบและขอกําหนดวาดวยการพัสดุเพื่อนําไปปฏิบัติ
ในการจัดซื้อจัดจาง  ซึ่งไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจางไวอยางชัดเจน  เชน อํานาจการอนุมัติ  การ
กําหนดความตองการพัสดุการตรวจรับ  การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ 
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การควบคุมภายใน ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล   มีกระบวนการสรรหาเพื่อใหไดบุคคลากรที่มีความรู
ความสามารถตามที่กําหนด   มีระบบคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม  มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  และระบบติดตามผลไวอยางชัดเจน   มีระบบการใหขอมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  

-   ในภาพรวม บริษัทฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยกําหนดใหมีนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร ระบุการดําเนินงานในสวนที่มีความเสี่ยงสําคัญและกําหนดกลไกในการควบคุมเพื่อ
ปองกันและลดขอผิดพลาด มีการสอบทานผลการดําเนินงานโดยฝายบริหาร มีการกําหนดใหใชดัชนีวัดผลการดําเนินงานกับ
พนักงานทั้งองคกร การควบคุมกิจกรรมดานการบริหาร การควบคุมภายในดานการเงินการบัญชี ดานการจัดซื้อจัดจาง มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีการวางระบบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุม
ติดตามประเมินผลอยางเพียงพอทั้งในดานการสรรหา คาตอบแทน หนาที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานมีความรูความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม 

4.   ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯ มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติงาน การ
รายงานทางการเงินและการดําเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่ใชในการควบคุมและดําเนินกิจกรรม
ขององคกร รวมทั้งขอมูลสารสนเทศที่ไดจากภายนอกองคกรมีการสื่อสารไปยังผูบริหารและผูใชภายในองคกร ในรูปแบบที่ชวย
ใหผูรับขอมูลสารสนเทศปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและใหความมั่นใจวามีการ
ติดตอสื่อสารภายในและภายนอกองคกรที่มีผลทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย   

-   ในภาพรวม ขอมูลสารสนเทศและการติดตอสื่อสารมีความเหมาะสม 
5.   การติดตามประเมินผล บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบติังานตามปกติของฝายบริหาร  ผูควบคุมงานและผูมีหนาที่เกี่ยวของ 

นอกจากนี้มีการประเมินผลโดยการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป
และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดสอบทานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
อยางสม่ําเสมอ กรณีพบขอที่ควรปรับปรุง ไดมีการกําหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อใหความมั่นใจวาขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการ
สอบทานไดรับการพิจารณาสนองตอบ  และมีการวินิจฉัยสั่งการใหดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที      

- การติดตามประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซึ่งกําหนดในเอกสารคําแนะนํา:การจัดทํารายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6  การติดตาม
ประเมินผลอยูในเกณฑดี   นอกจากนี้ทุกกลุมธุรกิจมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน   รวมทั้งมีการวัดผลดําเนินงาน (KPI) 
อยางสม่ําเสมอ 

- ในป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ไดมีมติและขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
นําไปปฏิบัติจํานวน  17  เรื่อง   ผูบริหาร / หนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการแลว 6 เรื่อง  คิดเปนรอยละ 35   นอกจากนั้น สํานัก
ตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะอยางสม่ําเสมอ 

ในสวนของการรายงานคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบและการควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนประจําทุกไตรมาสและรายงานสรุปประจําป 
(ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2549 ขางทาย) 

บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน)  มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ  5  องคประกอบของการควบคุมภายในหรือการ
ควบคุมเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ซึ่งมีการควบคุมที่ เพียงพอและมี
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ประสิทธิผล  ทั้งนี้ ความเสี่ยงตาม  Risk  Profile  ป  2550  ไดมีการจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงและดําเนินการบริหารความเสี่ยง
อยางตอเนื่อง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผูบริหารและสํานักตรวจสอบภายใน  
ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ  ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ  ประจําป  2549 

 
คณะกรรมการบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  มีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปตท.จํากัด  (มหาชน)  

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย   การเงิน   และการบริหารองคกร  โดยมีนายโอฬาร ไชยประวัติ  เปนประธาน
กรรมการ  นายพัฒเดช  ธรรมจรีย  และนายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  เปนกรรมการ  ในป 2549  คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ได
ประชุมรวมกับฝายจัดการและหนวยงานตาง ๆ ของบริษัทฯ จํานวน 10 ครั้ง ซึ่งเปนการประชุมรวมกับผูบริหารระดับสูง 1 ครั้ง 
และใหผูบริหารสายงานหลักที่สําคัญของบริษัทฯ เสนอผลการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง ปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน พรอมทั้งมีการประชุมรวมกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อสอบทาน
งบการเงินของบริษัทฯ และสอบทานแผนการสอบบัญชีและความเปนอิสระในการสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
และตามระเบียบบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) วาดวย  หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่ง
สอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ไดแก  การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานงบ
การเงิน  การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน และกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  
สรุปไดดังนี้ 

สอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดกํากับดูแลใหมีการ เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
และปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (ก.ล.ต.)  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
(ตลท.) และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ เชน สอบทานการกําหนดจํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนของผูบริหารบริษัทฯ การสอบทานรายการระหวางกัน โดยสอบทานรายการระหวางกันของกลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต 
และกาซธรรมชาติ กลุมธุรกิจน้ํามัน กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น สํานักงานใหญ ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวของกับบริษัทยอย 
บริษัทรวม  เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ  ไดดําเนินการตามเงื่อนไขทางธรุกิจปกติ  

สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2549 ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เพื่อใหม่ันใจวาได
ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. ระบบบัญชี และงบการเงิน
มีความถูกตองเช่ือถือได  รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและทันเวลา เพื่อเปนประโยชนกับนักลงทุน
หรือผูใชงบการเงินในการตัดสินใจลงทุน และไดเชิญผูสอบบัญชีรวมประชุมทุกคร้ังที่มีการพิจารณางบการเงิน รายไตรมาส
และงบการเงินประจําป  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินโดยสอบถามผูสอบบัญชีในเรื่องความถูกตอง
ครบถวนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล รายการปรับปรุงบัญชีท่ีมีผลกระทบตองบการเงินที่มี
สาระสําคัญ  

สอบทานการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ไดกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  และ
บริษัทในกลุม  ปตท. โดยสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงป  2549  และสอบทานการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส เพื่อให
มีความมั่นใจวาบริษัทฯ ไดบริหารจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดให
ขอแนะนําตอบริษัทฯ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ  เชน  การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติ  โรงแยกกาซธรรมชาติและคลังปโตรเลียมทั่วประเทศ   ซึ่งบริษัทฯ ไดทําแผนปองกันและระงับเหตุฉุกเฉินไวแลว  
และใหขอแนะนําเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการเงินและการลงทุน โดยใหบริษัทฯ และบริษัทในกลุม เขมงวดเรื่องการ
ลงทุนและบริหารความเสี่ยงทั้งดานทรัพยสินและหนี้สินที่เปนเงินสกุลตางประเทศ ใหมีความสมดุลและเหมาะสม 
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สอบทานการประเมินการควบคุมภายใน  บริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ในการดําเนิน ธุรกิจ และ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึง
การดูแลทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได
ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ไดใหความเห็นสอดคลองกันวาไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ในป 2549 บริษัทฯ ได
ประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวย   การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ผลการประเมินการควบคุมภายในของฝายบริหารและสํานักตรวจสอบภายในมีความเห็นวา  การควบคุมภายในของ
บริษัทฯ  มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 

กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอัตรากําลัง  โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบป 2549 ตาม
แผนงานที่ไดรับอนุมัติ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย วาดวย หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  และใหมีการติดตามการ
ดําเนินการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสําคัญ เพื่อกอใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณาแผนการตรวจสอบประจําป 2550  ซึ่งไดจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการ
ควบคุมภายใน และตามฐานความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งมีการประชุมรวมกับหนวยตรวจสอบภายในของบริษัทในกลุม 
ปตท. เพื่อใหมีความรวมมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ  เพื่อพัฒนางานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทในกลุม ปตท. ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวางแผนการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  บัญชี การเงินและปฏิบัติการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดลอม  และตรวจสอบบริษัทยอย บริษทัรวม     

ทั้งนี้ เพื่อใหแผนการตรวจสอบมีขอบเขตที่ครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสําคัญครบถวน มีการปองกัน   ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรและเปนประโยชนกับบริษัทฯ และผูถือหุนมาก
ที่สุดนอกจากนี้ไดใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานที่ถูกตรวจสอบทําการประเมินผลหนวยงานตรวจสอบภายใน พรอม
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในดวย  

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
(Self - Assessment) ทั้งคณะ และประเมินเปนรายบุคคลในลักษณะประเมินไขว  สําหรับป 2549  คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
ไดสรุปผลการประเมินตนเองทั้งคณะและประเมินรายบุคคลอยูในเกณฑดีมาก 

สอบทานแผนการสอบบัญชีและความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  ไดพิจารณาคัดเลือก ผูสอบบัญชีและคาตอบแทน
แลว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน ประจําป  2550  แตงตั้งสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.)  เปนผูสอบบัญชีประจําป  2550 

คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ  มีการ
บริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตองเชื่อถือได  รวมทั้งการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 

      (นายโอฬาร  ไชยประวัติ)                                       
                                  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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11.  รายการระหวางกัน 

11.1 รายการระหวางกันกับผูถือหุน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547  2548  2549  และ  30 มิถุนายน 2550 บริษัทมีรายการระหวางกันกับผูถือหุน ดังนี้  

 

บริษัท ความสัมพันธ รายการที่เกี่ยวโยงกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
(ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
(ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2549 
(ลานบาท) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 
( ลานบาท) 

กระทรวงการคลัง  ผูถือหุนใหญ  เปนผูค้ําประกันเงนิกูจากสถาบันการเงินตางประเทศ  3,343.47 3,092.59 2,341.52 2,054.56 

   เปนผูค้ําประกันหุนกูตางประเทศ 

 เปนผูค้ําประกันเงนิกูในประเทศ (ธนาคารออมสิน) 

 15,546.63 

3,000.00 

 -  

3,000.00 

- 

- 

- 

- 

   เปนผูค้ําประกันหุนกูในประเทศ (พันธบัตร) 56,930 49,400.00 44,400.00 43,400.00 

 

11.2 รายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม  กิจการรวมคา และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 
รายการบัญชีระหวาง ปตท. ที่มีกับบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกันกันในป 2547 ป 2548 ป 2549 และ  มค.-มิย. 2550  ที่ผานมามีดังนี้ 
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11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ 

ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       

บริษัท ปตท.สํารวจ
และผลิต ปโตรเลยีม 
จํากัด (มหาชน)  

118.46 406.02 641.34 279.52 - ปตท.ถือหุน รอยละ 66.65 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือ
หุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ  กวางสุข
สถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการใหญของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท. คาสากล 
จํากัด 

5,076.39 8,886.37 9,823.60 1,317.34 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 ––––– 

Subic Bay Energy 
Co., Ltd. 

1,622. 68 (2.90) 2,293.27 - -  ปตท.  ถอืหุน รอยละ  100 
 

––––– 

PTT Philippines 
Trading Corporation 
(ชื่อเดิม Subic Bay 
Fuels Co., Inc.) 

- - 5.41 10.36 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

––––– 

Subic Bay Fuels Co., 
Inc. 

- 612.76 - - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

––––– 

PTT Philippines 
Corporation 
(ชื่อเดิม Subic Bay 
Distribution, Inc.) 

- - 8.57 15.17 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

––––– 

Subic Bay 
Distribution, Inc. 

- 8.17 - - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน Subic Bay  
   Energy Co., Ltd.  รอยละ 100) 

––––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด 30  มิถุนายน  2550) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ปตท. จาํหนาย
กาซธรรมชาติ จํากัด 

1,130.51 1,775.05 2,306.85 1,259.34 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  58 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ปตท.จาํหนายกาซธรรมชาติ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายทรงวุฒิ  ชนิวัตร)  
 เปนกรรมการของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. 
(กัมพูชา) จํากัด 

507.23 797.27 1,083.77 1,042.33 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

Houakhong Trading 
Co., Ltd 

- 255.46 696.73 416.17 -  บจ. ปตท. (กัมพูชา)  ถอืหุน รอยละ 100 
    (ปตท.ถอืหุน บจ. ปตท.(กัมพูชา)  
   รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั 
(มหาชน) 

3,042.85 107,480.86 54,613.01 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
 (ณ 5 มิ.ย.49 เปลีย่นสถานะจากบรษิัทยอย 
เปนบริษทัรวม ) 

- กรรมการของ ปตท. (นายพรชัย  รุจปิระภา ) เปนประธานกรรมการ
ของ บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม   
นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการ
ของ บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  
ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ บมจ.โรงกลั่นน้ํามนัระยอง 

 
บริษัท บางกอก 
โพลีเอททีลนี จํากดั  
(มหาชน) 

1.01 0.87 0.49 0.17 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล รอยละ 55.19) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให 
 บมจ.ปตท. เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา    ภิญญาวัธน)   เปนกรรมการ 
 ของ บมจ.บางกอกโพลีเอททลีีน 
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11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด 30  มิถุนายน  2550) 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท  ปตท. เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

- 3,138.13 36,959.04 14,381.82 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  55.19 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิ
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวัติ   นายพรชัย  รุจิประภา   
นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ)เปนกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) 
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร) เปนกรรมการและ
กรรมการผูจัดการใหญ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

 
บริษัท รีเทล บิซิเนส      
อัลไลแอนซ จาํกดั 

61.27 237.54 289.52 141.21 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
   บจ.รีเทลบิซิเนสอัลไลแอนซ 

บริษัท ปตท.สผ. อิน-
เตอรเนชั่นแนล จาํกัด 

0.09 0.10 105.80 133.03 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
    จํากัด (มหาชน) ถอืหุนรอยละ 100   
    (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 66.65) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนประธานกรรมการ 
    ของ บจ. ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล 

PTTEP Siam Limited 14.99 93.48 159.79 75.67 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน) ถือหุนรอยละ 49 
   (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 66.65) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนประธานกรรมการของ  
    บจ. ปตท.สผ. สยาม 

PTT Phillippines, Inc. 5.43 - - - –––– - ในระหวางป 2547 PTT Phillippines ไดควบรวมกิจการเขากับ Subic  
    Bay Distribution, Inc. (SBDI) โดยโอนสินทรพัย หนี้สิน สิทธิ สิทธิ 
    ประโยชนพิเศษ ภาระผูกพันที่มอียู และพนักงานทั้งหมดใหแก SBDI  
    และดําเนินการเลิกกิจการ 
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11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด 30  มิถุนายน  2550)  

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ 
จํากัด 

- - 268.89 441.15 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) ถอืหุน 
    รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการ 
ของ บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้

บริษัท ไทยเอทานอล
เอมีน จํากดั 

- - 0.01 - - บริษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด  (มหาชน)  
   ถือหุนรอยละ 100 
   (ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 55.19) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร) เปนประธาน 
    กรรมการ ของ บจ. ไทยเอทานอลเอมีน 
 

บริษัท ทีโอซีไกลคอล 
จํากัด 

- - 5.14 5.51 -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
   (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
   (ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 55.19) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร) เปนประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ทีโอซีไกลคอล  
 

บริษัท ไทยโอลีโอ
เคมี จํากัด 

- - 0.01 - - บริษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด 
   (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
   (ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 55.19) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร) เปนกรรมการ  
    ของ บจ. ไทยโอลีโอเคมี 
 

บริษัท ไทยลูบเบส 
จํากัด (มหาชน) 

1.06 - - - - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
  รอยละ 100 (ปตท.ถอืหุน บมจ.ไทยออยล    
  รอยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ 
   ของ  บมจ.ไทยลูบเบส 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร    นายปรัชญา   ภิญญาวัธน  
   นายวิโรจน  มาวิจักขณ)  เปนกรรมการของ บมจ.ไทยลูบเบส 
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11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด 30  มิถุนายน  2550) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
 (ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

กิจการรวมคา       

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จาํกัด 

0.01 0.85 4.60      1.43 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลี
เมอส จํากัด 

- - 0.54 50.19 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  41.44 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน )  เปนประธาน 
กรรมการของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย)  เปนกรรมการของ บจ. เอช็เอ็มซี โปลีเมอส 

 
บริษัท ผลิตไฟฟาและ
น้ําเย็น จํากัด 

-    36.59 636.30 454.46 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการ 
 ของ บจ.ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น 

บริษัทรวม       

บริษัท อมตะ จดั
จําหนายกาซ
ธรรมชาติ จํากัด  

117.28 296.21 481.12 286.52 - บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถอืหุน 
   รอยละ 50  (ปตท.ถอืหุน บจ. จาํหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 

–––– 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ 
จํากัด 

- 4.06 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) ถอืหุน 
    รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการ 
ของ บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้
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11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด 30  มิถุนายน  2550)  บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การถือหุน 

บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

N/A 4,951.64 6,037.35 3,009.38 - ปตท.ถอืหุน รอยละ  20 
- บจ.ไทยออย เพาเวอร  ถอืหุน รอยละ 56 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนประธานกรรมการของ 
บจ.ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) 

-  ผูบริหารของปตท.(นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจติรพงษ  กวางสุขสถิตย   
นายวิโรจน  มาวิจกัขณ  )   เปนกรรมการของ บจ.ผลติไฟฟาอิสระ  
(ประเทศไทย) 

บริษัท  ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

61,018.37 94,585.52 115,919.89 56,517.64 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.54 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) 
เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการและ 
กรรมการอํานวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล 

บริษัท สตาร ปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

30,366.95 74,589.51 91,128.31 42,752.54 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ  
บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) 
เปนกรรมการของ บจ.สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบ 
เบล็นดิ้ง จาํกัด 

0.85 0.73 0.44        - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
     ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
     บจ.ไทยลูบเบล็นดิ้ง 

  



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 217 

11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด 30  มิถุนายน  2550) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 
บริษัท ปโตรเอเชยี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

323.57 367.70    306.00    190.95 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
     บจ. ปโตรเอเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท เวียดนามแอลพีจี 
จํากัด 

344.25 816.47 1,078.98    550.23 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  45 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

781.23 767.77 939.96       566.98 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

–––– 

บริษัท ไทย 
โอเลฟนส จาํกัด 
(มหาชน) 

13,022.10 19,073.49 -     - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 39.62 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟนส และ 
 บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ ไดควบบริษัท   
    เปนบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

28,908.40 39,467.32 50,290.08  23,803.63 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.67 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  
นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย    นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนกรรมการ
ของ บมจ. อะโรเมติกส   (ประเทศไทย) 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการและ 
กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน) 

10,675.12 9,905.21     -      - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 57.90 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ. ปโตรเคมีแหงชาติ และ
 บมจ.ไทยโอเลฟนส ไดควบบรษิัท   
    เปน บมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 218 

11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด 30  มิถุนายน  2550) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 
บริษัท ไทยออยล 
เพาเวอร จํากัด 

298.19 1,869.10 2,136.39 1,079.15 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  26 
-  บมจ.ไทยออยล  ถอืหุน รอยละ 55 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ  
บจ.ไทยออยล เพาเวอร 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย 
นายวิโรจน  มาวิจกัขณ )   เปนกรรมการของ บจ. ไทยออยล เพาเวอร 

 
บริษัท ทอสง
ปโตรเลียมไทย 
จํากัด 

0.31 0.26 0.31 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  33.19 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนประธานกรรมการ
ของ บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร    นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )  เปน
กรรมการของ บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย 

บริษัท วีนไิทย จาํกัด 
(มหาชน) 

- 17.81 197.69 475.30 -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
    ถอืหุนรอยละ 24.98  (ปตท. ถือหุน บมจ. 
    ปตท.เคมิคอล รอยละ 55.19) 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร)  เปนกรรมการของ  
 บมจ.วีนไิทย 
 

บริษัท ปตท.
จําหนายกาซ
ธรรมชาติ จํากัด 

329.02 - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  58 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ปตท.จาํหนายกาซธรรมชาติ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายทรงวุฒิ  ชนิวัตร)  
 เปนกรรมการของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 

บริษัท ไทยลูบ 
เบล็นดิ้ง จาํกัด 

21.43 - - 0.33 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
     ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
     บจ.ไทยลูบเบล็นดิ้ง 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 219 

11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด 30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท โรงกลั่น
น้ํามันระยอง 
จํากัด 
(มหาชน) 

28,299.95 - 77,148.00 62,376.77 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
(ณ 5 มิ.ย.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษทัยอย 
เปนบริษทัรวม ) 

- กรรมการของ ปตท. (นายพรชัย  รุจปิระภา ) เปนประธานกรรมการของ 
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม    
นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 

 
บริษัท  ไออาร
พีซี จํากัด 
(มหาชน) 

- - 174.93 29,896.58 -  ปตท.  ถอืหุนรอยละ 31.50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ   
 บมจ. ไออารพีซี 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์   นายปรชัญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ  บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

3,199.83 - 21,920.41 23,087.14 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
 (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )   
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ปุยเอ็นเอฟ
ซี จํากัด (มหาชน) 
(ชื่อเดิม บริษัท ปุย
แหงชาติ จํากัด 
(มหาชน)) 

26.81 - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ 20.44 แต ปตท.ได 
    ขายหุนทั้งหมดไปในระหวางป 2547 
-  รายการขายสินคาและใหบริการในชวงที ่
    บริษัท ปุยเอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)  
    ยังเปนบรษิัทที่เกี่ยวของกันกบั ปตท. 

–––– 

บริษัท ไทยพารา
ไซลีน จาํกัด 

1.15 - - - -  บริษัท ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
   รอยละ 100 (ปตท.ถอืหุน บมจ.ไทยออยล 
   รอยละ 49.54) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิโรจน  มาวิจักขณ)   เปนกรรมการ   
   บจ. ไทยพาราไซลีน 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 220 

11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด 30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

  บริษทัอื่นที่เกี่ยวของกัน      

บริษัท ทพิย 
ประกันภัย จํากดั 
(มหาชน) 

0.04 0.04 0.04 0.04 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  13.33 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ  
   บมจ.ทพิยประกนัภัย 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

26,284.67 30,744.69 13,966.85 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )   
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางจากปโตรเลียม 

บริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จํากดั
(มหาชน) 

4.17 6.62 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  7.06 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ขนสงน้ํามนั 
ทางทอ จํากดั  

0.48 0.71 0.24 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  2.76 
-  บมจ.บางจาก ถอืหุน รอยละ 8.35 
-  บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ ถือหุน 
    รอยละ 8.35 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
   บจ.ขนสงน้ํามันทางทอ 

บริษัท ระยองโอ
เลฟนส จํากดั 

- - 1,908.50 4,872.62 -  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร จาํกัด  ถอืหุน 
   รอยละ 14.27 (ปตท.ถือหุน บ.เอช็เอ็มซี 
 โปลิเมอร รอยละ 41.44) 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 
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11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
  

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด 30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จํากัด  

0.28 - 0.13 0.88 -  บริษัท ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
   รอยละ 100 (ปตท.ถอืหุน บมจ.ไทยออยล 
   รอยละ 49.54) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิโรจน  มาวิจักขณ)   เปนกรรมการ   
   บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด 
(มหาชน) 

0.71 - 0.53 0.40 - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
  รอยละ 100 (ปตท.ถอืหุน บมจ.ไทยออยล    
  รอยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ 
   ของ  บมจ.ไทยลูบเบส 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร    นายปรัชญา   ภิญญาวัธน  
   นายวิโรจน  มาวิจักขณ)  เปนกรรมการของ บมจ.ไทยลูบเบส 
 

รวม 215,607.17 401,191.48 493,538.83 269,491.95   
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11.2.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด 30  มิถุนายน  2550)   
บริษัทที่เกี่ยวของ 

ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       
บริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิต ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

36,075.95 45,178.35 52,618.99 22,552.80 -  ปตท.ถือหุน รอยละ 66.65 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปน
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนกรรมการและกรรมการผูจัดการ
ใหญของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล 
จํากัด 

- 3,460.57 4,153.21 4,206.69 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท ปตท. (กัมพูชา) 
จํากัด 

115.94 160.86 277.54 160.00 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 
บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน 
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

2,708.82 112,152.60 63,436.37 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
(ณ 5 มิ.ย.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษทัยอย 
เปนบริษทัรวม ) 

- กรรมการของ ปตท. (นายพรชัย  รุจปิระภา ) เปนประธานกรรมการของ  
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม    
นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ  
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)   
เปนกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 

 
บริษัท ปตท. เคมคิอล 
จํากัด (มหาชน) 

- 409.90 4,590.81 628.50 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  55.19 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิ
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวัติ   นายพรชัย  รุจิประภา   
นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ)เปนกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปน
กรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร) เปนกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการใหญ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 
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11.2.2. รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)   
บริษัทที่เกี่ยวของ 

ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ปตท.สผ. 
อินเตอรเนชัน่แนล 
จํากัด 

238.28 310.12 9,094.29 4,174.35 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน)  ถอืหุน รอยละ100 (ปตท. 
   ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 66.65) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนประธานกรรมการของ บจ. 
ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล 

PTTEP Siam Limited 6,672.05 10,953.65 12,574.05 6,552.43 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน)  ถอืหุน รอยละ 49 (ปตท.  
   ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 66.65) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนประธานกรรมการของ  
 บจ. ปตท.สผ. สยาม 

บริษัท ไทยลูบเบส 
จํากัด (มหาชน) 

319.80    -           -     - - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
  รอยละ 100 (ปตท.ถอืหุน บมจ.ไทยออยล   
  รอยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ 
   ของ  บมจ.ไทยลูบเบส 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร    นายปรัชญา   ภิญญาวัธน  
   นายวิโรจน  มาวิจักขณ)  เปนกรรมการของ บมจ.ไทยลูบเบส 
 

บริษัท พทีีทอีีพี โอมาน 
จํากัด 

- - - 505.93 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน)  ถอืหุน รอยละ 49 (ปตท.  
   ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 66.65) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนประธานกรรมการของ 
   บจ. พทีีทอีีพ ีโอมาน  

Thai Shell 560.34        -           -      -  -  ในไตรมาสที่ 1/2547   ปตท.สผ. และ PTT Offshore Investment Company 
   Limited (PTTEPO) ไดซื้อหุนทั้งหมดใน บริษทั Thai Shell  พรอมทั้งเปลี่ยน 
   ชือ่เปน บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกัด (ปตท.สผ.ส.) 
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11.2.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

กิจการรวมคา       
Orange Energy 
Limited 

- - 3,805.02 1,616.30 - PTTEP Offfshore Investment Company  
Limited (PTTEPO) ถือหุนรอยละ 53.9496 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน)  ถอืหุน  PTTEPO รอยละ 75  
 (ปตท.  ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 66.65) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนกรรมการของ บจ. ออเรนจ  
 เอ็นเนอรยี่  

B 8/32 Partners 
Limited 

- - 2,673.28 1,340.88 - PTTEP Offfshore Investment Company  
Limited (PTTEPO) ถือหุนรอยละ 25 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน)  ถอืหุน  PTTEPO รอยละ 75  
 (ปตท.  ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 66.65 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนกรรมการของ บจ. บ8ี/32  
พารทเนอร 

บริษัทรวม       
บริษัท  ไทย
ออยล จํากดั  
(มหาชน) 

76,117.03 122,694.01 157,646.05 75,374.66 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.54 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  
เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการและ 
กรรมการอํานวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล 
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11.2.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท สตาร 
ปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

36,319.81 46,623.80 61,218.87 31,208.54 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ  
บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) 
เปนกรรมการของ บจ.สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท โรงกลั่น
น้ํามันระยอง จํากดั 
(มหาชน) 

31,861.60 - 85,033.34 70,000.38 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
(ณ 5 มิ.ย.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษทัยอย 
เปนบริษทัรวม ) 

- กรรมการของ ปตท. (นายพรชัย  รุจปิระภา ) เปนประธานกรรมการของ  
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม    
นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ  
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)   
เปนกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 

 
บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

91.33 108.49 130.07        63.38 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ   บจ.ไทยลูบเบล็นดิ้ง 

บริษัท ทอสง
ปโตรเลียมไทย จาํกัด 

457.44 493.15 745.25        409.42 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  33.19 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนประธานกรรมการของ  
บจ.ทอสงปโตรเลยีมไทย 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร    นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )  เปนกรรมการ 
ของ บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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11.2.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  (ตอ) 
 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด   30  มิถุนายน  2550)  บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ไทยโอเลฟนส 
จํากัด (มหาชน) 

123.49 4,139.67     -      - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 39.62 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟนส และ 
 บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ ไดควบบริษัท   
    เปนบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

48,206.53 57,530.13 65,927.43 33,997.20 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.6782 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  
นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย    นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนกรรมการของ 
บมจ. อะโรเมติกส   (ประเทศไทย) 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการและ 
กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน) 

- 10.71    -    -  -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 57.90 
 - ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ. ปโตรเคมีแหงชาติ  
    และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ไดควบ 
    บริษัท  เปน บมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

- 453.41 5,594.88 1,964.13 -  ปตท.  ถอืหุนรอยละ 31.50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ   
 บมจ. ไออารพีซี 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์   นายปรชัญา  ภิญญาวัธน)  เปน
กรรมการของ  บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

917.91 - 4,602.63 1,624.24 -  ปตท.ถือหุน รอยละ   29.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
   ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  
   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษัทอิ่นที่เกี่ยวของเปนบรษิัทรวม ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )   
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางจากปโตรเลียม 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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11.2.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 
บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด 
(มหาชน) 

571.76          -          -          - - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน  รอยละ 100  
   (ปตท.ถอืหุน บมจ.ไทยออยล   รอยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)   
 เปนกรรมการ  ของ  บมจ.ไทยลูบเบส 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร    นายปรัชญา  
  ภิญญาวธัน   นายวิโรจน  มาวิจักขณ)  เปนกรรมการของ  
 บมจ.ไทยลูบเบส 

FST Aviation Services  
Limited 

11.36          -          -         2.05 -  Subic Bay Distribution, Inc. (SBDI) 
    ถือหุน รอยละ  25 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื 

–––– 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน       
บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

13,568.60 10,753.85 2,493.54        - -  ปตท.ถือหุน รอยละ   29.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื 
   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอิ่นที่เกี่ยวของ 
 เปนบริษทัรวม ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )  
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ขนสงน้ํามนั 
ทางทอ จํากดั  

85.90 62.21 45.68          17.43 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  2.76 
-  บมจ.บางจาก ถอืหุน รอยละ 8.35 
-  บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน 
    กรุงเทพ ถอืหุน รอยละ 8.35 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
   บจ.ขนสงน้ํามันทางทอ 

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด 
(มหาชน) 

292.25 1,892.17 2,856.45      1,556.89 - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
  รอยละ 100 (ปตท.ถอืหุน บมจ.ไทยออยล    
  รอยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)   
 เปนกรรมการ ของ  บมจ.ไทยลูบเบส 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร    นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน   นายวิโรจน  มาวิจักขณ)  เปนกรรมการ 
 ของ บมจ.ไทยลูบเบส 
 

รวม 255,316.19 417,387.64 539,517.75 257,956.20 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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11.2.3 รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       

Subic Bay Energy Co., Ltd. 16.86 117.97 183.78 95.98 -  ปตท.  ถอืหุน รอยละ  100 
 

–––– 

PTT Philippines 
Corporation 

- - - 1.54 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท พทีีที แอลเอ็นจี 
จํากัด 

- 0.39 9.56 13.00 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย)  เปนกรรมการของ  
 บจ.พทีีท ีแอลเอน็จี 
 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมันระยอง 
จํากัด (มหาชน) 

N/A 1,528.19 42.39 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
(ณ 5 มิ.ย.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษทัยอย 
เปนบริษทัรวม ) 
 

- กรรมการของ ปตท. (นายพรชัย  รุจปิระภา ) เปนประธานกรรมการของ  
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม    
นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ  
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 

 
บริษัท บางกอกโพลีเอทที
ลีน จํากัด (มหาชน) 

1.20 - - - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล รอยละ 55.19) 
(ณ 2 ต.ค.49 ปตท.ขายหุนทั้งหมดใหบมจ.
ปตท.เคมิคอล ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา    ภิญญาวัธน)   เปนกรรมการ 
 ของ บมจ.บางกอกโพลีเอททลีีน 

 
 
 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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11.2.3 รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท เอนเนอรยี่ คอม
เพล็กซ จํากดั 

- - - 5.08 -  ปตท. ถอืหุน รอยละ  50 
-  ปตท.สผ. ถอืหุน รอยละ  50 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธานกรรมการ  
ของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒ ิ ชินวัตร   นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์   นายมารุต  
มฤคทัต) เปนกรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพลก็ซ 
 

บริษัท ปตท.ธุรกจิคาปลีก 
จํากัด 

- - - 7.59 -  ปตท. ถอืหุน รอยละ  100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์)  เปนกรรมการของ  
 บจ.  ปตท.ธุรกิจคาปลีก  

บริษัท ปตท.คาสากล จํากดั - - - 0.30 -  ปตท. ถอืหุน รอยละ  100 ––––– 

กิจการรวมคา       

บริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

47.92 1.34 6.75 23.61 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธานกรรมการของ  
 บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด 

2.12 0.01 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธานกรรมการของ  
 บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
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11.2.3 รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทรวม 
      

บริษัท ไทยออยล จํากัด 
(มหาชน) 

9.94 1.62 6.64 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.54 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายประเสริฐ   
บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการและ 
กรรมการอํานวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล 

บริษัท สตาร ปโตรเลียม 
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

15.71 170.80 99.40 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ  
บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรชัญา  
ภิญญาวัธน) เปนกรรมการของ บจ.สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 
 

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

4.66 0.83 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
     บจ.ไทยลูบเบล็นดิ้ง 

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด 
(มหาชน) 

15.03 - - - - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
  รอยละ 100 (ปตท.ถอืหุน บมจ.ไทยออยล    
  รอยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)   
 เปนกรรมการ ของ  บมจ.ไทยลูบเบส 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร    นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน   นายวิโรจน  มาวิจักขณ)  เปนกรรมการ 
 ของ บมจ.ไทยลูบเบส 
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11.2.3 รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ทอสงปโตรเลียม
ไทย จํากดั 

69.61       -         -        - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  34.04 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนประธานกรรมการ
ของ บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร    นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )   
เปนกรรมการของ บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย 
 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

     -    - 2.92    - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
(ณ 5 มิ.ย.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษทัยอย 
เปนบริษทัรวม ) 

- กรรมการของ ปตท. (นายพรชัย  รุจปิระภา ) เปนประธานกรรมการของ 
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม   
นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  
ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ บมจ.โรงกลั่นน้ํามนัระยอง 

 
บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

      -     - 11.07    - -  ปตท.ถือหุน รอยละ   29.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอิ่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )   
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางจากปโตรเลียม 

บริษัท อะโรเมติกส  
(ประเทศไทย) จํากัด  
(มหาชน) 

117.65 225.98 320.42 155.26 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.67 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  
นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย    นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนกรรมการ
ของ บมจ. อะโรเมติกส   (ประเทศไทย) 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการและ 
กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 
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11.2.3 รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด   30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน       

บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

6.40 7.68 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอิ่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )   
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ราชบุรี เพาเวอร 
จํากัด 

0.44 3.33 0.99 - -   ปตท.ถอืหุน รอยละ  15 
-   ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร 

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด 
(มหาชน) 

0.72 - - - - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
  รอยละ 100 (ปตท.ถอืหุน บมจ.ไทยออยล    
  รอยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)   
 เปนกรรมการ ของ  บมจ.ไทยลูบเบส 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร    นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน   นายวิโรจน  มาวิจักขณ)  เปนกรรมการ 
 ของ บมจ.ไทยลูบเบส 
 

บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จาํกัด 
(มหาชน) 

- - 0.01 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  7.06 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

รวม 310.58 2,058.14 683.93 302.36   
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11.2.4 รายการลูกหนี้ เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืมระยะสั้น แกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

11.2.4.1  รายการลูกหนี้การคา   
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 

 
ป  2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

2.18 83.27 69.27 61.11 -  ปตท.ถือหุน รอยละ 66.65 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) 
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการใหญของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล จํากดั  - 73.56 1,686.35 778.37 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

Subic Bay Energy  Co., Ltd. 3,915.03 3,965.69 3,424.03 3,278.06 -  ปตท.  ถอืหุน รอยละ  100 
 

–––– 

PTT Philippines Trading 
Corporation (เดิมชื่อ Subic 
Bay Fuel Co.,Inc.) 
 
 
 

- - 6.11 10.69 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100 (ปตท.ถอืหุน Subic 
    Bay Energy Co., Ltd.  รอยละ 100) 

–––– 

Subic Bay Distribution, Inc.  1.99 6.62 - - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  
    Subic Bay Energy Co., Ltd.   รอยละ 100)

–––– 
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11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 
PTT Philippines Corporation 
(เดิมชื่อ Subic Bay  
Distribution Co.,Inc.) 
 

- - - 12.82 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน   
    Subic Bay  Energy Co., Ltd.  
 รอยละ 100) 

––––– 

บริษัท ปตท. จาํหนาย 
กาซธรรมชาติ จํากัด 

213.08 174.70 227.20 220.26 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  58 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความ 
 ขัดแยงของ ปตท.ถือหุน 
 สวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ปตท.จาํหนายกาซธรรมชาติ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายทรงวุฒิ  ชนิวัตร)  
 เปนกรรมการของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จํากัด 252.56 276.46 222.61 320.65 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมันระยอง 
จํากัด (มหาชน) 

2,662.08 10,163.35 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
(ณ 5 มิ.ย.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษทัยอย
เปนบริษทัรวม ) 

- กรรมการของ ปตท. (นายพรชัย  รุจปิระภา ) เปนประธานกรรมการของ 
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม   
นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  
ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ บมจ.โรงกลั่นน้ํามนัระยอง 

 
บริษัท บางกอกโพลีเอททลีีน 
จํากัด (มหาชน) 

0.13 0.05 0.04 0.02 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล รอยละ 
55.19) 
(ณ 2 ต.ค.49 ปตท.ขายหุนทั้งหมดใหบมจ.
ปตท.เคมีคอล ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา    ภิญญาวัธน)   เปนกรรมการ 
 ของ บมจ.บางกอกโพลีเอททลีีน 

บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไล
แอนซ จาํกัด 

- (0.33) 1.12 0.42 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท.
ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
   บจ.รีเทลบิซิเนสอัลไลแอนซ 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 235 

11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ปตท. เคมคิอล 
จํากัด (มหาชน) 

- 4,620.76 4,463.92 3,896.90 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  55.19 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมี
แหงชาติและ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบ
รวมบริษทัเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวัติ   นายพรชัย  รุจิประภา   
นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ)เปนกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปน
กรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร) เปนกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการใหญ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

 
บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ จํากัด - - 51.37   88.69 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 

-  บมจ.ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) ถอืหุน
    รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธานกรรมการ
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี ้

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการ 
ของ บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้

 
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร
เนชั่นแนล จํากดั 

- 0.03               31.49      28.27 - บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต 
   ปโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
   ถอืหุน รอยละ 100  (ปตท.  
   ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 66.65) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนประธานกรรมการของ  
บจ. ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล 

PTTEP Siam Limited 7.85 35.53 40.23   28.73 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติ 
 ปโตรเลียม จํากัด   (มหาชน) ถือหุน 
 รอยละ 49   (ปตท. ถอืหุน บมจ. 
 ปตท.สผ.รอยละ 66.59) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนประธานกรรมการของ บจ. 
ปตท.สผ. สยาม 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล 
จํากัด 

- - 1.01 1.24 -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
   (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
   (ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
 รอยละ 55.19) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร) เปนประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ทีโอซีไกลคอล  
 

บริษัท คอนอโค(ประเทศ
ไทย) จาํกัด 

- - - 438.71 - บริษทั ปตท.ธุรกิจคาปลีก จํากดั 
   ถอืหุน รอยละ 100  
    (ปตท. ถอืหุน บจ. ปตท.ธุรกิจ 
   คาปลีก รอยละ 100) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์)  เปนประธานกรรมการของ  
 บจ. คอนอโค (ประเทศไทย)  

Houakhong Trading Co., 
Ltd 

42.69 75.26 184.39 192.01 -  บจ. ปตท. (กัมพูชา)  ถอืหุน 
   รอยละ 100   (ปตท.ถอืหุน  
   บจ. ปตท.(กัมพชูา) รอยละ 100) 

–––– 

กิจการรวมคา       
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 
จํากัด 

- - 0.24 0.12 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  41.44 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความ 
    ขัดแยงของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน )  เปนประธาน 
กรรมการของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย)  เปนกรรมการของ บจ. เอช็เอ็มซี โปลีเมอส 

 
บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ํา
เย็น จํากัด 

1.88 0.84 94.19 68.71 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความ 
    ขัดแยงของ  ปตท.ถอื 
    หุนสวนที่เหลือ  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการ 
 ของ บจ.ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น 

บริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

- - - 0.80  -  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
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11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทรวม 
      

บริษัท อมตะ จดัจาํหนาย
กาซธรรมชาติ จํากัด 

18.03 32.81 44.62 54.37 - บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ  
  ถอืหุน รอยละ 50  (ปตท.ถอืหุน  
  บจ. จําหนายกาซธรรมชาติ  
  รอยละ 58) 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื 
 

––––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
 

- 1,108.15 1,282.92 542.17 - ปตท.ถอืหุน รอยละ  20 
- บจ.ไทยออยเพาเวอร  ถือหุน  
   รอยละ 56 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื 
 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนประธานกรรมการ
ของ บจ.ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) 

-  ผูบริหารของปตท.(นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจติรพงษ  กวางสุข
สถิตย   นายวิโรจน  มาวิจกัขณ  )   เปนกรรมการของ บจ.ผลิตไฟฟา
อิสระ (ประเทศไทย) 

บริษัท  ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

2,206.73 5,823.26 6,369.65 11,194.07 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.54 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายประเสริฐ   
บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการและ 
กรรมการอํานวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล 
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11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ปโตรเอเซยี  
(ประเทศไทย) จํากัด 

269.48 259.00 253.38 257.08 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ   
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
     บจ. ปโตรเอเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท สตาร ปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

2,572.63 6,957.75 6,960.04 6,142.15 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ  
บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) 
เปนกรรมการของ บจ.สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

0.17 0.14 0.06 0.12 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ  ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
     บจ.ไทยลูบเบล็นดิ้ง 

บริษัท เวียดนามแอลพีจี 
จํากัด 

19.49 87.27 95.06 104.11 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  45 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ  ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

202.33 255.99 272.46 325.11 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

–––– 

บริษัท ไทยโอเลฟนส 
จํากัด (มหาชน) 

1,511.12 - - - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 39.62 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟนส และ 
 บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ ไดควบบริษัท   
    เปนบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

2,090.69 3,426.22 3,813.04 4,484.02 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.67 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ  ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  
นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย    นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนกรรมการ
ของ บมจ. อะโรเมติกส   (ประเทศไทย) 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการและ 
กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 239 

11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ไทยออยล 
เพาเวอร จํากัด 

159.07 0.01 379.80 382.70 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  26 
-  บมจ.ไทยออยล  ถอืหุน    รอยละ 55 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ  
บจ.ไทยออยล เพาเวอร 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจติรพงษ  กวางสุขสถิตย 
นายวิโรจน  มาวิจกัขณ )   เปนกรรมการของ บจ. ไทยออยล เพาเวอร 

 
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน) 

1,080.18 - - - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน  รอยละ 57.90 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ. ปโตรเคมีแหงชาติ  
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ไดควบบริษัท   
 เปน บมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

- 21.45 82.60 8,503.42 -  ปตท.  ถอืหุนรอยละ 31.50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ
ของ   บมจ. ไออารพีซี 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์   นายปรชัญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ  บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท วีนไิทย จาํกัด 
(มหาชน) 

- 182.07 24.20 21.87 -  บริษัท ปตท. เคมิคอล  จาํกัด (มหาชน)  
 ถือหุน รอยละ 24.98  (ปตท. ถอืหุน  
 บมจ. ปตท.เคมิคอล   รอยละ 55.19) 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร)  เปนกรรมการของ  
 บมจ.วีนไิทย 
 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 240 

11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

- - 2,123.33 4,004.62 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความ 
    ขัดแยงของ  ปตท.ถอื 
   หุนสวนที่เหลือ  
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )   
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางจากปโตรเลียม 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

- - 8,761.22 9,601.81 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
(ณ 5 มิ.ย.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษทัยอย
เปนบริษทัรวม ) 

- กรรมการของ ปตท. (นายพรชัย  รุจปิระภา ) เปนประธานกรรมการของ  
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม    
นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 

 
 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 241 

11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 

      

บริษัท ทพิยประกนัภัย 
จํากัด (มหาชน) 

0.01 0.01 0.01 0.04 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  13.33 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ  
บมจ.ทพิยประกันภัย  

บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จาํกัด
(มหาชน) 

1.27 1.46 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  7.06 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

–––– 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

1,770.93 2,241.75 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
   ของ  ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของเปนบรษิัทรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )   
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ขนสงน้ํามนัทาง
ทอ จาํกัด  

0.09 0.08 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  2.76 
-  บมจ.บางจาก ถอืหุน  รอยละ 8.35 
-  บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน 
    กรุงเทพ ถอืหุน รอยละ 8.35 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
   บจ.ขนสงน้ํามันทางทอ 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 242 

11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ระยองโอเลฟนส 
จํากัด 

- - 366.23 936.22 -  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร จาํกัด  ถอื
หุน รอยละ 14.27 (ปตท.ถอืหุน บ.เอ็ช
เอ็มซี โปลิเมอร รอยละ 41.44) 

-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

–––– 

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด 
(มหาชน) 

0.38 0.73 0.70 0.63 - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือ
หุน  รอยละ 100 (ปตท.ถือหุน บมจ.
ไทยออยล    รอยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)   เปนกรรมการ ของ   
   บมจ.ไทยลูบเบส 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร    นายปรัชญา   ภิญญาวัธน    
   นายวิโรจน  มาวิจักขณ)  เปนกรรมการของ บมจ.ไทยลูบเบส 
 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จํากัด 

65.97 0.14 0.16 0.15 -  บริษัท ไทยออยล จํากดั (มหาชน)  
    ถอืหุน รอยละ 100 (ปตท.ถอืหุน 
    บมจ.ไทยออยล 
    รอยละ 49.54)  
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิโรจน  มาวิจักขณ)   เปนกรรมการ   
   บจ. ไทยพาราไซลีน 

รวมลูกหนี้การคา 19,068.04 40,476.31 41,339.44 55,981.24   

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (283.74) (276.42) (262.55) (267.03)   

รวมลูกหนี้การคาทั้งหมด 18,784.30 40,199.89 41,076.89 55,714.21   



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 243 

11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น 
 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)   
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       
บริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิต ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน)  

0.11 23.75 0.05 0.37 -  ปตท.ถือหุน รอยละ 66.509 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการใหญของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 

บริษัท ปตท.คาสากล จํากดั 0.14 0.11 0.44 0.30 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท ปตท. จาํหนาย 
กาซธรรมชาติ จํากัด 

1.63 4.11 4.03 3.24 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  58 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความ 
 ขัดแยงของ ปตท.ถือหุน 
 สวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ปตท.จาํหนายกาซธรรมชาติ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายทรงวุฒิ  ชนิวัตร)  
 เปนกรรมการของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

296.15 436.56 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
(ณ 5 มิ.ย.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษทัยอย
เปนบริษทัรวม ) 

- กรรมการของ ปตท. (นายพรชัย  รุจปิระภา ) เปนประธานกรรมการของ 
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม    
นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 244 

11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 
บริษัท เอ็นเนอรยี่ คอม
เพล็กซ จํากดั 

-           2.54          5.37           9.75 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  บมจ. ปตท. สผ. ถอืหุน  รอยละ 50 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.เอ็นเนอรยี่ คอมเพล็กซ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวัตร   นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์    
     นายมารุต  มฤคทัต ) เปนกรรมการของ บจ.เอ็นเนอรยี่ คอมเพล็กซ 

บริษัท รีเทล บิซิเนส 
อัลไลแอนซ จาํกดั 

6.96 9.25 12.52 14.33 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
   บจ.รีเทลบิซิเนสอัลไลแอนซ 

PTTEP Siam Limited 0.08 0.99 0.27 0.08 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน)  ถอืหุน รอยละ 49  
   (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ  
   66.31) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนประธานกรรมการ 
 ของ บจ. ปตท.สผ. สยาม 

Subic Bay Fuel Co., 
Inc. 

0.41 - - - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถอืหุน รอยละ 100 (ปตท.ถอืหุน  
   Subic Bay Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 
 

–––– 

บริษัท พทีีที แอลเอ็นจี 
จํากัด 

0.01 1.19 9.97 13.15 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย)   เปนกรรมการของ  
 บจ.พทีีท ีแอลเอน็จี 

บริษัท พทีีที โพลเีอ
ทิลีน จํากัด 

0.27 10.13 5.29 5.79 - บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 100 
 (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 รอยละ 55.19) 
 (ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให 
 บมจ.ปตท.เคมิคัล ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ. พีททีี โพลีเอทิลนี 
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11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป  2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

Subic Bay Energy Co., 
Ltd. 

- 66.94 32.96 31.89 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท บางกอกโพลีเอทที
ลีน จํากัด (มหาชน) 

- 0.13 4.29 3.64 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล รอยละ 
55.19) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให 
บมจ.ปตท.เคมิคัล ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา    ภิญญาวัธน)   เปนกรรมการ 
 ของ บมจ.บางกอกโพลีเอททลีีน 

บริษัท พทีีที โพลเีมอร  
มารเก็ตติ้ง จํากัด 

- 1.68 0.81 0.82 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  75 
-  บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 25 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธานกรรมการ 
 ของ บจ.พีททีี โพลีเมอร  มารเก็ตติง้ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย)   เปนกรรมการ 
    ของ  บจ. พทีีท ี โพลีเมอร  มารเก็ตติ้ง 
 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จาํกัด 
(มหาชน) 

- 8.73 7.05 4.45 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  55.19 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิ
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวัติ   นายพรชัย  รุจิประภา   
นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ)เปนกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร) เปนกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการใหญ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

 
บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ จํากัด - 2.54 6.45 4.40 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 

-  บมจ.ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) ถอืหุน 
    รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธานกรรมการ
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี ้

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการ 
ของ บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้
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11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท พทีีที ฟนอล จํากดั - 8.92 11.41 9.16 - ปตท.ถอืหุน รอยละ  40 
- บมจ. ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย)  
   ถอืหุน รอยละ 30 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธานกรรมการ 
 ของ บจ.พีททีี ฟนอล 
- ผูบริหารของ ปตท.  (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวัฒนานนท)  เปนกรรมการ 
   ของ บจ.พีททีี ฟนอล 
 

PTTEP Services Limited - 0.01 - 0.01 - บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
   จํากดั (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
   (ปตท.ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 
   66.13) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนประธานกรรมการของ   
บจ.พทีีท ีเซอรวิสเซส 

บริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัด - - 0.44 - -  บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 100 
(ปตท.ถอืหุน บมจ. ปตท. เคมิคอล รอยละ  
55.19 ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร) เปนประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ทีโอซีไกลคอล  
 

บริษีท พทีีที โพลเีมอร โลจิ
สติกส จํากัด 

- - 1.87 2.20 - ปตท.ถอืหุน รอยละ  100 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ 
 บจ. พีททีี โพลีเมอร โลจิสติกส 
  

บริษัท พทีีที ไอซีที โซลูชั่น 
จํากัด 

- - 82.12 174.36 - ปตท.ถอืหุน รอยละ  20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย)  
   ถอืหุน รอยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ถือหุนรอยละ 20 
 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ)  เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.พีททีี ไอซีท ีโซลชูั่นส 
-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายทรงวุฒ ิ ชินวตัร นายเพิ่มศักดิ์   
 ชีวาวัฒนานนท   นายมารุต  มฤคทตั) เปนกรรมการของ  
 บจ.พทีีท ีไอซีที โซลูชั่นส 
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11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท PTT 
Philippines 
Corporation จํากดั 

- - - 2.27 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  
    Subic Bay  Energy Co., Ltd.  
    รอยละ 100) 

––––– 

บริษัท ปตท.ธุรกจิคา
ปลีก จาํกัด 

- - - 7.59 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100  -  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์)  เปนกรรมการของ  
 บจ.  ปตท.ธุรกิจคาปลีก  

กิจการรวมคา       

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซีย(ประเทศ
ไทย) จาํกัด 

593.42 126.18 129.20 169.02 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธานกรรมการ 
 ของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท ผลิตไฟฟา
และน้ําเย็น จํากดั 

1.17 3.45 2.02 1.38 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความ 
    ขัดแยงของ ปตท.ถอืหุน 
    สวนที่เหลือ  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการ 
 ของ บจ.ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น 

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซีย(มาเลเซีย) 
จํากัด 

2.12 - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธานกรรมการ 
 ของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท พทีีที อาซาฮี 
เคมิคอล จํากัด 

- - 0.28 0.32 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  47.50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีททีี อาซาฮ ีเคมิคอล 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลี
เมอส จํากัด 

- - 0.55 0.98 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  41.44 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน )  เปนประธาน 
กรรมการของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย)  เปนกรรมการของ บจ. เอช็เอ็มซี โปลีเมอส 
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11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 

 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 
บริษัท อลัลายแอนซ
 รีไฟนนิ่ง จํากดั 

- 1.22 - - -  บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง  จํากัด 
(มหาชน) (RRC) ถือหุน รอยละ 50 และบริษทั 
สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด  (SPRC) 
 ถือหุนรอยละ 50   
   (ปตท. ถอืหุน RRC รอยละ 48.75  และถอื
หุน SPRC รอยละ 36) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการ 
   ของ บจ. อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนประธานกรรมการ 
   ของ บจ. อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง 

บริษัทรวม       

บริษัท อมตะ จดั
จําหนายกาซ
ธรรมชาติ จํากัด 

- - 0.04 0.03 - บริษทั ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากดั 
ถือหุนรอยละ 50 
(ปตท.ถอืหุน บ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ 
จํากัด รอยละ 58 ) 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท  ไทยออยล 
จํากัด  (มหาชน) 

2.32 2.72 3.95 29.08 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.54 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายประเสริฐ   
บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการและ 
กรรมการอํานวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล 
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11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 

 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 
บริษัท สตาร 
ปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

313.26 434.75 139.60 31.34 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ  
บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) 
เปนกรรมการของ บจ.สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบ
เบล็นดิ้ง จาํกัด 

8.21 8.36 8.98 2.09 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
     ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
     บจ.ไทยลูบเบล็นดิ้ง 

บริษัท ทอสง
ปโตรเลียมไทย 
จํากัด 

531.60 2.21 2.45 1.74 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  33.19 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
     ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื 

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนประธานกรรมการ
ของ บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร    นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )  เปน
กรรมการของ บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย 

บริษัท ปโตร
เอเซีย (ประเทศ
ไทย) จาํกัด 

2.04 2.04 2.04 2.04 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
     บจ. ปโตรเอเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท ไทยโอ
เลฟนส จํากดั 
(มหาชน) 

0.96 - - - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 39.62 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟนส และ 
 บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ ไดควบบริษัท   
    เปนบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษัท ปโตรเคมี
แหงชาติ จํากดั 
(มหาชน) 

2.09 - - - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 57.90 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ. ปโตรเคมีแหงชาติ  
    และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ไดควบ 
    บริษัท  เปน บมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 250 

 
11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

357.89 586.92 901.84 4.62 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.67 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  
นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย    นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนกรรมการของ 
บมจ. อะโรเมติกส   (ประเทศไทย) 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการและ 
กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

บริษัท พทีีที ฟนอล 
จํากัด 

0.37 - -          - - ปตท.ถอืหุน รอยละ  40 
- บมจ. ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย)  
   ถอืหุน รอยละ 30 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธานกรรมการ 
 ของ บจ.พีททีี ฟนอล 
- ผูบริหารของ ปตท.  (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวัฒนานนท)  เปนกรรมการของ  
 บจ.พทีีท ีฟนอล 
 

บริษัท เวียดนาม
แอลพีจี จาํกัด 

19.21 - -           0.28 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  45 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
     ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

–––– 

บริษัท ปุยเอ็นเอฟซี 
จํากัด (มหาชน) 
(ชื่อเดิม บริษทั ปุย
แหงชาติ จํากดั 
(มหาชน)) 

- - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ 20.44 แต ปตท.ได 
    ขายหุนทั้งหมดไปในระหวางป 2547 
-  รายการขายสินคาและใหบริการในชวงที ่
    บริษัท ปุยเอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)  
    ยังเปนบรษิัทที่เกี่ยวของกันกบั ปตท. 

–––– 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

- -         16.47         16.48 -  ปตท.ถือหุน รอยละ   29.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่น 
ที่เกี่ยวของเปนบรษิัทรวม ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )   
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางจากปโตรเลียม 
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11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) 
การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ไออารพีซี 
จํากัด (มหาชน) 

- - 5.31 5.12 -  ปตท.  ถอืหุนรอยละ 31.50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ   
 บมจ. ไออารพีซี 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์   นายปรชัญา  ภิญญาวัธน)  เปน
กรรมการของ  บมจ. ไออารพีซี 
 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

- - 149.00 38.12 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 
(ณ 5 มิ.ย.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษทัยอย 
เปนบริษทัรวม ) 

- กรรมการของ ปตท. (นายพรชัย  รุจปิระภา ) เปนประธานกรรมการของ  
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม    
นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 

 
FST Aviation 
Services Limited 

- 0.11 - - -  Subic Bay Distribution, Inc. (SBDI) 
   ถือหุน รอยละ  25 
- ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  
 

–––– 

บริษัท อีสเทิรน ฟลู
อิด ทรานสปอรต 
จํากัด 

- - - 0.38 -  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ  
    22.65  (ปตท.ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิ 
    คอล รอยละ 55.19)  
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร) เปนกรรมการของ บจ.ท อีส
เทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต  

หมายเหตุ  :  ปจจบุันนายอดิเทพฯ ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการบรษิัท 
                 แลว เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 
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11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน       

บริษัท ทพิยประกนัภัย 
จํากัด (มหาชน) 

0.61 - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  13.33 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ  
บมจ.ทพิยประกันภัย  

บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จาํกัด
(มหาชน) 

- - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  7.06 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ   
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

8.17 12.23 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ   
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )   
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด 

- - - 0.55 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  15 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความ 
    ขัดแยงของ ปตท.ถอืหุน 
    สวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร 

บริษัท ระยองโอ
เลฟนส จํากดั 

- - - 0.04 -  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร จาํกัด  ถอืหุน 
   รอยละ 14.27 (ปตท.ถือหุน บ.เอช็เอ็มซี 
 โปลิเมอร รอยละ 41.44) 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 
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11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 
บริษัท ปตท.มารท 
จํากัด 

133.35 133.33 133.33 133.33- -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49 
-  รอจาํหนายออก 

–––– 

บริษัท ไทยลูบเบส 
จํากัด (มหาชน) 

- - - 0.01 - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
  รอยละ 100 (ปตท.ถอืหุน บมจ.ไทยออยล    
  รอยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)   
 เปนกรรมการ ของ  บมจ.ไทยลูบเบส 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร    นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน   นายวิโรจน  มาวิจักขณ)  เปนกรรมการ 
 ของ บมจ.ไทยลูบเบส 

       
รวมลูกหนีอ้ื่น 2,282.54 1,891.12 1,680.40 724.53   

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ 

(670.14) (142.02) (146.88)  (146.93)   

รวมลูกหนีอ้ื่น - สุทธิ 1,612.40 1,749.10 1,533.52 577.60   
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11.2.4.3 รายการเงินจายลวงหนาระยะสั้น 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       
บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

- 0.43 0.43 0.43 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  55.19 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมี 
    แหงชาติ และ บมจ.ไทยโอเลฟนส  
    ควบรวม บริษทัเปน บมจ. ปตท.เคมิ 
    คอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวัติ   นายพรชัย  รุจิประภา 
นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ)เปนกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) 
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร) เปนกรรมการและ
กรรมการผูจัดการใหญ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

 
บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ 
จํากัด 

- - 499.64 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ.อะโรเมติกส (ประเทศไทย)  
    ถอืหุนรอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการ 
ของ บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้

 
บริษัท รีเทล บิซิเนส 
อัลไลแอนซ จาํกดั 

10.00 3.00 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
   บจ.รีเทลบิซิเนสอัลไลแอนซ 

กิจการรวมคา       

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซีย(ประเทศ
ไทย) จาํกัด 

- - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.    ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 255 

11.2.4.4 รายการเงินจายลวงหนาระยะสั้น 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทรวม       

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

- - 308.47 314.38 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
     ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
     บจ.ไทยลูบเบล็นดิ้ง 

บริษัท ไทยโอเลฟนส 
จํากัด (มหาชน) 

0.43 - -  -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุนรอยละ 39.62 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟนส และ 
 บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ ไดควบบริษัท 
    เปนบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน       

บริษัท ทพิยประกนัภัย 
จํากัด (มหาชน) 

240.27 270.13 259.46 94.00 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  13.33 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ  
บมจ.ทพิยประกันภัย  

รวมเงินจายลวงหนา 250.70 273.56 1,068.00 408.81   

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ 

- - (308.47) (314.38)   

รวมลูกหนีอ้ื่น - สุทธิ 250.70 273.56 759.53 94.43   

 
 
 
 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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11.2.4.5 รายการเงินใหกูยืม (ครบกําหนดใน 1 ป)  
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย      

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั 
(มหาชน) 

N/A 12,000.25 -  -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

- กรรมการของ ปตท. (นายพรชัย  รุจปิระภา ) เปนประธานกรรมการของ 
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม    
นายสุชาต ิ ธาดาธํารงเวช  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 

 
บริษัท ปตท.ธุรกจิคา
ปลีก จาํกัด 

   9,900.00 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์)  เปนกรรมการของ  
 บจ.  ปตท.ธุรกิจคาปลีก  

กิจการรวมคา       

บริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

1,199.80 - 302.21 1,324.10 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธานกรรมการ 
 ของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัทรวม       

บริษัท สตาร
ปโตรเลียมรีไฟนนิ่ง 
จํากัด 

- 3,487.14 -  -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ  
บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) 
เปนกรรมการของ บจ.สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

 
 
 
 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 257 

11.2.4.5 รายการเงินใหกูยืม (ครบกําหนดใน 1 ป) (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 
บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

60.10 - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
     ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
     บจ.ไทยลูบเบล็นดิ้ง 

รวม 1,259.90 15,487.39 302.21 11,224.10   

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 258 

11.2.5  รายการเงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 
11.2.5.1 รายการเงินจายลวงหนา 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       
บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

- 1.51 1.08 0.86 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  55.19 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิ
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวัติ   นายพรชัย  รุจิประภา   
นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ)เปนกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร) เปนกรรมการและ 
กรรมการผูจัดการใหญ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

 
บริษัทรวม       

บริษัท ไทยลูบเบล็
นดิ้ง จํากดั 

282.72 304.86 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
     ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
     บจ.ไทยลูบเบล็นดิ้ง 

บริษัท ทอสง
ปโตรเลียมไทย จาํกัด 

765.00 - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  33.19 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
     ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื 

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนประธาน
กรรมการของ บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร    นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )  เปน
กรรมการของ บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย 
 

บริษัท ไทยโอเลฟนส 
จํากัด (มหาชน) 

1.94 - - - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 39.62 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟนส และ 
 บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ ไดควบบริษัท   
    เปนบมจ. ปตท. เคมิคอล  
 

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 259 

11.2.5.1 รายการเงินจายลวงหนา ( ตอ ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด 30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

รวม 1,049.66 306.37 1.08 0.86   

หัก คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 

(1,047.72) (304.86) - -   

รวม – สุทธิ 1.94 1.51 1.08 0.86 
  

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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11.2.5.2 รายการเงินใหกูยืมระยะยาว 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 
 (ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       
บริษัท พทีีที แอลเอ็นจี 
จํากัด 

- 25.00 240.00 400.00 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย)   เปนกรรมการของ  
 บจ.พทีีท ีแอลเอน็จี 

PTT Philippines 
Corporation  

- - - 174.61 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน 
    Subic Bay   Energy Co., Ltd.  
    รอยละ 100) 

––––– 

บริษัท เอนเนอรยี่ 
คอมเพล็กซ จํากัด 

- - - 240.00 -  ปตท. ถอืหุน รอยละ  50 
-  ปตท.สผ. ถอืหุน รอยละ  50 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.เอ็นเนอรยี่ คอมเพล็กซ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวัตร   นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์    
     นายมารุต  มฤคทัต ) เปนกรรมการของ บจ.เอ็นเนอรยี่ คอมเพล็กซ 

บริษัทรวม       
บริษัท สตาร 
ปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

1,579.87 - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ  
บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) 
เปนกรรมการของ บจ.สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

5,807.69 5,807.69 5,807.69 5,807.69 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.67 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  
นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย    นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนกรรมการ
ของ บมจ. อะโรเมติกส   (ประเทศไทย) 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการและ 
กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน       
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด 

39.53 185.18 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  15 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความ 
    ขัดแยงของ ปตท.ถอืหุน 
    สวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร 

รวม 7,427.09 6,017.87 6,047.69 6,622.30   
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11.2.6 รายการเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 

11.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       

บริษัท ปตท.สํารวจ
และผลิต ปโตเลียม 
จํากัด (มหาชน)  

3,601.84 3,655.45 5,158.43 5,278.75 
 

-  ปตท.ถือหุน รอยละ 66.65 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชณุหวชิร   นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปน
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนกรรมการและกรรมการผูจัดการ
ใหญของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล 
จํากัด 

- 281.79 561.56 752.78 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท ปตท. 
(กัมพูชา) จํากัด 13.65 40.31 39.08 28.10 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท โรงกลั่น
น้ํามันระยอง จํากดั 
(มหาชน) 

2,155.58 7,646.08 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ 
(ณ 5 มิ.ย. 49 เปลีย่นสถานะจาก
บริษัทยอยเปนบรษิัทรวม )  

- กรรมการของ ปตท. (นายพรชัย  รุจปิระภา ) เปนประธานกรรมการของ  
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม    
นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
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11.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 
บริษัท ปตท.เคมิคอล จาํกัด 
(มหาชน) 

- 438.59 169.14 215.14 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  55.19 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิ
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวัติ   นายพรชัย  รุจิประภา   
นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ)เปนกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร) เปนกรรมการและ
กรรมการผูจัดการใหญ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

 
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร
เนชั่นแนล จํากดั 

18.96 28.96 1,209.74 6,785.69 -  บริษทั ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลยีม  
   จํากัด (มหาชน)  ถอืหุน รอยละ100  
   (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 66.65) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนประธานกรรมการของ 
ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล 

PTTEP Siam Limited 595.20 829.69 1,231.40 1,193.27 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน)  ถือหุน รอยละ 49  
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ  
66.65) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนประธานกรรมการของ  
บจ. ปตท.สผ. สยาม 

บริษัท พทีีทอีีพี โอมาน 
จํากัด 

- - - 289.49 -  บริษทั ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลยีม  
   จํากัด (มหาชน)  ถอืหุน รอยละ100  
   (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 66.65) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนประธานกรรมการของ  
บจ. ปตท.สผ. สยาม 

กิจการรวมคา       
Orange Energy Limited - 347.96 488.89 267.30 - PTTEP Offfshore Investment Company  

Limited (PTTEPO) ถือหุนรอยละ 53.9496 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน)  ถอืหุน  PTTEPO รอยละ 7
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 66.65)

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนกรรมการของ  
 บจ. ออเรนจ เอ็นเนอรยี่  

B 8/32 Partners Limited - 211.98 217.00 216.55 - PTTEP Offfshore Investment Company  
Limited (PTTEPO) ถือหุนรอยละ 25 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO รอยละ 75  
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 66.65 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนกรรมการของ  
บจ. บี8/32 พารทเนอร 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 263 

11.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

บริษัทรวม       

บริษัท ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

3,859.12 7,320.13 7,794.89 8,598.01 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.54 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายประเสริฐ   
บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการและ 
กรรมการอํานวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล 

บริษัท สตาร ปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

2,020.86 4,250.80 4,557.15 5,177.25 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ  
บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  
ภิญญาวัธน) เปนกรรมการของ บจ.สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

0.10 12.17 10.30 12.54 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ  ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ     

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
     บจ.ไทยลูบเบล็นดิ้ง 

บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย 
จํากัด 

27.51 31.39 83.30 81.21 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  33.19 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ  ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ     

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนประธานกรรมการ
ของ บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร    นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )   
เปนกรรมการของ บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย 

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

5,176.70 5,710.05 6,834.82 6,944.37 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.67 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ  ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ     

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  
นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย    นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนกรรมการ
ของ บมจ. อะโรเมติกส   (ประเทศไทย) 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการและ 
กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 
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11.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ)  
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด   30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 
บริษัท ไทยโอเลฟนส 
จํากัด (มหาชน) 

132.13 - - - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 39.62 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟนส และ 
 บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ ไดควบบริษัท   
    เปนบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

- - 72.48 185.80 -  ปตท.ถือหุน รอยละ   29.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
(ณ 16 พ.ค. 49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัท
อื่นที่เกี่ยวของกันเปนบรษิัทรวม ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )   
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางจากปโตรเลียม 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

- - 8,593.01 8,084.53 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 
(ณ 5 มิ.ย. 49 เปลีย่นสถานะจากบรษิัท
ยอยเปนบริษทัรวม ) 

- กรรมการของ ปตท. (นายพรชัย  รุจปิระภา ) เปนประธานกรรมการ
ของ บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม   
นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการ
ของ บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  
ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ บมจ.โรงกลั่นน้ํามนัระยอง 

 
บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

- 116.70 216.18 234.98 -  ปตท.  ถอืหุนรอยละ 31.50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ
ของ   บมจ. ไออารพีซี 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์   นายปรชัญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ  บมจ. ไออารพีซี 
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11.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) 
การถอืหุน การบริหาร 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน       

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

401.52 671.95 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  
( ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบรัทอื่นที่
เกี่ยวของกันเปนบริษัทรวม) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )   
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ขนสงน้ํามนัทาง
ทอ จาํกัด  

5.22 3.20 2.97 1.13 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  2.76 
-  บมจ.บางจาก ถอืหุน รอยละ 8.35 
-  บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
 ถือหุน  รอยละ 8.35 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
   บจ.ขนสงน้ํามันทางทอ 

บริษัท ไทยลูบเบส 
จํากัด (มหาชน) 

- 124.94 166.15 203.45 - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
  รอยละ 100 (ปตท.ถอืหุน บมจ.ไทยออยล   
  รอยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)   
 เปนกรรมการ ของ  บมจ.ไทยลูบเบส 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร    นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน   นายวิโรจน  มาวิจักขณ)  เปนกรรมการ 
 ของ บมจ.ไทยลูบเบส 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จํากัด  

60.09 - 97.89 - - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน)  
  ถอืหุน รอยละ 100 (ปตท.ถอืหุน  
  บมจ.ไทยออยล   รอยละ 49.54) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิโรจน  มาวิจักขณ)   เปนกรรมการ   
   บจ. ไทยพาราไซลีน 

รวม 18,068.48 31,722.14 37,504.38 44,550.34   
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11.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น 
ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 
(ลานบาท) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

มค.-มิย.2550 
(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       
บริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จาํกัด 
(มหาชน)  

1.78 4.65 16.53 4.74 -  ปตท.ถือหุน รอยละ 66.65 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการใหญของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

Subic Bay Energy 
Co.,Ltd. 

0.39 0.41 0.36 0.35 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท ปตท. จาํหนาย 
กาซธรรมชาติ จํากัด 

68.32 1.09 1.03 1.03 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  58 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
 ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ปตท.จาํหนายกาซธรรมชาติ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายทรงวุฒิ  ชนิวัตร)  
 เปนกรรมการของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 

บริษัท บางกอกโพลีเอท
ทีลีน จํากัด (มหาชน) 

- 0.03 - - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 100 
 (ปตท. ถือหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 55.19) 
( ณ 2 ต.ค.49 ปตท.ขายหุนทั้งหมดให 
บมจ. ปตท.เคมิคอล) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา    ภิญญาวัธน)   เปนกรรมการ 
 ของ บมจ.บางกอกโพลีเอททลีีน 

บริษัท พทีีที โพลเีอทิลนี 
จํากัด 

- 0.61 - - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 
100 (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 55.19) 
( ณ 2 ต.ค.49 ปตท.ขายหุนทั้งหมดให 
บมจ. ปตท.เคมิคอล) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ. พีททีี โพลีเอทิลนี 
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11.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

- 5.12 17.99 10.70 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  55.19 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิ
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง ของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวัติ   นายพรชัย  รุจิประภา   
นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ)เปนกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร) เปนกรรมการและ 
กรรมการผูจัดการใหญ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

 
บริษัท รีเทล บิซิเนส 
อัลไลแอนซ จาํกดั 

20.07 17.61 22.06 27.13 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
   บจ.รีเทลบิซิเนสอัลไลแอนซ 

บริษัท พทีีทีโพลิเมอร มาร
เก็ตติ้ง จํากัด 

- - 0.79 0.33 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  75 
-  บจ.บางกอก โพลีเอททลีีน  ถือหุน 
    รอยละ 25 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธานกรรมการ 
 ของ บจ.พีททีี โพลีเมอร  มารเก็ตติง้ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย)   เปนกรรมการ 
    ของ  บจ. พทีีท ี โพลีเมอร  มารเก็ตติ้ง 
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11.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 
บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ จํากัด 
 
 

- - 35.57 1.33 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ.อะโรเมติกส (ประเทศไทย)  
    ถอืหุนรอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการ 
ของ บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้

 
บริษัท โรงกลั่นน้าํมันระยอง 
จํากัด (มหาชน) 

0.98 - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  
(ณ 5 มิ.ย. 49 เปลีย่นสถานะจากบรษิัทยอยเปน
บริษัทรวม ) 

- กรรมการของ ปตท. (นายพรชัย  รุจปิระภา ) เปนประธาน
กรรมการของ บมจ.โรงกลั่นน้ํามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี   
สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  นายประเสริฐ   
บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.โรงกลั่นน้ํามนัระยอง 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  
ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ บมจ.โรงกลั่นน้ํามนัระยอง 

 
Subic Bay Fuels Co.,Inc. 0.39 - - - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 

    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  
    Subic Bay Energy Co., Ltd.  รอยละ 100) 
 

–––– 

บริษัท เอ็นพีซี เซ็ฟตี้ แอนด 
เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส 
จํากัด 

- - 0.19 - - บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุนรอยละ 100 
  (ปตท.ถือหุน บมจ.ปตท.ปโตรเคมิคอล  
รอยละ 55.19 ) 

 

–––– 
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11.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 
บริษัท พทีีที ไอซีที โซลูชั่น 
จํากัด 

- - 138.49 78.83 -  ปตท. ถอืหุนรอยละ 20 
-  บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม ถือหุน
รอยละ 20   

-  บมจ.ปตท.ปโตรเคมิคอล ถือหุนรอยละ 20 
-  บมจ.ไทยออยล ถือหุนรอยละ 20   
-  บมจ. อะโรเมตกิส (ประเทศไทย) ถอืหุนรอย
ละ 20 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ)  เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.พีททีี ไอซีท ีโซลชูั่นส 
-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายทรงวุฒ ิ ชินวตัร นายเพิ่มศักดิ์   
 ชีวาวัฒนานนท   นายมารุต  มฤคทตั) เปนกรรมการของ  
 บจ.พทีีท ีไอซีที โซลูชั่นส 
 

Subic Bay Distribution, Inc. 0.39 - - - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  
    Subic Bay Energy Co., Ltd.  รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล 
จํากัด 

- - - 0.18 -  บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุนรอยละ 100 
    (ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท. เคมิคอล  
    รอยละ 55.19) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร) เปนประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ทีโอซีไกลคอล  
 

กิจการรวมคา       
บริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

- 0.52 0.52 5.52 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
     ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น 
จํากัด 

- - 0.72 0.72 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท.ถอืหุน 
    สวนที่เหลือ  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการ 
 ของ บจ.ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 
จํากัด 

- - 0.45 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  41.44 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท.ถอืหุน 
    สวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน )  เปนประธาน 
กรรมการของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย)  เปนกรรมการของ บจ. เอช็เอ็มซี โปลีเมอส 
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11.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 
บริษัทรวม       

บริษัท ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 
 
 
 

0.12 15.24 30.92 29.98 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.54 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายประเสริฐ  
บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  
ภิญญาวัธน) เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการและ 
กรรมการอํานวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล 

บริษัท สตาร ปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

1.90 - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนส วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ
ของ บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิง่ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  
ภิญญาวัธน) เปนกรรมการของ บจ.สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

- - 2.56 1.86 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ   
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )   
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

11.12 5.07 5.57 2.79 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุน สวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
     บจ.ไทยลูบเบล็นดิ้ง 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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11.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 
บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย 
จํากัด 

1.53 3.15         2.57          3.87 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  34.04 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ   
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ    

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนประธาน
กรรมการของ บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร    นายชัยวฒัน  ชฤูทธิ์ )  
เปนกรรมการของ บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย 
 

บริษัท ปโตรเอเซยี 
 (ประเทศไทย) จาํกัด 

8.52 - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ   
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ     

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์) เปนกรรมการของ  
     บจ. ปโตรเอเซีย (ประเทศไทย) 

FST Aviation Services 
Limited 

0.42 2.24 1.38 0.38 -  Subic Bay Distribution, Inc. (SBDI) 
   ถือหุน รอยละ  25 
- ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

–––– 

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

(7.95) 76.01 46.10 55.16 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.67 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายอนนต   
สิริแสงทักษิณ นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย    นายปรัชญา  
ภิญญาวัธน) เปนกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส    
(ประเทศไทย) 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปน
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) 
 

บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน) 

3.04 - - - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 57.90 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ. ปโตรเคมีแหงชาติ  
    และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ไดควบ 
    บริษัท  เปน บมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 
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11.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 
บริษัท อีสเทิรน ฟลอูิด 
ทรานสปอรต จํากัด 

- 1.45 0.07 0.23 -  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 15 
    (ปตท.ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 รอยละ 55.19)  
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร) เปนกรรมการของ บจ.ท 
อีสเทิรน ฟลูอดิ ทรานสปอรต  

หมายเหตุ  :  ปจจบุันนายอดิเทพฯ ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการบรษิัท 
                 แลว เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 

 
 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั 

- - - 4.35 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.75 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
 (ณ 5 มิ.ย.49 เปลีย่นสถานะจากบรษิัทยอย 
เปนบริษทัรวม ) 

- กรรมการของ ปตท. (นายพรชัย  รุจปิระภา ) เปนประธานกรรมการของ 
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม   
นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ   นายปรัชญา  
ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ บมจ.โรงกลั่นน้ํามนัระยอง 

 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน       

บริษัท ทพิยประกนัภัย 
จํากัด (มหาชน) 

3.09 1.51 2.42 0.10 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  13.33 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ  
บมจ.ทพิยประกันภัย  

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการ
บินกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 

30.09 23.41 45.86 48.89 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  7.06 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ   
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

–––– 
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11.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 

 
ป 2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด 

- - 0.45 0.18 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  15 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ   
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร 

บริษัท ขนสงน้ํามนัทาง
ทอ จาํกัด 

0.02 0.02 0.03 0.03 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  2.76 
-  บมจ.บางจาก ถอืหุน  รอยละ 8.35 
-  บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน 
    กรุงเทพ ถอืหุน รอยละ 8.35 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ   
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชัยวัฒน  ชฤูทธิ์) เปนกรรมการของ  
   บจ.ขนสงน้ํามันทางทอ 

รวม 144.22 158.14 372.63 278.68   
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11.2.6.3 รายการเจาหนี้อื่นระยะยาว 
 

ความสัมพันธ (สําหรับป สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2550)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2547 

(ลานบาท) 
ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 
มค.-มิย.2550 

(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

- 347.21 219.55 145.17 -  ปตท.ถือหุน รอยละ 66.65 
- ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) 
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการใหญของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท. จาํหนาย 
กาซธรรมชาติ จํากัด 

14.57 13.60 12.63 12.15 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  58 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความ 
 ขัดแยงของ ปตท.ถือหุน 
 สวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ปตท.จาํหนายกาซธรรมชาติ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายทรงวุฒิ  ชนิวัตร)  
 เปนกรรมการของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 

กิจการรวมคา       

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น 
จํากัด 

- - 16.77 16.41 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความ 
    ขัดแยงของ ปตท.ถอืหุน 
    สวนที่เหลือ  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการ 
 ของ บจ.ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น 

รวม 14.57 360.81 248.95 173.73   
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11.3 รายการระหวางกันดังกลาวเกิดจากสัญญาตางๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังตอไปนี้ 

(1) รายการระหวาง ปตท. กับรัฐวิสาหกิจที่ถือหุนโดยรัฐบาล 

 ลักษณะของรายการ 

ปตท. มีสถานะเปนบริษัทน้ํามันแหงชาติซึ่งรัฐบาลไดมีนโยบายโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 ให
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่จะซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนตั้งแต 10,000 ลิตรขึ้นไป ตองซื้อจาก ปตท. หรือบริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เทานั้น ดังนั้น ปตท. จึงมีการขายผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงใหรัฐวิสาหกิจไดแก การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย องคการขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม หากรัฐวิสาหกิจมียอดคาง
ชําระคาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ปตท. สามารถคิดดอกเบี้ยจากยอดคางชําระดังกลาว 

(2) รายการระหวาง ปตท. กับบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซึ่งเปนบริษัทยอย 

 ลักษณะของรายการ 

ปตท. ทําสัญญาซื้อขาย น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) และคอนเดนเสท กับ ปตท.สผ. โดย
ทําสัญญาระยะยาว ทั้งนี้การซื้อขายปโตรเลียมของ ปตท. กับ ปตท. สผ. จะเกิดขึ้นทันทีที่ ปตท. สผ. ทําการผลิตได ทั้งนี้เปนไป
ตามสัญญาซื้อขายที่ทําไวโดยครอบคลุมถึงปริมาณการสงมอบปโตรเลียมต้ังแตเริ่มจนถึงหมดอายุโครงการ สําหรับ 6 เดือนป 
2550 ปตท.สผ. ขายปโตรเลียมที่ผลิตไดรอยละ 85.64 ใหกับ ปตท. โดยราคาที่ซื้อขาย เปนราคาเดียวกันกับที่ผูรวมโครงการราย
อื่นขายใหกับ ปตท. 

(3) รายการระหวาง ปตท. กับบริษัทในเครือกลุมการกลั่น 

 ลักษณะของรายการ 

 ปตท. ทําสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากบริษัทโรงกลั่นน้ํามันในเครือ โดย ปตท. จะ
จัดหาน้ํามันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปตามสัดสวนการถือหุนที่ ปตท. ถือหุนอยูในโรงกลั่นน้ํามันนั้นๆ โดยลักษณะ
ของสัญญาสามารถสรุปแยกในแตละโรงกลั่นน้ํามันไดดังนี้ 

 ลักษณะของสัญญากับบริษัท ไทยออยล จํากัด  (มหาชน) (ไทยออยล) 

 ปตท. จัดหาน้ํามันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากไทยออยลในสัดสวนรอยละ 49.99 ของกําลังการกลั่น 
โดยคูสัญญาสามารถที่จะขอยกเลิกสัญญาไดต้ังแตครบรอบปที่ 13 เปนตนไป นับจากวันที่ปรับโครงสรางหนี้สําเร็จ หรือต้ังแต
วันที่ 19 เมษายน 2556 โดยสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 12 เดือน หรือคูสัญญาฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาไดใน
กรณีที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งผิดสัญญา ทั้งนี้ ปตท. สามารถรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปสวนที่เกินรอยละ 49.99 ไดในราคา
ตลาด 

 ปตท. จัดหาน้ํามันดิบใหไทยออยลตามสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบเพชร  โดยทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบระยะยาวตลอดอายุ
การผลิต มีผลบังคับใชต้ังแตป 2528 

 ปตท. จัดหาน้ํามันดิบใหไทยออยลตามสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบจัสมิน ระยะเวลา 1 ป มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 
มกราคม 2549 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 ลักษณะของสัญญากับบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) 

ผูถือหุนของ RRC จะรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่ไดจากโรงกลั่นในปริมาณขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 70 ของ
ผลิตภัณฑที่ผลิตไดตามราคาตลาดในประเทศ สัญญารับซื้อผลิตภัณฑมีระยะเวลา 12 ป นับจากวันที่เริ่มผลิตอยางเปนทางการ 
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หลังจาก 12 ป หรือต้ังแตวันที่ 21 มิถุนายน 2548 ใหถือวาสัญญามีผลตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด เวนแตจะมีการบอกกลาวลวงหนา 

ปตท. จัดหาน้ํามันดิบให RRC ตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่นช่ัวคราว (Interim Crude Supply Agreement)  
มีผลบังคับใชต้ังแต 9 กุมภาพันธ 2549 จนถึงวันที่ Operating Alliance มีผลสิ้นสุด และสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น 
(Feedstock Supply Agreement) มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ Operating Alliance มีผลสิ้นสุด จนถึงวันที 8 กุมภาพันธ 2567 โดย 
ปตท. เปนผูจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่นทั้งหมดใหแก RRC ตามชนิดและปริมาณที่ RRC กําหนดดวยราคาตลาด 

ปตท. จัดทําสัญญารับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปของโครงการขยายการลงทุน (New Complex Product Offtake 
Agreement)  กับ RRC มีผลบังคับใชต้ังแต 9 กุมภาพันธ 2549 จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2567 โดย ปตท. จะรับซื้อผลิตภัณฑของ 
RRC รอยละ 100 ของปริมาณผลิตภัณฑที่ RRC ผลิตไดจาก Reforming Complex และ Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซื้อ
ผลิตภัณฑอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนผลิตภัณฑทั้งหมดในราคาตลาดในประเทศ และรับซื้อผลิตภัณฑที่เหลือทั้งหมดใน
ราคาสงออก 

 ลักษณะของสัญญากับบริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (SPRC) 

 ผูถือหุนของ SPRC จะจัดหาน้ํามันดิบทั้งหมด และรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่ไดจากโรงกลั่น ในปริมาณขั้นต่ํา
ไมนอยกวารอยละ 70 ของกําลังการกลั่นที่ 126,000 บารเรลตอวัน หรือคิดเปน 88,200 บารเรลตอวัน ตามราคาตลาดในประเทศ 
ปริมาณสวนเกินจากการผลิตดังกลาวโรงกลั่นสตารจะใหสิทธิ ปตท. และบริษัท น้ํามันคาลเท็กซ (ไทย) จํากัด ในฐานะผูถือหุน
ในการพิจารณารับซื้อสวนเกินตามราคาตลาดภายในประเทศ กอนที่จะนําไปเสนอขายแกบุคคลที่สาม 

 ลักษณะของสัญญากับบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บางจาก) 

ปตท. จัดหาน้ํามันดิบใหบางจากตามสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบเพชร  โดยทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบระยะยาวตลอดอายุ
การผลิต มีผลบังคับใชต้ังแตป 2528 

ปตท. จัดหาน้ํามันดิบใหบางจากตามสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบปตตานี ระยะเวลา 5 ป มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 26 
มกราคม 2548 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ปตท. จัดหาน้ํามันดิบใหบางจากตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 16 
พฤษภาคม 2549 และสิ้นสุดในระยะเวลา 12 ป นับตั้งแตวันที่โครงการ Product Quality Improvement เริ่มดําเนินการทางการคา
ได (Commercial Operation Date) โดย ปตท. จะจัดหาน้ํามันดิบทั้งหมดใหกับบางจาก 

ปตท. จัดทําสัญญาการรับผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป (Product Offtake Agreement) กับบางจาก  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 
16 พฤษภาคม 2549 และสิ้นสุดในระยะเวลา 12 ป นับตั้งแตวันที่โครงการ Product Quality Improvement เริ่มดําเนินการทาง
การคาได (Commercial Operation Date : COD) โดยหลัง COD ของโครงการ ปตท. จะรับผลิตภัณฑจากบางจากไมนอยกวา 30% 
ของกําลังการกลั่นในแตละเดือน 

(4) รายการระหวาง ปตท. กับบริษัทในเครือในกลุมปโตรเคมี 

 ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท  ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ปตท. เคมิคอล ซึ่งเปนบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
ระหวาง  บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 และ 
ไดรับมาซึ่งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกลาว โดยผลของกฎหมาย บริษัท 
ปตท. เคมิคอล จึงรับภาระผูกพันตามสัญญาของทั้งบริษัท ไทยโอเลฟนส และ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ ดังนี้ 
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ปตท. เปนผูจัดหาวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตของบริษัท ปตท. เคมิคอล ไดแก กาซธรรมชาติ และกาซปโตรเลียม
เหลว ทําสัญญาระยะยาว 15 ป ต้ังแตป 2538 สามารถตอสัญญาไดอีก 5 ป  

ในป 2542 ปตท. ไดรับโอนสิทธิและภาระผูกพันจากบริษัทอะโรเมติกส ในสัญญาซื้อขายแนฟทาเบาและราฟฟเนท กับ 
บริษัท ปตท. เคมิคอล อายุสัญญา 15 ป นับตั้งแตป 2542     

ตอมา ปตท. ไดทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบและสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. เคมิคอล มีผลใชบังคับตั้งแต
ป 2542 โดยสัญญาซื้อขายวัตถุดิบมีผลตอเนื่องไปอีก 12 ป และสามารถตอสัญญาไดอีก 5 ป  สวนสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ มี
ผลตอเนื่องไปอีก 20 ป และสามารถตอสัญญาไดอีก 4 ป  

 ในป 2544 ปตท.ไดทําสัญญาซื้อขายกาซอีเทนกับ บริษัท ปตท. เคมิคอล โดยสัญญามีผลบังคับใช 15 ป นับตั้งแตวันที่ 
1  สิงหาคม 2548 และสามารถตอสัญญาไดอีก 5 ป 

ปตท. ไดแกไขสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกาซอีเทน โพรเพนและแอลพีจี ฉบับใหมกับบริษัท ปตท. เคมิคอล  สัญญามีผล
บังคับใชต้ังแตวันที่ 1  กรกฏาคม  2546 และจะสิ้นสุดป 2559 และตออายุไดคราวละ 5 ป  โดยสัญญาไดมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางราคาวัตถุดิบอีเทนใหแปรผันตามราคาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก HDPE ประเภทฟลม (HDPE Film Grade) ในตลาด
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งจะสะทอนภาวะของตลาดปโตรเคมีทั้งสายไปถึงตลาดเม็ดพลาสติก HDPE ที่ บริษัทไดเริ่มผลิตในป 
2547 ที่ผานมาดวย สวนโครงสรางราคาวัตถุดิบโพรเพนและแอลพีจี ไดแกไขสัญญาโดยใหราคาวัตถุดิบ โพรเพนและแอลพีจี 
แปรผันตามราคาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก PP  (PP Film Grade) โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2547 และจะสิ้นสุดสัญญา
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เชนกัน    

ในป 2547 ปตท. ไดทําสัญญาซื้อขายกาซแอลพีจี และ เอ็นจีแอล กับบริษัท ปตท. เคมิคอล  โดย ปตท. จะจัดสงกาซ
แอลพีจีเพิ่มขึ้น 13,000 ตันตอเดือน และเอ็นจีแอลเพิ่มขึ้นเปน 380,000 – 470,000 ตัน/ป เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับโครงการเพิ่ม
กําลังการผลิตโอเลฟนส ของ บริษัท ปตท. เคมิคอล  จากการปรับปรุงหนวยการผลิต ซึ่งแลวสร็จในป 2550 

ในป 2549 ปตท.ไดทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกาซอีเทน กับบริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัท ปตท. เคมิคอล  ระยะเวลา
สัญญา 15 ป นับจากวันที่โรงงานเริ่มเดินเครื่อง (ประมาณไตรมาส 3 ของป 2552) โดยโครงสรางราคาวัตถุดิบอีเทนจะแปรผัน
ตามราคาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก HDPE ประเภทฟลม (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 ปตท.ทําสัญญาจัดหาวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตใหแก บริษัท อะโรเมติกส โดยทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ          
คอนเดนเสทระยะยาว  มีอายุสัญญา 15 ป นับตั้งแตป 2541   

 ปตท. ทําสัญญาระยะยาวเปนผูรับซื้อผลิตภัณฑหลักทั้งหมดของ บริษัท อะโรเมติกส  และให  บริษัท อะโรเมติกส  เปน
ผูจัดสงผลิตภัณฑโดยตรงใหกับลูกคา การทําสัญญาซื้อผลิตภัณฑจาก บริษัท อะโรเมติกส เปนสัญญา “Take-or-Pay” ที่ ปตท. 
รับประกันการซื้อผลิตภัณฑขั้นต่ําตามสัญญา โดย ปตท. จะไดรับคาดําเนินการในการทําตลาดใหกับ บริษัท อะโรเมติกส  และ
สัญญา “Take and Pay” ซึ่งระบุปริมาณที่ ปตท.จะรับผลิตภัณฑโดยมิไดรับประกันการจัดจําหนาย  เพื่อรองรับการจําหนาย
ผลิตภัณฑในปริมาณสวนที่เหลือจากสัญญา “Take or Pay” 

 ทั้งนี้ ปตท. ไดทําสัญญาจัดจําหนายในสวนผลิตภัณฑอื่นกับ บริษัท อะโรเมติกส เชนกัน ซึ่งไดแก  ผลิตภัณฑ         
คอนเดนเสทเรซิดิว, แนฟทาชนิดเบา และกาซปโตรเลียมเหลว โดยบริษัท อะโรเมติกส  จะเปนผูจัดสงโดยตรงใหกับลูกคาของ 
ปตท. โดยเปนสัญญาระยะยาว 15 ป สําหรับผลิตภัณฑคอนเดนเสทเรซิดิว, แนฟทาชนิดเบา และ 10 ป สําหรับผลิตภัณฑกาซ
ปโตรเลียมเหลว นับตั้งแตป 2540  
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นอกจากนี้ ปตท.ยังไดทําสัญญาขายกาซธรรมชาติให บริษัท อะโรเมติกส เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิต สัญญามีอายุ 
11 ปนับตั้งแตป 2548-2558  

ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด  

                ปตท.ทําสัญญาจัดหาวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตใหแก บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส  โดยทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ 
โพรเพนระยะยาว  มีอายุสัญญา 15 ป นับตั้งแตป 2552 และสามารถตออายุไดคราวละ 5 ป  โดยโครงสรางราคาจะแปรผันตาม
ราคาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก PP  (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

11.4 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหวางกันในอนาคต 
รายการระหวางกันของ ปตท. ในอนาคต จะเปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติเชนเดิม ไมมีรายการใดเปนพิเศษ 

ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวาง ปตท. บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ และผูถือหุน สวนนโยบายการกําหนดราคา
ระหวาง ปตท. กับกิจการที่เกี่ยวของกันกําหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคล/กิจการอื่นที่ไม
เกี่ยวของกัน สําหรับราคาสินคาที่ซื้อจากบริษัทยอยจะเปนไปตามราคาขายของบรษิัทยอยที่อางอิงจากราคาตลาด 

การเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันจะเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของ
กัน ซึ่งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงินรวม 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่นําเสนอประกอบดวย ผลการดําเนินงานจากงบการเงินสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ที่ผานการสอบทานจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) โดยแสดงเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน
จากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549, 2548 และ 2547 (ตรวจสอบแลว) ซึ่งไดมีการปรับปรุง (Restated) และจัด
ประเภท (Reclassification) บัญชีบางรายการในงบการเงินรวมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินรวมสําหรับ
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 
        หนวย : ลานบาท 

 

งบดุล 2547 
(ตรวจสอบ) 

2548 
(ตรวจสอบ) 

2549 
(ตรวจสอบ) 

 

6 เดือน ป 2550 
(สอบทาน) 

สินทรัพย     
สินทรัพยหมุนเวียน     
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 51,237.27 73,440.82 86,806.25 98,743.63 
   เงินลงทุนชั่วคราว 51,914.26 714.86 1,412.95 218.05 
   ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่น-สุทธิ 45,329.27 67,518.70 83,651.05 98,247.90 
   ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกันสุทธิ 12,085.76 21,798.87 32,233.25 48,168.19 
   ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะสั้น     
       - กิจการที่เกี่ยวของกันสุทธิ 1,268.44 5,186.43 1,485.78 274.98 
   สินคาคงเหลือ 11,144.34 23,501.31 15,117.53 17,082.56 
   พัสดุคงเหลือ – สุทธิ 2,663.18 5,532.86 7,552.47 7,928.81 
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 19,981.66 24,320.16 25,170.37 20,382.61 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 195,624.18 222,014.00 253,429.66 291,046.73 
สินทรัพยไมหมุนเวียน     
   เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
   เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
   ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะยาว  
       - กิจการที่เกี่ยวของกันสุทธิ 

54,910.08 
1,737.46 

 
7,429.03 

66,577.15 
2,089.32 

 
5,992.87 

100,232.97 
3,129.32 

 
5,807.69 

111,323.17 
3,073.55 

 
6,857.57 

   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 190,187.20 305,378.11 337,131.88 378,796.91 
   สินทรัพยไมมีตัวตน 3,410.75 11,528.87 22,596.92 31,233.38 
   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
   เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ 

1,655.65 
22,745.52 

1,898.46 
19,746.62 

1,251.77 
16,598.18 

1,811.00 
14,971.50 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 9,526.36 14,581.26 11,275.08 11,617.78 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 291,602.05 427,792.65 498,023.81 559,684.86 
รวมสินทรัพย 487,226.23 649,806.66 751,453.47 850,731.59 
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หนวย : ลานบาท 

 

งบดุล (ตอ) 2547 
(ตรวจสอบ) 

2548 
(ตรวจสอบ) 

2549 
(ตรวจสอบ) 

 

6 เดิอน ป 2550 
(สอบทาน) 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน     
หนี้สินหมุนเวียน     
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 11,760.75 3,546.74 1,734.8 4,022.17 
   เจาหนี้การคา-กิจการอื่น 24,175.15 49,488.02 55,620.49 92,258.54 
   เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน 12,216.38 18,626.63 29,168.04 30,144.64 
   เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน 182.98 334.64 513.09 196.92 
   เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 60,688.65 21,626.74 21,612.15 14,698.28 
   เงินกูยืมระยะสั้น 868.43 - - - 
   ภาษีเงินไดคางจาย 12,318.19 20,935.27 21,161.42 15,510.93 
   คาใชจายคางจาย 10,316.84 21,437.01 25,251.96 24,479.36 
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 6,384.75 12,016.28 12,513.97 16,296.83 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 138,912.14 148,011.33 167,575.92 197,607.67 
หนี้สินไมหมุนเวียน     
   เจาหนี้อื่นระยะยาว-กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - 
   เงินกูระยะยาว 140,904.31 197,983.34 198,339.31 230,412.06 
   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 10,257.02 12,685.24 13,839.22 14,078.93 
   ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต 5,229.67 7,019.36 10,712.39 10,250.32 
   เงินมัดจําถังกาซ 3,711.09 3,986.41 4,347.91 4,491.19 
   หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 3,297.05 1,688.05 2,316.36 2,655.44 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 163,399.14 223,362.40 229,555.19 261,887.94 
รวมหนี้สิน 302,311.27 371,373.72 397,131.11 459,495.60 
สวนของผูถือหุน     
   ทุนจดทะเบียน 28,500.00 28,372.46 28,572.46 28,572.46 
   ทุนท่ีออกและชําระแลว 27,972.46 27,972.46 28,049.26 28,055.41 
   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 17,992.83 17,992.83 19,321.45 19,427.97 
   สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม 

2,089.28 2,142.40 2,950.40 3,038.53 

   กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย 1,046.37 830.99 463.39 446.91 
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (765.71) (800.72) (994.25) (1,114.75) 
   กําไรสะสม     
      จัดสรรแลว     
         สํารองตามกฎหมาย 2,850.00 2,850.00 2,857.25 2,857.25 
         สํารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย 811.83 841.39 888.12 888.12 
      ยังไมไดจัดสรร 112,377.13 178,987.45 234,296.56 267,730.72 
   รวมสวนของผูถือหุนบริษัทฯ  164,374.19 230,816.80 287,832.18 321,330.15 
   สวนของผูถือหุนสวนนอย  20,540.78 47,616.13 66,490.18 69,905.84 
รวมสวนของผูถือหุน 184,914.96 278,432.93 354,322.36 391,235.99 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 487,226.23 649,806.66 751,453.47 850,731.59 
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หนวย : ลานบาท 
2547 2548 2549  

งบกําไรขาดทุน 
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

 

6 เดือน ป 2550 
(สอบทาน) 

รายได     
   รายไดจากการขาย 644,693.55 926,269.34 1,213,985.28 666,316.78 
   ตนทุนขาย 565,826.82 811,088.81 1,072,215.73 598,708.63 
กําไรขั้นตน 78,866.73 115,180.53 141,769.55 67,608.16 
   คาใชจายในการขายและบริหาร 18,617.58 21,343.73 28,667.62 13,313.93 
   คาใชจายในการสํารวจ 401.04 1,213.02 3,631.65 938.53 
กําไรจากการขาย 59,848.11 92,623.77 109,470.29 53,355.70 
   กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน - (551.44) 7,130.48 - 
   รายไดอื่น 9,214.50 9,435.67 25,221.72 8,852.87 
   คาตอบแทนกรรมการ 55.36 79.75 160.59 88.62 
กําไรจากการดําเนินงาน 69,007.25 101,428.25 141,661.9 62,119.96 
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 26,741.97 21,651.26 19,139.45 16,428.66 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 95,749.22 123,079.51 160,801.35 78,548.62 
   ดอกเบี้ยจาย 8,465.02 8,811.66 11,005.62 4,859.32 
   ภาษีเงินได 18,676.57 25,565.62 35,882.71 17,257.15 
กําไรหลังหักภาษีเงินได 68,607.63 88,702.23 113,913.01 56,432.15 
   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 5,941.16 8,597.74 18,652.41 7,569.87 
   รายการพิเศษ - 5,416.80 - - 
กําไรสุทธิ 62,666.47 85,521.29 95,260.60 48,862.28 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน     
กําไรกอนรายการพิเศษ 22.40 28.63 34.02 17.42 
รายการพิเศษ - 1.94 - - 
กําไรสุทธิ 22.40 30.57 34.02 17.42 

กําไรตอหุนปรับลด     
กําไรกอนรายการพิเศษ 22.39 28.59 33.90 17.36 
รายการพิเศษ - 1.94 - - 
กําไรสุทธิ 22.39 30.53 33.90 17.36 
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6 เดือน ป 2550 
(สอบทาน) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     
กําไรสุทธิ 62,666.47 85,521.29 95,260.61 48,862.28 
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรสุทธิ     
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:     
คาเสื่อมราคา คาสูญส้ิน และคาตัดจําหนาย 14,270.88 17,478.59 26,755.02 13,192.92 
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย - (326.17) 1,059.15 5.91 
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 37.92 (54.12) 182.61 12.31 
(กําไร)จากการจําหนายเงินลงทุน (338.24) 551.44 (7,130.48) - 
โอนที่ดิน อาคาร อุปกรณเปนคาใชจาย 22.31 (4.92) (8.04) (1,553.65) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (26,741.97) (21,651.26) (19,139.45) (16,428.66) 
สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 5,941.16 8,597.74 18,652.41 7,569.87 
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (590.56) 2,102.33 (9,548.86) (3,052.24) 
กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน - (0.58) (2.10) - 
หน้ีสงสัยจะสูญ 944.27 (57.73) 141.03 44.60 
คาใชจายในการสํารวจตัดจําหนาย 24.17 415.69 1,701.86 511.91 
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 9.58 9.58 8.14 2.24 
สวนลดมูลคาหุนกูตัดจําหนาย 3.86 24.34 34.41 14.39 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1,088.65 (282.26) 1,860.96 (145.00) 
ดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงินตัดจําหนาย 4.36 6.65 34.59 27.65 
สํารองปรับมูลคาสินคาคงเหลือ - 33.58 54.45 (86.82) 
สํารองพัสดุส้ินเปลืองเลื่อมสภาพ 6.96 17.12 4.64 - 
เงินปนผลรับ (43.68) (40.30) (493.12) (291.38) 
สํารองผลเสียหายจากคดีความ - - 206.95 - 
รายการพิเศษ - (7,738.28) - - 
อื่น ๆ - 6.58 6.02 (17.22) 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 72.43 - - - 
สํารองผลเสียหายจากการถอนตัวทางธุรกิจ (481.83) - - - 
จําหนายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 139.92 - - - 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หน้ีสินดําเนินงาน 

57,036.66 84,609.31 109,640.79 48,669.10 

สินทรัพย หน้ีสินดําเนินการ (เพิ่มข้ึน) ลดลง 1,240.91 5,244.43 (5,169.99) 2,399.90 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 58,277.57 89,853.75 104,470.80 51,069.01 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 9.52 24.17 109.92 0.04 
เงินจายสําหรับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (39,670.07) (86,012.34) (88,134.11) (45,427.04) 
เงินจายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน (588.36) (732.41) (1,056.10) (1,279.57) 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (39.53) (145.65) - - 
เงินใหกูยืมระยะสั้น (2,903.77)   - 
เงินใหกูระยะสั้นแกกิจการอื่น   (151.10) (510.94) 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (975.00) (3,212.56) - - 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย  (6,365.30) 7,084.25 (884.24) (10,297.39) 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในกิจการรวมคา  - (6,185.79) - 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,929.70) (23,982.25) (3,982.00) - 
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(สอบทาน) 
เงินจายลงทุนในบริษัทอื่น (250.46) - -  
เงินจายสําหรับเงินลงทุนทั่วไป  - (87.75) (114.00) 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย  - (886.05) - 
เงินลดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 3,749.18 8,909.86 13,756.24 200.59 
รับคืนเงินใหกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 185.18 - 
รับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้น 2,296.49 599.90  - 
รับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,326.08 1,388.99 3,487.14 - 
เงินสดรับจากการยกเลิกสิทธิการเชาในสถานีบริการน้ํามัน 19.04 26.82 10.55 3.39 
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง (48,265.27) 51,491.87 (687.81) 1,187.55 
เงินปนผลรับ 951.53 5,530.80 7,168.34 5,842.50 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (93,635.62) (39,028.54) (77,337.58) (50,355.92) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ    191.14 
เงินสดรับจากสวนเกินมูลคาหุน 293.79 955.94 2,653.04 106.52 
เงินสดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิ์ - - 8,663.56 - 
เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาว 5,339.36 27,016.64 36,749.41 7,750.00 
เงินสดรับจากการออกหุนกู 35,204.30 30,183.58 16,000.00 32,438.51 
เงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้น 27,578.28 - 450.96 510.34 
เงินสดรับจากการออกตั๋วเงินจาย - 12,745.89 - - 
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว - (45,404.67) (9,958.71) (6,862.66) 
จายคืนเงินกูยืมระยะสั้น (3,300.00) (12,470.86) - - 
จายคืนตั๋วเงินจาย (13,609.87) (11,900.28) (1,000) - 
จายคืนหุนกู (16,707.34) - (12,492.06) (1,128.57) 
จายคืนพันธบัตร - (7,530.00) (5,000.00) (4,000.00) 
เงินจายคางวดตามสัญญาเชาการเงิน (49.19) (39.91) (161.76) (147.93) 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(521.98) 348.33 (407.11) 1,790.94 

เงินปนผลจาย (12,911.65) (22,304.22) (48,683.54) (19,244.44) 
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน 21,315.70 (28,399.55) (13,186.22) 11,403.85 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ 
เทียบเทาเงินสด 

(153.62) (15.61) (668.17) (134.69) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (162.69) (206.49) 86.59 (44.87) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (14,358.66) 22,203.55 13,365.44 11,937.37 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 65,595.93 51,237.27 73,440.82 86,806.25 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 51,237.27 73,440.82 86,806.25 98,743.63 
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม     
ดอกเบี้ยจาย 8,536.32 11,822.26 12,613.67 6,497.69 

ภาษีเงินได 15,000.78 21,925.34 31,767.89 23,881.01 
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หนวย 2547 2548 2549 6 เดือน ป 2550 อัตราสวนทางการเงิน 

 (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 
อัตราสวนสภาพคลอง      
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.41 1.50 1.51 1.47 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.16 1.10 1.22 1.24 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 12.08 12.15 11.53 9.98 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 29.81 29.63 31.22 36.07 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 75.89 46.82 55.53 74.37 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 4.74 7.69 6.48 4.84 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 16.84 15.52 14.02 11.56 
ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 21.38 23.19 25.67 31.15 
Cash Cycle วัน 13.18 14.12 12.03 9.77 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร      
อัตราสวนกําไรขั้นตน % 12.23 12.43 11.68 10.15 
อัตราสวนกําไรสุทธิ % 9.21 8.93 7.57 7.07 
อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน % 39.93 36.91 30.11 26.22 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน      
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย % 15.44 15.04 13.60 12.20 
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 49.08 41.57 37.98 34.67 
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.68 1.69 1.80 1.73 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน      
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.63 1.33 1.12 1.17 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เทา 10.09 14.10 13.75 15.06 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) 1/ เทา 0.57 0.44 0.66 0.68 
อัตราสวนการจายเงินปนผล  % 30.13 30.26 30.92 11.962/ 
1/ ไมรวมภาระผูกพันหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา (ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)  
2/ เฉพาะการจายเงินปนผลระหวางกาลตอกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2550 

12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion & Analysis) 
 ในการอานคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ นักลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซึ่งไดแก งบการเงินรวม 
ขอมูลทางการเงินที่มีการปรับปรุง ตัวเลขการดําเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีต และที่มีการปรับปรุง ควบคูไปกับหมายเหตุประกอบ
งบการเงินและขอมูลที่นําเสนอไวในเอกสารนี้ 

ในป 2549 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทยอยและบริษัทรวม และ
เปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบริษัทในเครือที่มีสาระสําคัญ สรุปได ดังนี้ 

-  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.บางจากปโตรเลียม (BCP) สงผลใหสัดสวน
การลงทุนใน BCP เพิ่มขึ้นจาก 7.56% เปน 29.75% และเปลี่ยนสถานะ BCP จากบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกันเปนบริษัทรวมของ ปตท. 

- เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549 RRC ไดเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไป (IPO) ทั้งในสวนที่เปนหุนสามัญเพิ่มทุน
และหุนสามัญเดิมที่ถือโดย ปตท. สงผลใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท.ใน RRC ลดลงจาก 100.00% เปน 48.75% และ RRC 
เปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท. 

- ในไตรมาสที่ 2 ป 2549 ปตท.เริ่มบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) ตามวิธีสวนไดเสีย 
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- เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ปตท.ไดซื้อหุนสามัญของ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) โดยมีสัดสวนการถือ
หุนใน HMC 41.443% ทําให HMC มีสถานะเปนกิจการรวมคาของ ปตท.    

- ในป 2549 ปตท.ไดนําบริษัทยอยไดแก พีทีที ไอซีที จํากัด, บริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด และกิจการรวมคา 
ไดแก บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด มาจัดทํางบการเงินรวม 

-  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ปตท.ไดจัดตั้งบริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) เปนบริษัทยอย โดย ปตท.ถือหุน
ในสัดสวน 100% เพื่อเขาซื้อหุนทั้งหมดของ ConocoPhillips Company (COP) และในวันที่ 28 มิถุนายน 2550 PTTRB ไดรับโอน
ธุรกิจคาปลีกน้ํามันในประเทศไทยภายใตเครื่องหมายการคา JET/Jiffy ของ COP ทั้งหมด คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 281.38 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 9,758.50 ลานบาท  

12.2.1 การวิเคราะหผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2550 เปรียบเทียบงวด 6 
เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2549 และผลการดําเนินงานของปตท.และบริษัทยอยสําหรับป 2549 เปรียบเทียบกับป 2548  

 รายไดจากการขาย  

สําหรับผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2550 (1H/2550) ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 666,317 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.2% จากชวงเดียวกันของปกอน (1H/2549) โดยเปนผลมาจากปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในสวนของน้ํามันและ
กาซธรรมชาติอันเนื่องจากความตองการการใชพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งเปนผลจากราคาน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑน้ํามัน กาซ
ธรรมชาติและปโตรเคมีที่เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯใน 1H/2550 ลดลง 30,604 ตัน 
หรือคิดเปน 1.7% จากชวงเวลาเดียวกันของปกอนซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 หยุดซอมบํารุงตาม
แผนงาน (Scheduled Plant Shutdown) เปนเวลา 18 วันในไตรมาสที่ 1 ป 2550 (Q1/2550) และ13 วันในไตรมาสที่ 2 ป 2550 
(Q2/2550) ตามแผนการหยุดโรงงานเพื่อการขยายกําลังการผลิต การบํารุงรักษาและการซอมบํารุงเครื่องจักรของ PTTCH ซึ่งเปน
ลูกคาหลัก 

สําหรับผลการดําเนินงานของป 2549 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 1,213,985 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 287,716 ลานบาทหรือคิดเปน 31.1% จากชวงเดียวกันของปกอน  เปนผลมาจากปริมาณขายและราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งใน
สวนของผลิตภัณฑน้ํามันและกาซธรรมชาติ กอปรกับ ปตท. ไดรวมผลประกอบการของ PTTCH ในฐานะบริษัทยอยในป 2549 
เต็มป ภายหลังการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ต้ังแตเดือนธันวาคม 2548, การรวมงบการเงินของบริษัท เอ็ชเอ็มซี 
โปลีเมอส จํากัด (HMC) ในฐานะกิจการรวมคาภายหลังการเขาซื้อหุนในไตรมาสที่ 3 ป 2549 นอกจากนี้ในป 2549 ปตท.ไดนํา
บริษัทยอยไดแก พีทีที ไอซีที จํากัด (PTTICT), บริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) และกิจการรวมคา ไดแก บริษัท 
พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) มาจัดทํางบการเงินรวม  

คาใชจาย  

ตนทุนขาย :  
 ตนทุนขายสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 เพิ่มขึ้นจาก 1H/2549 จํานวน 87,810 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
17.2% เนื่องจากราคาและปริมาณซื้อน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑน้ํามันและกาซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นตามความตองการที่เพิ่มสูงขึ้น 

 ตนทุนขายในป 2549 เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 261,127 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 32.2% โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากปริมาณ
และตนทุนขาย ราคาซื้อน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑน้ํามัน และกาซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการที่ ปตท. ไดรวมงบการเงินของ 
PTTCH, HMC, PTTICT, PTTPL และ PTTAC ดังกลาว 
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คาใชจายในการขายและบริหาร : 

คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 เพิ่มขึ้นจาก 1H/2549 จํานวน 757 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้น 6.0% เปนผลจากคาใชจายดําเนินงานปกติที่เพิ่มขึ้น  

คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับป 2549 มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 5,801 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 30.6% 
เปนผลจากการรวมงบการเงินของ PTTCH, HMC, PTTICT, PTTPL, PTTAC และการบันทึกเงินลงทุน IRPC ตามวิธีสวนไดเสีย 
ดังกลาวขางตน รวมทั้งในป 2549 ปตท. ต้ังสํารองและตัดเปนคาใชจายสําหรับภาษีสรรพสามิตและเงินกองทุนน้ํามันคางนานป 
2540 – 2546 ซึ่งมีโอกาสไดรับเงินคืนลาชาจํานวน 1,148 ลานบาท, ประมาณการผลเสียหายจากคดีความเรื่องการกอสรางคลัง
น้ํามันลําลูกกาและสระบุรีจํานวน 206 ลานบาท และมีคาใชจายดําเนินงานปกติที่เพิ่มขึ้น เชน คาใชจายสงเสริมการขาย คาใชจาย
พนักงาน คาประชาสัมพันธ เปนตน คาใชจายในการขายและบริหารสวนใหญเปนคาใชจายในการขายและบริหารของธุรกิจน้ํามัน 
กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ กลุมธุรกิจสํารวจและผลิต และปโตรเคมี ตามลําดับ (หมายเหตุ: คาใชจายในการดําเนินงานของกลุมธุรกิจ
สํารวจและผลิตเพิ่มขึ้นสวนใหญเนื่องจากคาดําเนินงานในโครงการ B8/32 & 9A, ภูฮอมและอาทิตยตามกิจกรรมที่เพิ่ม, คาเชาเรือ
และคาซอมบํารุงของโครงการบงกชรวมทั้งคาซอมบํารุงของโครงการ S1) 

คาใชจายในการสํารวจ : 

คาใชจายในการสํารวจสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ลดลงจาก 1H/2549 จํานวน 53 ลานบาท 
เนื่องจากใน 1H/2549 มีคาใชจายธรณีฟสิกสและธรณีวิทยาสูงกวา 1H/2550  

คาใชจายในการสํารวจสําหรับป 2549 มจีํานวนเพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 2,419 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 199.4% เนื่องจาก
รายการตัดจําหนายหลุมแหงของโครงการพมา M7 & M9, เวียดนาม 16-1, L22/43 และ G4/43 รวมทั้งมีคาใชจายเกี่ยวกับงาน 3D 
seismic ของโครงการบงกช, พมา  M7 & M9, เวียดนาม 16-1, อัลจีเรีย 433&416 และ G12/48 รวมทั้งงาน 2D seismic ของ
โครงการอิหราน ซาเวห 

กําไรสุทธิ  

ใน 1H/2550 ปตท และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 48,862 ลานบาท หรือคิดเปน 17.42 บาทตอหุน ลดลงจาก 1H/2549 จํานวน 
6,519 ลานบาท หรือคิดเปน 11.8% ทั้งนี้ สวนใหญเปนผลมาจากใน 1H/2549 มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนใน บมจ.โรงกลั่น
น้ํามันระยอง จํานวน 7,130.48 ลานบาท แมวาราคาขายและปริมาณขายผลิตภัณฑน้ํามันและกาซธรรมชาติใน 1H/2550 จะเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนตามที่ไดกลาวขางตน รวมถึง 

:  ใน 1H/2550 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น 5,514 ลานบาทหรือคิดเปน 50.5% จาก 10,914 
ลานบาทใน 1H/2549 เปน 16,429 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมีที่ดีขึ้น
มาก อันเนื่องมาจากปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหมีสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ 
(Product to Feed Margin) ที่สูงขึ้น ในขณะที่สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในธุรกิจการกลั่นก็เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก ใน 
1H/2550 ปตท.รับรูผลการดําเนินงานของ RRC ในฐานะบริษัทรวมทั้งไตรมาส ในขณะที่ใน 1H/2549 รับรูผลการเนินงาน RRC ใน
ฐานะบริษัทรวมเพียงประมาณ 1 เดือน 

:  ใน 1H/2550 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 3,083 ลานบาทในขณะที่ 1H/2549 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
จํานวน 6,565 ลานบาท อันเปนผลมาจากคาเงินบาทที่แข็งขึ้น 

 :  ในงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2550 ปตท. และบริษัทยอย มีการกูยืมเงิน และการออกและเสนอขายหุนกู ที่
สําคัญดังนี้ 
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 เดือนกุมภาพันธ -  PTTEP ออกหุนกูสกุลบาท ไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ จํานวน 3,500 ลานบาท อายุ 3 ป 
 เดือนมีนาคม -  ปตท. ออกหุนกูสกุลบาท ไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ 1/2550 จํานวน 6,000 ลานบาท อายุ 8 ป 

   -  ปตท. กูเงินเปนสกุลบาท จํานวน 6,000 ลานบาท อายุเงินกู 10 ป (Amortization อายุเฉลี่ย 7.25 ป) 
 เดือนมิถุนายน -   ปตท. ออกหุนกูสกุลเยน จํานวน 3,500 ลานเยน (ประมาณ 10,000 ลานบาท) อายุ 10 ป และไดทํา

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน Cross Currency Swap เปนสกุลเหรียญสหรัฐฯ  เปนเงิน 290.51 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ 

- PTTEP ออกหุนกูสกุลบาท จํานวนทั้งสิ้น 12,500 ลานบาท ประกอบดวยหุนกูจํานวน 6,000 ลาน
บาท อายุ 3 ป, จํานวน 35,000 ลานบาท อายุ 5 ป และ จํานวน 3,000 ลานบาท อายุ 15 ป  

ในป 2549 มีกําไรสุทธิ 95,261 ลานบาท หรือคิดเปน 34.02 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 9,739 ลานบาท หรือ
คิดเปน 11.4% ทั้งนี้มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากราคาขายและปริมาณขายผลิตภัณฑกาซฯ และน้ํามัน ที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน รวมถึง  
  :  ในป 2549 มีกําไรจากการขายหุน RRC (หลังภาษี) จํานวน 6,682 ลานบาท ในขณะที่ ป 2548 มีกําไรจากการปรับ
โครงสรางหนี้ของ RRC สุทธิจํานวน 5,417 ลานบาท 
 :  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในป 2549 ลดลง 2,512 ลานบาท จากป 2548 (ป 2549 รวมสวนแบง
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,827 ลานบาท ในขณะที่ป 2548 รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 1,074 ลานบาท) ซึ่งสาเหตุ
หลักมาจาก 
 - สวนแบงกําไรจากบริษัทในเครือกลุมธุรกิจการกลั่นในป 2549 เพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของ 
RRC จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม ในขณะที่ ผลประกอบการของธุรกิจการกลั่นลดลงอันเนื่องมาจากคาการกลั่นที่ลดลงเมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน และการหยุดซอมบํารุงตามแผน (Scheduled Plant Shut down) ของบริษัทไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
ทั้งนี้ คาการกลั่นเฉลี่ยของโรงกลั่นแบบ Complex ในเครือของ ปตท. (รวม Inventory gain/loss) ลดลงจากประมาณ 7.59 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอบารเรล ใน ป 2548 เปนประมาณ 5.93 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในป 2549 

- สวนแบงกําไรจากบริษัทในเครือกลุมธุรกิจปโตรเคมีในป 2549 ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
สาเหตุหลักเนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH จากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย แมวาจะเริ่มบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน IRPC ตาม
วิธีสวนไดเสียต้ังแต Q2/2549 รวมถึง ATC มีผลประกอบการที่ดีขึ้น  
  :  ในป 2549 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 9,925 ลานบาท ในขณะที่ในป 2548 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
จํานวน 0.68 ลานบาท 
 :  ในป 2549 ปตท. มีการกูยืมเงิน การเบิกเงินกู และการออกและเสนอขายหุนกู ดังนี้ 
 เดือนเมษายน เงินกูยืมจํานวน 23,000 ลานเยน 
 เดือนพฤษภาคม  หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ 1/2549 จํานวน 4,000 ลานบาท 
 เดือนตุลาคม หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ 2/2549 จํานวน 12,000 ลานบาท 
 เดือนพฤศจิกายน  เงินกูยืมจํานวน 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
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12.2.2 การวิเคราะหผลดําเนินงานแยกตามกลุมธุรกิจ 
กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายแยกตามกลุมธุรกิจ (EBITDA)  
 

หนวย : ลานบาท 
กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษีและ 

กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 
2547 

(ตรวจสอบ) 
2548 

(ตรวจสอบ) 
2549 

(ตรวจสอบ) 
6 เดือน ป 2550 

(สอบทาน) 

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ     

      การจัดหา ขนสงและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจแยกกาซธรรมชาต ิ     
รายไดจากการขาย 174,980 208,930 244,684 128,175 
ตนทุนขาย 135,389 163,924 195,916 101,674 
กําไรขั้นตน 39,591 45,006 48,768 26,501 
คาใชจายในการขายและบริหาร 2,854 3,040 4,418 1,707 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 120 143 456 340 
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 36,857 42,109 44,806 25,134 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 3,981 4,813 5,571 2,241 
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 32,876 37,296 39,235 22,893 
     การสํารวจและผลิตปโตรเลียม (ปตท. สผ.)         
รายไดจากการขาย 42,127 59,373 76,419 37,361 
ตนทุนขาย 3,586 5,384 6,485 3,133 
กําไรขั้นตน 38,541 53,989 69,934 34,228 
คาใชจายในการขายและบริหาร 2,096 2,809 3,061 1,648 
คาใชจายในการสํารวจ 401 1,213 3,632 938 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 59 85 72 29 
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 36,103 50,052 63,313 31,671 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 8,096 9,430 14,898 7,531 
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 28,007 40,622 48,415 24,140 
รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีของกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ (EBIT) 60,883 77,918 87,650 47,033 
กลุมธุรกิจนํ้ามัน         
     การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing)         
รายไดจากการขาย         
ตนทุนขาย 196,433 341,345 416,952 189,335 
กําไรขั้นตน 188,432 332,347 408,555 183,521 
คาใชจายในการขายและบริหาร 8,001 8,998 8,397 5,814 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 6,434 6,766 9,374 3,158 
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 1,571 1,682 1,678 827 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 3,138 3,914 701 3,483 
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 2,012 2,085 2,044 1,020 
     การคาสากลผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Trading) 1,126 1,829 (1,343) 2,463 
รายไดจากการขาย         
ตนทุนขาย 281,878 480,645 594,553 348,801 
กําไรขั้นตน 278,977 477,161 590,070 346,863 
คาใชจายในการขายและบริหาร 2,901 3,484 4,483 1,938 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 3,041 4,151 4,861 1,779 
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 2,643 4,005 4,681 1,693 
คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 2,503 3,338 4,303 1,852 
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 1 3 10 6 
รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีของกลุมธุรกิจนํ้ามัน (EBIT) 2,502 3,335 4,293 1,846 
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หนวย : ลานบาท 
กําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีและ 

กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 
2547 

(ตรวจสอบ) 
2548 

(ตรวจสอบ) 
2549 

(ตรวจสอบ) 
6 เดือน ป 2550 

(สอบทาน) 
กลุมธุรกิจการกลั่น     
รายไดจากการขาย 25,800 141,275 76,389                      -   
ตนทุนขาย 24,981 126,780 69,741                      -   
กําไรขั้นตน 819 14,495 6,648                      -   
คาใชจายในการขายและบริหาร 205 1,366 287                      -   
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 22 76 108                      -   
     รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 636 13,205 6,469                      -   
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 195 1,337 741                      -   
     รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 441 11,868 5,728                      -   
กลุมธุรกิจปโตรเคมี         
รายไดจากการขาย 1,597 15,523 76,676 33,164 
ตนทุนขาย 1,362 13,004 49,905 23,355 
กําไรขั้นตน 235 2,519 26,771 9,809 
คาใชจายในการขายและบริหาร 140 853 2,785 967 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 5 74 348 105 
     รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 100 1,740 24,334 8,947 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 87 427 2,692 1,620 
     รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 13 1,313 21,642 7,327 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษีกอนหักรายการที่ยังไมไดจัดสรรและรายการ 
ระหวางบริษัท/กลุมธุรกิจ 64,965 96,263 117,970 58,669 
บวก (หัก) รายการระหวางกัน 339 695 (1,382) (744) 
หัก รายการที่ยังไมไดจัดสรร (279) (392) (668) (1,096) 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี 65,025 96,566 115,920 56,829 

 

กลุมธุรกิจน้ํามัน (รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) และ ธุรกิจคาระหวางประเทศ ( International Trading)) 

รายได 1H/2550 เพิ่มขึ้น 26,610 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.3% เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น 4,844 ลานลิตร หรือคิดเปน 
18.4%  จาก 26,401 ลานลิตรหรือเทียบเทา 917,463 บารเรลตอวันใน 1H/2549 เปน 31,245 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,085,797 
บารเรลตอวันใน 1H/2550 โดยการเพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากธุรกิจการคาสากล โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากน้ํามันดิบ 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน และคอนเดนเสท 

EBITDA 1H/2550 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 2,047 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 62.2% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นของการคาสากล และการเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นตนตอหนวยของการขาย ทั้งจากการขายน้ํามันในประเทศและ
การคาสากล 

EBIT 1H/2550 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 2,046 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 90.3% สาเหตุหลักมาจาก EBITDA 
เพิ่มขึ้นดังที่กลาวขางตน 

สําหรับผลประกอบการป 2549 นั้น รายไดจากการขายของธุรกิจน้ํามันเพิ่มขึ้น 190,180 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.6% โดย
มีปริมาณขายเพิ่มขึ้น 3,919 ลานลิตร หรือเพิ่มขึ้น 7.3% จาก 53,349 ลานลิตร หรือเทียบเทา 919,348 บารเรลตอวัน ในป2548 เปน 
57,268 ลานลิตร หรือเทียบเทา 986,883 บารเรลตอวันในป 2549 โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งในสวนของการขายน้ํามันในประเทศและ
การคาระหวางประเทศ ทั้งนี้ การเพิ่มสวนใหญมาจากปริมาณขายน้ํามันดิบ คอนเดนเสท น้ํามันอากาศยาน แกสโซฮอล แนฟทา 
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และน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นยังเปนผลจากราคาขายน้ํามันเฉลี่ยในป 2549 ที่สูงกวาราคาขายน้ํามันเฉลี่ยในป 
2548 อันเนื่องมาจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น 

EBITDA ลดลง 2,249 ลานบาทจาก 7,253 ลานบาทในป 2548 เปน 5,003 ลานบาทในป 2549 หรือลดลง 31.0% ซึ่ง
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกําไรขั้นตนตอหนวยจากการขายน้ํามันในประเทศ ในขณะที่คาใชจายจากการขายและบริหารในป 
2549 เพิ่มขึ้น 3,713 ลานบาท หรือคิดเปน 35.5% 

EBIT ป 2549 ลดลงจากป 2548 จํานวน 2,215 ลานบาท หรือคิดเปน 42.9% สาเหตุมาจากการลดลงของ EBITDA 
ดังกลาวขางตน ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้นเล็กนอย 

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 

รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ สําหรับ 1H/2550 เพิ่มขึ้น 10,530 ลานบาท จากชวงเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้น 
9.0% เนื่องมาจาก 

- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) 
เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจํานวน 183 mmscfd จาก 3,061 mmscfd เปน 3,244 mmscfd (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 
ลูกบาศกฟุต) หรือเพิ่มขึ้น 6.0%  

- สําหรับปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯใน 1H/2550 ลดลง 30,604 ตัน หรือคิดเปน 1.7% จาก
ชวงเวลาเดียวกันของปกอนซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 หยุดซอมบํารุงตามแผนงาน 
(Scheduled Plant Shutdown) เปนเวลา 18 วันใน Q1/2550 และ13 วันใน Q2/2550 ตามแผนการหยุดโรงงานเพื่อการ
ขยายกําลังการผลิต การบํารุงรักษาและการซอมบํารุงเครื่องจักรของ PTTCH ซึ่งเปนลูกคาหลัก 

- ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยใน 1H/2550 เพิ่มขึ้นถึง 31 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน จากราคาเฉลี่ย 517 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอตันใน 1H/2549 เปน 548 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 1H/2550 สวนราคาเฉลี่ยเอทธิลีน (Ethylene)          
โพรพิลีน (Propylene) High Density Polyethylene (HDPE)  Polypropylene (PP) ในตลาดจรของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (South east Asia-Spot) และ แนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S)  เพิ่มขึ้นจากไตร
มาสเดียวกันของปกอนเชนเดียวกัน สงผลใหราคาขายกาซอีเทน โพรเพนและกาซโซลีนธรรมชาติของ ปตท. เพิ่ม
สูงขึ้นเชนกัน 

EBITDA ใน 1H/2550 ของธุรกิจกาซฯ เพิ่มขึ้น 2,691 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 12% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการ
จําหนายกาซฯ รวมทั้งการไดรับคืนเงินชดเชยคา FT จากลูกคากลุมผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น 2,425 ลานบาทในชวง 1H/2550 จาก 139 
ลานบาทใน 1H/2549 เปน 2,564 ลานบาท  

EBIT ใน 1H/2550 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 3,116 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.8% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ 
EBITDA  รวมทั้งคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายที่ลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของ
ระบบทอสงกาซฯและโรงแยกกาซฯ ตามผลการประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบทอสงกาซฯ และโรงแยกกาซฯ ของบริษัท
ที่ปรึกษาฯ 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  

รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ สําหรับป 2549 เพิ่มขึ้น 35,754 ลานบาท จากชวงเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้น 
17.1% เนื่องมาจาก 
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-  ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) 
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 88 mmcfd จาก 2,996 mmcfd เปน 3,084 mmcfd (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) 
หรือเพิ่มขึ้น 2.9%  โดยเปนการขายที่เพิ่มขึ้นในลูกคาทุกกลุมยกเวน SPP  

-  ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก 3,461,911 ตันในป 2548 เปน 3,668,045 ตันในป 2549 
หรือเพิ่มขึ้น 6.0% (รายละเอียดตามตารางขางตน) ทั้งนี้ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักเนื่องจากความสามารถใน
การผลิตที่เพิ่มมากขึ้นของโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 โดยป 2549 มีอัตราการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) อยูที่ 
83% เพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่ 63%  อยางไรก็ดี โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 1 มีการทํา Shutdown 16 วันใน Q1/2549 ,  โรง
แยกกาซฯ หนวยที่ 2 มีการทํา Shutdown 8 วันใน Q4/2549, โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 3 มีการทํา Shutdown 18 วันใน 
Q3/2549 และโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 4 มีการทํา Shutdown 11 วัน ใน Q2/2549 สงผลให Utilization Rate เฉลี่ยของ
โรงแยกกาซฯ ปตท. หนวยที่ 1-5 ป 2549 อยูที่ระดับ 90.10% 

- ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยในป 2549 เพิ่มขึ้น 80 US$/ton จากราคาเฉลี่ย 432 US$/ton ในป 2548 เปน 
512 US$/ton ในป 2549 รวมทั้งราคาเฉลี่ยเอทธิลีน (Ethylene), ราคาเฉลี่ยโพรพิลีน (Propylene), ราคา High Density 
Polyethylene (HDPE), ราคา Polypropylene (PP) ในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South east Asia-Spot) 
และแนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) ที่เพิ่มขึ้นจากป 2548 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ราคาน้ํามัน และสงผลใหราคาขายกาซอีเทน โพรเพนและกาซโซลีนธรรมชาติของ ปตท.สูงขึ้นดวยเชนกัน 

EBITDA ป 2549 ของธุรกิจกาซฯ เพิ่มขึ้น 2,696 ลานบาทจากป 2548 หรือเพิ่มขึ้น 6.4% เนื่องจากการราคาขายและ
ปริมาณการขายกาซฯ และผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดีใน Q1/2549 ปตท. ไดใหสวนลดคาขายแก EGAT เพื่อ
นําไปบรรเทาผลกระทบจากคาไฟฟาผันแปรอัตโนมัติ (Ft) จํานวน 1,323 ลานบาท 

EBIT ป 2549 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 1,939 ลานบาท จากป 2548 หรือเพิ่มขึ้น 5.2% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้น
ของ EBITDA ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายก็เพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาเสื่อมราคาของบริษัท 
ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด TTM (T) 

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 

 
หนวย : ตัน 2549 2548 เปล่ียนแปลง  H1/2550 H1/2549 เปล่ียนแปลง 

กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 529,568 462,221 35,558  1,009,710 977,531 32,179 

กาซอีเทน 1,968,666 1,933,108 147,870  384,440 475,546 -91,106 

กาซโพรเพน 979,763 831,893 18,065  136,917 114,296 22,621 

กาซโซลีนธรรมชาติ 239,127 221,062 4,641  243,822 238,120 5,702 

รวม 480,489 475,848 206,134  1,774,889 1,805,493 -30,604 
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รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 
          หนวย : US$/ton 

หนวย : เหรียญสหรัฐ/ตัน 2549 2548 เปล่ียนแปลง  H1/2550 H1/2549 เปล่ียนแปลง 

LPG 1/ 512 432 +80  548 517 +31 

Ethylene 2/ 1,157 920 +237  1,181 1,082 +99 

Propylene 2/ 1,127 948 +179  1,282 1,157 +125 

High Density Polyethylene 2/ 1,234 1,035 +199  1,162 1,044 +119 

Polypropylene 2/ 1,228 1,061 +167  1,281 1,150 +131 

Naphtha 3/ 515 424 +90  573 518 +55 
หมายเหตุ 1/ ราคา Contract Price (CP) ทั้งนี้ ในสวนของการขายในประเทศ รัฐบาลกําหนดราคาเพดานสูงสุดของราคา LPG ณ โรงกลั่น ที่ระดับ 

315 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ซึ่งคิดเปนราคา CP ที่ระดับ 331 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2546 
เปนตนมา 

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 

ใน 1H/2550 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 37,361 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนของปกอน
จํานวน 38,146 ลานบาท ลดลง 785 ลานบาท หรือลดลง 2.1% ซึ่งสาเหตุมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินบาทลดลง แมวา
ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินเหรียญสหรัฐสําหรับงวดหกเดือนของปนี้จะเพิ่มขึ้นเปน 36.84 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบ จากราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยงวดหกเดือนของปกอนที่ 35.95 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ แต
จากการที่คาเงินบาทแข็งคาขึ้นทําใหอัตราแลกเปลี่ยนในการขายเฉลี่ยสําหรับงวดหกเดือนของปนี้ลดลงเปน 35.44 บาทตอเหรียญ
สหรัฐฯ จากงวดหกเดือนของปกอนที่ 39.01 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ สวนปริมาณการขายสําหรับงวดหกเดือนของปนี้เพิ่มขึ้นเปน 
175,197 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน เมื่อเทียบกับปริมาณการขายสําหรับงวดหกเดือนของปกอนที่ 171,585 บารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบตอวัน โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการโอมาน 44 และ 
ภูฮอม และการขายกาซธรรมชาติของโครงการยาดานา อยางไรก็ตาม ปริมาณการขายน้ํามันดิบของโครงการบี 8/32 & 9 เอ สําหรับ
งวด 1H/2550 ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

EBITDA ใน 1H/2550 มีจํานวน 31,671 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 767 ลานบาทหรือ 2.4% ในขณะที่ 
EBIT ใน 1H/2550 มีจํานวน 24,140 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 1,040 ลานบาท หรือลดลง 4.1% ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินบาทลดลง จากการที่คาเงินบาทแข็งคาขึ้นดังกลาวขางตน รวมถึงมีคาใชจายบริหารงานของ
โครงการเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตและทรัพยสินพรอมใชงาน
ที่เพิ่มขึ้น 

รายไดจากการขายจํานวน 76,419 ลานบาทในป 2549 เพิ่มขึ้น 17,046 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 28.7% เนื่องจากราคาขาย
ผลิตภัณฑเฉลี่ยในปนี้ที่เพิ่มขึ้นจาก 29.37 US$/boe ในป 2548 เปน 36.52 US$/boe หรือเพิ่มขึ้น 24.3% และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น
จาก 153,531 boe/d ในป 2548 เปน 169,348 boe/d ในป 2549 โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากการขายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมโครงการ B8/32&9A, การขายกาซฯของโครงการไพลิน, บงกชและยาดานา รวมทั้งการขายน้ํามันดิบของโครงการ S1 
สําหรับปริมาณขายของโครงการเยาตากุนมีปริมาณลดลง 
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EBITDA ป 2549 จํานวน 63,313 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 13,262 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 26.5% 
เนื่องมาจากราคาขายและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว สําหรับEBIT ป 2549 จํานวน 48,415 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอน 7,793 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 19.2% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ดังกลาวขางตน ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนายเพิ่มขึ้น 5,469 ลานบาท เนื่องจากคาเสื่อมราคาของโครงการ B8/32 & 9A, S1 และ PTTEP1 ตามสินทรัพยพรอมใชงานที่
เพิ่มขึ้นรวมทั้งการตัดจําหนายสวนเกินเงินลงทุนจากการเขาซื้อหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี จํากัด และบริษัท บี8/32 พารท
เนอร จํากัด 

 กลุมธุรกิจการกลั่น ไดแก  RRC 

ใน 1H/2550 ไมมีรายได EBITDA และ EBIT จากบริษัทยอยกลุมธุรกิจการกลั่น เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของ RRC 
จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท. อันเปนผลมาจากการเสนอขายหุน IPO ต้ังแต 5 มิถุนายน 2549 สงผลใหรายไดจากธุรกิจ
การกลั่นใน 1H/2550 เมื่อเปรียบเทียบกับ 1/2549 ลดลง 12,289 ลานบาท หรือคิดเปน 100% EBITDA ลดลง 6,469 ลานบาท และ 
EBIT ลดลง 5,728 ลานบาท  

ในป 2549 รายไดจากธุรกิจการกลั่นลดลงจํานวน 64,886 ลานบาทจาก ป 2548 หรือลดลง 45.9% ซึ่งเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนสถานะของ RRC จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท. ต้ังแต 5 มิถุนายน 2549  EBITDA ในป 2549 ลดลง 6,736 ลาน
บาท หรือคดิเปน 51.0% จาก 13,205 ลานบาท ในป 2548 เปน 6,469 ลานบาท ในป 2549 และ EBIT ลดลง 6,140 ลานบาท หรือคิด
เปน 51.7% จาก 11,868 ลานบาทเปน 5,728 ลานบาท เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของ RRC ดังที่ไดกลาวขางตน  

 กลุมธุรกิจปโตรเคมี ประกอบดวย BPE, PTTPE, PPCL, PTTCH, PTTPM, PTTAC, HMC และ PTTPL 

สําหรับรายไดใน 1H/2550 จากบริษัทยอยและบริษัทรวมคากลุมธุรกิจปโตรเคมีลดลงจาก 1H/2549 จํานวน 2,683 ลาน
บาท หรือลดลง 7.5% สาเหตุหลักเนื่องจากการจําหนายเงินลงทุนใน BPE และเนื่องจากการ Shutdown ของ PTTCH ทั้งใน 
Q1/2550 และ Q2/2550  สําหรับ EBITDA ใน H1/2550 ลดลง 2,600 ลานบาท หรือคิดเปน 22.5% โดยลดลงจาก 11,547 ลานบาท 
ใน 1H/2549 เปน 8,946 ลานบาทใน 1H/2550 และ EBIT ใน H1/2550 ลดลง 2,909 ลานบาท หรือคิดเปน 28.4% โดยลดลงจาก 
10,236 ลานบาท ใน 1H/2549 เปน 7,327 ลานบาทใน 1H/2550 ทั้งนี้ เนื่องมาจากคาใชจายในการผลิตที่เพิ่มขึ้นและ คาซอมบํารุง
จากการ shutdown ของ PTTCH และคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่เพิ่มขึ้น 

ในป 2549 รายไดจากธุรกิจปโตรเคมีเพิ่มขึ้นจาก 15,523 ลานบาทในป 2548 เปน 76,676 ลานบาทในป 2549 สําหรับ 
EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 1,740 ลานบาท ในป 2548  เปน 24,334 ลานบาท ในป 2549 และ EBIT เพิ่มขึ้นจาก 1,313 ลานบาท ในป 
2548 เปน 21,642 ลานบาทในป 2549 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการรับรูผลการดําเนินงานของ PTTCH และ HMC 

12.2.3 การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย สําหรับงวด 6 เดือน ป 2550 เปรียบเทียบงวดสิ้นป 2549 และฐานะ
การเงินของปตท.และบริษัทยอยสําหรับสิ้นป 2549 เปรียบเทียบสิ้นป 2548 

สินทรัพย  
ณ สิ้น 1H/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีสินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 850,732 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 

99,278 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.2% โดยสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 37,617 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 11,937 ลานบาท โดยเงินสดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเนื่องมาจากเงินสดรับจากการดําเนินงาน 
การออกหุนกูและการกูยืมเงินระยะยาวของ ปตท.และบริษัทยอยใน 1H/2550 จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 40,189 ลานบาท ในขณะที่ 
ปตท.และบริษัทยอยมีการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว หุนกูและพันธบัตรจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 11,991 ลานบาท และมีการจายเงินปน
ผลทั้งสิ้น 19,244 ลานบาท และมีลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้นประมาณ 30,532 ลานบาท 
สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นประมาณ 1,965 ลานบาท อยางไรก็ตาม สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง 4,788 ลานบาท โดยสวนใหญเปน
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สินทรัพยหมุนเวียนที่ลดลงของ ปตท. และ PTTCH, เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 1,195 ลานบาท , ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนาและเงิน
ใหกูยืมระยะสั้น-กิจการที่เกี่ยวของกันลดลง 1,211 ลานบาท 

ณ สิ้น 1H/2550 มีสินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 61,661 ลานบาท สวนใหญซึ่งเปนผลมาจากเงินลงทุนในบริษัท
ยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาเพิ่มขึ้น 11,090 ลานบาท อันเนื่องมาจากการรับรูผลกําไรของบริษัทในเครือที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการ
ซื้อหุนสามัญเพิ่มขึ้นใน PTTEP การชําระคาหุนเพิ่มทุนของ TTM (T) และ PTTUT และการจัดตั้ง PTTRB เพื่อซื้อธุรกิจคาปลีก
น้ํามันภายใตเครื่องหมายการคา JET/Jiffy จาก ConocoPhillips (COP) สําหรับที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิเพิ่มขึ้น 41,665 ลาน
บาทซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากการลงทุนเพิ่มขึ้นในโครงการกอสรางทอสงกาซฯ เสนที่ 3 ของ ปตท., โครงการกอสรางโรงงานเอ
ทิลีนของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด และโครงการกอสรางโรงงาน Methyl Ester และ Fatty Alcohol ของบริษัท ไทยโอลีโอ
เคมี จํากัด  นอกจากนี้สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น 8,636 ลานบาทโดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก ปตท.ไดซื้อหุนสามัญของ PTTEP 
ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเกิดคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจจํานวน 1,189 ลานบาท และมีคาความนิยมจากการซื้อ
ธุรกิจคาปลีกน้ํามันจาก COP จํานวน 4,905 ลานบาท รวมทั้งการบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนที่มาพรอมกับการซื้อธุรกิจคาปลีก
น้ํามันจาก COP จํานวน 1,092 ลานบาท (รายละเอียดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 และขอ 18) 

ณ สิ้นป 2549 ปตท.และบริษัทยอยมีสินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 751,453 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน 
101,647 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.6% โดยสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 31,416 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 13,365 ลานบาท โดยเงินสดที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มทุนของ PTTCH, ลูกหนี้การคา 
26,567 ลานบาท และพัสดุคงเหลือ 2,020 ลานบาท อยางไรก็ตาม สินคาคงเหลือลดลง 8,384 ลานบาทและลูกหนี้อื่นลดลง 3,701 
ลานบาท   

ณ สิ้นป 2549 มีสินทรัพยไมหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจํานวน 70,231 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนซึ่ง
บันทึกโดยวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น 33,656 ลานบาทสวนใหญเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของ RRC จากบริษัทยอยเปน
บริษัทรวม การเพิ่มทุนใน BCP ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกันเปนบริษัทรวมของ ปตท. และการบันทึกบัญชีเงิน
ลงทุนใน IRPC ตามวิธีสวนไดเสีย  ที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิเพิ่มขึ้น 31,754 ลานบาทซึ่งสวนใหญเปนสินทรัพยของทอสง
กาซฯ เสนที่ 3 ของ ปตท., สินทรัพยสุทธิเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม เชน โครงการอาทิตย, โอมาน 44, S1, ไพลิน ของ 
ปตท.สผ. และโครงการสวนขยายกําลังการผลิต I4-1 ของ PTTCH, สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น 11,068 ลานบาทเนื่องจากการเขา
ซื้อหุนสามัญของ HMC และการซื้อหุนเพิ่มทุนของ PTTCH  เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 1,040  ลานบาท อันเนื่องมาจากเงิน
ลงทุนของ HMC ในบริษัทระยองโอเลฟนส จํากัด เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินลงทุนในกองทุนรวม ในขณะที่เงินจาย
ลวงหนาคาซื้อกาซฯ ลดลง 3,148 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง 3,306 ลานบาท  

หนี้สิน 
ณ สิ้น 1H/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 459,496 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 เปนจํานวน 62,364 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.7% โดยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 30,032 ลานบาท สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา-
กิจการอื่นจํานวน 36,638 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนเจาหนี้การคาของธุรกิจคาสากล หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3,783 ลานบาท 
และเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น 2,287 ลานบาท ในขณะที่ เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปลดลง 6,914 ลานบาท ภาษี
เงินไดคางจายลดลง 5,650 ลานบาท เนื่องจากการชําระภาษีเงินไดใหแกกรมสรรพากรใน Q2/2550 

ณ สิ้น 1H/2550 หนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 32,333 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 
32,073 ลานบาท อันเนื่องมาจากการกูยืมเงินและการออกหุนกูเพิ่มเติมของ ปตท.และบริษัทยอย  
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กําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เปนดังนี้ 
หนวย : ลานบาท 

กําหนดชําระคืน 
(นับจากวันที ่30 มิ.ย.50) ปตท. ปตท. สผ. DCAP PTTNGD PTTUT TTM(T) TTM(M) PPCL HMC PTTCH รวม 

ภายใน 1 ป (30 มิ.ย. 51) 5,381.18  6,700.52  36.75  16.00  -   -    37.30  2,306.45 14,478.20  

เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป 11,794.60  -    73.50  -    -       -    37.30  2,050.01  13,955.41  
เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 62,579.02  13,000.00  220.50  -    695.00  2,599.05  115.60  465.00  634.07  2,344.92  82,653.16  
เกิน 5 ป 106,353.28  5,500.00  439.25   2,422.57  5,894.59  446.85  1,367.98   10,739.29  133,163.81  
รวม   186,108.08    25,200.52  770.00  16.00  3,117.57  8,493.64  562.45  1,832.98  708.67  17,440.67  244,250.58  

 

เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที่  
30 มิถุนายน 2550 ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
เงินกูยืมระยะยาว ปตท. ปตท. สผ. DCAP PTTNGD PTTUT TTM(T) TTM(M) PPCL HMC PTTCH รวม 

สกุลเงินบาท 131,558.00  18,500.00  770.00  16.00  3,117.57   1,832.98  708.67  6,611.67 163,114.89  

สกุลเงินตางประเทศ 54,550.08  6,700.52     8,493.64  562.45    10,829.00 81,135.69  

รวม 186,108.08  25,200.52  770.00  16.00  3,117.57  8,493.64  562.45  1,832.98  708.67  17,440.67  244,250.58  
สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล
ตางประเทศตอยอดเงินกู 
ระยะยาวทั้งหมด (%) 

29.31% 26.59% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 62.09% 33.22% 

ทั้งนี้ เงินกูยืม ณ 30 มิถุนายน 2550 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 45,455 ลานบาท ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง 
ณ สิ้นป 2549 ปตท.และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 397,131 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 เปนจํานวน 25,757 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้น 6.9% โดยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 19,565 ลานบาท สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาจํานวน 
16,674 ลานบาท ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากเจาหนี้การคา RRC ซึ่งเดิมเปนบริษัทยอย คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้นจํานวน 3,815 ลาน
บาท  ในขณะที่เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 1,812 ลานบาท 

ณ สิ้นป 2549 มีหนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 6,193 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนหนี้สินจากประมาณการหนื้สินคารื้อถอน
อุปกรณการผลิตของ PTTEP 3,693 ลานบาท ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1,154 ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 628 
ลานบาท ทั้งนี้ในป 2549 ปตท. และบรษิัทยอยไดกูยืมเงินระยะยาวและออกหุนกูจํานวนรวม 52,749 ลานบาท โดยในป 2549 ปตท. 
มีการกูเงินจากสถาบันการเงินตางประเทศจํานวน 23,000 ลานเยนพรอมทั้งทํา Participating SWAP เพื่อเปลี่ยนภาระเงินกูยืมจาก
สกุลเยนเปนสกุลเหรียญสหรัฐฯ จํานวนเทียบเทา 196.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ, การออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวน
รวมทั้งสิ้น 16,000 ลานบาทในป 2549 และกูยืมเงิน (Club Loan) จํานวน 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ และไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 
หุนกูและพันธบัตรรวมจํานวน 27,451  ลานบาท 

สวนของผูถือหุน 
ณ สิ้น 1H/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 391,236 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 

36,914 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.4% สวนใหญเนื่องมาจากกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น 33,434 ลานบาทซึ่งเปนผลมาจากผล
ประกอบการของ ปตท.และบริษัทยอยที่มีกําไรสุทธิจํานวน 48,862 ลานบาท ในขณะที่มีการจายเงนิปนผลจํานวน 19,244 ลานบาท 

ในชวง 1H/2550 ปตท.ไดเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน 
ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพื่อซื้อหุนสามัญที่ออกใหม  (ESOP 
Scheme) ในเดือนกุมภาพันธ และเดือนพฤษภาคม ซึ่งสงผลใหทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มขึ้น 6.157 ลานบาท (615,700 หุน) และมี
สวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น 106.52 ลานบาท ทําให ณ 30 มิถุนายน 2550 มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวน 51.70 
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ลานหนวย ประกอบดวยใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 จํานวน 31.70 ลานหนวย 
(กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 31 สิงหาคม 2553) และใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 
จํานวน 20.00 ลานหนวย (กําหนดการใชสิทธิครั้งแรก 28 กันยายน 2550 และครั้งสุดทาย 28 กันยายน 2554) 

สวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้น รวมสวนของผูถือหุนสวนนอยที่เพิ่มขึ้นจํานวน 3,416 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้น
เนื่องจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

ณ สิ้นป 2549 ปตท. และบริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 354,322 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 75,889 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้น 27.3% สวนใหญเนื่องมาจากกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น 55,309 ลานบาทซึ่งเปนผลประกอบการของ ปตท.
และบริษัทยอยที่มีกําไรสุทธิจํานวน 95,261 ลานบาท ปรับลดดวยเงินปนผลจายจํานวน 39,898 ลานบาท สวนที่เหลือเปนสํารอง
ตามกฎหมายและสํารองเผื่อกองทุนประกันวินาศภัย 

ในป 2549 ปตท. เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท. 
และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพื่อซื้อหุนสามัญที่ออกใหม  (ESOP Scheme) 
ในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสงผลใหทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มขึ้น 76.80 ลานบาท (7,679,900 หุน) และมีสวนเกิน
มูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น 1,329 ลานบาท  

สวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้น รวมสวนของผูถือหุนสวนนอยที่เพิ่มขึ้นจํานวน 18,874 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้น
เนื่องจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 808 ลานบาท 

สภาพคลอง 
สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด Q2/2550 สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอย มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 11,937 

ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจากปที่แลวจํานวน 86,806 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ 
98,744 ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม  มีดังนี้ 

- กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 51,069 ลานบาท เปนเงินสดที่ไดจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุนรวม 
48,862 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการที่ไมเปนเงินสด โดยมีรายการปรับปรุงหลักที่กระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ
ประกอบดวย คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายจํานวน 13,193 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิจํานวน 
7,570 ลานบาท และคาใชจายในการสํารวจและตัดจําหนายจํานวน 512 ลานบาท สวนรายการปรับปรุงหลักที่กระทบยอดกําไร
สุทธิเปนเงินสดจายประกอบดวย การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณเปนคาใชจายจํานวน 1,554 ลานบาท สวนแบงกําไรจากเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 16,429 ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,052 ลานบาท ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 145 ลาน
บาทและเงินปนผลรับ 291 ลานบาท นอกจากนี้มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 2,400 ลานบาท โดยสวนใหญเนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวของกัน สินคาคงเหลือและพัสดุคงเหลือ ในขณะที่ภาษีเงินได
คางจายและคาใชจายคางจายลดลง อยางไรก็ตาม สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซฯ ลดลง ในขณะที่เจาหนี้
การคา-กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวของกัน หนี้สินหมุนเวียนอื่นและไมหมุนเวียนอื่น และเงินมัดจําถังกาซฯ เพิ่มขึ้น 

- กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 50,356 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากการลงทุนในที่ดิน อาคารและ
อุปกรณจํานวน 45,427 ลานบาท อันเนื่องมาจากโครงการกอสรางทอสงกาซฯ เสนที่ 3 ของ ปตท., โครงการกอสรางโรงงานเอ
ทิลีนของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด และโครงการกอสรางโรงงาน Methyl Ester และ Fatty Alcohol ของบริษัท ไทยโอลีโอ
เคมี จํากัด, เงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 10,297 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนเพิ่มใน PTTEP และการซื้อธุรกิจคาปลีกน้ํามัน
ภายใตเครื่องหมายการคา JET/Jiffy จาก COP มีเงินจายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน 1,280 ลานบาท อยางไรก็ดี มีเงินปนผลรับ
ทั้งสิ้น 5,842 ลานบาท และเงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 1,188 ลานบาท 
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- กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 11,404 ลานบาท สวนใหญมาจากการกูยืมระยะยาว 7,750 ลานบาท 
ประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวของ ปตท. จํานวน 6,000 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวของ พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด จํานวน 690 ลานบาท 
บริษัท ปตท. กัมพูชา จํากัด จํานวน 860 ลานบาท และบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) จํานวน 200 ลานบาท, การออกหุนกู
จํานวน 32,438 ลานบาทประกอบดวยหุนกูของ ปตท. 6,000 ลานบาทใน Q1/2550, หุนกูสกุลเยน (Samurai Bond) วงเงิน 36,000 
ลานเยน (หรือประมาณ 10,000 ลานบาท) ใน Q2/2550 และหุนกูของ PTTEP 3,500 ลานบาทใน Q1/2550 และหุนกูจํานวน 12,500 
ลานบาทใน Q2/2550 และมีการคืนเงินกูยืมระยะยาว 6,863 ลานบาท, จายคืนเงินกู 1,129 ลานบาท และจายคืนพันธบัตร 4,000 ลาน
บาท 

สําหรับป 2549 สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 13,365 ลานบาท โดย ปตท.และ
บริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจากปที่แลวจํานวน 73,441 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ 86,806 ลานบาท ทั้งนี้ 
รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม  มีดังนี้ 

- กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 104,471 ลานบาท เปนเงินสดที่ไดจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุน
จํานวน 95,261 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการที่ไมเปนเงินสด โดยมีรายการหลักที่ปรับเพิ่มขึ้นประกอบดวย คาเสื่อมราคา คาสูญ
สิ้น และคาตัดจําหนาย 26,755 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 18,652 ลานบาท คาใชจายในกาสํารวจตัดจําหนาย 
1,702 ลานบาท ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1,861 ลานบาท และรายการหลักที่ปรับลดประกอบดวยดวยสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย 19,139 ลานบาท กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 7,130 ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 9,549 ลานบาท 
และเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจํานวน 5,170 ลานบาท โดยสวนใหญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา พัสดุคงเหลือ สินทรัพย
หมุนเวียนอื่น ในขณะที่เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซฯ ลดลง เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น ภาษีเงินไดคางจายและคาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น  

- กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 77,338 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจากเงินจายลงทุนในที่ดิน อาคารและ
อุปกรณจํานวน 88,134 ลานบาท เงินจายสําหรับเงินลงทุนในกิจการรวมคา 6,186 ลานบาทไดแกเงินลงทุนใน PTTAC และ HMC 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,982 ลานบาทจากการลงทุนใน BCP เงินจายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน 1,056 ลานบาท 
ในขณะที่มีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวจํานวน 13,756 ลานบาทอันเนื่องมาจากการขายหุน RRC รับคืนเงินใหกูยืม
ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 3,487 ลานบาท และเงินปนผลรับ 7,168 ลานบาท  

- กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 13,186 ลานบาท สวนใหญประกอบดวย เงินสดรับจากการออกหุน
สามัญและสวนเกินมูลคาหุนของ ปตท.และ PTTCH รวมจํานวน 11,317 ลานบาท เงินสดจากการกูยืมเงินระยะยาว 36,749 ลาน
บาท เงินสดรับจากการออกหุนกู 16,000 ลานบาท ในขณะที่มีการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว ต๋ัวเงินจาย หุนกูและพันธบัตรรวม
จํานวนทั้งสิ้น 28,451 ลานบาท และจายเงินปนผล 48,684 ลานบาท  

ทั้งนี้กระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้ 
                   หนวย : ลานบาท 

 ป 2547 ป 2548 ป 2549 6 เดือน ป 2550 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน         
เงินสดรับสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด       
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 

57,835 
(97,956) 

21,662 
(154) 
(163) 

89,854 
(39,029) 
(28,400) 

(16) 
(206) 

104,471 
(77,338) 
(13,186) 

(668) 
87 

51,069 
(50,356) 

11,404 
(135) 

(45) 
กระแสเงินสดสุทธิ 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 

(18,774) 
65,566 

22,204 
51,237 

13,365 
73,441 

11,937 
86,806 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 46,792 73,441 86,806 98,744 
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12.2.4 การวิเคราะหผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย สําหรับงวดไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2550 เปรียบเทียบ
งวด ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2549 และสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2550 เปรียบเทียบงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 
กันยายน 2549 และผลการดําเนินงานของปตท.และบรษิัทยอยสําหรับป 2549 

1. ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย 
 เศรษฐกิจไทยโดยรวมในไตรมาส 3 ป 2550 (Q3/2550) มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน ทั้งอุปสงคใน
ประเทศที่เห็นสัญญาณการฟนตัวที่ชัดเจนขึ้นและการสงออกที่ยังคงขยายตัวอยูในเกณฑดี สอดคลองกับดานอุปทานที่ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้น รวมถึงการทองเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นเชนเดียวกันเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน สวนดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัว 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ป 2549 (Q3/2549) ทั้งนี้ เครื่องช้ีเกือบทุกตัวปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะปริมาณ
จําหนายรถยนตนั่งที่กลับมาขยายตัวในไตรมาสนี้ สําหรับสถานการณการบริโภคน้ํามันใน Q3/2550 เพิ่มขึ้นเล็กนอย เมื่อเทียบกับ 
Q3/2549 เนื่องจากมาตรการการประหยัดพลังงาน กอปรกับราคาน้ํามันขายปลีกที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่
ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหใน Q3/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 395,701 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549 
จํานวน 45,900 ลานบาท หรือคิดเปน 13.1% เปนผลมาจากรายไดที่เพิ่มขึ้นทั้งจากธุรกิจน้ํามัน กาซธรรมชาติและปโตรเคมี มีกําไร
กอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมทั้งคาใชจายอื่นและรายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) 
จํานวน 42,296 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549 จํานวน 5,108 ลานบาท หรือคิดเปน 13.7% ซึ่ง EBITDA ที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจกาซ
ธรรมชาติ ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมและธุรกิจปโตรเคมี  มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 5,713 ลาน
บาท ลดลงจาก Q3/2549 จํานวน 1,143 ลานบาท หรือลดลง 16.7% โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของบริษัทรวมกลุม
ธุรกิจปโตรเคมีใน Q3/2550 ที่ลดลงเนื่องจากสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (Product to Feed Margin) ที่ตํ่าลง ทั้งนี้ 
ใน Q3/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 24,484 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549 จํานวน 164 ลานบาท หรือคิดเปน 0.7%  

 สําหรับผลการดําเนินงาน 9 เดือนแรกของป 2550 (9M/2550) ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 1,062,018 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 128,595 ลานบาท คิดเปน 13.8% จากชวงเดียวกันของปกอน (9M/2549) โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากธุรกิจน้ํามัน 
ธุรกิจกาซธรรมชาติและธุรกิจปโตรเคมี มี EBITDA จาํนวน 112,318 ลานบาท ลดลง 216 ลานบาท หรือคิดเปน 0.2%  มีสวนแบง
กําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 22,142 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,371 ลานบาทจาก 9M/2549 หรือเพิ่มขึ้น 24.6% ซึ่งสาเหตุ
หลักเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมีที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจาก Product to Feed Margin ที่สูงขึ้นและการ
รับรูผลประกอบการของ บริษัท ไออารพีซิ จํากัด (มหาชน) (IRPC) ตามวิธีสวนไดเสียเปนเวลา 9 เดอืนในป 2550 ในขณะที่ ปตท.
เริ่มบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน IRPC ตามวิธีสวนไดเสียในไตรมาสที่ 2 ของป 2549 รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทรวมกลุมธุรกิจ
การกลั่นที่ดีขึ้นเนื่องจากคาการกลั่นที่สูงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  ใน 9M/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 73,346 
ลานบาท ลดลง 6,355 ลานบาท จากชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลง 8.0% โดยมีสาเหตุหลักมาจากในป 2549 ปตท.มีกําไรจากการ
จําหนายเงินลงทุนในบริษัทโรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) จํานวน 7,130 ลานบาท ในขณะที่ในป 2550 มีกําไรจาก
การจําหนายเงินลงทุนเพียง 676 ลานบาท รวมถึงเปนผลมาจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนใน 9M/2550 ที่ลดลง 4,263 ลานบาท หรือ
ลดลง 52.8% จาก 8,071 ลานบาทใน 9M/2549 เปน 3,807 ลานบาทใน 9M/2550 

 ทั้งนี้ ผลประกอบการ Q3/2550 เทียบกับ Q3/2549 และ 9M/2550 เทียบกับ 9M/2549 สรุปได ดังนี้  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 299 

   หนวย : ลานบาท 
 Q3/2550 Q3/2549 เพิ่ม(ลด)  9M/2550 9M/2549 เพิ่ม(ลด)  

ยอดขาย 395,701 349,801 45,900 13.1% 1,062,018 933,423 128,595 13.8% 
: น้ํามัน 1/ 319,782 281,895 37,887 13.4% 849,248 784,751 64,497 8.2% 
: กาซ ฯ 2/ 69,724 64,057 5,667 8.8% 197,899 181,702 16,197 8.9% 
: ปตท.สผ. 21,270 19,959 1,311 6.6% 58,632 58,105 526 0.9% 
: การกลั่น3/ - - - - - 76,389 (76,389) (100.0%) 
: ปโตรเคมี 4/ 23,030 19,159 3,871 20.2% 56,195 55,006 1,188 2.2% 
: อื่นๆ 5/ - - - - - - - - 
: รายการระหวางกัน (38,106) (35,269) (2,836) (8.0%) (99,955) (222,532) 122,577 55.1% 
EBITDA 42,296 37,188 5,108 13.8% 112,318 112,533 (216) (0.2%) 
: น้ํามัน 1/ 2,069 2,313 (244) (10.5%) 7,404 5,586 1,819 32.6% 
: กาซ ฯ 2/ 16,175 12,080 4,095 34.0% 41,307 34,522 6,785 19.7% 
: ปตท.สผ. 17,294 16,413 881 5.4% 48,965 48,851 114 0.2% 
: การกลั่น3/ - - - - - 6,469 (6,469) (100.0%) 
: ปโตรเคมี 4/ 7,400 6,753 647 9.6% 16,346 18,299 (1,953) (10.7%) 
: อื่นๆ 5/ (629) (365) (263) (72.1%) (1,651) (674) (977) (145.1%) 
: รายการระหวางกัน (13) (5) (8) (152.5%) (54) (520) 466 89.6% 
EBIT 34,745 29,843 4,902 16.4% 91,574 91,988 (414) (0.4%) 
: น้ํามัน 1/ 1,301 1,810 (509) (28.1%) 5,611 4,059 1,552 38.2% 
: กาซ ฯ 2/ 14,744 10,597 4,147 39.2% 37,635 30,374 7,262 23.9% 
: ปตท.สผ. 13,200 12,097 1,103 9.1% 37,340 37,277 63 0.2% 
: การกลั่น3/ - - - - - 5,728 (5,728) (100.0%) 
: ปโตรเคมี 4/ 6,532 6,015 517 8.6% 13,858 16,251 (2,392) (14.7%) 
: อื่นๆ 5/ (667) (379) (288) (76.1%) (1,764) (708) (1,057) (149.3%) 
: รายการระหวางกัน (364) (297) (67) (22.6%) (1,107) (993) (114) (11.5%) 
กําไรสุทธ ิ 24,484 24,320 164 0.7% 73,346 79,701 (6,355) (8.0%) 
กําไรสุทธิตอหุน 
(บาท/หุน) 

8.72 8.69 0.03 0.4%  26.14 28.48 (2.34) (8.2%) 

หมายเหตุ : 1/ รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) ธุรกิจคาสากล (Oil Trading) บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTTT) บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จํากัด 
(PTTCL) บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด (RBA)  Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) และรวมบริษัท ปตท.ธุรกิจคาปลีก จํากัด 
(PTTRB) ตั้งแต Q2/2550 

                  2/ รวมบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด (TTM (T)) บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซยี (มาเลเซยี) จํากัด (TTM (M) และบริษัทผลิตไฟฟา
และน้ําเย็น จํากัด (DCAP) ตามสัดสวนการถือหุน และรวมบริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTT NGD) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จํากัด (PTT LNG) บริษัทพีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT) นอกจากนี้ รวมบริษัทผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) ใน Q3/2550 

3/ รวมบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากดั (มหาชน) (RRC) ในชวงที่ RRC มีสถานะเปนบริษัทยอย 
4/ รวมบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) และบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จํากัด (HMC) ตามสัดสวนการถือหุนตั้งแต Q3/2549 รวม

บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) บริษัท ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) และบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) 
และรวมบริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) ตั้งแต Q3/2549 ในขณะที่รวมบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (BPE) และ
บริษัท พีทีที โพลีเอททีลีน จํากัด (PTTPE) สําหรับผลดําเนินงานใน Q3/2549 และ 9M/2549 เทานั้น 

                  5/ รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) และรวมบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด (PTTICT) ตั้งแต Q3/2549 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 300 

� กลุมธุรกิจน้ํามัน 

รายไดจากการขายใน Q3/2550 เพิ่มขึ้น 37,887 ลานบาท หรือคิดเปน 13.4% โดยสวนใหญเปนผลมาจากปริมาณขายที่
เพิ่มขึ้น 3,016 ลานลิตร เพิ่มขึ้น 21.0% จาก 14,373 ลานลิตร หรือเทียบเทา 982,667 บารเรลตอวันใน Q3/2549 เปน 17,389 ลานลิตร 
หรือเทียบเทา 1,188,867 บารเรลตอวันใน Q3/2550 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของการคาสากล ซึ่งมาจากปริมาณขาย
น้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้นเปนหลัก รวมถึงผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑปโตรเคมี และ แนพทา ในขณะที่ปริมาณขายคอนเดนเสท
ลดลงเล็กนอย 

EBITDA ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 244 ลานบาทหรือลดลง 10.5 % เนื่องจากคาการตลาดเฉลี่ย
ตอหนวยของธุรกิจน้ํามันที่ลดต่ําลง โดยในสวนของคาการตลาดธุรกิจคาสากล สวนหนึ่งเปนผลมาจากคาเงินบาทที่แข็งขึ้น 
นอกจากนี้ คาใชจายในการขายและบริหารใน Q3/2550 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

EBIT ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนจํานวน 509 ลานบาทหรือลดลง 28.1% เนื่องจากคาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนายที่เพิ่มสูงขึ้น 

สําหรับ 9M/2550 นั้น รายไดจากการขายของธุรกิจน้ํามันเพิ่มขึ้น 64,497 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.2% เนื่องจากปริมาณ
ขายที่สูงขึ้น 7,882 ลานลิตรหรือ 19.3% จาก 40,753 ลานลิตร หรือเทียบเทา 938,952 บารเรลตอวัน ใน 9M/2549 เปน 48,635 ลาน
ลิตร หรือเทียบเทา 1,120,554 บารเรลตอวันใน 9M/2550 โดยเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของการคาสากล ซึ่งมาจากปริมาณขาย
น้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้นเปนหลัก รวมถึงผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑปโตรเคมี คอนเดนเสทและแนพทา ในขณะที่การขาย
น้ํามันในประเทศลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ 9M/2549 โดยสวนใหญเปนการลดลงของน้ํามันเบนซิน ดีเซลและน้ํามันเตา ในขณะที่
ยอดขายแกสโซฮอลลและน้ํามันอากาศยานสูงขึ้น 

 EBITDA 9M/2550 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 1,819 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 32.6% ซึ่งสาเหตุหลักมาจากปริมาณ
ขายที่เพิ่มขึ้นในสวนของการคาสากล รวมทั้งคาใชจายในการขายและบริหารที่ลดลง 

EBIT 9M/2550 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 1,552 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 38.2% สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ 
EBITDA ดังกลาวขางตน ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 266 ลานบาท 

 กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 

รายไดจากการขายใน Q3/2550 เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549 จํานวน 5,667 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 8.8% เนื่องจาก 
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) เฉลี่ย

เพิ่มขึ้นจํานวน 180 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmscfd) จาก 3,138 mmscfd ใน Q3/2549 เปน 3,318 mmscfd ใน Q3/2550  
(ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพิ่มขึ้น 5.7% อันเนื่องมาจากความตองการใชกาซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นของลูกคาทุก
กลุม รวมถึงเปนผลมาจากความสามารถในการจัดสงกาซเพิ่มขึ้นจากระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเลเสนที่ 3 ระยะที่ 1, ระบบ
ทอสงกาซวังนอย-แกงคอย และระบบทอสงกาซไทรนอย-พระนครใต ซึ่งกอสรางแลวเสร็จในตนป 2550 

- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ซึ่งประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซอีเทน กาซโพรเพน
และกาซโซลีนธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก 918,708 ตันใน Q3/2549 เปน 1,052,962 ตัน ใน Q3/2550 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมา
จากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 61,573 ตัน ใน Q3/2549 และ 61,916 ตัน ใน Q3/2550 เพื่อนํามาขายตอ) หรือเพิ่มขึ้น 14.6% อยางไรก็
ดี ใน Q3/2550 ปริมาณขายกาซโพรเพนใหแกลูกคาลดลงเนื่องจากโรงแยกกาซฯ นํากาซโพรเพนไปใชเพื่อผลิต LPG แทน
เนื่องจากมีความตองการ LPG เพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้ความสามารถในการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) เฉลี่ยใน Q3/2550 เพิ่มขึ้น
จากระดับ 92.02% ใน Q3/2549 มาที่ระดับ 103.06% ใน Q3/2550  
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รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 
หนวย : ตัน Q3/2550 Q3/2549 เปลี่ยนแปลง  9M/2550 9M/2549 เปลี่ยนแปลง 

   ตัน %    ตัน % 

LPG 600,702 486,012 114,690 23.6  1,610,411 1,463,542 146,869 10.0 

กาซอีเทน 262,333 251,098 11,235 4.5  646,773 726,643 (79,870) (11.0) 

กาซโพรเพน 56,467 61,491 (5,024) (8.2)  193,384 175,787 17,597 10.0 

NGL 133,460 120,107 13,353 11.1  377,282 358,227 19,055 5.3 

รวม 1,052,962 918,708 134,254 14.6  2,827,850 2,724,199 103,651 3.8 

 
ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 46 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน จากราคาเฉลี่ย 537 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอตันใน Q3/2549 เปน 583 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q3/2550 ราคาเฉลี่ยเอทธิลีน (Ethylene) ลดลง 108 เหรียญสหรัฐฯตอตัน  
ราคาเฉลี่ยโพรพิลีน (Propylene) ลดลง 127 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ในขณะที่ ราคา High Density Polyethylene (HDPE) และ 
Polypropylene (PP) ปรับตัวสูงขึ้น เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยอางอิงราคาในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(South east Asia-Spot) นอกจากนี้ราคาเฉลี่ยแนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S)  ปรับเพิ่มขึ้นจากไตร
มาสเดียวกันของปกอนเชนกัน 

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 
หนวย :  
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน  

Q3/2550 Q3/2549 เปลี่ยนแปลง  9M/2550 9M/2549 เปลี่ยนแปลง 

   เหรียญ
สหรัฐฯ 

%   
 

เหรียญ
สหรัฐฯ 

% 

LPG 1/  583 537  +46 +8.5  559 524  +35 +6.8 

Ethylene 2/ 1,203 1,311  (108) (8.2)  1,188 1,151  +38 +3.3 

Propylene 2/ 1,128 1,255  (127) (10.1)  1,150 1,114  +37 +3.3 
HDPE 2/ 1,383 1,347  36 +2.6  1,316 1,220  +96 +7.9 
Polypropylene 2/ 1,373 1,343  30 +2.2  1,312 1,213  +100 +8.2 
Naphtha 3/ 621 540  81 +15.1  589 525  +64 +12.2 

หมายเหตุ 1/ ราคา Contract Price (CP) ทั้งนี้ ในสวนของการขายในประเทศ รัฐบาลกําหนดราคาเพดานสูงสุดของราคา LPG ณ โรงกลั่น ที่ระดับ 
315 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ซึ่งคิดเปนราคา CP ที่ระดับ 331 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2546 
เปนตนมา 

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉยีงใต (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) 

EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 4,095 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 34.0% สาเหตุ
หลักเนื่องมาจากปริมาณการจําหนายกาซฯ และผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯที่เพิ่มขึ้น นอกจาก นี้ ใน Q3/2550 ปตท. ไดรับคืนเงิน
ชดเชยคา FT จาก EGAT จํานวน 3,803 ลานบาท 

EBIT ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 4,147 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 39.1% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ 
EBITDA ดังกลาวมาแลวขางตน ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายลดลง 52 ลานบาท หรือลดลง 3.5% อันเนื่องมาจาก
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การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานทางบัญชีของสินทรัพย โดยการขยายอายุการใชงานทางบัญชีสินทรัพยของระบบทอ
สงกาซธรรมชาติหลัก (Transmission pipelines) และโรงแยกกาซฯ โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป 
ทั้งนี้ การขยายอายุการใชงานทางบัญชีของสินทรัพยดังกลาว มีผลใหคาเสื่อมราคาในป 2550 ลดลงประมาณ 1,256 ลานบาท  

รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ สําหรับ 9M/2550 เพิ่มขึ้น 16,197 ลานบาท จากชวงเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้น 
8.9% เนื่องมาจากปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 182 mmscfd จาก 3,086 mmscfd เปน 3,268 mmscfd (ที่คา
ความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพิ่มขึ้น 5.9%  สวนปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก 
2,724,199 ตัน ใน 9M/2549 เปน 2,827,850 ตันใน 9M/2550 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายผลิตภัณฑทุกประเภท ยกเวน 
Ethane จากการที่โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 หยุดซอมบํารุงตามแผนงาน (Scheduled Plant Shutdown) เปนเวลา 18 วันใน Q1/2550 
และ13 วันใน Q2/2550 ตามแผนการหยุดโรงงานเพื่อการขยายกําลังการผลิต การบํารุงรักษาและการซอมบํารุงเครื่องจักรของ 
PTTCH ซึ่งเปนลูกคาหลักที่ซื้อ Ethane 

EBITDA 9M/2550 ของธุรกิจกาซฯ เพิ่มขึ้น 6,785 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 19.7% เนื่องจากปริมาณการจําหนายกาซ
ธรรมชาติและปริมาณการขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ที่เพิ่มขึ้นดังที่กลาวมาแลวขางตน การไดรับคืนเงินชดเชยคา FT จาก EGAT 
เพิ่มขึ้น จาก 225 ลานบาทใน 9M/2549 เปน 6,367 ลานบาทใน 9M/2550 คาใชจายในการขายและบริหารที่ลดลง รวมถึงมีรายได
อื่นจากการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น 

EBIT 9M/2550 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 7,262 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.9% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ 
EBITDA รวมทั้งคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายที่ลดลง 477 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุ
การใชงานของระบบทอสงกาซฯ และโรงแยกกาซฯ ดังกลาวขางตน 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 

ใน Q3/2550 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มียอดขายสุทธิ 21,270 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,311 ลานบาทหรือ
คิดเปน 6.6% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณการขายใน Q3/2550 ที่เพิ่มขึ้นจาก 168,830 บารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบตอวัน (boe/d) เปน 183,660 boe/d โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเนื่องมาจากการขายกาซธรรมชาติของโครงการ
บงกช, ไพลิน, โอมาน 44 และภูฮอมและการขายน้ํามันดิบของโครงการเอส 1 แมวาปริมาณการขายน้ํามันดิบของโครงการ บี8/32 
และ 9 เอ ในไตรมาสนี้จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนและโครงการนางนวลไดหยุดการผลิตช่ัวคราวตั้งแต 
28 สิงหาคม 2550 อยางไรก็ตาม ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินบาทลดลง แมวาราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินเหรียญสหรัฐ
จะเพิ่มขึ้นจาก 38.25 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ (US$/boe) ใน Q3/2549 เปน 38.75 US$/boe ใน Q3/2550 ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนในการขายเฉลี่ยที่ลดลงจาก 38.09 บาทตอเหรียญสหรัฐใน Q3/2549 เปน 34.39 บาทตอเหรียญสหรัฐ
ใน Q3/2550 

EBITDA ในไตรมาสนี้จํานวน 17,294 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 881 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 5.4% 
ทั้งนี้ เนื่องมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นแมวาราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินบาทจะลดลงจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น รวมถึง
คาใชจายในการสํารวจที่ลดลง 330 ลานบาท จาก 1,530 ลานบาทใน Q3/2549 เปน 1,200 ลานบาทใน Q3/2550 โดยไตรมาสนี้มี
รายการตัดจําหนายหลุมแหงทั้งสิ้น 4 หลุม จากโครงการเวียดนาม 16-1 จํานวน 2 หลุม (TGH-1X และ TGL-1X), เบงการา-1 
จํานวน 1 หลุม (TIRAM 1) และบี 8/32 1 หลุม (Jarmjuree 13) ในขณะที่ Q3/2549 มีรายการตัดจําหนายหลุมแหง 5 หลุม จาก
โครงการพมา M7&M9, เวียดนาม16-1, แอล22/43, จี 4/43 และยูโนแคล 3  อยางไรก็ตาม คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น สวน
ใหญเนื่องจากคาใชจายในการเคลื่อนยายอุปกรณกอนหยุดการผลิตช่ัวคราวและการบันทึกตนทุนน้ํามันดิบที่สงมอบของโครงการ
นางนวล, คาใชจายซอมบํารุงเพื่อรักษาระดับการผลิตโครงการบี 8/32 และ 9เอ และคาใชจายสรางทอขนสงกาซฯ โครงการอาทิตย
ใหแกผูซื้อ  
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สวน EBIT ในไตรมาสนี้จํานวน 13,200 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,103 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
9.1% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA และคาเสื่อมราคาและคาตัดจายที่ลดลงของโครงการบี8/32 และ 9เอ อยางไรก็ดีคาเสื่อม
ราคาของโครงการไพลิน, บงกช, เอส1, โอมาน44 และภูฮอมเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตและสินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มขึ้น 

สําหรับงวด 9M/2550 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มียอดขายสุทธิ 58,632 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 526 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.9% 
จากชวงเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจาก 170,657 boe/d เปน 178,049 boe/d โดย
ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเนื่องมาจากการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการโอมาน44 และภูฮอม, การขายกาซ
ธรรมชาติของโครงการยาดานา และการขายน้ํามันดิบของโครงการเอส1 แมวาปริมาณการขายน้ํามันดิบของโครงการ บี8/32 และ 9 
เอ จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินบาทลดลงแมวาราคา
ขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินเหรียญสหรัฐจะเพิ่มขึ้นจาก 36.72 US$/boe ใน 9M/2549 เปน 37.51 US$/boe ใน 9M/2550 ทั้งนี้ เปน
ผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนในการขายเฉลี่ยที่ลดลงจาก 38.69 บาทตอเหรียญสหรัฐใน 9M/2549 เปน 35.06 บาทตอเหรียญสหรัฐใน 
9M/2550 

EBITDA ใน 9M/2550 มีจํานวน 48,965 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 114 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 0.2% 
ทั้งนี้ เนื่องมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงคาใชจายในการสํารวจแหลงน้ํามันที่ลดลง อยางไรก็ตาม คาใชจายในการดําเนินงาน
เพิ่มขึ้น สวนใหญเนื่องจากคาใชจายจากการเคลื่อนยายอุปกรณกอนหยุดการผลิตช่ัวคราวของโครงการนางนวล, คาใชจายซอม
บํารุงเพื่อรักษาระดับการผลิตโครงการบี 8/32 และ 9เอ และคาใชจายสรางทอขนสงกาซฯ โครงการอาทิตยใหแกผูซื้อ และมี
คาใชจายบริหารงานเพิ่มขึ้นสวนใหญจากโครงการบี8/32 และ 9เอ, อัลจีเรีย 433a และ 416b, โอมาน44และภูฮอมตามกิจกรรมที่
เพิ่มขึ้น 

สวน EBIT สําหรับ 9M/2550 มีจํานวน 37,340 ลานบาท เพิ่มขึ้น 63 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.2% จากงวดเดียวกันของป
กอนเนื่องมาจากคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น 51 ลานบาทหรือคิดเปน 0.4% 

 กลุมธุรกิจปโตรเคมี ประกอบดวย PTTCH, PTTPM, PPCL, PTTPL, HMC, และ PTTAC, 

ใน Q3/2550 รายไดจากบริษัทยอยและบริษัทรวมคากลุมธุรกิจปโตรเคมีมีจํานวน 23,030 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549 
จํานวน 3,871 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 20.2% สวนใหญเนื่องมาจากปริมาณขายผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้นของ PTTPM และ PTTCH 
ภายหลังการขยายกําลังการผลิต รวมถึงเปนผลจากราคาขายผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้นตามราคาในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น  

EBITDA ใน Q3/2550 มีจํานวน 7,400 ลานบาท เพิ่มขึ้น 647  ลานบาทหรือคิดเปน 9.6% จาก Q3/2549 เนื่องจากปริมาณ
ขายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสวนตางราคาผลิตภัณฑกับวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสวนตางราคา MEG ที่ปรับตัวสูงขึ้นมากตามความ
ตองการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กําลังการผลิตมีจํากัด ประกอบกับการหยุดโรงงาน MEG ในประเทศซาอุดิอาระเบีย
ในชวงปลายเดือนกรกฎาคม  

สําหรับ EBIT ใน Q3/2550 จํานวน 6,532 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549 จํานวน 517 ลานบาท หรือคิดเปน 8.6% ตาม 
EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แมวาคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายใน Q3/2550 จะปรับเพิ่มขึ้น 130 ลานบาท คิดเปน 17.6% เมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปกอน  

ใน 9M/2550 รายไดจากการขายของบริษัทยอยและบริษัทรวมคากลุมธุรกิจปโตรเคมีจํานวน 56,195 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 
9M/2549 จํานวน 1,188 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 2.2% สวนใหญเนื่องมาจากยอดขาย HMC และ PTTPM ที่เพิ่มสูงขึ้น  

สําหรับ EBITDA ใน 9M/2550 จํานวน 16,346 ลานบาท ลดลง 1,953  ลานบาทหรือคิดเปน 10.7% จาก 9M/2549 แมวา
ยอดขายจะเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปดโรงโอเลฟนส I4-1 เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตในไตรมาส 1 ป 2550 และโรง 
โอเลฟนส I1 เพื่อซอมบํารุงในไตรมาส 2 ป 2550 ของ PTTCH  
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EBIT ใน 9M/2550 จํานวน 13,858 ลานบาท ลดลงจาก 9M/2549 จํานวน 2,392 ลานบาทหรือคิดเปน 14.7% เนื่องมาจาก
การลดลงของ EBITDA และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายที่เพิ่มขึ้นใน 9M/2550 จํานวน 439 ลานบาท คิดเปน 21.4% เมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายของ PTTCH 

 
 กําไรสุทธิ : กําไรสุทธิ Q3/2550 เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549 จํานวน 164 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 0.7% และกําไรสุทธิ 9M/2550 

ลดลงจาก 9M/2549 จํานวน 6,355 ลานบาทหรือลดลง 8.0% 

 ใน Q3/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 24,484 ลานบาทหรือคิดเปน 8.72 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549 จํานวน 
164 ลานบาท หรือคิดเปน 0.7% และใน 9M/2550 มีกําไรสุทธิ 73,346 ลานบาทหรือคิดเปน 26.14 บาทตอหุน ลดลงจาก 9M/2549 
จํานวน 6,355 ลานบาทหรือคิดเปน 8.0% แมวาราคาและปริมาณขายน้ํามันและกาซฯ สวนใหญจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุหลักสวน
ใหญมาจาก 
 : ใน Q3/2550 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง 1,143 ลานบาทหรือคิดเปน 16.7% จาก 6,857 ลาน
บาทใน Q3/2549 เปน 5,713 ลานบาทใน Q3/2550 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมี
ใน Q3/2550 ลดลง อันเนื่องมาจากสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (Product to Feed Margin) ที่ตํ่าลงแมวาปริมาณขาย
จะเพิ่มขึ้น และผลประกอบการของบริษัทรวมกลุมธุรกิจการกลั่นที่ลดลงจากผลประกอบการที่ลดลงของบริษัทไทยออยล จํากัด 
(มหาชน) (TOP) อันเนื่องมาจากการแข็งคาของเงินบาทและการหยุดโรงงานเปนเวลา 14 วันเพื่อเช่ือมตอกับหนวย TATORAY 
ของบริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด (TPX) 

สําหรับผลประกอบการ 9M/2550 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น 4,371 ลานบาทหรือคิดเปน 
24.6% จาก 17,771 ลานบาทใน 9M/2549 เปน 22,142 ลานบาทใน 9M/2550 ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องจากผลประกอบการของบริษัท
รวมกลุมธุรกิจปโตรเคมีที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบทียบกับ 9M/2549 และการรับรูผลประกอบการของ IRPC ตามวิธีสวนไดเสียเปน
ระยะเวลา 9 เดือนในป 2550ในขณะที่ ปตท.เริ่มบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน IRPC ตามวิธีสวนไดเสียในไตรมาสที่ 2 ของป 2549  
รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทรวมโรงกลั่นที่ดีขึ้นเนื่องจากคาการกลั่นที่สูงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยคาการกลั่น
เฉลี่ยของโรงกลั่นแบบ Complex ในเครือของ ปตท. (รวม Inventory gain/loss) เพิ่มขึ้นจากประมาณ 6.73 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
บารเรล ใน 9M/2549 เปนประมาณ 9.06 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 9M/2550 และการรับรูผลการดําเนินงานของ RRC ในฐานะ
บริษัทรวมตลอดทั้ง 9 เดือนในป 2550 ในขณะที่เริ่มรับรูผลการดําเนินงาน RRC ในเพียง 4 เดือนในป 2549  

สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนดังนี้ 
หนวย : ลานบาท Q3/2550 Q3/2549 9M/2550 9M/2549 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจการกลั่น 3,515 3,529 14,209 12,548 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมี 2,062 3,030 7,564 4,631 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจน้ํามัน 6 (10) 38 9 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจกาซ 58 123 116 232 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจอื่น 72 185 215 352 
รวม 5,713 6,857 22,142 17,771 

: ใน Q3/2550 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 724 ลานบาท ลดลงจาก Q3/2549 จํานวน 782 ลานบาท ในขณะที่ 
9M/2550 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 3,807 ลานบาท ลดลงจาก 9M/2549 จํานวน 4,263 ลานบาท 

: ใน Q3/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น 966 ลานบาทหรือคิดเปน 47.7% เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของปกอน และใน 9M/2550 ลดลง 57 ลานบาทหรือคิดเปน 0.7%เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
 : ใน Q3/2550 มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 675.52 ลานบาทเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากใน Q3/2549 ไมมีรายการ
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ดังกลาว ในขณะที่ 9M/2550 มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 675.52 ลานบาท ลดลง 6,454.96 ลานบาทหรือลดลง 90.5% 
เนื่องจากใน 9M/2549 มีกําไรจากการจําหนวยเงินลงทุนใน บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํานวน 7,130.48 ลานบาท 
 : ภาระภาษีเงินไดใน Q3/2550 เพิ่มขึ้น 1,796 ลานบาท หรือ 21.5% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน และใน 9M/2549 
เพิ่มขึ้น 224 ลานบาท หรือ 0.8% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ภาษีที่เพิ่มขึ้นเปนผลจากกําไรที่เพิ่มขึ้น และจากการ
เพิ่มขึ้นของอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของ ปตท.จาก 25% ในป 2549 เปน 30% ในป 2550  

2. การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย สําหรับระยะเวลาสิ้นสุด Q3/2550 เปรียบเทียบสิ้นป 2549 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุด Q3/2550 เปรียบเทียบกับสิ้นป 2549  

สินทรัพย  
ณ สิ้นสุด Q3/2550 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 903,366 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 151,912 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้น 20.2% โดยสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 73,624 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเนื่องจากมาจากการเพิ่มขึ้นลูกหนี้การคาและ
ต๋ัวเงินรับ-กิจการอื่นสุทธิเพิ่มขึ้น 39,451 ลานบาท ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของสุทธิเพิ่มขึ้น 37,895 ลานบาท สินคาคงเหลือ
เพิ่มขึ้น 5,369 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากราคาน้ํามันและกาซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดลดลงประมาณ 5,879 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากมีเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน 74,416 ลานบาท และเงินสดใชไปในกิจกรรม
จัดหาเงิน 11,414 ลานบาท ในขณะที่มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 79,947 ลานบาท และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง 
4,347 ลานบาทเนื่องจากเงินชดเชยกองทุนน้ํามันลดลง รวมถึงการโอนเงินจายลวงหนาคางานกอสรางที่บันทึกในสินทรัพย
หมุนเวียนอื่นเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณของ PTTCH 

สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 78,288 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิเพิ่มขึ้น
ประมาณ 57,090 ลานบาท โดเปนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสุทธิเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของบริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP) จํานวน 13,733 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนในสินทรัพยเพื่อการผลิตของ
โครงการอาทิตย, พ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย และพมา M7&M9 การลงทุนเพิ่มขึ้นในโครงการกอสรางทอสงกาซฯ เสนที่ 3, 
ระบบทอสงกาซวังนอย-แกงคอย, ระบบทอสงกาซไทยนอย-พระนครใตของ ปตท. โครงการกอสรางโรงงานเอทิลีนของบริษัท    
พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด และโครงการกอสรางโรงงาน Methyl Ester และ Fatty Alcohol ของบริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด เงิน
ลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาเพิ่มขึ้น 14,079 ลานบาทอันเนื่องมาจากการรับรูผลกําไรของบริษัทในเครือที่
เพิ่มขึ้นตามวิธีสวนไดเสีย แมวาจะมีการจําหนายหุนสามัญบางสวนของ ATC, RRC และ PTTCH ใน 9M/2550 สําหรับสินทรัพย
ไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นประมาณ 7,617 ลานบาทโดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก ปตท.ไดซื้อหุนสามัญของ PTTEP ผานตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและเกิดคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจจํานวน 1,189 ลานบาท และมีคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจคาปลีกน้ํามันจาก 
COP จํานวน 4,003 ลานบาท รวมทั้งการบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนที่มาพรอมกับการซื้อธุรกิจคาปลีกน้ํามันจาก COP จํานวน 
1,092 ลานบาท 

หนี้สิน 
หนี้สินรวมทั้งสิ้น 496,380 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 เปนจํานวน 99,248 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 25.0% โดยหนี้สิน

หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 70,107 ลานบาท สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา-กิจการอื่นจํานวน 69,976 ลานบาท เจาหนี้
การคา-กิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 5,844 ลานบาทอันเนื่องมาจากราคาซื้อน้ํามันและกาซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น 7,106 ลานบาท ในขณะที่เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปลดลง 11,573 ลานบาท ภาษีเงินไดคางจายลดลง 
6,062 ลานบาทเนื่องจากมีการชําระภาษีเงินไดใหแกกรมสรรพากรใน Q2/2550 

หนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 29,142 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 28,541 ลานบาท 
อันเนื่องมาจากการกูยืมเงินและการออกหุนกูเพิ่มเติมของ ปตท.และบริษัทยอย  
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กําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เปนดังนี้ 
หนวย : ลานบาท 

กําหนดชําระคืน 
(นับจากวันที ่30 ก.ย.50) 

ปตท.  ปตท. สผ.  DCAP PTTNGD PTTUT TTM(T) TTM(M) PPCL PTTCH รวม 

ภายใน 1 ป (30 ก.ย. 51) 7,378.07   73.50  8.00  -     -   2,341.02  9,800.59  

เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป 9,791.38  -   73.50  -   347.71  515.78  29.04   -   1,653.48  12,410.89  
เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 63,515.56  13,000.00  220.50  -   1,042.63  2,148.21  141.44  858.00  1,024.01  81,950.35  

เกิน 5 ป 104,412.34  5,500.00  402.50   1,940.74  5,760.36  386.38  1,975.54  11,467.71  131,845.57  
รวม 185,097.35  18,500.00  770.00  8.00  3,331.08  8,424.35  556.86  2,833.54  16,486.22  236,007.40  

 

เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที่  
30 กันยายน 2550 ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
เงินกูยืมระยะยาว ปตท.  ปตท. สผ.  DCAP PTTNGD PTTUT TTM(T) TTM(M) PPCL PTTCH รวม 

สกุลเงินบาท 132,253.00  18,500.00  770.00  8.00  3,331.08   2,833.54  5,744.34 163,439.96  

สกุลเงินตางประเทศ 52,844.35      8,424.35  556.86   10,741.88 72,567.44  

รวม 185,097.35  18,500.00  770.00  8.00  3,331.08  8,424.35  556.86  2,833.54  16,486.22  236,007.40  
สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล
ตางประเทศตอยอดเงินกู 
ระยะยาวทั้งหมด (%) 

28.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 65.16% 30.75% 

ทั้งนี้ เงินกูยืม ณ 30 กันยายน 2550 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 44,438 ลานบาท ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง 

สวนของผูถือหุน 
ณ สิ้น Q3/2550 สวนของผูถือหุนมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 406,986 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 52,664 ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 14.9% สวนใหญเนื่องมาจากกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น 43,852 ลานบาทซึ่งเปนผลมาจากผลประกอบการของ 
ปตท.และบริษัทยอยที่มีกําไรสุทธิจํานวน 73,346 ลานบาท ในขณะที่มีการจายเงินปนผลจํานวน 36,516 ลานบาท 

ในชวง 9M/2550 ปตท.ไดเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน 
ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพื่อซื้อหุนสามัญที่ออกใหม  (ESOP 
Scheme) ในเดือนกุมภาพันธ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม และกันยายน ซึ่งสงผลใหทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มขึ้น 107.293 
ลานบาท (1,072,930 หุน) และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้นประมาณ 1,982 ลานบาท ทําให ณ 30 กันยายน 2550 มีใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวน 41.59 ลานหนวย ประกอบดวยใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่  
1 กันยายน 2548 จํานวน 24.06 ลานหนวย (กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 31 สิงหาคม 2553) และใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2  
ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 จํานวน 17.53 ลานหนวย (กําหนดการใชสิทธิครั้งแรก 28 กันยายน 2550 และครั้ง
สุดทาย 28 กันยายน 2554) 
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สภาพคลอง 
สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด Q3/2550 มีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจํานวน 5,880 ลาน

บาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจากปที่แลวจํานวน 86,806 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ 
80,927 ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม  มีดังนี้ 

 จํานวน (ลานบาท) 
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 79,947 
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (74,416) 
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (11,414) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 26 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน     (22) 
เงินสดใน 9M/2550 เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (5,880) 
เงินสดตนงวด 86,806 
เงินสดสุทธิปลายงวด 80,927 

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 79,947 ลานบาท เปนเงินสดที่ไดรับจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุนรวม 
73,346 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการที่ไมเปนเงินสด โดยมีรายการปรับปรุงหลักที่กระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ
ประกอบดวย คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายจํานวน 20,744 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิจํานวน 
12,740 ลานบาท คาใชจายในการสํารวจและตัดจําหนายจํานวน 1,152 ลานบาท และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 816 ลาน
บาท สวนรายการปรับปรุงหลักที่กระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดจายประกอบดวย กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 676 ลานบาท 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 22,142 ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,635 ลานบาท เงินปนผลรับ 
364 ลานบาท และสํารองผลเสียหายจากคดีความ 204 ลานบาท นอกจากนี้มีเงินทุนหมุนเวียนลดลงจํานวน 1,791 ลานบาท โดย
สวนใหญเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ ในขณะที่ภาษีเงินไดคางจายลดลง อยางไรก็ตาม สินทรัพย
หมุนเวียนอื่นและเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซฯ ลดลง ในขณะที่เจาหนี้การคาและคาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 74,416 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากการลงทุนในที่ดิน อาคารและ
อุปกรณจํานวน 70,537 ลานบาท อันเนื่องมาจากโครงการกอสรางทอสงกาซฯ เสนที่ 3, ระบบทอสงกาซฯ วังนอย-แกงคอย, ระบบ
ทอสงกาซฯ ไทยนอย-พระนครใตของ ปตท. การซื้อสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของ PTTEP โครงการกอสราง
โรงงานเอทิลีนของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด และโครงการกอสรางโรงงาน Methyl Ester และ Fatty Alcohol ของบริษัท ไทย
โอลีโอเคมี จํากัด, เงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 10,287 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนซื้อหุนสามัญใน PTTEP และการซื้อธุรกิจคา
ปลีกน้ํามันภายใตเครื่องหมายการคา JET/Jiffy จาก COP การจายชําระคาหุน PTTPL และPTTUT  เงินจายสําหรับสินทรัพยไมมี
ตัวตน 953 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น 511 ลานบาท และเงินลงทุนทั่วไป 305 ลานบาทประกอบดวยการชําระเงิน
คาหุนเพิ่มทุนบริษทั ราชบุรีพาวเวอร จํากัด จํานวน 264 ลานบาทและซื้อหนวยลงทุนในกองทุนเปดเอ็มเอฟซี เอนเนอรจี ฟนด 
(MFCE) จํานวน 41 ลานบาท อยางไรก็ดี มีเงินปนผลรับทั้งสิ้น 6,474 ลานบาท เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 1,366 
ลานบาทและเงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 317 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 11,414 ลานบาท สวนใหญมาจากการกูยืมระยะยาว 9,063 ลานบาท 
ประกอบดวย เงินกูยืมระยะยาวของ ปตท. จํานวน 6,000 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวของ พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด จํานวน 905 ลานบาท 
บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด จํานวน 1,860 ลานบาท และบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) จํานวน 300 ลานบาท, การออกหุนกู
จํานวน 32,436 ลานบาทประกอบดวยหุนกูสกุลบาทของ ปตท. 6,000 ลานบาทใน Q1/2550, หุนกูสกุลเยน (Samurai Bond) วงเงิน 
36,000 ลานเยน (หรือประมาณ 10,000 ลานบาท) ใน Q2/2550 หุนกูของ PTTEP 3,500 ลานบาทใน Q1/2550 และหุนกูจํานวน 
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12,500 ลานบาทใน Q2/2550 อยางไรก็ดี มีการคืนเงินกูยืมระยะยาว 7,918 ลานบาท จายคืนหุนกู 8,386 ลานบาท จายคืนพันธบัตร 
5,000 ลานบาท และจายเงินปนผล 36,516 ลานบาท 

อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุนของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับ Q3/2550 และ 9M/2550 ซึ่งคํานวณตามสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เปนดังนี้ 

  งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน หนวย Q3/2550 Q3/2549 9M/2550 9M/2549 

อัตราสวนสภาพคลอง      
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.38 1.30 1.38 1.30 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.16 1.01 1.16 1.01 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร      
อัตราสวนกําไรขั้นตน % 10.46 11.30 10.26 11.65 
อัตราสวนกําไรสุทธิ % 6.04 6.72 6.69 8.23 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ      
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน เทา 1.22 1.16 1.22 1.16 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เทา 14.04 16.79 14.67 12.49 
กําไรตอหุน      
กําไรตอหุน  บาท/หุน 8.72 8.69 26.14 28.48 
 

3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

ปตท. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกันใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไข
เพิ่มเติมครั้งที่ 1) และ ปตท.ไดนําการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีดังกลาวมาปรับปรุงยอนหลังงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับงวด 3 
เดือนและงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งนํามาแสดงเปรียบเทียบดวย ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและ
กิจการที่ควบคุมรวมกันที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น บันทึกดวยวิธี Cost Method ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาว 
สงผลกระทบดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน Q3/2550 เปรียบเทียบกับ Q3/2549 

 กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยใน Q3/2550 งบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงกําไรสุทธิ 19,154 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 24,484 ลานบาท เปนจํานวน 5,330 ลานบาท (ลดลง 
1.90 บาทตอหุน) และใน Q3/2549 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 16,634 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดงกําไร
สุทธิ 24,320 ลานบาท เปนจํานวน 7,686 ลานบาท (ลดลง 2.75 บาทตอหุน) ทั้งนี้ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการไมไดรวม
รายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียจํานวน 13,461 ลานบาทใน Q3/2550 และ 14,346 ลานบาท ใน 
Q3/2549 อยางไรก็ตาม กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไดรวมเงินปนผลรับและรายไดอื่นจํานวน 8,131 ลานบาทใน Q3/2550 
และ 6,660 ลานบาทใน Q3/2549 
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ผลการดําเนินงาน 9M/2550 เปรียบเทียบกับ 9M/2549 

• กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยใน 9M/2550 งบการเงินเฉพาะ
กิจการแสดงกําไรสุทธิ 49,715 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 73,346 ลานบาท เปนจํานวน 23,631 ลานบาท 
(ลดลง 8.42 บาทตอหุน) และใน 9M/2549 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 56,152 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่
แสดงกําไรสุทธิ 79,701 ลานบาท เปนจํานวน 23,549 ลานบาท (ลดลง 8.41 บาทตอหุน) ทั้งนี้ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไมไดรวมรายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียจํานวน 43,150 ลานบาทใน 9M/2550 และ 44,474 ลาน
บาทใน 9M/2549 อยางไรก็ตาม กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไดรวมเงินปนผลรับ รายไดอื่น และกําไรจากการจําหนายเงิน
ลงทุนที่เพิ่มขึ้นจํานวน 19,518 ลานบาทใน 9M/2550 และจํานวน 20,925 ลานบาทใน 9M/2549 

อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสงผลตอการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัท
ยอย บริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินรวมและ
ปจจัยพ้ืนฐานในการทําธุรกิจของ ปตท.แตอยางใด 

 

12.3 ภาระการใหความสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในเครือในกรณีท่ีมีการขาดสภาพคลองในชวงการ
ดําเนินการเชิงพาณิชยคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 
ณ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ ยังมีภาระในการใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในเครือ รายละเอียด ดังนี้ 

                 หนวย : ลาน 
ใหความสนับสนุนแลว  

 
บริษัท 

 
 

สกุลเงิน 

 
 

วงเงิน 
 

ทุน/เงินกู 
การขยายวงเงิน
สินเชื่อทาง
การคา 

 
อื่นๆ 

 
 

ยังไมไดให
ความสนับสนุน 

บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) เหรียญสหรัฐ 
เหรียญสหรัฐ 

90/1 
148.05 

- 
148.05/2 

- - 90 
0 

บริษัท ปตท. เคมิคอล   จํากัด (มหาชน) (PTTCH) เหรียญสหรัฐ 100/1  - - 100 
บริษัท ทรานสไทยมาเลเซีย ( ไทย) จํากัด (TTM(T))และ 
บริษัท ทรานสไทยมาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด (TTM(M)) 

เหรียญสหรัฐ 
เหรียญสหรัฐ 

262.15 
50 

- 
37 

- 
- 

- 
- 

262.15 
13 

บริษัทกลุม SUBICBAY เหรียญสหรัฐ 
เหรียญสหรัฐ 

100/3 
5/3 

0 
5 

95.23 
- 

0 
0 

4.77 
0 

PTTLNG บาท 1,120 400 - - 720 
PTTRB บาท 10,100 9,900 - - 200 
Energy Complex (ENCO) บาท 800 240 - - 560 
รวม เหรียญสหรัฐ 

บาท 
755.2 

12,020.00 
190.05 
10,540 

95.23 
0 
 

0 
  
 

469.92 
1,480 

 /1   ปตท. มีภาระผูกพันในการใหสินเชื่อทางการคากับบริษัท โดย ปตท. มีฐานะ เสมือนหนึ่งเจาหนี้การคาทั่วไป 
/2  ในรูปเงินกูดอยสิทธิตามสัญญา Shareholder Support Agreement  
/3   ไดรับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มจาก 70 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ และอนุมัติให ปตท.ใหเงินกูจํานวนไมเกิน 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตาม
 มติคณะกรรมการ ปตท.ครั้งที่ 10 วันที่ 21 ตุลาคม 2548 
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 ทั้งนี้ ปตท. ยังไมไดลงนามสัญญาการใหความสนับสนุนทางการเงินจากผูถือหุนเพิ่มเติมและยังไมมีภาระการใหความ
สนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในเครือต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง 30 มิถุนายน 2550 
 ปตท. มีนโยบายไมสรางภาระผูกพันทางการเงินใหมเพิ่มจากที่มีอยูเดิม ยกเวนในกรณีจําเปนและเปนประโยชนตอ ปตท. 
ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาใหความสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู และ/หรือสินเชื่อทางการคาเปนรายกรณี ซึ่ง ปตท. มี
ความเช่ือวานโยบายและการดําเนินการดังกลาวจะสามารถสรางความแข็งแกรงใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ได 
 
12.4   การใชจายในเงินลงทุน 

เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรแยกตามหนวยธุรกิจ (ไมรวมเงินลงทุนในบริษัทรวมทุน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2546 - 2549 และสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2550 สรุปไดดังนี้ 

2547 2548 2549 6 เดือน ป 2550 รวม  

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

การจัดหา ขนสง และจัดจําหนาย
กาซธรรมชาติ รวมทั้งธุรกิจแยก
กาซธรรมชาติ 

13,411 89.2 34,940 94.2 32,040 88.8 9,114 92.7 89,505 91.3 

การจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม  

1,499 10.0 1,976 5.3 2,726 7.6 635 6.5 6,836 7.0 

สํานักงานใหญ 123 0.8 191 0.5 1,310 3.6 78 0.8 1,702 1.7 

รวม 15,033 100 37,107 100 36,076 100 9827 100 98,043 100 

ในชวงป 2547-2549 และงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิ.ย. 2550 ที่ผานมา ปตท.ใชเงินลงทุนสวนใหญไปในการขยายและ
ปรับปรุงระบบทอสงกาซธรรมชาติ และโรงแยกกาซธรรมชาติ โดยโครงการซึ่งไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ เชน โครงการ
ติดตั้งหนวยเพิ่มความดัน (Compressor) ที่ Block value West 7 (BV#7) ที่จังหวัดกาญจนบุรี, โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดัน
สํารองที่เขตปฏิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติ ที่จังหวัดราชบุรี,โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือ
และพระนครใต, โครงการทอสงกาซฯ เสนที่ 3 ทั้งบนบกและในทะเล ระยะที่ 1 และโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 5  สําหรับ
โครงการซึ่งอยูระหวางดําเนินการกอสรางที่สําคัญเชน โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ระยะที่ 2, โครงการกอสราง LNG 
Receiving Terminal, โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก, และโครงการ
กอสรางสถานี NGV 

 สําหรับเงินลงทุนในสวนของการตลาดและการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมนั้น สวนใหญใชไปในการกอสราง 
พัฒนา และปรับปรุงภาพลักษณสถานีบริการน้ํามัน และการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ ขนสงและคลังสินคา 
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12.5 สรุปความเห็นของผูบริหาร  
สถานการณโลก 

ในป 2550 เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความผันผวนอยางมากในตลาดเงินและตลาดทุนโลก เนื่องจากความกังวลการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ กอปรกับการขยายวงกวางของปญหาสินเชื่อดอยคุณภาพ (Subprime) ในสหรัฐฯ ที่ลามไปสูหลาย
ประเทศ ทําใหธนาคารกลางของประเทศเหลานั้นตองอัดฉีดสภาพคลองเขาสูระบบการเงินเพื่อสกัดกั้นปญหา สงผลใหความ
เช่ือมั่นคาเงินดอลลารสหรัฐฯ ปรับลดลงอยางมาก เกิดการเคลื่อนยายเงินทุนไปสูสินทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํา อาทิ พันธบัตร ทองคํา 
และการเขาไปลงทุนในตลาดหลักทรัพยของประเทศเกิดใหมซึ่งเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหมโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียยังคงขยาย
ตัวอยางแข็งแกรงจากอุปสงคในประเทศและการสงออก เปนปจจัยหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลก ผนวกกับเศรษฐกิจยุโรป
และญี่ปุนที่ยังคงขยายตัวตอเนื่อง จะชวยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สงผลใหกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ (IMF) ประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปนี้ที่รอยละ 5.2 ซึ่งเปนการเติบโตตอเนื่องจากปกอนที่รอยละ 5.5  

ในสวนของสถานการณน้ํามันนั้น เนื่องจากอุณหภูมิในชวงฤดูหนาวของยุโรปและสหรัฐฯ ปนี้สูงกวาปกติ ทําให
ความตองการใชน้ํามันในชวงตนปลดนอยลง สงผลใหราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ย 8 เดือนแรกของปอยูที่ 62.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
บารเรล ลดลงรอยละ 1.8 จากชวงเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม ระดับราคาไดทยอยปรับสูงขึ้น เนื่องจากความตองการใชน้ํามัน
ที่เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลทองเที่ยวของสหรัฐฯ ขณะที่มีการปดโรงกลั่นน้ํามันจากปญหาดานเทคนิค ทําใหสต็อกน้ํามันในสหรัฐฯ 
ลดลงกวาระดับปกติ และลาสุดราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ย 3 สัปดาหแรกของเดือนกันยายน 2550 อยูที่ 72.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
บารเรล ปรับสูงขึ้นเนื่องจากความกังวลวาการผลิตน้ํามันจะลดลงจากฤดูกาลของพายุเฮอรริเคน และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะชวยกระตุนเศรษฐกิจและอุปสงคในน้ํามัน นอกจากนี้ราคาน้ํามันยังไดรับแรงหนุนจากความกังวล  ดาน
อุปทานเนื่องจากปญหาทางการเมืองในประเทศผูสงออกน้ํามันและตะวันออกกลาง อาทิ ไนจีเรีย เม็กซิโก อิหราน ถึงแมวากลุม
โอเปกไดประกาศเพิ่มโควตาการผลิตอีก 500,000 บารเรลตอวันมาอยูที่ระดับ 27.2 ลานบารเรลตอวัน ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2550 เพื่อรองรับความตองการใชที่จะเพิ่มขึ้นในชวงฤดูหนาวแลวก็ตาม คาดวาระดับอุปสงคและอุปทานของน้ํามันปนี้
จะอยูที่ 85.3 และ 84.8 ลานบารเรล/วันตามลําดับ และระดับราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งปจะอยูที่ระดับ 62-64 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
บารเรล ซึ่งสูงกวาราคาของปกอนที่ 61.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเพียงเล็กนอย 

กําลังการผลิตของโรงกลั่นและผลิตภัณฑปโตรเคมียังคงอยูในภาวะตึงตัวเนื่องมีกําลังการผลิตใหมเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอย กอปรกับปญหาดานเทคนิคและการปดซอมบํารุงประจําป ขณะที่ความตองการใชมิไดปรับลดลง สงผลใหคาการกลั่น 
ราคาน้ํามันสําเร็จรูปและราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีปนี้ทรงตัวอยูในระดับสูง 

 
ผลิตภัณฑ หนวย ม.ค.-ส.ค. 50 ม.ค.-ส.ค.49 % การเปลี่ยนแปลง 

ราคาน้ํามันดิบดูไบ $/bbl 62.2 63.3 -1.8 
ULG 95 $/bbl 78.1 77.4 0.9 
HSD 0.5%S $/bbl 77.8 79.2 -1.8 
คาการกลั่น Dubai – High Conversion, สิงคโปร* $/bbl 2.1 0.9 145.9 
Ethylene $/ton 1,177.7 1,121.9 5.0 
Propylene $/ton 1,154.1 1,089.5 5.9 
Benzene $/ton 1,027.3 843.5 21.8 
Paraxylene $/ton 1,156.4 1,134.3 2.0 
Mixed Xylene $/ton 940.6 925.2 1.7 
* Based on PEL yield 
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สถานการณในประเทศ 
เศรษฐกิจไทยครึ่งปแรก 2550 ขยายตัวรอยละ 4.3 โดยการสงออกสินคาและบริการเปนตัวขับเคลื่อนหลัก ขณะที่

การใชจายและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงมาก การลดลงของอัตราเงินเฟอโดยเฉลี่ย 8 เดือนอยูที่รอยละ 1.9 สงผลใหธนาคาร
แหงประเทศไทยดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลาย อัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ํา เมื่อผนวกกับการเรงใชจายของภาครัฐและการ
เลือกต้ังที่จะมีขึ้นในปลายป ซึ่งจะชวยสนับสนุนความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) คาดวาเศรษฐกิจไทยปนี้จะขยายตัวระดับรอยละ 4.0-4.5 และอัตราเงินเฟออยูที่รอยละ 2.0-2.5 
อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังคงไดรับผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาทที่เนื่องมาจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและการไหล
เขาของเงินลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยไทยและภูมิภาค ซึ่งลาสุดอยูที่ระดับ 34.3 บาท/เหรียญสหรัฐฯ 

การใชปโตรเลียมที่เปนเชื้อเพลิงประกอบดวยผลิตภัณฑน้ํามันและกาซธรรมชาติในชวงครึ่งปแรกของป 2550  มี
ปริมาณการใชรวมทั้งสิ้น 1,303.4 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 จากปกอน โดยการใชกาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม 
(รวม NGV) ขยายตัวสูงสุดรอยละ 29.9 รองลงมาคือการใช LPG ขยายตัวรอยละ 12.6 เนื่องจากรัฐบาลยังคงชดเชยราคา LPG สงผล
ใหมีการนําไปใชในภาคขนสงมากขึ้น ขณะที่การใชน้ํามันเตาลดลงสูงสุดถึงรอยละ 38.1 เนื่องจากทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 
แลวเสร็จ ทําใหมีการใชกาซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟามากขึ้นเพื่อทดแทนน้ํามันเตา สําหรับการจัดหาปโตรเลียมเพื่อใช
เปนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีนั้น ไดจากการผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศรวมปริมาณทั้งสิ้น 
1,590.6 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 0.7 โดยพึ่งพาการนําเขาปโตรเลียมรอยละ 61.9  การสงออกปโตรเลียมรวมลดลงจากปกอน
รอยละ 1.3 ที่ระดับปริมาณ 183.5 พันบารเรลตอวันโดยเปนผลจากการสงออกน้ํามันดิบที่ลดลงมากถึงรอยละ 16.7 สวนการใช
ผลิตภัณฑปโตรเคมียังคงขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และยังสามารถสงออกไปประเทศที่มีความตองการบริโภคสูง 
อาทิ จีนไดอีกดวย 

 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 313 

 
แนวโนมสถานการณป 2551 

ความตอเนื่องของปญหาสินเชื่อดอยคุณภาพ (Subprime) และภาวะซบเซาของภาคอสังหาริมทรัพยของสหรัฐฯ 
ยังคงเปนปจจัยบั่นทอนการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงสรางความปนปวนในตลาดเงินและตลาดทุนโลก แตการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อปกปองเศรษฐกิจจากผลกระทบที่อาจเกิดจากภาวะสินเชื่อตึงตัวนั้น คาดวาจะชวย
กระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นักวิเคราะหหลายรายคาดวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวดีขึ้นในป 2551 อยางไรก็ตาม แรง
กดดันดานราคาจากราคาน้ํามันที่ยังทรงตัวในระดับสูง การเพิ่มขึ้นของคาจางแรงงานและวัตถุดิบ รวมถึงความรอนแรงทาง
เศรษฐกิจ ยังคงเปนปจจัยหลักที่ธนาคารกลางของหลายประเทศเฝาระวังอยางใกลชิด สงผลใหธนาคารกลางของยุโรป ญี่ปุน และ
กลุมประเทศเกิดใหม อาทิ จีน อินเดีย พิจารณาปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟอและสรางเสถียรภาพในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ  IMF คาดวาในป 2551 เศรษฐกิจโลกจะเติบโตไดในระดับเดียวกับปนี้ที่รอยละ 5.2 

แนวโนมของอุปสงคและอุปทานน้ํามันป 2551 คาดวาจะมีความสมดุลมากขึ้น โดยอยูที่ระดับ 86.6 และ 86.7 ลาน
บารเรล/วันตามลําดับ และกําลังผลิตที่เพิ่มขึ้นจะมาจากกลุมนอกโอเปกเปนหลักในระดับ 1.0-1.5 ลานบารเรล/วัน คาดวาราคา
น้ํามันดิบดูไบโดยเฉลี่ยจะอยูที่ระดับ 60-61 เหรียญสหรัฐฯ / บารเรล อยางไรก็ตาม ความกังวลดานอุปทานจากปจจัยที่กลาวถึงแลว
ในหัวขอสถานการณโลก กอปรกับการเก็งกําไรในตลาดสินคาโภคภัณฑในภาวะที่ตลาดเงินและตลาดทุนโลกมีความปนปวน จะ
เปนแรงหนุนใหราคาน้ํามันทรงตัวอยูในระดับสูงและผันผวน ซึ่งจะสงผลตอเนื่องไปยังคาการกลั่นและระดับราคาน้ํามันสําเร็จรูป 
สวนแนวโนมราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีนั้นยังคงไดแรงหนุนจากการที่ความตองการสวนเพิ่มมีมากกวากําลังผลิตสวนเพิ่ม ซึ่งสวน
หนึ่งมาจากการเลื่อน/ชะลอโครงการผลิตใหมๆ เนื่องจากการปรับสูงขึ้นของราคาคากอสรางและการขาดแคลนบุคลากรที่มีความ
ชํานาญ จึงทําใหราคายังคงทรงตัวในระดับสูง อยางไรก็ตาม หากโครงการผลิตใหมๆ เกิดขึ้นไดตามกําหนดก็จะทําให
อุตสาหกรรมปโตรเคมีเขาสูชวงขาลงของวัฎจักรราคาในป 2552 และดําเนินตอเนื่องไปเปนระยะเวลา 3-4 ป 

ในสวนของเศรษฐกิจไทยนั้น รัฐบาลใหมจะตองเรียกคืนความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุน โดยการเรงสราง
ความชัดเจนในดานนโยบายการลงทุนโครงการขนาดใหญของภาครัฐ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  คาดวา
เศรษฐกิจไทยในป 2551 จะขยายตัวรอยละ 5 การใชน้ํามันสําเร็จรูปของประเทศคาดวาจะขยายตัวรอยละ 2  ตามการขยายตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจ การใชกาซธรรมชาติจะขยายตัวมากกวารอยละ 15 เพื่อใชในภาคขนสง รวมทั้งในภาคไฟฟาเพื่อทดแทนน้ํามันเตา
และภาคอุตสาหกรรม สวนความตองการใชผลิตภัณฑปโตรเคมีนั้น คาดวาจะขยายตวัรอยละ 6.0-7.5 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
 

 สวนที่ 3 หนาที่ 1 
   

 

สวนที่ 3 
ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีช่ือเปนภาษาอังกฤษวา PTT Public Company Limited สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท (66) 2537-2000 โทรสาร (66) 2537-3498-9 มีความ
ประสงคที่จะเสนอขายหุนกู จํานวน 3 ชุด โดยมีมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 8,000,000,000 บาท (แปดพันลานบาท) ซึ่งมีลักษณะ
สําคัญของหุนกูตามที่ระบุไวขางลางนี้  

1. รายละเอียดของหุนกูท่ีเสนอขายและสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดวาดวยสิทธิและสรุปสาระสําคัญของสัญญา 
แตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 

1.1 รายละเอียดของหุนกูท่ีเสนอขาย 

 หุนกูชุดที่ 1 

ผูออกหุนกู : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุนกู : หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 1 ครบกําหนด  
ไถถอนป พ.ศ. 2557  

ประเภทของหุนกู : หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

จํานวนและมูลคาหุนกูที่เสนอขาย : หุนกูที่เสนอขายจํานวน 6,000,000  (หกลาน) หนวย คิดเปนมูลคาหุนกู 
6,000,000,000 (หกพันลาน) บาท  

มูลคาที่ตราไวตอหนวย  : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

อายุหุนกู : 7 ป นับจากวันที่ออกหุนกู 

วันออกหุนกู : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

อัตราดอกเบี้ย : สําหรับปที่ 1 ถึงปที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.00 ตอป 
สําหรับปที่ 4 ถึงปที่ 7 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.95 ตอป 

การชําระคืนเงินตน : ชําระคืนเงินตนทั้งจํานวน ในวันครบกําหนดไถถอน 

 หุนกูชุดที่ 2 

ผูออกหุนกู : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุนกู : หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 2 ครบกําหนด  
ไถถอนป พ.ศ. 2560 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
 

 

 สวนที่ 3 หนาที่ 2 
   

 

ประเภทของหุนกู : หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

จํานวนและมูลคาหุนกูที่เสนอขาย : หุนกูที่เสนอขายจํานวน 1,500,000 (หนึ่งลานหาพัน) หนวย คิดเปนมูลคาหุนกู 
1,5000,000,000 (หนึ่งพันหารอยลาน) บาท  

มูลคาที่ตราไวตอหนวย  : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

อายุหุนกู : 10 ป นับจากวันที่ออกหุนกู 

วันออกหุนกู : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.87 ตอป ตลอดอายุหุนกู 

การชําระคืนเงินตน : ชําระคืนเงินตนทั้งจํานวน ในวันครบกําหนดไถถอน 

 หุนกูชุดที่ 3 
ผูออกหุนกู : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
ช่ือเฉพาะของหุนกู 

: 
หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 3 ครบกําหนด   
ไถถอนป พ.ศ. 2561 

ประเภทของหุนกู : หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

จํานวนและมูลคาหุนกูที่เสนอขาย : 
หุนกูที่เสนอขายจํานวน 500,000 (หาแสน) หนวย คิดเปนมูลคาหุนกู 500,000,000 
(หารอยลาน) บาท  

มูลคาที่ตราไวตอหนวย  : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

อายุหุนกู : 11 ป นับจากวันที่ออกหุนกู 

วันออกหุนกู : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.91 ตอป ตลอดอายุหุนกู 

การชําระคืนเงินตน : ชําระคืนเงินตนทั้งจํานวน ในวันครบกําหนดไถถอน 

การชําระดอกเบี้ย : หุนกูชุดที่ 1 : บริษัทจะชําระดอกเบี้ยของหุนกูทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 14 
ธันวาคม และ 14 มิถุนายน ของทุกป โดยเริ่มชําระครั้งแรกในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 
2551 หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย จะ
เลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป โดยไมมีการคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มสําหรับ
ระยะเวลาที่เลื่อนออกไป 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
 

 

 สวนที่ 3 หนาที่ 3 
   

 

หุนกูชุดที่ 2 : บริษัทจะชําระดอกเบี้ยของหุนกูทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 14 
ธันวาคม และ 14 มิถุนายน ของทุกป โดยเริ่มชําระครั้งแรกในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 
2551 หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย จะ
เลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป โดยไมมีการคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มสําหรับ
ระยะเวลาที่เลื่อนออกไป 

หุนกูชุดที่ 3 : บริษัทจะชําระดอกเบี้ยของหุนกูทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 14 
ธันวาคม และ 14 มิถุนายน ของทุกป โดยเริ่มชําระครั้งแรกในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 
2551 หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย จะ
เลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป โดยไมมีการคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มสําหรับ
ระยะเวลาที่เลื่อนออกไป 

ในการคํานวณดอกเบี้ยหุนกู จะคํานวณจากเงินตนคงคาง โดยอาศัยหลักเกณฑ 1 
(หนึ่ง) ป มี 365 (สามรอยหกสิบหา) วัน และโดยการนับจํานวนวันที่ผานไปจริงใน
แตละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ โดยคํานวณเริ่มตั้งแต (โดยรวมถึง) วันออกหุนกู หรือ
วันชําระดอกเบี้ยกอนหนานี้ (แลวแตกรณี) จนถึง (แตไมนับรวม) วันชําระดอกเบี้ย
ในงวดนั้น หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกู (แลวแตกรณี) ทั้งนี้หากผลการคํานวณ
ดอกเบี้ยหุนกูตอหนวยที่ไดมีจํานวนทศนิยมมากกวา 6 (หก) ตําแหนง ก็ใหปดเศษ
ทศนิยมใหเหลือเพียง 6 (หก) ตําแหนง โดยใหปดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษ
มากกวาหรือเทากับ 5 (หา) นอกนั้นใหปดลง 

ทั้งนี้ การเลื่อนวันกําหนดชําระดอกเบี้ยเพื่อใหเปนวันทําการถัดไป จะไมมีผลกระทบ
ใด ๆ ตอการคํานวณดอกเบี้ยที่กําหนดไวนี้ เวนแตกรณีวันกําหนดชําระดอกเบี้ยงวด
สุดทายไมตรงกับวันทําการ ใหเลื่อนวันกําหนดชําระดอกเบี้ยดังกลาวเปนวันทําการ
ถัดไปและจะตองนําจํานวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แตไมนับรวม) วัน
กําหนดชําระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวม 

การไถถอนหุนกู : การไถถอนหุนกู จะกระทําในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยการชําระเงินตนตาม 
มูลคาหุนกูเพียงครั้งเดียว พรอมทั้งดอกเบี้ยหุนกูงวดสุดทายที่จะตองชําระในขณะนั้น  
ทั้งหมดใหแกผูถือหุนกู 

การซื้อคืนหุนกู : บริษัทมีสิทธิซื้อคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหลงอื่นๆ ไดไมวาในเวลาใดๆ  เมื่อ
บริษัทไดซื้อคืนหุนกูแลว ใหถือวาหนี้ตามหุนกูดังกลาวระงับลง และใหบริษัท
ดําเนินการแจงใหนายทะเบียนหุนกูทราบเพื่อยกเลิกหุนกูที่ซื้อมาดังกลาวทันที 

สถานะของหุนกู : หุนกูเปนหนี้ของบริษัท  ซึ่งมีสถานะเทาเทียมกันทุกหนวย  และจะมีสถานะไมดอย
กวาหนี้ที่ไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิอื่น ๆ ทั้งในปจจุบันและในอนาคตของ
บริษัท  เวนแตบรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน 

ผูแทนผูถือหุนกู : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
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นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ตลาดรอง : บริษัทจะดําเนินการใหมีตลาดรองของหุนกูโดยการนําหุนกูไปขอจดทะเบียนใน
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ตลาดรองของหุนกูอื่นใด 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : บริษัทจะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือหุนกูโดย สถาบันจัดอันดับความ 
นาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยตลอดอายุของหุนกู ซึ่งบริษัทไดแตงตั้งใหบริษัท ฟทช เรทติ้งส 
(ประเทศไทย) จํากัด เปนผูทําการจัดอันดับความนาเชื่อถือหุนกู โดยผลการจัดอันดับ
ที่บริษัท ฟทช  เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด เผยแพรเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2550 หุนกูไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในเกณฑ AA+ ซึ่งอันดับความ
นาเชื่อถือนี้มิไดจัดขึ้นเพื่อเปนขอแนะนําใหผูลงทุนทําการซื้อ ขาย หรือถือหุนกูที่
เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงโดย  บริษัท ฟทช เรทติ้งส 
(ประเทศไทย) จํากัด ไดตอไป ความหมายของผลการจัดอันดับปรากฏตาม
รายละเอียดขางทายนี้ 
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สัญลักษณท่ีกําหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาวสําหรับประเทศไทย 

บริษัท ฟทช เรทติ้งส  (ประเทศไทย) จํากัด หรือ FITCH ใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับ
ความสามารถของผูออกตราสารหนี้ในการชําระดอกเบี้ย และคืนเงินตนของตราสารหนี้ระยะยาว โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเปน
อันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับต่ําสุด แตละสัญลักษณมีความหมายดังนี้ 

AAA (tha) 

‘AAA’  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช โดยอันดับ
ความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ 
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) 

‘AA’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ
ความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสาร หรือ ตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเลก็นอย 

A (tha) 

‘A’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดของ
ตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับจากการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา 

BBB (tha) 

‘BBB’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี มี 
ความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระ
หนี้ไดตรงกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทที่
สูงกวา 

BB (tha) 

‘BB’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) 

‘B’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ําอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความมั่นคงยังคงจํากัดอยูในระดับหนึ่ง
เทานั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจ
และสภาพทางเศรษฐกิจ 
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CCC (tha), CC (tha), C (tha)   

อันดับความเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความเชื่อถือขั้นต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามในขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและการพัฒนา
ทาเศรษฐกิจ 

DDD (tha), DD (tha), D (tha) 

อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรอืตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหนี้ในปจจุบัน 

หมายเหตุ   

เครื่องบงช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเชื่อถือทุกอันดับเพื่อแยกความแตกตางออกจาก
การจัดอันดับความนาเชื่อถือระดับสากล 

“+“ หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับความนาเชื่อถือสําหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอยโดย
เปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไมมีการระบุสัญลักษณ ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความ
นาเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากวา “CCC (tha)” สําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาวสําหรับประเทศ
หนึ่งๆ และจะมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะสั้นสําหรับประเทศหนึ่งๆ 
นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือ : สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือจะถูกใชเพื่อแจงใหนักลงทุนทราบวา 
มีความเปนไปไดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความนาเชื่อถือ และแจงแนวโนมทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สัญญาณ
ดังกลาวอาจระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงช้ีแนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหสูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบงช้ี
แนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหตํ่าลง หรือ  “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีที่อันดับความนาเชื่อถืออาจจะไดรับการ
ปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่ โดยปกติ  สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือมักจะระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาสั้น ๆ 

ที่มา: บริษัท ฟทช เรทติงส (ประเทศไทย) จํากัด 
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1.2  สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดสิทธิ 

หนาที่ของบริษัท : ตราบเทาที่บริษัทมีภาระตามหุนกู 

1. บริษัทจะตองสงหนังสือบอกกลาวใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยทันที เมื่อบริษัท
ทราบวา 

(ก) มีเหตุผิดนัดตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิขอ 11.1 เกิดขึ้น 

(ข) บริษัทถูกดําเนินคดีในศาลหรือถูกกลาวหาใหเปนฝายรับผิดในกรณี
พิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะตองวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบอยาง
รายแรงตอความสามารถในการชําระหนี้ ของหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ 

2. เมื่อผูแทนผูถือหุนกูรองขอไมวาเมื่อใดบริษัทจะตองสงมอบเอกสารซึ่งลง
นามโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท (หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจาก
กรรมการผูมีอํานาจ) ใหแกผูแทนผูถือหุนกูวา จากขอมูลที่บริษัทไดรับ
ทราบในขณะนั้น บริษัทรับรองวาไมมีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณที่อาจ
กลายเปนเหตุผิดนัดเกิดขึ้น และไมมีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่
บริษัทเปนจําเลยหรือผูถูกกลาวหา (ยกเวนกรณีที่ไดแจงใหผูแทนผูถือหุนกู
ทราบแลว (ถามี))  

3. หากมีกรณีที่จะตองเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุนกู บริษัทจะดําเนินการ
จัดหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนหุนกูโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
สามารถกระทําได และจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูเดิมแจงตอผูถือ
หุนกูทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลง    ดังกลาว พรอมทั้งช่ือและที่อยูของนาย
ทะเบียนหุนกูรายใหมภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่นายทะเบียนหุน
กูรายใหมไดรับการแตงตั้ง 

4. หากมกีรณีที่จะตองเปลี่ยนแปลงผูแทนผูถือหุนกู บริษัทจะดําเนินการจัดหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหเปนผูแทนผูถือหุนกูรายใหมโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
สามารถกระทําได ซึ่งการแตงตั้งดังกลาวจะตองดําเนินการตามเงื่อนไขใน
ขอกําหนดสิทธิขอ 14.3 (ก) หรือ 14.3 (ข) แลวแตกรณี และผูแทนผูถือหุน
กูรายใหมจะตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนผูแทนผูถือหุนกูตามที่กําหนด
ในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
เกี่ยวของ 

5. นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันตางๆ ที่บริษัทไดใหไว หรือทํา
ขึ้นกอนวันออกหุนกู บริษัทจะไมจํานอง จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระ
ผูกพันใดๆ บนทรัพยสินสวนที่สําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท  
ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่หนี้หุนกูยังคงคางชําระอยู เวน
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แตการจํานอง จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ ดังกลาวจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอยางใดอยางหนึ่ง    ดังตอไปนี้ 

(ก) การกอหลักประกัน หรือ ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นเหนือทรัพยสินของ
บริษัท ในกรณีที่ทรัพยสินนั้น ๆ ตกอยูภายใตสิทธิยึดหนวงตาม
กฎหมายของบุคคลอื่นที่มีหนี้อันเปนคุณประโยชนเหนือทรัพยสิน
ดังกลาว  ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการชําระหนี้นั้นแลว เชน ในกรณี
บริษัทฝากทรัพยสินของตนไวกับผูประกอบธุรกิจรับฝากของ แลว
บริษัทไมชําระหนี้คาฝากของดังกลาว ผูรับฝากของจะมีสิทธิยึด
หนวงของที่รับฝากไวจนกวาบริษัทจะชําระหนี้นั้น 

(ข) การกอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ อันเนื่องมาจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินธุรกิจตามปกติ ทั่วไปของบริษัท 

(ค) การกอหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
สัญญาสัมปทาน สัญญารวมทุน ใบอนุญาต การอนุญาต หรือสิทธิ
พิเศษที่คลายคลึงกันที่บริษัทเขาทํากับหรือออกโดยรัฐบาลไทยและ/
หรือหนวยงานของรัฐบาลไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือ
องคกรที่รัฐบาล และ/หรือหนวยงาน และ/หรือรฐัวิสาหกิจ และ/หรือ 
บุคคลทั่วไป ดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน หรือรวมลงทุน 
และ/หรือที่เขาทํากับ และ/หรือออกโดยรัฐบาล และ/หรือหนวยงาน
ของประเทศซึ่งเปนคูคาของบริษัท หรือตามสัญญารวมการงานใด ๆ 
ที่ทําขึ้นกับรัฐบาลไทย หรือหนวยงานของรัฐบาลไทย และ/หรือ
รัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองคกรที่รัฐบาล และ/หรือหนวยงาน และ/
หรือรัฐวิสาหกิจดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน หรือรวม    
ลงทุน และ/หรอืรัฐบาล และ/หรือหนวยงานของประเทศซึ่งเปนคูคา
ของบริษัท 

(ง) การกอหลักประกันที่กอขึ้นหรืออนุญาตใหกอขึ้นดวยความยินยอม
ลวงหนาจากที่ประชุมผูถือหุนกู หรือเปนการกอหลักประกันใหแกผู
ถือหุนกู 

6. บริษัทจะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการประกอบธุรกิจใหเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
และ คําสั่งตางๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามขอผูกพันและ
เงื่อนไขตางๆ ของขอกําหนดสิทธิฉบับนี้โดยเครงครัดตลอดอายุหุนกูหรือ
จนกวาหุนกูทั้งหมดจะไดรับการไถถอน  
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7. บริษัทจะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการดํารงไวซึ่งสถานะของการเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

8. บริษัทจะไมจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุนของบริษัทในกรณีที่
บริษัท  ผิดนัดไมชําระดอกเบี้ยหรือผิดนัดไมชําระเงินใดๆที่เกี่ยวกับหุนกู   

9. ตลอดอายุหุนกู บริษัทจะไมขายหรือจําหนายจายโอนทรัพยสินใด ๆ ไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท เวนแต 
(ก) การกระทําดังกลาวจะไมกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ความสามารถในการชําระหนี้ตามหุนกูของบริษัทหรือ (ข) เปนการโอน
กิจการทอสงกาซธรรมชาติหรือกิจการทอจําหนายกาซธรรมชาติ ตลอดจน
ทรัพยสินใด ๆ ที่เกี่ยวของ  

10. บริษัทจะจัดสงสําเนางบการเงิน และรายการประจําปที่เสนอตอผูถือหุน
ของบริษัทใหแกผูแทนผูถือหุนกูภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่บริษัท
ไดจัดสงเอกสาร   ดังกลาว ใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสงเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผูแทนผูถือ
หุนกูจะรองขอตามสมควรและจําเปน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ผูแทนผูถือ
หุนกูจะกําหนดอยางสมเหตุสมผล 

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด : 1.    กรณีใดกรณีหนึ่ งดังตอไปนี้ ถือ เปนเหตุ ผิดนัดตามที่ กําหนดไวใน
ขอกําหนดสิทธิ 

(ก) หากบริษัทผิดนัดไมชําระเงินไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยในวันถึง
กําหนดชําระตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ เวนแตการผิดนัด
ดังกลาวมีสาเหตุจากความลาชาในระบบการโอนเงิน และการผิด
นัดไมชําระเงินดังกลาวยังคงมีอยูเปนเวลา 5 (หา) วัน นับจากวันที่
ถึงกําหนดชําระนั้น 

(ข)  บริษัทไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิในขออื่นๆ นอกจากการผิดนัด
ไมชําระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเชนนั้นยังคงมีอยูเปนระยะเวลา 45 
(สี่สิบหา) วัน นับจากวันที่ไดมีการสงหนังสือแจงการไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ และขอใหบริษัทแกไขการไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวไปยังสํานักงานใหญของบริษัทแลว
โดย ผูแทนผูถือหุนกู หรือผูถือหุนกูที่ถือหุนกูรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของหุนกูที่ยังมิไดทําการไถถอนทั้งหมด  

(ค) หนี้ของบริษัทซึ่งเปนมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู หุนกู ตราสารหนี้
หรือที่เกิดจากการดําเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อปองกันขอ
สงสัย ไมใหรวมถึงธุรกรรมอนุพันธใดๆ ไมวาจะเกี่ยวของกับมูล
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หนี้ทางการเงินหรือไม        ก็ตาม) (ไมวาจะเปนมูลหนี้ในปจจุบัน
หรืออนาคต เปนมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดยประการอื่น) ที่บริษัท
เปนคูสัญญา หรือเปนลูกหนี้ หรือเปนผูที่มีหนาที่ตองชําระหนี้ใน
ฐานะผูค้ําประกัน ผูรับรอง หรืออาวัลต๋ัวเงิน ถึงกําหนดชําระกอน
กําหนดชําระตามสัญญาหรือ ตราสารที่เกี่ยวของเปนจํานวนเงิน
ตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกวา 50,000,000 (หา
สิบลาน) เหรียญสหรัฐ หรือ 2,000,000,000 (สองพันลาน) บาท 
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา หลังจากไดคํานึงถึงขอกําหนดเรื่องการ
บอกกลาว ที่ระบุไวในสัญญาหรือตราสารแลวหรือพนระยะเวลาที่
ไดรับการผอนผันแลว 

(ง) หากบริษัทตองคํ าพิพากษาเสร็จ เด็ดขาดหรือคํ า ช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการ ใหชําระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยบริษัทไม
ชําระหนี้ดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคําพิพากษาเสร็จ
เด็ดขาดหรือคําช้ีขาดอันเปนที่สุดของ อนุญาโตตุลาการนั้นๆ และ
การไมชําระหนี้ดังกลาวมีผลกระทบอยางรายแรงตอความสามารถ
ของบริษัทในการชําระหนี้หุนกูภายใตขอกําหนดสิทธิ 

(จ) มีการเริ่มดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการของบริษัทหรือเพื่อขอให
บริษัทลมละลายภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไดมีคําสั่งหรือมติ
ใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายใหเลิกกิจการของบริษัท หรือมีการยึด/
อายัดทรัพยสินของบริษัทตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยชอบดวย
กฎหมาย และการเริ่มดําเนินการ คําพิพากษา คําสั่งหรือมติใด ๆ มิได
ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทําใหหมดสิ้นไปภายใน 45 (สี่สิบหา) 
วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดําเนินการหรือวันที่มีคําสั่งนั้น ๆ  

(ฉ) ผูออกหุนกูดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการหรือขอเลิกกิจการของผู
ออกหุนกู  เวนแต กรณีการเลิกกิจการของผูออกหุนกูดังกลาว เปน
กรณีที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามขอกําหนดและเงื่อนไข
ของการดําเนินการดังกลาว นิติบุคคลที่จะคงอยูตอไปจะเขารับเอา
หนี้สิ้นหรือขอผูกพันทั้งหมดของผูออกหุนกูที่เกี่ยวกับหุนกูโดย
ชัดเจน 

2.  เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามขอ 1 หาก 

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูเห็นสมควร หรือ  

(ข) เมื่อผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือหุนกูที่
ถือหุนกูหรือถือหุนกูรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของ
หุนกูที่ยังมิไดไถถอนทั้งหมด หรอื  
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(ค) หากผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุนกู หรือ  

(ง) เปนกรณีตามขอ 1. (จ) และ (ฉ) 

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองมีหนังสือแจงไปยังบริษัทใหทําการชําระเงินตน
พรอมดวยดอกเบี้ยตามหุนกูที่คํานวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเปนอันถึง
กําหนดชําระโดยพลันใหแกผูถือหุนกูทันที โดยใหระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้น
ดวย ทั้งนี้ ผูแทนผูถือหุนกูจะตอง ยืนยันตอบริษัทวา ในความเห็นของ
ผูแทนผูถือหุนกู เหตุการณดังกลาวทําใหบริษัทไมสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในขอกําหนดสิทธินี้ ไดและ  มีผลกระทบอยางร ายแรงตอ
ผลประโยชนของผูถือหุนกู 

3. เมื่อผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัทตามขอ 2. แลว  

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูจะตองดําเนินการใหบริษัทชําระหนี้ที่คางชําระอยู
ตามหุนกูทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได ซึ่งรวมถึง
การฟองรองบังคับคดีเอากับบริษัทดวยหากสามารถกระทําไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย 

(ข) ผูถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธิฟองรองบังคับชําระหนี้ตามหุนกูที่
คางชําระแกตนเองจากบริษัทไดดวยตนเองก็ตอเมื่อหลังจาก 14 
(สิบสี่) วันนับจากวันที่ผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยัง
บริษัทตามขอ 2. แลว ยังไมมีการชําระหนี้ที่คางชําระแกตน และ
ขณะที่ผูถือหุนกูฟองคดีนั้น ผูแทนผูถือหุนกูยังมิไดดําเนินการ
ฟองรองบริษัทใหชําระหนี้ที่คางชําระ 

อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของผูแทนผูถือหุนกู 

: 1. ผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดตอผูถือหุนกูในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตบรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้น
แกผูถือหุนกูจากการที่ผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความจงใจหรือโดยมิไดใชความระมัดระวังตามที่จะพึง
คาดหมายไดจากบุคคลที่ประกอบการเปนผูแทนผูถือหุนกู 

2. นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมาย
กําหนดไว ผูแทนผูถือหุนกูจะมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้ 

(ก) ดําเนินการตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 2. นี้ และขออื่น ๆ ของ
ขอกําหนดสิทธิ  ซึ่งในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิใชดุลยพินิจ 
ของตนตามขอกําหนดสิทธิ ผูแทนผูถือหุนกูสามารถใชดุลยพินิจ
ไดโดยอิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนกูเปนหลัก 

(ข) ทําความตกลงกับบริษัทในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้โดยไมตองไดรับ
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ความยินยอมจากที่ประชุมผูถือหุนกู 

(1) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่    
เกี่ยวของกับหุนกูในประเด็นซึ่งผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาจะ
เปนประโยชนตอผูถือหุนกูหรือไมทําใหสิทธิประโยชน
ของผูถือหุนกูดอยลง และ 

(2) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่    
เกี่ยวของกับหุนกูในประเด็นที่ผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาเปน
การแกไขขอผิดพลาดที่เห็นไดโดยชัดแจง 

(3) ผอนผันหรือยกเวนไมถือวากรณีที่เกิดขึ้นตามขอ 11.1 
ของ      ขอกําหนดสิทธิ ในขณะใดขณะหนึ่งเปนกรณีผิด
นัดที่จะตองดําเนินการตามขอ 11.2 ของขอกําหนดสิทธิ
หากผูแทน  ผู ถือหุนกู เห็นวาการผอนผันหรือยกเวน
ดังกลาวเปนเรื่องที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูถือหุนกูเปนหลัก 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยสินรวมทั้งหลักประกัน (ถามี) 
ซึ่งผูแทนผูถือหุนกูจะตองรับไวแทนผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ 
และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกู 

(ง) เขารวมในการประชุมผูถือหุนกูทุกครั้งและเสนอความเห็นตอที่
ประชุม    ผูถือหุนกูวาควรจะดําเนินการอยางไรในกรณีที่บริษัทไม
ปฏิบัติตาม       ขอกําหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมี
ผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนกูอยางรายแรง 

(จ) จัดทํารายงานสงใหแกผูถือหุนกูเกี่ยวกับเรื่องสําคัญที่ไดดําเนินการ
ไปตามอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกูโดยไมชักชา 

(ฉ) ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและไมสามารถดําเนินการ
แกไขคุณสมบัติของตนใหถูกตองภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจาก
วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผูแทนผูถือหุนกูจะตองแจงใหบริษัททราบ
เปนหนังสือทันทีที่พนระยะเวลาดังกลาวเพื่อใหบริษัทเสนอตัว
บุคคลที่จะเขารับทําหนาที่ เปนผูแทนผู ถือหุนกูแทนตน  และ
จะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 12.1 (ค) ของขอกําหนดสิทธิ
โดยไมชักชา 

3. ผูแทนผูถือหุนกูจะตองปฏิบัติหนาที่ ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวัง
รักษา    ผลประโยชนของผูถือหุนกู แตผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดชอบ
ตอบุคคลใด ๆ สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ของตน
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โดยเชื่อถือหนังสือ    รับรองที่ออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือ
ความเห็น คําแนะนํา หรือ    ขอมูลที่จัดทําโดยผูเช่ียวชาญใหแกผูแทนผูถือ
หุนกูโดยเฉพาะเจาะจง หากเปนการเชื่อถือดวยความสุจริต และดวยความ
ระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดจาก บุคคลที่ประกอบการเปนผูแทนผูถือ
หุนกู แมจะปรากฏในภายหลังวาหนังสือรับรอง ความเห็นคําแนะนํา หรือ
ขอมูลดังกลาว จะมีขอบกพรองหรือไมเปนความจริง 

การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ : การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัท และที่
ประชุมผูถือหุนกู เวนแตการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิในเรื่องดังนี้ 

(ก) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกู
ในประเด็นซึ่งผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาจะเปนประโยชนตอผูถือหุนกูหรือไม
ทําใหสิทธิประโยชนของผูถือหุนกูดอยลง และ 

(ข) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกู
ในประเด็นที่ผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาเปนการแกไขขอผิดพลาดที่เห็นไดโดย
ชัดแจง 

กฎหมายที่ใชบังคับ : ขอกําหนดสิทธิอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย 
 
1.3  สรุปสาระสําคัญของสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 

ช่ือสัญญา : สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู  

คูสัญญา : บริษัท และ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ผูแทนผูถือหุนกู”) 

วันที่มีผลใชบังคับ : วันที่จัดออกหุนกูเปนตนไป 

วัตถุประสงค : บริษัทมีความประสงคที่จะแตงตั้งใหธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)เปนผูแทน
ผูถือหุนกู และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)มีความประสงคที่จะรับแตงตั้งใน
การเปนผูแทนผูถือหุนกู  

สาระสําคัญ : บริษัท และผูแทนผูถือหุนกูตกลงที่จะผูกพันตามขอกําหนด และเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูและขอกําหนดสิทธิ บริษัทและผูแทนผูถือหุนกู
มีอํานาจ  หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ และสัญญา
แตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู โดยผูแทนผูถือหุนกูตองกระทําหนาที่ดวยความระมัดระวัง
และดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนกูเยี่ยงผูมีวิชาชีพพึงกระทําในกิจการเชนวา
นั้น 

คาตอบแทน : ผูแทนผูถือหุนกูจะไดรับคาตอบแทนในการรับดําเนินการในฐานะผูแทนผูถือหุนกู 
ตามที่กําหนดไวในสัญญา  

การสิ้นสุดของสัญญา : 1. เมื่อครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยบริษัทไดชําระหนี้ดอกเบี้ย เงินตนและหนี้อื่นใด
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ครบถวน หรือ เมื่อมีการซื้อคืนหุนกูทั้งหมด 

2.     เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้  

(ก) เมื่อผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่เปนผูแทนผูถือ
หุนกู และไมสามารถแกไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 วัน นับแตวันที่
ขาดคุณสมบัตินั้น 

(ข) ที่ประชุมผูถือหุนกูมีมติใหเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู เนื่องจากเห็นวา
ผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่ไมเหมาะสมหรือบกพรองตอหนาที่ 

(ค) คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไม
ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอกําหนดสิทธิ และการผิดสัญญาเชนนั้นยังคงมี
อยูเปนระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่คูสัญญาฝายที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ไดมีหนังสือแจงใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงนั้นทําการแกไขการไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกลาว 

3. ผูแทนผูถือหุนกูมีหนังสือลาออกจากการเปนผูแทนผูถือหุนกูโดยมีเหตุผลอัน 
สมควร 

4. เปนไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 

2. ขอจํากัดการโอนหุนกูท่ีเสนอขาย 

 -ไมมี- 

3. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

3.1 วิธีการเสนอขายหุนกู 

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคที่จะเสนอขายหุนกู จํานวนรวม 3 ชุด โดยมีมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 
8,000,000,000 (แปดพันลาน) บาท ซึ่งเปนการเสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนาย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กย. 31/2549 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม ลง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ผูออกหุนกูมีวัตถุประสงคจะเสนอขายหุนกูชุดที่ 1 และหุนกูชุด
ที่ 2 ตอผูลงทุนทั่วไปและผูลงทุนสถาบัน และเสนอขายหุนกูชุดที่ 3 ตอผูลงทุนสถาบัน 

 เพื่อประโยชนตามขอนี้ “ผูลงทุนสถาบัน” หมายถึง 

(1) ธนาคารพาณิชย 

(2) บริษัท เงินทุน 

(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร 
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(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

(5) บริษัทประกันภัย 

(6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้น 

(7) ธนาคารแหงประเทศไทย 

(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ 

(9) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

(12) กองทุนรวม 

(13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม  
 
 และ “ผูลงทุนทั่วไป”  หมายถึง  ผูจองซื้อซึ่งมิใชผูลงทุนสถาบันตามที่ระบุไวขางตน             

3.2 ผูจัดการการจัดจําหนาย 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ เลขที่ 333 ถนนสีลม 
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500 
โทรศัพท 0-2230-2328 และ 0-2230-2295 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ เลขที่ 1 ซอยกสกิรไทย  
ถนนราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศัพท  0-2470-3274-6 

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท 0-2208-3063-4 

 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
สํานักงานใหญ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท  0-2544-3866-76 
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3.3 เง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนกู 

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหุนกู  บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 3.2 เปน 
ผูดําเนินการจัดจําหนายหุนกู ซึ่งจะเสนอขายตอผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนสถาบัน ตามจํานวนและราคาที่ปรากฏในขอ 1 ของสวน
ที่ 3 นี้ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหุนกู 

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนกู บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายหุนกูสําหรับการจัดออกหุนกูมูลคา
รวมทั้งสิ้นไมเกิน 8,000,000,000 (แปดพันลาน) บาท ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายเปนจํานวนเงินรวมสูงสุดไมเกิน 9,200,000 
(เกาลานสองแสน) บาท โดยเมื่อหักคาตอบแทนผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูแลว บริษัทจะไดรับเงินคาหุนกูที่เสนอขายเปน
จาํนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 7,990,800,000 (เจ็ดพันเการอยเกาสิบลานแปดแสน) บาท  

หมายเหตุ คาตอบแทนผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูจะคิดตามสัดสวนของหุนกูที่ออกจริง ดังนั้น จํานวนที่แสดงไว
จะเปนจํานวนประมาณการสูงสุด 

3.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุนกู 

            ประมาณการคาใชจายในการดําเนินการเสนอขายหุนกู 

- คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับการเสนอ
ขายหุนกู 

1,400,000 บาท 

- คาตอบแทนผูจัดการการจัดจําหนาย 9,200,000 บาท 

- คาใชจายอื่นๆ(1) โดยประมาณ 6,232,000 บาท 

รวมคาใชจายในการเสนอขายหุนกูทั้งหมด 16,832,000 บาท 

หมายเหตุ (1) คาใชจายอื่นๆ  หมายถึง สิ่งพิมพ  คาธรรมเนียมการแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูและนายทะเบียนหุนกูตลอดอายุ
หุนกู เปนตน 

3.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนกู 

ผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนสถาบัน ที่ประสงคจะจองซื้อหุนกู สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนกู ไดที่
สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 3.2 และที่หนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย
ดังกลาวที่มีบริการรับจองซื้อ ไมชากวาวันที่ 11 ธันวาคม 2550 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2550 ระหวางวันและเวลาทําการของ
ผูจัดการการจัดจําหนาย 

3.6 วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหุนกู 

3.6.1 ผูลงทนุสถาบัน 

(ก) ผูลงทุนสถาบันที่ประสงคจะจองซื้อจะตองจองซื้อหุนกูขั้นต่ํา 100 หนวย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท
ถวน) และทวีคูณครั้งละ 10 หนวย หรือ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
 

 

 สวนที่ 3 หนาที่ 17 
   

 

(ข)  ผูลงทุนสถาบันที่ประสงคจะจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนกูใหถูกตอง ครบถวนและ
ชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้ 

1) ผูลงทุนสถาบันที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ตองแนบสําเนาหนังสือ
แสดงความเปนนิติบุคคลหรือสําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยฉบับลาสุด (ที่ออกใหไมเกินหนึ่ง (1) 
ป) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

2) ผูลงทุนสถาบันเปนนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศหรือที่จดทะเบียนในตางประเทศ ตองแนบสําเนา
หนังสือแสดงความเปนนิติบุคคลหรือสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ 
และหนังสือรับรองฉบับลาสุด (ที่ออกใหไมเกินหนึ่ง (1) ป) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาหนังสือ
เดินทางของผูมีอํานาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) ผูลงทุนสถาบันที่ประสงคจะจองซื้อตองจัดสงเอกสารตามที่กําหนดขางตน พรอมเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จํานวนที่จองซื้อไปที่สํานักงานของผูจัดการการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 3.2 โดยสามารถชําระคาจองซื้อ ได
ดังนี้ 

1) สําหรับผูประสงคจะจองซื้อที่มีความประสงคที่จะชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินสดหรือเงินโอน สามารถจอง
ซื้อได ต้ังแตวันที่ 11 ธันวาคม 2550  ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2550 ระหวางวันและเวลาทําการของผูจัดการ
การจัดจําหนาย โดยในกรณีที่ชําระเปนเงินโอนตองโอนเงินภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 
2550 เขาบัญชี ดังนี้ 

         สําหรับหุนกูชุดที่ 1  “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 1”  
                                         สําหรับหุนกูชุดที่ 2  “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 2”  
  สําหรับหุนกูชุดที่ 3  “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 3”  

2) สําหรับผูประสงคจะจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา "เช็ค
ธนาคาร") ดราฟท สามารถจองซื้อไดในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2550 ระหวางวันและ
เวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนาย โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท จะตองลงวันที่ไมเกินวันที่ 13 
ธันวาคม 2550 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเทานั้น และขีดครอม สั่ง
จายดังนี้ 

                                         สําหรับหุนกูชุดที่ 1  “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 1”  
                                         สําหรับหุนกูชุดที่ 2  “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 2”  
  สําหรับหุนกูชุดที่ 3  “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 3”  

 (ง) การดําเนินการจองซื้อจะตองปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูจัดการการจัดจําหนายจัดเตรียมไวใน
แตละสถานที่  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
 

 

 สวนที่ 3 หนาที่ 18 
   

 

(จ) ผูจองซื้อที่แสดงความจํานงในการจองซื้อ และไดดําเนินการจองซื้อดังกลาวขางตนแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได แตอยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการ
ไมครบถวนดังที่ไดกลาวไวขางตน 

3.6.2 ผูลงทุนทั่วไป 

(ก) ผูลงทุนทั่วไปที่ประสงคจะจองซื้อจะตองจองซื้อหุนกูขั้นต่ํา 100 หนวย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
และทวีคูณครั้งละ 100 หนวย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

(ข)  ผูลงทุนทั่วไปที่ประสงคจะจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนกูใหถูกตอง ครบถวนและ
ชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้ 
1) ผูลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให 
พรอมแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผู
จองซื้อเปนผูเยาว ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดาหรือผูแทนโดยชอบ
ธรรม) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

2) ผูลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย ตองแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

3) ผูลงทุนทั่วไปที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ตองแนบสําเนาหนังสือ
แสดงความเปนนิติบุคคลหรือสําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยฉบับลาสุด (ที่ออกใหไมเกินหนึ่ง (1) 
ป) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

4) ผูลงทุนทั่วไปเปนนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศหรือที่จดทะเบียนในตางประเทศ ตองแนบสําเนา
หนังสือแสดงความเปนนิติบุคคลหรือสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ 
และหนังสือรับรองฉบับลาสุด (ที่ออกใหไมเกินหนึ่ง (1) ป) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาหนังสือ
เดินทางของผูมีอํานาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) ผูลงทุนทั่วไปที่ประสงคจะจองซื้อตองจัดสงเอกสารตามที่กําหนดขางตน พรอมเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จํานวนที่จองซื้อไปที่สํานักงานของผูจัดการการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 3.2 หรือหนวยงานขายหรือสาขา
ของผูจัดการการจัดจําหนายดังกลาวที่มีบริการรับจองซื้อ (อาจจะไมเปดรับจองซื้อทุกสาขา) โดยสามารถชําระคา
จองซื้อไดดังนี้ 

1) สําหรับผูประสงคจะจองซื้อที่มีความประสงคที่จะชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินสดหรือเงินโอน สามารถจอง
ซื้อได ต้ังแตวันที่ 11 ธันวาคม 2550  ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2550 ระหวางวันและเวลาทําการของผูจัดการ
การจัดจําหนาย โดยในกรณีที่ชําระเปนเงินโอนตองโอนเขาบัญชีดังนี้ 

         สําหรับหุนกูชุดที่ 1  “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 1”  
                                         สําหรับหุนกูชุดที่ 2  “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 2”  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
 

 

 สวนที่ 3 หนาที่ 19 
   

 

 สําหรับหุนกูชุดที่ 3  “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 3”  
2) สําหรับผูประสงคจะจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา "เช็ค

ธนาคาร") ดราฟท สามารถจองซื้อไดในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 ระหวางวันและเวลาทําการของผูจัดการ
การจัดจําหนาย และในวันที่ 12 ธันวาคม 2550 ต้ังแตเวลาเปดทําการของผูจัดการการจัดจําหนายถึงเวลา  
12.00 น. โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท จะตองลงวันที่ไมเกินวันที่ 12 ธันวาคม 2550 และสามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันกบัของสถานที่จองซื้อเทานั้น และขีดครอม สั่งจายดังนี้ 

                                        สําหรับหุนกูชุดที่ 1  “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 1”  
                                        สําหรับหุนกูชุดที่ 2  “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 2”  
 สําหรับหุนกูชุดที่ 3  “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 3”  

 (ง) การดําเนินการจองซื้อจะตองปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูจัดการการจัดจําหนายจัดเตรียมไวใน
แตละสถานที่  

(จ) ผูจองซื้อที่แสดงความจํานงในการจองซื้อ และไดดําเนินการจองซื้อดังกลาวขางตนแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได แตอยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการ
ไมครบถวนดังที่ไดกลาวไวขางตน 

(ฉ) ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกูกอนกําหนด หากจํานวนหุนกูมีผูจองซื้อเขามา
ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว 

 

3.7 การจัดสรรหุนกูและวิธีการจัดสรรหุนกู  

บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนกูชุดที่ 1 ใหแกผูลงทุนสถาบันจํานวน 590,000 หนวย และใหแกผูลงทุนทั่วไป
จํานวน 5,410,000 หนวย และจัดสรรหุนกูชุดที่ 2 ใหแกผูลงทุนสถาบันจํานวน 600,000 หนวย และใหแกผูลงทุนทั่วไปจํานวน 
900,000 หนวย และจัดสรรหุนกูชุดที่ 3 ใหแกผูลงทุนสถาบันจํานวน 500,000 หนวย โดยการจัดสรรหุนกูใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายตามแตจะเห็นสมควร โดยอาจทําการจัดสรรหุนกูใหแกบุคคลใดจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือ
จะปฏิเสธการจัดสรรใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ ตามแตวิธีการที่ผูจัดการการจัดจําหนายเห็นควร  

อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิในการที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัดสวนการจัดสรรหุนกูใหแกผูลงทุนแต
ละประเภทดังกลาวขางตน เพื่อใหการเสนอขายหุนกูครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด 

ผูจัดการการจัดจําหนายจะไมจัดสรรหุนกูที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัท
ใหญ บริษัทยอยของตนเองหรือผูจัดการการจัดจําหนายที่รวมในการจัดจําหนายครั้งนี้ ตลอดจนกองทุนรวมที่มีลักษณะที่
ผูจัดการการจัดจําหนายถูกหามไมใหจัดสรรหุนกูให อีกทั้งรวมถึง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ
ของผูออกหุนกู และผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวทั้งหมด เวนแตเปนการจัดสรรหุนกูที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้ออื่น
ทั้งหมด ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 
เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 37/2544 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และ
การจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)  
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ในการจัดสรรหุนกูใหแกผูลงทุนสถาบัน ผูจัดการการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 3.2 จะจัดสรรหุนกูใหแกผูลงทุน
สถาบัน ตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนาย  และผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อรายใดๆ ไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนไดตามแตจะเห็นสมควร 

ในการจัดสรรหุนกูใหแกผูลงทุนทั่วไป ผูจัดการการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 3.2 จะจัดสรรหุนกูใหกับผูลงทุน
ทั่วไป โดยการแบงจํานวนหุนกูทั้งหมดที่ตนรับมาจําหนายนั้นใหกับหนวยงานขายของตน และหนวยงานขายจะแบงจํานวน
หุนกูใหแกสาขา เพื่อรองรับการจองซื้อของผูประสงคจะจองซื้อตอไป  ตามจํานวนหุนกูที่เหมาะสมสําหรับแตละหนวยงาน
ขายและแตละสาขา โดยผูจัดการการจัดจําหนายดังกลาวมีสิทธิยกเวนการแบงจํานวนหุนกู ใหแกหนวยงานขายหรือสาขาบาง
แหงไดตามที่เห็นสมควร ในการนี้หนวยงานขายหรือสาขาแตละแหงของผูจัดการการจัดจําหนายดังกลาวจะจัดสรรหุนกูใหแก
ผูลงทุนทั่วไปที่เปนลูกคาของตน หรือผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับตนกอนผูลงทุนทั่วไปอื่นๆ ตามดุลยพินิจของหนวยงาน
ขายหรือสาขาแตละแหงของผูจัดการการจัดจําหนายนั้นๆ และหากมีหุนกูเหลือจากการจัดสรรดังกลาว หนวยงานขายหรือ
สาขาแตละแหงดังกลาวจึงจะพิจารณาจัดสรรหุนกูที่เหลืออยูใหแกผูลงทุนทั่วไปอื่นๆ โดยใชหลักการจัดสรรใหผูจองซื้อที่เขา
มาจองซื้อกอน มีสิทธิไดรับการจัดสรรกอน โดยขอมูลการจองซื้อหุนกูและจายเงินในลําดับกอนหรือหลังนั้น ใหดูลําดับกอน
หลังจากผูจองซื้อที่เขามาจองซื้อในแตละหนวยงานขายหรือแตละสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายที่เกี่ยวของ 

ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินจากการจัดสรรของแตละหนวยงานขายหรือแตละสาขา หนวยงานขายหรือสาขาดังกลาว จะ
สงขอมูลของผูจองซื้อในสวนที่เกินจากการจัดสรรดังกลาวไปยังสํานักงานใหญของผูจัดการการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 3.2 ซึ่งผูจัดการการจัดจําหนายจะจัดสรรหุนกูใหแกผูจองซื้อดังกลาว (หากยังมีจํานวนหุนกูในสวนที่ตนรับมาจําหนาย
เหลืออยู) ตามลําดับกอนหลังตามขอมูลที่สํานักงานใหญของผูจัดการการจัดจําหนายไดรับจากแตละหนวยงานขายหรือแตละ
สาขาของตน ในกรณีที่ไมสามารถเรียงลําดับกอนหลังของขอมูลได ผูจัดการการจัดจําหนายดังกลาวมีสิทธิที่จะจัดสรรหุนกู
ใหแกผูจองซื้อดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนไดตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรใหแกผูจองซื้อนั้น ไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนได 

อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายดังกลาวขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการทําใหการจองซื้อหุนกูครั้งนี้
ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด โดยในกรณีที่หนวยงานขายใดหรือสาขาใดมีแนวโนมที่จะมีผูจองซื้อเขามาไมครบเต็ม
ตามจํานวนที่รับมาจําหนาย หรือกรณีที่ผูจองซื้อจองซื้อหุนกูเกินกวาจํานวนที่กําหนดไว ผูจัดการการจัดจําหนายดังกลาวขอ
สงวนสิทธิที่จะโอนหุนกูในสวนที่เหลือของหนวยงานขายหรือสาขาดังกลาวตามจํานวนที่เหมาะสมสวนนั้นใหกับหนวยงาน
ขายอื่น หรือสาขาอื่นเพื่อนําไปจําหนายใหกับผูประสงคจะจองซื้อตอไป นอกจากนี้ ในกรณีที่การจําหนายหุนกูของแตละ
หนวยงานขายหรือสาขามีเศษเหลือนอยกวาจํานวนจองซื้อหุนกูขั้นต่ําที่กําหนด ผูจัดการการจัดจําหนายจะรวบรวมเศษหุนกู
สวนที่เหลือดังกลาวเพื่อจัดสรรใหแกผูจองซื้อรายหน่ึงหรือหลายรายตามที่เห็นสมควร และผูจองซื้อหุนกูอันดับสุดทายจะ
ไดรับการจัดสรรเทากับจํานวนหุนกูที่เหลือ ซึ่งอาจจะนอยกวาจํานวนที่จองซื้อ หรือจํานวนที่จองซื้อขั้นต่ําที่กําหนด 

3.8 การยกเลิกการจองซื้อหุนกู 

ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวน ตามขอ 3.6 และ/หรือ ในกรณทีี่
มิไดรับการชําระเงินครบถวนจากผูจองซื้อ ณ เวลาที่ทําการจองซื้อหุนกูในกรณีชําระเงินโดยเงินสดหรือเงินโอน หรือในกรณี
ที่ผูจองซื้อชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท แตผูจัดการการจัดจําหนายไมสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
สํานักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อนั้น ๆ ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการรับจองซื้อหุนกูเกินกวาจํานวนหุน
กูที่เสนอขายเพื่อสํารองไวกรณีที่ไมสามารถเรียกชําระเงินจากผูจองซื้อในลําดับที่จะไดรับการจัดสรรหุนกู หรือในกรณีที่ผู
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จองซื้อที่อยูในลําดับที่จะไดรับการจัดสรร  หุนกูไมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชําระเงินคาจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 
3.6 ซึ่งผูจัดการการจัดจําหนายจะตัดสิทธิในการไดรับการจัดสรรหุนกูของผูจองซื้อรายนั้น ๆ   และจะจัดสรรหุนกูในสวนที่ตัด
ออกใหแกผูจองซื้อรายถัดไป  จนกวาจะครบตามจํานวนหุนกูที่เสนอขาย 

3.9 วิธีคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในกรณีท่ีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนกู 

 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ  บริษัทจะดําเนินการให
ผูจัดการการจัดจําหนายสงคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในสวนที่ไมไดรับจัดสรรหรือในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่
จองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ คืนใหแกผูจองซื้อหุนกู โดยจัดทําเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อ
หุนกู หรือดราฟทสั่งจายผูจองซื้อหุนกู ภายใน 14 วันนับจากวันปดรับการจองซื้อหุนกู โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูของผูจองซื้อหุนกูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนกู  ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนกูใหแกผูจองซื้อไดภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับแตวันปดการเสนอขายหุนกู ผูจองซื้อดังกลาวจะมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
คํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนกูที่ตองคืนใหแกผูจองซื้อหุนกูนั้น นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึง 
(แตไมรวม) วันที่ไดมีการชําระคืน ทั้งนี้ ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนกูทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว  ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยถูกตองแลว และผูจองซื้อจะไมมี
สิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.10 วิธีการสงมอบหุนกู 

       บริษัทจะมอบหมายใหนายทะเบียนหุนกูจัดทําและสงมอบใบหุนกู ใหแกผูถือหุนกูตามจํานวนหุนกูที่ไดรับการจัดสรร
ภายใน 15 (สบิหา) วันทําการนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยการจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู
ของ    ผูจองซื้อหุนกูที่ปรากฏอยูในใบจองซื้อ หรือดําเนินการนําหุนกูที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ สําหรับผูจองซื้อที่ไดแจง
ความประสงคใหดําเนินการดังกลาวไวในใบจองซื้อหุนกู 

3.11 ภาระภาษีของหุนกูและผลตอบแทนอื่น 

ขอมูลในสวนนี้เปนเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาษีตามกฎหมายไทยในการลงทุนในหุนกูเทานั้นและไมใชคําแนะนํา
เกี่ยวกับภาษีแตอยางใด ผูที่ประสงคจะลงทุนควรหารือกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีที่อาจจะเกิดจากการลงทุนใน
หุนกู รวมถึง (แตไมจํากัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่องภาษีทองถิ่นหรือภาษีตางประเทศใดๆ ขอมูลในสวนนี้ทําขึ้นบน
พ้ืนฐานกฎหมายภาษีของประเทศไทยโดยทั่วไปที่ใชบังคับอยู ณ วันที่มีการจัดทําเอกสารนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรตอไปนี้มิไดมีความมุงหมายที่จะใหเปนขอมูลครบถวนสมบูรณถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวของ
กับหุนกูแตอยางใด 

ภาระภาษีของผูที่ประสงคจะลงทุนและอัตราภาษีที่เกี่ยวของขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน ผูลงทุนเปน 
นิติบุคคลที่ไมมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดหรือไม ผูลงทุนเปนผูมีถ่ินที่อยูอยูในประเทศที่ไดลงนามในอนุสัญญาวาดวยภาษี
ซอนกับประเทศไทยหรือไม 

ขอมูลในสวนนี้มิไดมีวัตถุประสงคใหมีรายละเอียดครอบคลุมถึงประเด็นตางๆ เกี่ยวของกับการลงทุนในหุนกูแตอยาง
ใด 
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1. ภาษีเงินได 

กรณีท่ีผูลงทุนเปนผูมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 

กรณีผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดา 

 (1)  ดอกเบี้ยและผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกูซึ่งผูลงทุนไดรับจากการลงทุนในหุนกูของบริษัท
จะถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) 

 (2)  ผลประโยชนจากการโอนหุนกูผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเปนเงินไดเกิน
กวาที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) 

อยางไรก็ตาม ผูลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกลาวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จายไวตาม (1) หรือ (2) ขางตน โดย
ไมตองนําดอกเบี้ย และผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกูหรือผลประโยชนที่ไดรับจากการโอนหุนกู (แลวแตกรณี) ไป
รวมกับเงินไดอื่นเพื่อคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตราภาษีระหวางรอยละ 5 - 37 โดยหากผูลงทุนเลือกที่จะนํา
ดอกเบี้ยและผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกูหรือผลประโยชนจากการโอนหุนกูดังกลาวไปรวมกับเงินไดอื่นเพื่อ
คํานวณภาษเีงินไดบุคคลธรรมดานั้น ผูลงทุนสามารถนําภาษีหัก ณ ที่จายขางตนมาเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาได 

กรณีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

ในกรณีที่ผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเปนบริษัทหาง
หุนสวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ แตประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือ
สมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเปนองคการ หรือ
สถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แหงประมวลรัษฎากร ผูลงทุนจะมีภาระภาษดีังตอไปน้ี 

(1) ดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยที่ผูลงทุนประเภทบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย หรือ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร ไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1 (หนึ่ง) และตองนําดอกเบี้ยไปรวมคํานวณเปน
รายไดเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยสามารถนําภาษีหัก ณ ที่จายขางตนมาเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลได 

ดอกเบี้ยที่ผูลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมาคมที่ไมใชองคการหรือสถานสาธารณกุศลไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย
ในอัตรารอยละ 10 (สิบ) 

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

ผลประโยชนจากการโอนหุนกูที่ผูลงทุนไดรับไมตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย แตผูลงทุนจะตองนําผลประโยชนจากการ
โอนหุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุนไปรวมกับรายไดอื่นของผูลงทุนเพื่อคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล 

กรณีท่ีผูลงทุนเปนผูไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 

กรณีผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดา 
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ในการพิจารณาวา บุคคลธรรมดาจะถือวามีถ่ินที่อยูในประเทศไทยหรือไมนั้น กฎหมายไทยจะไมคํานึงถึงสัญชาติของ
ผูลงทุน แตจะใชหลักเกณฑวา หากผูลงทุนนั้นอยูในประเทศไทยในชวงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกันตั้งแต 180 
(รอยแปดสิบ) วันในปปฏิทินเดียวกันใหถือวาเปนผูมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย   

(1) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกู 

เวนแตขอกําหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศที่ผูลงทุนมีถ่ินที่อยูจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกู ซึ่งผูลงทุนไดรับจะถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรา
รอยละ 15  (สิบหา) 

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

เวนแตขอกําหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศที่ผูลงทุนมีถ่ินที่อยูจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น ผลประโยชนจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเงินไดเกินกวาที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จายใน
อัตรารอยละ 15  (สิบหา) 

กรณีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

กรณีที่ผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และมิได
ประกอบกิจการหรือถือวาประกอบการในประเทศไทยหรือมิไดมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แตไดรับดอกเบี้ย 
หรือผลประโยชนจากการโอนหุนกูซึ่งจายจากหรือในประเทศไทย ผูลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้ 

(1) ดอกเบี้ย  

เวนแตขอกําหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศที่ผูลงทุนมีถ่ินที่อยูจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น ดอกเบี้ย  ที่ผูลงทุนไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 ของจํานวนดอกเบี้ย 

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

เวนแตขอกําหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศที่ผูลงทุนมีถ่ินที่อยูจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น ผลประโยชนจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จายใน
อัตรารอยละ 15 (สิบหา) 

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผูลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรารอยละ 3.3 (รวมถึงภาษีบํารุงทองถิ่นใน
อัตรารอยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะแลว) จากยอดดอกเบี้ยรับและกําไรกอนหักรายจายใด ๆ จากการโอนขายหุนกู หาก
ดอกเบี้ยหรือผลประโยชนที่ไดรับจากการโอนหุนกูถือเปนรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชยของผู
ลงทุน 

3. อากรแสตมป 

การโอนใบหุนกูไดรับยกเวนอากรแสตมป 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาท่ี 1 
 

สวนท่ี 4 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีแลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการผูจัดการ

ใหญของผูออกตราสารหน้ีหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน 
ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหน่ึงของรางหนังสือช้ีชวนไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของผูออกตราสารหน้ีและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหนี้มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาผูออก
ตราสารหน้ีไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของผูออกตราสารหน้ีและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้ง
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหน้ีมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ตอ 
ผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของผูออกตราสารหน้ีแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของผูออกตราสารหน้ี
และบริษัทยอย 

 

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจาจะ
ถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ กรรมการผูจัดการใหญ  

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 
 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาท่ี 2 
 

 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีแลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการผูจัดการ

ใหญของผูออกตราสารหน้ีหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน 
ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)     งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหน่ึงของรางหนังสือช้ีชวนไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของผูออกตราสารหน้ีและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหนี้มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาผูออก
ตราสารหน้ีไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของผูออกตราสารหน้ีและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้ง
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหน้ีมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ตอ 
ผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของผูออกตราสารหน้ีแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของผูออกตราสารหน้ี
และบริษัทยอย 

 

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจาจะ
ถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายพิชัย ชุณหวชิร รองกรรมการผูจัดการใหญ  
การเงินและบัญชีองคกร 

 

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 

 
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาท่ี 3 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออก
ตราสารหน้ี ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว 
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการ  

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาท่ี 4 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออก
ตราสารหน้ี ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว 
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช กรรมการ  

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาท่ี 5 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออก
ตราสารหน้ี ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว 
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายโอฬาร ไชยประวัติ กรรมการ  

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาท่ี 6 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออก
ตราสารหน้ี ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว 
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ  

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาท่ี 7 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออก
ตราสารหน้ี ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว 
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

คุณพรทิพย จาละ กรรมการ  

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาท่ี 8 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออก
ตราสารหน้ี ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว 
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

พลเอก สมทัต อัตตะนันทน กรรมการ  

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาท่ี 9 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออก
ตราสารหน้ี ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว 
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ กรรมการ  

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาท่ี 10 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออก
ตราสารหน้ี ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว 
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายอําพน กิตติอําพน กรรมการ  

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาท่ี 11 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออก
ตราสารหน้ี ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว 
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

หมอมหลวง ปาณสาร หัสดินทร กรรมการ  

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาท่ี 12 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออก
ตราสารหน้ี ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว 
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายเมตตา บันเทิงสุข กรรมการ  

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาท่ี 13 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออก
ตราสารหน้ี ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว 
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นางพันธทิพย สุรทิณฑ กรรมการ  

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาท่ี 14 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออก
ตราสารหน้ี ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว 
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นางพรรณี สถาวโรดม กรรมการ  

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาท่ี 15 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออก
ตราสารหน้ี ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว 
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายพรายพล คุมทรัพย กรรมการ  

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาท่ี 16 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออก
ตราสารหน้ี ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว 
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช กรรมการ  

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


